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 دراسة فقهية-اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية
 أمل بنت إبراهيم بن عبد هللا الدابسي.د
أستاذ الفقه املشارك يف قسم الفقه

بكلية الشريعة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

:امللخص

، والفكريــة، وال ـ ية، والسياســية، وابمنيــة، وايقت ــادية، ومنهــا العلميــة، فمنهــا ابســباد الدينيــة،لإلقامة يف غري البالد اإلسالمية دوافعها وأسباهبا املتنوعة
،) و س ــب ال ما (وقام ـة دائم ــة ومةقت ــة،ره ــا
 وانقس ــيف اإلقام ــة يف غ ــري ال ــبالد اإلس ــالمية وأ أقس ــام س ــب دوافعه ــا وأس ــباهبا ا ن ـ، والهفيهي ــة،وابخالقي ــة
 وا ــر وأ دار، مفارقــة الــبالد غــري اإلســالمية واجبــة يف ااملــة وأ قيــام الســاعة علــا ــم ــافر أســليف يف دار الكفــر،)و سب املكا (البلد املنتقــم منهــا ووليهــا
 قســيف ــب عليــإ مفارقــة دار، واإلقامة يف غري البالد اإلسالمية و انت موطناً أصلياً مــح حيــت الت ــره وعدمــإ انقســيف وأ أقســام، ومل انقطع،اإلسالم مل انسخ

 وقــد يكــو جمــرد،  فقــد يقــا كفــر يف حــا، فــف ار هــا، القــادر عليهــا، اخلائ مــح أ ا الكفــار، وهو املسليف العاج عح وظهار دينإ، وحترم وقامتإ فيها،الكفر
، وهــو ا مــح علــا دينــإ، وقســيف ي حتـرم عليــإ، وعليــإ حتمــم ن ــوص املنــع، وهــو يف يف الــالتقرت يقهافــإ أمـراً جممعـاً علــا حترلــإ،عاص فعلإ اك يف حا أخرا
 ــم قــد، ، ومــح يف قائــإ م ــل ة ــرعية معتــ،  وقــح يفــو لــإ اإلقامــة يف غــري الــبالد اإلســالمية أي ـاً املست ــعفو، ا مــح مــح أ ا الكفــار، القــادر علــا وظهــار
 اإلقام ــة يف غ ــري ال ــبالد اإلس ــالمية الاص ــلة س ــبب انتق ــا املس ــليف م ــح ــالد، حس ــب امل ــل ة املهاب ــة،يق ــا تيس ــت باد أو الوج ــود ف ــيمح يف قائ ــإ م ــل ة
 ومشروعية مــا ــر، ويل ق تل رور الاجة، أو لت قيق م ل ة،  واخلروج م طرا لدفع مفسد، اخلروج مع اإلمام لدار الرد: اإلسالم وليها اشرع يف أحوا
 وأ ــد منهــا اإلقامــة يف، فــال اشــرع للن ــوص اللــاهر الدالــة علــا عمــوم املنــع، أو الن هــة، أما اإلقامة يف غري البالد اإلســالمية ولــو مةقتــارت للفرجــة،مشروطة أبمور
 عــدم: وللمنــع مــح اإلقامــة حكــيف متنوعــة منهــا، أو مةقتــة، سـواا انــت اإلقامــة دائمــة مــا مــر،الدهــيف حبــا للكفــر وأهلــإ ومناصــر ــيف فهــمج عرمــة قنوعــة قاــاع

. وغريها، ومشاهد منكراهتيف، واكثري سوادهيف،خمالطة الكفار
. اإلقامةرت البالد غري اإلسالميةرت دراسة فقهية:الكلمات املفتاحية

Residence in Non-Islamic Countries: A Study of Jurisprudence
Dr. Amal bint Ibrahim bin Abdullah Al-Dabbasi
Associate Professor of Jurisprudence in the Department of Jurisprudence
Faculty of Sharia at Imam Mohamad bin Saud Islamic University
Abstract:
To reside in non-Islamic countries, their motives and various reasons, including religious reasons, including scientific,
economic, security, political, health, intellectual, moral and recreational, Residency in non-Islamic countries is divided into
sections according to the motives and causes of the aforementioned, and according to time, permanent and temporary
residency, and according to the place, the country of residence to and from, The paradox of the non-Muslim country is
obligatory in the sentence to the hour to every unbeliever Muslim in the House of disbelief, and migration to the House of
Islam did not copy, and did not stop, Staying in non-Muslim countries If it is an original home in terms of prohibition and not
divided into sections, a section must be paradoxically House of infidelity, and forbidden to reside in it, a Muslim unable to
show his religion, afraid of the harm of the infidels, capable of them, In the case of disbelief, and may be simply agitated by
that in another case, and is a sinner in both cases: and a section that does not forbid him, and he is safe on his religion, able to
show him, safe from the harm of infidels, and who is allowed to reside in non-Islamic countries also vulnerable, and in the
survival of the interest of legitimate considered, but may be said by the imperative or necessary in the survival of interest,
according to the interest arising, Staying in non-Muslim countries due to the transfer of Muslim from the countries of Islam to
proceed in the conditions: go out with the imam of the House of War, and forced to pay corrupt or to achieve interest, and
necessarily attached to the need, and the legitimacy of what is said conditional on things, To stay in non-Muslim countries
even temporarily; to watch, or picnic, do not proceed to the apparent texts that indicate the general prohibition, and most of
them stay in their country love of disbelief and his family and advocacy them are forbidden by consensus, whether permanent
residence as passed, And to prevent the residence of a variety of them: not to contact the infidels, and increase the blackness,
and watch their denunciations, and others.
Keywords: Residence, Non-Islamic Countries, A study of Jurisprudence.
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د .أمم نت و راهييف ح عبد هللا الدتسمج :اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية -دراسة فقهية

مقدمة:

المد هلل الذي جعم املةمنق وخو  ،ومسا را طة اإللا اليت يفمعهيف ،وات قق هبا أخوهتيف عح م را طة
دوهنا ،ي يفرقهيف عرق وي لو  ،وليست ن رهتيف للغة وي اراد ،م ع هيف يتوأ ع اً ،وين ر ع هيف ع اً،
يعق قويهيف ضعيفهيف ،ويبذ غنيهيف لفقريهيف ،وأيخذ قادرهيف الق ملح ظليف منهيف ،جسداً واحداً و ا ا تكا منإ
ع و اداعت لإ سائر ابع اا تلسهر والما ،و نياانً مرصوصاً يشد ع إ ع ا.
وال ال والسالم علا صاحب املنهج املتكامم ،والشريعة التامة ،ومح انت سرياإ اطبيقا عمليا ملبدأ
ابخو والعدالة واملساوا  ،نبينا عمد ،وعلا لإ وص بإ وسليف.

أما بعــد:
فف هللا سب انإ ل نبيإ تلبالغ ،واعهد قمتام نور للبشرية ،ووظهار دينإ الذي اختار علا الديح لإ،
ولو ر املبطلو .
قا اعاأ( :هو الذي أرسم رسولإ ت دا وديح الق ليلهر علا الديح لإ ولو ر املشر و ) (التو ة:
 ،)33واإلظهار يعين فيما يعين ايمتداد والبلوغ لسائر املواقع ااغرافية ،فعح متييف الداري  -رضمج هللا عنإ  -قا :
يت َمـ َـدر وي َوَر ،وي
ابمر ما لـغ الليم والنه ــار ،وي يت ــرك هللاُ َ
قا رسو هللا صلا هللا عليإ وسليف( :ليبلُغَ َّح هذا ُ
أدخلإ هللاُ هذا الديح ،عِ ِ ع ي ٍ أو ُذ ِ ٍ
اإلسالم ،و ُيًّ يُ ِذ ُّ هللاُ إ الكفر)( ،)1حيت سيعيف
ليم ،عًّا يُعُِّ هللاُ إ
َ
البالغ الواضر والبوادي ،وهذا يعين حتقيق الوجود اإلسالممج يف م املواقع ااغرافية ،ووجود املسلمق يعين وقامة
ادًي
أحكام الشرع اإلسالممج ،واين باط تلقييف اإلسالمية علا ابصعد املتعدد املتاحة ،سياسيًا واقت ً
وًي ،يف ضوا ايستطاعة املتاحة.
واجتماعيًا ،وودارًًي ،وار ً
وي أ لك ي يعين اقاعس املسلمق عح ن ر الديح ،والقيام واجب الدعو وأ هللا ،م و هذ البشرا
استوجب العمم الدؤود ،والسعمج املتواصم يف ايع اجملايت املتاحة للوصو هبذا الديح وأ ما يةمم ،وما وعدان
إ مح ظهور وانتشار .
وملوا بة هذا اللهور واينتشار السريع لديننا يف اجملتمعات غري اإلسالمية ،ووقبا الناس مح سائر قاع
الدنيا عليإ أفواجاً جاات الرغبة يف ت(:اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية"دراسة فقهية") تعتبار جهداً نلرًيً،
ووسهاماً علمياً ،يراد منإ سد عض الاجة العلمية لدراسة مثم هذ الق اًي املتعلقة فقإ ابقليات.
• أمهية املوضوع:
أتيت أمهية ت املسائم املتعلقة فقإ ابقليات ،ومح ضمنها هذ املسألة مح النواحمج التالية:

( )1روا أمحد يف مسند ( ،)16998قا
" :427/5رجا أمحد رجا ال يح".

عيب ابرانؤوط" :وسناد ص يح" ،وا ح حبا يف ص ي إ ( ،)6701وص
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إ اي ا ابرانؤوط ،قا ا يثممج يف جممع ال وائد

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)26رجب 1442هـ  -مارس 2021م

 .1ثر وانوع ابسباد اليت ادفع املسليف اليوم لإلقامة يف غري البالد اإلسالمية.

 .2عليف اإلقبا مح الناس علا ديح هللا مح ايع الد الدنيا ،قا يستدعمج دراسة حكيف وقامتهيف عد وسالمهيف
يف أوطاهنيف غري اإلسالمية.
 .3املسةولية العليمة املناطة تملسليف املقييف يف غري البالد اإلسالمية يفا نفسإ وأهلإ.
 .4ال لة الوثيقة ق ما اعيشإ البالد اإلسالمية اليوم مح ضع وختل  ،واضطهاد ديين ،واضطراد أمين
واقت ادي ،و ق وجود ا ر العكسية مح الد اإلسالم وأ الد الكفر ،وهمج ق ان لة فقهية استدعمج
الب ت والدراسة.
 .5مسيس الاجة ملعرفة ابحكام الشرعية للنوا املتعلقة تبقليات ،ومنها مسألة وقامة املسليف يف غري البالد
اإلسالمية.
 .6اعدد ا اثر الفقهية املهابة علا وقامة املسليف يف غري البالد اإلسالمية.
• الدراسات السابقة:
هناك العديد مح الكتب والب وث اليت حتدثت عح اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية أو مالإ صلة ذلك،
ومنها ما يلمج:
 .1تاد :أحكام ا ر وا ر يف اإلسالم ،بيب في م البدراين.
 .2تاد :ا ر وأ غري الد املسلمق :حكمها ،و اثرها املعاصر  ،لعبد هللا يوس حسق أ و عليا .
 .3تاد :فقإ ابقليات املسلمة ،للد تور :يوس القرضاوي.
 .4تاد :فقإ ابقليات املسلمة ،خلالد عمد عبد القادر.
 .5ت منشور يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية عنوا  :وقامة املسليف يف لد غري وسالممج :دراسة يف
ضوا الفقإ اإلسالممج ،إلمساعيم اظيف العيساوي.
 .6ت منشور يف جملة ااامعة اإلسالمية عنوا  :أحكام اإلقامة والتعايش ق املسلمق وغريهيف ،لغاد عمد
العقال.
وغريها مح الدراسات.
منهج البحث:
 .1و ا انت املسألة مح مواضع ايافاق ،فأ ر حكمها دليلها ،مع اوثيق ايافاق مح ملانإ املعت. ،
 .2و ا انت املسألة مح مسائم اخلالف فأابع ما يلمج:
• حترير اخلالف ،و ا انت عض صور املسألة عم خالف ،و ع ها عم اافاق.
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• ر ابقوا يف املسألة ،و يا مح قا هبا مح أهم العليف ،ويكو عرض اخلالف حسب
اييفاهات الفقهية.
• ايقت ار علا املذاهب الفقهية املعت ، ،مع العناية ذ ر ما ايسر الوقوف عليإ مح أقوا السل
ال احل.
• اوثيق ابقوا مح تب أهم املذهب نفسإ.
• استق اا أدلة ابقوا  ،مع يا وجإ الديلة ،و ر ما يرد عليها مح مناقشات ،وما اد إ
عنها ما أمكح.
• الهجيح مع يا سببإ.
 .3ايعتماد علا أمهات امل ادر واملراجع ابصلية يف التخريج ،والت رير ،والتوثيق ،واامع.
 .4اله ي علا موضوع الب ت ،ويفنب ايستطراد.
 .5يفنب ر ابقوا الشا .
 .6ارقييف ا ًيت و يا سورها.
 .7ختريج ابحاديت ،و يا ما ر أهم الشأ يف درجتها و مل اكح يف ال ي ق ،أو أحدمها ،فف انت
ذلك فأ تفمج حينئذ تخر ها.
 .8ختريج ا اثر مح م ادرها ابصلية ،والكيف عليها.
 .9التعري تمل طل ات و رح الغريب.
 .10العناية قواعد اللغة العر ية ،واإلمالا ،وعالمات الهقييف.
• تقسيمات البحث:
يشمل هذا البحث على مقدمة ،متهيد ،وفصل:
التمهيد :ويتضمن التعريف ابملفاهيم األساسية للبحث ،وماله صلة هبا ،وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :تعريف اإلقامة لغة ،واصطالحاً.
املبحث الثاين :تعريف الدار غري اإلسالمية لغة ،واصطالحاً.

