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 اءداإله
 

 أهدي هرا اجلهد املتىاضع

ىل إثسهن أو سلك دزهبن واقتفً والتابعني وهي تبعهن  ,وصحابته الكسام  املهداة حمود  السمحتىل إ

  يىم الديي.

 إىل أبً الغاىل وأهً احلنىى

 شوجً العصيص  قسة عينًي واىل زفيق دزب ،ىل هي كاى له الفضل بعد اهلل تعاىل وهد ىل يد العىى والدعن إ

 الغاىل أمحد ابينىل إ

 عصاءاأل أخىاتيوإىل إخىاًي 

 محد "أ" زوح أخً الشهيد بإذى اهلل ىل إ

 أهه احلنىى هنهن  فاضل وأخصىل أهل شوجً األإ

 زض فلسطني احلبيبتأحساز دعاة احلق واحلسيت القابعني علً ىل الثىاز األإ

سالهيتاجلاهعت اإل ،ىل صسح العلن والعلواءإ
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ػذصرػوتػدغر

 شكر وتقدير

كِْعَؿتََك الَّتِي َأْكَعْؿَت َطَظَّ َوَطَذ َوالَِديَّ َوَأْن َأْطَؿَل َربِّ َأْوِزْطـِي َأْن َأْشُؽَر ]:  امًٌااًل لؼول اهلل

ََم َيْشُؽُر لِـَْػِسهِ ]  وقول اهلل, (1) [َصاِِلًا َتْرَضاهُ  أن منَّ عؾىَّ   فإنين أمحد اهلل, (2)[َوَمْن َشَؽَر َفنِكَّ

 خرًا.بإمتام هذه الردالة, ووسرها لي, فاحلؿد كل احلؿد له وحده أواًل وآ

ثم إن من متام ذؽر اهلل تعاىل ذؽر الـاس واالعرتاف بػضؾفم, ألن ذوي الػضل ال وـسى فضؾفم؛ وألن هلم 

عؾي واجب ذؽرهم. فإني أتؼدم جبزول الشؽر والًؼدور واالمًـان لؽل من داعدني حًى متؽـت من إنفاء رداليت 

والذي تػضل بادلوافؼة عؾى  -ظه اهلل ورعاهحػ-داضمػربدػاضضهػأبوػطخدة هذه, وأخص بالذكر فضقؾة الدكًور:

  اإلذراف عؾى إعداد هذه الردالة, وعؾى جفده الؽيري يف إرذادي ويف مًابعة رداليت حًى متامفا, فأدأل اهلل

أن وسدد عؾى رروق احلق خطاه, وأن ويارك له يف عؾؿه وعؿؾه, وجيعل ذلك يف مقزان حسـاته, وجيزوه عين خري 

 اجلزاء.

 خبالص الشؽر والًؼدور لؽل من السادة أعضاء جلـة ادلـاقشة: كؿا أتؼدم

 ماهر حامد احلوليفضقؾة الدكًور:

 حمؿد عؾوشوفضقؾة الدكًور:

 لؼيوهلؿا مـاقشة الردالة.

ممٌؾة برئقسفا فضقؾة  -بغزة-ويف هذا ادلؼام ال وسعين إال ان أتؼدم بوافر الشؽر والعرفان لؾٍامعة اإلدالمقة 

أن  واليت مـًَين فرصة إمتام الدرادة العؾقا, دائؾة ادلوىل -حػظه اهلل-صاطلػذطثػصطاضغن الدكًور:

 جيزي الؼائؿني عؾقفا خريًا.
:ػرسغقػأدطدػالدكتكر والشؽر موصواًل إىل كؾقيت الػاضؾة كؾقة الشروعة والؼانون ممٌؾة بعؿقدها فضقؾة

 أن وسدد خطاهم وووفؼفم دلا حيب وورضى. وأعضاء اهلقىة الًدروسقة فقفا, أدأل اهلل -حػظه اهلل -رضوان

 وال أنسى أن أذؽر كل من متـى لي اخلري ودعا لي بظفر الغقب.

أدأل اهلل العؾي العظقم ان أكون قد وفؼت يف هذه الردالة, فؿا كان من توفقق من اهلل, وما كان من خطأ 

 فؿن نػسي ومن الشقطان, واحلؿد هلل رب العادلني.

                                           

 (.91سكرة النمؿ: جزء مف اآلية ) (1)

 (.04سكرة النمؿ: جزء مف اآلية ) (2)
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 قدمة م

مَ  الَِّذي]هلل الحمػدي  مَ ،بِاْلَؼَؾمِ  َطؾَّ ْ  َما اإِلْكَسانَ  َطؾَّ [َيْعَؾمْ  َل
كالصػةة كالسػةـ عمػع م مػـ البشػرية  (1) 

 صمع اهلل عميو كعمع آلو كأصحابو كمىف تب يـ بإحساف, كسمَّـ تسميمنا كثيرنا.الخير 

 أما ب د:

كحػث عمػع طمبػو  فػي  تمػاـ,ىاإلمػا يسػتحؽ مػف ه سػةـ بػال مـ عنايػة فا قػة كأكااإل ينلقد عي 
َك  بِاْسمِ  اْقَرأْ  ]  مػدمح بو نبيػو فأكؿ خطاب خاطب اهلل  ,ياتال ديد مف اآل [َخَؾَق  الَِّذي َربِّ

(2) ،

 الَّللِذينَ  َيْسللَتِوي َهللْل  ُقللْل ] : كقػػاؿ اهلل مػػف اهلل عمينػػا, ةيػػدؿ عمػػع أىميػػة ال مػػـ كالػػت مـ كأنػػو مٌنػػ فيػػذا

 [ َؾُؿلونَ َيعْ  ٓ َوالَِّذينَ  َيْعَؾُؿونَ 
ف طمػب ال مػـك  (3) طمػب ال مػـ ك   ,نػكر كىدايػة كالجيػؿ ظممػة كضػةلة ا 

 اْلِعْؾللمَ  ُأوُتللوا َوالَّللِذينَ  ِمللـُْؽمْ  آَمـُللوا الَّللِذينَ  اَّللَُّ َيْرَفللعِ ] : خػػرة لقكلػػو ف ػػة فػػي الػػدنيا كاآلر يمػػاف مػػا اإل

[َدَرجاٍت 
ٍيرىةى, أىفَّ رىسيكؿى اهلًل جاء ما كك  (4) ٍف أىًبي ىيرى :عى ْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُو َعَمُمُو  ) , قىاؿى ِإَذا َماَت اْلِْ

يػكرث  خيػر مػاك  (5) (ِإَّلا ِمْن َثََلَثٍة: ِإَّلا ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْمٍم ُيْنَتَفُع ِبِو، َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلوُ 
 . ـ نافامعنساف اإل

طمبكا ل فػػػاأ (6)(ِبَيةةةا َأَحةةة    َفُيةةةوَ  َوَجةةةَدَىا َفَحْيةةةثُ ، ِمنِ الُمةةةؤْ  َضةةةالاةُ  الِحْكَمةةةةُ ) ككػػذلؾ قكلػػػو 
ليػػا,  المسػػممكف أحػػؽ النػػاس بيػػا كأىػػةن  اكلػػك عنػػد المشػػرؾ فػػأنتـ أييػػحتػػع  ينمػػا كػػانكاأكال مػػـ  ,الحكمػة

ا ا يبػػالكف بمػػا يكاجيػػكف مػػف الحػػرص عمػػع طمػػب ال مػػـ فكػػانك اف نيػػا السػػمؼ رحميػػـ اهلل كحيػػث كػػ
يػاـ مػف أجػؿ تحقيػؽ ىػذه كيمضػكف الميػالع كاأمسػافات اليقط ػكف كػانكا   دمشاؽ كسفر فػي طمبػو فقػ

                                           

 (4/5سكرة ال مؽ) اآلية:  (1)
 (1سكرة ال مؽ)اآلية:  (2)
 (9 سكرة الزمر)اآلية: (3)
 (11 اآلية:) سكرة المجادلة (4)
 (3/1255()1631مسمـ: صحيح مسمـ ) كتاب الكصية, باب ما يمحؽ اإلنساف مف الثكاب ب د كفاتو, )ح: (5)
( قاؿ األباني: ض يؼ 5/51()2687ال مـ, باب فضؿ الفقو عمع ال بادة,)ح: كتابالترمذم: سنف الترمذم ) (6)

كركم عف أبي ىريرة كابف عساكر عف عمع  ,(1/625()4302: ض يؼ الجاما الصغير كزيادتو)ح:بنظرجدان , 
 (2/227المناكم: التيسير بشرح الجاما الصغير )، بإسناد حسف
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كغيػػره مػػف التػػاب يف كال ممػػاء الػػذيف حرصػػكا عمػػع طمػػب ال مػػـ كػػانكا مػػاـ البخػػارل ا ىػػك اإلذفيػػالغايػػة  
 . مف أجؿ الحصكؿ عمع حديث كاحد مف أحاديث النبع  آخرلع إيتنقمكف مف مصر 

ف , كتكصػػؿ لتطػػكر ال مػػـك كالتكنكلكجيػػا طمػػب ال مػػـ نظػػران ل أجػػدر بالسػػفرالم اصػػر كاق نػػا  كا 
كمكاكبة التطػكر بناء المسمميف م رفة شتع ال مـك أعمع  لع حضارة فا قة فكاف لزامان غير المسمميف إ

اك فػػي كافػػة المجػػاات  ليػػع إلمر اأكبػػا  ,لمشػػرؽ كالغػػرب لػػع غيػػرىـ ككػػانكا أذنابػػان محتػػاجيف إ اكػػانك  ا 
 ِملـُْفمْ  فِْرَقلةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َكَػرَ  َفَؾْوٓ]  لقكلوفي طمب ال مـ  بالس ي يث أمرىـلمحتـ  عمع المسمميف حا

ُفوا صائَِػةٌ  ينِ  ِف  لَِقَتَػؼَّ ُفمْ  إَِلْقِفمْ  َرَجُعوا إِذا َقْوَمُفمْ  َولُِقـِْذُروا الدِّ    . (1) [ََيَْذُرونَ  َلَعؾَّ

التطػكر المػذىؿ الػذل اطةع عمع اال مكـ المختمفة ك  تمقيل أصبح حاجة ممحة  السفر فاف 
مما   تمؾ ال مكـ لع بةد غير المسمميف لتمقيإالب ض  ابت اث فكاف ا بد مف   ؛ليو الغربإتكصؿ 

الذيف يكاجيكف مجتم ات بثقافات كم تقدات مغايرة لما  ا بأس بو مف الطةب المبت ثيف ان شكؿ عدد
عمييـ خةؿ  كالمسا ؿ التع تطرأمينا دراسة قضاياىـ ع كاف لزامان لذا  ؛سةميةتيـ اإلمجتم ا ألفكه في

لػػػػع بػػػػةد غيػػػػر ىػػػػذا: "أحكػػػػاـ الب ثػػػػات الت ميميػػػػة إ دراسػػػػتيـ كبيػػػػاف أحكاميػػػػا الشػػػػرعية فكػػػػاف بحثػػػػع
  .المسمميف"

المبت ث تكاجو  يالقضايا كالكقا ا الم اصرة  الت لع الحكـ عمعإف مدت في ىذا البحث 
كعةقتو بغير المسمميف ىناؾ جنبية أ مقة بسكنو ما ال كا ؿ اكخاصة تمؾ المت خةؿ رحمة ابت اثو,

 .رحمة اابت اثت امةتو المالية خةؿ ة كتنتيع بيات كالنشاطات التع تقيميا الجام ف الالب مركران 

 :أوًَّل: طبيعة الموضوع

إلع بةد غير حكاـ المت مقة بالب ثات الت ميمية أي الا ىذا البحث بشكؿ أساسع ا
, كما يت مؽ سكنو كعةقتو بغير المسمميف فيكيتناكؿ حكـ كؿ مسألة ت ترض الطالب  ف,المسممي

 .  خةؿ فترة دراستو الماليةكم امةتو بالنكاحي اإلجتماعية لممبت ث, 

 

                                           

 (122سكرة التكبة )اآلية: (1)
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 :أىمية البحث :ثانياً 

  :مف أىمياأىمية المكضكع في أمكر عدة,  تكمف

  نع بقضايا عدد انو يي أ قيية نظران ىمية الفىذا المكضكع مف المكضكعات ذات اأي تبر  .1
  د غير المسمميف.لع بةإبأس بو مف الطةب المبت ثيف 

كماي ترضيـ مف مستجدات خةؿ , لع بةد غير المسمميفإي الا قضايا الطةب المبت ثيف  .2
 رحمة اابت اث كبياف حكميا الشرعع. 

 سبب اختيار الموضوع  :اً ثالث

حكاـ اأدف نع لبياف  مما ؾمدراسة ىنالالمسمميف  لع بةد غيرإ طةبلسفر ب ض ا .1
 المت مقة باابت اث. 

بأس بو مف المبت ثيف  فتح أبكاب الجام ات لمب ثات الت ميمية لتمؾ البةد ككجكد عدد ا .2
لع بةد غير المسمميف كضكابطو إدف نع لبياف حكـ اابت اث  مدراسة في الخارج ممال

 الشرعية. 
 خاص  يتناكؿ قضايا الطةب المبت ثيف.عدـ كجكد مرجا فقيع  .3
سياـ في بياف الفقياء بأسمكب فقو مقارف, مما دف نع لإلمف قبؿ   عدـ طرح ىذا المكضكع .4

 المسا ؿ المت مقة بالمبت ثيف. حكـ
فييا مف محاذير  كلما ,لع بةد غير المسمميفإاستش ار حجـ خطر الب ثات الت ميمية  .5

مف  ابت اث الفتاة مما دف نع لبياف حكموكخاصة ث, مفاسد تمس عقيدة كأخةؽ المبث ك 
 .ناحية شرعية

سياـ في م الجة كثير مف القضايا التع ىع محؿ جدؿ م اصر كالتع  تت مؽ بالمبت ث إلا .6
  .كغيره ممف يقيـ في بةد غير المسمميف كقضايا الزكاج كالم امةت

  :الدراسات السابقةرابعًا: 

ت عدة مراجا تتحدث عف الدراسة في الخارج بحثع عف ىذا المكضكع كجد ؿخة
تيا بشكؿ عاـ كلـ تتناكؿ مكضكع الب ثات الت ميمية بأسمكب فقو أكمخاطرىا  كتاريخ الب ثات كنش



 

 

 
 

 ز 

ػاضطػدطظ

فتاكل: سؤاؿ مف , كما أف المسا ؿ المت مقة باابت اث كالمبت ثيف كاف تناكليا عمع شكؿ مقارف
تمؾ لطرح مف خةؿ  المكضكع  تناكؿ ىذافأردت , جابة عميو مف قبؿ الفقياءإليتـ االمستفتي 

 . كترجيح إحدىاراء ال مماء في كؿ مسألة آالمسا ؿ كمقارنة 

  :الباحثة ي واجيتالصعوبات التخامسًا: 

 ت مبدأاعتمد , فقديا الفقياء القدامع في كتبيـالبحث يتناكؿ قضايا م اصرة لـ يتناكل .1
 البحث عف حكميا. في مسا ؿ التأصيؿ لتمؾ ال

بو عبارة عف   مقةا المتبؿ جميا المراج مراجا المتكافرة في ىذا المكضكع,قمة المصادر كال .2
 . فتاكل فقط

 سادسًا: خطة البحث

 كخاتمة. فصكؿ كثةثة مقدمة لعإ البحث ىذا قسمت

 وهالفصن األ

 ىل ب   غري املسمىني إاالبتعاث 

 وضىابط  ،وحكى  ،وخماط ه أسباب ،، وفهىو 
 رب ة مباحث:كيشتمؿ عمع أ

 .لع بةد غير المسمميفإاابت اث  مفيكـ: ولالمبحث ال 

 .لع بةد غير المسمميفإأسباب اابت اث : المبحث الثانى

 .مخاطر اابت اث: المبحث الثالث

 .لع بةد غير المسمميف كضكابطو الشرعيةإحكـ اابت اث  :المبحث الرابع
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 الثاٌى الفصن

 املسمىني غري ب   ىلإ عثلمىبت االجتىاعً  حكاًاأل

 :مباحث أرب ة عمع كيشتمؿ

 .المسمميف غير بزمة و المبت ث كعةقة, المغة لت مـ جنبيةاأ ال ا ةت ما السكف: كؿاأ المبحث

 .الجام ة تقيميا التع كااجتماعية الثقافية لمف اليات المبت ث مشاركة: الثانع المبحث

 .تكاجييا التع كالتحديات المسمميف غير ةدب لعإ الفتاة ابت اث: الثالث المبحث

 .الدا مة قامةكاإل الجنسية عمع الحصكؿ أجؿ مف المبت ث زكاج: الرابا المبحث

 الثالث الفصن

 املسمىني غري ب   ىلإ املبتعث وعاو  

 :مباحث ثةثة عمع كيشتمؿ

 .المالية م امةتو في اا تماف لبطاقة المبت ث استخداـ: كؿاأ المبحث

 .المسمميف غير بةد في الحككمية كالضرا ب الرسكـ عمع المترتبة المستحقات:  يالثان لمبحثا
 .(الربكية الفكا د مف الضرا ب تسديد)

 .المسمميف غير بةد في المبت ث عمؿ: الثالث المبحث

  سابعًا: خاتمة البحث:
 التي تكصمت إلييا الباحثة.ػأىـ النتا ا كالتكصياتعمع  تشمؿ 
 .: منيج البحثثامناً 

اإلستنباطي, باإلضافة إلع المنيا الكصفي التحميمي, كذلؾ مف خةؿ المنيا اعتمدت الباحثة 
 النقاط التالية: 

عزك اآليات القرآنية بذكر أرقاميا كسكرىا في القرآف الكريـ, كتشكيميا كما كردت في  .1
 القرآف.



 

 

 
 

 ط 

ػاضطػدطظ

قؿ ما أمكف مف حكـ خرجت اأحاديث النبكية مف مظانيا حسب اأصكؿ المتب ة, كن .2
 .فال مماء عمييا باستثناء ما كرد في الصحيحي

عند تكثيؽ المراجا كالمصادر بدأت باسـ الشيرة لممصنؼ, ثـ اسـ الكتاب, ثـ دكنت رقـ  .3
 الجزء إف كجد ثـ رقـ الصفحة.

النبكية كالمراجا كالمصادر كالمكضكعات  ثذيمت البحث بفيرس لآليات الكريمة كاأحادي .4
  يؿ ااستفادة مف البحث كم رفة الطب ات التي اعتمدت عمييا في ال زك.كذلؾ لتسي

 ًا: الفيارس العامة:تاسع

 تشمؿ عمع:

 .ةأكان: فيرس اآليات الكريم -
 .ثانيان: فيرس اأحاديث النبكية  -
 ثالثان: فيرس الكتب. -
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  األول األول   انفصمانفصم
  االبتعاث إىل بالد غري املسهمنياالبتعاث إىل بالد غري املسهمني

 

 .ت اث إلع بةد غير المسمميفااب مفيـك: ولالمبحث ال 

 أسباب اابت اث إلع بةد غير المسمميف.: المبحث الثانى

 مخاطر اابت اث.: المبحث الثالث

 حكـ اابت اث إلع بةد غير المسمميف كضكابطو الشرعية. :المبحث الرابع

ػ

ػ

ػ

ػ
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  ولالمبحث ال 
 حقيقة اَّلبتعاث إلى بَلد غير المسممين

الذم ي تبر لدل الب ض مف األفاظ المبيمة ك  بت اثاامفظ ل متضمنان  بحثمىذا الجاء 
 مف ثـك  صطةح,إلبت اث في المغة كاايقة الحقشارة إلسيتـ ا التي تحتاج إلع تكضيح, لذلؾ

مع في كاق نا الم اصر فيع ع تمؾ البةدلت دد أحكاـ ان نظر سأتطرؽ لمفيكـ بةد غير المسمميف, 
فسكؼ أتناكؿ بيـ, ختةؼ عةقتنا ا نظران ك حرب, , أك عيدك ضركب مختمفة منيا؛ بةد سمـ, أ

حكاـ الفقيية أعمع ىذا الت ريؼ سيتـ بناء اكبناءن المراد تناكلو في بحثع مفيكـ بةد غير المسمميف 
 . عميو

 :اَّلبتعاث في المغة :أوَّلً 

أىميا مف  ب دة م افو  كقد كرد ,(1) ان ثى  ٍ بى  وي ثي  ى بٍ يى : بى ىثىوي  ثَ عَ بَ  بت اث في المغة مف مادة الف ؿ:اا    
  :اآلتي

وَسى َبْعِدِهم ِمن َبَعْثـَا ُثمَّ ]: كمنو قكلو  أرسمو كحده, :مب ثو أبم نع  :رسالْل ا .1 [مُّ
(2), 

 كالب ث يككف ب ثان  ,خير مب كث كمبت ث محمد أرسمو ما غيره, كسيدنا  م: أكب ث بو
في  :مأ ,كقكليـ كنت في ب ث فةف ,لركبلع كجو مف الكجكه مثؿ السفر كاإلمقـك يب ثكف 

 . (3)كالب كث الجيكش  ,جيشو
كمنيا حث المبت ث  ,حممو عمع ف مو: أل : كمنيا ب ثو عمع الشئ,الحث عمى فعل الشئ .2

كما  (4),أحمو عمييـ :أل, عمييـ البةءكب ث  عمع طمب ال مـ كحممو عمع السفر مف أجمو,
[َشِديدٍ  َبلْسٍ  ُأْوِل  لَّـَا َباًداطِ  َطَؾْقُؽمْ  َبَعْثـَا]: قكلو  في 

 (5). 

                                           

 (. 2/116( ابف منظكر: لساف ال رب )1)
 (. 103( سكرة اأعراؼ )اآلية: 2)
 كىرل: الصحاح تاج المغةالج ,(5/168الزبيدل: تاج ال ركس ) (,2/116)ابف منظكر: لساف ال رب (3)
(1/273). 
 .(1/62, إبراىيـ كأخركف: الم جـ الكسيط)(2/116ابف منظكر:  لساف ال رب ) (4)
 (.5سكرة اإلسراء )اآلية:  (5)
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عمع ف ؿ  ثكالح رساؿاإل عتأتع بم ن ب ثة كالتعلم مف م افو مف خةؿ ما سبؽ كنخمص 
 خرنتقاؿ مف مكاف آلإلكا ,رساؿإلتدكر حكؿ م نع كاحد كىك ابت اث في المغة اأف حقيقة االشئ 

 . بيدؼ طمب ال مـ

   صطَلح.ْلبتعاث في اَّل: اثانياً 

 ان بت اث نظر الـ يتطرقكا لت ريؼ ا القدامع احظت أف الفقياءطةع كاإل مف خةؿ البحث
كلـ  ,دثة التع طرأت عمع كاق نا الم اصرفيك مف المكضكعات المستح ,عصرىـفي   دـ كجكدهل

  ب ض ال مماء الم اصريف.  إا لييا إيتطرؽ 

ؿ ب ض الت اريؼ ال امة التع مف خة صطةحان إلع حقيقة الب ثة إف نشير أكمف الممكف 
 .  يجاءت عمى النحو التال ،كردت  في كتب المغة الم اصرة

 ,اأثرية, كالب ثات ىي ة ترسؿ لمقياـ بميمة م ينة كالب ثات الت ميمية"ىع  كؿ:الت ريؼ اأ
 .(1)"كالب ثات الدبمكماسية ,كالب ثات ال سكرية

 .(2)"كب ثة دراسية ,قت منيا ب ثة سياسيةىي ة ترسؿ في عمؿ م يف مؤ ىع "الت ريؼ الثانع: 

أك  ,"مجمكعة مف ال مماء يرسمكف لدراسة مسا ؿ عممية عمع اأرض: ثالثالت ريؼ ال
 .(3)"يف كمناقشتيـ في المسا ؿ ال مميةلمداكلة عمماء آخر 

 كىعدكر حكؿ حقيقة كاحدة يإلبت اث ا مفيـكبت اث, فإف  ريفات السابقة لةمف خةؿ الت
بت اث بجميا أنكاعو سكاء كاف افيع تشمؿ ا ,ىذه الت ريفات جاءت عامة فأكما  إلرساؿ,ا

  .فيي بذلؾ لـ ت رؼ الب ثات الت ميمية بمفيكميا الخاص ي,عممي, أك أك دبمكماس م,عسكر 

 عمع النحك التالع: كقد كرد ت ريؼ خاص لمب ثات الت ميمية كىك

 .(4)راسة في مؤسسات الت ميـ ال الي خارج الدكلة""كيقصد بو الفرص الت ميمية المقدمة لمطمبة لمد 

 
                                           

 .(164) ( جماعة مف كبار المغكييف ال رب:  الم جـ ال ربع اأساسي1)
 .(1/62خركف : الم جـ الكسيط )أ( إبراىيـ ك 2)
 (.1/1543 جـ المغة ال ربية الم اصر )( أحمد عمر: م3)
 .12/10/2011عف الب ثات الدراسية, الب ثات الخارجية, بتاريخ  يمكقا سمطنة عماف كزارة الت ميـ ال ال  (4)
 1fa809efe308-9dc0-4f48-f14c-erPage.aspx?id=612cd2b4http://www.mohe.gov.om/Inn 

http://www.mohe.gov.om/InnerPage.aspx?id=612cd2b4-f14c-4f48-9dc0-1fa809efe308
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 .التعميميةمفيوم  ثالثًا:

ميـى ىيكى نىٍفسيومف  الت ميمية لفظ مشتؽ ًمـ ًعٍممان كعى كعممت الشيء , ال مـ: نقيض الجيؿ, عى
تقانو 1 أتقنو :,أمكعمـ اأمر كت ممو,:عرفتو,أمأعممو عممان  , فيي مف م رفة المبت ث كا 

 لم مـ كالبحث.

رسال الطالب إ: لب ثات الت ميمية ىكاأف ت ريؼ مف خةؿ الت ريفات السابقة الباحثة  كترل
لى موطن الدراسة لفترة محدودة بيدف طمب العمم ومن ثم العودة إلى موطنو إ يمن موطنو الصم

 ي.الصم

 ومما دعا الباحثة ليذا التعريف التالي:

 خصصيف كا يقتصر فقط عمع الطةب.اابت اث يشمؿ أىؿ ال مـ كال مماء كالمتأف  -5
 كما أف اابت اث يشمؿ الدراسة كالتدريس كالبحث ال ممي كالدراسات الكاممة كالجز ية. -4

 أقسام البعثات الدراسية:

 إلع قسميف ىما: الدراسية تنقسـ الب ثات 

الت ميـ "كىع الفرصة الدراسية التي تقدميا الحككمة ممثمة في كزارة الب ثة الدراسية الكاممة: 
أك الخاصة أحد الطمبة  ,أك شبو الحككمية ,أك مف إحدل الجيات الحككمية اأخرل ,ال الي

تتكفؿ الجية الباعثة كؿ عمع مؤىؿ جام ي في تخصص محدد. لمدراسة الجام ية في الخارج لمحص
لي باإلشراؼ كتذاكر السفر, كتتكفؿ كزارة الت ميـ ال ا ,كال ةج ,كالم يشية ,بنفقات الطالب الدراسية

 (2). "كامؿ كالمباشر عمع دراسة الطالبال

                                           

 .(12/417,418) ابف منظكر: لساف ال رب  (1)

 12/10/2011انظر: مكقا سمطنة عماف كزارة الت ميـ ال الي عف الب ثات الدراسية, الب ثات الخارجية بتاريخ (2)
http://www.mohe.gov.om/InnerPage.aspx?id=612cd2b4-f14c-4f48-9dc0-1fa809efe308 

http://www.mohe.gov.om/InnerPage.aspx?id=612cd2b4-f14c-4f48-9dc0-1fa809efe308
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الم كنة الدراسية التي تقدميا الحككمة مف خةؿ كزارة الت ميـ  "كىع :الب ثة الدراسية الجز ية
, بينما يتكلع ما تغطية التأميف الصحي ا الرسـك الدراسية لمطالب المرشح,ال الي بقياميا بدف

 .(1)السفر كبقية المصاريؼ اأخرلب تكاليؼ اإلعاشة كتذكرة الطال

 . : حقيقة بَلد غير المسممينثالثاً 

أىع  ,قة القا مة بينيـ كبيف المسمميفختةؼ ال ةايختمؼ الحكـ عمع بةد غير المسمميف ب
إلع  منيـ مف قسمياف ,تقسيـ البةدالفقياء في  لذلؾ اختمؼ  كنظران  ,أـ عيد ,أـ حرب ,عةقة سمـ
 ,(3) يدالدار دكر كأضاؼ كمنيـ مف قسميا إلع ثةثة , (2)(دار كفر )دار حربسةـ ك إقسميف دار 

ال الـ اليكـ في ف الفقياء الم اصريف قد اعتبركا ختةؼ في ىذا التقسيـ بيف الفقياء فإلة ان كنظر 
ما دار عيد  كىع م ظـ بةد ال الـ اليـك  كاق نا الم اصر إما دار إسةـ كىع البةد اإلسةمية, كا 

 التيكؿ دكلة محتمة أراضع الدكلة اإلسةمية ك يحرب فيالما دار أك  ,(ببةد الغرب) ي بر عنيا ك 
 .(4) إسرا يؿتسمع ب

بينيـ كبيف المسمميف عةقة عيد لما القا مة طبي ة ال ةقة  باقع دكؿ ال الـكبالتالع فإف 
 كمو تـر مف كة الطرفيف, كىذاف تحأك ابد كمكاثيؽ  ,كعيكد ,كعةقات دبمكماسية ,بينيـ مف اتفاقات

  يدخؿ في م نع ال يد.

شمؿ الب ثات التع تعمع ىذا التفصيؿ فإف دراسة اأحكاـ الفقيية لمب ثات الت ميمية كبناءن 
كأما غيرىا مف  ,يتـ إرساليا إلع البةد التع بينيا كبيف المسمميف عةقة عيد " بةد الغرب اليكـ "

, كذلؾ لككف ال ةقة ىع نيا كبيف المسمميف فة تتناكليا تمؾ اأحكاـالبةد التع ا عةقة عيد بي
بت اث لتمؾ الدكؿ مف تطبيا لم ةقات الت ميمية بيف , كما يؤديو ىذا ااعةقة حرب بيف الطرفيف

بت اث لتمؾ الدكؿ المنا ليذه سات مستقبمية خطيرة فاأصؿ في ااالبمديف كلما ليا مف ان كا
  اأسباب.   اأسباب كغيرىا مف

                                           

 12/10/2011انظر: مكقا سمطنة عماف كزارة الت ميـ ال الي عف الب ثات الدراسية, الب ثات الخارجية بتاريخ (1)
1fa809efe308-9dc0-4f48-f14c-http://www.mohe.gov.om/InnerPage.aspx?id=612cd2b4. 

 (. 7/130الكاساني: بدا ا الصنا ا ) (2)
رل عميو أحكاـ مالـ تجاإلسةـ :ىع التع نزليا المسممكف كجرت عمييا أحكاـ اإلسةـ, ك  كقد عرؼ الجميكر دار 

ف اصقياإاإلسةـ لـ يكف دار   .  (2/728. ابف القيـ: أحكاـ أىؿ الذمة )سةـ كا 
 .(2/873القيـ: أحكاـ أىؿ الذمة ) بف, ا(1/216الماكردل: اأحكاـ السمطانية ) (3)
 (.2/900,901( القرضاكم: فقو الجياد )4)

http://www.mohe.gov.om/InnerPage.aspx?id=612cd2b4-f14c-4f48-9dc0-1fa809efe308
http://www.mohe.gov.om/InnerPage.aspx?id=612cd2b4-f14c-4f48-9dc0-1fa809efe308
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  يالمبحث الثان
 لى بَلد غير المسممينإبتعاث أسباب اَّل

بت اث إلع بةد غير المسمميف إلع اا ال ديد مف اأسباب كال كامؿ التع دف ت ؾىنال
طفرة كما طرأ عميو مف , فنظران لمكاقا الم اصر الذل نحياه ,الب ثات هىذ كبغض النظر عف مصدر

حدكث ما ك  تحتاج إلع ككادر مؤىمة لدفا عجمة التنمية في البةد, تنمكية حقيقية, كىذه الطفرة
ف طرأت لمكط يال ميقة التالفجكة ك  ,يكصؿ إليو ال الـ الغرب مالذ يكالتكنكلكج يال ممالتطكر 

إلرساؿ ب ثات ت ميمية الحاجة  إليو دعت مما, تكصؿ إليو مالذ كبيرال ربع نتيجة ىذا التقدـ ال
طرأ  الذل لمتطكر ال ممي كاإلنفجار الم رفيكتمبيةن  ,إلكتساب ال مكـ المختمفةتمؾ الدكؿ اأجنبية ل

, فكاف ابد مف تفيد مكطف المبت ث اأـ محصكؿ عمع قدرات ككفاءات مؤىمةلك  ,في القرف الماضي
كالدراسات ال ميا لمحصكؿ عمع التخصصات الجديدة في , المرحمة الجام ية مرساؿ الطمبة ذك إ

فع الدكؿ  ااستفادة مف تمؾ الخبراتمف ثـ بيقية كالنظرية كالتكنكلكجية كاليندسية ك المجاات التط
  . ال ربية ب د عكدتيـ إلع مكطنيـ اأصمع

 :يبتعاث ما يمومن السباب التى دعت إلى اَّل

ية لتنمية قدرات المبت ثيف بت اث أحد ال ناصر الجكىر ا, حيث ي تبر االبشريةالمكارد  ستثمارا :أوَّلً 
كسيمة إلثراء خبرات المبت ث ال ممية كالثقافية كانفتاحو كتكسيا إطةعو كزيادة تقديره ك  ,(1)نا امف أبن

 .(2)لم مـ كالم رفة.

دكف مييا كاإلطةع ع ,نفتاح عمع ثقافات كحضارات الش كب اأخرلإلا, ك متصاؿ الحضار إلا :ثانياً 
الِحْكَمُة ):   لقكؿ النبي (3)خذ المفيد منيابؿ كال مؿ عمع أ ,عف ثقافتناكاإلنسةخ  فييا الذكباف

 . (4)( َضالاُة الُمْؤِمِن، َفَحْيُث َوَجَدَىا َفُيَو َأَح   ِبَيا

                                           

يف لةبت اث قبؿ إلتحاقيـ بالب ثة": مجمة رسالة الخميا ( الداكد: بحث ب نكاف:"  المشكةت التع تكاجو المرشح1)
 .(99ـ )ص:2010ق,1431, السنة: 116ال ربع, ال دد:

 .(76بت اث إلع الخارج كقضايا اإلنتماء كاإلغتراب الحضارل )( الق يد: اا2)
بت اث د ال مارل: ااينظر: فيك  (,13/15)م بت اث إلع الخارج كقضايا اإلنتماء كاإلغتراب الحضار ( الق يد: اا3)

 . (12)آماؿ كآاـ كأحكاـ 
 سبؽ تخريجو ) د( (4)
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الضركرية التع تج منا نستكعب المنتجات كال مكـ المختمفة  ,كالميارات ,بالم رفة نا يسمح أبنا ًا:ثالث
ا غنع عنيا في  يالت, ك عمع كاق نا الم اصر كالكسا ؿ التقنية كالت ميمية كالحياتية التع طرأت

 (1).تنا كمؤسساتنا ال امة كالخاصةآتيسير شؤكف منش

نتقاؿ االطمبتيا مما يدفا الطمبة إلع  يمية مف تقديـ خدمة الت ميـ ال العدـ تمكف الدكؿ النا :اً رابع
ما يصاحبو مف جتماعي ك لسياسي كااستقرار اباإلضافة إلع عدـ اا لمدراسة خارج أكطانيـ,
ميمة  أسبابان  ت دة تنكع التخصصات مستكل الحريات اأكاديمية كمحدكدي يإغةؽ لمجام ات كتدن

 ة. بالطمبة لمدراسة في جام ات أجنبية خارجيتدفا 

الدكؿ ضمف تخصصات نادرة غير متكفرة في  قياـ ب ض الجام ات اأجنبية بتقديـ منح ًا:خامس
                                      الدكلية.قات , ككسيمة لتحسيف ال ةال ربية

ؿ التأميف الصحع كالمناخ , مف تسييةت م يشية مثالمبت ثيفالتسييةت المقدمة لمطةب  :اً ادسس
المكتبات كالمختبرات كأحدث اأجيزة كالم دات باإلضافة إلع أساليب  كتكفر المناسب الت ميمي

خطكات أكثر ككذلؾ م اىد لت مـ المغات , كتكفير بةة قدرات الطمبتنمي كالتع ت نع الت ميـ المرنة
مكاني, ات دراسة الطةب المبت ثيفيؿ اجراءفاعمية لتسي ة ال مؿ في الحصكؿ عمع التأشيرات, كا 

 .نتياء منياأثناء الدراسة أك ب د اا

عند حصكليـ الدراسة في الخارج كجاىة إجتماعية, حيث يش ر الطمبة المبت ثيف بالفخر  :اً سابع
  .عمع درجة عممية مف جام ة أجنبية

                                           

الداكد: المشكةت التع تكاجو المرشحيف لةبت اث قبؿ (, 12)بت اث آماؿ كآاـ كأحكاـ ( ينظر: فيد ال مارل: اا1)
  .(103ـ,)ص:2010ق,1431, السنة: 116إلتحاقيـ بالب ثة: مجمة رسالة الخميا ال ربع, ال دد:
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, إذ بمغت نسبة ما تنفقو الدكؿ ال ربية مجتم ة ماـ الدكؿ ال ربية بالبحث ال مميعدـ إىتًا: ثامن
 , كىع نسبة متدنية مقارنة بالنسبة% مف مجمكع الدخؿ القكمي فييا0115 ممع عمع البحث ال

%مف الدخؿ 2.5 قو الدكؿ اأكركبية كالذل يساكلأك م دؿ ماتنف %1.4ال المية كالتع تساكل 
, عمع ال كس ماتمنحو ي ىذا المجاؿ في المنطقة ال ربيةالقكمع كالذل يشير إلع تكاضا اإلىتماـ ف

كتكفير المناخ المة ـ لم مؿ كالبحث كفتح أفؽ جديدة أكثر  الدكؿ المتقدمة لمبحث كاإلبتكار
 .(1)رحابة

الحاصميف عمع شيادات عممية مف دكؿ أجنبية عند عمميـ في الدكؿ اأفراد  دخؿارتفاع  ًا:تاسع
 .(2)ال ربية مقارنة بمف يحممكف الدرجة ال ممية ذاتيا مف جام ات عربية

كغياب البي ة ال ممية  ,ىتماـ بال مماء كالباحثيفإلكض ؼ ا قصكر أداء اأنظمة الت ميمية, :عاشراً 
حاجات الدكؿ  اإلختصاصات ال ممية فيع ا تمبيع كسكء تكزيا الطمبة عم المة مة لمبحث,

% مف الطمبة مسجمكف في اختصاصات 64أف نسبةـ 1978ال ربية إذ أكضح إحصاء أجرل عاـ 
فع ال مكـ الزراعية  %10.5فع ال مكـ اليندسية ك %10فع ال مـك الطبي ية ك %7.5إنسانية ك

لصالح ب ض  ا التكزيا قد شيد تحسنان كما أف ىذ ,كمف الكاضح أف ىذا التكزيا ي كس خمةن بينان 
التخصصات التقنية في بداية التس ينات, فإنو مازاؿ دكف مستكل اإلستجابة لحاجات الدكؿ 

 .(3)ال ربية

فضةن عمع  جتماعية, كالثقافية كالت ميمية,اي مؽ نظرة المبت ث لمجتم و كقضاياه ا: عشرحادي 
, كمكتسبات فاني في ال مؿ كتقدير ال مؿ الت اكنيكاانضباط كالتاكتساب قيمان سمككية مفيدة, 

, كالم رفة بالمغات اأجنبية, عممية كالفكر المنيجي ال ممي كالم رفة بطرا ؽ البحث ال ممي

                                           

الخةيمة: ىجرة الكفاءات ال ممية كالفكرية ال ربية أسبابيا كنتا جيا: مجمة اتحاد الجام ات ال ربية,  ( ينظر:1)
(, انطكاف زحةف: مشكمة ىجرة الكفاءات كعةقتيا بنمكذج التنمية 162,163)ص:  2010 السنة: ,55ال دد:

, الصكفع: التنمية كىجرة اأدمغة في ال الـ (7)ص:1980, السنة:15كالت ميـ: مجمة المستقبؿ ال ربع, ال دد:
 .(29)ص:  48ال ربع, مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية, ال دد:

 2010, السنة:55( ينظر:الخةيمة: ىجرة الكفاءات ال ممية كالفكرية ال ربية: مجمة اتحاد الجام ات ال ربية, ال دد2)
 .(163)ص:

 48اأدمغة في ال الـ ال ربع, مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية, ال دد:( الصكفع: التنمية كىجرة 3)
(15,20). 
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غنية, كااطةع عمع نظـ م رفية كتربكية يتـ تطبيقيا عمع أرض  كالكقكؼ عمع تجارب عممية
 .(1)قيا في بمد المبت ث اأصمعكتطبي كمف ثـ ااستفادة منيا يالكاقا الت ميم

التع رسميا كتغير الصكرة السي ة الت ريؼ بالكطف كبالرسالة الحضارية لإلسةـ : عشر انيث 
 .(2)بت اث ي تبر كسيمة لمدعكة إلع ديف اهللفاا ,الغرب لإلسةـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

اغسطس 30ق 1432شكاؿ 1( صحيفة الرياض اليكمية الصادرة مف مؤسسة اليمامة الصحفية, الثةثاء 1)
 /article663175.htmlhttp://www.alriyadh.com/2011/08/30 ,  15772ال دد  -2011

 .(12بت اث آماؿ كآاـ كأحكاـ )( ينظر: فيد ال مارل: اا2)

http://www.alriyadh.com/2011/08/30/article663175.html
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  المبحث الثالث
 بتعاثمخاطر اَّل

كعمع مكطنو اأـ لدل رجكعو  ع ت كد عمع المبت ث,كالفكا د التبت اث اأىمية اف بالرغـ م
تفيد مجتم و  يكالت ,لمختمفةال مكـ ا لتمقي ابت اثوكتسبيا جراء اع مف خبراتو الت هستفادإلاك  ليوإ

عقيدتو, في ت كد عمع المبت ث نفسو,  ال ديد مف المخاطر كالمفاسد التي بت اث تحفو, فإف ااكدينو
تتنافع ما ما جاء بو ديننا الحنيؼ كما ألفناه في  كالتي كىكيتو, كأمنو, كأخةقو, كأفكاره, كأسمكبو,

لذلؾ كاف  تناقضو أعراؼ كعادات كتقاليد تمؾ المجتم ات المحافظة,, ككذلؾ مجتم اتنا اإلسةمية
عميو ك  ابد مف ذكر ىذه المخاطر مف أجؿ حماية المبت ث كتنبييو مف أف يقا فريسة ىذه المخاطر

يت رض ليا المبت ث جراء إقامتو في بةد  في ىذا المبحث ل رض المخاطر التي ؽسنتطر كعميو 
 .جتماعيةااك  كاأخةقية, , كالفكرية,كفقد اليكية اإلسةمية غير المسمميف, كمنيا المخاطر ال قدية

 .وفقد اليوية اْلسَلمية ،أوًَّل: المخاطر العقدية

في محاربة اإلسةـ كمحاكلة  تخذىا أعداؤناالكسا ؿ التي ابت اث كسيمة مف إحدل ااي تبر 
 , كقد حذرنا اهلل ـ يكيدكف لممسمميف ليةن كنياران , فيفاقتةع جذكره الراسخة مف قمكب المسممي

َا َيا ] : مف كيدىـ كخفايا قمكبيـ حيث قاؿ ن بَِطاَكةً  َتتَِّخُذواْ  َٓ  آَمـُواْ  الَِّذينَ  َأُّيُّ  مْ َيْلُلوَكؽُ  َٓ  ُدوكُِؽمْ  مِّ

واْ  َخَبآً  ِػي َوَما َأْفَواِهِفمْ  ِمنْ  اْلَبْغَضاء َبَدِت  َقْد  َطـِتُّمْ  َما َودُّ  ُكـُتمْ  إِن أَياِت  َلُؽمُ  َبقَّـَّا َقْد  َأْكَزُ  ُصُدوُرُهمْ  ُُتْ

بُّوََنُمْ  ُأْوٓء َهاَأكُتمْ *  َتْعِؼُؾونَ 
واْ  َخَؾْواْ  َوإَِذا آَمـَّا َقاُلواْ  َلُؼوُكمْ  َوإَِذا هِ ُكؾِّ  بِاْلؽَِتاِب  َوُتْمِمـُونَ  َُيِبُّوَكُؽمْ  َوَٓ  ُُتِ  َطضُّ

ُدورِ  بَِذاِت  َطؾِقمٌ  اَّللَّ  إِنَّ  بَِغْقظُِؽمْ  ُموُتواْ  ُقْل  الَْغْقظِ  ِمنَ  إََكاِمَل  َطَؾقُْؽمُ   َوإِن َتُسْمُهمْ  َحَسـَةٌ  ََتَْسْسُؽمْ  إِن*  الصُّ

ا َيْػَرُحواْ  َسقَِّئةٌ  ُتِصبُْؽمْ  واْ  إِنوَ  ِِبَ ُكمْ  َٓ  َوَتتَُّؼواْ  َتْصِزُ قطٌ  َيْعَؿُؾونَ  بََِم  اَّللَّ إِنَّ  َشْقئاً  َكْقُدُهمْ  َيُُضُّ [ ُُمِ
(1) .                                   