املبحث الثالث :األلفاظ ذات الصلة مبفاهيم البحث األساسية.
فصل :أسباب اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية ،وأقسامها ،وحكمها ،واحلكمة يف منعها ،وفيه أربعة

مباحث:

املبحث األول :أسباب اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية.
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املبحث الثاين :أقسام اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية.
املبحث الثالث :حكم اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية.
املبحث الرابع :احلكمة يف منع اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية.
مث اخلامتة ،وفهرست املراجع.
التمهيد :التعريف ابملفاهيم األساسية للبحث ،وماله صلة هبا ،وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :تعريف اإلقامة لغة واصطالحاً:
أقامإُ مح موضعإ ،وأقام الشمجا أي أدامإ،
اإلقامة لغة :مح الفعم الرتعمج أقام ،يقا َ :
أقام تملكا وقامةً ،و َ
واملقامة تلفتح اجمللس.
واملقام فتح املييف ،و املقام مها قد يكو م واحد منهما مبعىن اإلقامة ،وقد يكو مبعىن موضع القيامرت
بنك و ا جعلتإ مح قام يقوم فمفتوح ،وو جعلتإ مح أقام يقييف فم موم ،قا اعاأ":ي َمقام لكيف"(سور
ابح اد ،مح ا ية  ،)13أي ي موضع لكيف ،وقرئت" :ي ُمقام لكيف" ،تل يف ،أي :ي وقامة لكيف ،ومح لك
قولإ اعاأ" :حسنت مستقرا ومقاما"(سور الفرقا  ،مح ا ية ،)76أي موضعا(.)1
وي يبعد املعىن ايصطالحمج لكلمة اإلقامة عح املعىن اللغوي ،وعليإ فرياد هبا ايستقرار ،يف موضع ما،

سواا ا دائما أم مةقتا.

املبحث الثاين :تعريف البالد غري اإلسالمية لغة واصطالحاً:
يقو ا ح منلور يف اعري البالد" :البَـ ْل َد ُ والبَـلَ ُد :م موضع أَو قطعة مستـ ي  ،عامر انت أَو غري
عامر  ،قا ابَ هري :م موضع مستـ ي مح ابَرض ،عامر أَو غري عامر ،خا أَو مسكو  ،فهو لد والطائفة
منها ـَْل َد ٌ … والـ مع الد وـُْلدا ٌ رت والبُلدا ُ  :اسيف يقع علـا ال ُك َور ،قا ع هيف :البَـلَ ُد جنس الـمكا رت العراق
ودمشق"(.)2
ص منإ الب ر َ
والشام .والبَلد ُ :الـ اُ الـمخ ُ
ومعىن البلد يف ايصطالح ي يبعد عح املعىن اللغوي ،ويع ،عنها الفقهاا تلدار ،وسيأيت اعريفها.
وأما لمة (اإلسالمية) فمح الفعم أسليف ،مح املساملة وامل الة ،أومح ايستسالم ،وهو اخل وع
واينقياد( ،)3و ق التعري اللغوي والتعري ايصطالحمج اراباط وثيق ،حيت عرف اارجاين اإلسالم أبنإ:

( )1ينلر :لسا العرد ي ح منلور ،498/12وخمتار ال
( )2لسا العرد ي ح منلور  ،94/3م(سليف).
( )3لسا العرد ي ح منلور  ،295/12وخمتار ال اح ص ،131م(سليف).

اح للرا ي ص ،232م(قوم).
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اخل وع ،واينقياد ملا أخ ،إ رسو هللا صلا هللا عليإ وسليف  ،وقيم هو :ايستسالم هلل ،واينقياد لإ
تلطاعة(.)2
وأدخلت ًيا النسبة املشدد واتا التأنيت علا امل در (اإلسالم) ،لي ري عد هذ ال ًيد امساً دايً علا
معىن جمرد (صفة يف اللفظ الذي صنع منإ) مل يكح يد عليإ قبم ال ًيد  .وي بح عد هذ اإلضافة ما يسما يف
هذا الع ر تمل در ال ناعمج(.)3
املبحث الثالث :األلفاظ ذات الصلة مبفاهيم البحث األساسية:
 .1اهلجرة:

ا ر لغة ،مح الفعم ه ر ،وا ر ضد الوصم ،والتهاجر التقاطع ،وا ر أو املهاجر اينتقا مح
أرض وأ أرض ،وارك ابوأ للثانية(.)4
وا ر يف ايصطالح الشرعمج همج :ارك الوطح الذي ق الكفار ،واينتقا وأ دار اإلسالم(.)5
وهذا التعري أعيف وأوأ قح جعم ا ر خاصة تينتقا مح مكة وأ املدينةرت اقوية للنيب ،ووعانة يف
علا قتا الكفر "(.)6
 .2دار الكفر:

يطلق الفقهاا علا البالد غري اإلسالمية دار الكفر ،وهمج لفلة مر بة مح دار ،وهمج يف اللغة :مةنثة ،يراد
هبا :املثوا ،واملوضع ،ومنإ قولإ اعاأ}:ولنعيف دار املتقق{(سور الن م ،مح ا ية.)7( )30:
ويف ايصطالح :م ما يرافق إ مح مطبخ ،و ني  ،وم اد امليا  ،وحنوها ،وقيم :همج احملم مع البناا
والعرصة ،وقد اطلق الدار علا البلد واملدينة ،والقبيلة مح تد اجملا (.)8
والكفر لغة :ضد اإللا ونقي إ ،وهو اا ود ،والع يا وايمتناع(،)9وقيم :أَصم الكفر اغطية الشمجا
اغطية استهلكإ ،قا اللـيت :يقا " :وِمنا مسمج الكافر افراًرت بَ الكفر غطا قلبإ لإ"(.)10
( )1التعريفات لل رجاين .39/1
( )2املنتقا رح املوطأ للباجمج .287 /4
( )3ينلر :الن و الوايف لعباس حسح  ،84/3والقواعد ابساسية للغة للهامشمج صـ.307
( )4خمتار ال اح للرا ي ص ،288م(ه ر).
( )5التعريفات لل رجاين .319/1
( )6السيوطمج يف حا يتإ مع السندي علا سنح النسائمج .465/5
( )7ينلر :خمتار ال اح للرا ي ص ،90والقاموس احمليط للفريو أتدي  ،503/1وامل باح املنري للفيوممج  ،107/1م(دور).
( )8ينلر :القاموس الفقهمج لغة واصطالحا لسعدي أ و جيب 150/1م(دور).
( )9ينلر :لسا العرد ي ح منلور  144/5م( فر) ،وخمتار ال اح للرا ي ص 239م( فر).
( )10ينلر :لسا العرد ي ح منلور  145/5م( فر).
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ويف ايصطالح هو :صفة مح ج د يئاً قا افهض هللا اعاأ اإللا إ ،عد قيام ال ة عليإ ،بلوغ
الق وليإ ،قلبإ دو لسانإ ،أو لسانإ دو قلبإ ،أو هبما معا ،أو عمم عمال جاا النص أبنإ خمرج لإ ذلك عح
اسيف اإللا (.)1
وعليإ فرياد بالد الكفر ظاهرا :املوضع الذي يسكنإ غري املسلمق ،وي أ الفقهاا اصطل وا علا اعتبار
ضا ط لل كيف كو البالد الداً غري وسالمية ،أو دار فر ر أ ثر العلماا ،حيت قالوا :دار الكفر :همج الدار
اليت حيكمها الكفار ،ويفري فيها أحكام الكفر ،ويكو النفو فيها للكفار ،ولو ا اهور أهلها مح املسلمق،
قا عبد هللا ح اإلمام أمحد :سألت أيب :هم ارا قوما يف سعة مح السكىن يف لد ،ينهيف و ق مددهيف مح
املسلمق ر ،وعدوهيف يف ج ير  ،وي أهنيف ظاهرو عليهيف؟
فقا أيب :و انت أحكام اإلسالم ظاهر عليهيف ،و انوا هيف أقوا ،فأرجو أي يكو ذلك أبس ،وو ا مل
يكونوا ذلك ،فال يسكح ق ظهراين قوم حيكمو غري حكيف اإلسالم"(.)2
ويقو ا ح القييف رمحإ هللا" :دار اإلسالم همج اليت ن ا املسلمو وجرت عليها أحكام اإلسالم ،وما مل يفر
عليإ أحكام اإلسالم مل يكح دار وسالم وو يصقتها فهذ الطائ قريبة وأ مكة جداً ومل ا ر دار وسالم فتح
مكة"(.)3
و ناا علا ما ر فبالد الكفر نوعا  :الد فار حر يق ،و الد فار مهادنق ،ق دار اإلسالم و ق
دارهيف صلح أو هدنة.
فكم الد حرد الد فر ،وي عكس ،وعليإ فدار اإلسالم :همج الدار اليت حيكمها املسلمو  ،ويفري
فيها ابحكام اإلسالمية ويكو النفو فيها للمسلمق ،ولو ا اهور أهلها فاراً (.)4

( )1وحكام ابحكام ي ح ح م .49/1
( )2مسائم اإلمام أمحد ح حنبم رواية ا نإ عبد هللا .246/1
( )3أحكام أهم الذمة ي ح القييف .728/1
( )4ينلر :دائع ال نائع للكاساين  ،130/7وايستذ ار ي ح عبد ال ،276/7 ،وحوا مج الشرواين  ،394/8واملغين ي ح قدامإ  ،26/9واملوسوعة الفقهية الكويتية
 ،206/20واملواي واملعادا يف الشريعة اإلسالمية حملماس ح عبد هللا االعود  57 /2نقالً عح الدرر السنية يف ابجو ة الن دية  ،359/7والفتاوا السعدية للشيخ عبد
علما وعمالً ص ،85والوصاًي يف الفقإ
الرمحح ح سعدي 92/1عبد الرمحح ح سعدي ،والرد والسليف يف رعة اإلسالم لـ د /جميد خدوري ص ،209واملواريت ً
اإلسالممج ص.54
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فصل أسباب اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية ،وأقسامها ،وحكمها ،واحلكمة يف منعها ،وفيه أربعة
مباحث:
املبحث األول :أسباب اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية.
ملفارقة الد اإلسالم ،واإلقامة يف غري البالد اإلسالمية -سواا أ انت وقامة دائمة أم مةقتة -أسباد
متنوعة ،منها:
أسباب أمنية :يقييف املسليف يف البالد غري اإلسالمية بسباد أمنية أحياانًرت مفارقتإ لد م طراً سبب
ايضطراد ابمين فيها ،والذي ينتج عح الرود والن اعات املسل ة ،واحتال دو بخرا ،وما يسببإ لك لإ
مح اجملاعات واخلوف والنفمج ون وح السكا واشردهيف يف ابرض ،ومح يف الب ت عح أما ح أ ثر أمنا واستقرارا،
ومح لك أي اً فرار املرا مح البلد املسليف خوفاً مح اضطهاد السلطة الا مة و طشها ظلما وعدواان ،والتخلص
مح جورها ،وحكمها الفاسد الذي يساس إ الناسرت ما حيدث يف عض الد املسلمق مح مالحقة العلماا
واملفكريح واجملاهديح واحملتسبق وحنوهيف جملرد ادينهيف وصالحهيف ،وقد يكو فرار املسليف مح لد اناية اراكبها،
وطُلب بجلها ،ففر خوفا مح عواقبها.
أسباب سياسية :رسم السلطا  ،وسفرائإ ،وسائر الد لوماسيق الذيح يقيمو يف الد الكفر ،ويعملو

فيها لت قيق م احل الدهيف ،وفق ابعراف السياسية املعمو هبا يف هذا ال مح خاصة ،وقد يكو خروج املسليف
مح لد ووقامتإ يف الد غري مسلمة سبب معارضتإ السياسة اليت حتكيف هبا الد  ،وقد اكو الك املعارضة ق،
أو غري حق ،وقد يكو مق د حسنا ،وقد يكو غري لك ،وهذا ما يعرف يف ع ران ـ(الل وا السياسمج)،
ومح ابسباد السياسية أي اً ما اقوم إ املخا رات الدولية مح ورسا عض التا عق ا (العمالا)لإلقامة يف عض
البلدا لل و علا معلومات ختدم م الها ،وهو ما يعرف ـ(الت سس).
أسباب تعليمية :قد يراد مح اإلقامة يف البالد غري اإلسالمية طلب العلوم واملعارف اليت قد ي اتيسر يف

البلد املسليف ،أو رغبة يف ال و علا فرص اعليمية مل اتيسر للمقييف يف لد  ،أو لتعليف لغة الك البالد ،أو لغرض
التدريب والتمريح يف مرا علمية أ ثر اقدما واطورا ،أو ل ًير مكتباهتا ،أو إلقامة الندوات واحملاضرات فيها ،أو
ل ور الك الندوات.
أسباب اقتصادية :و افشمج البطالة والفقر ،وادين مستوا الدخم للفرد ،وعدم حتفي املبدعق واملوهو ق
يف ثري مح الد اإلسالم مح أهيف ابسباد اليت جعلت ثريا مح املسلمق يه و الدهيف ابصلية للب ت عح
فرص عمم ،ومستوًيت دخم أف م.
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ومح ابسباد ايقت ادية اليت قد ادفع لإلقامة يف غري البالد اإلسالمية قارسة ابعما الت ارية ،وما لإ
عالقة هبا ،سواا انت اإلقامة يف لد الكفر وقامة دائمة أم مةقتة.
أسباب صحية :اينتقا لبالد غري مسلمة لعالج عض ابدواا اليت ي يتوفر ا عالج يف البالد
املسلمة ،أو للب ت عح فااات ورعاية طبية أعلا.
أسباب دينية :السفر للبالد غري اإلسالمية للدعو وأ هللا ،واعلييف ابقليات املسلمة يف الك البالد أمر
دينهيف ،والتعاو معهيف ،واقده عض اخلدمات يف ،ومساندهتيف يف عض الق اًي اخلاصة هبيف ،واإل راف علا
املرا املعنية ذلك هناك ،وقد يكو سبب ديين م اد متاما ملا ر ،وهمج اينتقا لدار الكفر احملار ة واإلقامة
فيها حباً للكفر ،وأهلإ ،ووعانة يف علا املسلمق.

أسباب فكرية وأخالقية :فال ار الغر ية ،ومبادئها ،وانفالهتا مح القييف وابخالق ،ووقرارها مبدأ الرية
الشخ ية املطلقة قد ابهر مح ي خالق يف مح املسلمق ،واكو يئة جا ة لبعض املن رفق فكرًي ،أو
الفاسديح أخالقيا مح أ ناا املسلمق.

أسباب ترفيهية :مح يسافر لبالد الكفر ،ويقييف فيها وقامة مةقتة للن هة ،والفرجة ،أو ل ًير متاحفها،
و اثرها ،أو استطا ة ملا حباها هللا مح اخل ر  ،وحسح ابجواا ،وحنوها ،م قد يكو سبب اإلقامة الدائمة سبباً
ارفيهياً ي ضرورًًي وي حاجيًا.
املبحث الثاين :أقسام اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية.
انقسيف اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية وأ أقسام ،ويكو هذا التقسييف وما سب دوافعها وأسباهبا ،فلها
سب املد ال منية لإلقامة ،ففقامة
أقسام متعدد سب ابسباد املذ ور يف املب ت السا ق ،و ا قسما
دائمة ،ووقامة مةقتة ،و ا قسما خمتلفا أي اً سب املكا  ،فالقسيف ابو  :اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية
النايفة عح ارك ا ر  ،تعتبار دار الكفر همج املوطح ابصلمج للمسليف ،والقسيف الثاين :اإلقامة يف غري البالد
اإلسالمية النايفة عح اينتقا مح دار اإلسالم وأ دار الكفر تعتبار دار اإلسالم همج املوطح ابصلمج للمسليف.
وسأحاو يف املب ت التايل –ق هللا -أ أ ق الكيف الشرعمج لإلقامة يف غري البالد اإلسالمية جبميع
أقسامها املتنوعة.
املبحث الثالث :حكم اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :حكم اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية احلاصلة برتك اهلجرة (ابعتبار دار الكفر هي
املوطن األصلي للمسلم).
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أولً -قرر العلماا أ ا ر تقية وأ يوم القيامة مل انقطع ،ومل ينسخ وجوهبا ،وقد أمر هللا هبا املست عفق

قح أسليف مح أهم مكة ،وحكمها تق يف حق م افر أسليف يف دار الكفر ،وو دلت عض عبارات النفية
واملالكية علا أهنيف يرو نسخ ا ر وانقطاع حكمها ،فالذي يلهر يل أ خالفهيف مع الشافعية والنا لة خالف
لفلمج ،وهيف يتفقو معهيف فيما ر( )1وومنا يرو انقطاع ا ر وأ املدينة خاصة عد فتح مكة ،وهو ما يرا
غريهيف ،يقو القرطيب رمحإ هللا يف افسري " :وا ر أنواع :منها ا ر وأ املدينةرت لن ر النيب صلا هللا عليإ
وسليف ،و انت هذ واجبة أو اإلسالم حىت قا ( :ي ه ر عد الفتح) … وه ر مح أسليف يف دار الرد ففهنا
واجبة"(.)2
واستمرار وجوهبارت إلطالق ا ًيت وابخبار الدالة عليها ،وحتقق املعىن املقت مج ا يف م ما ( ،)3وقا
يد علا استمرار حكمها صراحة :قولإ صلا هللا عليإ وسليف" :ي انقطع ا ر حىت انقطع التو ة ،وي انقطع
التو ة حىت اطلع الشمس مح مغرهبا"( ،)4يقو ال نعاين رمحإ هللا" :د الديت علا ثبوت حكيف ا ر  ،وأنإ
تق وأ يوم القيامة"(.)5
وأما حديت "ي ه ر عد الفتح ،ولكح جهاد ونية"( ،)6فم مو ما ر أهم العليف علا انق اا
ا ر يف حق مح ا يف مكةرت لكوهنا أصب ت عد الفتح دار وسالم( ،)7ومثلها م لد فتح بنإ مل يبق لد
فر(.)8
اثنياً -ر العلماا أ للكافر و ا أسليف يف دار الكفر أقسام مح حيت وجود ا ر عليإ ،مح عدمها،
وهمج ما يلمج:
القسم األول :مح ارك ا ر  ،و انت وقامتإ يف غري البالد اإلسالمية بجم ما أو ولد أو حباً يف وطح،
وهو ي يقدر علا وظهار دينإ ،أو ي أيمح علا دينإ الفتنة ،أو خيشا علا نفسإ أو أهلإ أو مالإ أ ا الكفار،
( )1ينلر :املبسوط للسرخسمج  ،6/10والتمهيد ي ح عبد ال ،390/ ،وهناية احملتاج للرملمج  ،82/8و رح منتها اإلرادات للبهويت  ،620/1وفتح الباري ي ح ح ر
 ،39-38/6وسبم السالم لل نعاين ،2/2وجمموع الفتاوا ي ح ايمية .282-281/18
( )2ااامع بحكام القر للقرطيب .308/5
( )3ينلر :املغين .236/9
( )4أخرجإ أ و داود يف سننإ :تد ا ر هم انقطعت ،مح تاد ااهاد ( ،)2479والبيهقمج يف سننإ الك،ا ( ،)17778ما أخرجإ اإلمام أمحد يف مسند
( )16906مح حديت معاوية ح أيب سفيا  ،يقو عيب ابرانؤوط":حسح لغري  ،وهذا وسناد ضعي اهالة أيب هند الب لمج" ,ويقو ا يثممج يف جممع ال وائد
 ":251-250/5روا أمحد ،ورجا أمحد ثقات" ،وص ح ابلباين وسناد يف ورواا الغليم .33 /5
( )5سبم السالم .337 /4
( )6مح حديت ا ح عباس رضمج هللا عنهما ،وقد أخرجإ البخاري يف ص ي إ تد ف م ااهاد والسري ،مح تاد ااهاد والسري ( ،1025/3 )2631ومسليف يف
ص ي إ تد املبايعة عد فتح مكة علا اإلسالم ،مح تاد اإلمار (.1487/3)1353
( )7رح ص يح مسليف للنووي 128/9
( )8ينلر :فتح العلمج املالك يف الفتوا علا مذهب مالك للشيخ عليش  ،378/1و رح منتها اإلرادات للبهويت.621/1
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مع قدراإ علا ا ر  ،فهذا حيرم عليإ البقاا الدائيف وايستقرار يف دار الكفر اليت ي يتمكح مح وقامة دينإ فيها،
وو انت موطنإ ،وموطح تئإ وأهلإ ،وعشرياإ ،وا ر واجبة عليإ ،يقو الشافعمج رمحإ هللا" :وفرض علا مح
قدر علا ا ر اخلروج ،و ا ا قح يفتنت يف دنيإ ،وي لنع ،فقا يف رجم منهيف اويف ختل عح ا ر فليف
يهاجر(:الذيح اوفاهيف املالئكة ظاملمج أنفسهيف…) ا ية"(.)1
م نقم عض أهم العليف اإلااع علا لك ،يقو ا ح ر د رمحإ هللا يف املقدمات واملمهدات " :وجب
تلكتاد ،والسنة ،ووااع ابمة علا م مح أسليف دار الرد أ يهاجر ،ويل ق دار املسلمق ،وي يثوي ق
املشر ق ،ويقييف ق أظهرهيف"(.)2
وقا يف موضع خر(" :واجب قااع املسلمق علا مح أسليف دار الكفر أ ي يقييف هبا ،حيت يفري
عليإ أحكام املشر ق ،وأ يهاجر ويل ق دار املسلمق حيت يفري عليإ أحكامهيف)(.)3
ويقو ا ح ثري رمحإ هللا ":م مح أقام ق ظهراين املشر ق ،وهو قادر ،وليس متمكناً مح وقامة الديح،
فهو مراكب حراماً ،تإلااع"(.)4

واألدلة على حرمة اإلقامة الدائمة يف البالد غري اإلسالمية ،ووجوب اهلجرة ملن هذا حاله ما يلي:
َّ ِ
ُخ ِر ُجوا ِم ْح ِد ًَي ِرِه ْيف َوأُو ُوا ِيف َسبِيلِمج َوقَااَـلُوا َوقُتِلُوا َبُ َ ِفَر َّ َعْنـ ُه ْيف َسيِئَاهتِِ ْيف
اج ُروا َوأ ْ
يح َه َ
 -1قا اعاأ{ :فَالذ َ
َّات َْيف ِري ِمح َْحتتِها ْاب َْهنَار ثـَواتً ِمح ِعْن ِد َِّ
وَب ُْد ِخلَنـَّهيف جن ٍ
اَّلل ِعْن َد ُ حسح الثـَّو ِ
اد} [ عمرا  ،]195 :وقا
ْ َ
ُ َ ْ
ُْ َ
اَّلل َو َُّ
َ
ُُْ َ
اَّلل َ و خري َّ ِ
اعاأ{ :والَّ ِذيح هاجروا ِيف سبِ ِيم َِّ ِ
ِ
َّهيف َّ ِ
ق} [الج:
الرا ِق َ
َ
اَّللُ رْقاً َح َسناً َوو َّ ََّ َُ َ ْ ُ
اَّلل ُيفَّ قُتلُوا أ َْو َمااُوا لََ ْريُقَـنـ ُ ُ
َ َ َ َُ
]58

وجه الستدلل من اآليتني :دلت ا يتا الكرلتا علا وجود ا ر ذ ر ابجر اا يم املهاب
عليها ،و لك علا مح لإ قدر عليها ،وو اوقع سببها القتم واملوت ،فكما ي يهك ااهاد خوفا مح القتم ،ي
اهك ا ر لذلك ،وهو دا علا فرضيتها علا املسليف ولو خشمج ال رر هبا.
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
ق ِيف
اه ُيف الْ َمآلئ َكةُ ظَالممج أَنْـ ُفس ِه ْيف قَالُواْ ف َييف ُ نتُ ْيف قَالُواْ ُ نَّا ُم ْستَ ْ َعف َ
يح اَـ َوفَّ ُ
 -2قا اعاأ{ :و َّ الذ َ
ِ ِ
ض قَالْواْ أََمل اَ ُكح أَر ِ
اات َم ِ ًريا{[سور النساا.]97 :
ض اَّلل َو ِاس َعةً فَـتُـ َهاج ُرواْ ف َيها فَأ ُْولَئِ َ
ك َمأْ َو ُاه ْيف َج َهن َُّيف َو َس ْ
اب َْر ِ َ ْ ْ ْ ُ
وجه الستدلل من اآلية :أ هللا سب انإ وص
جبهنيف ،وهو دا علا ار إ واجب مح أعليف الواجبات.