عف طريؽ القكة لع النصر كالتغمب عمع المسمميف أيقف أعداء اإلسةـ أنو ا سبيؿ إلقد 
اإلسةـ يدف يـ لممقاكمة كالجياد كبذؿ النفس في سبيؿ اهلل لحماية أف تدينيـ ب الحربية كال سكرية؛

ض المسمميف عف كتركي أخر, كىك تحكيؿ التفكير اإلسةمي . كأنو ابد مف سبيؿاإلسةـديار 
, بأف يقكـ ال مماء اأكربيكف بدراسة الحضارة اإلسةمية ليأخذكا منيا السةح طريؽ الغزك الفكرم

                                           

 .(120,118:ات)اأي :( سكرة آؿ عمراف1)
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عقيدة المسمميف الراسخة, كتحطيـ كحدة  , كبيدؼ تحريؼو الفكر اإلسةميكف بالجديد الذم يغز 
, بتشكيو تمؾ المسمميف كتمزيؽ الدكؿ اإلسةمية, كفصؿ المسمميف عف جذكرىـ الثابتة اأصيمة

"  يمر في مؤتمر المبشريف حيف قاؿ:زك  المبشر أثبتو كىذا ما. (1)اأصكؿ, كعزليا عف مصادرىا
نما ىدليس ىدفنا أف نشرؼ ا , ككذلؾ ما (2)" فنا أف ننشئ جيةن ا يؤمف باهلللمسمميف بالمسيحية كا 

ل ربع ف نرل اأف كمدينة مكة عف بةد ال رب يمكننا حين ذ آمتع تكارل القر " : حد المستشرقيفأقالو 
كلتحقيؽ مخططيـ ىذا فقد , (3)"ا محمد ككتابوإلـ يب دىا عنو  يندرج في سبيؿ حضارتنا التي

متش بة ككض كا قكاعد مت ددة كرسمكا مخططات خبيثة كلكنيا جمي يا تمتص كتسقع  سبةن سمككا 
ؿ كحيث يقك  .(4)فساد ال قا د كال قكؿصكؿ إلأصؿ اأفيك  "الت ميـ"صيؿ كاحد كىك أمف جذع 

ف انتشار ااستغراب إف الت ميـ ىك أكبر ال كامؿ الصحيحة التي ت مؿ عمع": المستشرؽ جب , كا 
ااستغراب  الطريقة الغربية, سيب ث بازدياد في الظركؼ الحاضرة عمع تكسيا تيارمع , عالت ميـ
, كا سيما اقترانو بال كامؿ الت ميمية اأخرل التي تدفا الش كب اإلسةمية في نفس كت ميقو
 .(5)" الطريؽ

 ناغزك الفكرل الذل س ع إليو أعداؤ كسا ؿ ال إحدللع بةد غير المسمميف فكاف اابت اث إ
يؤمف بأفكاره كمباد و, كالتب ية الثقافية التع بدأت إعجابان  خرج جيؿه  كالذل كاف مف نتا جو أف
, كضياع ركح نيزاـ الفكرم, كتحكلت إلع شيكع ركح اإلالصناعية بالم الـ المدنية كالمبتكرات

 اإلعتزاز بالشخصية اإلسةمية لدل فريؽ ممف تخرج عمع أيدل أساطيف الغرب, ككفؽ خططو
بؿ ت دل اأمر أف ب ض  ةمياإلس كمناىجو إا أف تأثيرىـ السيء قد تسرب إلع المجتما

كممات الرج ية كالتقدمية كالتطكر كالتجديد, كيحاكؿ أف  –المسمميف يردد ببةىة كضياع شخصيتو 
 , كانتشرص أك تمييزيمع نقةن تامان دكف تمحينقؿ التجارب الخاصة بالغرب كحده إلع الجك اإلسة

                                           

(, أحمد السايح: الغزك الفكرل في التصكر 19/22عمع جريشة: أساليب الغزك الفكرل لم الـ اإلسةمع ) (1)
 .(25إلسةمع )ا
 .(8(, محمد عبد ال ميـ مرسي: التغريب في الت ميـ )52عبد القيار ال انع: اإلستشراؽ كالدراسات اإلسةمية ) (2)
محمد عبد ال ميـ مرسي: التغريب في  (,214محمد الصكاؼ: المخططات اإلست مارية لمكافحة اإلسةـ ) (3)

 .(9الت ميـ)
 المرجا السابؽ . (4)
 .(105شة: اإلتجاىات الفكرية الم اصرة )عمع جري (5)
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, كأخذ التقميد أعداء اإلسةـ صكرة التشبث التاـ بأسس الثقافة الغربية خمقيالاإللحاد كاإلنييار 
اىات المجتما ىذا التقميد حد الذكباف الكامؿ في ب ض تففي  سراؼكالحضارة المادية بؿ لقد بمغ اإل

ِبُعنا َسَنَن َمْن َقْبَمُكْم َلَتتا :) كصح في ىؤاء قكؿ الرسكؿ   (1)يشكك ىك منيا يالغربع كأكضاعو الت
 . (2)( ِشْبرًا ِبِشْبٍر، َوِذرَاًعا ِبِذرَاٍع، َحتاى َلْو َسَمُكوا ُجْحَر َضبٍّ َلَسَمْكُتُموهُ 

ف  لكنيا إف لـ تمح في المجمكع عقيدة المبت ثيف  يجابية,اإلثار كاف لتمؾ الب ثات اآلكا 
في ظيرت ثاران سمبية خمفت تممؾ الب ثات آ , كقدا بذرت فييا بذكر الشؾ كاإلنحراؼأني فيفيك

 .(3)يف الذيف عادكا مف رحمة ابت اثيـ كىناؾ ال ديد مف النماذج شخصية المبت ث

  .ةجتماعيْلطر ااخمالثانيًا: 

داب سمككية, كما يحيط بيا مف عادات آمف قيـ خمقية ك  االحياة اإلجتماعية كمايسكدى
ـ كالمسمميف فبالسيطرة عمييا أك تغريبيا يستطيا اأعداء كتقاليد ىدؼ ضخـ أعداء اإلسة كأعراؼ

داب كعادات آءكا مف قيـ ك أف يسكدكا المجتم ات اإلسةمية كأف يغرسكا في نفكس الناس ما شا
ذا أفمحكا في ذلؾ استطاعكا بأيسر مجيكد أف يقتم كا مف نفكس الن كأعراؼ س القيـ اإلسةمية اكا 

 . إلييا اإلسةـ نية ككؿ فضيمة دعاآكاآلداب القر 

أنيا مدار الحياة اإلجتماعية,  لمرأة أكلكية كأىمية,اكفع ىذا المجاؿ كاف لمحاكلة تغريب 
, فمف إسراع بالمجتما كمو نحك الفسادبإفسادىا أف كالكصكؿ إلييا كصكؿ إلع اأسرة كميا, ك 

أظفارىـ كمف ىنا يككف  الم ركؼ أف المرأة ذات أثر ا ينكر في تربية اأبناء كتنش تيـ منذ ن كمة
 .(4)بؿ كنسا ولمستقاأفراد اأسرة كبراعميا رجاؿ  تشكيييا كتغريبيا تشكييان 

                                           

مييمف عبد الجبار: مقاؿ ب نكاف:" الت ميـ (, 55ينظر: عبد القيار ال انع: اإلستشراؽ كالدراسات اإلسةمية ) (1)
 .(22,23ـ )ص:2002ق,1423, السنة:174اأجنبي.. مخاطر ا تنتيع" , مجمة البياف, ال دد:

 (4/169()3456,)ح:ما ذكر عف بني إسرا يؿباب أحاديث اأنبياء, كتاب ) صحيح البخارم: البخارم (2)
(, عمع جريشة: اإلتجاىات الفكرية 30/31عمع جريشة: أساليب الغزك الفكرل لم الـ اإلسةمع ) (3)

 (94,95الم اصرة)
كاف:" اآلثار (, أحمد فيمع: مقاؿ ب ن122ينظر: عمع عبد الحميـ: الغزك الفكرل كالتيارات الم ادية لةسةـ ) (4)

 .(107,108ـ ,) ص:2001-ق1421, السنة160اإلجتماعية كاأخةقية لم ممانية", مجمة البياف, ال دد:
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اء عمع اإلسةـ المرأة كسيمة لتحقيؽ ىدفيـ كىك القضمف ت ميـ أعداء اإلسةـ  حيث اتخذ  
 ة المسممةبت ميـ المرأقامكا داخميـ, فبة القيـ كالمبادئ اإلسةمية ع, كزعز في نفكس المسمميف

كتـ , كىك ما أسمكه تمكييان تحرير المرأة كلنزع ثكب الحياء عنيا ,(1)إلخراجيا مف دينيا شي ان فشي ان 
لع الشارع كتحريرىا مف زييا تنفيذ ذلؾ  بإخراج المرأة المسممة مف بيتيا كىجرىا لو إلع الكظيفة كا 

خطر سةح يحارب بو الخمؽ أ فيي لع اإلنحةؿ,بالفاحشة كالدعكة إ مما ترتب عميو اإلغراء
َما َتَرْكُت َبْعِدي ِفْتَنًة َأَضرا َعَمى الرَِّجاِل ِمَن )إذ يقكؿ:  كتنتحر بو الفضيمة كصدؽ رسكؿ اهلل 

ليدـ اإلسةـ أقصر مسافة مف ت ميـ  ليس ىناؾ طريؽ"  )آنَّا مميجاف(:تقكؿ حيث  (2).(النَِّساءِ 
القضاء عمع اإلسةـ يبدأ مف ىذه المدارس التع  . إف بنات المسمميف في مدارس التبشير الخاصة

تستيدؼ صياغة المرأة المسممة عمع النمط الغربي الذم  أنش ت خصيصان ليذه الغاية , كالتي
إف أقصر طريؽ "  كيكافقيا زكيمر في ذلؾ فيقكؿ: (3)!"  كالحياء كالفضيمة تختفي فيو كممة الحراـ

عنيـ  ؛ أنيا ىي التي تتكلعمدارسيـ بكؿ الكسا ؿ الممكنة إلعجتذاب الفتاة المسممة ا لذلؾ ىك
فاتخذكا مف الب ثات الت ميمية  ,(4)"سةمي كسمخو مف مقكمات دينو..ميمة تحكيؿ المجتما اإل
, فأقاـ ليا مدارس الغرب لدكر المرأة منذ كقت مبكر كقد تنبو ,كمؤامراتيـ كسيمة لتحقيؽ مقصكدىـ
, كقامكا مجمكعة منيف كمشاريا را دات تحرير, كاحتضف ممةامة الكااإلق ذات طابا نصراني بنظاـ

المرأة  أف بإرساؿ الب ثات الت ميمية مف الفتيات ليتمقكا أفكارىـ كم تقداتيـ مف أصميا مباشرة, كذلؾ
تككيف إطار نسكم كانت  . كأسباب أخرل نجح الغرب فيعمع التب ية لككنيا مجبكلة أسمس قيادةن 
ب د أف كانت أداة بناء خاصة حيف تتبنع  ؾ المدارس المغمقة لتصبح المرأة م كؿ ىدـبكاكيره في تم

  .(5)الغازية لقضية المرأة كالمجتما الرؤل

                                           

كىذا ا ي ني محاربة ت ميـ المرأة, فيي اأساس في الت ميـ, أنو مناط بيا ميمات كبيرة في تربية النشء كلكف  (1)
 ية.كاف المقصكد المنا مف تربيتيا عمع الطريقة الغرب

 .(7/8( )5096( البخارم: صحيح البخارم )كتاب النكاح, باب ما يتقع مف شـؤ المرأة ,)ح:2)
(, محمد الصكاؼ: المخططات 388ينظر: عمع عبد الحميـ: الغزك الفكرل كالتيارات الم ادية لةسةـ ) ( 3)

ـ اأجنبي .. مخاطر ا تنتيع", (, مييمف عبد الجبار: مقاؿ ب نكاف:" الت مي219اإلست مارية لمكافحة اإلسةـ )
 ( .11,12ـ, )ص:2002, السنة:175مجمة البياف, ال دد:

 المرجا السابؽ ( 4)
 المرجا السابؽ( 5)
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نا في تنفيذ سياستيـ كتحقيؽ أىدافيـ عمع مف تتممذ عمع أيدييـ مف كأيضان فقد اعتمد أعداؤ 
بت اث كذلؾ ب د عكدتيـ مف رحمة اا رىـ,, كأفكاىـكتشربكا مبادءى  ,كدرسكا بجام اتيـأبناء جمدتنا 
كأخذكا يبثكف سمكميـ كم تقداتيـ  -تكلكا مناصب ذات تأثير ف اؿ داخؿ المجتم ات كالدراسة فقد

 .(1)كأفكارىـ الغربية داخؿ المجتما اإلسةمي

كمف ىنا تكمف خطكرة اابت اث فإنو ييدد كياف المجتما اإلسةمي كخاصة أساس ىذا 
بد أف ن ي خطكرة اابت اث كخاصة ابت اث الفتاة كسنتطرؽ لو بمبحث  ىي المرأة فةالمجتما أا ك 

 خاص خةؿ ىذا البحث كاهلل كلي التكفيؽ.

 .المخاطر الخَلقيةثالثًا:  

ظاىر  , كأثرىافي بةد غير المسمميفكثيرة ىي المفاسد اأخةقية التي تكرثيا الدراسة 
مف المنكرات اإلنساف كثيران  ؛ إذ يقترؼكازع اإليماف(يمانية )اسية اإل؛ كمف أخطرىا زكاؿ الحسفاشو 

ضافة إلع كباإلحياف مفاخرة كمجاىرة بالحراـ, اأ , بؿ إننا نرل في كثير مفدكف أف ييتز منو قمب
؛ مجتم اتناأمراض المجتم ات الغربية إلع  , فإنيا ت د قناة مباشرة لنقؿما تبثو مف شركر مقصكدة

, كلـ يكف مف عجب أف يسجؿ لنا أحد كالجريمة المنظمة كالجرا ـ اأخةقية كمف ذلؾ اانتحار
ىػ أف 1417أكراؽ قضية عبدة الشيطاف التي تفجرت في منتصؼ عاـ  الباحثيف المطم يف عمع

 (2)!الت ميـ اأجنبي كخريجيوإلع ىذه الف ة كانكا جمي ان مف منتسبي  المنتميف

قامة ال ةقات المحرمة باسـالحياءكمف بينيا ااختةط كالتبرج, كنزع  , الحب كالصداقة , كا 
يمارسيا حتع كأنو ا بد أف  ,ميـ في نفس الطالب أنيا مف حقكقوكمثؿ ىذه المباذؿ يرسخ الت 

المنكرات اإلنساف الكامؿ عشرات مف الذنكب ك  ؛ أم أنيـ ركبكا في صكرةيتخمص مف عقدة النقص
, كترسيخ قيـ كؿ الربا كالحرص عمع متاع الدنيا, كأتممؽكال , كالنفاؽمف الكذب كالغش كالخداع

 , كتفسير كؿ شيء تفسيران ماديان؛ كالنتيجة ما نرلكعدـ ااىتماـ بمشاعر الغير الفردية كاأنانية
اإلنساف  فضةن عما نقرأ كنسما مف نمط غربي في الحياة حتع في أدؽ المسا ؿ حساسية لدل

                                           

 .(30ينظر: عبد القيار ال اني: اإلستشراؽ كالدراسات اإلسةمية ) (1)
 السنة: ,175 ف, ال دد:البيا مييمف عبد الجبار: مقاؿ ب نكاف:" الت ميـ اأجنبي.. مخاطر ا تنتيع", مجمة (2)

 .(12, )ص:2002
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أصبح مف الشا ا حتع بمغ  : لقدمع مثؿ ىذه اأكساط فقاؿمطم يف ع. لقد تحدث ب ض الال ربي
يتزكج أف يسأؿ عف عفة زكجتو " بكارتيا"؛  درجة ال رؼ بينيـ أنو مف ال يب في حؽ الشاب حيف

يسأؿ عنو كما ىك الحاؿ أف لكؿ فتاة ماضيان كمف ال يب أف  ككأف اأصؿ عندىـ ىك الماضي أم
ة . كيتناسؽ ىذا كيتناغـ ما مكضة الثقافة الجنسية كآاؼ ال صمة كالسةم . نسأؿ اهللما الشباب

كىكذا نرل أنو كمما نجح ىؤاء في ترسيخ مبدأ جديد في نفكس اأبناء  .باحيةإلكالقنكات ا المكاقا
المجاات  يأما باقما ىكيتيـ, ـ ما مجتم يـ كالتفاعؿ لتحاإلشكطان في إب اد ىؤاء عف ا قط كا

فالضركرة لمجكانب التي ذكرت آنفان ب كالثقافية فالمخاطر فييا تاب ة ,كااقتصادية ,السياسية بدا  , كا 
عند التجريد نجد أف السياسة حيف تؤثر سمبان عمع اليكية  ؛ أنوأنيا ىي التي تؤثر في غيرىا

ااجتماعية أك عمع الت ميـ فإنيا تككف في ذلؾ الحيف قد افتقدت دكرىا  ااجتماعية أك عمع الحالة
الجسد  , كال ضك مفافتقدت بي دىا القيمي كااجتماعيتو ب قيدة مغايرة كما لاأصيؿ كاستبد ال قدم

 .(1)حيف ييمؿ في كد ضرره عمع سا ر الجسد

 المخاطر الفكرية.رابعًا: 

دير الغرب لم تقداتيـ كأفكارىـ المسمكمة, نظران منا اإلسةمي ىدؼ ثميف لتصلإف عا
اأصمية,  ال الـ مفتقران إلع دكؿ الغرب كليحاؿ بينو كبيف أفكارهلمكق و كخطكرة مكقفو, ليبقع ىذا 

بت اث كسيمة لتصدير أفكارىـ المسمكمة كاستغمكا مدل حاجتنا إلع ال مـك فقد اتخذ أعداؤنا مف اا
 .كالتقدـ ال ممي ليبثكا لنا أفكارىـ

 :(2)إف ىذا الغزك الفكرل الذل يجتاح الش كب اإلسةمية ييدؼ فيما ييدؼ إلع

قتصادية المجاات الفكرية كاأخةقية كاا تب ية ال الـ اإلسةمي لمغرب في جميا   .1
 .كالسياسية 

 .مستقبمياكتبديد  ىامما يؤدل إلع ضياع حاضر  الغرب, فكارأأف تتبنع اأمة اإلسةمية  .2

 . , كسنة رسكليا اأمة اإلسةمية عف منيجييا ككتابياصرؼ  .3
                                           

 , السنة:175مييمف عبد الجبار: مقاؿ ب نكاف:" الت ميـ اأجنبي.. مخاطر ا تنتيع", مجمة البياف, ال دد: (1)
 .(12, )ص:2002

 .(54,58ينظر: أحمد السايح: الغزك الفكرل في التصكر اإلسةمع ) (2)
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عمع أبنا يا كأجياليا, ىا التربية كالت ميـ الغربية منيجان لتطبيقو مية مناأف تتخذ اأمة اإلسة .4
 عقكليـ.فتشكه بذلؾ فكرىـ, كتمسخ 

, سةفياأف يحكؿ ال دك بيف اأمة اإلسةمية كبيف تاريخيا كماضييا كسير الصالحيف مف أ .5
 , كسير أعةميا كقادتيا . تاريخ تمؾ الدكؿ الكبيرة الغازيةليحؿ محؿ ذلؾ 

بإف تحؿ محميا لغة أجنبية أك تحاربيا بإحياء الميجات ال امية أك  لمغة ال ربية,إض اؼ ا  .6
 .لفكرىا  ان إف إض اؼ لغة أمة إض اففاإلقميمية, 

الدكؿ  أخةؽ كعادات كتقاليد أف تسكد , مف أجؿتفريغ ال قؿ كالقمب مف القيـ اإلسةمية .7
 اأمة اإلسةمية. الغربية

خاصة فيما يت مؽ بالخةفات السياسية التع  راث اإلسةميجكانب الض يفة في التإحياء ال .8
  .كق ت بيف المسمميف أنفسيـ

بيف المسمميف في مختمؼ أقطارىـ عف طريؽ إحياء  إض اؼ ركح اإلخاء اإلسةمي .9
ثارة الخةفات كالن رات بيف ش كبيـكميات التع كانت ليـ قبؿ اإلسةـالق  .  , كا 

عمع شخص كعقيدة المبت ث  مدل خطكرة اابت اث ف لنايب د عرض مخاطر اابت اث تب
 ات لذا ثر كاإلحتكاؾ المباشر لتمؾ المجتمكفقده ىكيتو اإلسةمية نتيجة التأكتحكؿ أفكاره كم تقداتو 

بت اث كأف نحد مف تمؾ الب ثات كا نفتح الباب عمع مصراعيو بؿ ابد ينبغع أف نفطف لخطكرة اا
  لضكابط اابت اث عند الحديث عف حكـ اابت اث.كسنتطرؽ مف قيكد كضكابط تضبطيا 
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 المبحث الرابع
 بتعاث إلى بَلد غير المسممين وضوابطو الشرعية حكم اَّل 

مف المستجدات الم اصرة كالتي لـ يتطرؽ بت اث إلع بةد غير المسمميف اامكضكع إف 
شكؿ التفصيمي إا في ب ض بالليذا المكضكع  إلييا ال مماء قديمان, كما ت رض ال مماء حديثان 

بت اث يتطمب مف الباحثة الخكض  ية, كعميو فإف الحديث عف حكـ اافتاكل جز جكانب بسيطة ك 
اإلقامة المؤقتة مف أجؿ ال مـ في بةد غير المسمميف كما يترتب عمييا مف مصالح كمفاسد في 

, مفتاح لم رفة حكـ اابت اثـ اإلقامة الـ التطرؽ إلييا في المبحث السابؽ, كككف م رفة حككالتع ت
دنيا فمف رأل بجكاز اإلقامة في بةد غير المسمميف سكاء لمدراسة أك لمتجارة أك لغيرىا مف أمكر ال

في  بت اث إلع تمؾ البةد كلكف بضكابط كشركط تـ تحديدىا, كمف قاؿ بمنا اإلقامةقاؿ بجكاز اا
 كمفاسد, كتأتي المسألة كالتالي:   بت اث لما لو مف مخاطرتمؾ البةد قاؿ ب دـ جكاز اا

 حكم إقامة المبتعث في بَلد غير المسممين من أجل الدراسة. : المطمب الول

 صورة المسألة:

إلع بةد غير المسمميف مكضكع اابت اث كاق نا الم اصر  مف اأمكر التي ظيرت في
 تطمبمما  اإلسةمية طمبان لم مـ كلمحصكؿ عمع التخصصات ال ممية غير المتكفرة في بةدنا

بت اث بمضمكنو ىك عبارة , ما ال مـ أف ااالمت مؽ بيذه المسألة المستجدة يإظيار الحكـ الشرع
لتناكؿ مسألة حكـ  ينادع بيدؼ طمب ال مـ, اأمر الذمبةد غير المسمميف  فيمؤقتة إقامة عف 

 . بت اثإلع م رفة حكـ اا لو يتـ التكصؿكمف خةمف أجؿ ال مـ بةد غير المسمميف اإلقامة في 

 :تحرير محل النزاع

فيما  العمماء  فقد اتف  ,في بةد غير المسمميف كبينكا حكمياقامة اإلتناكؿ ال مماء مسألة 
كفار مكااة ليـ كمحبة فييـ كعكنان كحربان عمع مف خالفيـ مف مف أقاـ في بةد البينيم عمى أن 

خارجان عف الممة مفارقان لممسمميف كجماعتيـ, لو حكـ  المسمميف, فإنو بذلؾ يككف مرتدان كافران 
في إقامة المبت ث في بةد غير المسمميف طمبان لم مـ  في حين اختمفوا, (1)المرتديف كعميو ما عمييـ

 , كىي كالتالي.ثةثة أقكاؿ عمع
                                           

 .(71قميات اإلسةمية كما يت مؽ بيا مف أحكاـ في ال بادات كاإلمارة كالجياد" )سةمة:رسالة ماجستير ب نكاف:"اأ (1)
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مف  , كىك مذىب جميكر الفقياءبةد غير المسمميففي  بت ثتجكز إقامة الم :ولالقول ال  -1
, فيد بف عبداهلل اأىدؿد. يكسؼ القرضاكم, كمف المحدثيف , (2)كالحنابمة (1)اف ية كالش لحنفيةا

, الشيخ عبداهلل بف زيد آؿ محمكد ,ابف عثيميفابف باز, محمد بف لطفي الصباغ,  يحي ال مارم,
يان قادران عمع أف يككف قك كلكف اشترطكا  (3)الشيخ محمد ال ريفي ,فتاكل المجنة الدا مة سمماف ال كدة,

قامة ش ا ره, كتكف بشركط كقيكد سيتـ التطرؽ ك  ,في تمؾ البةدلو الحماية كاأماف ير إظيار دينو, كا 
 . الثانيالمطمب إلييا في 

تمنا إقامة المبت ث في بةد غير المسمميف, كىك قكؿ لممالكية, كابف حـز مف  :الثانيالقول  -2
عبد إلى منع اَّلبتعاث إلى بَلد غير المسممين منيم  وأما المحدثين الذين ذىبوا. (4)الظاىرية

 .(5)الرحمن السعدي، محمد بن ابراىيم
 .(6)قكؿ آخر لممالكيةكىك  ما الكراىة, إقامة المبت ث في بةد غير المسمميفتجكز  القول الثالث:

                                           

 مغني (,الشربيني:4/329ج شرح المنياج )الككىجع: زاد المحتا (1)
 (10/282الطالبيف)(,النككم:ركضة6/54المحتاج)

 ( 9/295ابف قدامة:المغنع ) (2)
 29)مكة( ااثنيف  08:34ت ميـ اإلسةمي في المنطقة ال ربية,القرضاكم: قناة الجزيرة " الشري ة كالحياة" ال (3)

 ـ2004/05/17-ىػ 1425ربيا اأكؿ 
15/4/736.html-38-09-23-02-net/2010http://www.qaradawi. 

(, ابف باز: مجمكع فتاكل 12ل مارم: اابت اث آماؿ كآاـ كأحكاـ )(, فيد ا1/30اأىدؿ: المسؤكلية في اإلسةـ )
 ـ 1980-ق1400, سنة النشر22(, الصباغ: اابت اث كمخاطره, مجمة الجندم المسمـ,ال دد:1/387ابف باز)
(,عبداهلل: رسالة إلع الحكاـ بشأف الطةب 3/28,29(, ابف عثيميف: مجمكع فتاكل كرسا ؿ ابف عثيميف)35)ص:
 (412ت ثيف)المب

http://www.ibnmahmoud.com/books/RESALAH%20ELA%20AHOKKAM%20BE%20
SHAAN%20ALTALABAH%20ALMOBTATHEEN.pdf  

(, برناما تمفزيكني لقناة الدليؿ:ضيؼ البرناما: محمد 12/137,138جنة الدا مة)مجمكعة مف الفقياء: فتاكل الم
 .youtube.com/watch?v=4dD_2jZfWE8http://wwwال ريفي: محمد ال ريفي ك نظرتو لةبت اث: 

في فقو أىؿ  يالنمرل: الكاف(, 2/153المقدمات المميدات)  (,4/170,171ابف رشد: البياف كالتحصيؿ ) (4)
: المحمع )1/470المدينة ) (, كىناؾ قكؿ أخر قريب مف القكؿ اأكؿ, كىك تمنا اإلقامة 5/418,419(, ابف حـز

 ينظر: في بةد غير المسمميف, كمف أقاـ فييا فيك مرتد بتركو دار اإلسةـ, كقد ذىب إلع ذلؾ الحسف ابف صالح,
 (.3/216جصاص: أحكاـ القرآف)ال
براىيـ: فتاكل كرسا ؿ الشيخ محمد بف ابراىيـ فتكل إ(, محمد بف 19( الس دم: نصيحة مختصرة )5)

 .(13/217()4567رقـ:)
 .(2/153ابف رشد: المقدمات المميدات ) (6)

http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/4/736.html
http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/4/736.html
http://www.ibnmahmoud.com/books/RESALAH%20ELA%20AHOKKAM%20BE%20SHAAN%20ALTALABAH%20ALMOBTATHEEN.pdf
http://www.ibnmahmoud.com/books/RESALAH%20ELA%20AHOKKAM%20BE%20SHAAN%20ALTALABAH%20ALMOBTATHEEN.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=4dD_2jZfWE8
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 سبب الخَلف في المسألة:

 يرجا خةؼ الفقياء في المسألة إلع اأسباب التالية:

 في فيـ النصكص الكاردة في منا اإلقامة في بةد غير المسمميف. اختةفيـ .1

فمف قاؿ بالجكاز ذىب إلع النصكص التي تمنا اإلقامة في بةد غير المسمميف ليست 
عمع إطةقيا؛ بؿ في حالة الفتنة, كمف قاؿ بالمنا فيـ النصكص عمع إطةقيا في حالة 

 الفتنة كعدـ الفتنة.

 لمنا اإلقامة في بةد غير المسمميف. اختةفيـ في تحديد ال مة .2

الذيف قالكا بالجكاز ذىبكا إلع أف ال مة في تحريـ اإلقامة في بةد غير المسمميف ىي في 
حالة تكفر الفتنة, كعدـ أمنو عمع نفسو كدينو, أما القا ميف بالمنا ذىبكا إلع أف ال مة في 

 ا بالم اصي.بةد غير المسمميف ىي كجكد الفتنة كأنيا أرض ي مؿ فيي

 اختةفيـ في أىمية اابت اث إلع بةد غير المسمميف كمدل حاجتنا إليو. .3

 أدلة الفقياء في المسألة:

المجيزكف لإلقامة في بةد غير المسمميف  كؿاستدؿ أصحاب القكؿ اأ :ولالقول ال أدلة  (1
 بالقرآف كالسنة كالم قكؿ : 

 : ب دة آيات منيا اكقد استدلك  الدلة من القرآن : -ػأ

استدلكا باآليات التع تحث عمع الس ي في اأرض لتحقيؽ الكميات الشرعية, كالتع منيا:  -1
ايَ  َواِسَعةٌ  َأْرِض  إِنَّ  آَمـُوا الَِّذينَ  ِطَبادِيَ  ايَ ]قكلو ت الع:  [َفاْطُبُدونِ  َفنِيَّ

 ِسُروا ُقْل ] :, كقكلو ت الع(1)

َْرضِ  ِف  ْٕ بِعَ  َبةُ َطاقِ  َكانَ  َكقَْف  اْكُظُروا ُثمَّ  ا [ادَُْؽذِّ
 َذُلوًٓ  إَْرَض  لَُؽمُ  َجَعَل  الَِّذي ُهوَ ], كقكلو ت الع: (2)

ْزقِهِ  ِمن َوُكُؾوا َمـَاكِبَِفا ِف  َفاْمُشوا [الـُُّشورُ  َوإَِلقْهِ  رِّ
(3) . 

                                           

 .(56 سكرة ال نكبكت )اآلية: (1)
 .(11 سكرة اأن اـ )اآلية: (2)
 .(15 ة:)اآلي سكرة الممؾ (3)
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السير  في اأرض, كما أنو لـ يقيد  الحث عمع السيريات فييا دليؿ عمع ىذه اآل الدَّللة: ووج
نما كاف عمع إطةقو  يف أكبمكاف م أمر لممؤمف كالكافر بالسير في كؿ  إنو كما, زماف م يف كا 

نتقاؿ صةح كالبناء كعمارة اأرض, كااالبقاع بغية تحقيؽ مقاصد م تبرة, ككفؽ المنيا المحدد لإل
 إذا كاف لطمب التكسا في قد يككف مندكبان بؿ إف السفر  .(1)مف أرض إلع أرض لممقاصد المختمفة

, كأما ال مـ الذم ىك فرض عيف فالسفر لطمبو إذا ت ذر تحصيمو بدكنو يككف فرض عيف.  ال مـك
كالسفر لطمب ال مـ الذم ىك فرض كفاية كمنو الفنكف كالصناعات التي يتكقؼ عمييا حفظ البةد 

 .(2)دكش كف الم اش كالصحة. . . تأثـ اأمة كميا إذا لـ يقـ بو مف تحصؿ بيـ كفاية اأمة كالبة
 يمف أجؿ بناء كعمارة اأرض كالرق نتقاؿ في اأرض بغية طمب ال مـااعميو فإف السير ك ك 

 باأكطاف عبادة حثنا اهلل عمييا كرسكلو الكريـ كمف ب ده الصحابة رضكاف اهلل عمييـ حيث كانكا
 .يسافركف, كيقط كف المسافات مف أجؿ الحصكؿ عمع حديث رسكؿ اهلل 

يرد بأف ىذه اآليات عامة في كؿ أرض, لكنيا مقيدة باأدلة التع تحث عمع  يمكف أف المناقشة:
 .(3)عدـ اإلقامة في بةد الكفر

في حاؿ الفتنة كعدـ القدرة  المفسركفاآليات التع تحث عمع عدـ اإلقامة في دار الكفر قيدىا  الرد:
ف كجكد المبت ث فىذا مانقكؿ بوك  (4)عمع إقامة الش ا ر الدينية  ي تمؾ البةد لتحقيؽ مصمحة , كا 

 . مرجكة لممسمميف كفع حاؿ أمنو الفتنة في الديف
اُهمُ  الَِّذينَ  إِنَّ ]استدلكا بقكلو ت الع:  -2  ُمْستَْضَعِػعَ  ُكـَّا َقاُلواْ  ُكـُتمْ  فِقمَ  َقاُلواْ  َأْكُػِسِفمْ  َضادِِي اْدًَئَِؽةُ  َتَوفَّ

ْ  َقاْلَواْ  إَْرضِ  ِف   إَِّٓ  ،َمِصًرا َوَساءْت  َجَفـَّمُ  َمْلَواُهمْ  َفُلْوَلئَِك  فِقَفا َفُتَفاِجُرواْ  َواِسَعةً  اَّللَِّ  َأْرُض  َتُؽنْ  َأَل

َجالِ  ِمنَ  اْدُْسَتْضَعِػعَ  َتُدونَ  َوَٓ  ِحقَؾةً  َيْسَتطِقُعونَ  َٓ  َواْلِوْلَدانِ  َوالـَِّساء الرِّ [َسبِقلً  َُّيْ
(5). 

ف مف إظيار دينو, دؿ عمع جكاز اإلقامة في تمؾ البةد لمف تمكٌ إف اآلية بمفيكميا ت وجو الدَّللة:
لممسمميف الذيف ت رضكا لألذل في مكة  "" كلـ يكف مستض فان مقيكران, كيدعـ ذلؾ إذف النبع

 .(6)آنذاؾ حبشة كقد كانت دار كفرباإلقامة في أرض ال

                                           

( عمياف: اليجرة إلع بةد 8/255(, محمد رشيد رضا: تفسير المنار)2/155ينظر: البيضاكم: أنكار التنزيؿ ) (1)
 .(76غير المسمميف )

 (8/255محمد رشيد رضا: تفسير المنار) (2)
 (76عمياف: اليجرة إلع بةد غير المسمميف) (3)
 (2/389( ينظر: ابف كثير: تفسير القرآف ال ظيـ )4)
 (97/99( سكرة النساء: )اآلية :5)
(, عمياف: اليجرة إلع 1/582,584(, الشككاني: فتح القدير)2/389ينظر: ابف كثير: تفسير القرآف ال ظيـ) (6)

 .(77) بةد غير المسمميف
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  .(1)ىذه اآلية نزلت بخصكص الخركج مف مكة, فة ي مـ حكميا المناقشة:

صكص السبب, لذلؾ المفظ ا بخ إف اآلية نزلت في الخركج مف مكة, إا أف ال برة ب مكـ :الرد
في الحبشة , فقد أقاـ الصحابة (2) فيع عامة لكؿ الظركؼ التع يمكف أف تأتي مثؿ ظركؼ مكة

مسمميف إف كانت لضركرة كىي المحافظة عمع دينيـ, فيدؿ ذلؾ عمع أف اإلقامة في بةد غير ال
متكفر في  شؾ أف في ابت اث الطمبة لدراسة تخصص غير تككف جا زة كالحاجة أك لضركرة 
نتياء ي تبر حاجة كضركرة ابد مف تمبيتيا لكف بشرط ال كدة مباشرة بمجرد اا بةدنا اإلسةمية 

 .مف دراستو

وا]قكلو ت الع :  -3 مْ  َوَأِطدُّ ةٍ  ِمنْ  اْسَتطَْعُتمْ  َما ََلُ [ُقوَّ
(3). 

تحصؿ بيا القكة كال مك كالتمكيف كتككف ي ميف مف ت مـ ال مكـ الناف ة التفة بد لممسم َّللة:وجو الد
كىذا يتطمب اابت اث إلع بةد غير المسمميف لتحصيؿ  ,ليـ كسا ؿ القكة في جميا مجاات الحياة

 تمؾ ال مـك .
 مي: استدؿ المجيزكف لإلقامة في بةد الكفر مف السنة بما ي الدلة من السنة: -ػب

 ،َبْعَد إْسََلِمِيمْ  ُيِقيُموا ِبَيا َأِذَن ِلَقْوٍم ِبَمكاَة َأنْ   أن رسول اهلل:  ي فركل الشاما -1
 .(4)إْذ َلْم َيَخاُفوا اْلِفْتَنةَ  ِمْنُيْم: اْلَعبااُس ْبُن َعْبِد اْلُمطاِمِب، َوَغْيُرُه 

ي مكة كقد كانت دار كفر فمما عمـ لب ض أصحابو البقاء ف  يستفاد منو إقرار النبع وجو الدلة:
بقا يـ مصمحة في  مال ,عدـ خشيتو عمييـ مف أف يفتتنكا في دينيـ أذف ليـ بالبقاء فييا  النبع

بأخبار المشركيف, ككاف المسممكف يثقكف بو,   يكتب إلع النبي  لممسمميف, فقد كاف ال باس
فمك لـ يرل النبي في  ,(5)قامؾ بمكة خيرإف م  , فكتب لو النبع  ككاف يحب القدـك عمع النبي
 أمف عمع نفسو كدينو الفتنة خةؿككذلؾ الحكـ بالنسبة لممبت ث فإف  ذلؾ خير لما أذف ليـ بالبقاء,

                                           

 .(77) ( عمياف: اليجرة إلع بةد غير المسمميف1)
 المرجا السابؽ.( 2)
 (60( سكرة اأنفاؿ )اآلية:3)
, البييقي: م رفة السنف كاآلثار)كتاب السير, باب فرض اليجرة,)ح: (2/17لشاف ي: أحكاـ القرآف )ا (4)

17627()13/113)   
 (6/55الشربيني: مغنع المحتاج ) (5)
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ذلؾ لما في إقامتو خير كمصمحة لو كلممسمميف , مف إقامتو  بأسةفإقامتو في بةد غير المسمميف 
 فتمتناالفتنة خةؿ إقامتو  اإلسةـ, أما إف ترجحت لو ة مف ثغكرر مف خةؿ طمبو  لم مـ ليسد ثغ

ف كاف فييا مصمحة لممسمميفإلقامة ىنافي حقو  ـ مف أف يفقد اإلنساف , فة مصمحة أعظالؾ كا 
 دينو. 

ٍف اٍلًيٍجرى قاؿ:   عف عطاء بف أبع رباح -2 اً شىةى مىاى عيبىٍيًد ٍبًف عيمىٍيرو المٍَّيًثيّْ فىسىأىٍلنىاىىا عى ٍرتي عى ًة زي
َلى َرُسوِلِو َمَخاَفَة َأْن  ،)ََّل ِىْجَرَة اْلَيْومَ  : فىقىالىتٍ  َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن َيِفر  َأَحُدُىْم ِبِديِنِو ِإَلى الماِو َتَعاَلى َواِ 

ْسََلمَ  َفَأماا اْلَيْوَم َفَقدْ  ،ُيْفَتَن َعَمْيوِ  َوَلِكْن ِجَياٌد  ،اءَ َيْعُبُد َرباُو َحْيُث شَ  فالمؤمن ،َأْظَيَر الماُو اْلِْ
 .(1)(َوِنياةٌ 

"ي بد ربو حيث مف لفظ أف المسمـ لو اإلقامة في أم بمد  شاء, كيستفاد  فيو دليؿ وجو الدَّللة:
كقد  ىذا ال مكـ كتخصو بدار اإلسةـ,شاء" أنو لفظ عاـ يشمؿ كؿ اأرض, كا قرينة تصرؼ 

مفيـك  -فتنة في الديف, كبدليؿ الخطابكانت بسبب ال أف ترؾ بةد الكفر عا شةالسيدة بينت 
 يقيـ ,أنو إذا ان دمت الفتنة لـ يبؽ لممسمـ ذري ة لمفرار بالديف فحيثما استطاع إقامة دينو -المخالفة

كبالتالع فإف المبت ث إذا أقاـ في بةد غير المسمميف مف أجؿ ال مـ  (2)كلك كاف في ديار الشرؾ.
 إلقامة في حقو لما في إقامتو مف مصمحة مرجكة.اككاف قادران عمع إظيار دينو جازت 

ترؾ بةد المشركيف كعدـ اإلقامة فييا تجب في حاؿ إضطياد المسمـ كعدـ تمكنو إف  المناقشة:
إذا كاف المسمـ مضطيدان في دينو كا  بةد الكفر إلع بةد اإلسةـ, مغادرةجب يك مف إظيار دينو 

أذل في بدنو أك مالو المستض فيف بأف خاؼ عمع نفسو ايستطيا القياـ بش ا ر دينو, أك كاف مف 
في ىذه الحالة بإتفاؽ ال مماء بشرط القدرة عمع  مغادرة بةد الكفرعرضو, فتجب أك أىمو أك 

نما كاف في حقو الكجكب, أف القياـ بأمر الديف كاجب عمع القادر, ك المغادرة مغادرة كترؾ بةد , كا 
 .(3)كشرطو أف يطيؽ ذلؾ كما ا يتـ الكاجب إا بو فيك كاجب, ة,تمف ضركرة الكاجب كتتمالكفر 

                                           

 (5/57()3900كأصحابو,)ح: البخارم: صحيح البخارم )كتاب مناقب اأنصار, باب ىجرة النبي  (1)
 (169ية لألقميات المسممة)زردكمي: فقو السياسة الشرع (2)
(, 3/286(, ابف مفمح: المبدع)14/103(, الماكردل: الحاكم الكبير)19/262ينظر: النككل: المجمكع) (3)

 ( 184زردكمي: فقو السياسة الشرعية لألقميات المسممة)
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جاءه قكمو  أف ن يـ النحاـ حيف أراد أف  يياجر كيغادر بمده ككانت بمد كفر,م كاستدلكا بما رك  -3
بنك عدم, فقالكا لو: أقـ عندنا كأنت عمع دينؾ, كنحف نمن ؾ عمف يريد أذاؾ, كاكفنا ما كنت 

بني عدم كأرامميـ فتخمؼ عف اليجرة مدة, ثـ ىاجر ب د, فقاؿ لو النبي تكفينا, ككاف يقكـ بيتامع 
 :( يا نعيم إن قومك كانوا خيرًا لك من قومي" قال: بل قومك خير يا رسول اهلل قال: "إن قومي

ن قومي  ن قومك أقّروك" فقال نعيم: يا رسول اهلل إن قومك أخرجوك إلى اليجرة وا  أخرجوني وا 
 . (1)(حبسوني عنيا

, كلـ يخؼ بةد غير المسمميفالحديث فيو دالة عمع أف المسمـ إذا كجد حماية في  جو الدَّللة:و 
 .(2)ن يمان إلقامتو في دار الكفر" "الفتنة يجكز لو اإلقامة فييا, لذلؾ لـ ي اتب الرسكؿ 

جر ب د لن يـ بالمقاـ في مكة كاف قبؿ كجكب اليجرة بدليؿ أف ن يمان ىا إقرار النبي  المناقشة:
إلعتبارات كقيامو بكفالة  ""ذلؾ, كيحتمؿ أف يككف حديث ن يـ خاص بو فرخص لو النبي

 .(3)اأيتاـ

 من وجيين:الرد: 

فإنو يحتمؿ أف يككف ىاجر ب د ذلؾ إلنتياء كقضاء ميمتو كىع كفالة اأيتاـ, ككذلؾ  - أ
قضاء بمده بمجرد  الحكـ بالنسبة لنا في ىذه المسألة فإنو يت يف عمع المبت ث الرجكع إلع

 .د لغير حاجة لما فييا مف المخاطراستو كا يمكث في تمؾ البةاإلنتياء مف در ميمتو ك 

قرينة تدؿ أف ىذه رخصة خاصة بن يـ, فإف ال برة ب مكـ المفظ ا  لـ يرد عف النبي  - ب
بخصكص السبب, كما أف ذلؾ ي ـ كؿ مف أراد اإلقامة في بةد غير المسمميف لحاجة أك 

 رة كمصمحة مرجكة ت كد عمع المسمميف, بشرط أف يأمف عمع نفسو الفتنة . لضرك 

-َجاَء ُفَدْيٌك ِإَلى َرُسوِل الماوِ  قال: عف صالح بف بشير بف فديؾ كاستدلكا بما ركل الزىرم -4
-  َوُل الماوِ َفَقاَل َرسُ  ،َيا َرُسوَل الماِو ِإناُيْم َيْزُعُموْن َأنا َمْن َلْم ُيَياِجْر َىَمكَ  :َفَقال--:( َيا

                                           

كنحكه القسطةني: إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم )كتاب في الخصكمات, باب مف باع عمع الض يؼ  (1)
 .(29/453(, اإلماـ أحمد: مسند أحمد بف حنبؿ )باب حديث ن يـ بف النحاـ,)4/234فدفا ثمنو, )

 .(51تكبيمياؾ: اأحكاـ السياسية لألقميات المسممة) (2)
 .(177زردكمي: فقو السياسة الشرعية لألقميات المسممة ) (3)
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ََلَة  : َقالَ  ،َوآِت الزاَكاَة َواْىُجِر الس وَء َواْسُكْن ِمْن َأْرِض َقْوِمَك َحْيُث ِشْئتَ  ُفَدْيُك َأِقِم الصا
  .(1)(: َتُكْن ُمَياِجرًاَوَأُظن  َأناُو َقالَ 

ف أمف المسمـ عمع الحديث فيو دالة صريحة عمع جكاز اإلقامة في بةد الكفار إ وجو الدَّللة:
دينو كعقيدتو, كاستطاع أف ييجر السكء كالم اصي, كيظير دينو كش ا ره, كأف حاؿ المسمميف في 

, فإف كاف المسممكف أقكياء في بمد غير مسمـ, فإف حكـ البةد قكة كض فان يختمؼ م و الحكـ
رة في اإلقامة في فإف ال ب, (2)إقامتيـ يختمؼ عف المسمميف المستض فيف في بمد غير مسمـ آخر

أف يأمف المبت ث عمع نفسو الفتنة كيستطيا أف يقيـ ش ا ر دينو في تمؾ بةد غير المسمميف ىع 
البةد, كما أف الحكـ يرجا لممبت ث نفسو إذا كاف ض يؼ اإليماف زاىد في عمـ الشري ة فإنو تحـر 

ة انحرافو كتأثره بالمجتم ات في حقو اإلقامة لما فييا مف الخطر المحتـ عمع دينو كعقيدتو كسيكل
 غير اإلسةمية كالتع تتناقض ما ديننا الحنيؼ. 

: قىاؿى ًلي النًَّبيُّ  -5 , قىاؿى ٍيًد ٍبًف ثىاًبتو ِإنِّي َأْكُتُب ِإَلى َقْوٍم َفَأَخاُف َأْن : ) كاستدلكا بما ركم عىٍف زى
 (3).(، َفَتَعماْمُتَيا ِفي َسْبَعَة َعَشَر َيْوًماَيِزيُدوا َعَميا َأْو َيْنُقُصوا؛ َفَتَعماِم الس ْرَياِنياةَ 

ممو سيترتب أنو خةؿ ت  يستفاد مف إذف النبي لزيد بت مـ لغة الييكد ما عممو  وجو الدَّللة:
ا أنو جا ز  , عمعاإلختةط كاإلحتكاؾ بيـعميو اإلقامة بينيـ ك  أذف لو لما   جا زان  لك لـ يكفكا 

قامتو في بةد غير بالذىاب إلييـ لت مـ لغتيـ , ككذلؾ ىنا بالنسبة لممبت ث فإنو خةؿ ابت اثو كا 
 . بغير المسمميف فدؿ عمع أف ىذا جا ز لحاجة المسمميف لوكمخالطتو  ,المسمميف ابد مف احتكاكو

 من المعقول: -ج

طمب ال مـ النافا إذا كاف يمكف تحصيمو في دار اإلسةـ فة يككف ىناؾ مبرر لةنتقاؿ  إف -5
زيادة عمـ عما ىك في دار  البةدلت مـ ال مـ إا إذا كاف في ىذه بةد غير المسمميف  إلع

  . بت اثفرىا فع المبت ث نفسو كفع بمد اااإلسةـ كلكف بضكابط كشركط ينبغي تك 
                                           

 قامة بدار الشرؾ لمف ا يخاؼ الفتنة,( البييقي: السنف الكبرل )كتاب السير, باب الرخصة في اإل1)
 .(13/650(, قاؿ األباني: ض يؼ, األباني: سمسمة اأحاديث الض يفة كالمكضكعة كأثرىا,)9/29()17773)ح:
 .(81(, عمياف: اليجرة إلع بةد غير المسمميف)52( تكبيمياؾ: اأحكاـ السياسية لألقميات المسممة )2)
, قاؿ األباني: (1/108( )243مسند عبد بف حميد )باب مسند زيد بف ثابت )ح: عبد بف حميد: المنتخب مف (3)

 .(1/365) صحيح, ينظر: سمسمة اأحاديث الصحيحة
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ف ديننا كما أف ابت اث الطمبة إلع بةد غير المسمميف فيو مصمحة لإلسةـ ك  -4 المسمميف كا 
كلكف دكف أف تمس  ,حة كيأخذ بيا حتع كلك كانت مف نظاـ كافرالمصم يالحنيؼ  يراع

يمانو, كمما يؤيد ذلؾ أف النب المشركيف أف ي ممكا  سمح لألسرل  يعقيدة المسمـ كا 
المسمميف القراءة كالكتابة فذلؾ يدؿ عمع جكاز اإلست انة بجز ية مف النظاـ الكافر إذا كاف 

كسد  فا مصمحة كبرل لإلسةـ كالمسمميف,اشؾ أف في طمب ال مـ الن ىناؾ مصمحة كا
 . (1)ثغرة مف ثغكر اإلسةـ 

أف الشري ة اإلسةمية  ؛أف مف أصكؿ الشري ة رعاية المصالح ما دامت ا تخالؼ الشرع -4
المفاسد, كتقميؿ المفاسد كتكثير المصالح كما قاؿ  ءما جاءت إا لتحقيؽ المصالح كدر 

ذلؾ عمماء كثيركف كتمميذه ابف القيـ كالشاطبي  عمكنبو ع -  -شيخ اإلسةـ ابف تيمية
, كما كجكد ىذا اأصؿ كالغرض مف فقات كال ز بف عبد السةـ كغيرىـصاحب المكا

 , كىذا اأصؿ ىك: ب عف ما سألنا عنوكضا الشري ة فيناؾ أصؿ آخر نحتاجو لمجكا

بر ىذا الخذ إتباعًا )يجوز الخذ بجزئية نافعة لممسممين أو لممسمم من نظام كافر وَّل يعت
  .(2)لمنظام الكافر أو رضاء بو(

بؿ ي تبر اابت اث إلع بةد غير المسمميف لطمب ال مـك التع ا تكجد إا عندىـ, مف  -3
, فة تخفع عده ال مماءالكاجب الكفا ي الذل إذا قاـ بو الب ض سقط عف اأخريف كما 

تخصص, كمثؿ ىذه ال مـك ميمة تطكرت كأصبحت تتكجو نحك أخص ال يأىمية ال مكـ الت
كضركرية أمتنا أجؿ النيكض بيا مف الرككد ال ممي بمفيكمو ال اـ, لكف ابد أف يككف 

 .(3)مثؿ ىؤاء في مستكل خمؽ المسمـ كأخةقو

كما أف اأصؿ في اإلبت اث الرحمة في طمب ال مـ فقد حث ديننا الحنيؼ عمع الرحمة في 
صحابو كالتاب يف كال مماء مف ب دىـ, فقد كانكا يسافركف طمب ال مـ, كىذا ما قاـ بو ال

                                           

 .(3/70المفصؿ في أحكاـ اليجرة: )عمع بف نايؼ الشحكد:  (1)

 .المرجا السابؽ (2)
 .(186,187( زردكمي: فقو السياسة الشرعية لألقميات المسممة )3)
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: َمْن َخَرَج ِفي َطَمِب َقاَل َرُسوُل الماِو ) ْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل:عَ كمما ركم , ـلطمب ال م
  (1)(الِعْمِم َفُيَو ِفي َسِبيِل الماِو َحتاى َيْرِجعَ 

المان كف إلقامة المبت ث في بةد غير  ثانياستدؿ أصحاب القكؿ ال: ثانيأدلة القول ال (2
 : كالتالي يرآف كالسنة كالم قكؿ, كىالمسمميف مف أجؿ ال مـ بأدلة مف الق

  الدلة من القرآن: - أ

اُهمُ  الَِّذينَ  إِنَّ ]قكلو ت الع:  -5  إَْرضِ  ِف  ُمْستَْضَعِػعَ  ُكـَّا َقاُلواْ  ُكـُتمْ  فِقمَ  َقاُلواْ  َأْكُػِسِفمْ  َضادِِي اْدًَئَِؽةُ  َتَوفَّ

ْ  َقاْلَواْ  َجالِ  ِمنَ  اْدُْسَتْضَعِػعَ  إَِّٓ  ،َمِصًرا َوَساءْت  َجَفـَّمُ  َمْلَواُهمْ  َفُلْوَلئَِك  فِقَفا َفتَُفاِجُرواْ  َواِسَعةً  اَّللَِّ  َأْرُض  َتُؽنْ  َأَل  الرِّ

َتُدونَ  َوَٓ  ِحقَؾةً  َيْستَطِقُعونَ  َٓ  َواْلِوْلَدانِ  َوالـَِّساء [بِقلً َس  َُّيْ
(2). 

: ىذه اآلية فييا دليؿ عمع عدـ اإلقامة في اأرض التي ي مؿ فييا بالم اصي, كحيث وجو الدَّللة 
 َأْرُض  َتُؽنْ  َأَلْ ]قاؿ س يد بف جبير: إذا عمؿ بالم اصي في أرض فاخرج منيا؛ كتة قكلو ت الع: 

مة في كؿ مف أقاـ بيف ظيراني المشركيف, , كما جاءت ىذه اآلية عا[فِقَفا َفُتَفاِجُروا َواِسَعةً  اَّللَِّ

فإنو ا يجكز اإلقامة في  ،(3)مف إقامة دينو, فيك ظالـ لنفسو مرتكب حرامان باإلجماع كليس متمكنان 
ف الغالب في بةد غير المسمميف اليكـ أنيا مظنة الفتنة كالمنكرات  بةد ي مؿ فييا الم اصي, كا 

 كااجتماعية التي تحؼ المبت ث خةؿ إقامتو ىناؾ. كالم اصي كالمخاطر ال قدية كاأخةقية

ىذه اآلية تتناكؿ مكضكع اليجرة كاإلقامة الدا مة في بةد غير المسمميف أما ىنا فنحف  المناقشة:
نتحدث عف اإلقامة المؤقتة في بةد غير المسمميف كلفترة كجيزة كأمر محدكد كىك طمب ال مـ فإذا 

ث إلع أىمو كمكطنو, كيصح اإلستداؿ بيا عمع جكاز اإلقامة مف انقضت ىذه الميمة رجا المبت 
أجؿ ال مـ؛ أف ال مة التع مف أجميا تمنا اإلقامة في بةد غير المسمميف ىع الفتنة, فإف انتفت 

 الفتنة جازت اإلقامة.

                                           

ىذا حديث  الترمذم: (, قاؿ5/29()2647باب فضؿ طمب ال مـ,)ح:أبكاب ال مـ, ترمذم: سنف الترمذم )ال (1)
 .حسف غريب

 .(97,98: اتسكرة النساء: )اآلي (2)
 .(2/389(, ابف كثير: تفسير القرآف ال ظيـ )5/347القرطبي: الجاما أحكاـ القرآف ) (3)
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ف المخالفيف ليذا الرأل يتفقكف م يـ عمع عدـ جكاز اإلقامة في حاؿ الفتنة, أما في مسألتن  ا ىذه كا 
فيع في حالة عدـ الفتنة, ككاف في إقامة المبت ث تحقيؽ مصمحة لممسمميف مف خةؿ عممو 

 (1)المرتجع مف تمؾ البةد.

ُرْج  َوَمن َوَسَعةً  َكثًِرا ُمَراَغًَم  إَْرضِ  ِف  ََيِْد  اَّللَِّ  َسبِقلِ  ِف  ُُّيَاِجرْ  َوَمن]قولو تعالى :  -4  إَِغ  ُمَفاِجًرا َبْقتِهِ  ِمن ََيْ

ِحقًَم  َغُػوًرا اَّللَُّ  َوَكانَ  اَّللَِّ  َطذ َأْجُرهُ  َوَقعَ  َفَؼْد  اْدَْوُت  ُيْدِرْكهُ  ُثمَّ  َوَرُسولِهِ  اَّللَِّ [رَّ
(2) . 

ىذه اآلية فييا ترغيب كحث عمع مفارقة المشركيف, كأف المؤمف حيثما ذىب كجد وجو الدَّللة: 
 .(3)عنيـ مندكحة كممجأ يتحصف فيو

مف عدـ اإلقامة في بةد غير المسمميف ىع الفتنة كعدـ القدرة عمع إظيار الديف  ال مة  المناقشة:
ف ال مة تدكر ما الحكـ كجكدان كعدمان  كاف الحكـ جكاز اإلقامة في  -الفتنة–ال مة  ان دمتفإف  ,كا 

,  -ال مـ-بةد غير المسمميف, كتجكز اإلقامة خاصة إذا كانت إقامة مؤقتة كمف أجؿ قضاء ميمة
 في تمؾ اإلقامة مف مصمحة ت كد عمع المسمميف, فتككف ىذه اإلقامة جا زة مف باب أكلع.  كلما

مْ  َوَجاَهُدواْ  َوَهاَجُرواْ  آَمـُواْ  الَِّذينَ  إِنَّ ] :قولو تعالى -3 واْ  آَوواْ  َوالَِّذينَ  اَّللَِّ  َسبِقلِ  ِف  َوَأكُػِسِفمْ  بِلَْمَواَِلِ َكََصُ  وَّ

ْ  آَمـُواْ  َوالَِّذينَ  َبْعضٍ  َقاءَأْولِ  َبْعُضُفمْ  ُأْوَلئَِك  ن لَُؽم َما ُُّيَاِجُرواْ  َوَل ن َوََٓيتِِفم مِّ ءٍ  مِّ  َوإِنِ  ُُّيَاِجُرواْ  َحتَّى ََشْ

وُكمْ  ينِ  ِف  اْسَتـََصُ قَثاٌق  َوَبْقـَُفم َبْقـَُؽمْ  َقْومٍ  َطَذ  إَِّٓ  الـََّْصُ  َفَعَؾقُْؽمُ  الدِّ [رٌ َبِص  َتْعَؿُؾونَ  بََِم  َواَّللَُّ مِّ
(4).  

جماع اأمة عمع مف أسمـ ببمد الحرب أف  قال ابن رشد: وجو الدَّللة: فإذا كجب بالكتاب كالسنة كا 
يياجر كيمحؽ بدار المسمميف كا يثكل بيف المشركيف كيقيـ بيف أظيرىـ, ل ة تجرل عميو أحكاميـ؛ 

غيرىا, فإذا كاف  فكيؼ يباح أحد الدخكؿ إلع بةدىـ حيث تجرم عميو أحكاميـ في تجارة أك
ت الع  الخركج كاجبان عميو مفركضان كاف الدخكؿ إليو حرامانعميو محظكران, كقد كره اإلماـ مالؾ 

                                           

 .(68ميف)ينظر: عمياف: اليجرة إلع بةد غير المسم (1)
 .(100سكرة النساء: )اآلية: (2)
 .(2/391ابف كثير: القرآف ال ظيـ) (3)
 .(72سكرة اأنفاؿ )اآلية:  (4)
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أف يسكف أحد ببمد يسب فيو السمؼ, فكيؼ ببمد يكفر فيو الرحمف كت بد فيو مف دكنو اأكثاف, ا 
 .(1)تستقر نفس أحد عمع ىذا إا كىك مسمـ مريض اإليماف 

إف اهلل عزكجؿ عندما أمر المسمميف الذيف آمنكا بترؾ اإلقامة بيف المشركيف أنيـ حديثك  ة:المناقش
عيد باإلسةـ, كليب دكا عف مكطف الفتنة خشية أف يرتدكا, كأف إنتقاليـ إلع دار اإلسةـ تمكيف 

عنيـ فتجكز  ليـ, كليتمقكا أحكاـ الديف الجديد مف مكرده اأصمع دار اإلسةـ, أما إف انتفت الفتنة
 إقامتيـ في تمؾ البةد. 

 الدلة من السنة: - ب

)ََّل ُتَساِكُنوا اْلُمْشِرِكيَن َوََّل ُتَجاِمُعوُىْم َفَمْن  أنو قاؿ:  حديث سمرة بف جندب عف النبع  
 .(2)(َساَكَنُيْم َأْو َجاَمَعُيْم َفُيَو ِمْثُمُيمْ 

م ة المشركيف كالسكنع م يـ؛ أف " ينيع في الحديث عف مجاحيث إف النبي " وجو الدَّللة:
بؿ كربما في  ؛عاداتيـ كأخةقيـ المساكنة تدعك إلع المشاكمة كتقميد المبت ث لممشركيف في

 .(3)عقيدتيـ
, كلك صح  (4)إسناده مظمـ ا تقكـ بمثمو حجة :ىذا الحديث ض يؼ فقد قاؿ الذىبع المناقشة:

إطةقو, فيك محمكؿ عمع مف أقاـ ما المشركيف سندان فإف متنو فيو كةـ, فالحديث ا يحمؿ عمع 
, كما أف القكؿ (5)كسكف م يـ راضيان عنيـ غير مبغض لكفرىـ, كلـ يكف قادران عمع إظيار دينو

بجكاز اابت اث إلع بةد غير المسمميف  ليس مفتكح عمع مصراعيو بؿ ىناؾ  قيكد كشركط 
 تحكمو.

 
 

                                           

 .(4/171البياف كالتحصيؿ )ك (, 2/153ابف رشد: المقدمات المميدات) (1)
(, قاؿ 4/156()1605باب كراىية المقاـ بيف أظير المشركيف, )ح:أبكاب السير, الترمذم: سنف الترمذم ) (2)

 .(8/31الذىبي: إسناده مظمـ, الشككاني: نيؿ اأكطار )
 .(1/138ابف عثيميف: شرح ثةثة اأصكؿ ) (3)
 .(8/31الشككاني: نيؿ اأكطار ) (4)
 .(174(, زردكمع: فقو السياسة الشرعية لألقميات المسممة )2/153ينظر: ابف رشد: المقدمات المميدات ) (5)
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 من المعقول: -ج

المسمميف تج مو مضطيدان مستض فان بيف اأكثرية المشركة إف إقامة المبت ث في بةد غير  -1
لما في ذلؾ مف ظمـ  ؛رفض أحكاميـ, كا يجكز لممسمـ أف يرضع لنفسو الض ؼ كاإلضطياد

 .(1)كالرضا بالظمـ ظمـ , كالقبكؿ بو شرعان جـر
ازان بتمسكيـ ىذا ليس بصحيح فإف عدـ تطبيؽ قكانينيـ كأحكاميـ قد تزيد المسمميف اعتز  المناقشة:

  .فإف المشيكر عف تمؾ البةد أنيا تمنح مكاطنييا الحرية الشخصية كحرية الت بير ,بت اليـ دينيـ

جرياف أحكاـ الكفار عميو مكااة الكفار, ك  إقامة المبت ث في بةد غير المسمميف يترتب عمييا -2
ف اإلسةمع كبذلؾ يككف لمكافريف كاإلحتكاـ إلع قكانينيـ الةدينية كم امةتيـ المخالفة لت اليـ الدي

 عف ذلؾ.  كقد نيع اهلل  ,عمع المسمميف كاية
اإلقامة في بةد غير المسمميف ا يمـز منيا مكااة المشركيف كاإلحتكاـ إلع أحكاميـ,  المناقشة:

فالمكااة درجات متفاكتة, كب ض المسمميف كقا في غمك في البراءة مف اأعداء, كج ؿ أل ت امؿ 
غير المسمميف مف قبيؿ الفسؽ كالكفر كالردة, كآخركف كق كا في تفريط في البراءة منيـ, حتع ما 

غيركا ديانتيـ, كرف كا كؿ القيكد في الت امؿ م يـ, كالمنيا الكسط الحؽ في الت امؿ ما ىذه 
ننصرىـ  المسألة أف تككف البراءة مف اأعداء كره قمبع اعتقادىـ, فة نفضميـ عمع إخكة الديف, كا

نما ن امميـ في اأمكر الحياتية  عمع المسمميف كا نقرىـ عمع باطميـ, كا نرضع عقا دىـ الزا فة, كا 
 .(2)بقكاعد الت امؿ اإلنساني

إف إقامة المبت ث في بةد غير المسمميف مف أجؿ ال مـ تحفيا ال ديد مف المخاطر كالمفاسد  -3
 و مف غير المسمميف في الدراسو كم مميو كما مف خةؿ مخالطة المبت ث في تمؾ البةد لزمة

يبثكنو مف شبيات لتشكيو اإلسةـ كالمسمميف, كماتـ بيانو في المبحث السابؽ مف مخاطر اابت اث 
عمع عقيدة المبت ث كأخةقو كأفكاره , بحيث تكفع أف تككف سببان لمنا اابت اث إلع بةد غير 

 المسمميف.

                                           

 .(49) ـ السياسية لألقميات المسممة(, تكبيمياؾ: اأحكا4/171لبياف كالتحصيؿ )ينظر: ابف رشد: ا (1)
 .(71عمياف: اليجرة إلع بةد غير المسمميف) (2)
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بت اث مقيد بقيكد كشركط منيا أف يككف المبت ث ذك عمـ كبصيرة إف القكؿ بجكاز اا المناقشة:
بالشري ة كيستطيا الرد عمع تمؾ الشبيات التع قد ترد عميو, كما أنو مف ضمف تمؾ الشركط 
تحصيف المبت ث بإقامتو داخؿ جالية مسممة في تمؾ البمد كربطو بالمسمميف ىناؾ بحيث يستغني 

مانا منيا, كما  عةقتو بزمة و فيع عةقة زمالو كدراسة كا عف صداقة غير المسمميف, كأما عف
أنو يتـ المكازنة كالترجيح بيف المفاسد كالمصالح التع تترتب عمع اابت اث, كما اأخذ باأسباب 
لتحصيف كحماية المبت ث كالمحافظة عمع دينو ىناؾ, ككما أف ىناؾ مصمحة مرجكة مف كراء 

ف كاف يجكز الكصكؿ إلع اابت اث قد يتكقؼ عمييا تقد ـ المسمميف كمكاكبتيـ لمتطكر ال ممي, كا 
 عمـ تمؾ البةد بكسا ؿ أخرل غير اابت اث فيككف أفضؿ . 

 :ترل الباحثة أف الرأم الراجح في المسألة ىك الرأى الراجح:

كذلؾ لألسباب  بجكاز اإلقامة في بةد غير المسمميف إف عدمت الفتنة القا ميفرأم الجميكر  
 التالية:

 كذلؾ لقكة أدلتيـ كمكافقتيا لسماحة اإلسةـ كمباد و -1

اإلقامة بيف غير ي منا فييا كالت المقصكد في اأحاديث التع جاءت عف النبي  كما أف -2
إنما أراد منيا المسمـ المضطيد في دينو في بةد غير المسمميف ككاف يقدر عمع  المسمميف

 ف أقاـ ىناؾ.اليجرة كلـ يياجر, كليست عامة في كؿ م

ة كبرل لإلسةـ فيو إضاعة مصمح القكؿ بحرمة اإلقامة في بةد غير المسمميفإف  -3
فتككف اإلقامة مف باب أكلع إف كاف يرتجع منيا مصمحة لممسمميف كالمسمميف, كعميو؛ 

مصمحة أعظـ مف طمب ال مـ الذم بدكره يرفا مف شأف اإلسةـ كالمسمميف كيأخذ  مكأ
كالتطكر كالرقي كمكاكبة اإلكتشافات ال ممية كالتكنكلكجية كالتع بدكرىا  بأيدييـ إلع النيضة

, كلكف ضمف شركط كضكابط سيتـ الحديث عنيا في المطمب تساىـ في رف ة اإلسةـ
 . إف شاء اهلل الثاني

 المطمب الثاني: ضوابط و شروط  اَّلبتعاث إلي بَلد غير المسممين. 

النيكض ببةد المسمميف كترؾ حركة الجمكد ي تبر اابت اث مطمب أساسي مف أجؿ 
ف إيقاؼ عممية اابت اث أمر غير كارد  كالتخمؼ كالسير نحك النيضة كالحضارة كالتقدـ ال ممي, كا 

نا, بؿ كيتـ ابت اث كؿ مادب كىب مف أبنا عيو, اكترشيده مطمب كجيو فة يفتح الباب عمع مصر 
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ا يتـ إا بكضا مجمكعة مف الضكابط كالشركط  ابد مف ااختيار السديد لمطالب المبت ث كىذا
  :التالير إلييا في ىذا المطمب كىع كختيار المبت ثيف كالتع نشياالتع يتـ مف خةليا 

اإليماف راسخ ال قيدة بحيث يككف لدل المبت ث ديف يحميو كيتحصف  مأف يككف المبت ث قك  .1
كذلؾ لقكة  ,ىناؾ إا أف يشاء اهللبو مف الكفر كالفسكؽ, فض يؼ الديف ا يسمـ ما اإلقامة 

المياجـ كض ؼ المقاكـ, فأسباب الكفر كالفسكؽ ىناؾ قكية ككثيرة متنكعة فإذا صادفت محةن 
 .(1)ض يؼ المقاكمة عممت عمميا

, ل ة ينخدع بما ىـ عميو مف الباطؿ التمييز بيف الحؽ كالباطؿ قادران عمعالمبت ث  أف يككف  .2
. كفي الدعاء (2)و أك ي جز عف دف و فيبقع حيراف أك يتبا الباطؿفيظنو حقان أك يمتبس عمي

المأثكر "الميـ أرني الحؽ حقان كأرزقني اتباعو, كأرني الباطؿ باطةن كارزقني اجتنابو, كا تج مو 
 . (3)"فأتبا اليكلان عمي بياتشم
إقامة الصةة أف يتمكف مف إظيار دينو بحيث يقكـ بش ا ر اإلسةـ بدكف ممانا, فة يمنا مف  .3

, كا يمنا مف الزكاة ة كمف يقيـ الجم ةكالجم ة كالجماعات إف كاف م و مف يصمي جماع
, فإف كاف ا يتمكف مف ذلؾ لـ تجز اإلقامة لكجكب ياـ كالحا كغيرىا مف ش ا ر الديفكالص

 .(4)حين ذفي حقو اليجرة 
لو عمع شيادة حسف سير مشيكد لو باإليماف كحسف السير كالسمكؾ, كحصك  أف يككف المبت ث .4

 . كسمكؾ مف جية رسمية
مف أجمو بأف يككف في ت ممو مصمحة لممسمميف كا  ابت ثأف تدعك الحاجة إلع ال مـ الذم  .5

يكجد لو نظير في بةدىـ, فإف كاف مف فضكؿ ال مـ الذم ا مصمحة فيو لممسمميف أك كاف 
ي بةد الكفر مف أجمو لما في في البةد اإلسةمية مف المدارس نظيره لـ يجز أف يقيـ ف

ضاعة اأمكاؿ الكثيرة بدكف فا دةامة مف الخطر عمع الديف كاأخةؽاإلق  .(5), كا 

                                           

 .(1/137) ابف عثيميف: شرح ثةثة اأصكؿ (1)
 .المرجا السابؽ (2)
 .(4/401الغزالي: إحياء عمـك الديف كم و تخريا الحافظ ال راقي)( 3)
 .(1/133) ف: شرح ثةثة اأصكؿابف عثيمي (4)
 .(1/137) المرجا السابؽ (5)
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 م رفة المبت ث بال ادات كالتقاليد الغربية. .6
 أما بالنسبة لمطالبة المبت ثة فيشترط كجكد محـر م يا في بمد اإلبت اث .  .7

 :واْلرشادات لمطمبة المبتعثين توجيياتبعض ال

أف يككف المبت ث متزكجان كيتـ إبت اث زكجتو م و مف أجؿ أف تككف حصنان لو كيفضؿ  .1
 مف اإلنزاؽ في الشيكات كالمحرمات. 

قامتو بيف أحضاف الجالية المسممة في البمد المبت ث إليو كت ريفو  .2 تأميف سكف المبت ث كا 
عف رفقة غير عمع أبناء المسمميف الممتزميف ىناؾ حتع يككنكا حصنان لو كعكضان 

 المسمميف. 
ز اإلسةمية في بةد غير مشاركة المبت ث في الندكات كالنشاطات التع تقيميا المراك .3

 .المسمميف
يككف الطالب قد ت دل فترة ذلؾ بيستحب أف يككف الطالب مف ذكم الدراسات ال ميا ك  .4

 . يساعده عمع الثبات ىنالؾ مالذ الحرجة كيتكفر لديو النضا ال قمي السف
مما قد يؤديو تكاصمو مف اصؿ المبت ث المستمر ما أىمو كذكيو كزيارتو لمكطنو اأـ تك  .5

 .كالثبات كأف مكطنو بحاجة إلع عممو ب د عكدتو التشجيا مف اأىؿ 

 



األحصامػاالجتطارغظػضضطبتطثػإضىػبالدػزغرػاضطدضطغنػ  

 
 

33 

ػاضغصلػاضثاظي

 

 

 

 

 

  انثاني انثاني   انفصمانفصم
  األحكاو االجتماعية نهمبتعجاألحكاو االجتماعية نهمبتعج

  إىل بالد غري املسهمنيإىل بالد غري املسهمني
 :كيشتمؿ عمع أرب ة مباحث

 .كعةقة المبت ث بزمة و غير المسمميف ,جنبية لت مـ المغةال ا ةت اأ : السكف ماولالمبحث ال 

 : مشاركة المبت ث لمف اليات الثقافية كااجتماعية التع تقيميا الجام ة.المبحث الثانى

 لع بةد غير المسمميف كالتحديات التع تكاجييا.إ: ابت اث الفتاة المبحث الثالث

 قامة الدا مة.أجؿ الحصكؿ عمع الجنسية كاإل ث مفزكاج المبت المبحث الرابع: 

 

 

 

 



األحصامػاالجتطارغظػضضطبتطثػإضىػبالدػزغرػاضطدضطغنػ  

 
 

34 

ػاضغصلػاضثاظي

 ولالمبحث ال 
 وعَلقة المبتعث بزمَلئو غير المسممينة، جنبية لتعمم المغمع العائَلت الالسكن 

 السكف ما ال ا ةت اأجنبية لت مـ المغة. أوًَّل:

ب ض  ؿ اإلجازات الصيفية, إعةفانتشر في اآلكنة اأخيرة مف أنشطة ت ميمية خةما إف
عف فتح باب التسجيؿ لت مـ المغة اإلنجميزية مف خةؿ السكف كمؤسسات السفر كالسياحة جيات 

ل دة أشير, مما دعع ال ديد مف أبناء المسمميف  في بةد غير المسمميف ما ال ا ةت اأجنبية
ة في , كما قد يضطر المبت ث لمدراسالت ميمية خةؿ اإلجازة الصيفية متسجيؿ في تمؾ اأنشطةل

دكلة أجنبية ا تتكفر لغتيا في بةده فيضطر لت مـ لغة تمؾ البةد مف خةؿ السكف ما ال ا ةت 
 اأجنبية, فيتساءؿ عف حكـ ىذه المسألة .

 المسألة: 

 العائَلت الجنبية لتعمم المغة عمى قولين: معاختمف الفقياء في حكم السكن 

, كابف حـز مف (1)لممالكية قكؿة لت مـ المغة كىك اأجنبي ةتمنا السكف ما ال ا  القول الول:
, (4), ابف عثيميف(3)قكليو لحدإابف باز في  فقد ذىب إلع ذلؾ؛ مف الم اصريف, كأما (2)الظاىرية

 .(5)ناصر بف سميماف ال مر

ضمف ضكابط كشركط, كىك  جكاز السكف ما ال ا ةت اأجنبية لت مـ المغة كلكف القول الثاني:
 عمع بف حمزةك , (8)ابف باز في قكؿ آخر, كأما مف المحدثيف (7)كالحنابمة ,(6)الشاف ية ذىبم

 

                                           

في فقو أىؿ  يالنمرل: الكاف(, 2/153المقدمات المميدات)  (,4/170,171ابف رشد: البياف كالتحصيؿ ) (1)
 (1/470المدينة )

: المحمع ) (2)  .(5/418,419ابف حـز

 .(4/381ابف باز: مجمكع فتاكل ابف باز) (3)
 .(1/138ةثة اأصكؿ)ابف عثيميف: شرح ث (4)
 ناصر بف سميماف ال مر: السفر لمخارج لت مـ اإلنجميزية, مكقا المسمـ (5)

 http://www.almoslim.net/node/52788 

 كضة الطالبيف(,النككم:ر 6/54(,الشربيني: مغني المحتاج )4/329الككىجع: زاد المحتاج شرح المنياج ) (6)
(10/282). 

 .(9/295ابف قدامة:المغنع )  (7)
 .(4/381ابف باز: مجمكع فتاكل ابف باز) (8)

http://www.almoslim.net/node/52788
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 .(3)سمماف بف فيد ال كدة ,(2), فيد بف سالـ باىماـ(1)ال مرم

 سبب الخَلف في المسألة: 

 اختةؼ الفقياء  في المسألة يرجا إلع اأسباب التالية:

 مسمميف.اختةفيـ في فيـ النصكص الكاردة في منا السكف ما غير ال .1
 اختةفيـ في مدل أىمية ت مـ المغة في بةد غير المسمميف. .2

 لو أف يت مـ المغة في بةد المسمميف, فيي متكفرة بكثرة. أنو فالذيف قالكا بالمنا ذىبكا إلع 

  .عدـ تكفر لغة البمد التي سكؼ يدرس فييا المبت ث في بةده فأما الذيف قالكا بالجكاز ذىبكا إلع
  الول: القولأدلة 

ََّل ُتَساِكُنوا اْلُمْشِرِكيَن َوََّل ُتَجاِمُعوُىْم َفَمْن )أنو قاؿ:  حديث سمرة بف جندب عف النبع   -5
 من َجاَمعَ الُمشِرك َوسَكن َمعُو َفإِنُو )كفع ركاية أخرل  (4)(َساَكَنُيْم َأْو َجاَمَعُيْم َفُيَو ِمْثُمُيمْ 

 .(5)(ِمثَمو

" عف مجام ة المشركيف كالسكنع م يـ؛ أف "عمع نيي النبي  ة الحديث فيو دال وجو الدَّللة:
المساكنة تدعك إلع المشاكمة كتقميد المبت ث لممشركيف في عاداتيـ كأخةقيـ, بؿ كربما في 

 .(6)عقيدتيـ

مكر ظاىرة تكجب مشابية كمشاكمة في اأمكر ال: المشابية كالمشاكمة في اأمام ابن تيميةوقال اْل
ف ب د الزماف كالمكاف أمر محسكس  ان الظاىر تكجب مناسبة كا تةف ممشابية في اليدالباطنة, كال كا 

                                           

 المكقا الرسمي لفضيمة الدكتكر عمع بف حمزة ال مرم (1)
http://www.alomarey.net/index.php?option=com_content&view=article&id=402&catid
=52:2010-10-20-04-24-03&Itemid=66 

باىماـ: مكقا الدليؿ الفقيي :" السكف ما عا مة لت مـ المغة"  (2)
de.com/almbt3th/72fikhguihttp://www. 

: مقاؿ ب نكاف: "ال كدة يشيد بالمبت ثيف كيدافا عنيـ كيدعكىـ لمثبات كاإلبداع" (3)   ال كدة: مكقا اإلسةـ اليـك
61964.htm1-78-http://islamtoday.net/salman/mobile/mobartshows 

 .(29سبؽ تخريجو ) (4)
(, قاؿ األباني: 6/667()4968ابف اأثير: جاما اأصكؿ )كتاب في الصحبة, باب مف ييصاحب, )ح: (5)

 .(2/1064صحيح الجاما الصغير) حسف, األباني:
 .(1/138ابف عثيميف: شرح ثةثة اأصكؿ ) (6)

http://www.alomarey.net/index.php?option=com_content&view=article&id=402&catid=52:2010-10-20-04-24-03&Itemid=66
http://www.alomarey.net/index.php?option=com_content&view=article&id=402&catid=52:2010-10-20-04-24-03&Itemid=66
http://www.fikhguide.com/almbt3th/72
http://www.fikhguide.com/almbt3th/72
http://islamtoday.net/salman/mobile/mobartshows-78-161964.htm
http://islamtoday.net/salman/mobile/mobartshows-78-161964.htm
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كما كاف مظنة  ,ىي مم كنة يب لنكع ما مف انتساب أخةقيـ التسب فمرافقتيـ كمساكنتيـ كلك قميةن 
كمظنة  ,غير منضبط عمؽ الحكـ بو كأدير التحريـ عميو, فمساكنتيـ في الظاىر سبب يلفساد خف

 .(1)بؿ في نفس ااعتقادات فيصير مساكف الكافر مثمو ,ف اؿ المذمكمةخةؽ كاأبيتيـ في األمشا

, كلك صح سندان فإف متنو فيو كةـ, عند الحكـ عميوكما ظير ىذا الحديث ض يؼ  المناقشة:
فالحديث ا يحمؿ عمع إطةقو, فيك محمكؿ عمع مف أقاـ ما المشركيف كسكف م يـ راضيان عنيـ 

, كما أف القكؿ بجكاز السكف ما ال ا ةت (2)بغض لكفرىـ, كلـ يكف قادران عمع إظيار دينوغير م
 طةقو بؿ ىناؾ  قيكد كضكابط يتـ ضبطيا بو.لت مـ المغة ليس عمع إ

مكانية دراسة تمؾ المغات ببةد المسمميف, بؿ إف م اىد تمؾ الدكؿ التي تدرس لغاتيـ متكفرة إ -4
 أنو ا تجكز اإلقامة ما عا مة ا تمتـز بأحكاـ الشرع كضكابطو, إذ ا في البةد اإلسةمية, كما

 التحرز مف رؤية نسا يا ال اريات المتبرجات, كا تؤمف الفتنة حين ذ, كقد نيع النبي  يمكف
 .(3)عف مساكنتيـ كما في الحديث السابؽ

 .كما أف القكؿ بالمنا سدان لمذري ة, كب دان عف الكقكع في الشبيات  -4
كما تحتكيو مف تماؿ تمؾ الرحةت الت ميمية عمع أنشطة كبراما شاممة لجميا كقت المسافر اش -3

 محاذير شرعية منيا: 

 اختيار عا مة كافرة إلقامة الطالب لدييا ما ما في ذلؾ مف المحاذير الكثيرة. -أ 

 حفةت مكسيقية كمسارح كعركض مسرحية في المدينة التي يقيـ فييا. -ب 

ض الف اليات المخالفة لت اليـ ديننا الحنيؼ كالرقص ما الفتيات كحضكر حفةت ممارسة ب -جػ
 .(4) , كغيرىاكدكر سينما مكسيقع الجاز كالركؾ, كمسارح

                                           

 .(1/548بف تيمية: اقتضاء الصراط المستقيـ )ا (1)
 .(174(, زردكمع: فقو السياسة الشرعية لألقميات المسممة )2/153ابف رشد: المقدمات المميدات ) (2)
  (, مكقا إسةـ كيب:64015مجمكعة مف ال مماء: فتاكل الشبكة اإلسةمية, )فتكل رقـ: (3)

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=640

15 

 ..(1/118ينظر: ابف باز كآخركف : فتاكل إسةمية ) (4)

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=64015
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=64015
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تيدؼ لتحقيؽ عدد مف ي مف مخاطر عمع أبناء المسمميف فيكذلؾ ماتحتكيو ىذه النشاطات  -1
 اأغراض الخطيرة منيا ما يمي: 

ضةليـ.ال مؿ عمع انحراؼ شباب ا  - أ  لمسمميف كا 
 إفساد اأخةؽ كالكقكع في الرذيمة مف خةؿ تيي ة أسباب الفساد كج ميا في متناكؿ اليد . - ب
 تشكيؾ المسمـ في عقيدتو. - ت
 تنمية ركح اإلعجاب كاانبيار بحضارة الغرب. - ث
 يـ السي ة.دفا المسمـ لمتخمؽ بالكثير مف تقاليد الغرب كعادات - ج
 .(1)ف كعدـ االتفات آلدابو كأكامرهالت كد عمع عدـ ااكتراث بالدي - ح
جنيد الشباب المسمـ ليككنكا مف دعاة السفر في بةدىـ ب د عكدتيـ مف ىذه الرحمة كتشب يـ ت -6

إلع غير ذلؾ مف اأغراض كالمقاصد الخطيرة التي  شتيـ,بأفكار الكفرة كعاداتيـ كطرؽ م ي
 ,الطرؽ كاأساليب الظاىرة كالخفيةي مؿ أعداء اإلسةـ لتحقيقيا بكؿ ما أكتكا مف قكة كبشتع 

ب ادان  كقد يتستركف كي ممكف بأسماء عربية كمؤسسات كطنية إم انان  لمشبية  في الكيد كا 
 .(2)لممسمميف عما يرمكنو مف أغراض في بةد اإلسةـ كتضميةن 

إف اإلنساف قد يض ؼ ما التكرار كيقسك قمبو ما , درء المفاسد مقدـ عمع جمب المصالح  -7
 .(3) و غدان مكما صبر عنو اليـك قد يض ؼ أماالزمف 

 أدلة القول الثاني:

: قىاؿى ًلي النًَّبيُّ  -1 , قىاؿى ٍيًد ٍبًف ثىاًبتو ِإنِّي َأْكُتُب ِإَلى َقْوٍم َفَأَخاُف َأْن َيِزيُدوا : )ما ركم عىٍف زى
 .(4)(َسْبَعَة َعَشَر َيْوًما َعَميا َأْو َيْنُقُصوا؛ َفَتَعماِم الس ْرَياِنياَة، َفَتَعماْمُتَيا ِفي

يستفاد مف إذف النبي لزيد بت مـ لغة الييكد ما عممو أنو خةؿ ت ممو سيترتب عميو  وجو الدَّللة:
ا لك لـ يكف جا زان  ل اإلقامة بينيـ كاإلختةط كاإلحتكاؾ بيـ أنو أذف لو بالذىاب إلييـ  ماجا ز, كا 

                                           

 .(1/119ينظر: ابف باز كآخركف : فتاكل إسةمية ) (1)
 المرجا السابؽ (2)
عا مة لت مـ المغة" باىماـ: مكقا الدليؿ الفقيي :" السكف ما  (3)

.fikhguide.com/almbt3th/72http://www 
 (24سبؽ تخريجو) (4)

http://www.fikhguide.com/almbt3th/72
http://www.fikhguide.com/almbt3th/72
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ال ا ةت اأجنبية فإنو خةؿ السكف ابد مف مخالطة لت مـ لغتيـ, ككذلؾ ىنا بالنسبة لمسكف ما 
القكؿ  كلكف ,لإلستفادة كت مـ المغة بشكؿ أسرع كاإلحتكاؾ المباشر أىؿ البيت مف غير المسمميف

 . ضمف شركط كضكابط أشد مف تمؾ التع تـ ذكرىا في حكـ اإلبت اث بالجكاز

 ا, كا دليؿ عمع المنا ىنا.أف اأصؿ في اأشياء اإلباحة إلع أف يرد دليؿ عمع المن -2

اأصؿ في السكف ما ال ا ةت  لت مـ المغة الجكاز كعدـ المنا, كلكف وعميو يمكن القول بأن 
خمك مف أحد يالقكؿ بالجكاز ليس عمع إطةقو, فإف السكف ما ال ا ةت في بةد غير المسمميف ا

 منيما حكمو.أمريف إما أف يككف ما عا مة مسممة أك عا مة غير مسممة كلكؿ 

 الحالة الولى: السكن مع عائمة مسممة لتعمم المغة.

يجكز السكف ما ال ا مة المسممة في بةد غير المسمميف لت مـ المغة بشرط اإللتزاـ بالضكابط 
 الشرعية

 الحالة الثانية : السكن مع عائمة غير مسممة لتعمم المغة.

 ين: فإن السكن مع العائمة غير المسممة يكون عمى حالت

كالط اـ قامة في الفندؽ ما ب ض الخدمات المضافة اإلإما أف يقيـ م يا تمامان كالحالة الولى: 
 .1فإف ذلؾ ا بأس إذا إلتـز بأحكاـ الشرع كضمف ضكابط سيتـ ذكرىا ,كالغسيؿ كاإلرشاد

فينبغع  أف يقيـ م يـ كي ايشيـ كيصاحبيـ كيسامرىـ كيتبسط م يـ كفرد في اأسرةالحالة الثانية: 
, كلكف إف اضطر لمسكف الب د كاإلمتناع عف ذلؾ لما فيو مف مخاطر عمع الديف كالخمؽ كالم تقد

 .(2)ضمف ضكابط كشركط فالقكؿ بالجكاز ما تمؾ ال ا مة

 الرأم الراجح: ىك القكؿ بالجكاز ضمف ضكابط كشركط كذلؾ لألسباب التالية:

                                           
 (91انظر: ) 1

  ينظر: باىماـ: " السكف ما عا مة لت مـ المغة" , مكقا الدليؿ الفقيي: (2)
http://www.fikhguide.com/almbt3th/72 

http://www.fikhguide.com/almbt3th/72
http://www.fikhguide.com/almbt3th/72
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أما  ,مجام تيـ إنما كاف في حاؿ الفتنةالنيي الذم جاءبو النبي عف مساكنة المشركيف ك  -1
ككاف يقيـ عند عا مة تتكفر فييا الشركط التي إذا أمف المبت ث لت مـ المغة الفتنة في الديف 

 فمو اإلقامة لتحقيؽ مصمحة لممسمميف.سكؼ يتـ ذكرىا 
كما أنو يضطر المبت ث لمسفر إلع بةد ا تتحدث المغة اإلنجميزية, فيحتاج إلع ت مـ لغة  -2

 .مكاصمة ت ميموالبمد الذم يريد إكماؿ دراستو فييا لكي يتسني لو 

 :ة لتعمم المغةممراعاتياعند السكن مع العائ يينبغ يالشروط والضوابط الت

أف يككف عمع مستكل ك  أف يككف المقيـ عند تمؾ ال ا مة ذا عمـ كبصيرة  في أمكر دينو -1
فأما ب ث اأحداث "صغار  ,لضاركبير مف النضا ال قمي الذم يميز بو بيف النافا كا

 .  كأفكارىـالسف" كذكم ال قكؿ الصغيرة فيك خطر عظيـ عمع دينيـ, كخمقيـ, كسمككيـ, 
ف كاف ابد فتككف المرأة طاعنة في السف.  -2  خمك تمؾ ال ا مة مف اإلناث كا 
أف يرجك مف ت مـ المغة إكماؿ دراستو في تمؾ البةد كدراسة تخصص غير متكفر في  -3

 .بةده
 كعدـ الخمكة مة عند  تمؾ ال ا مة مف غض لمبصر,تطبيؽ أحكاـ الشرع خةؿ اإلقا -4

اإلست ذاف, كالتأكد مف حؿ المط كمات أحكاـ  كاإلمتناع عف مصافحة النساء كمراعاة
 كالمشركبات المقدمة لو.

 .(1)الت امؿ م يـ بأكـر اأخةؽ كأحسنيادعكة تمؾ ال ا مة إلع اإلسةـ مف خةؿ  -5

 .عَلقة المبتعث بزمَلئو غير المسممين ثانيًا:

تمؾ  إلقامة المبت ث في بةد غير المسمميف كدراستو فييا فةبد أف يت امؿ ما  طةب نظران 
ل ةقة خةؿ فترة الدراسة كخاصو زمة و مف نفس التخصص فكاف ابد مف بياف طبي ة ا الجام ة

 التع تقـك بينيـ.

 مسمميف عمع أسس يمكف ذكرىا كالتالي:تقكـ عةقة المبت ث بزمة و غير ال

                                           

  ينظر: باىماـ: " السكف ما عا مة لت مـ المغة" , مكقا الدليؿ الفقيي: (1)
http://www.fikhguide.com/almbt3th/72. 

http://www.fikhguide.com/almbt3th/72
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 َطنِ  اَّللَُّ  َيـَْفاُكمُ  ٓ]اإلحساف كالبر إلييـ كم اممتيـ بأخةؽ اإلسةـ لقكلو ت الع:  الساس الول:

ْ  الَِّذينَ  ينِ  ِف  ُيَؼاتُِؾوُكمْ  َل ْ  الدِّ وُهمْ  َأنْ  ِدَياِرُكمْ  ِمنْ  َُيِْرُجوُكمْ  َوَل [ادُْْؼِسطِعَ  َُيِبُّ  اَّللََّ  إِنَّ  مْ إَِلقْفِ  َوُتْؼِسُطوا َتَزُّ
 أىفٍ  .(1)

ـٍ أم: تحسنكا إلييـ كىي تىبىرُّ
لما في حيسف الت امؿ مف رجاء  ؛, فالبر ىك اإلحساف كالخير الكفير(2)

ككما أف حسف الخمؽ ما  ,مف أخةؽ المسًمـ كأف ىذا أصةن  ؛ في اإلسةـ ـكترغيبي ,ـىدايتي
المشرؽ كيحببو في ت اليمو كشرا  و فإف سكء الخمؽ مدعاة لمنفكر مف الكافر يظير لو الديف بكجيو 

 ؟(3)الديف كأىمو

ْ  الَِّذينَ  َطنِ  اَّللَُّ  َيـَْفاُكمُ  ٓ] :عف قكلو ت الع قال الطبري: ينِ  ِف  ُيَؼاتُِؾوُكمْ  َل مف جميا أصناؼ الممؿ [ الدِّ
: إف اهلل يحب أم [اْدُْؼِسطِعَ  َُيِبُّ  اَّللََّ إِنَّ ] كتصمكىـ كتقسطكا إلييـ .. كقكلو:كاأدياف أف تبركىـ 

المنصفيف الذيف ينصفكف الناس كي طكنيـ الحؽ كال دؿ مف أنفسيـ, فيبركف مف برىـ, كيحسنكف 
 .(4)إلع مف أحسف إلييـ

  البر كالصمة كاإلحساف ا يستمـز التحابب كالتكادد المنيي عنو في قكلو ت الع :قال ابن حجر
فإنيا عامة في حؽ مف قاتؿ  (5) [َوَرُسوَلهُ  اَّللََّ  َحادَّ  َمنْ  ُيَوادُّونَ  أِخرِ  َواْلقَْومِ  بِاَّللَِّ  ُيْمِمـُونَ  ًماَقوْ  ََتُِد  ٓ]

كالبر أعمع أنكاع الم اممة , فقد أمر اهلل بو في باب الت امؿ ما الكالديف , كقد   (6)كمف لـ يقاتؿ
اْلِبر  ُحْسُن ) :"بف سم اف اأنصارل فقاؿ"عندما سألو عنو النكاس " "كضحو رسكؿ اهلل 

 .(7)(اْلُخُم ِ 

كليف القكؿ عمع سبيؿ " وىو يعدد صورًا لمبر أمر بيا المسمم تجاه أىل الذمة: قال القرافيوقد 
المطؼ ليـ كالرحمة, ا عمع سبيؿ الخكؼ كالذلة, كاحتماؿ إذايتيـ في الجكار ما القدرة عمع 

, كالدعاء ليـ باليداية, كأف يج مكا مف أىؿ الس ادة,  خكفان كت ظيمان طفان منا بيـ, اإزالتو, ل

                                           

 (8: )اآلية:سكرة الممتحنة (1)
 (8/90القرآف ال ظيـ ) ابف كثير: تفسير (2)
  http://www.fikhguide.com/almbt3th/60ينظر: باىماـ: ال ةقة ما الكفار, مكقا الدليؿ الفقيي  (3)
 (23/323( الطبرم: جاما البياف في تأكيؿ القرآف )4)
 (22سكرة المجادلة )اآلية:  (5)
 (5/233حجر: فتح البارم )ابف  (6)
 ( 4/1980()2553( مسمـ: صحيح مسمـ )كتاب البر كالصمة كاآلداب: باب تفسير البر كاإلثـ,)ح:7)

http://www.fikhguide.com/almbt3th/60
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ف مف سنصيحتيـ في جميا أمكر دينيـ, كحفظ غيبتيـ إذا ت رض أحد أذيتيـ .. ككؿ خير يح
اأعمع ما اأسفؿ أف يف مو, كمف ال دك أف يف مو ما عدكه, فإف ذلؾ مف مكاـر اأخةؽ .. 

كأمر نبينا  امتثاان أمر ربنا  -ذكره  ب د ذلؾ بما تقدـ -ن امميـ 
 (1). 

كقد تجمع حسف الخمؽ عند المسمميف في ت امميـ ما غيرىـ في كثير مف تشري ات 
َعْن َأْسَماَء ما روي , اإلسةـ التي أبدعت الكثير مف المكاقؼ الفياضة بمشاعر اإلنسانية كالرفؽ

َقاَلْت: َقِدَمْت َعَميا ُأمِّي َوِىَي ُمْشِرَكٌة ِفي َعْيِد َرُسوِل ِبْنِت َأِبي َبْكٍر َرِضَي الماُو َعْنُيَما، 
  ،

َفاْسَتْفَتْيُت َرُسوَل الماِو 
 .(2)(َعْم ِصِمي ُأماكِ ) نَ  َبٌة، َأَفَأِصُل ُأمِّي؟ َقاَل:، ُقْمُت: َوِىَي رَاغِ  

لب في عمو أبا طا , فقد عاد النبي يـمريضعيادة  البر كصمة اأرحاـ صكر كمف
َعْن َأَنٍس َرِضَي الماُو مف ذلؾ , (3)ف الييكد في مرضو, فق د عند رأسومرضو, كعاد أيضان جاران لو م

 (َأْسِممْ )َيُعوُدُه، َفَقاَل:  ، َفَمِرَض َفَأتَاُه الناِبي   َعْنُو: َأنا ُغََلًما ِلَيُيوَد، َكاَن َيْخُدُم الناِبيا 
 .(4)َفَأْسَممَ 

قد أىدل النبي القمكب كاستةؿ الشحناء؛ اليدية, فبر التي تيدؼ إلع كسب كمف صكر ال
  إلع مخالفيو في الديف, مف ذلؾ ما ركاه ابف زنجكيو أف رسكؿ اهلل أىدل إلع أبي سفياف تمر

  .(5), ككتب إليو يستيديو أدمان, فأىدل إليو أبك سفيافكىك بمكة ما عمرك بف أميةعجكة, 

 .(6)ايا الممكؾ إليو, فًقبؿ ىدية المقكقس, كىدية ممؾ أيمة أكيدرىد كما قًبؿ النبي 

في خيبر ىدية زينب بنت الحارث الييكدية, لكنيا ىدية غدر ا مكدة, فقد أىدت لو شاة  كقًبؿ
 .(7)دست لو فييا سمان مشكية 

                                           

 .(3/15القرافي: الفركؽ ) (1)
 .(3/164()2620البخارم: صحيح البخارل)كتاب اليبة كفضميا: باب اليدية لممشركيف,)ح : (2)
 .(9/380رم )ينظر: ابف بطاؿ: شرح صحيح البخا (3)
 .(7/117) (5657البخارم: صحيح البخارم ) كتاب المرضع: باب عيادة المشرؾ,)ح: (4)
 (2/589()968( ابف زنجكيو: اأمكاؿ ابف زنجكيو )كتاب مخارج الفيء: باب فصؿ ما بيف الغنيمة كالفيء,)ح:5)
 .(2/589) ( المرجا السابؽ6)
 .(7/497( ابف حجر: فتح البارل )7)
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ىالة سنخ كفي مرة أخرل دعا ييكدم النبي ف ف أىنىسو "رضع اهلل ، ةإلع خبز ش ير كا 
ا النًَّبيَّ  عنو ةو  "أىفَّ يىييكًديِّا دىعى ىىالىةو سىًنخى ٍبًز شىً يرو كىاً  ًإلىع خي

ابىوي   (1)  .فىأىجى

قبؿ ىدية  : "كيجكز قبكؿ ىدية الكفار مف أىؿ الحرب أف النبي قال ابن قدامة
 .(2)المقكقس صاحب مصر"

ٌمةن ثمينة, فأىداىا عمر" "كأىدل النبيُّ  بمكة كاف يكم ذ أخيو  عمر بف الخطاب حي
: اْبَتْع َىِذِه الُحماَة ، َقاَل: رََأى ُعَمُر ُحماًة َعَمى َرُجٍل ُتَباُع، َفَقاَل ِلمناِبيِّ  َعِن اْبِن ُعَمَر مشركان, 

َذا َجاَءَك الَوْفُد؟ َفَقاَل:  ، َفأُِتَي "ِفي اآلِخَرةِ ِإناَما َيْمَبُس َىَذا َمْن ََّل َخََلَ  َلُو )َتْمَبْسَيا َيْوَم الُجُمَعِة، َواِ 
ِمْنَيا، ِبُحَمٍل، َفَأْرَسَل ِإَلى ُعَمَر ِمْنَيا ِبُحماٍة، َفَقاَل ُعَمُر: َكْيَف أَْلَبُسَيا َوَقْد ُقْمَت ِفيَيا  َرُسوُل الماِو 

َل ِبَيا ُعَمُر ِإَلى َأٍخ َلُو ِمْن َأْىِل ، َفَأْرسَ «ِإنِّي َلْم َأْكُسَكَيا ِلَتْمَبَسَيا َتِبيُعَيا، َأْو َتْكُسوَىا"َما ُقْمَت؟ َقاَل: 
 .(3)(َمكاَة َقْبَل َأْن ُيْسِممَ 

كجكاز اليدية , كاإلحساف إلييـ, "كفي ىذا دليؿ لجكاز صمة اأقارب الكفار قال النووّي:
 .(4)إلع الكفار"

ٍبًد المَّوً كيركم البخارم في اأدب المفرد  : كيٍنتي ًعٍندى عى اًىدو قىاؿى ك  عىٍف ميجى ميوي  -ٍبًف عىٍمرو كىغيةى
: اٍليىييكًدمُّ أىٍصمىحى  -يىٍسميخي شىاةن  ؿه ًمفى اٍلقىٍكـً , فىقىاؿى رىجي اًرنىا اٍليىييكًدمّْ ـي, ًإذىا فىرىٍغتى فىاٍبدىٍأ ًبجى : يىا غيةى ؾى فىقىاؿى

: ًإنّْي سىًمٍ تي النًَّبيَّ  ًشينىا أى  المَّوي؟ قىاؿى تَّع خى اًر, حى ثيوي ييكًصي ًباٍلجى ً ينىا أىنَّوي سىييكىرّْ ٍك ري
(5). 