( )1أحكام القر للشافعمج .16/2
(.430/1 )2
( )3البيا والت يم ي ح ر د .171/4
( )4افسري القر العلييف ي ح ثري .543/1
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يقو ا ح ثري رمحإ هللا(" :ظاملمج أنفسهيف) أي هك ا ر  ،يف قا  :فهذ ا ية عامة لكم مح أقام ق
ظهراين املشر ق ،وهو قادر ،وليس متمكناً مح وقامة الديح ،فهو مراكب حراماً تإلااع ،و نص هذ ا ية"(.)1
ِ ِ َّ ِ
ِ ِِ
ِ َّ ِ
ِِ
يح َوواْ َّونَ َ ُرواْ
اج ُرواْ َو َج َ
يح َمنُواْ َوَه َ
اه ُدواْ أب َْم َوا ْيف َوأَن ُفسه ْيف ِيف َسب ِيم اَّلل َوالذ َ
 -3قا اعاأ{ :و َّ الذ َ
ٍ
ِ
ِ
أُولَئِك ـع هيف أَولِياا ـع ٍ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
استَن َ ُروُ ْيف
ْ َ َْ ُ ُ ْ ْ َ َْ
يح َمنُواْ َوَملْ يـُ َهاج ُرواْ َما لَ ُكيف مح َويَيَت ِهيف مح َ ْمجا َح َّىت يـُ َهاج ُرواْ َووِ ْ
ض َوالذ َ
ِيف ِ
الدي ِح فَـ َعلَْي ُك ُيف النَّ ْ ُر وِيَّ َعلَا قَـ ْوٍم ـَْيـنَ ُك ْيف َوـَْيـنَـ ُهيف ِميثَا ٌق َواَّللُ ِمبَا اَـ ْع َملُو َ َ ِ ريٌ{ [سور ابنفا .]72 :
ِ ِ َّ ِ
يف قا ِ َّ :
ك ُه ُيف الْ ُم ْةِمنُو َ َحقًّا َُّيف
يح َوواْ َّونَ َ ُرواْ أُولَئِ َ
اج ُرواْ َو َج َ
يح َمنُواْ َوَه َ
َ
اه ُدواْ ِيف َسب ِيم اَّلل َوالذ َ
{والذ َ
َّم ْغ ِفَرٌ َوِرْ ٌق َ ِرهٌ{[سور ابنفا .]74 :
وجه الستدلل من اآلية :أ هللا سب انإ نفا يف ا ية ابوأ الويية ق مح هاجر ومح مل يهاجر(،)2
وقطع ويية التناصر ق املسلمق املهاجريح يف املدينة ،و ق املسلمق الذيح مل يهاجروا و قوا يف مكة ،واعت ،يف
ا ية الثانية مح ه اجر مح املسلمق مح أرض الكفر هو املست ق لوص اإللا دو غري  ،وجمموع لك دا
علا وجوهبا.
 -4قولإ اعاأ عح و راهييف }:فلما اعت يف وما يعبدو مح دو هللا{ (سور مره ،مح ا ية ،)49
ت
وحكايتإ اعاأ عنإ قولإ } :وين مهاجر وأ ريب {(سور العنكبوت :مح ا ية  ،)26مع قولإ اعاأ{ :قَ ْد َ انَ ْ
ِ ِ َّ ِ
اَّللِ َ َف ْرَان ِ ُك ْيف َوَ َدا
يح َم َعإُ وِ ْ قَالُوا لَِق ْوِم ِه ْيف وِ َّان ـَُر اُ ِمْن ُك ْيف َوِقَّا اَـ ْعبُ ُدو َ ِم ْح ُدو ِ َّ
لَ ُك ْيف أ ْ
ُس َوٌ َح َسنَةٌ ِيف و ْـَراه َييف َوالذ َ
ـَْيـنَـنَا َوـَْيـنَ ُك ُيف الْ َع َد َاوُ َوالْبَـ ْغ َ ااُ أََداً َح َّىت اُـ ْةِمنُوا ِت ََّّللِ َو ْح َد ُ} [املمت نة]4:
وجه الدللة من اآلايت :أ هللا سب انإ واعاأ امتدح و راهييف ومح معإ مح املةمنق ،ت،ئهيف مح
الكافريح ،و ا اعت ا يف وه راهنيف – وو انوا أهال وعشري  -مح صور لك ،وجعم بمة عمد فيهيف أسو
حسنة ،وهو دا علا وجود ا ر .
 -5قا اعاأ} :والرج فاه ر{(سور املدثر ،ا ية.)5:

وجه الستدلل من اآلية :يقو الشو اين رمحإ هللا" :الرج  :معنا يف اللغة العذاد ،وفيإ لغتا
الراا ،وضمها ،ومسا الشرك وعباد ابواث رج ارت بهنا سبب الرج "(.)3
قولإ(فاه ر) أمر ،وابمر للوجود ،فا ية دالة علا وجود ه ر الرج وأسبا إ،
"ومح هذا الباد ا ر مح دار الكفر والفسوق وأ دار اإلسالم واإللا  ،ففنإ ه ر للمقام ق الكافريح
واملنافقق ،الذيح ي لكنونإ مح فعم ما أمر هللا إ"(.)1
سر

( )1افسري القر العلييف ي ح ثري .543/1
( )2حا ية ا ح عا ديح .768/6
( )3فتح القدير للشو اين .324/5
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 -6قولإ صلا هللا عليإ وسليف ارير ح عبد هللا رضمج هللا عنإ حق أسليف ،وقا لإ ا سط يدك حىت
أتيعك ،وا هط علمج ،فأنت أعليف ،قا ( :أابيعك على أن تعبد هللا ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتناصح

املسلمني ،وتفارق املشركني)(.)2

وجه الستدلل من احلديث :فيإ دليم علا حتره مسا نة الكفار ،ووجود مفارقتهيف( ،)3وعطْ النيب
صلا هللا عليإ وسليف ا ر  ،علا أمور وجوهبا معلوم مح الديح تل رور  ،يد علا أت دها ،وأ الك ابمور يف
الكيف سواارت و العط يقت مج التشريك.
وحتمم الن وص السا قة الدالة علا فرضية ا ر  ،واحملذر مح اإلقامة ق ظهراين أهم الكفر علا مح مل
أيمح علا دينإ ،ما قرر الافظ ا ح ح ر رمحإ هللا(.)4
 -7أ اترك ا ر ال قإ التهمة يف ونإ يكثر سواد الكفار ،ويق د ن رهيف ،ويرغب يف دينهيف(.)5
 -8أ الشريعة جاات فظ الديح ،والنفس ،والعرض ،والنسم ،واملا  ،وهو ي حي م يف هذا القسيف وي
ت ر  ،فوجبت علا القادررت و ما ي يتيف الواجب وي إ ،فهو واجب.
 -9أ اترك ا ر قد يتسلط عليإ أهم الكفر فيسهقوا أهلإ وولد (.)6
 -10أ املسليف و ا أقام ق الكفار ،ويف دارهيف ،قنوع مح وظهار دينإ ،فقد أحم نفسإ فيهيف عم الذممج
فينا ،وليس لإ أ ر وأ نفسإ ال غار(.)7
 -11أ املقام علا مشاهد املنكر مع القدر علا اين راف عنإ ،منكر ،وبنإ قد يبعت علا الرضا
ذلك(.)8
وهل خترجه هذه اإلقامة بني ظهراين الكفار من امللة أم هو جمرد عاص؟
ليس مح ي ر علا اإلقامة ق أظهر الكفار افراً قطالق ،وي عاص قطالق ،م هةيا علا نوعق:
النوع األول :مح انت وقامتإ يف غري البالد اإلسالميةرت رغبة واختياراً ل

بة الكفار ،وويثاراً اوارهيف علا

جوار املسلمق ،ورضا مبا هيف عليإ مح الكفر ،أو مللاهرهتيف ،ومعاونتهيف علا مسليف لداً ا أو فرداً ،وحباً يف ،أو
( )1جمموع الفتاوا ي ح ايمية .204/28
( )2أخرجإ النسائمج يف سننإ الك،ا ،تد :البيعة علا فراق املشر ق ،مح تاد :البيعة ( ،428/4 )7800وص ح ابلباين وسناد يف ص يح سنح النسائمج .125/3
( )3نيم ابوطار للشو اين .177/8
( )4فتح الباري ي ح ح ر .39/6
( )5الفروع ي ح مفلح .484/6
( )6املهذد للشريا ي.226/2
( )7حتفة ابحو ي للمبار فوري .221/3
( )8حا ية الرملمج .204/4
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()1

خشية أ ا يبإ دائر  ،وهذا الفعم مح احملرمات املتفق علا حترلها  ،م صرح عض أهم العليف أ مح هذا
حالإ ،فهو افر عدو هلل ولرسولإ.
يقو ا ح ح م رمحإ هللا" :مح لق دار الكفر والرد خمتاراً عارتً ملح يليإ مح املسلمق ،فهو هبذا الفعم
مراد لإ أحكام املراد لها :مح وجود القتم عليإ مىت قدر عليإ ،ومح وتحة مالإ ،وانفساخ نكاحإ وغري
لك"(.)2
ويقو الشيخ عمد ح عبد الوهاد رمحإ هللا :ملا ر ابنواع اليت يكفر هبا الرجم" :النوع الرا ع :مح سليف
مح هذا لإ ،ولكح أهم لد ي رو علا عداو التوحيد ،وااباع أهم الشرك ،وهو يعتذر أ ارك وطنإ يشق
عليإ ،فيقاام أهم التوحيد مع أهم لد  ،و اهد مبالإ ونفسإ فهذا أي اً افر ،ففنإ لو أيمرونإ ت وج امرأ أ يإ ،وي
لكنإ ارك لك وي مبخالفتهيف فعم ،وموافقتإ يف ،مع ااهاد معهيف نفسإ ومالإ ،مع أهنيف يريدو ذلك قطع ديح
ِ
يدو َ أَ َأيَْمنُوُ ْيف
يح يُِر ُ
هللا ورسولإ أ  ،مح لك كثري ،فهذا أي اً افر ،وهو قح قا هللا فيهيفَ :
{ستَ ُدو َ َخ ِر َ
ِ
وه ْيف
َو َأيَْمنُواْ قَـ ْوَم ُه ْيف ُ َّم َما ُرُّد َواْ وِ َأ الْ ِفْتنِة أ ُْرِ ُسواْ فِيِ َها فَِف َّملْ يـَ ْعتَ ِلُوُ ْيف َويـُْل ُقواْ وِلَْي ُك ُيف َّ
السلَ َيف َويَ ُكف َُّواْ أَيْديـَ ُه ْيف فَ ُخ ُذ ُ
واقْـتـلُوهيف حي ِِ
اان ُّمبِينًا{[سور النساا.)3("]91:
وه ْيف َوأ ُْولَئِ ُك ْيف َج َع ْلنَا لَ ُك ْيف َعلَْي ِه ْيف ُس ْلطَ ً
َ ُ ُ ْ َْ ُ
ت ثق ْفتُ ُم ُ
والق أ مح هذا حالإ يكفررت ملا وقر يف قلبإ مطلقاًرت سواا ا قادرا ا علا ا ر أم غري قادر ،منا
علا نفسإ أ ا الكفار وفتنتهيف أم غري مح ،مقيما يف لد الكفر أم غري مقييف.
واألدلة على كفر من هذا حاله ،وردته ما يلي:
َّخ ِذ الْمةِمنُو َ الْ َكافِ ِريح أَولِياا ِمح دو ِ الْمةِمنِق ومح يـ ْفعم َلِ
 -1قولإ اعاأ{ :يَّ يـت ِ
س ِم َح اَّللِ ِيف
ي
ل
ـ
ف
ك
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ ْمج ٍا{[سور عمرا .]28 :
قا ا ح جرير" :قد رئ مح هللا ،و رئ هللا منإرت يراداد عح دينإ ،ودخولإ يف الكفر"(.)4
َّ ِ
ِ
ود َوالنَّ َ َارا أ َْولِيَاا ـَ ْع ُ ُه ْيف أ َْولِيَاا ـَ ْع ٍ
ض َوَمح يـَتَـ َوَُّيف
يح َمنُواْ يَ اَـتَّخ ُذواْ الْيَـ ُه َ
 -2قولإ اعاأًَ { :ي أَيـُّ َها الذ َ
ِمن ُك ْيف فَِفنَّإُ ِمْنـ ُه ْيف { [سور املائد .]51 :
قا ا ح جرير" :فف مح اويهيف ون رهيف-أي الكفار -علا املةمنق ،فهو مح أهم دينهيف وملتهيف ،ففنإ ي
يتوأ متو أحدا وي وهو إ ،و دينإ ،وما هو عليإ راض ،وو ا رضيإ ورضمج دينإ ،فقد عادا ما خالفإ ،وسخطإ،
وصار حكمإ حكمإ"(.)5
( )1ينلر :أحكام القر لل اص ،278/4والفوا إ الدواين للنفراوي ،291/2و فاية ابخيار لل
( )2احمللا ي ح ح م .200/11
( )3نقلإ عنإ حفيد عبد الرمحح ح حسح يف تا إ املورد العذد ال ي يف ش بإ أهم ال ال .25/1
( )4جامع البيا للط،ي .228/3
( )5جامع البيا للط،ي .277/6