                                           

إسناده  كقد ذكر تخريجو في المسند حيث قاؿ: (,20/424( )13201)ح:  اـ أحمد: مسند اإلماـ أحمداإلم (1)
, كالسنخة المتغيرة, ييقىاؿ: سنخ الٌدىف: ًإٍذ تغير, لكدؾ, كىىيكى الشٍَّحـ اٍلميذىاباإلىالة: ا, ك صحيح عمع شرط مسمـ

 (3/281ينظر: الجكزم: كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف)
 (9/327قدامة: المغني ) ابف (2)
 (3/164()2619كتاب اليبة كفضميا, باب اليدية لممشركيف,)ح:) البخارم: صحيح البخارم (3)
النككم: شرح النككم عمع مسمـ )كتاب المباس كالزينة: باب تحريـ است ماؿ إناء الذىب كالفضة عمع  (4)

 (14/39الرجاؿ()
, قاؿ األباني:صحيح: بنظر: صحيح اأدب (1/58()128م, )ح:باب جار الييكد( البخارم: اأدب المفرد ) 5)

 (1/72المفرد)
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عف لغير المسمميف, كمنو دعاؤه لقبيمة دكس, ـ أنكاع البر كصكره؛ دعاءي النبي كمف أعظ
فقاؿ: يا رسكؿ اهلل  أبع ىريرة رضع اهلل عنو قاؿ قدـ الطفيؿ بف عمرك الدكسي عمع رسكؿ اهلل 

القبمة كرفا يديو فظف الناس أنو  اهلل  قد عصت كأبت فادع اهلل عمييا فاستقبؿ رسكؿ إف دكسان 
 .(1)(الماُيما اْىِد َدْوًسا، َواْئِت ِبِيمْ ) :فقاؿ ,يدعك عمييـ

ّنما )كلما قيؿ لو في مكطف آخر: يا رسكؿ الٌمو, ادع عمع المشركيف .. قاؿ:  إّني لم أبعث لّعانًا، وا 
 .(2)(بعثت رحمةً 

, فيذا ا يجكز, كىك أمره خطير, بؿ قد ـالقىٍمًب إلييمحبتيـ كميؿ مكااتيـ ك عدـ  الثاني: الساس
 .(3)مف ديف اهلل, خاصة إذا أًلؼى المسمـ الكافر!تبمغ خطكرتو إلع أف يىخرج المسمـ 

 َأوْ  َآَباَءُهمْ  اُكواكَ  َولَوْ  َوَرُسولَهُ  اَّللََّ  َحادَّ  َمنْ  ُيَوادُّونَ  أَِخرِ  َواْلَقْومِ  بِاَّللَِّ  ُيْمِمـُونَ  َقْوًما ََتُِد  ٓ]قاؿ ت الع: 

َدُهمْ  اإِليََمنَ  ُقُؾوِِبِمُ  ِف  َكَتَب  ُأوَلئَِك  َطِشَرََتُمْ  َأوْ  إِْخَواََنُمْ  َأوْ  َأْبـَاَءُهمْ  [ِمـْهُ  بُِروٍح  َوَأيَّ
ادَّ المَّوى  .(4) ييكىادُّكفى مىٍف حى

يكادكف المحاديف كلك كانكا  ا مأ , قاؿ ابف كثير:(5)أم يحبكف كيكالكف أعداء اهلل كرسكلوكىرىسيكلىوي: 
 .(6)مف اأقربيف

َا َيا]: كقاؿ   اإِليََمنِ  َطَذ  الُْؽْػرَ  اْستََحبُّوا إِنِ  َأْولَِقاءَ  َوإِْخَواَكُؽمْ  َآَباَءُكمْ  َتتَِّخُذوا ٓ َآَمـُوا الَِّذينَ  َأُّيُّ

مْ  َوَمنْ  [الظَّادُِونَ  ُهمُ  َفُلوَلئَِك  ِمـُْؽمْ  َيَتَوَلَُّ
 .(8)حٌؽ اأقربيف فكيؼ بغيرىـ؟!كىذا في (7)

                                           

, قاؿ األباني: (1/214()611أيدم في الدعاء, )ح:( البخارم: اأدب المفرد )كتاب اأذكار : باب رفا ا1)
 (1/228صحيح, بنظر: صحيح اأدب المفرد)

, قاؿ األباني: صحيح, ينظر: (3/302()2705الحميدم: الجما بيف الصحيحيف )باب أفراد مسمـ, )ح:  (2)
 (1/491()2502صحيح الجاما الصغير,)ح:

 مكقا الدليؿ الفقيي :فيد باىماـ: مقاؿ ب نكاف: ال ةقة ما الكفار (3)
  http://www.fikhguide.com/almbt3th/60 

 (22ة :سكرة المجادلة:)اآلي (4)
 (7/556ينظر: الشنقيطي: أضكاء البياف) (5)
 (8/54ابف كثير: تفسير القرآف ال ظيـ ) (6)
 (23سكرة التكبة )اآلية: (7)
 مكقا الدليؿ الفقيي :( فيد باىماـ: ال ةقة ما الكفار8)

  http://www.fikhguide.com/almbt3th/60 
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فة بد مف البراءة مف المشركيف كبغضيـ كعدـ مكااتيـ كمحبتيـ كعدـ الرضا عنيـ كا 
عف ممميـ كا ببقا يـ عمييا, كي ني بغضيـ عدـ محبتيـ محبة دينية, أك محبة مطمقة بدكف سبب, 

ة الدنيكية غير المطمقة, لسبب تقتضي الرضا بكفرىـ, أك تقديـ رضاىـ عمع رضا اهلل, فأما المحب
خاص كمحبة اأب كلده, كالزكج زكجتو, كالزميؿ زميمو, كمحبة ذم الخمؽ الحسف لخمقو, كالمحسف 
منيـ إلحسانو فة بأس بيا. كت ني ال داكة عدـ مكدتيـ كعدـ مكااتيـ بنصرتيـ عمع المسمميف 

 .(1)بنفس أك ماؿ, أك بقكؿ أك ف ؿ

عانتيـ عمع المسمميفىرة المشركيفحرمة مظا: الثالث الساس , كأف مف ف ؿ ذلؾ عالمان بالحكـ , كا 
طا  ان مختاران غير متأكؿ فقد برأت منو ذمة اهلل , حيث إف المظاىرة كالمناصرة أعظـ أنكاع التكلي 

َقاَء ِمْن ُدوِن ْولِ َٓ َيتَِّخِذ اْدُْمِمـُوَن الَْؽافِِريَن أَ ] :ػ في قكلو ت الع كالمكااة , قاؿ اإلماـ الطبرم ػ 

[اْدُْمِمـِعَ 
(2). 

يـ كتظاىركن الكفار ظيران كأنصاران تكالكنيـ عمع دينيـ ,م نع ذلؾ: ا تتخذكاػ أييا المؤمنكف
مف يف ؿ ذلؾ فميس مف اهلل في , فإنو عمع المسمميف مف دكف المؤمنيف, كتدلكنيـ عمع عكراتيـ

 . (3)ارتداده عف دينو كدخكلو في الكفر, كبرئ اهلل منو بئ مف اهلل, ي ني فقد بر شيء

َبمُِّغوا َعنِّي " دعكتيـ لديف اهلل كتبميغيـ اإلسةـ بأحسف الطرؽ كأيسرىا لقكلو  الساس الرابع :
ًٓ  َأْحَسنُ  َوَمنْ ], كقكلو ت الع: (4)"َوَلْو آَيةً  َّنْ  َقْو ا َوَطِؿَل  اَّللَِّ إَِغ  َدَطا ِِم [اْدُْسؾِِؿعَ  ِمنَ  إِكَّـِي َوَقاَل  َصاِِلً

(5) 

(َفَوالماِو َلَْن ُيْيَدى ِبَك َرُجٌل َواِحٌد َخْيٌر َلَك ِمْن ُحْمِر الناَعمِ ) :قكلو ك 
(6). 

الدعكة إلع اهلل مف أعظـ اأعماؿ فيأتي ال بد يكـ القيامة كفي صحا فو أعماؿ كالجباؿ ك  
ْن َدَعا ِإَلى ُىًدى َكاَن َلُو ِمَن مَ ) مف عبادات ذلؾ المسمـ الجديد الذل أسمـ عمع يديو لقكلو 

                                           

 .(1/4( خالد بف محمد الماجد: أحكاـ الت امؿ ما غير المسمميف )1)
 .(28سكرة آؿ عمراف )اآلية: (2)
 .(6/313الطبرم:جاما البياف ) (3)
 .(4/170()3461البخارم: صحيح البخارم )كتاب أحاديث اأنبياء: باب ما ذكر عف بني إسرا يؿ, )ح: (4)
 .(33سكرة فصمت: )اآلية: (5)
 .(4/47()2942الناس إلع اإلسةـ,)ح:  خارم: صحيح البخارم )كتاب الجياد كالسير: باب دعاءالنبي الب (6)
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ككؿ ذلؾ يتيسر إذا أخمص المسمـ  (1)(اَلْجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمْن َتِبَعُو ََّل َيْنُقُص َذِلَك ِمْن ُأُجورِِىْم َشْيًئا
َسـَِة َوَجادِ ]ككاف عمع حكمة كحسف خمؽ  ْؽَؿِة َواْدَْوِطظَِة اِْلَ ْم بِالَّتِي ِهَي اْدُع إَِغ َسبِقِل َربَِّك بِاِْلِ َْلُ

[َأْحَسنُ 
 .(3)كل ؿ الخمؽ الحسف مف أىـ أبكاب الدعكة بالحكمة كالمكعظة الحسنة (2)

  ة اهلل ت الع.يالفجكر المخالفة لشر ك عدـ مصاحبتيـ إلع أماكف الميك  الساس الخامس:

يف فيذه ب ض اأسس التع ا بد أف تقكـ عمييا عةقة المبت ث بزمة و مف غير المسمم
نو ابد أف إفب دـ مخالطتيـ كاإلحتكاؾ بيـ فيذا أمر مستحيؿ  ؿنق لـ خةؿ فترة اإلبت اث فإننا

تككف ىناؾ عةقة مبنية عمع أسس كقيكد كىع البر كاإلحساف إلييـ كم اممتيـ بالحسنع كعدـ 
 مكااتيـ كمحبتيـ محبة دينية, كما كابد مف المبت ث دعكتيـ لديف اهلل حسب إستطاعتو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

)كتاب ال مـ, باب مف سف سنة حسنة أك سي ة كمف دعا إلع ىدل أك ضةلة,  مسمـ: صحيح مسمـ, (1)
 (4/2060()2674)ح:
 (125)ااية: :النحؿ سكرة (2)
 مكقا الدليؿ الفقيي :قة ما الكفارفيد باىماـ: مقاؿ ب نكاف: ال ة (3)

  http://www.fikhguide.com/almbt3th/60 
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  يالمبحث الثان
 مشاركة المبتعث لمفعاليات الثقافية واَّلجتماعية التى تقيميا الجامعة

ت تبر النشاطات كالف اليات التي تقاـ داخؿ الحـر الجام ي ضمف البرناما الدراسي الذم 
في تمؾ  تتب و الجام ة فيضطر المبت ث أحيانان لممشاركة في تمؾ الف اليات كالنشاطات بحكـ دراستو

لـ ي يدىا في بةده أك قد تخالؼ ما جاء بو ديننا  ان الجام ة, كقد تتضمف ىذه النشاطات أمكر 
 الحنيؼ, فيتساءؿ عف حكـ مشاركتو لتمؾ الف اليات كالنشاطات داخؿ الجام ة. 

 . طبيعة النشاطات والفعاليات التي تقيميا الجامعة: أوَّلً 

ستضافة باحثيف دكلييف لمحديث نشاطات عممية: كإقامة ندكات كمؤتمرات  -1 عممية بحتة, كا 
عف إكتشافات عممية حديثة, كقد يتخمؿ تمؾ المؤتمرات استراحة قصيرة بيف الجمسة 

 كاآلخرل يتـ فييا تقديـ المشركبات كقد يككف مف ضمنيا الخمر. 
نشاطات إجتماعية: كالت رؼ عمع الطمبة الجدد كمساعدتيـ كت ريفيـ بالجام ة كبالمناطؽ  -2

ف كانكا مف خارج تمؾ الدكلة, كقد تككف نشاطات سامية لمساعدة الفقراء كالمحتاجيف إ
 كالض فاء سكاء مف المسمميف أك غير المسمميف كغيرىا مف النشاطات.

 نشاطات ترفييية: كإقامة المسرحيات كال زؼ كالنكت بيدؼ الترفيو عف الطةب.  -3
 ىا مف األ اب. نشاطات رياضية: كالم ب بالجكلؼ ككرة القدـ كغير  -4
( داخؿ الجام ة Workshop)-كرشة عمؿ - كىناؾ نشاطات أخرل مزدكجة: كإقامة -5

كفي الختاـ يقاـ حفؿ ليمي خارج الجام ة يتخممو شرب الخمر كرقص  ,يستمر ل دة أياـ
 .(1) ك كغيرىا مف اأمكر المنيي عنياالديسك

 تقيميا الجامعة. يليات التمثل ىذه النشاطات والفعاثانيًا: حكم مشاركة المبتعث في 

يظير مف خةؿ النشاطات المختمفة السابقة أف منيا ما فيو فا دة, بؿ تدعك لو الشري ة 
اإلسةمية لما فيو مف الرحمة كلما يكصؿ إليو مف ت ريؼ اآلخريف بالديف اإلسةمي, فبمشاركتو 

حترامو لمف يخالفو في الدي ف, كلممصمحة المرجكة مف يظير صكرة حقيقية عف اإلسةـ كسماحتو كا 
                                           

حد المبت ثيف ما أمت عمييا مف خةؿ مكالمة ىاتفية ىذه ب ض النشاطات التع تقيميا الجام ة كالتي تحص (1)
 .2/12/2013بتاريخ  يـك ,ب رفض اإلشارة اسموالذيف يدرسكف في ألمانيا مف اأقار 
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ف تتحقؽ لممبت ث مف حضكرىا, كمنيا ما فيو مف أابد ك  يضكر تمؾ النشاطات كالف اليات التح
اتخمك مف شرب الخمر كمشاىد ال رم كالرقص  يية الكاضحة كالحفةت الميمية التالم ص

فيي  ة ىذه النشاطاتيمكف القكؿ بإباح كاإلنحراؼ الخمقي كغيرىا مف اأمكر المنيي عنيا؛ لذلؾ ا
النشاطات كالف اليات المباحة كالمؤتمرات كالرحةت ال ممية فالقكؿ كأما , محرمة كا يجكز حضكرىا

نما يخضا لعمع إطةقوليس بجكاز حضكرىا كالمشاركة فييا   .كشركط سيتـ ذكرىاضكابط , كا 

 الدلة عمى جوازىا: -1
 َحِديٍث  ِف  ََيُوُضواْ  َحتَّى َطـُْفمْ  َفَلْطِرْض  آَياتِـَا ِف  ونَ ََيُوُض  الَِّذينَ  َرَأْيَت  َوإَِذا] قكلو ت الع:  - أ

هِ  [َغْرِ
ورَ  َيْشَفُدونَ  َٓ  َوالَِّذينَ ], كقكلو ت الع أيضان: (1) واْ  َوإَِذا الزُّ ْغوِ  َمرُّ واْ  بِالؾَّ [كِراماً  َمرُّ

(2)  

باطؿ التي كاف ( أم: أنيـ ا يحضركف محاضر الَّل يشيدون الزوركقكلو: ) :وجو الدَّللة
يحضرىا المشرككف كىي مجالس الميك كالغناء كالغيبة كنحكىا , ككذلؾ أعياد المشركيف كأل ابيـ , 

 . (3)كىذا ثناء عمع المؤمنيف بمقاط ة المشركيف كتجنبيـ

كبمفيكـ المخالفة أف كؿ مجمس يخمك مف باطؿ كأمكر محرمة جاز لممبت ث حضكره كيككف 
ف ىناؾ مصمحة ت كد عمع المبت ث مف حضكر تمؾ النشاطات الحضكر في حقو آكد إف كا
  كالمؤتمرات ال ممية كالثقافية.

الِحْكَمُة َضالاُة الُمْؤِمِن، َفَحْيُث َوَجَدَىا َفُيَو َأَح   ): قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة  - ب
 .(4) (ِبَيا

التو, )فحيث كجدىا فيك أحؽ ( أم: مطمكبو فة يزاؿ يطمبيا كما يتطمب الرجؿ ضضالة المؤمف)
بيا( أم: بال مؿ بيا كاتباعيا ي ني أف كممة الحكمة ربما نطؽ بيا مف ليس ليا بأىؿ ثـ رج ت 

ف  .(5)إلع أىميا فيك أحؽ بيا كما أف صاحب الضالة ا ينظر إلع خساسة مف كجدىا عنده  كا 

                                           

 (68سكرة اأن اـ )اآلية:  (1)
 (72سكرة الفرقاف )اآلية:  (2)
 (19/78ابف عاشكر: التحرير كالتنكير ) (3)
 سبؽ تخريجو )د( (4)
 (2/227(, المناكم: التيسير بشرح الجاما الصغير )5/65المناكم: فيض القدير ) (5)
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النشاطات ت كد بالحكمة  كانت الحكمة مف غير المسمميف فنحف مؤمكركف بأخذىا, كا شؾ أف تمؾ
   كالمنف ة عمع المبت ث.

فقد ركل , (1)مائة بيت من أبيات أمية بن الصمت مع أنو كان كافراً  وقد سمع النبي   - ت
فقال: )َىْل َمَعَك ِمْن ِشْعِر ُأَمياَة  َقاَل: َأْرَدَفِني الناِبي   عن عمرو بن الشريد عن أبيو 

ْمِت؟(. ُقْمتُ   .(2)": َنَعْم. َفَأْنَشْدُتُو َبْيتًا. َفَقاَل: )ِىيِو( حتى أنشدتو مائة بيتْبِن َأِبي الصا

سما مف كافر أبيات مف الش ر فدؿ ذلؾ عمع جكاز سماع الندكات  أف النبي  بما وجو الدَّللة:
ف كانت مف كافر.   كالمؤتمرات ال ممية مف باب أكلع كا 

ما جاء بو ديننا الحنيؼ كا شؾ أف  إف مف أصكؿ الشري ة رعاية المصمحة مالـ تخالؼ  - ث
لثقافية مصمحة ت كد عمع في حضكر تمؾ النشاطات كالف اليات كالمؤتمرات ال ممية كا

سيكسا مداركو, كيزيد خبرتو كيستفيد مف غير المسمميف في كيفية عقد المؤتمرات الطالب ك 
  مية.سي كد بالنفا عمع اأمة اإلسة ية كبالتالكالندكات كالنشاطات ال ممي

ما تحتكيو  تمؾ النشاطات كالف اليات عمع أىداؼ كأغراض سامية ت كد بالنفا عمع الطةب  - ج
مف المسمميف كغير المسمميف كلما فييا مف مساعدة الفقراء كالض فاء, كقد حث اإلسةـ 

عن في حمؼ الفضكؿ : لما ركم  عمع كؿ مافيو خير كنفا لم باد, كلقد شارؾ النبي 
َلَقْد َشِيْدُت ِفي َداِر َعْبِد اهلِل ْبِن ): قال وف أن رسول اهلل  بن عطمحة بن عبد اهلل

ْسََلِم َلََجْبتُ  , كجاء في (ُجْدَعاَن ِحْمًفا َما ُأِحب  َأنا ِلَي ِبِو ُحْمَر الناَعِم، َوَلْو ُأْدَعى ِبِو ِفي اْلِْ
عان حمفا، لو دعيت لقد شيدت في دار عبد اهلل بن جد) :سول اهلل قال ر ركاية أخرل, 

 لما فيو مف أىداؼ سامية, كمصمحة ت كد عمع المجتما بأكممو. . (3)(بو في اْلسَلم لجبت
بمشاركة المبت ث في تمؾ النشاطات فإنو ي بر عف سماحة اإلسةـ كعف إحترامو لمف  - ح

يخالفو في الديف, كيقدـ صكرة صحيحة عف اإلسةـ الذم ن رفو ا اإلسةـ الذم يسما عنو 

                                           

 ( لـ أجده إا في ىذا الكتاب.1/307()4169شرح سنف ابف ماجة )ح: ( السيكطي كآخركف:1)
 .(1/278( )799البخارم: اأدب المفرد)باب قكؿ الرجؿ: يا ىنتاه, )ح: (2)
البييقي: السنف الكبرل )كتاب قسـ الفيء كالغنيمة: باب إعطاء الفيء عمع الديكاف كمف يقا بو البداية,)ح:  (3)

 .(, كقد قاؿ حديث صحيح7/325()10ف: البدر المنير) كتاب الكدي ة, )ح:, ابف الممق(6/596( )13080
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اآلخركف, إسةـ السماحة كالمكدة كالرحمة, ا إسةـ الت صب كالدماء كقتؿ اأبرياء بغير 
 .(1)حؽ

رجاء المبت ث مف المشاركة في تمؾ النشاطات كالف اليات ت ريؼ غير المسمميف بالديف   - خ
اإلسةمي, فة بد أف يككف ىدفو نجاة الناس مف النار كأف يظفر بإسةميـ, فقد ت جب 

"أليست نفسان" ثـ عندما كاف يقؼ إذا مرت عميو جنازة ييكدم فيقكؿ: ف النبي الصحابة م
نىٍيؼو كىانىا  سىٍيؿى ٍبفى حي بكع عمع ميتيـ, فقد ركم عف اٍبًف أىًبع لىٍيمىع أىفَّ قىٍيسى ٍبفى سىٍ دو كى

ا ًإنَّيىا ًمفٍ  ا فىًقيؿى لىييمى نىازىةه فىقىامى  --أىٍىًؿ اأىٍرًض. فىقىااى ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو  ًباٍلقىاًدًسيًَّة فىمىرٍَّت ًبًيمىا جى
. فىقىاؿى  ـى فىًقيؿى ًإنَّوي يىييكًدلّّ نىازىةه فىقىا , فةبد مف المشاركة مف باب  (2)( أََلْيَسْت َنْفًسا) :مىرٍَّت ًبًو جى

 البر كاإلحساف إلييـ, كتأليؼ قمكبيـ؛ أف النفس جبمت عمع حب مف أحسف إلييا.
 

 :التي تقيميا الجامعة في النشطة والفعاليات مشاركةالضوابط  -2
دينية تت مؽ بديف غير الديف اإلسةمي: كاإلحتفاؿ بأعياد النصارل أك  تأا تككف ىذه النشاطا  -أ 

ورَ  َيْشَفُدونَ  َٓ  َوالَِّذينَ ] الحديث عف الديف المسيحي كغيرىا مف الديانات اآلخرل, لقكلو ت الع:  الزُّ

واْ  َوإَِذا ْغوِ  َمرُّ واْ  بِالؾَّ [كِراماً  َمرُّ
 َطـُْفمْ  َفَلْطِرْض  آياتِـا ِف  ََيُوُضونَ  الَِّذينَ  َرَأْيَت  َوإِذا], كأيضان قكلو ت الع: (3)

هِ  َحِديٍث  ِف  ََيُوُضوا َحتَّى [َغْرِ
, كا فمثؿ ىذه النشاطات كالف اليات ا يجكز لممبت ث حضكرىا (4)

 اعتبرب ض الم اصريف مف ال مماء  , إا أف(5)اطات الدنيكيةالمشاركة فييا بخةؼ الحفةت كالنش

                                           

 رجب أبك مميح: مسألة ب نكاف: " المشاركة في أعياد غير المسمميف رؤية فقيية" , مكقا أكف إسةـ نت  (1)
http://www.onislam.net/arabic/fiqh-a-tazkia/fiqh-papers/8084/103815-2008-01-17%2009-29-

45.html 

 (2/661( )961مسمـ: صحيح مسمـ )كتاب الجنا ز, باب القياـ لمجنازة,)ح: (2)
 (72سكرة الفرقاف )اآلية:  (3)
 (68 سكرة اآلن اـ )اآلية: (4)
: فتكل ب نكاف: "لممبت ثيف الشيخ آؿ اهلل عبد بف ال زيز عبد (,25/329) الفتاكل مجمكع مية:تي ابف ينظر: (5)

 حضكر حفةت اأجانب" , مكقا أكف إسةـ نت, 
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/3001%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%

B1%D8%B4%D9%8A%D9%81/103681-2008-01-09%2013-56-22.html 

http://www.onislam.net/arabic/fiqh-a-tazkia/fiqh-papers/8084/103815-2008-01-17%2009-29-45.html
http://www.onislam.net/arabic/fiqh-a-tazkia/fiqh-papers/8084/103815-2008-01-17%2009-29-45.html
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/3001%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81/103681-2008-01-09%2013-56-22.html
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/3001%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81/103681-2008-01-09%2013-56-22.html
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ين تيـ بأعيادىـ مف باب البر بيـ, كأف الكممات الم تادة لمتين ة في ىذه المناسبات ا تشمؿ عمع ت
 .(1)أل إقرار ليـ عمع دينيـ, أك رضا بذلؾ, إنما ىي كممات مجاممة ت ارفيا الناس

ر مف اأمكر المنيي عنيا مف الم اصي كالمنكرات أف ا تحتكم ىذه النشاطات عمع أم  -ب 
َلَعَن ) كذلؾ لما ركم عف ابف عمر قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  (2)كالغناء كالرقص كال رم كشرب الخمر

, (3)(ُموَلَة ِإَلْيوِ الماُو اْلَخْمَر َوَشاِرَبَيا َوَساِقَيَيا َوَباِئَعَيا َوُمْبتَاَعَيا َوَعاِصَرَىا َوُمْعَتِصَرَىا َوَحاِمَمَيا َواْلَمحْ 
َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِبالماِو َواْلَيْوِم اآْلِخِر، ) ":كأيضان ماركم عف جابر بف عبد اهلل قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل "

 .(4)(َفََل َيْقُعْد َعَمى َماِئَدٍة ُيْشَرُب َعَمْيَيا اْلَخْمر
حضكر كعدمو, كذلؾ بأف يستمـز عمع المبت ث أف يأخذ بفقو المكازنات, كأف يكازل بيف ال -ج 

يستفتي أىؿ ال مـ ب د أف يصكر ليـ المسألة بدقة, كمف ثـ يرجح إف كاف عدـ حضكر تمؾ الندكات 
ا فة يحضر, فالمبت ث لو القرار في الحضكر كعدمو  كالمؤتمرات يترتب عميو مفسدة فيحضر, كا 

 خاصة ب د أخذه برأم الشرع.
 متحققة كمرجكة لممبت ث.  أف يترتب عمع حضكر تمؾ النشاطات منف ة  -د 

  

 

. 

 

                                           

 .(149القرضاكل: فقو اأقميات ) (1)
لمن قد في دكرة مجما الفقو اإلسةمي: اإلجابة عف استفسارات الم يد ال المي لمفكر اإلسةمي بكاشنطف, ا (2)

 .(11/3)23, قرار رقـ: 1407/صفر13-8-ب ماف -مؤتمره الثالث
11.htm-http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/3 

 ,ا الدليؿ الفقييفيد باىماـ: فتكل ب نكاف: "المشاركة في الرحةت المختمطة التي ينظميا الم يد" مكق
guests/question/109http://www.fikhguide.com/ 

( , 5/534( )10778البييقي: السنف الكبرل )كتاب البيكع: باب كراىية بيا ال صير ممف ي صر الخمر,)ح: (3)
 .(8/50يؿ )قاؿ األباني : حديث صحيح /إركاء الغم

(, قاؿ ش يب 14651()ح:23/19اإلماـ أحمد: مسند أحمد بف حنبؿ )باب: مسند جابر بف عبد اهلل, ) (4)
 اأرنؤكط: حسف لغيره كب ضو صحيح, كىذا إسناد ض يؼ لسكء حفظ ابف ليي ة.

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/3-11.htm
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/3-11.htm
http://www.fikhguide.com/guests/question/109
http://www.fikhguide.com/guests/question/109
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 المبحث الثالث
 المسممين والتحديات التى تواجيياابتعاث الفتاة إلى بَلد غير  

 شيدت البةد اإلسةمية في ال مكـ, كال ربية عمع الخصكص تكس ان كبيران في اابت اث
ثٍّ مف اأنظمة تشجيا كحب ذلؾ اإلناث مف الفتيات المسممات, حتع شمؿ ال ممي لمدكؿ اأجنبية,

كرغبة اجتماعية لمزيد مف الم رفة ال الية التي ا تتكافر في الكطف المسمـ, حتع أصبح  الحككمية,
 ان في حد ذاتو, ىدف -أيان كاف مستكاىا كمجاليا-الحصكؿ عمع المؤىةت ال ممية مف البةد اأجنبية 

قامتيا في ة لبياف حكـ ابت اث الفتاة , لذا دعت الحاج(1)تس ع إليو الفتيات كما يس ع إليو الفتياف كا 
 بت اث .حديات التع تكاجييا خةؿ فترة ااكالت كبياف مخاطره, بةد غير المسمميف 

 المسألة: 

 اختمف الفقياء في حكم ابتعاث الفتاة إلى بَلد غير المسممين عمى قولين: 

ىب إليو الشيخ عبداهلل بف زيد منا ابت اث الفتاة إلع بةد غير المسمميف, كىك ما ذالقول الول: 
 الشيخ عبد ال زيز ، (4)عبداهلل بف عمع الركباف الدكتكر ،(3)براىيـإالشيخ محمد بف  ,(2)آؿ محمكد

 .(7), قرار مجمس ىي ة كبار ال مماء(6)فتاكل المجنة الدا مة ,(5)الشيخ آؿ

 

                                           

قا اإللكتركني لجام ة أـ جام ة أـ القرل: مقاؿ ب نكاف: " ابت اث الفتيات المسممات إلع البةد اأجنبية ", المك  (1)
 https://uqu.edu.sa/page/ar/49828, القرل

 عبداهلل بف زيد آؿ محمكد: رسالة إلع الحكاـ بشأف الطمبة المبت ثيف لمخارج,  (2)
?p=801http://binmahmoud.com/ 

 .(13/217براىيـ )إبراىيـ: فتاكل الشيخ محمد بف إمحمد ابف  (3)
  ,: برناما الجكاب الكافي: قناة المجد الفضا يةكممة عف اابت اث ك ابت اث الفتيات خصكصان اهلل الركباف: دعب (4)

watch?v=RvlM8Yweflshttp://www.youtube.com/ 

ناة المجد الفضا ية برناما تمفزيكني: ما سماحة المفتي " ابت اث فتاة لمخارج",) قعبد ال زيزآؿ الشيخ:  (5)
9/5/2008 ) 

http://www.youtube.com/watch?v=p7Dbi1VujZ4  

 (12/181,182( )19479ء: فتاكل المجنة الدا مة , فتكل رقـ: )مجمكعة مف ال مما (6)
 (100,101ثاره  )آالبداح: اابت اث تاريخو ك  (7)

https://uqu.edu.sa/page/ar/49828
http://binmahmoud.com/?p=801
http://binmahmoud.com/?p=801
http://www.youtube.com/watch?v=RvlM8Ywefls
http://www.youtube.com/watch?v=RvlM8Ywefls
http://www.youtube.com/watch?v=p7Dbi1VujZ4
http://www.youtube.com/watch?v=p7Dbi1VujZ4
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 مف أىميا كابط كشركطضمف ض كلكفجكاز ابت اث الفتاة إلع بةد غير المسمميف القول الثاني: 
, الشيخ محمد (1), كىك ما ذىب إليو الدكتكر يكسؼ القرضاكمأف يرافقيا محـر ليا أك زكجيا 

أحمد بف محمد  ,(4), الدكتكر خالد عبد ال ميـ متكلي(3)صالح المنجد محمد , الشيخ(2)الحسف الددك
 .(6)صةح الصاكم ,(5)شاكر

 سبب الخَلف في المسألة:

 في مدل خطكرة ابت اث الفتاة إلع بةد غير المسمميف. اختةؼ الفقياء

فالذيف قالكا بالمنا ذىبكا  لشدة خطكرتو كرجحاف مفاسده, فيك خطر عمع الفتاة حتع في 
, فإف المحـر لف يرافقيا إلع الجام ة, كلف يحكؿ دكف كصكؿ اأفكار كالم تقدات  حاؿ كجكد محـر

ز فقد اعتبركا المفاسد المترتبة عمع ابت اثيا ما كجكد المحـر الفاسدة إلييا, كأما الذيف قالكا بالجكا
 مرجكحة غير راجحة.

 

 أدلة القول الول:

بت اث مف مخاطر جمة عمع لما يحتكيو ااإلع بةد غير المسمميف بت اث الفتاة ايمنا  .1
نحةليا   .أفكار كم تقدات الفتاة, فيك كسيمة لتغريبيا, كا 

                                           

مكة( السبت بتكقيت  ( 08:10القرضاكم: قناة الجزيرة " الشري ة كالحياة " فقو اأكلكيات في حياة المسمميف  (1)
.qaradawi.net/2010http://www-02-23-09-38-         ـ2001/07/21-ىػ 1422جمادل اأكلع  02

15/4/682.html 
  (2010/سبتمبر/6,)24, الحمقة:4بت اثمحمد الحسف الددك: قناة فكر شباب " برناما مفاىيـ" اا (2)

FLy8-http://www.youtube.com/watch?v=m09cef 
" فتكل رقـ: )فتكل ب نكاف:"  محمد صالح النمجد: (3) ( : مكقا اإلسةـ سؤاؿ 82392سفر المرأة لطمب ال مـ بة محـر

 كجكاب
 http://islamqa.info/ar/ref/82392  

 ( 686خالد متكلي: فتكل ب نكاف: "سفر المرأة لمدراسة كحدىا" , فتكل رقـ: ) (4)
http://www.khaledabdelalim.com/home/play.php?catsmktba=2302 

 (80البداح: اابت اث تاريخو كآثاره ) (5)
 ح الصاكم: فتكل ب نكاف:" سفر المرأة بدكف محـر لمت ميـ", مدكنة د.صةح الصاكم صة (6)

wasat.com/assawy/?cat=25&paged=12-http://el 

http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/4/682.html
http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/4/682.html
http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/4/682.html
http://www.youtube.com/watch?v=m09cef-FLy8
http://www.youtube.com/watch?v=m09cef-FLy8
http://islamqa.info/ar/ref/82392
http://www.khaledabdelalim.com/home/play.php?catsmktba=2302
http://www.khaledabdelalim.com/home/play.php?catsmktba=2302
http://el-wasat.com/assawy/?cat=25&paged=12
http://el-wasat.com/assawy/?cat=25&paged=12
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تكاد تخمك مف اإلختةط كما يترتب  د غير المسمميف ابت اث كالدراسة في بةف ااإ .2
 . (1)كانتياؾ الحرمات ,الفسادك  الفتف, عميو مف

 ةلككنيا مجبكل ؛ كذلؾ أف المرأة أسمس قيادةن رببأفكار كم تقدات الغ الفتاة أسرع تأثران  .3
بيا , كما أف المرأة ض يفة يسيؿ التأثير عمييا كالم ب ب قميا, حتع تغم(2)عمع التب ية

 .(3)شيكتيا
بت اث الفتاة أشد ضرران كأكبر نكران, كذلؾ لت رضيا فيو إلع اأخطار كاأضرار, ثـ اإف  .4

إلع فتنتيا, كاإلفتتاف بيا الناشئ عف كحدتيا كالخمكة بيا, كعف اختةطيا بالرجاؿ في 
ؽ المةىي كالمجتم ات كسا ر اأحكاؿ كاأكقات, تقميدان بما يسمكنو تحرير المرأة مف ر 

 .(4)أىميا كزكجيا, كي تبر مثؿ ىذا السفر سفر م صيو بة شؾ
 بت اث, فإف ىذا غير مقبكؿ لككف المحـريرافقيا أثناء فترة اا إف القكؿ بكجكد محـر .5

ا يتجاكز إباحة السفر ليا, كربما جنَّبيا الخمكة الممنكعة, كقدـ ليا شي ان  دكره محدكد,
لف فمرافقتو ليا  ,(5)ابت اث ال اـ كالخاصمف الخدمات التي ا ترقع لحجـ خطر ا

  لمفتاة. اأفكار كالم تقدات الغربية تسمؿ منات
رسكؿ شر لم الـ الغربي مف أجؿ  فإنيا تككف مف مفاسد ما يترتب عمع ابت اث الفتاة .6

لمناىا تغريب المسممات كنقميف مف التمسؾ بالشرع كالخمؽ اإلسةمي إلع التمسؾ با
, ككثير مف المستغربات ىف مف ىذا النمط الذم أشبا بالثقافة لغربيةكاأفكار كاآلراء ا

                                           

 ات المختمطة في بةد الغرب" مجمكعة مف الفقياء: فتاكل المجنة الدا مة, فتكل ب نكاف: " الدراسة في الجام (1)
 (12/181,182) 19479فتكل رقـ:

 (8/175مييمف عبد الجبار: الت ميـ اأجنبي..مخاطر ا تنتيي, مجمة البياف ) (2)
 (80البداح: اإلبت اث تاريخو كآثاره ) (3)
 عبداهلل بف زيد آؿ محمكد: رسالة إلع الحكاـ بشأف الطمبة المبت ثيف لمخارج  (4)

http://binmahmoud.com/?p=801 

جام ة أـ القرل: مقاؿ ب نكاف: "ابت اث الفتيات المسممات إلع البةد اأجنبية" المكقا اإللكتركني لجام ة أـ  (5)
 شالقرل: 

49828https://uqu.edu.sa/page/ar/ 

http://binmahmoud.com/?p=801
http://binmahmoud.com/?p=801
https://uqu.edu.sa/page/ar/49828
https://uqu.edu.sa/page/ar/49828
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أم ككنيا متب ة  –الغربية في غياب عمـ بالديف كاعتقاد بو مما أدل إلع استغرابيا 
 .(1)المغرب في نمط حياتي

 .(2)ت رض الفتاة المبت ثة لممضايقات كاإلعتداءات ال نصرية ككنيا مسممة محجبة .7
في الغالب تربك مفاسده عمع مصالحو كدفا المفاسد مقدـ عمع  سفر المرأة لمدراسة .8

 .(3)جمب المصالح
تخمي ال ديد مف المبت ثات عف حجابيف نتيجة لفرض تمؾ الدكؿ قانكف منا الحجاب  .9

 .(4)في المؤسسات ال امة

 أدلة القول الثاني:

رىا, لكف أصحاب سيتـ ذكضمف ضكابط كشركط كف يجكز إبت اث الفتاة إلع بةد غير المسمميف كل
 ىذا القكؿ اعتمدكا في أدلتيـ عمع اأحاديث التي تمنا سفر المرأة كحدىا كىي كالتالي:

، َوَّل َيْدُخُل َمْرَأُة ِإَّل َمَع ِذى َمْحَرمٍ )َّل ُتَساِفِر الْ : ""قىاؿى النًَّبعُّ  قاؿ:  اٍبف عىبَّاس عف ما ركل -5
ْخُرَج ِفى َجْيِش َكَذا ، ِإنِّى ُأِريُد َأْن أَ َقاَل: َرُجٌل َيا َرُسوَل الماوِ (، فَ َعَمْيَيا َرُجٌل ِإَّل َوَمَعَيا َمْحَرمٌ 

 .(5): )اْخُرْج َمَعَيا(؟ . َفَقالَ ، َواْمرََأِتى ُتِريُد اْلَحجا َوَكَذا
ْوِم ََّل َيِحل  َِّلْمرََأٍة ُتْؤِمُن ِبالماِو َواْليَ ) " قاؿ:عف النبي " --ما ركم عف أبي ىريرة ككذلؾ   -4

 .(6)(َيْوٍم ِإَّلا َمَع ِذى َمْحَرمٍ اآلِخِر ُتَساِفُر َمِسيَرَة 

 : من الحديثين وجو الدَّللة

و قد أمر ىذا الٌرجؿ بترؾ الجياد ما أنٌ  أٌف النبي  عدـ جكاز سفر المرأة كحدىا كمما يدٌؿ عمع
يس في سياحة أك , كأٌف سفر المرأة في طاعة كقيربة كىك الحٌا كلكيتب اسمو في إحدل الغزكات

                                           

 ينظر: بشر بف فيد البشر: محاضرة ب نكاف: " أساليب ال ممانييف في تغريب المػرأة المسممة", الرياض, بتاريخ (1)
 http://www.saaid.net/mktarat/almani/33.htm (, مكقا صيد الفكا د29/4/1414)
 (57(, محمد سةمة: اأقميات المسممة كما يت مؽ بيا مف أحكاـ)74بت اث تاريخو كآثاره )االبداح: ا (2)
 (104المرجا السابؽ ) (3)
 .(56,57ينظر: محمد سةمة: اأقميات المسممة كما يت مؽ بيا مف أحكاـ ) (4)
 .(3/19( )1862البخارم: صحيح البخارم) كتاب جزاء الصيد: باب حا النساء, )ح:  (5)
 .(2/977()1339ـ إلع حا كغيره, )ح:مسمـ: صحيح مسمـ )كتاب الحا: باب سفر المرأة ما محر  (6)
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, فإذا كاف , كما ذلؾ أمره أف ينصرؼ ليحٌا ما امرأتوأك غير ذلؾ كالت ميـسفر لغرض مباح 
, فمف باب أكلع كجكده أثناء فترة ـر ما الفتاةالسفر لمطاعة كلبةد الحرميف يستمـز كجكد مح

 اإلبت اث في بةد يسكده اإلنحةؿ الخمقي.

 الرأي الراجح:

 قا ؿ بجكاز ابت اث الفتاة كلكف ضمف ضكابط كشركط كذلؾ ل دة أسباب:ىك القكؿ الثاني ال

لقكة أدلتيـ كقربيا مف الصكاب حيث لـ يج ؿ ابت اث الفتاة عمع إطةقو كلـ يتشدد في  -1
 من و كما ذىب أصحاب الرأم اأكؿ بؿ ىك رأم كسط.

قامتو م يا خةؿ فترة اابت اث فيو حمااشتراطو المحـر  -2    ية كحصف لمفتاة.في سفر المرأة كا 

 

 وىي كالتالي: ؛ابتعاث الفتاةضوابط وشروط 

أف تككف المبت ثة قكية اإليماف راسخة ال قيدة ذات عمـ كبصيرة بالشري ة كي يتسنع ليا  .1
  .(1)التميز بيف الحؽ كالباطؿ كرد الشبيات كاأفكار الباطمة 

قامة ش ا ر اإلسةـ .2 أبرزىا التمسؾ بالحجاب كالتع مف  (2)أف تتمكف مف إظيار دينيا كا 
 الشرعي كعدـ اإللتفات إلع اإلنتقادات كالمضايقات .  

بت اث الفتاة, فة يتـ ابت اثيا إا لدراسة تخصص نادر أف تككف ىناؾ حاجة كضركرة ا .3
 كاأمة بحاجة لدراسة مثؿ ىذا التخصص لتسد بو حاجة المسمميف.