ين ،376/1و شاف القناع للبهويت .63/3
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-3قولإ اعاأ} :ي يفد قوما يةمنو تهلل واليوم ا خر يوادو مح حاد هللا ورسولإ{ ]سور اجملادلة.[22:
وجه الستدلل من اآلية :نفت ا ية الكرلة اإللا تاملة عمح يلهر املود بهم احملاد هلل ورسولإ،
والكافر ال ريب مح أولئك.
 -4قولإ صلا هللا عليإ وسليف( :أان ريا مح م مسليف يقييف ق أظهر املشر ق) قيمً :ي رسو هللا ومل؟
قا ( :ي ارااا انرامها) ( ،)1وعح مسر ح جندد عح النيب الكره أنإ قا (:ي اسا نوا املشر ق ،وي يفامعوهيف،
فمح سا نهيف ،أو جامعهيف ،فهو مثلهيف) (.)2
قا ا ح ح م عح الديت ابو " :وهو صلا هللا عليإ وسليف ي ي،أ وي مح افر"(.)3
ويشهد ل ة الديت الثاين حديت مسر رضمج هللا عنإ قولإ اعاأ( :فال اقعدوا معهيف حىت خيوضوا يف
حديت غري ونكيف و اً مثلهيف) (سور النساا ،مح ا ية.)4( )140:
وقد استد هبذيح الديثق التلمساين رمحإ هللا يف حتره اإلقامة يف لد الكفر ،وقا عد ويرادمها:
"والتن يص يف هذيح الديثق علا املق ود ،يت ي خيفا علا أحد قح لإ نلر سلييف ،وارجيح مستقييف ،وقد
ثبتا يف السا مح امل نفات الستة اليت ادور عليها رحا اإلسالم ،قالوا :وي معارض ما ،وي انسخ وي
خم ص ،وي غريمها ،ومقت امها ي خمال ما مح املسلمق ،و لك اف يف ايحت اج هبما ،هذا مع اعت ادمها
ن وص الكتاد ،وقواعد الشرع"(.)5
النوع الثاين :مح انت وقامتإ يف غري البالد اإلسالمية لدنيا ي يبها ،وي أنإ ي يعق افراً علا املسلمق
نفس وي ما وي لسا  ،وي يواليهيف قلبإ وي لسانإ ،فهذا ي يكفرونإ مب رد اإلقامة ،ولكح يقولو ونإ قد ع ا
هللا ورسولإ هك ا ر  ،وهو أمر جممع عليإ ما مر ،وفعلإ حرام( )6وو ا مع وقامتإ ينهيف يبغ هيف يف الباطح،
وقد َّ
عد هللا ما مر -اترك ا ر  ،املقييف ق ظهراين املشر ق ظاملاً لنفسإ ،قطالق ،أي وو رههيف و ر ما هيف
عليإ يف الباطح ،وامتنع عح عوهنيف.
وقد َّ
عد هللا ابعذار الواهية اليت قد ا رف املسليف عح ا ر يف قولإ اعاأ:
( )1أخرجإ أ و داود يف سننإ مح حديت جرير ح عبد هللا رضمج هللا عنإ ،تد النهمج عح قتم مح اعت يف تلس ود ،مح تاد ااهاد ( ،45/3)2645والهمذي يف سننإ
تد ما جاا يف راهية املقام ق أظهر املشر ق ،مح تاد السري ( ،155/4 )1604والبيهقمج يف سننإ الك،ا ( ،)16248وانلر ا ي إ يف خالصة البدر
املنري ،354/2وص إ ابلباين يف ورواا الغليم .30/5
( )2أخرجإ الهمذي يف سننإ تد ما جاا يف راهية املقام ق أظهر املشر ق ،مح تاد السري ( ،155/4)1605وأخرجإ البيهقمج يف سننإ الك،ا ( ،)18201والا يف
يف مستدر إ ( )2627لفظ" :ي اسا نوا املشر ق ،وي يفامعوهيف ،فمح سا نهيف أو جامعهيف فليس منا" وقا الا يف" :حديت ص يح علا رط البخاري".
( )3احمللا ي ح ح م .199/11
( )4نيم ابوطار للشو اين .177/8
( )5أسىن املتاجر علا مح غلب علا وطنإ الن ارا ومل يهاجر للتلمساين.34/1
( )6ينلر :أحكام القر لل اص ،278/4والفوا إ الدواين للنفراوي ،291/2و فاية ابخيار لل ين ،376/1و شاف القناع للبهويت .63/3
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ِ
وها َوِيفَ َارٌ َختْ َش ْو َ َ َس َاد َها
اج ُك ْيف َو َعش َرياُ ُك ْيف َوأ َْم َوا ٌ اقََْهفْـتُ ُم َ
{قُ ْم وِ َ ا َ َت ُؤُ ْيف َوأَْـنَآ ُؤُ ْيف َووِ ْخ َوانُ ُك ْيف َوأَْ َو ُ
ِ
ب وِلَْي ُكيف ِم َح اَّللِ َوَر ُسولِِإ َوِج َه ٍاد ِيف َسبِيلِ ِإ فَََهَّ ُواْ َح َّىت َأيِْيتَ اَّللُ ِأب َْم ِرِ َواَّللُ يَ يـَ ْه ِدي الْ َق ْوَم
َح َّ
َوَم َسا ُح اَـ ْر َ
ض ْوَهنَا أ َ
ِِ
ق{ [سور التو ة.]24 :
الْ َفاسق َ
وما مح أحد يهك ا ر وي وهو يعتذر شمجا مح هذ الثمانية ،ف َّ
سد هللا علا الناس تد ايعتذار هبا،
وجعم مح ارك ا ر بجلها أو بجم واحد منها فاسقاً ،وو ا ا هللا سب انإ قد أوجب ا ر مح مكة أ رف
قاع ابرض ،ومل عم عبتها عذراً يف اإلقامة ق ظهراين املشر ق فكي غريها مح البلدا ؟
القسم الثاين :مح ي حرج عليإ يف اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية ،وهذا القسيف ثالثة أنواع:

النوع األول :مح اوافر فيإ الشرطا التاليا (:)1

الشرط األول :أ أيمح علا نفسإ وأهلإ ومالإرت بنإ ي و للمسليف اعريض نفسإ وأهلإ لأل ا.
الشرط الثاين :أ يكو قادراً مع وقامة عائر الديح مح وظهار رت ب ا ر مح الد الكفار ومنا يفب
ليتمكح مح وظهار الديح ،فف أمكنإ لك سقطت ا ر  ،وجا لإ اإلقامةرت ل وا علة الت ره(.)2
ومعىن وظهار الديح أ يت،أ مح الكفار ،وقا هيف عليإ ،وي رح يف ،اااإ منهيف ،وأهنيف ليسوا علا حق ،م
هيف علا تطم ،وهذا هو وظهار الديح الذي ي يفب معإ ا ر  ،وليس املراد قظهار الديح :أ يُهك اإلنسا
ي لمج ،وي يقا لإ :اعبد ابواث ! فف اليهود والن ارا ي ينهو مح صلا يف لداهنيف ،وي يكرهو الناس علا
عباد ابواث  ،م املق ود مح وظهار الديح هو :الت ريح للكفار تلعداو ( ،)3ويد علا أ املراد قظهار الديح
لك ما يلمج:
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
ق ِيف
اه ُيف الْ َمآلئ َكةُ ظَالممج أَنْـ ُفس ِه ْيف قَالُواْ ف َييف ُ نتُ ْيف قَالُواْ ُ نَّا ُم ْستَ ْ َعف َ
يح اَـ َوفَّ ُ
 -1قا اعاأ{ :و َّ الذ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ك مأْواهيف جهنَّيف وس ْ ِ
اب َْر ِ
ق ِم َح
اات َم ًريا وِيَّ الْ ُم ْستَ ْ َعف َ
ض قَالْ َواْ أََملْ اَ ُك ْح أ َْر ُ
ض اَّلل َواس َعةً فَـتُـ َهاج ُرواْ ف َيها فَأ ُْولَئ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ
ِ
الر َجا ِ َوالنِ َساا َوالْ ِولْ َدا ِ يَ يَ ْستَ ِطيعُو َ ِحيلَةً َويَ يـَ ْهتَ ُدو َ َسبِيالً{[سور النساا.]98-97 :
وجه الستدلل من اآلية :أ هللا استثىن املست عفق مح وجود ا ر  ،ولو محم علا جمرد العباد ،
لتساوا املست ثىن واملستثىن منإرت بنإ ي يت ور يف املست ع أ يهك عباد ر إ ،وتلتايل سوف يةدي وأ طال
فائد اعليق الوعيد تلقادر علا ا ر دو مح مل يقدر(.)4

( )1ينلر الشرطا يف :املهذد للشريا ي  ،226/2واملغين ي ح قدامإ  ،237/9وجمموع الفتاوا ي ح ايمية .220/19
( )2املغين ي ح قدامإ .237/9
( )3الدرر السنية يف ابجو ة الن دية جملموعة مح أعالم جند .381/9
( )4الدرر السنية يف ابجو ة الن دية جملموعة مح أعالم جند .381/9
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َّ ِ
ٍ ِ ِ
 -2قا اعاأ{ :قُم ًَي أَيـُّ َها الن ِ
اَّللِ َولَ ِك ْح
يح اَـ ْعبُ ُدو َ ِم ْح ُدو ِ َّ
َّاس و ْ ُ ْنـتُ ْيف ِيف َ ك م ْح د ِيين فَالَ أ َْعبُ ُد الذ َ
ُ
ْ
ِ
ِ
اَّلل الَّ ِذي يـتَـوفَّا ُ يف وأُِمرت أَ ْ أَ ُ و َ ِمح الْم ْةِمنِق *وأَ ْ أَقِيف وجه َ ِ ِ ِ
ق
ك للدي ِح َحني ًفا َويَ اَ ُكونَ َّح م َح الْ ُم ْش ِر َ
ََ ْ َ ُْ
َ ُ َ َ ْ َ َْ
أ َْعبُ ُد ََّ
*ويَ اَ ْدع ِمح دو ِ َِّ
ك ويَ ي ُ ُّرَك فَِف ْ فَـع ْلت فَِفن َ ِ
ِِ
ق *} [يُونس ،مح ا ية -104
َ ُ ْ ُ
َّك وِ ًا م َح اللَّالم َ
َ َ
اَّلل َما يَ يـَْنـ َفعُ َ َ َ
.]105
َّاس}..
وجه الستدلل من اآلية :أ هللا اعاأ أمر نبيإ صلا هللا عليإ وسليف أ يقو يفَ :
{ًي أَيـُّ َها الن ُ
وأ خر  ،أي :و ا ككتيف يف الديح الذي أان عليإ ،فدينكيف الذي أنتيف عليإ أان ريا منإ ،وقد أمرين ريب أ
أ و مح املةمنق الذيح هيف أعداؤ يف ،وهناين أ أ و مح املشر ق الذيح هيف أولياؤ يف.
ِ
ِ
*ويَ أ ََان َعاِ ٌد َما
*ويَ أَنْـتُ ْيف َعا ُدو َ َما أ َْعبُ ُد َ
 -3قا اعاأ{ :قُ ْم ًَي أَيـُّ َها الْ َكاف ُرو َ *يَ أ َْعبُ ُد َما اَـ ْعبُ ُدو َ َ
ِ
ِ
ِ
يل ِدي ِح *} [الكافِرو ].
َعبَ ْد ُُّّْت َ
*ويَ أَنْـتُ ْيف َعا ُدو َ َما أ َْعبُ ُد *لَ ُك ْيف دينُ ُك ْيف َو َ