 ا بالفتاة الغربية .إلتزاـ الفتاة بحجابيا الشرعي كعفتيا كعدـ ثأثرى .4

 لـ يكف ىناؾ حاجة كعدـ الخضكع كالميف في القكؿ . الب د عف اإلختةط باأجانب ما .5

 

                                           

 (1/137ينظر: ابف عثيميف: شرح ثةثة اأصكؿ ) (1)
 (1/133المرجا السابؽ ) (2)
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, كذلؾ , أك زكجيا(1)أف يرافؽ المبت ثة خةؿ فترة إقامتيا في بةد غير المسمميف محـر ليا .6
 لألدلة التالية:

 اٍبف عىبَّاس عف كم, فقد ر تحريـ سفر المرأة بغير محـر كذلؾ لما كرد عف النبي  - أ
)َّل ُتَساِفِر اْلَمْرَأُة ِإَّل َمَع ِذى َمْحَرٍم، َوَّل َيْدُخُل َعَمْيَيا َرُجٌل ِإَّل ": قاؿ: قىاؿى النًَّبعُّ "

َوَمَعَيا َمْحَرٌم(، َفَقاَل: َرُجٌل َيا َرُسوَل الماِو، ِإنِّى ُأِريُد َأْن َأْخُرَج ِفى َجْيِش َكَذا َوَكَذا، 
عف  --ما ركم عف أبي ىريرة ك  ,(2)ِتى ُتِريُد اْلَحجا ؟ . َفَقاَل: ) اْخُرْج َمَعَيا(َواْمرَأَ 

ََّل َيِحل  َِّلْمرََأٍة ُتْؤِمُن ِبالماِو َواْلَيْوِم اآلِخِر ُتَساِفُر َمِسيَرَة َيْوٍم ِإَّلا َمَع ِذى ) " قاؿ:النبي "
 .(3)(َمْحَرمٍ 

 وىي كالتالي: م سفر المرأة بدون محرميحر ت منوال العمماء أق في جاءما وكذلك   - ب

غير الحا كال مرة , :" اتفؽ الفقياء عمع أنو ليس ليا أف تخرج قال القاضي عياض  -1
ف لـ  إا ال جزة مف دار الحرب فاتفقكا أف عمييا أف تياجر منيا إلع دار اإلسةـ كا 

"  .(4)يكف م يا محـر
لـ يختمفكا في أنو ليس لممرأة السفر في : " ابن حجر في فتحو عن البغوي فيما نقموكقاؿ   -2

 .(5)غير الفرض إا ما زكج أك محـر إا الكافرة أسممت في دار الحرب أك أسيرة تخمصت"

                                           

لرحمف ابف قاؿ عبد االصفات التي يجب تكافرىا في المحـر المرافؽ لممبت ثة: أف يككف كبيران بالغان احتياطان,  (1)
أنو ا  ؛ا حتع يحتمـ :فيككف الصبي محرما؟ قاؿ :أحمد قيؿ ,عاقةن  قدامة: " كيشترط في المحـر أف يككف بالغان 

كذلؾ أف المقصكد بالمحـر حفظ المرأة كا يحصؿ ذلؾ مف غير البالغ أنو  ؛يقـك بنفسو فكيؼ تخرج م و امرأة
 (.3/194بداهلل: المغني كالشرح الكبير )يحتاج إلع حفظ فة يقدر عمع حفظ غيره" , ع

كال ناية بيا في السفر كىذا ا يتأتع مف الطفؿ الصغير, كفي المميز الذم يكفي  فالمقصكد ىك رعاية ش كف المرأة
 . ليس ىذا محمو المرأة حاجاتيا كيقـك بش كنيا خةؼ 

ا يمـز فييا إا ككنو مميزان يستحيع مف مثمو كالتأكيد في مسألة السفر عمع ككنو كبيران أعظـ منو في الخمكة التي 
" مكقا الدليؿ الفقيي:   عمع الصحيح كما سبؽ, باىماـ: مقاؿ ب نكاف: " سفر المرأة بدكف محـر

http://www.fikhguide.com/almbt3th/48 

 .(53)ص سبؽ تخريجو (2)
 .(53و )صسبؽ تخريج (3)
 .(4/297عمي بف نايؼ الشحكد: المفصؿ في أحكاـ اليجرة ) (4)
 .(4/76ابف حجر: فتح البارم ) (5)

http://www.fikhguide.com/almbt3th/48
http://www.fikhguide.com/almbt3th/48
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سفر المرأة كحدىا بطريؽ تخاؼ فيو عمع بض يا مف الكبا ر  وقد عد ابن حجر الييثمي -3
: عدُّ بض يا .. ثـ قاؿ : تنبيوفيو عمع الكبيرةي الما ة : سفري المرأة كحدىا بطريؽ تخاؼ  فقاؿ:"

ىذا بالقيد الذم ذكرتو ظاىر ل ظيـ المفسدة التي تترتب عمع ذلؾ غالبان , كىي استيةء الفجرة 
, كلمكسا ؿ حكـ المقاصد , كأما الحيرمة فة تتقيد بذلؾ , بؿ كفسكقيـ بيا فيك كسيمة إلع الزنا

ف قصر السفر, ككايحـر عمييا ال , كلك لطاعة كنفؿ الحا أك ف أمنان سفر ما غير المحـر كا 
 .(1)ذلؾ مف الصغا ر"مف التن يـ , كعمع ىذا يحمؿ عدىـ ال مرة كلك ما النساء 

" :" كقاؿ النككل: كؿ مايسمع سفران ونقل الحافظ في الفتح -4   .(2)فالمرأة منيية عنو إا بالمحـر
حـر إا إذا كانت كقد جاءت عبارات ال مماء كاضحة في سفر الطاعة بأف ابد فيو مف الم - ت

:" فقد قال النوويالمرأة ممف ا يخاؼ عمييا لكبرىا مثةن, أك كانت ما رفقة آمنة مف النساء 
, ككذا السفر  -أم الشاف ية-قالكا فإف كاف الحا تطكعان, لـ يجز أف تخرج فيو إا ما محـر

لؾ إا ما , ا يجكز خركجيا في شيء مف ذ-كطمب ال مـ-المباح, كسفر الزيارة كالتجارة
 .(3)محـر أك زكج

ف كاف السفر لطمب ال مـ سفر طاعة إا أف فيو مف المفاسد مافيو, كخاصة  ننا نقكؿ كا  كا 
أف ذمـ الناس كأحكاليـ قد تغيرت كتبدلت كأصبحت الفتف تةحؽ اإلنساف في ديار المسمميف, 

ف القكؿ بكجكد محـر آكد , فكاالفساد كالفتف كاانحةؿ الخمقي الغرب كما فييا مففمابالؾ بديار 
في سفرىا كذلؾ لكجكد حاجة كضركرة ت كد عمع المسمميف مف دراستيا لم مكـ كالتخصصات التع 
تنفا بيا اأمة كخاصة دراسة طب النساء كما يت مؽ بأمكرىـ كالتع ترفا بيا الحاجة عف 

 المسمميف. 

قامتو ما المبت ثة؛ صيانة ليا مف  - ث اأخطار, كحفظان ليا مف إف الحكمة مف كجكد المحـر كا 
كرغبة في سةمتيا, كرعايتيا سيما في ىذه اأزماف التع كثرت فييا الشركر, كعمت اأضرار 

في اشتراط المحـر إنما ىك في السفر  اأصؿ , كما أف(4)خةليا نكا ب الدىكر كال صكر

                                           

 .(1/247,248الييثمي: الزكاجر عف اقتراؼ الكبا ر) (1)
 .(4/75ابف حجر: فتح البارم) (2)
 .(8/341النككم: المجمكع شرح الميذب ) (3)
", مكقا صيد الفكا د رياض: بحث ب نكاف: "جما المغنـ في حكـ (4)  .سفر المرأة بة محـر

http://www.saaid.net/Doat/almosimiry/23.htm  
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ـ كانشغالو ليس منييان كاانتقاؿ مف بمد إلع بمد كأف بقاء المرأة في البمد بدكف محـر لسفر المىحٍ  رى
ظىر قد تككف في ب ض اأحكاؿ أعظـ في  عنو إا عند خكؼ الفتنة كالمفسدة كالتي حاؿ الحى

 .. منيا في حاؿ السفر حتع في بةد المسمميف
لما س ؿ عف ترؾ اأب ابنتو في البيت أيامان  الشيخ حسنين محمد مخموف وقد أفتى

إف ترؾ ابنة السا ؿ البالغة كحدىا بدكف كجكد أحد مف "فقاؿ: إلكماؿ دراستيا كسفره بسبب الكظيفة 
محارميا م يا أثناء سفره الب يد ذري ة قريبة إلع شر مستطير كمفسدة عظمع كخاصة فع ىذا 

ء بالفتنة الزمف كمناؼ لما أكجبو الشارع مف المحافظة عمع ال رض بما يصكنو مف ال بث كاإلغرا
 .(1)"أعظـ مف مصمحة بقا يا لمدارسة كحدىا ىذه المدة كمفسدتو ,فيحـر شرعا تركيا كذلؾ

سكف  فيأنيا تقيـ  لإذا كانت الفتاة المسممة تقيـ في بةد الكفار لكحدىا بدعك  فكيف
فإف اأمر أخطر كالمفسدة أشد كال بث بتركيا ىناؾ بدكف  بحجة الدراسة كت مـ المغة   الطالبات

, كذلؾ أف الطالبات (2)كلك طمبت ذلؾ كألحت عميومحـر أك رفقة مأمكنة جريمة في حقيا حتع 
 ,التي تقيـ م يف ليس بآمنات فم ظميف غير مسممات فيي رفقة سكء يخشع عمع الفتاة منيف

خاصة كأف الفتاة أسرع تأثران بغيرىا مما يؤدم إلع انحرافيا كتأثرىا بأفكار كم تقدات الغرب كتخمييا 
 المحـر حفاظان عمع الفتاة كصيانة ليا. عف حجابيا كعفتيا, لذلؾ أكجب الشارع 

 

 

 

 

 

 

                                           

(1)  "  فتاكل دار اإلفتاء المصرية: حسنيف محمد مخمكؼ: فتكل ب نكاف: "حكـ إقامة اأنثع بدكف محـر
186-----c4/45814-http://www.philadelphia.edu.jo/almaktabah/book12/home/9/11 

", مكقا الدليؿ الفقيي:  (2)  ينظر: باىماـ: مقاؿ ب نكاف: "سفر المرأة بدكف محـر
http://www.fikhguide.com/almbt3th/48 

http://www.philadelphia.edu.jo/almaktabah/book12/home/9/11-c4/45814-----186
http://www.philadelphia.edu.jo/almaktabah/book12/home/9/11-c4/45814-----186
http://www.fikhguide.com/almbt3th/48
http://www.fikhguide.com/almbt3th/48
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 المبحث الرابع 
 قامة الدائمةْلزواج المبتعث من أجل الحصول عمى الجنسية وا

بالنظر إلع حاؿ المبت ثيف إلع بةد غير المسمميف كخاصة النكاحي اإلجتماعية المت مقة 
انتشرت بينيـ كىي  جتماعيةإ مستجدة, كظاىرة يةفي الفترة اأخيرة ليـ قض ظيرتبيـ نجد أنو 

ما  كىذا الزكاج  مف اأجنبية بنية الحصكؿ عمع الجنسية, كاإلقامة الدا مة, كمف ثـ يقكـ بطةقيا
الفتاكل الفقيية القديمة التي تبيح  ب ض م تمديف عمع -الزكاج بنية الطةؽ -ي رؼ عند الفقياء 
 الجكىرية مف النكاح.غير ناظريف إلع المقاصد الشرعية  الزكاج بنية الطةؽ,

, إجتماعية ليا أب ادىاشكؿ ظاىرة يفإنو فإف ىذا النكع مف الزكاج ما اختةؼ صكره 
خاصة كأنيا قضية قديمة مستحدثة في آف كاحد فقد تناكليا الفقياء القدامع عندما تحدثكا عف 

الجنسية, الزكاج بنية الطةؽ, لكنيا مستحدثة لما كاف اليدؼ مف الزكاج بنية الحصكؿ عمع 
 كخاصة إذا كاف زكاجا صكريا غير حقيقي فمـ يتناكلو فقياؤنا القدامي . 

, ما اإلست انة بأقكاؿ الفقياء القدامع التي تتكافؽ الحاجة لبياف حكـ ىذا النكع مف الزكاج مما دعت
ة المقاصد الشرعية كالمبادئ الكميرب لمكاقا كالصكاب كبما يتناسب ك كمسألتنا ما ترجيح ماىك أق

  لشرعنا الحنيؼ.

 لذلؾ فيي ,يقا في دا رة اإلجتياد –ؽ الزكاج بنية الطة –لذلؾ فالمكضكع الذم ن رض لو 
 يكى ,ختمفتيف لكؿ صكره حكميا الخاصتتناكؿ صكرتيف م فيي, محدثيفكال عمسألة تجما ما بيف القدام

 :كالتالي

عند حصكلو عمع الجنسية دكف عمـ  : الزكاج حقيقةن مف امرأة أجنبية كينكل طةقياالصورة الولى
 الزكجة أك كلييا.

كىك الزكاج عمع كرؽ مف أجؿ حصكؿ الزكج عمع الجنسية  :الصكرل: الزكاج الصورة الثانية
 مقابؿ دفا مبمغ مف الماؿ لمزكجة.
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 أوًَّل: الزواج حقيقًة من أجل الحصول عمى الجنسية وبيان حكمو.

  صول عمى الجنسية، وصورتو:تعريف الزواج بنية الطَل  من أجل الح -ػأ
 .(1)"بقمبو طةقيا عند حصكلو عمع الجنسية ىك عقد الرجؿ عمع المرأة مدة مؤقتة ناكيان " 

  وصورتو:

أف ي قد الرجؿ عمع المرأة عاقدا ال ـز بقمبو عمع أف يطمقيا ب د حصكلو عمع الجنسية . 
, كأما لمتكقيت ا تصريحا كا تمكيحا يوكيتـ ىذا ال قد في ظاىر الحاؿ عمع أنو نكاح مؤبد ا ذكر ف

 .(2)المرأة كأكلياؤىا في تقدكف أنو نكاح شرعي مؤبد

 .يرجا إلع اختةفيـ في تأثير النية عمع النكاح  سبب الخَلف:

 حكم الزواج بنية الطَل  من أجل الحصول عمى الجنسية وخَلف العمماء فيو:-ب

 ثةثة أقكاؿ: ختمؼ ال مماء في حكـ الزكاج بنية الطةؽ عمعا
كالحنابمة في رأم أخذ بو ابف قدامة  (4)كالمالكية (3)ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية :القول الول
 (7), كالشيخ عمع الطنطاكم(6), كمف الم اصريف اأستاذ محمد تقي الديف ال ثماني(5)كابف تيمية

 كغيرىـ إلع الجكاز.

نكعان مف أنكاع نكاح  ـ صحة ىذا النكاح, كاعتبرهإلع عد (8)ذىب اإلماـ اأكزاعيالقول الثاني: 
كالشيخ محمد بف صالح بف  (9)كذىب إليو مف الم اصريف الشيخ محمد رشيد رضاالمت ة, 

                                           

(, مكقا رابطة ال الـ 37138ينظر: السيمي: بحث ب نكاف: "عقكد الزكاج المستحدثة كحكميا في الشري ة " ) (1)
 .ـ2006-ق1427اإلسةمي, الدكرة الثامنة عشرة لممجما الفقيي, 

http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=280&l=AR 

 .(37138ينظر:المرجا السابؽ ) (2)
 .(3/249(,ابف ىماـ: فتح القدير)3/116ابف نجيـ: البحر الرا ؽ ) (3)
 .(1/387,388الشاطبي: المكافقات ) (4)
 .(32/147(, ابف تيمية: مجمكع فتاكل ابف تيمية)7/179دامة: المغني )ابف ق (5)
 (1/344محمد تقي ال ثماني: بحكث في قضايا فقيية م اصرة ) (6)
 .(142,143عمع الطنطاكم: فتاكل الطنطاكم ) (7)
 يجكز لما , إا أف ىناؾ مف يقكؿ بصحة ىذا النكع مف ال قد, إا أنو ا(5/508ابف عبد البر: اإلستذكار ) (8)

 .(50) فيو مف الغش كالخداع, ينظر: السيمي: عقكد الزكاج المستحدثة كحكميا في الشري ة
 .(5/15محمد رشيد رضا: تفسير المنار ) (9)
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, كالشيخ صالح بف محمد (2), كالمجنة الدا مة لإلفتاء في المممكة ال ربية الس كدية(1)عثيميف
 .(6)المجما الفقيي اإلسةمي (5)شقركأسامة اأ (4), كالشيخ صالح بف فكزاف(3)المحيداف

 كخةصة ىذه اأقكاؿ : أف المان يف مف ىذا الزكاج فريقاف:

فريؽ يرل بطةف النكاح مف أصمو أنو نكاح مت ة لكجكد عنصر التكقيت فيو, بؿ إنو عند  .1
 ب ضيـ شر مف نكاح المت ة, لما فيو مف المخادعة كالتدليس. 

إا أنو ايجكز لما في اإلقداـ عميو مف الغش كالتدليس  كيرل الفريؽ الثاني: صحة ال قد, .2
 كالتغرير, 

رحميما اهلل إلع كراىة ىذا النكع مف النكاح كىك  (8)كاإلماـ أحمد (7)ذىب اإلماـ مالؾ القول الثالث:
 في قكؿ آخر. (10)كشيخ اإلسةـ ابف تيمية (9)مذىب الشاف ي

 : الول القول أدلة

 ا أركانو كشركطو كالنية المستقبمية لمتطميؽ ا تضر فييإف ال قد اكتممت فيو جمي  -1
 . (11)عمع زكجتو ياحتمالية فربما يتغير رأيو فيبق

                                           

 (72ابف عثيميف: القكاعد الفقيية ) (1)
 (18/446,447()19504فتاكل المجنة الدا مة : فتكل برقـ: ) (2)
 (9لطةؽ )صالح منصكر: الزكاج بنية ا (3)
 (14المرجا السابؽ ) (4)
 (228اأشقر: مستجدات فقيية في قضايا الزكاج كالطةؽ) (5)
مجمكعة مف الفقياء: المجما الفقيي اإلسةمي: أحكاـ عقكد النكاح المستحدثة, الدكرة الثامنة عشر القرار  (6)

 12/3/1427الخامس:
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=162&l=AR&cid=13 

 (3/335الباجي: المنتقع شرح المكطأ ) (7)
(, الزركشي: شرح 1278)  :( مسألة رقـ1/347عبداهلل بف حنبؿ: مسا ؿ أحمد بف حنبؿ ركاية ابنو عبداهلل ) (8)

 (5/229الزركشي )
 (9/333الماكردم: الحاكم الكبير ) (9)
 ( 32/108ينظر: ابف تيمية: مجمكع الفتاكل) (10)
 (221,222أسامة اأشقر : مستجدات فقيية في قضايا الزكاج كالطةؽ ) (11)



األحصامػاالجتطارغظػضضطبتطثػإضىػبالدػزغرػاضطدضطغنػ  

 
 

62 

ػاضغصلػاضثاظي

النكاح بنية الطةؽ ا ينطبؽ عمع ت ريؼ نكاح المت ة الذم ينكح فيو الزكجة إلع أجؿ,  -2
ليس فيو كمقتضع ذلؾ أنو إذا انتيع اأجؿ انفسخ النكاح كا خيار فيو لمزكج كا لمزكجة, ك 

بانة لممرأة   . (1)رج ة؛ أنو ليس طةقان بؿ ىك انفساخ  كا 
أف النية ا تؤثر في ذلؾ, فإنا لك ألزمناه أف ينكم بقمبو النكاح اأبدم لكاف نكاحان نصرانيان  -3

فإذا سمـ لفظو لـ تضره نيتو, أا ترل أف الرجؿ يتزكج عمع حسف ال شرة كرجاء اإلدامة 
ا فارقيا.   (2)فإف كجدىا كا 

 المناقشة: 

 بمايمي: لتيـ كيمكف مناقشة أد 

قكليـ إف ال قد اكتممت فيو أركانو كشركطو. ىذا قكؿ صحيح في ظاىره إا أف ال برة في  .1
ف كانت  ال قكد بالمقاصد كالم اني ا باألفاظ كالمباني كلذا لـ يبح الشرع زكاج المحمؿ كا 

ف كانت صكرتو شرعية كلـ يبح بيا صكرتو شرعية كلـ يبح الشارع البيا كقت الصةة ك  ا 
ف تكفرت في ال قد اأركاف كالشركط كىناؾ أمثمة أخرل ي رفيا  السةح في كقت الفتنة كا 
ذا نظرنا إلع مقاصد الشري ة في المنا مف  طمبة ال مـ المبتدءكف فضة عف ال مماء كا 

 .(3)دالصكر الماضية التع رأيناىا تدرأ مثؿ ىذه المفاسد المترتبة عمع ال قك 
أما قكليـ إف النكاح بنية الطةؽ ا ينطبؽ عمع ت ريؼ نكاح المت ة... إلخ, ىذا صحيح  .2

كلكف ىذا النكع مف الزكاج أشد خطكرة أف فيو خداعان كغشان كىك أجدر بالبطةف مف ال قد 
الذم يشترط فيو التكقيت الذم يككف بالتراضي بيف الزكج كالمرأة ككلييا , كا يككف فيو مف 

مفسدة إا ال بث بيذه الرابطة ال ظيمة كأما الزكاج بنية الطةؽ مف أجؿ الحصكؿ عمع ال
الجنسية فإنو باإلضافة إلع ككنو غشان فإنيا تترتب عميو مفاسد أخرل مف ال داكة كالبغضاء 

                                           

 .(222أسامة اأشقر: مستجدات فقيية في قضايا الزكاج كالطةؽ ) (1)
 (1/387الشاطبي: المكافقات ) (2)
(, مكقا رابطة ال الـ اإلسةمي, 56,57ب نكاف: "عقكد الزكاج المستحدثة كحكميا في الشري ة )النجيمي: بحث  (3)

 .ـ2006-ق1427شرة لممجما الفقيي, الدكرة الثامنة ع
http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=279&l=AR 

 .(182) اأشقر: مستجدات فقيية في قضايا الزكاج كالطةؽ
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كذىاب الثقة حتع بيف الصادقيف الذيف يريدكف بالزكاج حقيقتو كىك إحصاف كؿ مف 
خةص  .(1)و لو كتأسيس بيت صالح كتككيف أسرة كريمةالزكجيف لألخر كا 

 

  القول الثاني:أدلة 

كىذا يقتضي منا النكاح بنية الطةؽ , اط التأبيد كشرط لصحة عقد الزكاجالتشدد في اشتر  .1
 .(2)مف باب أكلع

صكد النكاح الشرعي اإلستمرار في النكاح قأنو خةؼ مقصكد النكاح الشرعي, فإف م .2
بيف الزكجيف ليكثر النسؿ بينيما, كليذا حـر نكاح التحميؿ أنو ا  كترسيخ المكدة كالرحمة

ف كاف يختمؼ عف ىذا بككف المقصكد منو مصمحة  يقصد بو اإلستمرار كترسيخ المكدة, كا 
 ا بالمرأة مدة م ينة لكف بينيما المحمؿ لو, بخةؼ مف تزكج بنية الطةؽ فإنو يقصد التمت

 .(3)شيء مف التشابو
؛ أنو إف أخبر الزكج المرأة أك كلييا بنيتو صار نكاحان الغش كنكاح المت ة أنو دا ر بيف .3

ف لـ يخبرىما كاف غشان أنيما لك عمما بنيتو لـ يحصؿ لو  مؤجةن فيك شبيو بالمت ة, كا 
 .(4)النكاح في الغالب

كتماف النية المستقبمية عف الزكجة كأىميا ي تبر مف الخداع كالخيانة كالغش مما يج مو  .4
 .(5) مف ال قد المؤقت أك نكاح المت ة جدر بالبطةفأ

                                           

(, النجيمي: بحث ب نكاف: " عقكد الزكاج المستحدثة كحكميا في 5/15محمد رشيد رضا: تفسير المنار ) (1)
 ـ, 2006-ق1427فقيي, (, مكقا رابطة ال الـ اإلسةمي, الدكرة الثامنة عشرة لممجما ال56,57الشري ة )

http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=279&l=AR 

د الزكاج المستحدثة ( السيمي: بحث ب نكاف: "عقك 224اأشقر: مستجدات فقيية في قضايا الزكاج كالطةؽ ) (2)
 ـ2006-ق1427(, مكقا رابطة ال الـ اإلسةمي, الدكرة الثامنة عشرة لممجما الفقيي, 53كحكميا في الشري ة " )

http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=280&l=AR 

 (51(, السيمي: عقكد الزكاج المستحدثة كحكميا في الشري ة )65ينظر: صالح منصكر: الزكاج بنية الطةؽ ) (3)
 .(65صالح منصكر: الزكاج بنية الطةؽ ) (4)
 .(224,225اأشقر: مستجدات فقيية في قضايا الزكاج كالطةؽ ) (5)

http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=280&l=AR
http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=280&l=AR
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ذىاب الثقة مف الصادقيف الذيف يريدكف الزكاج بدكف النية يترتب عمع ىذا النكع مف الزكاج  .5
بة, كيسبب بةد الغر الخمؽ كاإلستقامة في المستقبمة, بؿ كأدىع مف ذلؾ تزعزع الثقة بأىؿ 
 .(1)ةـردات ف ؿ عكسية لدل النصارل أك حديثي اإلس

ىناؾ قكاعد عدة تحكـ بتحريـ ىذا الضرب مف النكاح مثؿ قاعدة: )إذا اجتما الحةؿ  .6
كاأخر  تحريـالكالحراـ غمب الحراـ( كمف فركعيا: أنو إذا ت ارض دليةف أحدىما يقتضي 

عندما س ؿ عف الجما بيف اأختيف  يقتضي اإلباحة قدـ التحريـ, كمف ثـ قاؿ عثماف 
أحمتيما آية كحرمتيما آية كالتحريـ أحب إلي(, كاسيما قضايا اأبضاع بممؾ اليميف: )

 . (2)فاإلحتياط فييا آكد, إذ اأصؿ فييا الحرمة, كيحتاط فييا ما ا يحتاط في اأمكاؿ
 , كمنيا:(3)ككذلؾ اأيات كاأحاديث الناصة عمع سد الذرا ا إلع الحراـ, كىي كثيرة جدان  .7

ًف اٍبًف عىبَّاسو ما ركم  : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل عى , كأحاديث تحريـ الغش (4) (ََّل َضَرَر َوََّل ِضرَارَ ): , قىاؿى
ٍيرىةى. أىفَّ رىسيكؿى المًَّو كىي م ركفة كمشيكرة كالخداع كالتدليس كالغرر , كمنيا: ما ركم عف عىٍف أىًبع ىيرى

--  ٍؿى يىدىهي ًفييىا فىنىالىت ٍبرىًة طى ىاـو فىأىٍدخى مىع صي اًب يوي بىمىةن فىقىاؿى  مىرَّ عى اًحبى الطَّ ىاـً "أىصى . "مىا ىىذىا يىا صى
 : ابىٍتوي السَّمىاءي يىا رىسيكؿى المًَّو. قىاؿى َأَفََل َجَعْمَتُو َفْوَ  الطاَعاِم َكْى َيرَاُه النااُس َمْن َغشا َفَمْيَس )قىاؿى أىصى

 . (5)(ِمنِّى

ِإَذا الَتَقى )كما دؿ عميو حديث:  (6)منية تأثير في الف ؿ, إذ ل(اأمكر بمقاصدىاالقاعدة الشرعية )ك 
، َفُقْمُت َيا َرُسوَل الماِو َىَذا الَقاِتُل َفَما َباُل الَمْقُتوِل "الُمْسِمَماِن ِبَسْيَفْيِيَما َفالَقاِتُل َوالَمْقُتوُل ِفي الناار

 .(7)(ِإناُو َكاَن َحِريًصا َعَمى َقْتِل َصاِحِبوِ "َقاَل: 

 
                                           

 ..(224,225يا الزكاج كالطةؽ )اأشقر: مستجدات فقيية في قضا (1)
 (52السيمي: عقكد الزكاج المستحدثة كحكميا في الشري ة) (2)
 (52السيمي: عقكد الزكاج المستحدثة كحكميا في الشري ة) (3)
, قاؿ األباني: صحيح, (5/55()2865,)ح:مسند عبداهلل بف عباس)مسند أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ (4)

 (3/408()896ينظر: إركاء الغميؿ)ح:
 (.1/99()102مسمـ: صحيح مسمـ )كتاب اإليماف: باب قكؿ النبي مف غشنا فميس منا, )ح: (5)
 (52السيمي: عقكد الزكاج المستحدثة كحكميا في الشري ة) (6)
 (9/4()6875البخارم: صحيح البخارم )كتاب الديات: باب قكلو ت الع:" كمف أحياىا", )ح: (7)
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 فكاف لمنية أثرىا في البطةف.  (1)(نكل التحميؿ مف غير شرط فالنكاح باطؿ أك):قد قال ابن قداموو 

   .(2)الحيؿ كسا ؿ إلع المحرمات, كتجكيزىا يناقض سد الذرا ا مناقضة صريحة .8
ضرار بالنساء, كأكليا يف, كتقمص التكاثر الذم ىك أحد إمف  ىذا النكاح ما ينتا عف .9

نما ىدفو تحقيؽ غايتو كمصمحتو مف  مقاصد النكاح, أف ىذا الصنؼ ا يرغب بالكلد كا 
 .(3)كراء ىذا الزكاج كىك الحصكؿ عمع الجنسية كاإلقامة الدا مة

 أدلة القول الثالث:
كما   ",ليس مف الجميؿ كا مف أخةؽ الناساستدلكا بما قالو اإلماـ مالؾ: " أف ىذا النكاح  -1

الذم يشترط نكاح المت ة , بخةؼ كلـ يشترط شي ا كقا عمع كجيوأف ىذا النكاح صحيح 
كقد يتزكج الرجؿ المرأة عمع غير إمساؾ فيسره "  :قاؿ مالؾ .الفرقة ب د انقضاء مدةفيو 

يريد أف ىذا  "أمرىا فيمسكيا كقد يتزكجيا يريد إمساكيا ثـ يرل منيا ضد المكافقة فيفارقيا
نما ينافي النكاح التكقيتا ينافي النكاح فإف لمرجؿ اإلمساؾ أك المفار   .(4)قة كا 

 .(5)في م نع المت ة النكاح أف ىذا -2
مكركه أنو نكل فيو ما لك أظيره  لكنوصحيح لخمك عقده مف شرط يفسده, النكاح أف ىذا  -3

 . (6)أفسده كا يفسد بالنية, أنو قد ينكم ما ا يف ؿ كيف ؿ ما ا ينكم
 

 المناقشة:
ـ يبح الشرع زكاج ل لؾلم اني ا باألفاظ كالمباني كلذكافي ال قكد بالمقاصد  أف ال برة  - أ

ف كان ,المحمؿ  .(7)ت تتكفر فيو جميا اأركاف كالشركط كا 

                                           

 (7/181)ابف قدامة: المغني  (1)
 (52السيمي: عقكد الزكاج المستحدثة كحكميا في الشري ة) (2)
 (50ينظر: السيمي: عقكد الزكاج المستحدثة كحكميا في الشري ة) (3)
 (3/335الباجي: المنتقع شرح المكطأ )( 4)
 (5/230الزركشي: شرح الزركشي) (5)
 (9/333الماكردم: الحاكم الكبير) (6)

(, مكقا رابطة ال الـ اإلسةمي, 56,57"عقكد الزكاج المستحدثة كحكميا في الشري ة ) النجيمي: بحث ب نكاف: (7)
 .ـ2006-ق1427شرة لممجما الفقيي, الدكرة الثامنة ع

ult.aspx?d=1&rid=279&l=ARhttp://www.themwl.org/Bodies/Researches/defa 

 .(182) اأشقر: مستجدات فقيية في قضايا الزكاج كالطةؽ

http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=279&l=AR
http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=279&l=AR


األحصامػاالجتطارغظػضضطبتطثػإضىػبالدػزغرػاضطدضطغنػ  

 
 

66 

ػاضغصلػاضثاظي

أما قكليـ إف النكاح بنية الطةؽ ا ينطبؽ عمع ت ريؼ نكاح المت ة... إلخ, ىذا  - ب
صحيح كلكف ىذا النكع مف الزكاج أشد خطكرة أف فيو خداعان كغشان كىك أجدر 

 .(1) مف نكاح المت ة طةفبالب

 الترجيح:

كىي القكؿ الثاني القا ؿ ب دـ الجكاز, كذلؾ ل دة أسباب ترل الباحثة أف الراجح ىك 
 : كالتالي

 .لقكة أدلتيـ كسةمتيا مف اإلعتراضات -1
 مف الغش كالخداع كالتدليس كىذا منيي عنو في شرعنا الحنيؼ.  ىذا النكاح ي ترم الم -2
كد النكاح الشرعي, فإف مقصكد النكاح الشرعي اإلستمرار في خةؼ مقصىذا النكاح  -3

 .النكاح كترسيخ المكدة كالرحمة بيف الزكجيف
 .مخالفتو لمقاصد كقكاعد الشري ة اإلسةمية -4

 وبيان حكمو.  ،الزواج الصورى من أجل الحصول عمى الجنسية: ثانياً 

لزكاج الشرعي فة يتقيد ىك الذم ا يقصد بو أطرافو حقيقة ا " :تعريف الزواج الصوري - أ
نما يتخذ مطية لتحقيؽ ب ض المصالح فحسب   .(2)" بأركاف كا شركط, كا 

 ."الزكاج مف أجؿ حصكؿ الزكج عمع الجنسية مقابؿ دفا مبمغ مف الماؿ لمزكجة" ىك أك  - ب

, كقد يككف ىذا المبمغ ليايتفؽ رجؿ كامرأة عمع عقد زكاج مقابؿ مبمغ مف الماؿ يدف و  : أفصورتو
كذلؾ في مقابؿ أف تذىب م و إلع مصمحة  -حسب ااتفاؽ -مقطكعنا أك مكزعنا عمع سنكات

شرطة اأجانب عند تجديد اإلقامة كؿ سنة, إلع أف يحصؿ عمع اإلقامة الرسمية, كمف ثـ يفسخ 

                                           

(, النجيمي: بحث ب نكاف: " عقكد الزكاج المستحدثة كحكميا في 5/15محمد رشيد رضا: تفسير المنار ) (1)
 ـ, 2006-ق1427(, مكقا رابطة ال الـ اإلسةمي, الدكرة الثامنة عشرة لممجما الفقيي, 56,57الشري ة )

http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=279&l=AR 

/جمادم 7-4بككبنياجف: فقياء الشري ة بأمريكا: البياف الختامي لمممؤتمر الثاني لمجما فقياء الشري ة بأمريكا, (2)
 ق 1425اأكلع/

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/documents-data/releases-

declarations/82909-2004-07-18%2016-47-40.html  
 

http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=279&l=AR
http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=279&l=AR
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/documents-data/releases-declarations/82909-2004-07-18%2016-47-40.html
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/documents-data/releases-declarations/82909-2004-07-18%2016-47-40.html
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كفي تمؾ اأثناء إما أف ي يش الرجؿ ما ىذه المرأة عيشة الزكجيف؛ فيضميما بيت كاحد  .ال قد
فيو م اشرة اأزكاج غير أنيما يتفقاف عمع فسخ ال قد عند حصكؿ الزكج عمع اإلقامة  يت اشراف

ا  , أكأف القانكف ا يسمح بذلؾ يصرح بو طب نا عند الجية ال اقدة؛الرسمية, كىذا ااتفاؽ ا 
أف ي يش الرجؿ ما المرأة التي عقد عمييا أماـ السمطات, كا يخالطيا كا تخالطو, بؿ يتفقاف عمع 

تذىب م و عند تجديد اإلقامة كؿ سنة, كي تقكؿ لمسمطات إنيا مرتبطة بو كزكج, كتأخذ المبمغ 
 .(1)المتفؽ عميو, كيذىب ب د ذلؾ كؿ كاحد إلع حاؿ سبيمو

 :في المسألةلفقياء ا أقوال

لم يتطر  العمماء القدامى لمثل ىذه المسألة قديمًا لعدم ورودىا عمييم، إَّل أن العمماء 
 رين اختمفوا في ىذا الزواج عمى قولين، وىما كالتالي:المعاص

كةن مف الزكجيف, كقد ذىب إلع ىذا المجمس اأكركبي لإلفتاء  بو: ىذا ال قد حراـ يأثـ الول القول
سميماف بف ك , (5)عبد ال زيز بف عبداهلل الراجحيك , (4)محمد الصالحك , (3)كصفي أبك زيد (2)كالبحكث

 .(8)محمد بف عبداهلل اليبدافك , (7)لمجنة الدا مة لمبحكث ال ممية كاإلفتاءاك , (6)عبداهلل الماجد

                                           

 ينظر: المجمس اأكركبي لإلفتاء كالبحكث: فتكل ب نكاف:" الحكـ الشرعي فيما يسمع بزكاج المصمحة"  (1)
http://e-cfr.org/new/?fatwa=%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88- 

 ينظر: المجمس اأكركبي لإلفتاء كالبحكث: فتكل ب نكاف" الحكـ الشرعي فيما يسمع بزكاج المصمحة "  (2)
http://e-cfr.org/new/?fatwa=%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88- 

كصفي أبك زيد: بحث ب نكاف: "حكـ زكاج المصمحة في ضكء المقاصد الشرعية لمزكاج", مجمة الكعي  (3)
  اإلسةمي

http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=538 

محمد الصالح: بحث ب نكاف: "منيا اإلسةـ في الزكاج كنظرة في الزيجات الم اصرة, المسيار, زكاج  (4)
 اأصدقاء.."

http://www.alrassxp.com/forum/t45943.html 

 الزكاج الصكرم مف أجؿ الحصكؿ عمع الجنسية" مكقا الشيخ عبد ال زيز الراجحي,  الراجحي: فتكل ب نكاف: " (5)
http://portal.shrajhi.com/Fatawa/ID/618 

 ب نكاف: "عقد النكاح لمحصكؿ عمع الجنسية " , مكقا المختار اإلسةمي, سميماف بف عبداهلل الماجد: مقاؿ  (6)
http://islamselect.net/mat/41980 

 ( 18/448( )12087) مجمكعة مف الفقياء كمنيـ ابف باز: فتاكل المجنة الدا مة, فتكل رقـ: (7)
(, شبكة نكر 21192فتكل رقـ:) "الزكاج الصكرم مف أجؿ الجنسية ليبداف: فتكل ب نكاف: "محمد بف عبداهلل ا (8)

 اإلسةـ 
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=31&catid=

440&id=21192 
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 .(1)ىذا ال قد كعدـ بطةنو, كىذا ما ذىب إليو ابف بيو صحة  القول الثاني:

 .عدـ كركد نص صريح في المسألةسبب الخَلف: 

 أدلة القول الول:

د اإلسةـ كمباد و كأىدافو السامية منافاة ىذا ال قد لمقصد الشري ة في الزكاج فيك يخالؼ قكاع .1
في إقامة اأسرة, إذ ىك عقد صكرم مقصكد بو أمر آخر غير الزكاج, فيك لك استكفع شركط 

مستخرجة مف التأمؿ في  -كما ا يخفع -. كىذه المقاصد(2)ال قد, فإنو ا يحؿ ليذا الم نع
نْ  لَُؽم َخَؾَق  َأنْ  آَياتِهِ  َوِمنْ ]الزكاج, كمف ذلؾ: قكلو ت الع:  النصكص الشرعية التي تحدثت عف  مِّ

ةً  َبْقـَُؽم َوَجَعَل  إَِلقَْفا لِّتَْسُؽـُوا َأْزَواًجا َأكُػِسُؽمْ  َودَّ ةً  مَّ َياٍت  َذلَِك  ِف  إِنَّ  َوَرْْحَ رونَ  لَِّؼْومٍ  َٔ [َيتََػؽَّ
 (3). 

ؽ طارئ ب د ال قد, الديمكمة كالبقاء كااستقرار لمحياة الزكجية, كالطة الزكاج في اإلسةـ ي ني .2
 .(4)كاعتبر فاسدنا -الصكرم -كليذا السبب حـر الزكاج المؤقت

كىك -مف باب الم ب كااستخفاؼ بيذا اأمر الم ظـ شرعان ي د مف  ىذا النكع مف الزكاج .3
[ُهُزواً  اَّللَِّ  آَياِت  َتتَِّخُذوا َوٓ] ككض و في غير مكض و, كقد قاؿ اهلل ت الع: -النكاح

أف  (5) 
َثََلٌث ِجد ُىنا ِجدٌّ، ) مرفكعان:  ركم عف أبي ىريرة نكاح مف اأمكر التي ىزليا جد, فقدال

ىك أف يراد بالشيء "كقد فسر ال مماء اليزؿ بأنو:  .(6)(َوَىْزُلُينا ِجدٌّ: النَِّكاُح، َوالطاََلُ ، َوالراْجَعةُ 

                                           

  ابف بيو: فتكل ب نكاف: " الزكاج بنية الطةؽ لمحصكؿ عمع اإلقامة " المكقا الرسمي لمشيخ عبداهلل بف بيو : (1)
http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/221 

 :س اأكركبي لإلفتاء كالبحكث: فتكل ب نكاف"الحكـ الشرعي فيما يسمع بزكاج المصمحةينظر: المجم (2)
 http://e-cfr.org/new/?fatwa=%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88- 

محمد الصالح: بحث ب نكاف: "منيا اإلسةـ في الزكاج كنظرة في الزيجات الم اصرة, المسيار, زكاج  
 اأصدقاء..."

http://www.alrassxp.com/forum/t45943.html 

 (21سكرة الرـك )اآلية: (3)
كصفي أبك زيد: بحث ب نكاف: "حكـ زكاج المصمحة في ضكء المقاصد الشرعية لمزكاج", مجمة الكعي  (4)

  اإلسةمي
http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=538 

 (231سكرة البقرة: )اآلية: (5)
(, قاؿ 1/658()2039ابف ماجو: سنف ابف ماجو )كتاب الطةؽ: باب مف طمؽ أك نكح أك راجا اعبان,)ح: (6)

 (1/581األباني: حديث حسف, األباني: صحيح الجاما الصغير كزيادتو)



األحصامػاالجتطارغظػضضطبتطثػإضىػبالدػزغرػاضطدضطغنػ  

 
 

69 

ػاضغصلػاضثاظي

فإف الزكجيف  ,(2)ألة المطركحة, كىذا ىك عيف المس(1)"غير ما كضا لو بغير مناسبة بينيما
كيزداد اإلثـ ىنا أرادكا مف الزكاج تحقيؽ مصمحة, كلـ يريدكه عمع حقيقتو مف إنشاء أسرة, 

أف في ىذا مزيد  ؛كي ظـ الجـر في ىذا النكع مف الزكاج إذا تزكجت فيو المسممة كافران 
 (3)اأحكاؿ أف زكاج المسممة مف الكافر ا يجكز بحاؿ مف؛ استيزاء بآيات اهلل

كما في حديث  ""  نكاح المت ة الذم حرمو النبيخمك مف شبو يا  النكع مف الزكاج اأف ىذ .4
، َأنا َأَباُه، َحداَثُو، َأناُو َكاَن َمَع َرُسوِل اهلِل " َيا َأي َيا النااُس، ِإنِّي َقْد " َفَقاَل: "َسْبَرَة اْلُجَيِني 

نا اهلَل َقْد َحراَم َذِلَك ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة، َفَمْن َكاَن ُكْنُت َأِذْنُت َلُكْم ِفي اَّلِ  ْسِتْمتَاِع ِمَن النَِّساِء، َواِ 
, مف جية التكقيت الذم (4)ِعْنَدُه ِمْنُينا َشْيٌء َفْمُيَخلِّ َسِبيَمُو، َوََّل تَْأُخُذوا ِمماا آَتْيُتُموُىنا َشْيًئا"

 .(5)ؾة ثـ يفسخ ال قد ب د ذلفيو إلع فترة الحصكؿ عمع اإلقام

غير ذلؾ مف ك  , كمخالفة لقكانينيا,التحايؿ عمع أنظمة تمؾ البةدما يحتكيو ىذا ال قد مف  .5
نبيان رسكان, كيمتـز  اأساليب التي ا تميؽ بكؿ مف يؤمف باهلل ربا كباإلسةـ دينان كبمحمد 

المسمميف في تمؾ  أف يثبت لغيرف مع المسمـ بالقيـ كاأخةؽ اإلسةمية كاآلداب الشرعية 
 .(6)أف ديف اإلسةـ ىك ديف الكسطية كالصدؽ كال دؿ كااحساف لمناس كؿ الناس البةد

                                           

 (4/304حكذم)المباركفكرم: تحفة اأ (1)
مجمكعة مف الفقياء: اسةـ كيب: مركز الفتكل: فتكل ب نكاف: "حكـ الزكاج الصكرم لقاء ماؿ" رقـ  (2)

  (17799الفتكل)
ndex.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=17http://fatwa.islamweb.net/fatwa/i

799 

الرغبة في تصحيح كضا اإلقامة ا تبيح  مجمكعة مف الفقياء: اسةـ كيب: مركز الفتكل: فتكل ب نكاف: " (3)
 (, 41181الزكاج عمع الكرؽ" رقـ الفتكل)

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=41

181 

 (2/1025()1406مسمـ: صحيح مسمـ ) كتاب النكاح: باب نكاح المت ة كبياف أنو أبيح ثـ نسخ, )ح: (4)
 فتكل ب نكاف"الحكـ الشرعي فيما يسمع بزكاج المصمحة"المجمس اأكركبي لإلفتاء كالبحكث:  (5)

http://e-cfr.org/new/?fatwa=%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-            
ينظر: محمد الصالح: بحث ب نكاف: "منيا اإلسةـ في الزكاج كنظرة في الزيجات الم اصرة, المسيار, زكاج  (6)

 اأصدقاء..."
http://www.alrassxp.com/forum/t45943.html 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=17799
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=17799
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=41181
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=41181
http://e-cfr.org/new/?fatwa=%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85-3
http://www.alrassxp.com/forum/t45943.html
http://www.alrassxp.com/forum/t45943.html
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 -سةـأف إجراء قصد الزكاج لممصمحة فقط يشكه صكرة المسمميف في الغرب, كيي رّْض اإل .6
لع مزيد مطاردة كمزيد اتيامات تبيف بما ا لمقيؿ كالقاؿ, ك  -ديننا كممة تردد فيو أف ىذا ا 

 . (1)يحؿ اك  الزكاج غير جا ز

 :منياما ينطكم عمع ىذا ال قد مف مفاسد كثيرة,  .7

ف شاءت كانت  - أ عدـ ظيكر اعتبار آثار ال قد أك إلغا يا؛ فإف شاءت لـ تكف زكجة, كا 
 كذلؾ. 

دخكؿ الزكج مدخؿ الريب فتينسب إليو امرأة ا ترل حرمة ليذا ال قد اعتقادىا أنو   - ب
 صكرم.

 .(2)أف ما تينجبو ىذه المرأة مف الكلد يينسب إليو - ت

 أدلة القول الثاني:

تُْنَكُح الَمْرَأُة  )َقاَل:  ، َعِن الناِبيِّ َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة اء في الحديث الشريؼ ما ج -1
 . (3)(ِرَبْت َيَداكَ ِلَْرَبٍع: ِلَماِلَيا َوِلَحَسِبَيا َوَجَماِلَيا َوِلِديِنَيا، َفاْظَفْر ِبَذاِت الدِّيِن، تَ 

ذكر أسبابان غير السبب اأصمي لمزكاج كىك اإلقامة كالتناسؿ, فيناؾ ما  فالنبي : وجو الدَّللة
 .(5)أك المقاصد التاب ة كما سماىا الشاطبي, (4)يسمع باأسباب التاب ة

                                           

كصفي أبك زيد: بحث ب نكاف: "حكـ زكاج المصمحة في ضكء المقاصد الشرعية لمزكاج", مجمة الكعي  (1)
 .اإلسةمي

ID=538http://www.alwaei.com/site/index.php?c 

 عقد النكاح لمحصكؿ عمع الجنسية" ,مكقا المختار اإلسةمي,  سميماف بف عبداهلل الماجد: مقاؿ ب نكاف: " (2)
http://islamselect.net/mat/41980 

 .(7/7()5090البخارم: صحيح البخارم )كتاب النكاح: باب اأكفاء في الديف, )ح: (3)
  ابف بيو: فتكل ب نكاف: " الزكاج بنية الطةؽ لمحصكؿ عمع اإلقامة " المكقا الرسمي لمشيخ عبداهلل بف بيو : (4)

http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/221 

 .(1/382الشاطبي: المكافقات ) (5)

http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=538
http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=538
http://islamselect.net/mat/41980
http://islamselect.net/mat/41980
http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/221
http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/221
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ف فة مانا مف أف يتزكج أم سبب مف ىذه اأسباب التاب ة, فاإلقامة ت تبر سببان تاب  ان؛ كا 
. طب ان؛ ىناؾ قرارات لممجمس  دران في القصد, فإنو يجكز لو ذلؾكاف التابا اآلف أصبح متص

 .(1)اأكركبي ا تجيز أك ترفض ذلؾ, بناءن عمع المصالح أك المفاسد التي قد تترتب عمع ذلؾ

حيث ،أنو يترتب عمى ىذا النوع من الزواج مفسدة عقب ابن بيو عمى قولو باْلجازةوقد 
. : الق يًر ا ؽو ًعندى الغىرًبييفى مع ىىذا الزكاج أىف ىىذا قىد ييظًيري الميسًمميفى ًبمىظيىرو غى "أىفَّ ما يي ىكّْري عى

كاجى بىينىييما سىيستىمرُّ  كًج كأىفَّ الزَّ ـي مىاى ىىذا الزَّ مع أنَّيا تيًقي بىينىما  ًبالتٌاًلي؛ فىيىًذه المىرأىةى قىد كىانىت تىحًسبي عى
كاجي ًبًنيًَّة ااسًتمراًر,  ىكى لىـ كرىةه أىف يىكيكفى الزَّ ري حي إذا لىـ تىكيف ىيناؾى ضى . كًليىذا؛ فىنىحفي نىنصى يىكيف ييًريدي ذىًلؾى

دّْ  مع حى كاجان مىًسيًحٌيان عى كاجى ًعندىنا ًفي اإلسةـً لىيسى ًبًنيَّة التَّأًبيًد؛ لىيسى زى ؿي التَّأًبيدى أىفَّ الزَّ ًة  ًعبارى كا أىقكي
ًبيّْ  ابف ال ىرى
ًة مى ىوي أىفَّ ًمثؿى ىىذا النَّكع ًمف . (2) ةي ًفي البىقاًء مى ىوي كاإلقامى كجى ةو؛ إذا رىًغبىت ىىًذًه الزى ًبخاصَّ

كزي مىاى ااعًتباراًت التي  كاج ييشىكّْهي صيكرىةى اإلسةـً كالميسًمًميفى ًفي أىعييًف النَّاس كىكى أىمره ا يىجي الزَّ
كاًج ًبًنيًَّة طىمىًب  ذىكىرناىا كاًج ًبًنيَّة الطَّةًؽ؛ ا ماًناى شىرعان ًمف الزَّ كىكى أنَّوي ا ماًناى شىرعان ًمف الزَّ

ًة, كيؿُّ ىىًذًه ا ماًناى ًمنيا ًمفى الناًحيىًة الشَّرًعيىًة. ييضاؼي إلييا فىقىط؛ ىىًذًه المىفسىدىةي التي يىًجبي أىف  اإلقامى
نَّبىيا كفي حاؿ اضطرار ، عميو يفيـ مف كةمو أف ىذا النكع مف الزكاج جا ز عند الضركرة, ك (3)نىتىجى

 المبت ث لذلؾ.

كما  يجكز بالقياس عمع نكاح اليازؿ بجاما عدـ إرادتو, فإنو نكاح صحيح تترتب عميو آثاره -4
    (4).في نكاح اليازؿ

 الترجيح:

اأكؿ لألسباب  لؾ أصحاب القكؿ دـ جكاز ىذا النكع مف الزكاج كما ذىب إلع ذبفإنني أرل 
 اآلتية:

                                           

  ابف بيو: فتكل ب نكاف: " الزكاج بنية الطةؽ لمحصكؿ عمع اإلقامة " المكقا الرسمي لمشيخ عبداهلل بف بيو : (1)
http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/221 

 (2/93ابف ال ربي: الناسخ كالمنسكخ في القرآف الكريـ ) (2)
  ابف بيو: فتكل ب نكاف: " الزكاج بنية الطةؽ لمحصكؿ عمع اإلقامة " المكقا الرسمي لمشيخ عبداهلل بف بيو : (3)

http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/221 

 الزكاج الصكرم صكره كحكمو" , مكقا طريؽ اإلسةـ خالد بف عبد اهلل المصمح: فتكل ب نكاف: "  (4)
http://ar.islamway.net/fatwa/41041 

http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/221
http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/221
http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/221
http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/221
http://ar.islamway.net/fatwa/41041
http://ar.islamway.net/fatwa/41041
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 أنو أقرب لمصكاب  .1

 ض ؼ حجة كأدلة أصحاب القكؿ الثاني. .2

 ه.مقصكدكلما يتضمنو مف الشركط المنافية ل ,ىذا ال قد عف مقاصده الشرعيةخركج ل .3

ف كانت غير مسممة  .4  .لما في ىذا الزكاج مف مخادعة كغش الدكلة المستضيفة كا 

 .كالتةعب بو كىذا ما نيع عنو شرعنا الحنيؼاإلستيانة ب قد الزكاج  .5

  .تشكيو لصكرة اإلسةـ كالمسمميف في تمؾ الدكؿ مف ما فيول  .6
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  انثانج انثانج   انفصمانفصم
  معامالت املبتعج إىل بالد معامالت املبتعج إىل بالد 

  غري املسهمنيغري املسهمني
 

 كيشتمؿ عمع ثةثة مباحث

 : استخداـ المبت ث لبطاقة اا تماف في م امةتو المالية.المبحث الول

 غير المسمميف. : المستحقات المترتبة عمع الرسـك كالضرا ب الحككمية في بةدحث الثانىالمب

 .تسديد الضرا ب مف الفكا د الربكية()

 .: عمؿ المبت ث في بةد غير المسمميفالمبحث الثالث
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  المبحث الول
 قة اَّلئتمان في معامَلتو الماليةاستخدام المبتعث لبطا

ا يتناكلو المبت ث خةؿ فترة دراستو كت ايشو في تمؾ البةد كالتع ي رض ىذا المبحث أىـ م
تختمؼ تماما في ال ديد مف أنماط الحياة كالم امةت التع كاف م تادان عمييا في بةده؛ كخاصة أف 

لزامان عمع المبت ث  فكافا تكاد تخمك مف ربا أك أم ت امؿ مخالؼ لشري تنا, ال ديد مف م امةتيـ 
ابد مف تناكؿ أىـ القضايا فكاف  أل م اممة يقـك بيا خكفان مف الكقكع في المحظكر,م رفة حكـ 

المت مقة بم امةت المبت ث كالتع مف أىميا كأكثرىا انتشاران في تمؾ البةد الت امؿ ببطاقة اإل تماف 
ت ث كي يتسنع لممبراء الفقياء الم اصريف في ىذه المسألة لآبياف حكميا ك  فت يف عمع الباحثة

 .  اإللماـ بحكميا

, فكاف إذان مت ينان عمع " ناش ة في البنكؾ الربكية كخاصة أف ىذه ال قكد " بطاقة اإل تماف
فقياء المسمميف النظر في ىذه الم اممة, كتصكرىا, ثـ تكييفيا, كالحكـ عمييا بما يصؿ إليو نظر 

التحريـ, كالبحث عف البديؿ, أك  الفقيو شرعان حسب الدليؿ كقكاعد الشري ة الكمية ما تحرير مآخذ
الت ديؿ في صيغ ال قكد كالشركط تصحيحان لم امةت المسمميف, كابت ادان بيـ عما حرمو اهلل 

 . كرسكلو 

 كجاء ىذا المبحث ليتناكؿ مفيكـ بطاقة اا تماف كصكرتيا كأنكاعيا كحكـ استخداميا.

  يا.تبطاقة اَّلئتمان وصور  مفيوم  أوًَّل:

  اَّلئتمان.بطاقة  مفيوم -1

كىك أف كؿ  ,(1)م ي ني طمأنينة النفس كزكاؿ الخكؼاا تماف في المغة مشتؽ مف اأمف, الذ 
 .(2)طرؼ في ىذه ال قكد مؤتمف مف قبؿ الطرؼ اآلخر

                                           

 .(34/184الزبيدم: تاج ال ركس مف جكاىر القامكس ) (1)
, 27 ة كالقانكف, ال دد:دعيا المطيرم: بحث ب نكاف:" حكـ ال كض في بطاقات اا تماف", مجمة الشري (2)

 .(257ـ, )ص:2004السنة
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صدره, ستند ي طيو مي أما في اإلصطةح فقد عرؼ مجما الفقو اإلسةمي بطاقة اا تماف بأنيا: "مي 
و مف شراء السما أك الخدمات ممف ي تمد مكنى يي  -عمع عقد بينيما بناء-لشخص طبي ي أك اعتبارم

 . (1)" ستند, دكف دفا الثمف حاان المي 

صدرىا البنؾ تمكف حامميا )ال ميؿ( مف استخداميا في المحةت ىي عبارة عف بطاقة يي  صورتيا:
دل البنؾ , كا يمـز لمحصكؿ عمييا كجكد حساب لحامميا لالتجارية لشراء السما أك الخدمات

مف الماؿ لو حد أعمع كيسمع "الخط اا تماني", عمع أف  ان صدر ليا, كيقكـ البنؾ بإقراضو مبمغالمي 
ياىا البنؾ, كفي حاؿ تأخره كمماطمتو في السداد الفترة التع منحو إ خةؿ بتسديد ىذا المبمغيقـك 

تأخره عف تسديد كامؿ كتحميؿ صاحب البطاقة غرامة تأخير بمجرد يقكـ البنؾ بإلغاء البطاقة, 
  .(2)مبمغ فاتكرة البطاقة إلع ما ب د ميمة السماح الممنكحة لو

 أنواعيا:

أم مف -تب ان لألسمكب الذم يتـ بو تسديد دينيا (3))غير المغطاة( تتنكع بطاقات اا تماف
ؾ يكمان أك  تر  30في الغالب لا تت دة الديف بالكامؿ خةؿ فترة سماح حيث كجكب تسديد فاتكر 

ااختيار لممديف مستخدـ البطاقة بيف سداد كامؿ المبمغ المستحؽ خةؿ فترة السماح الممنكحة لو, 
إلع  -أك عمع أقساط متفرقة كبيف سداد ب ضو كتأجيؿ الباقي ليسدد في المستقبؿ دف ة كاحدة

 نكعيف:

                                           

( قرار مجما الفقو ااسةمي 635عمي السالكس: مكسكعة القضايا الفقيية الم اصرة كاإلقتصاد اإلسةمي ) (1)
 .(2/12)108بشأف بطاقة اا تماف غير المغطاة, قرار رقـ: 

بطاقة ما صيغة مقترحة لبطاقة ا تمانية خالية  ينظر: محمد القرم: بحث ب نكاف: " اا تماف المكلد عمع شكؿ (2)
 (1994-ق1415مف المحظكرات الشرعية", مجمة مجما الفقو اإلسةمي )ال دد الثامف, الجزء الثاني,السنة: 

(582). 
ىناؾ نكع أخر لبطاقة اا تماف كىك بطاقة اا تماف المغطاة كتسمع ببطاقة الخصـ الفكرم أك بطاقة الصرؼ  (3)

قاؿ: البطاقة التقميدية كىي تصدر لم مةء الذيف ليـ حسابات لدل البنؾ المصدر. كيقتضي إصدارىا اآللي, كي
كجكد رصيد لحامميا بالبنؾ , كمف ثـ إعطاء صةحية لمبنؾ أف يسحب مف رصيد حامؿ البطاقة مباشرة مف قيمة 

ارؾ الحربي: بحث ب نكاف: " مشترياتو, كأجكر الخدمات التي يتحصؿ عمييا عف طريؽ است ماؿ البطاقة./ مب
التخريا الفقيي لم ةقة بيف مصدر بطاقة اا تماف كحامميا", مجمة الحقكؽ) ال دد الثاني, السنة الثةثكف, جمادل 

 .  كىذا النكع مف البطاقات بيذا الكصؼ ليست محؿ بحث, ل دـ كجكد أم شا بة في حمياق( 1427اآلخرة 



إضىػبالدػزغرػاضطدضطغنػططاطالتػاضطبتطثػ  

 
 

76 

ػاضغصلػاضثاضث

 ة اَّلئتمان لدين َّل يتجدد:قبطا - أ
الكفاء المؤجؿ(. كمف أمثمتيا:  بطاقة )أك لشيرم()البطاقة عمع الحساب( أك )بطاقة الدفا ا كتسمع

 ومن أبرز خصائصيا: بطاقة أميركاف إكسبريس)الخضراء(

صدرىا, أك يقدـ تأمينان نقديان دا نان لدل مي  أنو ايشترط إلصدارىا أف يفتح ال ميؿ حسابان  .1
 لتغطية الديكف التع تنشأ عف استخداميا. 

حد م يف يخكلو حؽ اإلستدانة في حدكده أجؿ صدر صاحب البطاقة ا تمانان ليمنح المي  .2
كقت الشراء كأجؿ سداد رصيد الحساب, كىك فترة قد تصؿ في ب ض اأحياف  قصير ما بيف

 .يكمان, كيزكد ال ميؿ بكشؼ حساب البطاقة بصكرة دكرية )شيريان غالبان( 60-55إلع 

صدر و مجانان, فإف المي إذا تأخر صاحب البطاقة عف كفاء الديف زيادة عمع اأجؿ الممنكح ل .3
صدر يحٌممو غرامة تأخير منصكص عمييا في اتفاقية اإلصدار. كفي حالة المماطمة يقـك المي 

 بإلغاء عضكيتو, كسحبيا منو, كمةحقتو قضا يان بما ت مؽ بذمتو. 

قد يدفا ال ميؿ رسكـ اشتراؾ مرة كاحدة, كرسكـ تجديد سنكية, سكاء استخدـ البطاقة أك لـ  .4
  .(1)يستخدميا

 بطاقة اَّلئتمان لدين قابل لمتجديد:   - ب
ثر انتشاران في ال الـ, كليذه البطاقة نفس خصا ص كميزات النكع اأكؿ, ككىذا النكع ىك اأ

د بحيث ايجب عمع صاحب يف اا تماف بيا قابؿ لتجدعإا أنيا تختمؼ عنيا في أف الديف الناشئ 
فاتكرة كخةؿ فترة السماح المجانية, بؿ نسبة ض يمة البطاقة تسديد مبمغ الديف كمو عقب استةـ ال

منو فقط, كىك مخير في الباقي بيف أف يقضي كبيف أف يربي. كأشير اأمثمة عمع ىذا النكع مف 
 .البطاقات: فيزا كماستركارد

ن كل واحد من النوعين المنوه بيما يصدر عمى ثَلث  مستويات:  ةىذا، وا 

ىبية, كالبطاقة البةتينية. كا فرؽ بيف ىذه الثةث في آلية البطاقة ال ادية, كالبطاقة الذ
غير أف ب ضيا يتمتا صاحبيا بب ض المزايا اإلضافية, مثؿ التأميف ضد  اإلصدار كاإلستخداـ,

                                           

 .(142,143ة في الماؿ )نزيو حماد: قضايا فقيية م اصر  (1)
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كضمانات خاصة عمع البضا ا المشتراة بيا,  الحكادث, كالحصكؿ عمع تأميف طبي في السفر,
 .(1)اني لمشراء...إلخ. إلع جانب تكفير مزيد في الحد اا تم

 التكيف الفقيي لبطاقة اَّلئتمان: 

البطاقة( كال ميؿ)حامؿ  صدرما بيف البنؾ )مي  كعقد بطاقة اا تماف تنشأ نتيجة اتفاؽ
, يذا ال قدلالشرعي تخريا الالبطاقة(, فترتب عمع ىذا ااتفاؽ اختةؼ الفقياء الم اصريف في 

 .)عقد ضماف( تخريجيا عمع الكفالة أرجحيا كأكاىا بالصكاب كىككسأتطرؽ 

عمع ال قد المبـر ما حامميا  صدر البطاقة بناءن إصدار بطاقة اا تماف يمتـز مي ففي عقد 
بالسداد الفكرم لكؿ ديف ينشأ عف استخداميا, فيك كفيؿ بالماؿ لحامميا تجاه الدا نيف مف التجار 

 -قبؿ نشكء الديف المضمكف -اإلصدار كنحكىـ, كال ةقة القا مة بينيما عةقة ضماف, كىي عقب
, كىك سا غ شرعان (2)أك)الكفالة بالديف المكعكد بو( مف قبيؿ ما يسميو الفقياء )ضماف مالـ يجب(

, في مثؿ ىذه (6)كالحنابمة  ,(5)كالشاف ية في القديـ,(4), كالمالكية (3)عند جميكر الفقياء مف الحنفية
 الصكرة. 

[َودَِْن جاَء بِِه ِْحُْل َبِعٍر َوَأَكا بِِه َزِطقمٌ ]: بقولو تعالى عميوويستدل 
, فدلت اآلية عمع (7)

يقاؿ: "الضماف ضـ ذمة إلع ذمة, فإذا لـ يكف  ضماف حمؿ الب ير, ما أنو لـ يكف قد كجب, كا
عمع المضمكف عنو شئ فة ضـ"؛ أنو قد ضـ ذمة المضمكف عنو في أنو يمزمو ما يمزمو, كيثبت 

                                           

 .(143,144) نزيو حماد: قضايا فقيية م اصرة في الماؿ (1)
(, مبارؾ الحربي: بحث ب نكاف:" التخريا الفقيي 144ينظر: نزيو حماد: قضايا فقيية م اصرة في الماؿ ) (2)

 ق(1427ف,جمادل اآلخرة/ال دد الثاني, السنة الثةثك ا تماف كحامميا",مجمة الحقكؽ, )لم ةقة بيف مصدر بطاقة ا
(242). 
 .(20/50السرخسي: المبسكط ) (3)
(, الدسكقي: حاشية الدسكقي عمع الشرح الكبير 5/99الرعيني: مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ) (4)
(3/333.) 
 .(4/244النككم: ركضة الطالبيف ) (5)
 .(4/401ابف قدامة: المغني ) (6)
 .(72سكرة يكسؼ )اآلية: (7)
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ككذلؾ ىنا في بطاقة اا تماف فإف البنؾ )الميصدر لمبطاقة( ضامف . (1)ثبت كىذا كاؼفي ذمتو ما ي
 كمتكفؿ بالماؿ لحامميا تجاه الدا نيف مف التجار كنحكىـ.

عند : الرجكع بالثمف عند استحقاقو )أمعمع صحة ضماف الدرؾ, كىك:  وبالقياس
فإف البنؾ يضمف حامؿ . (2)إليو , كىك ضماف لـ يجب ب د؛ أف  الحاجة تدعكاستحقاؽ المبيا(

ف كاف الديف المضمكف لـ يقا ب د, فيذا جا ز لحاجة الناس إليو.  البطاقة كا 

 عمع ذلؾ فإف ال قد المبـر بيف البنؾ كال ميؿ ىك عقد ضماف عمع اأرجح. كبناءن 

  .فييا وآراء الفقياء المعاصرين ثانيًا: حكم استخدام بطاقة اَّلئتمان

ري ي في الكتاب ة مف الم امةت المستجدة التع لـ يرد فييا نص تشت تبر ىذه المسأل
ف كانت أجزاؤىا تقبؿ التكيٌ  كالسنة, كلـ تنطك ؼ كااندراج تحت تحت عقد مف ال قكد المسماة, كا 

 .(3)ب ضيا

لـ  المشركعية كالصحة, ماكمف الم مكـ فقييان أف اأصؿ في كؿ م اممة مستحدثة الحؿ ك 
أف ال قكد كالشركط مف باب اأف اؿ ـ أك تحريـ حةؿ كما نص ابف تيمية: "تحميؿ حرا عمع تنطك

 . (4)ال ادية. كاأصؿ فييا عدـ التحريـ, فيستصحب عدـ التحريـ فييا حتع يدؿ دليؿ عمع التحريـ"

تتفاكت آرا يـ بيف محـر ليا كبيف  يألة, كالتفي ىذه المس ريفالم اص فنتناكؿ آراء الفقياء
 .(5)ضكابط كشركط سيتـ اإلشارة إلييا مجيز كلكف ضمف

 سبب الخَلف في المسألة:
 اختةؼ الفقياء في المسألة يرجا إلع اأسباب التالية:

 اختةفيـ في تكيؼ عقد اا تماف.  .1

 الذيف قالكا بالجكاز: قالكا بأنيا عقد ضماف, أما الذيف قالكا بالمنا: قالكا إنو عقد ربا.

                                           

 .(3/367البيكتي: كشاؼ القناع ) (1)
(, 7/81(, الماكردم: الحاكم الكبير )6/245(, عميش: منح الجميؿ )7/181ابف ىماـ: فتح القدير ) ينظر: (2)

 (.1/373(, البيكتي: حاشية الركض المربا شرح زاد المستقنا)5/198الماكردم: اإلنصاؼ)
 (150نزيو حماد: قضايا فقيية م اصرة في الماؿ ) (3)
 (29/150ابف تيمية: مجمكع الفتاكل ) (4)
 ( مةحظة: ىذا الحكـ يشمؿ الت امؿ في بطاقات اا تماف سكاء في البنكؾ الربكية أك البنكؾ اإلسةمية.5)
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 ي يقكـ ال ميؿ بدف يا لمميصدر في بطاقة اا تماف.اختةفيـ في حكـ الزيادة الت .2

 , ككؿ قرض جر فا دة كمنف ة فيك ربا.فا دة الذيف قالكا بالمنا: قالكا إف ىذه الزيادة

 أما الذيف قالكا بالجكاز, قالكا بأف ىذه الزيادة يدف يا ال ميؿ لممصدر مقابؿ خدمة يقدميا لو.

 :في المسألة آراء الفقياء المعاصرين

, عبد (1)يجكز استخداـ البطاقات اا تمانية كذىب إلع ذلؾ أحمد س يد حكل ا الول:قول ال
بكر بف عبداهلل أبك  (4), محمد بف صالح ال ثيميف(3), فتاكل المجنة الدا مة(2)ال زيز آؿ الشيخ

   .(5)زيد

ع ذلؾ فيد ذىب إل  ستخداـ البطاقات اا تمانية كلكف ضمف ضكابط كشركطيجكز إ القول الثاني:
 قتصادالثانية عشرة لة رارات كتكصيات ندكة البركةق ,(7)مجما الفقو ااسةمي, (6)باىماـ

 .(8)اإلسةمي

  أدلة القول الول:

أف يسدد خةؿ فترة السماح الممنكحة لو  اشتراط البنؾ عمع ال ميؿ )حامؿ البطاقة(إف  .1
ا إف تخمؼ تحمؿ فا دة عمع تجديد الديف, فج متو بال خيار بيف أف يقضي خةؿ تمؾ كا 

                                           

 مكقا كمضات " أحمد س يد حكل: فتكل ب نكاف: " حكـ استخداـ البطاقة اا تمانية (1)
post_9087.html-matters.blogspot.com/2013/05/blog-family-http://arab 

 شبكة سحاب السمفية: عبد ال زيز آؿ الشيخ: فتكل ب نكاف: "حكـ است ماؿ بطاقة اا تماف".      (2)
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=26883 

 (13/523,524()7425): مجمكعة مف الفقياء: فتاكل المجنة الدا مة, فتكل رقـ (3)
 ابف عثيميف: فتكل ب نكاف:"حكـ استخداـ بطاقات اا تماف مثؿ الفيزا كغيرىا؟",مكقا طريؽ ااسةـ  (4)

http://ar.islamway.net/fatwa/6269?ref=search 

 بكر أبك زيد: رسالة ب نكاف: " حكـ بطاقة اا تماف" ,شبكة النصيحة اإلسةمية  (5)
17http://www.alnasiha.net/cms/node/28 

فيد بف سالـ باىماـ: بطاقات اا تماف: مكقا الدليؿ الفقيي,  (6)
fikhguide.com/almbt3th/47http://www. 

( قرار مجما الفقو ااسةمي 635عمي السالكس: مكسكعة القضايا الفقيية الم اصرة كاإلقتصاد اإلسةمي ) (7)
 (2/12)108أف بطاقة اا تماف غير المغطاة, قرار رقـ: بش
/ربيا 2-1قرارات كتكصيات ندكة البركة الثانية عشرة لةقتصاد اإلسةمي:الحمقة الفقيية السادسة, (8)

  , مكقا الفقو اإلسةمي:1417اأكؿ/
http://www.islamfeqh.com/Kshaf/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1633 

http://arab-family-matters.blogspot.com/2013/05/blog-post_9087.html
http://arab-family-matters.blogspot.com/2013/05/blog-post_9087.html
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=26883
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=26883
http://ar.islamway.net/fatwa/6269?ref=search
http://ar.islamway.net/fatwa/6269?ref=search
http://www.alnasiha.net/cms/node/2817
http://www.alnasiha.net/cms/node/2817
http://www.fikhguide.com/almbt3th/47
http://www.fikhguide.com/almbt3th/47
http://www.islamfeqh.com/Kshaf/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1633
http://www.islamfeqh.com/Kshaf/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1633
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نو أفإف ىذا ال قد اشتمؿ عمع شرط محظكر باطؿ, فة يجكز ال مؿ بو, ,الفترة أك يربي
  (1)كليس أحد أف يحؿ ماحـر اهلل ,شرط يحؿ حرامان 

مؤخران, إف إلتزاـ المقترض بزيادة يدف يا لممقرض مقابؿ اإلقتراض سكاء كانت مقدمان أك  .2
ف ذلؾ ىك الربا ب ينو ؛ان فبذلؾ يككف قرضان خبيث  .(2)بؿ كا 

إف ىذا ال قد فيو إلتزاـ بالربا كمجرد اإللتزاـ بالربا محـر سكاء حصؿ الربا أـ لـ  .3
 .(3)يحصؿ

 أدلة القول الثاني:

سيتـ ذكرىا ما  القا ؿ بجكاز استخداـ البطاقات اا تمانية كلكف ضمف ضكابط كشركط 
 :كىي كالتاليذكر دليؿ كمستند  كؿ ضابط , 

أك  أف تككف الرسكـ التي يصدرىا البنؾ سكاء كانت رسكـ اشتراؾ, أك تجديد عضكية, .1
ضمف التكاليؼ الف مية؛ فيي اتخرج عف ككنيا  بدان عف المفقكدة إصدار بطاقة جديدة

أجرة محددة مقطكعة عمع خدمة م مكمة كتسرم عمييا أحكاـ اأجرة في إجارة اأعماؿ,  
 .(4)دمة المصرفية المت مقة بالبطاقةفيذه التكاليؼ مقابؿ الخ

عمع اتفاقية إصدار بطاقة اا تماف لديف يتجدد, نصان عمع تحميؿ أا يتضمف ال قد  .2
صاحب البطاقة غرامة تأخير بمجرد تأخره عف تسديد كامؿ مبمغ فاتكرة البطاقة إلع ما ب د 

                                           

قتصادية امحمد سميماف اأشقر: بحكث فقيية في قضايا  (156نزيو حماد: قضايا فقيية م اصرة في الماؿ ) (1)
 .(1/254م اصرة )

 .(1/254دية م اصرة )قتصاامحمد سميماف اأشقر: بحكث فقيية في قضايا  (2)
 ابف عثيميف: فتكل ب نكاف: " حكـ الت امؿ ببطاقات الفيزا كارت"  (3)

http://www.youtube.com/watch?v=1ZdDdfDuVo4 

القضايا الفقيية الم اصرة  (, عمي السالكس: مكسكعة151نزيو حماد: قضايا فقيية م اصرة في الماؿ ) (4)
( قرار مجما الفقو ااسةمي بشأف بطاقة اا تماف غير المغطاة, قرار رقـ: 635كاإلقتصاد اإلسةمي )

(,الجكاىرم: بطاقات اا تماف, مجمة مجما الفقو 150(, عبد الكىاب أبك سميماف: البطاقات البنكية )2/12)108
 (,1994-1415: ,السنة634, ص:2,الجزء:8ااسةمي)ال دد:

http://www.youtube.com/watch?v=1ZdDdfDuVo4
http://www.youtube.com/watch?v=1ZdDdfDuVo4
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لنسي ة )ربا ميمة السماح الممنكحة لو, إلحتكاء ىذا الشرط كدخكلو تحت حكـ ربا ا
 .(1)كاأصؿ حرمة كبطةف اشتراط فكا د التأخير الديكف(المحظكر شرعان,

نظران لض ؼ الكازع الديني  -كقد اتجو ب ض الفقياء الم اصريف)ندكة البركة الثانية عشرة(
ال اـ, كفساد الذمـ, كمماطمة م ظـ حاممي بطاقات اا تماف, كنككليـ عف السداد ضمف 

إلع –إذا لـ يكف ىناؾ مؤيدات زكاجر تحمميـ عمع الكفاء دكف مطؿ فترة السماح ظممان 
القكؿ :" بجكاز اشتراط غرامة مقطكعة أك بنسبة محدكدة عمع المبمغ كالفترة قي حاؿ تأخر 
حامؿ البطاقة عف السداد دكف عذر مشركع, كذلؾ عمع أساس صرؼ ىذه الغرامة في 

 .(2)كجكه البر, كايمتمكيا مستحؽ المبمغ"

: فإف الميصدر قد يأخذ أَّل يشتمل ىذا العقد عمى الجر مقابل الضمان من قبل البنك .3
, فيجاب بأف اأصؿ في نسبة مف التاجر مقابؿ ضمانو لديف ال ميؿ. كىذا غير جا ز شرعان 

حساف مف الضامف. كالتبرع كاإلحساف ايجكز فيو اأجر  عقد الضماف أنو عقد تبرع كا 
نما يرتجع منوا , (3)خركم. كبيذا القكؿ قاؿ جماىير الفقياء مف الحنفيةاأجر اأ لمادم, كا 

 .(6), كالحنابمة(5), كالشاف ية (4)كالمالكية

عمع ماسبؽ مف عدـ جكاز أخذ اأجرة عمع عقد الضماف, فإنو يمكف أف ي ترض  كبناءن 
كرسـ  -ؿصدر عمع ال ميعمع بطاقة اا تماف بأنيا مشتممة عمع ب ض الرسكـ التي يفرضيا المي 

                                           

 .(155نزيو حماد: قضايا فقيية م اصرة في الماؿ ) (1)
(, قرارات كتكصيات ندكة البركة الثانية عشرة لةقتصاد اإلسةمي:الحمقة الفقيية 155,156المرجا السابؽ ) (2)

  , مكقا الفقو اإلسةمي:1417/ربيا اأكؿ/2-1السادسة,
http://www.islamfeqh.com/Kshaf/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1633 

 .(20/32السرخسي: المبسكط ) (3)
 .(11/49القراقي: الذخيرة ) (4)
 .(4/241النككم: ركضة الطالبيف ) (5)
 .(3/318البيكتي: كشاؼ القناع ) (6)

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1633
http://www.islamfeqh.com/Kshaf/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1633
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كىذا اأمر مخالؼ لما سبؽ تقريره مف عدـ  -المنح أكؿ مرة, كرسـ ااستبداؿ, كرسـ بدؿ الفاقد
 . (1)جكاز أخذ اأجر عمع الضماف

 كيمكف أف اإلجابة عف ىذا اإلعتراض بأف يقاؿ: 

إف ال مة التي مف أجميا اتفؽ الفقياء عمع تحريـ أخذ اأجرة عمع الضماف ىي كما قاؿ  .1
امة: " أف الكفيؿ يمزمو الديف, فإذا أداه كجب لو عمع المكفكؿ عنو فصار ابف قد

 .(2)كالقرض, فإذا أخذ عكضان صار القرض جاران لممنف ة, فمـ يجز"

كيمكف القكؿ عند ذ: إنو حينما كجدت ىذه ال مة, فثـ المنا المجما عميو, كحيثما انتفت 
ما ذكر, فيك عمع أصؿ اإلباحة,  كاف في اأمر س ة, فإذا كاف الضماف غير مفض إلع

كبناء عميو يمكف القكؿ بأف الرسكـ التي تستقطا مف التجار ليست مف اأجر عمع 
الضماف, كلك كانت فميس ىذا ىك اأجر الممنكع, ذلؾ أف اأجر الممنكع إنما يدف و 

 المكفكؿ, كليس المكفكؿ لو, كعميو فة تكجد ال مة التي مف أجميا منا اأجر. 

ىذه الرسـك ىي في مقابؿ خدمات أخرل, خةؼ إصدار البطاقة, منيا: الت ريؼ بو إف  .2
كسا ر الخدمات المصرفية المت مقة بالت امؿ  لدل التجار, كاإلنابة عنو في تكصيؿ ديكنو

 بالبطاقة. 

إف ىذه الرسكـ تحدد بمبمغ ثابت عمع كؿ أنكاع البطاقات ذات النكع الكاحد)ذىبية أك  .3
يا بمبمغ الديف المضمكف ممثةن في الحد اأقصع المسمكح لحامؿ البطاقة فضية( دكف ت مق

 بو أك ما يشترل بو ف ةن. ء االشر 

 . (3)كىي مت مقة بالخدمة المتاحة لم ميؿ إف ىذه الرسـك مقطكعة, .4

                                           

مبارؾ الحربي: بحث ب نكاف:" التخريا الفقيي لم ةقة بيف مصدر بطاقة اا تماف كحامميا",مجمة الحقكؽ,  (1)
 .(244ق()1427)ال دد الثاني, السنة الثةثكف,جمادل اآلخرة/

 .( 4/244ابف قدامة: المغني ) (2)
طاقة اا تماف كحامميا", مجمة الحقكؽ, مبارؾ الحربي: بحث ب نكاف:" التخريا الفقيي لم ةقة بيف مصدر ب (3)

 .(244,245ق()1427)ال دد الثاني, السنة الثةثكف,جمادل اآلخرة/
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الثانية عشرة( الفتكل المت مقة بيذه المسألة: " يجكز لمبنؾ ) كقد صدرت عف ندكة البركة .5
ة اا تماف, كبنؾ التاجر تقاضي عمكلة مف التاجر القابؿ لمبطاقة في بيا لبطاقصدر المي 

السما أك تقديـ الخدمة, كذلؾ مقابؿ الخدمات لمتاجر في منح البطاقة, كقبكؿ الدفا بيا, 
  . (1)كتكفير ال مةء, كتحصيؿ المستحقات بالككالة عف التاجر

 الترجيح:

ت امةتو المالية في بةد غير المسمميف كلكف  لبطاقة اا تماف فياستخداـ المبت ث جكاز 
 ضمف الضكابط كالشركط التي تـ ذكرىا كذلؾ لألسباب التالية:

 كجكد المبت ث في بمد يتحتـ عميو الت امؿ بالبطاقات اا تمانية . -1

  , لقمة كجكد بنكؾ إسةمية في بةد غير المسمميف.في حاؿ الضركرة  المبت ثكقا   -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

/ربيا 2-1قرارات كتكصيات ندكة البركة الثانية عشرة لةقتصاد اإلسةمي:الحمقة الفقيية السادسة, (1)
  , مكقا الفقو اإلسةمي:1417اأكؿ/

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1633 

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1633
http://www.islamfeqh.com/Kshaf/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1633
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 يثانلمبحث الا
  غير المسممين المستحقات المترتبة عمى الرسوم والضرائب الحكومية في بَلد 

 )تسديد الضرائب من الفوائد الربوية(

في بةد غير المسمميف الت امؿ ما البنكؾ الربكية فقد يضطر ة لمنتشر إف مف اأمكر ا
جكز لي دفا الضرا ب كىؿ ي ؟المبت ث لمت امؿ ما تمؾ البنكؾ فيتساءؿ عف حكـ الفكا د الربكية

 .  ؟الحككمية مف الفكا د الربكية

امؿ بالربا في بةد غير الحديث عف حكـ الت  ابة عف حكـ ىذه المسألة يتطمب مف الباحثةجإلكل
 المسمميف.

 سبب الخَلف في المسألة:

 اختةؼ الفقياء في المسألة يرجا إلع اأسباب التالية:

 تحريـ الربا.اختةفيـ في فيـ النصكص الكاردة في  .1

فالذيف قالكا بجكاز الت امؿ بالربا ما غير المسمميف, قالكا بجكاز دفا الضرا ب مف الفكا د 
 الربكية, أما الذيف قالكا بالمنا, قالكا بمنا دفا الضرا ب مف الفكا د الربكية.

 اختةفيـ في حكـ الت امؿ بالربا في بةد غير المسمميف. .2

 امؿ بالربا في بةد غير المسمميف نظركا إلع نصكص تحريـ الربا الذيف قالكا بالمنا كحرمة الت
مباشرة عمع أنيا نصكص عامة لـ تخص مكاف دكف مكاف, أما الذيف قالكا بالجكاز قالكا أنيا 

 خاصة بالت امؿ بيف المسمميف.

 كالتالي: ا، وىمقولين الربا في بَلد غير المسممين عمىب اختمف الفقياء في حكم التعامل

ا يجكز الت امؿ بالربا ما غير المسمميف مطمقان, سكاء كاف ىذا الت امؿ في بةد  ول الول:الق
, (2)كالشاف ية ,(1)أك بةد غير المسمميف, كذىب لذلؾ جميكر الفقياء مف المالكية المسمميف,

                                           

 .(1/192ف جزم: القكانيف الفقيية )(, اب3/308,294,295اإلماـ مالؾ: المدكنة الكبرل ) (1)
 .(5/75(, الماكردم: الحاكم الكبير )9/391,392النككم: المجمكع شرح الميذب ) (2)
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 منيـ ؛. كقد ذىب ليذا القكؿ كثير مف ال مماء الم اصريف(2), كأبك يكسؼ مف الحنفية(1)كالحنابمة
عمع محي الديف  ,(5)مجما الفقو اإلسةمي ,(4)لمفتاكل المجنة الدا مة ,(3)يكسؼ القرضاكم الشيخ

كبناءن عمع ىذا القكؿ فإنو يحـر  (8), فيصؿ مكلكم(7)صالح بف فكزاف الفكزاف , (6)القرة داغي
  ة.اإلستفادة مف الفكا د الربكية كخاصة اإلستفادة منيا في تسديد الضرا ب الحككمي

يجكز الت امؿ بالربا ما غير المسمميف في بةد غير المسمميف فقط, بشرط كجكد  القول الثاني:
جراء ال قد كالقبض  في أرضيـ.  ,(9)بف الحسف كذىب لذلؾ أبك حنيفة كمحمد اأماف بينيما كا 

                                           

 (3/271(, البيكتي: كشاؼ القناع )5/52(, المرداكم: اإلنصاؼ )4/182ابف قدامة: الشرح الكبير) (1)
 (5/192(, الكاساني: بدا ا الصنا ا )5/186ابف عابديف: الدر المختار) (2)
 مكقا القرضاكم:  القرضاكم: فتكل ب نكاف: " التخمص مف الماؿ الحراـ", (3)

37.html-29-14-29-09-2011-http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/5218  

 (13/374( )14310ابف باز كآخركف: فتاكل المجنة الدا مة, فتكل رقـ) (4)
(, قرار مجما الفقو اإلسةمي بشأف " المصارؼ الربكية 354عة القضايا الفقيية الم اصرة )السالكس: مكسك  (5)

 (1406/رجب/12كت امؿ الناس م يا كحكـ أخذ الفكا د الربكية" في دكرتو التاس ة المن قدة بمكة المكرمة:) 
ف المجاما الفقيية إلع حةؿ؟ عمي محي الديف القرة داغي: مقاؿ ب نكاف: " كيؼ تحكؿ الحراـ المجما عميو بي (6)

 ", المكقا الرسمي  ل مي محي الديف القرة 
index.php?option=com_content&view=article&id=60http://www.qaradaghi.com/portal/

05&Itemid=13-56-12-14-07-43&catid=105:2009-00-13-14-07-3:2009 

 صالح الفكزاف: فتكل ب نكاف: " حكـ أخذ الفكا د البنكية", مكقا طريؽ اإلسةـ  (7)
net/fatwa/9770http://ar.islamway. 

 فيصؿ مكلكم: فتكل ب نكاف:" دفا الضرا ب مف فكا د البنكؾ الربكية", مكقا أكف إسةـ نت (8) 
 -01%2017-08-2004-81/8341/53170scholar/82-the-http://www.onislam.net/arabic/ask

04.html-37 

(, اأنصارم: الرد عمع سير 5/192(, الكاساني: بدا ا الصنا ا )5/186ابف عابديف: الدر المختار ) (9)
وقد اشترطوا ْلباحة الربا في بَلد الحرب شروطًا وىي  (,1/1134(, الشيباني: شرح السير الكبير)1/96اأكزاعي)
 كالتالي: 

الكاساني: بدا ا الصنا ا  برضاىـ بة غدر, سكاءن في الربا, أك القمار, أك ال قكد الفاسدة,أف يككف  - أ
(5/192). 

جراء ال قد كالقبض  في أرضيـ, اأنصارم: الرد عمع سير اأكزاعي - ب  يشترط كجكد اأماف بينيما كا 
(1/96). 

http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/5218-2011-09-29-14-29-37.html
http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/5218-2011-09-29-14-29-37.html
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=603:2009-07-14-13-00-43&catid=105:2009-07-14-12-56-05&Itemid=13
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=603:2009-07-14-13-00-43&catid=105:2009-07-14-12-56-05&Itemid=13
http://ar.islamway.net/fatwa/9770
http://ar.islamway.net/fatwa/9770
http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8281/8341/53170-2004-08-01%2017-37-04.html
http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8281/8341/53170-2004-08-01%2017-37-04.html
http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8281/8341/53170-2004-08-01%2017-37-04.html


إضىػبالدػزغرػاضطدضطغنػططاطالتػاضطبتطثػ  

 
 

86 

ػاضغصلػاضثاضث

تسديد في  فاإلستفادة مف الفكا د الربكية في بةد غير المسممي عميو فإنو يجكزك  .(1)كب ض الحنابمة
  .(2)الضرا ب الحككمية

 أدلة القول الول: 

َبا َيْلُكُؾونَ  الَِّذينَ ] قولو تعالى: -1 ْقَطانُ  َيتََخبَّطُهُ  الَِّذي َيُؼومُ  َكََم  إَِّٓ  َيُؼوُمونَ  َٓ  الرِّ ُمْ  َذلَِك  ادَْسِّ  ِمنَ  الشَّ  بِلََنَّ

ََم  َقاُلواْ  َبا ِمثُْل  اْلَبقْعُ  إِكَّ مَ  اْلَبقْعَ  اَّللَُّ َوَأَحلَّ  الرِّ َبا َوَحرَّ ن َمْوِطظَةٌ  َجاَءهُ  َفَؿن الرِّ هِ  مِّ بِّ  َوَأْمُرهُ  َسَؾَف  َما َفَؾهُ  َفاكتََفىَ  رَّ

[نَخالُِدو فِقَفا ُهمْ  الـَّارِ  َأْصَحاُب  َفُلْوَلئَِك  َطادَ  َوَمنْ  اَّللَِّ  إَِغ 
(3).  

َا َيا] :تعالى وقولو  -2 ُؼواْ  آَمـُواْ  الَِّذينَ  َأُّيُّ َبا ِمنَ  َبِؼيَ  َما َوَذُرواْ  اَّللََّ  اتَّ ْمِمـِعَ  ُكـُتم إِن الرِّ ْ  َفنِن، مُّ  َتْػَعُؾواْ  لَّ

نَ  بَِحْرٍب  َفْلَذُكواْ  [ُتْظَؾُؿونَ  َوَٓ  َتْظؾُِؿونَ  َٓ  َأْمَوالُِؽمْ  ُرُؤوُس  َفَؾُؽمْ  ُتْبُتمْ  َوإِن َوَرُسولِهِ  اَّللَِّ  مِّ
(4). 

يات السابقة عامة فيي لـ تخص مكاف دكف مكاف, أك زماف جاءت اآلمن اآليات:  وجو الدَّللة
دكف زماف, كا أشخاص دكف غيرىـ, فكاف الت امؿ بالربا محـر عمع إطةقو حتع ما غير 

 (5)المسمميف

 ثانيًا: من السنة: 

اًبرو   -1 َبا َوُموِكَمُو َوَكاِتَبُو َوَشا --قال: " َلَعَن َرُسوُل الماِو  --عىٍف جى  "،ِىَدْيوِ آِكَل الرِّ
 .(6)(ُىْم َسَواءٌ ) :َوَقالَ 

                                           

 .(5/52المرداكم: اإلنصاؼ ) (1)
بالربا في حاؿ عدـ كجكد اأماف بينيما, كىك قكؿ أبك يكسؼ كسفياف  ىناؾ قكؿ ثالث: كىك يجكز الت امؿ( 2)

 (, كلكنو ليس محؿ بحثنا أنو يتحدث عف دار الحرب .1/1410الثكرم, ينظر: الشيباني: شرح السير الكبير)
 .(275)اآلية: سكرة البقرة (3)
 .(278,279سكرة البقرة )اآليات:  (4)
(,سالـ أبك مخدة: أحكاـ الت امؿ اإلقتصادم ما ال دك في الفقو 9/391ذب )ينظر النككم: المجمكع شرح المي (5)

 .(147اإلسةمي)
 .(3/1219()1598مسمـ: صحيح مسمـ )كتاب المساقاة: باب ل ف آكؿ الربا كمككمو ,)ح:  (6)



إضىػبالدػزغرػاضطدضطغنػططاطالتػاضطبتطثػ  

 
 

87 

ػاضغصلػاضثاضث

بتحريـ كتابة المباي ة بيف المترابييف كالشيادة يصرح الحديث بحرمة أكؿ الربا, ك  وجو الدَّللة:
, كما أف التصريح بحرمة الربا جاء عمع إطةقو سكاء ما (1)عمييما كتحريـ ااعانة عمع الباطؿ

 المسمـ أك غيره.

َيْوَم َخْيَبَر ُنَباِيُع اْلَيُيوَد اْلُوِقياَة الذاَىَب  --ٍد َقاَل ُكناا َمَع َرُسوِل الماِو َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعَبيْ  -4
 .(2)(ََّل َتِبيُعوا الذاَىَب ِبالذاَىِب ِإَّلا َوْزًنا ِبَوْزنٍ  ): --الماِو  ِبالدِّيَناَرْيِن َوالثاََلَثِة َفَقاَل َرُسولُ 

نيع  - -النبيإا أف  , كبالرغـ مف ذلؾغير مسمميف ككانكا في ديارىـقـك الييكد  : وجو الدَّللة
 (3)عف م اممتيـ بالربا.

اْجَتِنُبوا الساْبَع الُموِبَقاِت، َقاُلوا: َيا َرُسوَل الماِو َوَما ) :قاؿ عف أبي ىريرة عف النبي ما ركم  -3
؟ َقاَل:  َبا، َوَأْكُل َماِل الشِّْرُك ِبالماِو، َوالسِّْحُر، َوَقْتُل ال»ُىنا ناْفِس الاِتي َحراَم الماُو ِإَّلا ِبالَح ِّ، َوَأْكُل الرِّ

 .(4)(  الَيِتيِم، َوالتاَولِّي َيْوَم الزاْحِف، َوَقْذُف الُمْحَصَناِت الُمْؤِمَناِت الَغاِفََلتِ 
نالحديث فيو دليؿ عمع حرمة أكؿ الربا:  وجو الدَّللة: ف لـ يأكؿ كا  ص باأكؿ أنو ما خي أم أخذه كا 

 بالنفااإلستفادة منو في كجو مف الكجكه كخاصة إذا كاف ي كد فيو حرمة ك  ,,(5)أعظـ أنكاع اانتفاع
ف كاف ك  ,المباشرة لصاحبوغير  كاإلستفادة المباشرة أك ف حرمة  ,يصب في مصمحتو الشخصيةا  كا 

 مميف دكف غيرىا.لـ تخص بةد المس, ك الربا ىنا جاءت عامة لـ تفرؽ بيف مسمـ كغيره

َوََّل َيْكِسُب َعْبٌد َماًَّل ِمْن َحرَاٍم، َفُيْنِفَ  ِمْنُو َفُيَباَرَك )قاؿ:  ف النبي ع كما ركل ابف مس كد  -4
ََّل  اهلَل  َخْمَف َظْيرِِه ِإَّلا َكاَن زَاَدُه ِإَلى النااِر، ِإنا  (4)َلُو ِفيِو، َوََّل َيَتَصداُ  ِبِو َفُيْقَبَل ِمْنُو، َوََّل َيْتُركُ 

 .(6)(َيْمُحو السايَِّئ ِبالسايِِّئ، َوَلِكْن َيْمُحو السايَِّئ ِباْلَحَسِن، ِإنا اْلَخِبيَث ََّل َيْمُحو اْلَخِبيثَ 

 

                                           

 (11/26النككم: شرح النككم عمع صحيح مسمـ ) (1)
 (3/1214()1591ةدة فييا خرز كذىب,)ح:مسمـ: صحيح مسمـ )كتاب المساقاة: باب بيا الق (2)
 (148سالـ أبك مخدة: أحكاـ الت امؿ اإلقتصادم ما ال دك في الفقو اإلسةمي) (3)
( 2766البخارم: صحيح البخارم)كتاب الكصايا, باب قكلو ت الع:"إف الذيف يأكمكف أمكاؿ اليتامع ظممان",)ح: (4)
(4/10 ) 
 (4/333()1206جاما الترمذم: باب ما جاء في أكؿ الربا, )ح:المباركفكرم: تحفة اأحكذم بشرح  (5)
(, قاؿ األباني: 6/189( )3672أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد بف حنبؿ )مسند عبد اهلل بف مس كد, )ح: (6)

 (1/235ض يؼ, األباني: ض يؼ الجاما الصغير كزيادتو)
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  وجو الدَّللة:

ف كانت الضرا ب الحككمية ضرا ب ظالمة كجا رة  ؛إف الفكا د الربكية محرمة بة شؾ كا 
ف كانت ىذه الضرا ب ظالمة فإف  ومف الخبيث بالخبيث, أنتفرضيا الحككمة فة يجكز التخمص  كا 

ف قاـ  فقد أكؿ مف  مف تمؾ الفكا د المحرمة بتسديدىاالمكاطف يحصؿ في مقابميا عمع خدمات كا 
, كفيو ت كد بالمصمحة عمع الشخص فا دة اتسديد الضرا ب مني لما في, الربا كىذا منيي عنو
الذم ينبغي لشخص المسمـ التخمص  التخمص مف الماؿ الحراـ كىذا ينافي, (1)حماية لجزء مف مالو

 .منو

نا ) :قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة  -5 َأي َيا النااُس ِإنا الماَو َطيٌِّب ََّل َيْقَبُل ِإَّلا َطيًِّبا َواِ 
ا إِكِّى َيا أَ  ] :َفَقالَ  (الماَو َأَمَر اْلُمْؤِمِنيَن ِبَما َأَمَر ِبِو اْلُمْرَسِمينَ  ُسُل ُكُؾوا ِمَن الطَّقَِّباِت َواْطَؿُؾوا َصاِِلً َا الرُّ ُّيُّ

[بََِم َتْعَؿُؾوَن َطؾِقمٌ 
ا الَِّذيَن آَمـُوا ُكُؾوا ِمْن َصقِّبَاِت َما َرَزْقـَاُكمْ ] :َوَقالَ  (2) َ [َيا َأُّيُّ

. ُثما َذَكَر الراُجَل ُيِطيُل  (3)
َيَدْيِو ِإَلى الساَماِء َيا َربِّ َيا َربِّ َوَمْطَعُمُو َحرَاٌم َوَمْشَرُبُو َحرَاٌم َوَمْمَبُسُو َحرَاٌم الساَفَر َأْشَعَث َأْغَبَر َيُمد  

 .(4)" ؟ َوُغِذَى ِباْلَحرَاِم َفَأناى ُيْسَتَجاُب ِلَذِلَك 

  وجو الدَّللة:
؛ تفا بويجكز لمف اكتسبو أف ين ف كؿ ماؿ مكتسب مف حراـ, االفكا د البنكية شأنيا شأ

فقد أكؿ سحتان, كيستكم في ذلؾ أف يقكـ بدفا مستحقات عميو لمسمـ أك غير مسمـ أنو إذا انتفا بو 
ف كانت ظالمة لمحككمات المختمفة , أنو ىك المنتفا بيا ا محالة ؛كمف ذلؾ دفا الضرا ب كا 

ة يجكز في مصمحتو الشخصية, فكيصب فالشخص في النياية ىك المنتفا بيذا الماؿ الحراـ  
 .(5)لمشخص ااستفادة مف الماؿ الحراـ لنفسو أك أىمو

                                           

 د ", مركز الفتكل: مكقا إسةـ كيب مجمكعة مف الفقياء: فتكل ب نكاف:" دفا الضريبة مف الفكا  (1)
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=13

176  

 .(51سكرة المؤمنكف )اآلية: (2)
 .(81سكرة طو )اآلية: (3)
 .(2/703( )1015مسمـ: صحيح مسمـ )كتاب الزكاة, باب قبكؿ الصدقة مف الكسب الطيب, )ح: (4)
 القرضاكم: فتكل ب نكاف: " التخمص مف الماؿ الحراـ", مكقا القرضاكم:  (5)

37.html-29-14-29-09-2011-http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/5218 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=13176
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=13176
http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/5218-2011-09-29-14-29-37.html
http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/5218-2011-09-29-14-29-37.html
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إف اإلستفادة تدخؿ تحت عنكاف )آكؿ الربا( كقد نيع اهلل جؿ كعة عف ذلؾ نييان جازمان كما ىك 
ف م ركؼ, كىك  يستمـز عميو أنو تممؾ تمؾ الفكا د ثـ أنفقيا, دفا الضرا ب مف الفكا د الربكية كا 

, ثـ إنو لك لـ يتحصؿ عمع ىذه الفكا د ؟لقيامة مف أيف اكتسبو كفيما أنفقومسؤكؿ عف مالو يكـ ا
, فيك إذان قد انتفا بالربا, كاإلنتفاع بالربا ىك اأكؿ عند (1)لسدد ىذه الضرا ب مف مالو الخاص

 .(2)المفسريف

  ثالثًا: من القياس:

, مثمو مثؿ سا ر مميفدار غير المس سةـ فيك حراـ أيضان فيكؿ ما كاف حرامان في دار اإل .1
 . (3)الفكاحش كالم اصي

كذلؾ؛ أنيـ  غير المسمـؽ المسمـ, فيي ثابتة في حؽ ح إف حرمة الربا كما ىي ثابتة في .2
َبا َوَأْخِذِهمُ ]: , قاؿ ت الع(4)مخاطبكف بالمحرمات مثمنا في الصحيح مف اأقكاؿ  َطـْهُ  َُنُواْ  َوَقْد  الرِّ

[َألِقًَم  َطَذاًبا ِمـُْفمْ  لِْؾَؽافِِرينَ  َوَأْطَتْدَكا بِاْلَباصِلِ  سِ الـَّا َأْمَواَل  َوَأْكؾِِفمْ 
(5). 