وجه الستدلل من اآلية :أ هللا أمر رسولإ صلا هللا عليإ وسليف أ يقو للكفار :دينكيف الذي أنتيف
عليإ أان ريا منإ ،وديين الذي أان عليإ أنتيف راا منإ .واملراد :الت ريح يف أبهنيف علا الكفر ،وأنإ ريا منهيف ومح
دينهيف(.)1
 -4أ هللا أثىن علا و راهييف ومح معإ مواجهتهيف قومهيف الكفار ،وا رحيهيف يف تلعدوا والبغ اا ،وال،اا
منهيف ومح معبوداهتيف ،وأمر أمة عمد الكره تلتأسمج هبيف ،فقا " :قد انت لكيف أسو حسنة يف و راهييف والذيح
معإ و قَالُوا لَِق ْوِم ِه ْيف وِ َّان ـَُر اُ ِمْن ُك ْيف َوِقَّا اَـ ْعبُ ُدو َ ِم ْح ُدو ِ َّ
اَّللِ َ َف ْرَان ِ ُك ْيف َوَ َدا ـَْيـنَـنَا َوـَْيـنَ ُك ُيف الْ َع َد َاوُ َوالْبَـ ْغ َ ااُ أََداً
َح َّىت اُـ ْةِمنُوا ِت ََّّللِ َو ْح َد ُ} [املمت نة]4:
يقو اا اص رمحإ هللا" :أ هللا فرض ا ر علا املةمنق ،ومل يعذرهيف يف التخل … وقولإ اعاأ( :قد
ِ َّ ِ
اَّلل الناس تلتَّأسمج هبيف يف وظهار معادا الكفَّار ،وقطع
يح معإ) ،فأمر َّ
انت لَ ُك ْيف أ ْ
ُس َوٌ َح َسنَةٌ يف و ْـَراهي ِيف َواَلذ َ
املواي يننا و ينهيف ،قولإ( :و َّان ـر ا ِمْن ُكيف وِقَّا اَـعب ُدو َ مح ُدو ِ
اَّللِ َ َفرَان ِ
اا
غ
ـ
ب
ل
ا
و
او
د
ع
ل
ا
يف
ك
ن
ـ
ي
ـ
و
ا
ن
ـ
ن
ـ
ي
ـ
ا
د
و
يف
ك
ْ
ْ
ُ
ُ
َّ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َُ ُ ْ َ ْ ُ
ْ
ْ
ْ
َ َ
َ
َ
ُ
حكيف قد اُعبَّد املةمنو إ"(.)2
أََ ًدا) ،فهذا ٌ
 -5احت اج خالد ح الوليد علا جماعة أبنإ سكت ومل يلهر ال،اا ما أظهرها مثامة واليشكري .والق ة
معروفة يف السري( ،)3فما مل حي م الت ريح للمشر ق تل،اا منهيف ومح دينهيف مل يكح وظهار الديح حاصالً(.)1
( )1مح فتاوا الشيخ محد ح علمج ح عتيق رمحإ هللا ،رقمها ( )890مح فتاوا موقع ابلو ة.
( )2أحكام القر لل اص .326/5
( )3نقم الق طاين يف تا إ الويا وال،اا 234/1الق ة املذ ور عح تاد (الن ا والفكاك) للشيخ محد ح عتيق ص ،70-68حيت قا  :ملا سار خالد وأ اليمامة
لقتا املراديح عت قبلإ مائيت فارس ،وقا مح أصبتيف مح الناس فخذو فأخذوا (جماعة) يف ثالثة وعشريح رجالً مح قومإ فلما وصلوا وأ خالد فقا لإً :ي خالد :لقد
علمت أين قدمت علا رسو هللا صلا هللا عليإ وسليف يف حيااإ فبايعتإ علا اإلسالم وأان اليوم علا ما نت عليإ أمس ،فف يك ا تً قد خرج فينا فف هللا يقو ( :وي
ا ر وا ر و ر أخرا) فقا خالدً :ي جماعة ار ت اليوم ما نت عليإ أمس و ا رضاك أبمر هذا الكذاد وسكواك ،عنإ وأنت أع أهم اليمامة وقد لغك مسريي -
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وهذا النوع-وهو مح اوافر فيإ الشرطا  -ي حترم عليإ اإلقامة يف غري البالد اإلسالميةرت و "دلت سنة
رسو هللا صلا هللا عليإ وسليف علا أ فرض ا ر علا مح أطاقها ،ومنا هو علا مح فنت عح دينإ تلبلد اليت
يسليف هبارت ب رسو هللا صلا هللا عليإ وسليف أ لقوم مبكة أ يقيموا هبا عد وسالمهيف ،منهيف العباس ح عبد
املطلب ،وغري  ،و مل خيافوا الفتنة ،و ا أيمر جيو إ أ يقولوا ملح أسليف و هاجرُّت فلكيف ما للمهاجريح ،وو
أقمتيف فأنتيف أعراد املسلمق ،وليس خيريهيف وي فيما حيم يف"(.)2
وعليإ فت مم الن وص الدالة علا فرضية ا ر  ،واحملذر مح اإلقامة ق ظهراين أهم الكفر علا مح
ختل فيإ هذا الشرطا  ،أو أحدمها ،ما اقرر سا قاً ،يقو الافظ ا ح ح ر" :حديت مسر مرفوعا(:أان ريا
مح م مسليف يقييف ق أظهر املشر ق) وهذا عمو علا مح مل أيمح علا دينإ"(.)3
وقا ي د مح يانإ أ هذ اإلقامة اليت اوافر فيها الشرطا السا قا وو مل حترم عليإ ،ففهنا اكر  ،وأ
ا ر وأ الد اإلسالم وو مل يفب عليإ حينئذ ففهنا است ب يف حقإرت يقو الشر يين" :يف أخذ يف يا حكيف
ه ر املسليف فقا  :واملسليف املقييف دار الرد و أمكنإ وظهار دينإرت لكونإ مطاعا يف قومإ ،أو ب لإ عشري
حيمونإ ،ومل خي فتنة يف دينإ ،است ب لإ ا ر وأ دار اإلسالمرت لئال يكثر سوادهيف ،أو يكيدو  ،أو ليم وليهيف،
وومنا مل برت لقدراإ علا وظهار دينإ"(.)4
ويقو ا ح قدامإ" :والثالت :مح است ب لإ ،وي يفب عليإ ،وهو مح يقدر عليها ،لكنإ يتمكح مح
وظهار دينإ ووقامتإ يف دار الكفر ،فتست ب لإرت ليتمكح مح جهادهيف ،واكثري املسلمق ،ومعونتهيف ،ويتخلص مح
اكثري الكفار ،وخمالطتهيف ،ورؤية املنكر ينهيف ،وي يفب عليإرت إلمكا وقامة واجب دينإ ،دو ا ر  ،وقد ا
مقيما مبكة مع وسالمإ"(.)5
العباس عيف النيب صلا هللا عليإ وسليف ً
والعلة يف است باد ا ر لقادر علا وظهار دينإرت مح علا نفسإرت همج:

وقرار لإ ورضاا مبا جاا إ فهال أ ديت عذراً واكلمت فيمح اكليف ؟ فقد اكليف مثامة فرد وأنكر ،واكليف اليشكري :فف قلت :أخاف قوممج .فهال عمدت ويل أو عثت ويل
رسويً؟ فقا  :و رأيت ًي ح املغري أ اعفو عح هذا لإ؟ فقا خالد :قد عفوت عح دمك ،ولكح يف نفسمج حرج مح ار ك.
ما رها اليعقويب يف اترخيإ ص ،156والشيخ عمد ح عبد الوهاد يف تا إ خمت ر سري الرسو صلا هللا عليإ وسليف ص ،417وجاا رها يف الدرر السنية يف
ابجو ة الن دية .306/11
( )1الويا وال،اا للق طاين ص .234
( )2أحكام القر للشافعمج .18-17/2
( )3فتح الباري ي ح ح ر .39/6
( )4مغين احملتاج للشر يين .239/4
( )5املغين ي ح قدامإ .237/9
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 .1اقوية و ة املسلمق ،ومناصرهتيف ،واكثري سوادهيف ،واثبيت ولانإ ،هك خمالطتهيف ،واين راف عح رؤية
منكراهتيف ،وهذا ي حي م تمامإ ،وي وهو يقييف يف الد اإلسالم ،وقد ر هذ العلة أو حنواً منها الشر يين
وا ح قدامإ-رمحهما هللا -ما مر.
 .2دفعاً ب ا الكافريح عنإ ،فمح املعلوم :أ مح ا دينإ اإلسالم املبين علا صرف ايع العبادات هلل
وحد  ،ونفمج الشرك و غ إ و غض أهلإ ،ومعاداهتيف ومقاطعتهيف ،ففنإ ي يه إ أهم الكفر علا دينإ مع
القدر عليإ ،يقو هللا اعاأ خماطباً نبيإ الكره وأمتإ{:ويَ يـ الُو َ يـ َقااِلُونَ ُكيف ح َّىت يـرُّدوُ يف عح ِدينِ ُكيف وِ ِ
ْ َ َ َُ ْ َ
َ ََ ُ
ْ
استَطَاعُواْ{ [سور البقر  ،]217 :وأخ ،هللا عح أص اد الكه أهنيف قالوا{:وِ َّهنُْيف وِ يَلْ َه ُروا َعلَْي ُك ْيف
ْ
يدوُ ْيف ِيف ِملَّتِ ِه ْيف َولَح اـُ ْفلِ ُ وا وِ ًا أََ ًدا{[سور الكه  ،]20 :وجاا وخبار ذلك عح ايع
يـَْر ُاُوُ ْيف أ َْو يُعِ ُ
ِ ِ
َّ ِ
ِ ِ
ود َّ ِيف ِملَّتِنَا فَأ َْو َحا وِلَْي ِه ْيف
يح َ َف ُرواْ ل ُر ُسل ِه ْيف لَنُ ْخ ِر َجنَّ ُكيف م ْح أ َْرضنَآ أ َْو لَتَـعُ ُ
الكفار يف قولإ سب انإ َ
{:وقَا َ الذ َ
ِ
ِِ
ق{ [سور و راهييف.]13 :
َرُّهبُْيف لَنُـ ْهل َك َّح اللَّالم َ
"يف يف وقامتإ يقاالهيف علا اإلسالم ،ويدعوهيف وليإ ،و قدر ،ووي فال"(.)1

.]98

النوع الثاين :أ يقييف يف البالد غري اإلسالمية مست عفاً(.)2
وقد ق هللا ايست عاف يف تا إ فقا :
ِ
ق ِم َح ِ
الر َجا ِ َوالنِ َساا َوالْ ِولْ َدا ِ يَ يَ ْستَ ِطيعُو َ ِحيلَةً َويَ يـَ ْهتَ ُدو َ َسبِيالً{ [سور النساا:
{وِيَّ الْ ُم ْستَ ْ َعف َ

اات َم ِ ًريا{[سور
{مأْ َو ُاه ْيف َج َهن َُّيف َو َس ْ
وهذا ايستثناا ر عدما اوعد املقيمق ق أظهر املشر ق أب َ
النساا.]97 :
فاستثىن مح ي يستطيع حيلة وي يهتدي سبيالً .قا ا ح ثري":ي يقدرو علا التخلص مح أيدي
املشر ق ،ولو قدروا ما عرفوا يسلكو الطريق"(.)3
ِ َّ ِ
وقا اعاأ{ :وما لَ ُكيف يَ اُـ َقااِلُو َ ِيف سبِ ِيم اَّللِ والْمستَ ْ ع ِفق ِمح ِ ِ ِ
يح يـَ ُقولُو َ
َ
ََ ْ
الر َجا َوالن َساا َوالْ ِولْ َدا الذ َ
َ ُْ َ َ َ
رـَّنا أَخ ِرجنا ِمح ه ِذ ِ الْ َقري ِة اللَّ ِامل أَهلُها واجعم لَّنا ِمح لَّد ِ
نك نَ ِ رياً{[سور النساا:
ْ َ َ َْ َ
اج َعم لَّنَا ِمح لَّ ُد َ
ُ َ
َ َ ْ َْ ْ َ
نك َوليًّا َو ْ
َْ
.]75
فذ ر يف ا ية ابوأ :حا يف وهو الع عح اخلروج ،وعدم ديلة الطريق.
( )1مغين احملتاج للشر يين .239/4
( )2ينلر :أحكام القر لل اص  ،228/3وااامع بحكام القر للقرطيب  ،347/5واملهذد للشريا ي  ،226/2واملغين ي ح قدامإ  ،236/9و رح منتها اإلرادات
للبهويت ،620/1واحمللا ي ح ح م .203/11
( )3افسري القر العلييف ي ح ثري .543/1
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و ر يف ا ية الثانية :مقا يف وهو أهنيف يسألو هللا أ خيرجهيف مح الد الشرك اللامل أهلها ،وأ
ولياً يتويهيف ،وانصراً ين رهيف ،فمح انت الك حالإ وهذا مقالإ{ :فَأ ُْولَئِ َ
ك َع َسا اَّللُ أَ يـَ ْع ُف َو َعْنـ ُه ْيف َوَ ا َ اَّللُ
َع ُف ًّوا َغ ُف ًورا{[سور النساا.]99 :
وقد نقم عض أهم العليف ايافاق علا عدم مةاخذ هذ الفئة ،والت او عنها يف أمر ا ر  ،يقو يخ
اإلسالم" :وتاملة ي خالف ق املسلمق أ مح ا يف دار الكفر ،وقد مح ،وهو عاج عح ا ر  ،ي ب
عليإ مح الشرائع ما يع عنها ،م الوجود سب اإلمكا  ،و ذلك ما مل يعليف حكمإ"(.)1
ومىت متكح املست ع مح الفرار خرج مح ق أظهرهيف ،والفقهاا متفقو علا أ للمرأ  -وهمج مح الة
ال عفة -اخلروج مح دار الكفر و متكنت ،ومل ختش أ ا الطريق ،وو مل يكح معها عرم( ،)2م نقم عض أهم
العليف اإلااع علا خت يص ا ر مح منع املرأ مح السفر ال عرم.
يقو الطاد" :ومحم مالك رمحإ هللا الديت املتقدم علا السفر املباح واملندود وليإ ،دو الواجبرت
دليم وااعهيف علا أ املرأ و ا أسلمت يف لد الرد ،ل مها اخلروج منها وأ لد اإلسالم ،وو مل يكح معها و
عرم"(.)3
ويقاس علا مح نص هللا عليهيف يف تا إ م مست ع  ،مكر علا البقاا ق أظهر الكافريح ،أو عاج
عح اينتقا لغريهيف بي سبب ،ما يستوي يف لك الع السمج و املعنويرت و قولإ اعاأ( :ي يستطيعو
حيلة وي يهتدو سبيال) عام ،يشمم م ع  ،وو انوعت أسبا إ ،واعددت طرائقإ ،تغري اب ما  ،وابما ح،
يقو القرطيب رمحإ هللا" :وقولإ اعاأ(:ي يستطيعو حيلة) ،اليلة :لفظ عام بنواع أسباد التخلص ،والسبيم
سبيم املدينة ،فيما ر جماهد والسدي وغريمها ،وال واد أنإ عام يف ايع السبم ،وقولإ اعاأ(:فأولئك عسا هللا
أ يعفو عنهيف) ،هذا الذي ي حيلة لإ يف ا ر  ،ي نب لإ حىت يعفا عنإ ،ولكح املعىن :أنإ قد يتوهيف أنإ ب
حتمم غاية املشقة يف ا ر  ،حىت أ مح مل يت مم الك املشقة يعاقب ،فأ ا هللا لك الوهيف"(.)4
ومح اإل را السمج وضافة ملح رهيف هللا يف تا إ ابسرا ،فابسري العاج عح اإلفالت مح أيدي الكفار
غري مةاخذ بقائإ ق أظهرهيف ،فف متكح مح اخلالص ،مل حيم لإ املقام ينهيف ،وقد ر البغوي :أ ابسري املسليف
عند الكفار و ا استطاع اخلالص واينفالت منهيف مل حيم لإ املقام ينهيف ،فف حلفو أهنيف و خلو ي خيرج ف ل

( )1جمموع الفتاوا ي ح ايمية.225/19
( )2ينلر :املبسوط للسرخسمج  ،149/4و رح ال رقاين  ،534/2ومغين احملتاج للشر يين  ،239/4و رح منتها اإلرادات للبهويت.620/1
( )3مواهب االيم لل طاد .522/2
( )4ااامع بحكام القر للقرطيب .347/5
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فخلو  ،وجب عليإ اخلروج ولينإ لق مكر ي فار عليإ فيها ،وو حل

استطا ة لنفوسهيف مح غري أ حيلفو

فعليإ اخلروج وأ دار اإلسالم ويل مإ فار اليمق(.)1
ومح اإل را املعنوي القيود والقوانق والدود اليت است دثت يف ع ران الديت ،و ا مح لوا مها منع
ا ر مح لد خر ،أو الت ييق علا املهاجريح.
ومح اإل را املعنوي أي اً ع املسليف عح وظهار دينإ يف م البالد ،يقو الشر يين" :فف استوت ايع
البالد يف عدم وظهار لك-أي الق -ما يف ماننا ،فال وجود-يعين وجود ا ر  -ال خالف"( ،)2ومح
تد أوأ و ا انت الد الكافر يتمكح فيها مح وظهار وقارسة عائر دينإرت و الد املسلمق اليت لكنإ اينتقا
وليها لد ي يق علا املسلمق ،وي طهدهيف ،ولنعهيف مح أتدية عائرهيف ،ولكح أ يقا يف علة ااوا  :أ
مق ود ا ر امل ل ة الشرعية املهابة عليها عاد رت واليت ينها سب انإ واعاأ يف قولإ( :ومح يهاجر يف سبيم هللا
د يف ابرض مراغما( )3ثرياً وسعة(( ))4سور النساا،مح ا ية  ،)100فابصم أ مح يفارق أرض الشرك
وأهلها هرت دينإ منها ومنهيف وأ أرض اإلسالم وأهلها املةمنق د يف ه راإ يف سبيم هللا مهرت وجنا  ،ورحات
فسي ة( ،)5فف مل يهاب عليها السعة ،وفاات هبا امل ل ة ،أو ا ال رر هبا ائداً ،مل اشرعرت و الكيف يدور مع
علتإ وجوداً وعدماً ،وعلتإ هنا حفظ ديح املسليف ،ودفع اب ا عنإرت وبنإ "و ا اعارضت مفسدات روعمج
أعلمهما يف مقا م حتمم أخفهما"(.)6
و قاا الكافر يف موطنإ (دار الكفر) م طراً مشروط أبمور سأ رها مف لة يف املطلب الثاين ق هللا.

النوع الثالث :املسليف الذي يف وقامتإ يف غري البالد اإلسالمية م ل ة رعية(.)7
و للمسليف القادر علا وظهار دينإ ا مح علا نفسإ أ يقييف يف البالد غري اإلسالمية و ا ا يف وقامتإ
هناك م ل ة رعية ،ما لو ُرجمج ظهور اإلسالم مبقامإ هناك ،أو ا قح انتفع ابقلية املسلمة يف لك البلد
الكافر بقائإ ينهيف ،ويف ه راإ ضعفهيف ،أو فساد أمرهيف ،كونإ ا جا لنع ضرر الكفار عح املست عفق ،أو

( )1رح السنة للبغوي.246/10
( )2مغين احملتاج للشر يين .239/4
( )3املراغيف :املذهب واملت و  ،وهو املوضع الذي يراغيف فيإ ،وهو مشتق مح الرغام ،وهو الهاد ،ورغيف أن فال أي :ل ق تلهاد ،وراغمت فالان ،ه راإ وعاديتإ ،ومل
أت أ رغيف أنفإ ،وقيم :ومنا مسمج مهاجرا ومراغمارت ب الرجم ا و ا أسليف عادا قومإ ،وه رهيف فسما خروجإ مراغما" .ينلر :فتح القدير للشو اين .505/1
( )4يراد تلسعة أقوا  ،فقيم :سعة يف البالد ،وقيم :يف وظهار الديح ،وقيم :سعة الر ق ،وقيم :ي مانع مح وهنا أعيف مح م لك .ينلر :أحكام القر لل اص
 ،228/3وفتح القدير للشو اين .505/1
( )5جامع البيا للط،ي .237-236/5
( )6ينلر يف مرجع القاعد  :جملة ابحكام العدلية م( ،19/1)28واب با والنلائر للسيوطمج  ،87/1وقواعد الفقإ لل ،يت  ،56/1و رح القواعد الفقهية لل رقا .203/1
( )7نص عليإ عض الشافعية .ينلر :مغين احملتاج للشر يين  ،239/4وحوا مج الشرواين  ،269/9وأسىن املطالب يف رح روضة الطالب لألن اري ونسبإ للبلقيين
.204/4
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ا عليف يعليف الناس أمر دينهيف ووليإ يرجعو  ،أو ا حا ما وليإ يهافعو  ،يف م ينهيف ،وينهمج خ وماهتيف،

أو ا قح يكااب املسلمق أبخبار الكفار.
فف ا يف قائإ م ل ة ،فت و لإ اإلقامة ،م است ب لإ ،وقد يقا تلوجود و ا اراب علا ه راإ
فساد أمر املسلمق ،ولذا قا العلماا" :ولو قدر علا ايمتناع دار الرد ايعت ا  ،وجب عليإ املقام هبارت ب
موضعإ دار وسالم ،فلو هاجر ل ار دار حرد ،في رم لك"(.)1
يد علا لك ما روي أ وسالم العباس رضمج هللا اعاأ عنإ ا قبم در ،و ا يكتمإ ،ويكتب وأ
النيب صلا هللا عليإ وسليف أبخبار املشر ق و ا املسلمو يثقو إ و ا حيب القدوم علا النيب صلا هللا عليإ
وسليف( ،)2فكتب وليإ النيب صلا هللا عليإ وسليف و مقامك مبكة خري ،يف أظهر وسالمإ يوم فتح مكة(.)3
ويف جوا اإلقامة ق ظهراين الكفار يف النوعق الثاين والثالت يقو ا ح ايمية رمحإ هللا" :و لك أ مقارنة
الف ار ومنا يفعلها املةمح يف موضعق ،أحدمها :أ يكو مكرها عليها ،والثاين :أ يكو لك يف م ل ة دينية
راج ة علا مفسد املقارنة ،أو أ يكو يف ار ها مفسد راج ة يف دينإ ،فيدفع أعليف املفسداق تحتما
أدانمها ،وحت م امل ل ة الراج ة تحتما املفسد املرجوحة"(.)4
م يرا رمحإ هللا يف موضع خر أ اإلقامة يف الد الكفر مل ل ة رعية راج ة أف م مح اإلقامة يف
غريها مح البالدرت اعتماداً علا أصم مقرر عند رمحإ هللا ،حيت يقو مبيناً لك ابصم وما يهاب عليإ ":اإلقامة
يف م موضع اكو ابسباد فيإ أطوع هلل ورسولإ ،وأفعم لل سنات واخلري ،يت يكو أعليف ذلك وأقدر عليإ
وأنشط لإ ،أف م مح اإلقامة يف موضع يكو حالإ فيإ يف الطاعة هلل ورسولإ دو لك هذا هو ابصم ااامع...
وو ا ا هذا هو ابصم فهو يتنوع تنوع حا اإلنسا  ،فقد يكو مقام الرجم يف أرض الكفر والفسوق مح
أنواع البدع والف ور أف م و ا ا جماهداً يف سبيم هللا يد أو لسانإ مراً تملعروف انهياً عح املنكر ،يت لو
انتقم عنها وأ أرض اإللا والطاعات لقلت حسنااإ ،ومل يكح فيها جماهداً وو ا أروح لقلبإ ،و ذلك و ا عدم
اخلري الذي ا يفعلإ يف أما ح لف ور البدع ،يف قا  :أما و ا ا دينإ هناك أنقص فاينتقا أف م لإ ،وهذا

( )1مغين احملتاج للشر يين .239/4
( )2نقلإ عض أهم العليف الشر يين يف مغين احملتاج  ،239/4وحوا مج الشرواين .269/9
( )3ينلر الديت يف مشكم ا اثر للط اوي  ,49/7وجامع املسانيد والسنح ا ادي بقوم سنح ي ح ثري  ,627-626/4وااوهر النقمج علا سنح البيهقمج ي ح
اله ماين  ،106/9وايستيعاد يف معرفة ابص اد ي ح عبد ال ،812/8 ،واملغا ي للواقدي  ،204/1و ر عض الفقهاا الرملمج يف حا يتإ  ،204/4والشر يين يف
مغين احملتاج  ،239/4والشرواين يف حا يتإ  ،269/9وا ح قدامإ يف املغين .237/9
( )4جمموع الفتاوا ي ح ايمية .325/15
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حا غالب اخللق ،وأ أ قا  :وقد تب أ و الدرداا وأ سلما الفارسمج – رضمج هللا عنهما – يقو  :هليف وأ
ابرض املقدسة ،فكتب وليإ سلما  :أ ابرض ي اقدس أحداً ،ومنا يقدس الرجم عملإ) (.)1

املطلب الثاين :حكم اإلقامة يف البالد غري اإلسالمية احلاصلة بسبب اخلروج من بالد املسلمني إليها.
قد ينتقم املسليف مح دار اإلسالم موطنإ ابصلمج ،وأ دار الكفر ،ولذلك أقسام أي اً ،همج التالية:

القسم األول :اينتقا وأ دار الرد ،واإلقامة املةقتة فيها مع ومام املسلمق أو انئبإ لل هاد والغ و يف
سبيم هللا ،وهو أمر متفق علا مشروعيتإ ،م هو مح فروض الكفاًيت ،وقد يتعق يف عض ابحوا (،)2
وفرضيتإرت لثبوت ابمر القر ين تاهاد تبنفس يف مواضع متعدد  ،وظاهر ابمر الوجود( ،)3وب ااهاد وسيلة
وأ وعال الديح ونشر  ،وومخاد الكفر ودح إ( ،)4ومها واجبا  ،وما ي يتيف الواجب وي إ فهو واجب.
و ونإ فرضاً علا الكفايةرت لقولإ اعاأ" :وما ا املةمنو لينفروا افة" (سور التو ة ،مح ا ية ،)122ومل
خيرج قط رسو هللا صلا هللا عليإ وسليف للغ و ،وي وارك عض الناس(.)5
يقو ا ح ح ر عند رحإ حديت" :ي ه ر عد الفتح ،ولكح جهاد ونية"(" )6املعىن أ ا ر اليت همج
مفارقة الوطح اليت انت مطلو ة علا ابعيا وأ املدينة انقطعت ،وي أ املفارقة سبب ااهاد تقية"(.)7
القسم الثاين :اخلروج مح دار اإلسالمرت وأ دار الكفررت واإلقامة فيهارت وظهاراً حملبة الكافريح وامليم يف،

واملسارعة فيهيف ،وموايهتيف وملاهرهتيف ،ووعانتهيف علا املسلمق،وهو حرام ،م متفق علا حرمتإرت لألدلة اليت رهتا
يف املب ت السا ق ،فف ثبت مح جمموعها حرمة قاا املسليف يف موطنإ ابصلمج و ا مح دًير الكفر ،حيت و
ا ًيت ،وما فيها مح ارغيب وارهيب ا املق ود ابو هبا مح أسليف مح أهم مكة ،فانتقا املسليف وأ دار
الكفر ،ووقامتإ فيها خمتاراً عد مفارقة دار ابصلية دار اإلسالم تلت ره أوأ ،وهمج تلت ره أحرا.
ما يد علا الت ره ما جاا عح عبد هللا ح عمرو رضمج هللا عنهما مح أنإ قا  " :مح ىن يف الد
ابعاجيف ،وصنع نريو هيف ،ومهرجاهنيف ،واشبإ هبيف حىت لوت ،وهو ذلك ،حشر معهيف يوم القيامة"(.)8
( )1جمموع الفتاوا ي ح ايمية .39/27
( )2نقم اإلااع ا ح ر د يف داية اجملتهد ،278/1وينلر :الب ر الرائق ي ح جنييف  ،78/5و رح ال رقاين ،20/3وحا ية الرملمج  ،182/4واملغين ي ح قدامإ ،162/9
وينلر أي اً :فتح الباري ي ح ح ر  ،49/1وجمموع الفتاوا ي ح ايمية .267/7
( )3نيم ابوطار للشو اين .30/8
( )4فتح الباري ي ح ح ر .5/6
( )5داية اجملتهد ي ح ر د.278/1
( )6سبق ختر إ.
( )7فتح الباري ي ح ح ر .39/6
( )8أخرجإ البيهقمج يف سننإ الك،ا ( ،234/9 )18643وص ح ا ح القييف وسناد يف تا إ أحكام أهم الذمة  ،1248/3و ذا ص إ ا ح مفلح يف ا داد
الشرعية.417/3
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ولفلة ( الد ابعاجيف) دالة يف ظاهرها علا خروج املسليف وأ الدهيف ،و ونإ طارائً عليهيف يف دًيرهيف ،وي

أنإ يشار هيف أعيادهيف ،ويتشبإ هبيف.