 :رابعًا: من المعقول

أف فرض الضرا ب مف قبؿ الحككمات يككف مقابؿ خدمات تقدميا الحككمة  يستفيد منيا  
قد انتفا  المكاطف, كعميو فإف قمنا بجكاز دفا الفكا د الربكية مقابؿ تسديد تمؾ الضرا ب فإف الشخص

 بالفكا د الربكية المحرمة عندما دف يا لمحككمة مقابؿ تمقيو لمخدمات المقدمة لو. 

  أدلة القول الثاني:

َأُظن ُو َقاَل: "َوَأْىِل  "ََّل ِرَبا َبْيَن َأْىِل اْلَحْربِ ): أنو قال  عن رسول اهلل ,مكحكؿ ماركل  -1
ْسََلمِ   .(6) (اْلِْ

                                           

 فيصؿ مكلكم: فتكل ب نكاف:" دفا الضرا ب مف فكا د البنكؾ الربكية", مكقا أكف إسةـ نت (1)
 -37-01%2017-08-2004-scholar/8281/8341/53170-the-http://www.onislam.net/arabic/ask

04.html 

 (8/285(, الخمكتي: تفسير ركح البياف )4/452أبي حياف: تفسير البحر المحيط ) (2)
 (9/392النككم: المجمكع شرح الميذب) (3)
 (9/391ككم: المجمكع شرح الميذب)(, الن5/192الكاساني: بدا ا الصنا ا ) (4)
 (161سكرة النساء: )اآلية: (5)
(, الحديث ليس بثابت, كا حجة فيو, ينظر الزيم ي: 13/276()18169البييقي: م رفة السنف كاآلثار)ح: (6)

 (.4/44نصب الراية أحاديث اليداية)

http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8281/8341/53170-2004-08-01%2017-37-04.html
http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8281/8341/53170-2004-08-01%2017-37-04.html
http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8281/8341/53170-2004-08-01%2017-37-04.html
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  وجو الدَّللة:

 .(1)مف المسمـ ا ي د ربان  بةد غير المسمميفأف الت امؿ بالربا في ب أظير الحديث

 وُيرد عمى الدليل بما يمي:

 .(2)حديث مكحكؿ مرسؿ ض يؼ, ا حجة فيو - أ

ف كاف مرسةن فمكحكؿ فقيو ثقة, كالمرسؿ مف مثمو مقبكؿ ورد الحنفية:   .(3)بأف الحديث كا 
أنو لـ يثبت كليس بحجة, كما كضح ك  عدـ جكاز ااستداؿ بو لض فو, بأف اأصح رد:ويُ 

 اأمر في اليامش عند تخريا الحديث.

ٌمـ لكـ بصحة الحديث لكاف المقصكد مف )ا ربا( ىي: النيي عف الربا  - ب , كقكلو (4)كلك سي
جِّ  ِف  ِجَداَل  َوَٓ  ُفُسوَق  َوَٓ  َرَفَث  َفلَ ]ت الع:  [اِْلَ

(5) 
ز ترؾ ما كرد القرآف بتحريمو, كحديث مكحكؿ م ارض بالنصكص ال امة, كا يجك  - ت

كتظاىرت السنة بو, كان قد اإلجماع عمع تحريمو, بخبر مجيكؿ لـ يرد في صحيح, كا 
 (6)مسند, كا كتاب مكثكؽ بو

كمما يض ؼ ىذا الحديث, ذكره دار الحرب, كمف الم ركؼ أف مصطمح دار الحرب لـ  - ث
, كلـ ي رؼ إا في عيد عمر "" ي يد عمع عصر رسكؿ اهلل

(7). 

أنو قاؿ في خطبتو يكـ حجة الكداع  ""عف النبي  ما ركم عف جابر بف عبد اهلل  -2
ُل ِرًبا َأَضُع ِرَباَنا) ب رفات: ْبِن َعْبِد اْلُمطاِمِب َفِإناُو اِرَبا َعبااِس  ،َوِرَبا اْلَجاِىِمياِة َمْوُضوٌع َوَأوا

 .(8)(َمْوُضوٌع ُكم وُ 

 

                                           

 .(149مي )سالـ أبك مخدة: أحكاـ الت امؿ اإلقتصادم ما ال دك في الفقو اإلسة (1)
 .(9/392(, النككم: المجمكع شرح الميذب )1/97,98ينظر: اأنصارم: الرد عمع سير اأكزاعي) (2)
 .(14/56السرخسي: المبسكط ) (3)
 .(4/33ابف قدامة: المغني ) (4)
 .(197سكرة البقرة )اآلية: (5)
 .(4/33ابف قدامة: المغني ) (6)
 .(149صادم ما ال دك في الفقو اإلسةمي )سالـ أبك مخدة: أحكاـ الت امؿ اإلقت (7)
 .(2/886()1218مسمـ: صحيح مسمـ )كتاب الحا, باب حجة النبي,)ح: (8)
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 وجو الدَّللة: 

اِهؾِقَّةِ  اَوِربَ ) قكلو قد أسممكا  يكف أىميافي مكة كلـ ( دليؿ عمع أف الربا كاف قا مان َمْوُضوعٌ  اْْلَ

حيث إنو أسمـ قبؿ فتح مكة كلبث فييا إلع أف فتحت, فمك كاف الربا  ,ال باس كاف بينيـ ك ب د 
 .(1)مكةالربا مف يـك إسةـ ال باس ا يـك فتح  ؛ لكضا النبي بةد غير المسمميفحرامان في 

 ويرد عمى الدليل بما يمي:

ال باس كاف لو ربان في الجاىمية قبؿ إسةمو, فيكفي حمؿ المفظ عمع ذلؾ, كا يكجد دليؿ 
 .(2)يثبت بأنو استمر عمع الربا ب د إسةمو

ِة َجاَءُه َناٌس ِبِإْخرَاِج َبِنى الناِضيِر ِمَن اْلَمِدينَ  --َعِن اْبِن َعبااٍس َقاَل : َلماا َأَمَر الناِبى   -4
 ِمْنُيْم َفَقاُلوا : َيا َرُسوَل الماِو ِإناَك َأَمْرَت ِبِإْخرَاِجِيْم َوَلُيْم َعَمى النااِس ُدُيوٌن َلْم َتِحلا َفَقالَ 

ُموا َأْو َقاَل َوَتَعاَجُموا) : --ِبى  النا   .(3)(َضُعوا َوَتَعجا

 وجو الدَّللة: 

يجكز بيف المسمميف, فإف كاف لو عمع غيره ديف إلع أجؿ  إف ىذا النكع مف الم امةت ا
, ثـ ثابت كابف عمر   ضو لـ يجز, ككره ىذا عمر كزيد بففكضا عنو ب ضو بشرط أف ي جؿ ب

فتبيف مف ىذا أنو في ذلؾ الكقت, كليذا أجةىـ, غير مسمميف  سكؿ اهلل في حقيـ؛ أنيـ جكزه ر 
 (4)كز بيف المسمميف.يج ما ا كغير المسمـ المسمـيجكز بيف 

 

 

                                           

(, سالـ أبك مخدة: أحكاـ الت امؿ اإلقتصادم ما ال دك في الفقو 1/1488ينظر: الشيباني: شرح السير الكبير) (1)
 .(150اإلسةمي )

 .(150قتصادم ما ال دك في الفقو اإلسةمي )سالـ أبك مخدة: أحكاـ الت امؿ اإل (2)
(,الدارقطني: سنف 6/46()11137البييقي: السنف الكبرل)كتاب البيكع, باب مف عجؿ لو أدنع مف حقو, )ح: (3)

مسمـ بف خالد ثقة إا أنو سيئ الحفظ كقد (, قاؿ الدارقطني: " 3/466()2983الدارقطني:)كتاب البيكع,)ح:
 المرجا نفسو. ,"اضطرب في ىذا الحديث

 .(1/1412الشيباني: شرح السير الكبير) (4)
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 ويرد عمى ىذا الدليل بما يمي:

أف الحديث الذم اعتمدكا عميو ض يؼ كا يصمح لةستداؿ, كىذا كاضح مف تخريا  - أ
 الحديث.

 .(1)كيحتمؿ أف ىذا الحديث قيؿ قبؿ نزكؿ تحريـ الربا - ب

 الراجح:

القا ؿ: ب دـ ف مذىب جميكر الفقياء ك آلراء السابقة كأدلة كؿ منيـ رجحايظير مف طرح ا
ا يجكز أخذ  كعميو في بةد غير المسمميف, جكاز ت امؿ المسمـ بالربا سكاء في بةد المسمميف أك
ف الفكا د الربكية كاإلستفادة منيا في أم كجو مف الكجكه ف كانت جا رة , كا  دفا الضرا ب الحككمية كا 

ةؿ ىذا المبحث, كعميو ما تناكلناه خانتفاع غير مباشر مف تمؾ الفكا د المحرمة ك مف الفكا د الربكية
 مذىب الجميكر يرجا لألسباب التالية:فإف ترجيح 

 قكة اأدلة التي اعتمدكا عمييا. .1
 اأدلة التي اعتمد عمييا غير الجميكر ا يكجد منيا ما يقكل عمع م ارضة أدلة الجميكر. .2
 لـ تسمـ أدلة غير الجميكر مف المناقشة كاإلعتراض عمييا.  .3
الضرا ب تفرض في مقابؿ خدمات تقدميا الدكلة لممكاطف فيككف استفاد مف الفكا د  كذلؾ أف .4

 الربكية لمصمحتو الشخصية بطريقة غير مباشرة كىذا فيو تحايؿ عمع الشرع فة يجكز.
 

 

 

  

                                           

 .(3/483الزرقاني: شرح الزرقاني عمع المكطأ ) (1)
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  المبحث الثالث
 عمل المبتعث في بَلد غير المسممين

, أك ب د لتغطية نفقاتيـ الدراسية يضطر الكثير مف المبت ثيف لم مؿ في بةد غير المسمميف
مما  مغريةرض عميو فرص لم مؿ بمرتبات في بةد غير المسمميف قد ت  لدراستوالمبت ث  إتماـ 

كعميو سيتـ الت رض لحكـ كطنو,  ذلؾ فيعدـ تكفر عند يج مو يقبؿ في تمؾ الكظا ؼ كخاصة 
 التفصيؿ اآلتي:عمؿ المبت ث في بةد غير المسمميف في اأعماؿ المختمفة عمع 

 سبب الخَلف في المسألة: 

 . عدـ كجكد دليؿ كاضح كصريح في المسألة
 أقوال الفقياء في المسألة:

 تحرير محل النزاع:

م يف يستقؿ بو المسمـ  عمع عمؿ غير المسمـمع جكاز إجارة المسمـ نفسو لاتفؽ الفقياء ع
ـز ب مؿ فينا المسمـ الت –لو ثكبان  مف المسمـ  أف يخيط  غير المسمـكأف يطمب كيككف في ذمتو, 

 .(1)فيذا جا ز بإتفاؽ -بتسميـ نفسو لوكلـ يقـ  غير المسمـفي ذمتو ل

لو  نفسو في عمؿ ا يجكز ككذلؾ ا خةؼ بيف الفقياء في عدـ جكاز است جار المسمـ
، (2)ميف, أك ما ي كد بالضرر عمع المسمكال مؿ في بيا الخمكر كغيرىا مف اأمكر المحرمة شرعان 

  .كال مؿ في جيش الكفار ضد المسمميف, أك ال مؿ في استخباراتيـ ضد المسمميف

كأف يسمـ   -تأجير عينو-ل مؿ ليس في الذمة لغير المسمـتمفكا في تأجير المسمـ نفسو كاخ
يشترم لو كغيرىا مف اأعماؿ التي تتطمب ي مؿ في مصن و كمتجره, أك يبيا ك ف لغير المسمـنفسو 

 وىي عمى صورتين:، (3)كيككف تحت تصرفو كأمره كنييو لغير المسمـ مـ أف يسمـ  نفسومف المس

                                           

(, النككم: 5/419(, الرعيني: مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ )8/37ينظر: ابف نجيـ: البحر الرا ؽ) (1)
 .(6/24, المرداكم: اإلنصاؼ )(6/38,39(, ابف قدامة: الشرح الكبير)9/359المجمكع شرح الميذب )

 (4/452(, ابف حجر: فتح البارم )3/435,437مالؾ: المدكنة الكبرل ) (2)
 ( المدني: مسألة مف بحث دكتكراه ب نكاف:"عمؿ الكافر لممسمـ كعمؿ المسمـ لمكافر" 3)

http://ictisaam.net/camal_kaafir_lilmuslim/ 

http://ictisaam.net/camal_kaafir_lilmuslim/
http://ictisaam.net/camal_kaafir_lilmuslim/
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  .وفيما فيو إىانة لممسمم غير المسممين (1)الصورة الولى: عمل المسمم في خدمة

 : ثةثة أقكاؿكقد اختمؼ الفقياء في ىذه الصكرة عمع   

ف ما الكراىة كذىب إلع ذلؾ يجكز لممسمـ ال مؿ في خدمة غير المسمـ لكالقول الول: 
 .(3)كالمالكية، (2)الحنفية

ك ذىب إلي  ايجكز لممسمـ ال مؿ في خدمة الكافر أك أم عمؿ فيو إىانة لممسمـ ,القول الثاني: 
 .(5)في أصح القكليف كالحنابمة (4)في قكؿ ذلؾ الشاف ية

ك ، (6)ف ية في قكؿ آخريجكز لممسمـ ال مؿ في خدمة الكافر كذىب إلع ذلؾ الشاالقول الثالث: 
 .(7)في ركاية عند الحنابمة

 أدلة القول الول: 

بأنو عقد م اكضة كالبيا, كالكراىة لما فيو مف م نع الذؿ, كليس لممؤمف أف يذؿ نفسو  
 .(8)لمكافر

 أدلة القول الثاني: 

ذالو في خدمتو, كاستأنو عقد   يةءن يتضمف حبس المسمـ, فصار كبيا ال بد المسمـ منو, كا 
 . (9)عميو كصغاران لو, أشبو الشراء

                                           

المراد بالخدمة: كؿ عمؿ فيو إىانة لممسمـ  كتقميةن مف شأنو كأف ي مؿ عامةن لمنظافة في بةد غير المسمميف,  (1)
أك في غسؿ اأطباؽ في المطاعـ كىذا منتشر بيف الطةب المبت ثيف في بةد غير المسمميف كغيرىا مف اأعماؿ 

 ىانة كالذلة.التي يش ر فييا المبت ث باإل
 .( 16/56السرخسي: المبسكط ) (2)
 .(3/444مالؾ: المدكنة الكبرل) (3)
 .( 3/514الشيرازم: الميذب ) (4)
 .(1/565(, ابف القيـ: أحكاـ أىؿ الذمة )5/410(, ابف قدامة: المغني )6/38ابف قدامة: الشرح الكبير) (5)
 .(3/514ميذب )(, الشيرازم: ال7/423الماكردم: الحاكم الكبير ) (6)
 .(1/564,565(, ابف القيـ: أحكاـ أىؿ الذمة )6/24,25المرداكم: اإلنصاؼ ) (7)
 .(444/ 3(, مالؾ: المدكنة الكبرل)4/189(,: الكاساني: بدا ا الصنا ا )16/56السرخسي: المبسكط ) (8)
(, ابف 6/38شرح الكبير )(, ابف قدامة: ال3/440(, الشربيني: مغني المحتاج )3/514الشيرازم: الميذب ) (9)

 .(5/410قدامة: المغني )
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  أدلة القول الثالث:

بالقياس عمع جكاز ال مؿ عنده في غير الخدمة, كما أنو يجكز أف ي مؿ عند غير المسمـ  
 . (1)في غير الخدمة فإنو يجكز ال مؿ في الخدمة, كإجارتو مف المسمـ

 القول الراجح: 

 ولكن ضمن ضوابط وشروط ،لقول الثالث القائل بالجوازبعد استعراض أدلة القوال تبين رجحان ا
 :كالتالي ي ى

 .أا يككف فييا إذاؿ لممسمـ .1

 .أف يؤدم عباداتو كش ا ره الدينية بكامؿ حريتو .2

 .أف يككف ىناؾ حاجة ليذا ال مؿ كأف ا يجد عمةن آخر غيره .3

 إىانة فيو.وفيما َّل  (2)الصورة الثانية: العمل عند غير المسممين في غير الخدمة

شي ان, أك يشترم لو, أك ي مؿ  غير المسمـكأف يبيا ل غير المسمـيجكز لممسمـ ال مؿ عند 
 ،(3)كذىب إلع ذلؾ  الحنفية مساقاة في حا طو, أك ي مؿ في مصن و كمتجره فإف ذلؾ يجكز لممسمـ

(6)كالحنابمة ،(5)كالشاف ية ،(4)كالمالكية
 .  

ير المسممين في عمل غير الخدمة وفيما َّل إىانة فيو، غ أدلتيم عمى جواز عمل المسمم عند
 وىي كالتالي: 

[َطؾِقمٌ  َحِػقظٌ  إِّنِّ  إَْرضِ  َخَزآئِنِ  َطَذ  اْجَعْؾـِي َقاَل ]قولو تعالى:  -5
 (7). 

                                           

 .(5/410ابف قدامة: المغني ) (1)
 المراد بغير الخدمة: أم عمؿ ايش ر فيو المسمـ بالذلة كاإلىانة مف ًقبؿ غير المسمميف . (2)
 .(16/56السرخسي: المبسكط )  (3)
 .(3/444مالؾ: المدكنة الكبرل)  (4)
 .(3/440(, الشربيني: مغني المحتاج )2/349ؿ ألفاظ أبي شجاع)الشربيني: اإلقناع في ح (5)
, إا أنو ىناؾ قكؿ أخر لممالكية كالشاف ية كىك الجكاز ما الكراىة, مالؾ: (5/410ابف قدامة: المغني ) (6)

 .(3/440) (, الشربيني: مغني المحتاج3/444المدكنة)
 .(55سكرة يكسؼ )اآلية: (7)
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سيدنا يكسؼ أف يككف كاليان عمع مصر, كلـ يكف أىميا حين ذ  في ىذه اآلية قبؿ  وجو الدَّللة:
  . غير المسمـعمع جكاز عمؿ المسمـ عند  ةدلت ىذه اآليمؤمنيف, ف

في ىذه اآلية ما يبيح لمرجؿ الفاضؿ أف ي مؿ لمرجؿ الفاجر كالسمطاف " قال بعض أىل العمم:كما 
الكافر, بشرط أف ي مـ أنو يفكض إليو في ف ؿ ا ي ارضو فيو, فيصمح منو ما شاء, كأما إذا كاف 

 . (1) يجكز ذلؾ"عممو بحسب اختيار الفاجر كشيكاتو كفجكره فة

َقاَل: ُكْنُت َرُجًَل َقْيًنا َفَعِمْمُت ِلْمَعاِص ْبِن َواِئٍل َفاْجَتَمَع ِلي روي عن مسرو  قال حدثنا خباب ما  -4
ى َتُموَت ثُما تا ِعْنَدُه َفَأَتْيُتُو َأَتَقاَضاُه َفَقاَل ََّل َوالماِو ََّل َأْقِضيَك َحتاى َتْكُفَر ِبُمَحماٍد َفُقْمُت َأَما َوالماِو حَ 

نِّي َلَميٌِّت ُثما َمْبُعوثٌ  ،ُتْبَعَث َفََل  ما َماٌل َوَوَلٌد َفِإناُو َسَيُكوُن ِلي ثَ  :َقالَ ، َنَعمْ  :ُقْمتُ  ،َقاَل: َواِ 
ُوَتَعَّ  َوَقاَل  بِآَياتِـَا َكَػرَ  الَِّذي َأَفَرَأْيَت ]: َفَأْنَزَل الماُو َتَعاَلى (2)(َفَأْقِضيكَ  َٕ  ًٓ [َوَوَلًدا َما

 (3) . 

خباب كىك  فقد كاف غير المسمـ,مف  دؿ الحديث, أف الرجؿ يجكز أف يؤاجر نفسو وجو الدَّللة: 
 .(4)عمع ذلؾ كأقره كاطما النبي مشرؾ,  كىك  اص بف كا ؿفي عممو لم  إذ ذاؾ مسمـ

 إلى ، وجاء بو لا َدْلٍو ِبَتْمَرةٍ َأناُو آَجَر َنْفَسُو ِمْن َيُيوِديٍّ َيْسَتِقي َلُو كُ  - – يروي عن عم ما -4
 . (5)فأكل منو - -النبي

  المسمميف. قرار منو عمع جكاز ال مؿ عند غيرمف التمر فيو إ --أكؿ النبيوجو الدَّللة:  
 .(6)إذاؿ المسمـ فأشبو مباي توأنو عقد م اكضة ا يتضمف  -3

                                           

 .(9/215ـ القرآف )القرطبي: الجاما أحكا (1)
 )كتاب اإلجارة, باب ىؿ يؤاجر الرجؿ نفسو مف مشرؾ في أرض الحرب, البخارم: صحيح البخارم (2)

 .(3/92()2275)ح:
 .(77)اآلية: سكرة مريـ (3)
 (4/452ينظر: ابف حجر ال سقةني: فتح البارم )باب ىؿ يؤاجر الرجؿ نفسو مف مشرؾ في أرض الحرب,)  (4)
(, األباني: إركاء الغميؿ 3/146 سقةني: التمخيص الحبير في تخريا أحاديث الراف ي الكبير)ابف حجر ال (5)

( حيث قاؿ: حديث ض يؼ بيذا المفظ, كىذا الحديث لو شكاىد 5/313( )1491)كتاب الشركة, باب اإلجارة,)ح:
ٍ تي مىرَّةن ًباٍلمى  -–تقكيو ما ركاه أحمد بف حنبؿ في مسنده عف عمع  رىٍجتي أىٍطميبي قاؿ: )جي كعنا شىًديدنا, فىخى ًدينىًة جي

مى ىٍت مىدىرنا, فىظىنىٍنتييىا تيًريدي بىمَّوي فىأىتىٍيتي  ًدينىًة, فىًإذىا أىنىا ًباٍمرىأىةو قىٍد جى مىع تىٍمرىةو, اٍل ىمىؿى ًفي عىكىاًلي اٍلمى يىا, فىقىاطىٍ تييىا كيؿَّ ذىنيكبو عى
: ًبكىفَّيَّ ىىكىذىافىمىدىٍدتي ًستَّةى عىشىرى ذىنيكبنا  ٍبتي ًمٍنوي, ثيَـّ أىتىٍيتييىا فىقيٍمتي , ثيَـّ أىتىٍيتي اٍلمىاءى فىأىصى مىٍت يىدىامى تَّع مىجى  -بىٍيفى يىدىٍييىا  حى

مى ىييمىا  اًعيؿي يىدىٍيًو كىجى بىسىطى ًإٍسمى , اإلماـ وي فىأىكىؿى مىً ي ًمٍنيىا(فىأىٍخبىٍرتي  " فى ىدٍَّت ًلي ًستَّ عىٍشرىةى تىٍمرىةن فىأىتىٍيتي النًَّبيَّ  -كى
 (2/351,352()1135أحمد: مسند اإلماـ أحمد )مسند عمع بف أبي طالب,)ح:

 (5/410ابف قدامة: المغني ) (6)
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ـ يجكز ليـ ال مؿ أىؿ الذمة, كا استقرت المذاىب عمع أف الصناع في حكانيتي: وقال ابن المنير
  .(1)ي د ذلؾ مف الذلة, بخةؼ أف يخدمو في منزلو كبطريؽ التب ية لو

وبعد عرض آراء الفقياء نقول إن القول بجواز العمل عند غير المسممين ليس عمى إطَلقو بل 
 ضمن ضوابط  وشروط  ليذا العمل، وىي كالتالي: 

 .العمل عند غير المسممين ضوابط 

, كأف ي مؿ في فيما ىك محـرة يجكز ال مؿ ف؛  (2)عممو أف يككف عممو فيما يحؿ لممسمـ -5
, (3)مصنا خمكر, أك في بنؾ ربكم, أك في صالة قمار.... أك بيا ما يككف نجسان ا يحؿ أكمو

َفَع َبَصَرُه ِإَلى َفرَ  َجاِلًسا ِعْنَد الر ْكِن، --رََأْيُت َرُسوَل الماِو  :"مف حديث ابف عباس قاؿ -–لقكلو 
َلَعَن الماُو اْلَيُيوَد ". َثََلثًا " ِإنا الماَو َحراَم َعَمْيِيُم الش ُحوَم َفَباُعوَىا َوَأَكُموا  )الساَماِء َفَضِحَك َفَقاَل 

نا الماَو ِإَذا َحراَم َعَمى َقْوٍم َأْكَل َشْىٍء َحراَم َعَمْيِيْم َثَمَنُو   .(4) (َأْثَماَنَيا َواِ 
 .(5)دؿ الحديث عمع أف كؿ شيء حـر أكمو لنجاستو حـر بي و كشراؤه, كأكؿ ثمنووجو الدَّللة: 

 أف اأصؿ جكاز ال مؿ عند غير المسمميف. (6)أف ا يككف في عممو ضرر عمع المسمميف -4
 . لـ يترتب عميو ضرر يمحقو المرء بدينو, أك بالمسمميف ما

 والدلة عمى ذلك : 

[َوالُْعْدَوانِ  اإِلْثمِ  َطَذ  َتَعاَوُكواْ  َوَٓ  َوالتَّْؼَوى اْلزِّ  َطَذ  َوَتَعاَوُكواْ ]قولو تعالى:  -5
(7) 

ب ضيـ ب ضان عمع البر كىك ال مؿ  ي ينكاف فقد دلت اآلية عمع أف المؤمنيف يجب أوجو الدَّللة: 
جتنابو مف م اصيو, ك   ف ب ضيـ ب ضان ا يي بما أمر اهلل بو, كالتقكل ىك اتقاء أمر اهلل بإتقانو كا 

نيـ عمع اإلثـ أم عمع ترؾ ما أمرىـ اهلل بف مو, كترؾ ال دكاف أم أف يتجاكزكا ما حد اهلل ليـ في دي

                                           

 .(12/94ال يني: عمدة القارم شرح صحيح البخارم ) (1)
 .(12/94المرجا السابؽ ) (2)
 .(42نظر إسةمية ) ازدىار اعبيس: ال مؿ عند غير المسمميف مف كجية (3)
(, قاؿ 6/21( )11051البييقي: السنف الكبرل )كتاب البيكع, باب تحريـ بيا ما يككف نجسان ا يحؿ أكمو,)ح: (4)

 .(1/192()318األباني: صحيح, األباني:غاية المراـ)ح:
 .(6/346ابف بطاؿ: شرح صحيح البخارم ) (5)
 .(12/94ال يني: عمدة القارم شرح صحيح البخارم ) (6)
 .(2سكرة الما دة )اآلية: (7)
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كأم ضرر يمحقو المسمـ بأخيو المسمـ ىك مف ال دكاف الذم نيي , (1)كفرض ليـ أنفسيـ كفي غيرىـ
  .(2)اهلل عنو

 .(3)(ََّل َضَرَر َوََّل ِضرَارَ ): "  :"وما روي عن ابن عباس َقاَل: َقاَل رسول اهلل -4
دؿ الحديث الشريؼ عمع تحريـ الضرر عمع أم صفة كاف, كىك قاعدة مف قكاعد  وجو الدَّللة:

 . (4)الديف

 .(5)أا يككف في عممو أم نكع مف المكااة لغير المسمميف عمع حساب المسمميف -4
ءٍ  ِف  اَّللَِّ ِمنَ  َفَؾقَْس  َذلَِك  َيْػَعْل  َوَمنْ  ادُْْمِمـِعَ  ُدونِ  ِمنْ  َأْولَِقاءَ  ينَ اْلَؽافِرِ  اْدُْمِمـُونَ  َيتَِّخذِ  ٓ]لقولو تعالى:   َأنْ  إِٓ ََشْ

ُرُكمُ  ُتَؼاةً  ِمـُْفمْ  َتتَُّؼوا [ادَِْصرُ  اَّللَِّ  َوإَِغ  َكْػَسهُ  اَّللَُّ  َوَُيَذِّ
َا َيا]وقولو تعالى:  ،(6)   اْلقَُفودَ  ُذواَتتَّخِ  ٓ آَمـُوا الَِّذينَ  َأُّيُّ

مْ  َوَمنْ  َبْعضٍ  َأْولَِقاءُ  َبْعُضُفمْ  َأْولَِقاءَ  َوالـََّصاَرى هُ  ِمـُْؽمْ  َيَتَوَلَُّ [الظَّادِِعَ  اْلَؼْومَ  َُّيِْدي ٓ اَّللََّ  إِنَّ  ِمـُْفمْ  َفنِكَّ
وقولو ، (7) 

[َوَرُسوَلهُ  اَّللََّ َحادَّ  َمنْ  ونَ ُيَوادُّ  أِخرِ  َواْلَقْومِ  بِاَّللَِّ ُيْمِمـُونَ  َقْوًما ََتُِد  ٓ]تعالى: 
 (8). 

 .(9)تدؿ ىذه اآليات عمع حرمة مكااة الكافريف كمكدتيـ كمناصرتيـوجو الدَّللة: 

ىانة لو. -4 . (10)كخاصة ال مؿ عند الكافر في الخدمة كما شابو ذلؾأا يككف في عممو إذاان كا 
َعَل  َولَن]: لقكلو ت الع [َسبِقلً  ادُْْمِمـِعَ  َطَذ  لِْؾَؽافِِرينَ  اَّللَُّ  ََيْ

 (11). 

                                           

 .(9/490الطبرم: جاما البياف في تأكيؿ القرآف ) (1)
 .(42ازدىار اعبيس: ال مؿ عند غير المسمميف مف كجية نظر إسةمية ) (2)
(, قاؿ األباني: صحيح, 5/55()2865أحمد ابف حنبؿ: مسند أحمد بف حنبؿ ) مسند عبد اهلل ابف عباس,)ح: (3)

 .(8/282()2666ي: إركاء الغميؿ)ح:األبان
ف كره,  (4) الشككاني: نيؿ اأكطار )كتاب الصمح كأحكاـ الجكار: باب ماجاء في كضا الخشب في جدار الجار كا 
(5/311). 
 .(2/30ابف كثير: تفسير القرآف ال ظيـ ) (5)
 .( 28سكرة آؿ عمراف )اآلية: (6)
 .(51سكرة الما دة ) اآلية:  (7)
 .(22جادلة )اآلية:سكرة الم (8)
 .(2/30ينظر: ابف كثير : تفسير القرآف ال ظيـ ) (9)
(, ابف القيـ: 5/410(, ابف قدامة: المغني )6/38(, ابف قدامة: الشرح الكبير)3/514الشيرازم: الميذب ) (10)

 .(1/565أحكاـ أىؿ الذمة )
 .(141سكرة النساء)اآلية: (11)
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 .(1)كال مؿ في بناء الكنس كالكنا س ,أا يككف فيو ت ظيمان لدينيـ كش ا رىـ -5

أا يككف في عممو م اكنة لمظالـ في ظممو سكاء كقا الظمـ عمع المسمـ أك الكافر  -6
ُؽمُ  َضَؾُؿواْ  الَِّذينَ  إَِغ  َتْرَكـُواْ  َوَٓ ] :لقولو تعالى [لـَّارُ ا َفَتَؿسَّ

(2). 

فالمسمـ ا  (3): في ىذه اآلية, النيي عف مجالسة الظالميف كمؤانستيـ كاإلنصات إلييـوجو الدَّللة
 .(4)ي يف الظالـ عمع ظممو بال مؿ عنده

َعْن ماركم  .(5)إلتقاف في ال مؿاأف يرسـ صكرة صادقة لممسمـ كدينو تتمثؿ بحسف الخمؽ كاأمانة ك 
 .(6)(ُيِحب  ِإَذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَمًَل َأْن ُيْتِقَنوُ  ِإنا الماَو )َقاَل:  وَل الماِو ، َأنا َرسُ  َعْن َعاِئَشَة 

                                           

 .(2/369(, السبكي: فتاكل السبكي )4/225اف ي: اأـ )(, الش3/435اإلماـ مالؾ: المدكنة ) (1)
 .(113سكرة ىكد: )اآلية: (2)
 .(4/379الجصاص: أحكاـ القرآف ) (3)
 .(46ازدىار اعبيس: ال مؿ عند غير المسمميف مف كجية نظر إسةمية ) (4)
 .المرجا السابؽ (5)
(, قاؿ األباني:حديث حسف, 1/275()897الطبراني: الم جـ اأكسط ,) باب األؼ, مف اسمو أحمد, )ح: (6)

 (1/383()1880األباني:صحيح الجاما الصغير كزيادتو )ح:
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  اخلامتةاخلامتة

فقد خمصت إلع ب ض النتا ا كالتكصيات ككانت عمع  ب د أف انتييت مف البحث بفضؿ اهلل 
 النحك التالي:

 أوًَّل: النتائج:
ػعواالػ -1 ػاضطدضطغن ػزغر ػبالد ػإضى ساؿ الطالب مف مكطنو اأصمي إلع مكطف إر : بتطاث

 الدراسة لفترة محدكدة بيدؼ طمب ال مـ كمف ثـ ال كدة إلع مكطنو اأصمي. 

 . جز يةدراسية  اتب ثك ػ،كاممةراسية دات ب ث:ػإضىػاضدرادغظػتظػدمػاضبطثاتػ -2
ػاضطدضطغن:ػ -3 ػزغر ىي البةد التي بينيا كبيف المسمميف عةقة عيد,كتجم يا عيكد  بالد

 كاثيؽ دكلية كدبمكماسية.كم
اإلستثمار في المكارد البشرية, الحصكؿ عمع بتطاثػإضىػبالدػزغرػاضطدضطغن،ػدرىػإضىػاالػ -4

الم رفة كال مكـ المختمفة,كالتسييةت التي تكفرىا تمؾ الدكؿ المانحة, كعدـ اىتماـ الدكؿ 
 ال ربية بالبحث ال ممي كغيرىا مف اأسباب.

 ة,جتماعيإلطر ااخعقدية كفقد اليكية اإلسةمية, ممخاطر  :االبتطاثػتتطثلػسيػطخاطر -5

 مخاطر الفكرية., خةقيةأمخاطر 

 اإلقامة في بةد غير المسمميف مف أجؿ طمب ال مـ, كلكف ضمف ضكابط كشركط  يجكز -6

: إما أف يككف اضدصنػطعػاضطائالتػاألجظبغظػسيػبالدػزغرػاضطدضطغنػالغخضوػطنػأحدػأطرغن -7
 .عا مة غير مسممة كلكؿ منيما حكمو ما عا مة مسممة أك

 .ػالسكف ما ال ا ةت اأجنبية لت مـ المغة, ضمف ضكابط كشركط يجكز -8
ػاضطدضطغن -9 ػزغر ػبزطالئه ػاضطبتطث ػرالشظ : عمع البر كاإلحساف إلييـ, كم اممتيـ تػوم

مكااتيـ كمحبتيـ كميؿ بالحسني دكف أف يستمـز ذلؾ التحابب كالتكادد المنيي عنو, كدكف 
 .لقىٍمًب إلييـا

لف اليات كالنشاطات التي تقيميا الجام ة كالتي تخمك مف أمكر محرمة ا حضكرممبت ث يجكز ل -10
 فييا فا دة مرجكة كنفا ي كد عمع المبت ث.

 .ابت اث الفتاة إلع بةد غير المسمميف ضمف ضكابط كشركط يجكز  -11
ػ -12  الزكاج حقيقةن,رتيف: صك زواجػاضطبتطثػطنػأجلػاضحصولػرضىػاضجظدغظػواإلشاطظػاضدائطظ،

 . , كلكؿ حكموالزكاج الصكرمك 
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ػ:تظػ -13 ػاالئتطانػإضى بطاقة اا تماف لديف قابؿ ك بطاقة اا تماف لديف ا يتجدد,  دمػبطاشظ
 لتجديد.

 .كلكف ضمف ضكابط كشركط بطاقة اا تمافاستخداـ  يجكز لممبت ث  -14

, كما ا يجكز لو أخذ الفكا د تسديد الضرا ب الحككمية مف الفكا د الربكية بت ثا يجكز لمم -15
 .الربكية كاإلستفادة منيا في أم كجو مف الكجكه

 .يجكز لممبت ث  ال مؿ عند غير المسمميف فيما ا إىانة فيو, كلكف ضمف ضكابط كشركط   -16

 
 ثانيًا: التوصيات: 

 
 كمف أىميا: 

 
م ات كالتع لـ بإختيار المبت ثيف لدراسة تخصصات تحتاجيا الجا الجيات اأكاديمية أكصي  -1

 تتكافر ىنا في بةد المسمميف لي يتـ اإلستغناء بيـ مستقبةن عف اابت اث.
 

بت اث كتناكؿ جكانب كمكاصمة البحث في مكضكع ااككذلؾ أكصي الباحثيف بضركرة إكماؿ  -2
أخرل تت مؽ بالمبت ثيف, ك بادات المبت ث كغيرىا مف اأمكر التع لـ أتناكليا بالبحث لإللماـ 

 ا قضايا المبت ثيف .بجمي
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 أوًَّل: فيرس اآليات القرآنية

 رقم الصفحة رقم اآلية اآليةةةة م.
 سورة البقرة 

 68 231 [ُهُزواً  اَّللَِّ  آَياِت  َتتَِّخُذوا َوٓ]  .1

َبا َيْلُكُؾونَ  الَِّذينَ ]  .2  86 275 ...[َكََم  إَِّٓ  َيُؼوُمونَ  َٓ  الرِّ

َا َيا]  .3 ُؼواْ  آَمـُواْ  الَِّذينَ  َأُّيُّ  86 279-278 ...[َوَذُرواْ  اَّللََّ  اتَّ

 سورة ال عمران
 98, 44 28 ...[َٓ َيتَِّخِذ اْدُْمِمـُوَن الَْؽافِِرينَ ]  .4

َا الَِّذيَن آَمـُوْا َٓ َتتَِّخُذواْ  ]  .5  10 120-118 ...[َيا َأُّيُّ

 سورة النساء
اُهمُ تَ  الَِّذينَ  إِنَّ ]  .6  26, 20 99-97 ...[َضادِِي ادًَْئَِؽةُ  َوفَّ

 27 100 ...[اَّللَِّ َسبِقلِ  ِف  ُُّيَاِجرْ  َوَمن]  .7

َعَل  َوَلن]  .8  98 141 ...[لِْؾَؽافِِرينَ  اَّللَُّ  ََيْ

 سورة المائدة
 97 2 ...[َوالتَّْؼَوى اْلزِّ  َطَذ  َوَتَعاَوُكواْ ]  .9

َا َيا]  .10  98 51 ...[َتتَِّخُذوا ٓ آَمـُوا الَِّذينَ  َأُّيُّ

َبا َوَأْخِذِهمُ ]  .11  89 161 ...[َُنُواْ  َوَقْد  الرِّ

 سورة اَّلنعام
َْرضِ  ِف  ِسُروا ُقْل ]  .12 ْٕ  19 11 ...[ ُثمَّ  ا

 49, 47 68 ...[ََيُوُضونَ  الَِّذينَ  َرَأْيَت  َوإَِذا]  .13

 سورة اَّلعراف
وَسى]  .14  2 103 [ُثمَّ َبَعْثـَا ِمن َبْعِدِهم مُّ
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 رة اَّلنفالسو 
وا]  .15 مْ  َوَأِطدُّ ةٍ  ِمنْ  اْستََطْعتُمْ  َما ََلُ  21 60 [ُقوَّ

 27 72 ...[َوَجاَهُدواْ  َوَهاَجُرواْ  آَمـُواْ  الَِّذينَ  إِنَّ ]  .16

 سورة التوبة
َا َيا]  .17  43 23 ...[َآَباَءُكمْ  َتتَِّخُذوا ٓ َآَمـُوا الَِّذينَ  َأُّيُّ

 ق 122 ...[ةٍ فِْرقَ َفَؾْوٓ َكَػَر ِمْن ُكلِّ ]  .18

 سورة ىود
 99 113 ...[الَِّذينَ  إَِغ  َتْرَكـُواْ  َوَٓ ]  .19

 سورة يوسف 
 78 72 ...[َودَِْن جاَء بِِه ِْحُْل َبِعٍر َوَأَكا]  .20

 95 55 ...[َخَزآئِنِ  َطَذ  اْجَعْؾـِي َقاَل ]  .21

 سورة النحل
ْؽَؿةِ   .22  45 125 ...[]اْدُع إَِغ َسبِقِل َربَِّك بِاِْلِ

 ة اَّلسراءسور 
 2 5 ...[ُأْوِل  لَّـَا ِطَباًدا َطَؾقُْؽمْ  َبَعْثـَا]  .23

 سورة مريم
 96 77 ..[بِآَياتِـَا َكَػرَ  الَِّذي َأَفَرَأْيَت ]  .24

 سورة طو
ا الَِّذيَن آَمـُوا ُكُؾوا]  .25 َ  88 81 ...[َيا َأُّيُّ

 سورة المؤمنون
ُسُل ُكُؾوا ِمَن الطَّقِّبَاِت  ]  .26 َا الرُّ  88 51 ...[َيا َأُّيُّ

 سورة الفرقان
ورَ  َيْشَفُدونَ  َٓ  َوالَِّذينَ ]  .27  49, 47 72 ...[َوإَِذا الزُّ
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 سورة النمل
 ج 19 ...[َربِّ َأْوِزْطـِي َأْن َأْشُؽَر كِْعَؿتََك ]  .28

ََم َيْشُؽُر لِـَْػِسهِ ]  .29  ج 40 [َوَمْن َشَؽَر َفنِكَّ

 كبوتنسورة الع
 19 56 ...[إِنَّ  اآَمـُو الَِّذينَ  ِطَباِديَ  ايَ ]  .30

 سورة الروم
 68 21 ...[لَُؽم َخَؾَق  َأنْ  آَياتِهِ  َوِمنْ ]  .31

 سورة الزمر
 د 9 ...[ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذينَ ]  .32

 سورة فصمت
ًٓ  َأْحَسنُ  َوَمنْ ]  .33 َّنْ  َقْو  44 33 ...[َوَطِؿَل  اَّللَِّ إَِغ  َدَطا ِِم

 سورة المجادلة
 د 11 ...[يَن آَمـُوا ِمـُْؽمْ الَّذِ َيْرَفِع اَّللَُّ ]  .34

 98, 43, 40 22 ...[أِخرِ  َواْلقَْومِ  بِاَّللَِّ  ُيْمِمـُونَ  َقْوًما ََتُِد  ٓ]  .35

 سورة الممتحنة
ْ  الَِّذينَ  َطنِ  اَّللَُّ  َيـَْفاُكمُ  ٓ]  .36  40 8 ...[ُيَؼاتُِؾوُكمْ  َل

 سورة الممك
 19 15 ...[إَْرَض  َلُؽمُ  َجَعَل  الَِّذي ُهوَ ]  .37

 سورة العم 
ْ  َما اإِلْكَسانَ  َطؾَّمَ ،بِاْلَؼَؾمِ  َطؾَّمَ  الَِّذي]  .38  د 5-4 [َيْعَؾمْ  َل

 د 1 [اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَؾَق ]   .39
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 ثانيًا: فيرس الحاديث النبوية

رقم  طرف الحديث
 الصفحة

 87 ( ...اجتنبكا السبا المكبقات, قالكا يا رسكؿ اهلل كما ىف: )
ـٍ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي ا) اًدٍليي سىنىًة كىجى بّْؾى ًباٍلًحٍكمىًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى  45 (ٍدعي ًإلىع سىًبيًؿ رى

ثىةو  ميوي ًإاَّ ًمٍف ثىةى ٍنسىافي اٍنقىطىاى عىٍنوي عىمى  د (...)ًإذىا مىاتى اإٍلً

 64 (غىشَّ فىمىٍيسى ًمنّْع أىفىةى جى ىٍمتىوي فىٍكؽى الطَّ ىاـً كىٍع يىرىاهي النَّاسي مىفٍ )
ؽُّ ًبيىا( دىىىا فىييكى أىحى ٍيثي كىجى الَّةي الميٍؤًمًف, فىحى  47, 6, د )الًحٍكمىةي ضى

 43 ( الميـ اىد دكسا كا ت بيـ)
 49 ( أىلىٍيسىٍت نىٍفسنا)
ـٍ عىمىةن أىٍف ييٍتًقنىوي  ًإفَّ المَّوى ) ديكي  99 ( ييًحبُّ ًإذىا عىًمؿى أىحى
ةىؽى لىوي ًفي اآلًخرىةً ًإنَّمى )  42 (ا يىٍمبىسي ىىذىا مىٍف اى خى
اًحًبوً ) مىع قىٍتًؿ صى ا عى ًريصن  64 (ًإنَّوي كىافى حى

اؼي أىٍف يىًزيديكا   38, 24 (...)ًإنّْي أىٍكتيبي ًإلىع قىٍكـو فىأىخى
ٌنما ب ثت رحمةن )  43 ( إٌني لـ أب ث لٌ انان, كا 
 88 (...وى طىيّْبه اى يىٍقبىؿي أىيُّيىا النَّاسي ًإفَّ المَّ )
ًلًديًنيىا, ) اًليىا كى مى سىًبيىا كىجى ًلحى اًليىا كى : ًلمى ٍرأىةي ًأىٍربىاو  70 ...(تيٍنكىحي المى
ؽي, كىالرٍَّج ىةي ) , كىالطَّةى ثه ًجدُّىيفَّ ًجدّّ, كىىىٍزليييفَّ ًجدّّ: النّْكىاحي  68 ( ثىةى
ميكا أىٍك قىاؿى كى ) تى ىجَّ ميكاضى يكا كى  91 (تى ىاجى
ٍمًر النَّ ىـً ) ٍيره لىؾى ًمٍف حي ؿه كىاًحده خى ىٍف ييٍيدىل ًبؾى رىجي  44 ( فىكىالمًَّو أى
ٍزننا ًبكىٍزفو )  87 ( اى تىًبي يكا الذَّىىبى ًبالذَّىىًب ًإاَّ كى

ؿه ًإا مىٍييىا رىجي ؿي عى , كىا يىٍدخي ـو ٍرأىةي ًإا مىاى ًذل مىٍحرى ـه )ا تيسىاًفًر اٍلمى مى ىيىا مىٍحرى  56, 54 ( كى

ـٍ فىييكى ًمٍثميييـٍ  امى ىيي ـٍ فىمىٍف سىاكىنىييـٍ أىٍك جى اًم يكىي  35, 28 ()اى تيسىاًكنيكا اٍلميٍشًرًكيفى كىاى تيجى
ٍربً )  89 ( اى ًربىا بىٍيفى أىٍىًؿ اٍلحى
رى كىاى ًضرىارى ) رى  98, 64 (اى ضى

, كىافى الٍ  ـٍ ًبًديًنًو )اى ًىٍجرىةى اٍليىٍكـى ديىي  22 (...ميٍؤًمنيكفى يىًفرُّ أىحى
ـو )  56 (اى يىًحؿُّ ًاٍمرىأىةو تيٍؤًمفي ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآلًخًر تيسىاًفري مىًسيرىةى يىٍكـو ًإاَّ مىاى ًذل مىٍحرى
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رقم  طرف الحديث
 الصفحة

شىارً ) ٍمرى كى بىاً  ىيىالى ىفى المَّوي اٍلخى سىاًقيىيىا كى  50 ...( بىيىا كى
 97 (...ًإفَّ المَّوى وي اٍليىييكدى". ثىةىثنا "لى ىفى المَّ )
ٍدعىافى ًحٍمفنا ) ٍبًد اهلًل ٍبًف جي  48 ...(لىقىٍد شىًيٍدتي ًفي دىاًر عى

اًؿ ًمفى النّْسىاًء( مىع الرّْجى رَّ عى ا تىرىٍكتي بىٍ ًدم ًفٍتنىةن أىضى  13 )مى
رىجى ًفي طىمىًب الً ٍمـً فىييكى ًفي سىًبيًؿ المَّ ) تَّع يىٍرًجاى مىٍف خى  26 (ًو حى
ا ًإلىع ىيدنل كىافى لىوي ًمفى اأىٍجًر ًمٍثؿي )  44 ...( مىٍف دىعى
ٍمر)ى  مىٍييىا اٍلخى مىع مىاً دىةو ييٍشرىبي عى  50 (مىٍف كىافى ييٍؤًمفي ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر, فىةى يىٍق يٍد عى

 41 )ن ـ صمي أمؾ(
يَّ  ٍمًت؟()ىىٍؿ مى ىؾى ًمٍف ًشٍ ًر أيمى  48 ةى ٍبًف أىًبي الصَّ

ـٍ سىكىاءه )  86 (ىي
اًىًميًَّة مىٍكضيكعه كىأىكَّؿي ًربنا ) ًربىا اٍلجى  90 (...كى
, فىييٍنًفؽى ًمٍنوي فىييبىارىؾى لىوي ًفيوً ) رىاـو ٍبده مىاان ًمٍف حى  87 (...كىاى يىٍكًسبي عى
, ًإنّْي قىٍد كيٍنتي أىًذٍنتي )  69 ...(يىا أىيُّيىا النَّاسي

 24  (...)يىا فيدىٍيؾي أىًقـً الصَّةىةى  
 23 (...)يا ن يـ إف قكمؾ كانكا خيرنا لؾ مف قكمي" قاؿ:
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 ثالثًا: فيرس المصادر والمراجع

 أوًَّل: الكتب:

 كتب التفسير وعموم القرآن

 البيضاكم  .1
؛ أنكار ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن محمد الشيرازي 

التنزيؿ كأسرار التأكيؿ, تحقيؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي,  دار 
 .ىػ 1418 -بيركت, الطب ة: اأكلع  -إحياء التراث ال ربي 

 البييقي  .2
؛ أحكاـ القرآف أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الُخْسَرْوِجردي 

لطب ة: الثانية, القاىرة, ا -جما البييقي, مكتبة الخانجي-لمشاف ي
 .ـ1994 - ىػ1414

 الجصاص  .3
؛ أحكاـ القرآف لمجصاص, تحقيؽ: أحمد بن عمي أبو بكر الرازي 

بيركت, الطب ة:  -محمد صادؽ القمحاكم, دار إحياء التراث ال ربي 
 .ىػ 1405

 حيافابف   .4
؛ البحر المحيط في أبو حيان محمد بن يوسف بن عمي بن يوسف 

بيركت,  -التفسير, تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ,  دار الفكر 
 .ىػ1420الطب ة: 

 الخمكتي  .5
؛  تفسير ركح البياف, إسماعيل حقي بن مصطفى المولى أبو الفداء 

 دار إحياء التراث ال ربي. 

 الشنقيطي  .6
ر؛ أضكاء البياف في محمد المين بن محمد المختار بن عبد القاد 

 -إيضاح القرآف بالقرآف, دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيا بيركت 
 مػ 1995 -ىػ  1415بناف,  ل

؛ فتح القدير, دار ابف كثير, محمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل  الشككاني  .7
 ىػ 1414 -دمشؽ, بيركت, الطب ة: اأكلع  -دار الكمـ الطيب 

 الطبرم  .8
؛ جاما البياف محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي 

ر,  مؤسسة الرسالة, في تأكيؿ القرآف, تحقيؽ: أحمد محمد شاك
 ـ 2000 -ىػ  1420الطب ة: اأكلع, 
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 عاشكرابف   .9
؛ التحرير كالتنكير محمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر 
تحرير الم نع السديد كتنكير ال قؿ الجديد مف تفسير الكتاب »

 .ىػ1984تكنس,   -, الدار التكنسية لمنشر «المجيد

 ال ربيابف   .10
؛ الناسخ كالمنسكخ في القرآف الكريـ, ريالقاضي أبي بكر المعاف

بكرس يد  -تحقيؽ: عبد الكريـ ال مكم المدغرم, مكتبة الثقافة الدينية
 2006القاىرة, -

 القرطبي  .11
؛ الجاما أحكاـ أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر النصاري 

براىيـ أطفيش, دار الكتب المصرية  القرآف, تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 ـ 1964 -ىػ 1384لقاىرة, الطب ة: الثانية, ا -

 كثيرابف   .12
؛ تفسير القرآف ال ظيـ, تحقيؽ: سامي أبو الفداء إسماعيل بن عمر 

ىػ 1420بف محمد سةمة, دار طيبة لمنشر كالتكزيا, الطب ة: الثانية 
 ـ 1999 -

 محمد رشيد رضا  .13
محمد شمس الدين بن محمد بياء الدين بن منَل عمي خميفة   
؛ تفسير المنار )تفسير القرآف الحكيـ(, اليي ة المصرية لقممونيا

 ـ 1990ال امة لمكتاب, 
 كتب السنة النبوية، وشروحيا

 ابف اأثير  .14

؛ جاما اأصكؿ في مجد الدين بن محمد ابن عبد الكريم الجزري 
التتمة تحقيؽ بشير  -أحاديث الرسكؿ, تحقيؽ: عبد القادر اأرنؤكط 

مكتبة دار البياف, الطب ة  -مطب ة المةح  -حمكاني عيكف, مكتبة ال
 .: اأكلع

 ابف بطاؿ  .15
شرح صحيح البخارل  أبي الحسن عمي بن خمف بن عبد الممك؛ 

ابف بطاؿ, تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ, دار النشر: مكتبة 
 ـ2003 -ىػ 1423الس كدية, الرياض, الطب ة: الثانية,  -الرشد 

 ابف حميد  .16

؛ المنتخب مف و محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الَكّسيأب 
مسند عبد بف حميد, تحقيؽ: صبحي البدرم السامرا ي , محمكد 

القاىرة, الطب ة: اأكلع,  -محمد خميؿ الص يدم,  مكتبة السنة 
1408 – 1988. 
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 ابف زنجكيو  .17

؛ اأمكاؿ أبو أحمد حميد بن مخمد بن قتيبة بن عبد اهلل الخرساني 
بف زنجكيو, تحقيؽ الدكتكر: شاكر ذيب فياض, مركز الممؾ فيصؿ ا

ىػ  1406لمبحكث كالدراسات اإلسةمية, الس كدية, الطب ة: اأكلع, 
 .ـ 1986 -

 ابف عبد البر  .18
ااستذكار, تحقيؽ: سالـ  أبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد؛ 

بيركت,  -محمد عطا, محمد عمي م كض,  دار الكتب ال ممية 
 .2000 – 1421لطب ة: اأكلع, ا

 أحمد  .19
؛ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ, تحقيؽ: ش يب اْلمام: أحمد بن حنبل 

عادؿ مرشد, كآخركف, مؤسسة الرسالة, الطب ة: اأكلع,  -اأرنؤكط 
  .ـ 2001 -ىػ  1421

20.  

 األباني

المكتب صحيح الجاما الصغير كزياداتو, ؛محمد ناصر الدين
 اإلسةمي. 

21.  
سمسمة اأحاديث الض يفة كالمكضكعة كأثرىا  مد ناصر الدين؛مح 

الممكمة  -السيئ في اأمة, دار النشر: دار الم ارؼ, الرياض 
 ـ1992ىػ /  1412ال ربية الس كدية, الطب ة: اأكلع, 

؛ إركاء الغميؿ في تخريا أحاديث منار السبيؿ, محمد ناصر الدين   .22
 ـ1985 -ىػ  1405: الثانية بيركت, الطب ة -المكتب اإلسةمي 

؛ غاية المراـ في تخريا أحاديث الحةؿ كالحراـ, محمد ناصر الدين   .23
 1405 -بيركت, الطب ة: الثالثة  -المكتب اإلسةمي 

مفرد, دار الصديؽ لمنشر صحيح اأدب المحمد ناصر الدين؛   .24
 ـ.1997 –ق 1418كالتكزيا, الطب ة: الراب ة, 

 الباجي  .25
؛ د سميمان بن خمف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبيأبي الولي 

بجكار محافظة مصر,  -المنتقع شرح المكطإ, مطب ة الس ادة 
 ىػ 1332الطب ة: اأكلع, 

 البخارم  .26

؛ صحيح أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة
البخارم, تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر, دار طكؽ النجاة 

عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(,  )مصكرة
 .ىػ1422الطب ة: اأكلع, 
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27.  
؛ اأدب أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة 

 -المفرد, تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي, دار البشا ر اإلسةمية 
 ـ.1989 – 1409بيركت, الطب ة: الثالثة, 

28.  

 البييقي

السنف  ن الحسين بن عمي بن موسى الُخْسَرْوِجردي؛أحمد ب 
الكبرل, تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا,  دار الكتب ال ممية, بيركت 

 ـ. 2003 -ىػ  1424لبنات, الطب ة: الثالثة,  -

29.  

؛ م رفة السنف أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الُخْسَرْوِجردي 
لناشركف: جام ة كاآلثار, تحقيؽ: عبد الم طي أميف قم جي, ا

-باكستاف(, دار قتيبة )دمشؽ  -الدراسات اإلسةمية )كراتشي 
 -دمشؽ(, دار الكفاء )المنصكرة  -بيركت(, دار الكعي )حمب 

 ـ1991 -ىػ 1412القاىرة(, الطب ة: اأكلع, 

 الترمذم  .30

؛ سنف أبي عيسى محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك
د شاكر, محمد عبد الباقي,إبراىيـ الترمذم, تحقيؽ: أحمد محم

مصر, الطب ة: الثانية,  -عكض, شركة مصطفع البابي الحمبي 
 ـ 1975 -ىػ  1395

 الحميدم  .31

أبو عبد اهلل محمد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح بن حميد  
؛ الجما بيف الصحيحيف البخارم كمسمـ, تحقيؽ: د. عمي الزدي

ف/ بيركت, الطب ة: الثانية, لبنا -حسيف البكاب,  دار ابف حـز 
 ـ2002 -ىػ 1423

 الجكزم  .32
كشؼ المشكؿ مف جمال الدين عبد الرحمن بن عمي بن محمد؛ 

حديث الصحيحيف, تحقيؽ: عمي حسيف البكاب, دار الكطف, 
 الرياض.

 الدارقطني  .33

أبي الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن مسعود بن  
حققو كضبط نصو كعمؽ عميو: ؛ سنف الدارقطني, النعمان بن دينار

ش يب اارنؤكط, حسف عبد المن ـ شمبي, عبد المطيؼ حرز اهلل, 
,  مؤسسة الرسالة, بيركت  لبناف, الطب ة: اأكلع,  -أحمد برىـك

 ـ 2004 -ىػ  1424
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 الزرقاني  .34
؛ شرح الزرقاني عمع مكطأ اإلماـ محمد بن عبد الباقي بن يوسف 

القاىرة,  -د, مكتبة الثقافة الدينية مالؾ, تحقيؽ: طو عبد الرءكؼ س 
 ـ2003 -ىػ 1424الطب ة: اأكلع, 

 الزيم ي  .35

؛ نصب الراية جمال الدين أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد 
أحاديث اليداية ما حاشيتو بغية األم ي في تخريا الزيم ي, 

-بيركت  -تحقيؽ: محمد عكامة, مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر 
الس كدية, الطب ة:  -جدة  -ار القبمة لمثقافة اإلسةميةلبناف/ د
 ـ1997ىػ/1418اأكلع, 

 السيكطي كآخركف  .36
؛ شرح سنف ابف السيوطي، محمد المجددي، فخر الحسن الكنكوىي 

 كراتشي.  –ماجو,  قديمي كتب خانة 

 الشككاني  .37
؛ نيؿ اأكطار, تحقيؽ: محمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل 

دار الحديث, مصر, الطب ة: اأكلع,  الصبابطي,عصاـ الديف 
 ـ1993 -ىػ 1413

 الطبراني  .38
الم جـ  سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي؛ 

اأكسط, تحقيؽ: طارؽ بف عكض اهلل بف محمد, عبد المحسف بف 
 القاىرة .  -إبراىيـ الحسيني, دار الحرميف 

39.  

 ال سقةني

؛  الدراية في بن محمد بن أحمد بن حجرأبو الفضل أحمد بن عمي  
تخريا أحاديث اليداية, تحقيؽ: السيد عبد اهلل ىاشـ اليماني المدني, 

 بيركت. –دار الم رفة 

40.  
؛ التمخيص أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر 

الحبير في تخريا أحاديث الراف ي الكبير, دار الكتب ال ممية, 
 ـ.1989 -ىػ1419كلع الطب ة: الطب ة اأ

؛  فتح البارم شرح صحيح أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل   .41
 .ق1379بيركت,  -البخارم, دار الم رفة 

 ال يني  .42
أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين  

؛ عمدة القارم شرح صحيح البخارم, دار إحياء التراث الغيتابى
 بيركت. -ال ربي 
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 القتيبي  .43
؛ إرشاد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الممك القسطَلني أحمد 

, السارم لشرح صحيح البخارم, المطب ة الكبرل اأميرية, مصر
 .ىػ1323الطب ة: الساب ة, 

؛ تحفة اأحكذم بشرح أبي العَل محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم  المباركفكرم  .44
 بيركت. –جاما الترمذم, دار الكتب ال ممية 

؛ صحيح مسمـ, تحقيؽ: الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري أبي مسمـ  .45
 بيركت.   -محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث ال ربي 

 المناكم  .46
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن عمي  

؛ التيسير بشرح الجاما الصغير, مكتبة اإلماـ بن زين العابدين
 .ـ1988 -ىػ 1408الطب ة: الثالثة, الرياض,  -الشاف ي 

 المناكم  .47
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن عمي بن 

؛ فيض القدير شرح الجاما الصغير, المكتبة التجارية زين العابدين
 1356مصر, الطب ة: اأكلع,  -الكبرل 

 النككم  .48
حيح مسمـ ؛ المنياج شرح صأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 

بيركت, الطب ة: الثانية, -بف الحجاج, دار إحياء التراث ال ربي
 ق.1392

 اْلسَلمية: كتب العقيدة

شرح ثةثة اأصكؿ,  دار الثريا لمنشر,  محمد بن صالح بن محمد؛  ابف عثيميف  .49
 .ـ2004 -ىػ 1424الراب ة,  الطب ة:

 كتب القواعد الفقيية و المقاصد:

 الشاطبي  .50
؛ المكافقات, تحقيؽ: أبك عبيدة بن موسى بن محمد المخميإبراىيم  

مشيكر بف حسف آؿ سمماف, دار ابف عفاف, الطب ة: الطب ة اأكلع 
 .ـ1997ىػ/ 1417

 عثيميفابف   .51
القكاعد الفقيية, اعتنع بو كخرج  محمد بن صالح بن محمد؛ 

  أحاديثو أبك مالؾ بف حامد بف عبد الكىاب, دار البصيرة اإلسكندرية.

 القرافي  .52
؛ أبي العباس شياب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 

 الفركؽ " أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ",  عالـ الكتب. 
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 كتب المذاىب الفقيية:
 المذىب الحنفي

المبسكط, دار الم رفة  محمد بن أحمد بن أبي سيل شمس الئمة؛  السرخسي  .53
 .ـ1993-ىػ1414بيركت,   -

رد المحتار عمع الدر المختار, محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز؛  ديفعابابف   .54
 .ـ1992 -ىػ 1412بيركت, الطب ة: الثانية, -دار الفكر

؛ بدا ا الصنا ا في ترتيب عَلء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد  الكاساني  .55
 .ـ1986 -ىػ 1406الشرا ا, دار الكتب ال ممية, الطب ة: الثانية, 

؛ البحر الرا ؽ شرح كنز الدقا ؽ, زين الدين بن إبراىيم بن محمد  يـنجابف   .56
 دار الكتاب اإلسةمي, الطب ة: الثانية.

؛  فتح القدير, دار كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي  ىماـابف   .57
 الفكر. 

 المذىب المالكي

 اإلماـ مالؾ  .58
دار الكتب  ؛  المدكنة,مالك بن أنس بن مالك بن عامر الصبحي 

 ـ1994 -ىػ 1415ال ممية, الطب ة: اأكلع, 
 ؛ القكانيف الفقيية.أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل جزمابف   .59

 الدسكقي  .60
حاشية الدسكقي عمع الشرح الكبير, دار  محمد بن أحمد بن عرفة؛ 

 الفكر.

61.  

 رشدابف 

صيؿ كالشرح ؛  البياف كالتحأبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي
كالتكجيو كالت ميؿ لمسا ؿ المستخرجة, تحقيؽ: د محمد حجي 

لبناف, الطب ة: الثانية,  -كآخركف,  دار الغرب اإلسةمي, بيركت 
 ـ 1988 -ىػ  1408

62.  
؛ المقدمات المميدات, تحقيؽ: أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي 

الطب ة:  بيركت, لبناف,–س يد أحمد أعراب, دار الغرب اإلسةمي 
 ـ 1988 -ىػ  1408اأكلع, 

 الرُّعيني  .63
 شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن؛ 

مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ, دار الفكر, الطب ة: الثالثة, 
 ـ1992 -ىػ 1412
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 عبد البرابف   .64

؛ الكافي في فقو أىؿ أبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد 
محمد محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني,  مكتبة  المدينة, تحقيؽ:

الرياض الحديثة, الرياض, المممكة ال ربية الس كدية, الطب ة: الثانية, 
 ـ1980ىػ/1400

 عميش  .65
منح الجميؿ شرح مختصر  أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن محمد؛ 

 ـ1989ىػ/1409بيركت,   -خميؿ, دار الفكر 

 القرافي  .66
لدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبي العباس شياب ا 

؛ الذخيرة, تحقيؽ: محمد حجي, س يد أعراب, محمد بك المالكي
 .ـ 1994بيركت, الطب ة: اأكلع,  -خبزة, دار الغرب اإلسةمي

 المذىب الشافعي

 الشاف ي  .67
اأـ ,  دار  أبي عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان؛ 

 .ـ1990ىػ/1410بيركت,  -الم رفة 

68.  

 الشربيني

مغني المحتاج إلع م رفة   شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب؛ 
ىػ 1415م اني ألفاظ المنياج, دار الكتب ال ممية, الطب ة: اأكلع, 

 .ـ1994 -

69.  
اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي  شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب؛

 كت.بير  -شجاع, تحقيؽ: مكتب البحكث كالدراسات, دار الفكر 

 الشيرازم  .70
؛ الميذب في فقو اإلماـ الشاف ي , تحقيؽ: الدكتكر محمد أبي إسحا 

بيركت, الطب ة اأكلع -دمشؽ, الدار الشامية-الزحيمي, دار القمـ
 ـ1996-ق1417

 الككىجي  .71

زاد المحتاج بشرح  العَلمة الشيخ: عبد اهلل بن الشيخ حسن؛
م, طبا عمع نفقة المنياج, تحقيؽ: عبداهلل بف إبراىيـ اأنصار 

 الشؤكف الدينية بدكلة قطر, الطب ة اأكلع.
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 الماكردم  .72

 أبي الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي؛
الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشاف ي كىك شرح مختصر 
المزني, تحقيؽ: عمي محمد م كض, عادؿ أحمد عبد المكجكد,  دار 

 ـ1999-ىػ1419لبناف, الطب ة: اأكلع,  - الكتب ال ممية, بيركت

73.  

 النككم

؛ المجمكع شرح الميذب )ما أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف
 .تكممة السبكي كالمطي ي(, دار الفكر

74.  
ركضة الطالبيف كعمدة  أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف؛

 -دمشؽ -المفتيف, تحقيؽ: زىير الشاكيش, المكتب اإلسةمي, بيركت
 ـ1991ىػ / 1412عماف, الطب ة: الثالثة, 

 المذىب الحنبمي

 أحمد  .75
مسا ؿ أحمد بف حنبؿ ركاية أبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل؛  

بيركت,  -ابنو عبد اهلل, تحقيؽ: زىير الشاكيش,  المكتب اإلسةمي 
 ـ1981ىػ 1401الطب ة: اأكلع, 

؛ كشاؼ حسن بن إدريس منصور بن يونس بن صَلح الدين ابن  البيكتي  .76
 القناع عف متف اإلقناع, دار الكتب ال ممية. 

 البيكتي  .77
الركض  منصور بن يونس بن صَلح الدين ابن حسن بن إدريس؛ 

المربا شرح زاد المستقنا, خرج أحاديثو: عبد القدكس محمد نذير,  
 مؤسسة الرسالة.  -دار المؤيد 

 الزركشي  .78
رح الزركشي عمع مختصر ؛ ششمس الدين محمد بن عبد اهلل 

 ـ 1993 -ىػ  1413الخرقي, دار ال بيكاف, الطب ة: اأكلع, 

79.  

 قدامةابف 

المغني, مكتبة أبي محمد موف  الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد؛  
 ـ1968 -ىػ 1388القاىرة, 

80.  
عبد الرحمن بن محمد بن , عبداهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة 

كبير, تحقيؽ: محمد رشيد رضا, مطب ة المغني كالشرح ال؛ قدامة
 ق 1347المنار كمكتباتيا, الطب ة الثانية 
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81.  
؛ الشرح الكبير عمع متف عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 

المقنا, أشرؼ عمع طباعتو: محمد رشيد رضا صاحب المنار,  دار 
 الكتاب ال ربي لمنشر كالتكزيا. 

 المرداكم  .82
؛ اإلنصاؼ في م رفة عمي بن سميمان عَلء الدين أبو الحسن 

 الراجح مف الخةؼ, دار إحياء التراث ال ربي. 

 مفمحابف   .83
؛ أبي إسحا  إبراىيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن مفمح

لبناف, الطب ة:  -ت المبدع في شرح المقنا, دار الكتب ال ممية, بيرك 
 .ـ1997 -ىػ 1418اأكلع, 

 :كتب عامة

 اأشقر  .84

مستجدات فقيية في قضايا الزكاج كالطةؽ,  ة ُعمر ُسميمان؛أسام
-ق1420اأردف, الطب ة اأكلع  -دار النفا س لمنشر كالتكزيا

 ـ2000

 اأشقر كآخركف  .85

؛ بحكث فقيية في قضايا إقتصادية محمد سميمان الشقر وآخرون
اأردف, الطب ة اأكلع  -م اصرة, دار النفا س لمنشر كالتكزيا, عماف

 ـ1998ق1418

 اأنصارم  .86

الرد  أبي يوسف يعقوب بن إبراىيم بن حبيب بن سعد بن حبتة؛ 
عمع سير اأكزاعي, عني بتصحيحو كالت ميؽ عميو: أبك الكفا 
اأفغاني, عني بنشره: لجنة إحياء الم ارؼ الن مانية, بحيدر آباد 

 .الدكف, باليند, الطب ة: اأكلع

 اأىدؿ  .87
الثالثة  س كلية في اإلسةـ, الطب ة:؛  كتاب المعبد اهلل قادري

 ـ1992ىػ 1412

 البداح  .88
؛ اابت اث, تاريخو كآثاره, الطب ة الثانية عبد العزيز بن أحمد

 ـ1432-2011
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 ابف تيمية  .89

اقتضاء  ؛الحراني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم
: ناصر عبد الكريـ تحقيؽ,الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ

 -ىػ 1419الطب ة: الساب ة,  دار عالـ الكتب, بيركت, لبناف ,ال قؿ
 ـ1999

؛ اإلتجاىات الفكرية الم اصرة, دار الكفاء لمطباعة عمى جريشة جريشة  .90
 ـ. 1990 -ق1411المنصكرة, الطب ة الثالثة  –كالنشر كالتكزيا 

 -كر المحمع باآلثار, دار الفأبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد؛   حـزابف   .91
 بيركت. 

-؛ قضايا فقيية م اصرة في الماؿ كاإلقتصاد, دار القمـنزيو حماد حماد  .92
 ـ2001ق,1421بيركت, الطب ة اأكلع-دمشؽ, الدار الشامية

 خريشة, الزيبؽ  .93
أساليب الغزك الفكرم  ؛عمى محمد خريشة، محمد شريف الزيب 

مصر, -القاىرة -لم الـ اإلسةمي , دار اإلعتصاـ لمنشر كالتكزيا
 النسخة اأخيرة.

 السالكسي  .94
, مكسكعة القضايا الفقيية الم اصرة كاإلقتصاد عمى السالوسي 

 2007-اإلسةمي, , مكتبة دار القرآف , الطب ة الساب ة

 السايح  .95
, الغزك الفكرم في التصكر اإلسةمي, ر يس أحمد عبد الرحيم 

أكلع التحرير د. عمع أحمد الخطيب, النسخة اأخيرة جمادل ا
 ق1414

 الس دم  .96

نصيحة مختصرة في الحث عمع التمسؾ  عبد الرحمن بن ناصر؛ 
بالديف كالتحذير مف المدارس اأجنبية, تحقيؽ: عبد السةـ بف برجس 
آؿ عبد الكريـ, دار اإلماـ أحمد لمنشر كالتكزيا, الطب ة 

 ـ2005-ق1426اأكلع

 سميمافأبك   .97
بنكية اإلقراضية كالسحب المباشر البطاقات ال عبد الوىاب بن إبراىيم؛

لبناف, الطب ة -دمشؽ, الدار الشامية-مف الرصيد, دار القمـ لمنشر
 ـ1998-ق1419اأكلع

 .ـ2007-ق1428المفصؿ في أحكاـ اليجرة, عمى بن نايف؛  الشحكد  .98
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؛  المخططات اإلست مارية لمكافحة اإلسةـ, دار محمد محمود الصكاؼ  .99
 ـ1979 مصر ,–القاىرة –اإلعتصاـ 

اإلستشراؽ كالدراسات اإلسةمية, دار عبد القيار داود عبد اهلل؛   ال اني  .100
 ـ2001-ق1421الفرقاف لمنشر كالتكزيا, الطب ة اأكلع 

دمشؽ,  –بحكث في قضايا فقيية م اصرة, دار القمـ   محمد تقي؛ ال ثماني  .101
 ـ 2003 -ق1424الطب ة الثانية

 ال مارم  .102
ماؿ كآاـ كأحكاـ, دار الحضارة لمنشر اابت اث آ؛ فيد بن يحي

 كالتكزيا, الطب ة الخامسة.

103.  
 القرضاكم

؛ فقو الجياد دراسة مقارنة أحكامو كفمسفتو في يوسف القرضاوي 
 ـ2009القاىرة,  -ضكء القرآف كالسنة, مكتبة كىبة الزحيمي

القاىرة,  -في فقو اأقميات المسممة, دار الشركؽ ؛يوسف القرضاوي  .104
 ـ2001-ق1422اأكلع الطب ة

اابت اث إلع الخارج كقضايا اإلنتماء كاإلغتراب ابراىيم بن حمد؛  الق يد  .105
 ق , النسخة اأخيرة1409الحضارم, الطب ة اأكلع, 

 القيـابف   .106
؛ أحكاـ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الجوزية

يؽ شاكر بف تكف -أىؿ الذمة, تحقيؽ: يكسؼ بف أحمد البكرم 
 1997 - 1418الدماـ, الطب ة: اأكلع,  -ال اركرم, رمادل لمنشر 

 ق1425؛ أحكاـ الت امؿ ما غير المسمميف, خالد بن محمد الماجد  .107

 محمكد  .108
الغزك الفكرم كالتيارات الم ادية لإلسةـ,  عمى عبد الحميم محمود؛

 –إدارة الثقافة كالنشر بجام ة اإلماـ محمد بف س كد اإلسةمية 
 .ـ1984ق1404رياض, ال

 مرسي  .109
؛ التغريب في الت ميـ في ال الـ اإلسةمي, جام ة محمد عبد العميم 

اإلماـ محمد بف س كد اإلسةمية إدارة الثقافة كالنشر, النسخة 
 ـ1988-ق1409-اأخيرة

 منصكر  .110
الزكاج بنية الطةؽ مف خةؿ أدلة  صالح بن عبدالعزيز آل منصور؛

الشري ة اإلسةمية, دار ابف الجكزم لمنشر الكتاب كالسنة كمقاصد 
 ق1428كالتكزيا, الطب ة اأكلع 
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 كتب السياسة الشرعية والقضاء

 السرخسي  .111
؛ شرح السير الكبير, شمس الئمة محمد بن أحمد بن أبي سيل  

 ـ 1971الشركة الشرقية لإلعةنات,

 الماكردم  .112
 بغدادي؛أبي الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري ال 

 القاىرة,  -اأحكاـ السمطانية, دار الحديث 
 كتب الرقائ  واآلداب

 كتب المغة

 إبراىيـ كآخركف  .113
)إبراىيـ مصطفع,أحمد الزيات, حامد عبد القادر, محمد النجار(؛ 

 الم جـ الكسيط,  دار الدعكة. 

 بازابف   .114
باز ؛ مجمكع فتاكل ال ةمة عبد ال زيز بف عبد العزيز بن عبد اهلل 

 , أشرؼ عمع جم و كطب و: محمد بف س د الشكي ر. 

115.  

 باز كآخركفابف 

فتاكل المجنة الدا مة لمبحكث ال ممية كاإلفتاء, جما  ابن باز وآخرون؛
كترتيب: أحمد بف عبد الرزاؽ الدكيش, إدارة البحكث ال ممية كاإلفتاء, 

-ق1419لمنشر كالكزيا, الطب ة اأكلع  –الرياض, دار ال اصمة 
 .ـ1998

116.  
؛ فتاكل إسةمية, جما كترتيب: محمد بف عبد ابن باز وآخرون

ال زيز بف عبد اهلل المسند, دار الكطف لمنشر, الرياض, الطب ة 
 .ق1413 ـ, الطب ة الثانية1994 -ىػ 1414اأكلع, 

 تيميةابف   .117

مجمكع الفتاكل,  تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحميم؛ 
بف محمد بف قاسـ, مجما الممؾ فيد لطباعة  تحقيؽ: عبد الرحمف

المصحؼ الشريؼ, المدينة النبكية, المممكة ال ربية الس كدية,  
 .ـ1995ىػ/1416

 الجكىرم  .118
الصحاح تاج المغة كصحاح ال ربية, أبي نصر إسماعيل بن حماد؛ 

بيركت,  -دار ال مـ لممةييف تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار,
 .ـ1987 -  ىػ 1407الطب ة: الراب ة 
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 الزبيدم  .119
؛ تاج ال ركس مف جكاىر محّمد بن محّمد بن عبد الرزّا  الحسيني 

 القامكس, تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف,  دار اليداية. 

 الطنطاكم  .120
فتاكل عمع الطنطاكم, جم يا كرتبيا: مجاىد  الطنطاوي؛عمي 

طب ة الس كدية, ال -جدة-ديرانية, دار المنارة لمنشر كالتكزيا
 .ـ1985-ق1405اأكلع

 عثيميفابف   .121

مجمكع فتاكل كرسا ؿ فضيمة الشيخ  محمد بن صالح بن محمد؛ 
ابف عثيميف, جما كترتيب: فيد بف ناصر  -محمد بف صالح ال ثيميف

 -دار الثريا, الطب ة : اأخيرة  -بف إبراىيـ السميماف,  دار الكطف 
 .ىػ 1413

عالـ  – جـ المغة ال ربية الم اصرة م أحمد مختار عبد الحميد؛   عمر  .122
 ـ 2008 -ىػ  1429الكتب, الطب ة: اأكلع, 

 -؛ إحياء عمكـ الديف, دار الم رفة أبي حامد محمد بن محمد  الغزالي  .123
 بيركت.

124.  
مجمكعة مف 

 المغكييف
؛ الكتاب الم جـ ال ربي اأساسي, جماعة من كبار المغويين العرب 

 متربية كالثقافة كال مكـ.  بتكميؼ مف المنظمة ال ربية ل

 محمد بف إبراىيـ  .125

فتاكل كرسا ؿ سماحة  محمد بن إبراىيم بن عبد المطيف آل الشيخ؛ 
الشيخ محمد بف إبراىيـ بف عبد المطيؼ آؿ الشيخ, جما كترتيب 
كتحقيؽ: محمد بف عبد الرحمف بف قاسـ,  مطب ة الحككمة بمكة 

 .ىػ1399المكرمة, الطب ة: اأكلع, 

 منظكر ابف  .126
لساف ال رب, دار   محمد بن مكرم بن عمى جمال الدين؛ أبي الفضل

 ىػ 1414 -بيركت, الطب ة: الثالثة  -صادر 

 الييتمي  .127
أحمد بن محمد بن عمي بن حجر  أبي العباس شياب الدين 

الزكاجر عف اقتراؼ الكبا ر, دار الفكر,  ؛الييتمي السعدي النصاري
 ـ 1987 -ىػ 1407الطب ة: اأكلع, 
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 ثانيا: الدوريات:

 الدوريات

 الجكاىرم  .128
؛ بحث ب نكاف:  بطاقات اا تماف, مجمة مجما الفقو الشيخ حسن

 .1994-1415, الجزء الثاني,السنة: 8ااسةمي, ال دد:

 الحربي  .129
بحث ب نكاف: " التخريا الفقيي لم ةقة بيف مصدر بطاقة  مبارك؛

الثاني, السنة الثةثكف,  اا تماف كحامميا", مجمة الحقكؽ, ال دد
 ـ. 2006ق, يكنيك1427جمادل اآلخرة 

 الخةيمة  .130
بحث ب نكاف:" ىجرة الكفاءات ال ممية كالفكرية ال ربية:  ىدى أحمد؛ 

 55أسبابيا كنتا جيا", مجمة اتحاد الجام ات ال ربية , ال دد:
   2010السنة

 الداكد  .131
تكاجو المرشحيف  ؛ بحث ب نكاف: المشكةت التيعبد الرحمن بن حمد

لإلبت اث قبؿ إلتحاقيـ بالب ثة, مجمة رسالة الخميا ال ربي, ال دد: 
 ـ 2010ق,1431السنة : 116

 زحةف  .132
؛ بحث ب نكاف: "مشكمة ىجرة الكفاءات كعةقتيا بنمكذج انطوان

  1980,السنة:15التنمية كالت ميـ", مجمة المستقبؿ ال ربع, ال دد:

 الصباغ  .133
؛ اابت اث كمخاطره, مجمة الجندم المسمـ, فيالشيخ محمد بن لط

 ـ 1980-ق1400, سنة النشر22ال دد:

 الصكفي  .134
؛ التنمية كىجرة اأدمغة في ال الـ ال ربع, ولد الشيباني ولد إبراىيم

, 48مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية, ال دد:
  2001السنة:

 عبد الجبار  .135
اف:" الت ميـ اأجنبي... مخاطر ا , مقاؿ ب نك مييمن عبد الجبار

 ـ.2002ق,1423,السنة 174,175تنتيي", مجمة البياف, ال دد 

 فيمي  .136
؛ بحث ب نكاف:" اآلثار اإلجتماعية كاأخةقية لم ممانية", مجمة أحمد

 ـ  2001-ق1421, السنة160البياف,  ال دد:
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 القرم  .137
ما صيغة ؛ بحث ب نكاف: " اا تماف المكلد عمع شكؿ بطاقة محمد

مقترحة لبطاقة ا تمانية خالية مف المحظكرات الشرعية", مجمة مجما 
 . 1994-ق1415الفقو اإلسةمي, ال دد الثامف, الجزء الثاني, السنة:

 المطيرم  .138
؛ بحث ب نكاف:" حكـ ال كض في بطاقات اا تماف", مجمة دعيج

 .ـ 2004, السنة27الشري ة كالقانكف,  ال دد:

 

 العممية:ثالثا: الرسائل 

 اعبيس  .139
؛ ال مؿ عند غير المسمميف مف كجية نظر ازدىار طاىر أحمد

 -إسةمية, إشراؼ: جماؿ أحمد زيد الكيةني, جام ة النجاح الكطنية
 ـ2011نابمس 

 تكبمياؾ  .140
؛ اأحكاـ السياسية لألقميات المسممة في الفقو سميمان محمد

لنفا س لمنشر دار ا-كمية الشري ة –اإلسةمي, الجام ة اأردنية 
 كالتكزيا 

 زردكمي  .141
؛ , فقو السياسة الشرعية لألقميات المسممة, إشراؼ: صالح فمة

 ق 1427-ق1426باتنة  –بكبشيش, جام ة ال قيد الحاج لخضر 

 سالـ  .142
؛ أحكاـ الت امؿ اإلقتصادم ما ال دك في الفقو سالم عبداهلل أبو مخدة

ماىر الحكلي, حسف اإلسةمي"دراسة الحالة الفمسطينية", إشراؼ: 
 ـ2012-ق1433لبناف -طرابمس-محمد الرفاعي, جام ة الجناف

 سةمو  .143
؛ , اأقميات اإلسةمية كما يت مؽ بيا مف محمد بن درويش بن محمد

أحكاـ في ال بادات كاإلمارة كالجياد, إشراؼ: أحمد بف عبد الرزاؽ 
 ق1420-1419مكة المكرمة   -الكبيسي, جام ة أـ القرل

 عمياف  .144
اليجرة إلع غير بةد المسمميف حكميا كآثارىا  عبداهلل يوسف؛

الم اصرة في الشري ة اإلسةمية, إشراؼ: مازف إسماعيؿ ىنية, 
 عمادة الدراسات ال ميا كمية الشري ة كالقانكف  –الجام ة اإلسةمية 
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 المواقع اْلكترونية:رابعًا: 
http://www.youtube.com/watch?v=1ZdDdfDuVo4 ابف عثيميف  .145  

شبكة النصيحة   .146
 اإلسةمية

http://www.alnasiha.net/cms/node/2817 

http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa شبكة نكر اإلسةـ  .147

&task=view&Itemid=31&catid=440&id=21192 

148.  

عبداهلل آؿ محمكد: 
رسالة إلع الحكاـ 

بشأف الطمبة المبت ثيف 
 لمخارج

http://www.ibn-

mahmoud.com/books/RESALAH%20ELA%20AHOKK

AM%20BE%20SHAAN%20ALTALABAH%20ALMO

BTATHEEN.pdf 

 

 http://www.alrassxp.com/forum/t45943.html بحث لمحمد الصالح  .149

http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=538 مجمة الكعي اإلسةمي  .150  

151.  
المجمس اأكركبي 
 لإلفتاء كالبحكث

http://e-cfr.org/new/?fatwa=%D9%85%D8%A7-

%D9%87%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%

8A-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-

%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%89-

%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D9%85-3  

152.  
مجما فقياء الشري ة 

 بأمريكا
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/documents-

data/releases-declarations/82909-2004-07-18%2016-47-

40.html 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfat مكقا إسةـ كيب  .153

wa&Option=FatwaId&lang=A&Id=13176  

154.  
مكقا اإلسةـ سؤاؿ 

 كجكاب
http://islamqa.info/ar/ref/82392 

 مكقا الدليؿ الفقيي  .155
http://www.fikhguide.com/almbt3th/72 

  http://www.fikhguide.com/almbt3th/60   

http://www.fikhguide.com/guests/question/109 

http://www.fikhguide.com/almbt3th/47 

156.  
المكقا الرسمي  ل مي 

 محي الديف القرة
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com

_content&view=article&id=603:2009-07-14-13-00-

43&catid=105:2009-07-14-12-56-05&Itemid=13 

157.  
المكقا الرسمي لفضيمة 
الدكتكر عمع بف حمزة 

http://www.alomarey.net 

/index.php?option=com_content&view=article&id=402&

catid=52:2010-10-20-04-24-03&Itemid=66 

http://www.youtube.com/watch?v=1ZdDdfDuVo4
http://www.alnasiha.net/cms/node/2817
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=31&catid=440&id=21192
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=31&catid=440&id=21192
http://www.ibn-mahmoud.com/books/RESALAH%20ELA%20AHOKKAM%20BE%20SHAAN%20ALTALABAH%20ALMOBTATHEEN.pdf
http://www.ibn-mahmoud.com/books/RESALAH%20ELA%20AHOKKAM%20BE%20SHAAN%20ALTALABAH%20ALMOBTATHEEN.pdf
http://www.ibn-mahmoud.com/books/RESALAH%20ELA%20AHOKKAM%20BE%20SHAAN%20ALTALABAH%20ALMOBTATHEEN.pdf
http://www.ibn-mahmoud.com/books/RESALAH%20ELA%20AHOKKAM%20BE%20SHAAN%20ALTALABAH%20ALMOBTATHEEN.pdf
http://www.alrassxp.com/forum/t45943.html
http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=538
http://e-cfr.org/new/?fatwa=%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85-3
http://e-cfr.org/new/?fatwa=%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85-3
http://e-cfr.org/new/?fatwa=%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85-3
http://e-cfr.org/new/?fatwa=%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85-3
http://e-cfr.org/new/?fatwa=%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85-3
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 ال مرم

158.  
المكقا الرسمي لمشيخ 

 عبداهلل بف بيو
http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/221  

يخ عبد مكقا الش  .159
 ال زيز الراجحي

http://portal.shrajhi.com/Fatawa/ID/618 

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/List/ViewDecisionDeta مكقا الفقو اإلسةمي  .160

ils.aspx?DecisionID=1633  

-http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/5218-2011-09 مكقا القرضاكم  .161

29-14-29-37.html 
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مكقا المختار 

 اإلسةمي
http://islamselect.net/mat/41980  

 http://www.almoslim.net/node/52788 مكقا المسمـ  .163

-http://www.onislam.net/arabic/fiqh-a-tazkia/fiqh مكقا أكف إسةـ نت  .164

papers/8084/103815-2008-01-17%2009-29-45.html 
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8A%D9%81/103681-2008-01-09%2013-56-22.html 
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scholar/8281/8341/53170-2004-08-01%2017-37-04.html 
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 المصرية

http://www.philadelphia.edu.jo/almaktabah/book12/home

/9/11-c4/45814-----186 
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 اإلسةمي
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مكقا رابطة ال الـ   .170
 اإلسةمي
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 : فيرس المحتوياترابعاً 

 الصفحة الموضوع
 أ  البسممة
 ب  اإلىداء

 ج  شكر كتقدير
 د  ميقدمة

ػاضغصلػاألولػػ
ػاالبتطاثػإضىػبالدػزغرػاضطدضطغن

 2 حقيقة اابت اث إلع بةد غير المسمميف :المبحث اأكؿ
 6 ةد غير المسمميفأسباب اابت اث إلع ب :المبحث الثانع
 10 مخاطر اابت اث :المبحث الثالث
 17 حكـ اابت اث إلع بةد غير المسمميف كضكابطو الشرعية :المبحث الرابا 

 17 المطمب اأكؿ: حكـ إقامة المبت ث في بةد غير المسمميف مف أجؿ الدراسة.
 30 ف.المطمب الثاني: ضكابط ك شركط  اابت اث إلي بةد غير المسممي

ػاضغصلػاضثاظي
 األحصامػاالجتطارغظػضضطبتطثػإضىػبالدػزغرػاضطدضطغنػ

المبحث اأكؿ السكف ما ال ا ةت اأجنبية لت مـ المغة, كعةقة المبت ث بزمة و غير 
 المسمميف

34 

 46 المبحث الثانع  مشاركة المبت ث لمف اليات الثقافية كااجتماعية التع تقيميا الجام ة
 51 الثالث  ابت اث الفتاة إلع بةد غير المسمميف كالتحديات التع تكاجيياالمبحث 

 59 المبحث الرابا  زكاج المبت ث مف أجؿ الحصكؿ عمع الجنسية كاإلقامة الدا مة
ػاضغصلػاضثاضثػ

 ططاطالتػاضطبتطثػإضىػبالدػػزغرػاضطدضطغنػ
 74 تو الماليةالمبحث اأكؿ  استخداـ المبت ث لبطاقة اا تماف في م امة
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 الصفحة الموضوع
المبحث الثانع  المستحقات المترتبة عمع الرسـك كالضرا ب الحككمية في بةد غير 

 المسمميف  )تسديد الضرا ب مف الفكا د الربكية(
84 

 93 المبحث الثالث  عمؿ المبت ث في بةد غير المسمميف
 100 الخاتمة

 اضغؼارسػاضطاطظ
 103 أكان: فيرس اآليات القرآنية

 106 يان: فيرس اأحاديث النبكيةثان
 108 ثالثان: فيرس المصادر كالمراجا

 127 راب ان: فيرس المحتكيات
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 اضطربغظ اضطضخصػباضضعظ

ي ني بشريحة كعدد ا بأس بو مف الطمبة المبت ثيف إلع  ذه الرسالة مكضكعان ذا أىمية, إذتناكلت ى
لقضايا كالمسا ؿ التي تت مؽ بالنكاحي الدراسية كاإلجتماعية بةد غير المسمميف, كحيث تـ طرح ا

كالمالية لممبت ثيف إلع بةد غير المسمميف, كقد تككنت ىذه الرسالة مف ثةثة فصكؿ كخاتمة كىي 
 كاآلتي:

ػاألول: قد تناكلت فيو مفيكـ اابت اث إلع بةد غيرالمسمميف, أسبابو, كمخاطره, كحكمو  اضغصل
 إلع أف اإلبت اث جا ز كلكف ضمف ضكابط كشركط تـ ذكرىا.كالذم خمصت فيو 

تناكلت فيو الحديث عف السكف ما ال ا ةت اأجنبية لت مـ المغة, كعةقة المبت ث  اضغصلػاضثاظي:
بزمة و مف غير المسمميف, كمشاركة المبت ث لمف اليات كالنشاطات التي تقيميا الجام ة, كابت اث 

 مميف, كزكاج المبت ث مف أجؿ الحصكؿ عمع الجنسية كاإلقامة الدا مة,الفتاة إلع بةد غير المس
 كحكـ كؿ مسألة كما يت مؽ بيا مف أحكاـ.

ػاضثاضث: بةد غير  لم امةت المالية لممبت ث إلعفقد تناكلت فيو المسا ؿ المت مقة با اضغصل
بكية كتسديد الضرا ب منيا, ت اممو ببطاقة اا تماف, كمدم مشركعية الت امؿ بالفكا د الر  يف, المسمم

 كعممو في بةد غير المسمميف كحكـ كؿ مسألة كما يت مؽ بيا مف أحكاـ. 

 تناكلت فييا أىـ النتا ا كالتكصيات التي تكصمت إلييا في ىذا البحث. ثمػاضخاتطظ:
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ػاضطضخصػباضضعظػاإلظجضغزغظ

Abstract 

 

This research addresses a subject of immense importance to a large group 

of people as it concerns a significant number of students who are on 

scholarships to non-Muslims countries, and discusses issues and concerns 

pertaining to academic, social and financial affairs of students studying in 

non-Muslim counties.  

The research comprises of the following three chapters: 

Chapter One: Addresses the concept of scholarship to non-Muslim 

countries i.e. it's meaning, causes, implications and risks, discusses Islamic 

views of the same and concludes that scholarship to non-Muslim is 

acceptable under the conditions and guidelines described in chapter one  .  

Chapter Two: Discusses issues, concerns and Islamic provisions in 

regards to: residing with non-Muslim families to learn the English 

language, relationship with non-Muslim colleagues, participation in the 

events and activities that are arranged by Universities, sending females on 

scholarship to non-Muslim counties, marriage for the purpose of becoming 

citizens or permanent residents. 

Chapter Three: Covers issues, concerns and Islamic views pertaining to 

financial transactions of students who are on scholarship in non-Muslim 

countries, usage of credit cards, utilization of usurious interest to pay taxes 

and working under non-Muslims. 

The Conclusion: Emphasizes the most important findings of the research 

and provides researcher recommendations. 

 
 