وهل يكفر؟
يقو يخ اإلسالم ا ح ايمية فيما جاا عح ا ح عمر" :وظاهر هذا أنإ جعلإ افراً مبشار تهيف يف جمموع
هذ ابمور"(.)1
ويقو ا ح ح م رمحإ هللا" :مح لق دار الكفر والرد خمتاراً عارتً ملح يليإ مح املسلمق :فهو هبذا الفعم
مراد ،لإ أحكام املراد لها :مح وجود القتم عليإ مىت قدر عليإ ،ومح وتحة مالإ وانفساخ نكاحإ وغري
لك"(.)2
القسم الثالث :و ا ا اينتقا وأ الد الكفر واإلقامة لغري م ل ة ،وي ضرور وي حاجة ،ما لو ا
لفرجة أو ن هة ،فال يشك يخ اإلسالم يف حرمتإ( ،)3واختل املعاصرو يف هذ املسألة و يف فيها قوي :
القول األول:
املنع ،وعليإ أ ثر أهم العليف املعاصريح عليإ ،وأفتت إ الل نة الدائمة ،وف يلة املشايخ :عمد ح و راهييف
وا ح ت وا ح عثيمق واا،يح والفو ا (.)4
واستدلوا مبا يلي:
ن وص الوعيد الدالة علا خطور اإلقامة ق ظهراين الكفار ولو مةقتاً ،ما يف لك مح غشيا أما ح
تطلهيف ورؤية منكراهتيف ،والتعرض للعقو ة اليت قد حتم هبيف سبب لك لغري م ل ة رعية ،م املفسد يف لك
عمال قاعد " :ال رر ي ا "( ،)5وال رر يف اإلقامة يف الدهيف ظاهر ما ينتإ يف الدليم الثاين.
ظاهر غالبةً ،

القول الثاين:
و السفر وأ الد الكفررت للسياحة والفرجة شرط ايلت ام هك املعاصمج واجتناد املنكرات ،واحملافلة
علا الواجبات مع أمح الفتنة ،وهو قو ودار اإلفتاا و ار ابوقاف تلكويت ،والد تور /ع يم النشممج عميد
لية الشريعة فيها(.)6

( )1اقت اا ال راط املستقييف ي ح ايمية ص.200
( )2احمللا ي ح ح م .200/11
( )3اقت اا ال راط املستقييف ي ح ايمية ص.200
( )4ينلر :تاد السياحة يف اإلسالم لعبد هللا اخل ريي مح موقع املسليف نقالً عح فتاوا الل نة الدائمة ،108/2 ،وفتاوا عمد ح و راهييف 216/13و  ،217وجمموع
فتاوا ا ح ت  ،192/4وفتاوا واوجيهات يف اإلجا والرحالت ي ح عثيمق ،اع خالد أ و صاحل ص ،30-29واملفيد ي ح ج،يح ،اع العريفمج ص،142-132
وعاضرات يف العقيد والدعو للشيخ /صاحل الفو ا .224/1
( )5ينلر :جملة ابحكام العدلية ( ،18/1 )20واب با والنلائر للسيوطمج ،83/1وقواعد الفقإ لل ،يت ،88/1و رح القواعد الفقهية لل رقا .179/1
( )6ينلر :تاد السياحة يف اإلسالم لعبد هللا اخل ريي مح موقع املسليف.
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ودليلهم:

أ ابصم يف السفر اإلتحة ما دام املسافر أيمح علا دينإ و تنب املنكرات( ،)1قا ا ح ح م" :اافقوا
علا أ سفر الرجم مباح"(.)2
وميكن أن جياب عنه:
أب استدي يف مب م الن اع ،فالسالمة مح الفنت واحملرمات أمر ي عب يف الك البالد ،والواقع يشهد
ذلك ،وقواعد الشريعة ومقاصدها متنع السفر لبالد الكفر.
الراجح:

يهجح -وهللا أعليف تل واد -قو مح يرا املنعرت لقو ما استدلوا إ ووجاهتإ ،ولقد نص عض أهم
العليف علا راهة السياحة يف ابرض( )3لغري مق د رعمج مطلقاً ،والسفر جملرد الن هة والفرجةرت وو ا وأ الد
املسلمق ،تعتبار أنإ و ال م ل ة( ،)4وأنإ ي حيم لإ أ يتعب دا تإ ونفسإ ويهلك مالإ لغري غرض
ص يح( ،)5فكي و ا ا السفر لذلك وأ الد الكفر.
يقو البهويت رمحإ هللا" :السياحة يف البالد لغري ق د رعمج ما يفعلإ عض النساكرت أمر منهمج عنإ".
قا اإلمام أمحد :ليست السياحة مح اإلسالم يف مجا ،وي همج مح فعم النبيق وال الق.
قا يف الا ية :ويف الديت" :ي سياحة يف اإلسالم"()6ومراد و ا انت السياحة ي لغرض رعمج،
والسياحة املذ ور يف القر غري هذ  ،وهمج ال وم أو السياحة لطلب العليف أو ااهاد وحنو "(.)7
ويةيد حديت أيب أمامة رضمج هللا عنإ أ رجالً قا ً :ي رسو هللا أئذ يل يف السياحة ،قا " :و سياحة
أميت ااهاد يف سبيم هللا"( ،)8و ود لإ يف سنح أيب داود باد يف النهمج عح السياحة.
القسم الرابع :اينتقا وأ الد الكفر لل رور  ،وهو نوعا :
( )1ينلر :تاد السياحة يف اإلسالم لعبد هللا اخل ريي مح موقع املسليف.
( )2مرااب اإلااع ص.151
( )3عض أهم العليف حتدث عح السياحة ي تملعىن الذي نفهمإ يف ع ران هذا منها ،م علا أهنا مرادفة للرهبانية ،والع لة ،والبعد عح الناس ،واخلروج مح ابرض لغلبة
املنكر وال فساد فيها ،ومنهيف مح حتدث عنها قطالق ،وقا  :املراد منها ااوي يف ابرض والسري فيها ،وعليإ فتشمم ما حنح دد الديت عنإ .ينلر :أحكام القر
ي ح العريب  ،590/2والتمهيد ي ح عبد ال ،226/21 ،وفتح القدير للشو اين ،251/5وفتاوا ا ح ال الح .197/1
( )4ينلر :رح ال ر شمج  ،256/1اإلن اف للمرداوي  ،314/2والفروع ي ح مفلح .47/2
( )5ينلر :اإلن اف للمرداوي .415/9
( )6أخرجإ عبد الر اق يف م نفإ ( ،)15860قا ابلباين يف ضعي ااامع(ضعي ) رقيف (.)6287
( )7شاف القناع للبهويت  ،506/1و ر الرحيباين يف مطالب أوأ النها حنو  ،717/1و ذا يخ اإلسالم يف جمموع الفتاوا ،643/10وا ح مفلح يف ا داد الشرعية
.459/1
( )8أخرجإ أ و داود يف سننإ تد يف النهمج عح السياحة ،مح أو تاد ااهاد( )2486والبيهقمج يف سننإ الك،ا( ،)18287والا يف يف مستدر إ( ،)2398وص ح
وسناد .
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النوع األول :من خرج مضطراً إىل دار الكفر لدفع مفسدة معتربة شرعاً.
مح ف م هللا ومنتإ أنإ أرخص يف الفرار مح اب ية يف البد  ،فف ا خشمج املرا علا نفسإ يف موضع ،فقد
أ هللا سب انإ لإ يف اخلروج عنإ ،والفرار نفسإ ليخل ها مح لك احملذور ،وأو مح فعم لك و راهييف عليإ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ب وِ َأ َرِيب
{وقَا َ وِين َاه ٌ
السالم ملا خاف مح قومإ قا { :وِين ُم َهاجٌر و َأ َرِيب{ [سور العنكبوتَ ،]26 :
َسيَـ ْه ِدي ِح{ [سور ال افات.]99 :
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ق{[سور
ب قَا َ َر ِد َجن ِين م َح الْ َق ْوم اللَّالم َ
وقا هللا يف موسا عليإ السالم{ :فَ َخَر َج مْنـ َها َخائ ًفا يَََهقَّ ُ
الق ص.]21 :
رمة دمإ ،وابهم مثم لك م د(،)1

ما أتح الفرار خوف اب ية يف املا  ،فف حرمة ما املسليف
والديح د وأوأ تلفظ مح م لك.
وعليإ فلو خرج املسليف مح لد فاراً مح مللمة طلب هبا ،أو مح عدو صائم يهلك ابنفس ،ويهتك
ابعراض ،ويسلب ابموا  ،أو ا البلد املسليف ُحيكيف تاور مثالً ،في طهد فيإ املسلمو  ،وحيار و يف دينهيف،
ولنعو مح وقامة عائرهيف أو ي يق عليهيف فيها ،وحياصرو يف دعوهتيف ،وقد يل قهيف بجم دينهيف القتم أو
البس ،أو هتك العرض أو غ ب املا  ،ويكو البلد الكافر أ ثر أمناً وعديً وحرية فيما سبق ،وي سبيم للعيش
يف لد مسليف خر أيمح فيإ املهاجرو علا أنفسهيف ودينهيفرت فت و حينئذ اإلقامة اضطراراً يف الد الكفر ،وحكيف
مح يقييف فيها حكيف املست عفق ،يقو ا ح ح م رمحإ هللا" :أما مح َّفر وأ أرض الرد للليف خافإ ،ومل حيارد
املسلمق ،وي أعاهنيف عليهيف ،ومل د يف املسلمق مح ري  ،فهذا ي مجا عليإرت بنإ م طر مكر .
وقد ران أ ال هري عمد ح مسليف ح هاد ا عا ما علا أنإُ و مات هشام ح عبد امللك ،لق
الرومرت بَ الوليد ح ي يد ،ا نذر دمإ و قدر عليإ ،وهو ا الوايل عد هشام ،فمح ا هكذا فهو
أبرض ُّ
معذور"(.)2
فا هط ا ح ح م رمحإ هللا لل وا ثالثة روط:
 .1وجود اللليف ،وخوف ِ
الفار مح اب ا.
 .2عدم عار ة املسلمق أو اإلعانة عليهيف مطلقاً.
 .3عدم وجود اجملري مح املسلمق ،وهو يشمم الدو ما يشمم ابفراد.
وميكنين أن أشرتط لذلك مع ما ذكره ابن حزم رمحه هللا مخسة شروط أخرى:
( )1ااامع بحكام القر للقرطيب.350/5
( )2احمللا ي ح ح م .200/11
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الشرط األول :أ أيمح املهاجر علا نفسإ ومح معإ اب ا يف الد الكفر املنتقم وليها ،وأ اكو

الطريق املسلو ة وليها منة ،والسالمة فيها غالبةرت ب املق ود مح اخلروج دفع اب ا ،فف خي
الكفر ،أو يف الطريق لعدم أمنها ،مل حي م املق ود.

منإ يف الد

الشرط الثاين :عدم ضع اإلسالم خبروج مح خرج ،وعليإ فف صا افر علا أرض اإلسالم مثالً
فالفرار منها خوفاً قا قد يقع علا الفار مح أ ا جائ و ا قح ي يتأاا منإ الدفعرت ابطفا  ،والشيوخ،
والنساا ،واملرضا ،ال مىن وحنوهيف ،وو ا مح أهم الدفع وااهاد فال و لإ لكرت لل اجة وليإ ،وملا يهاب
علا خروجإ مح وضعاف و ة املسلمق ،وخذي اجملاهديح ،وافرد العدو هبيف ،وفقد الد املسلمق خنبها
ورجايهتا ،ومساعد العدو ال ائم علا حتقيق أطماعإ ،فبقاؤ للقتا واجب ،وهذا القتا هو ما يعرف يف
اصطالح الفقهاا ـ (قتا الدفع) ،والعلماا متفقو علا وجو إ واعينإ ،يقو اا اص رمحإ هللا:
"معلوم يف اعتقاد ايع املسلمق أنإ و ا خاف أهم الثغور مح العدو ،ومل اكح فيهيف مقاومة ،فخافوا علا
الدهيف وعلا أنفسهيف و راريهيفرت أ الفرض علا افة ابمة أ ينفر وليهيف مح يك عاديتهيف عح املسلمق ،و
(.)1
هذا ي خالف فيإ ق ابمة"
ويقو ا ح قدامإ رمحإ هللا" :ويتعق ااهاد يف ثالثة مواضع ...و ر منها و ا ن الكفار بلد اعق علا
أهلإ قتا يف ودفعهيف" ( ،)2وقا ا ح ايمية يخ اإلسالم رمحإ هللا" :فالعدو ال ائم الذي يفسد الديح والدنيا ي
مجا أوجب عد اإللا مح دفعإ"( ،)3وقا رمحإ هللا يف موضع خر" :فأما و ا ه يف العدو فال يبقا للخالف
وجإ ،فف دفع ضررهيف عح الديح والنفس والرمة واجب وااعاً" (.)4
ويقو أي اً" :ففما و ا أراد العدو ا وم علا املسلمق ففنإ ي ري دفعإ واجبًا علا املق وديح ،وعلا غري
املق وديح ،إلعانتهيف ...فهذا دفع عح الديح والرمة وابنفس ،وهو قتا اضطرار"(.)5
وقا حنو قو يف عامة فقهاا اإلسالم ،ونقم اإلااع أي اً ا ح ح م -رمحإ هللا -حيت قا " :واافقوا أ
دفاع املشر ق وأهم الكفر عح ي ة أهم اإلسالم وقراهيف وح وهنيف وحرلهيف و ا ن لوا علا املسلمق فرض علا
ابحرار البالغق املطيقق" (.)6

( )1أحكام القر لل اص .312/4
( )2املغين ي ح قدامإ .163/9
( )3الفتاوا الك،ا ي ح ايمية .608/4
( )4الفتاوا الك،ا .607/4
( )5جمموع الفتاوا ي ح ايمية .359/28
( )6مرااب اإلااع ي ح ح م ص.119
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الشرط الثالث :أي ير ح املسليف املهاجر لبالد الكفر عد دخو ا ،م عليإ أي يك عح الب ت عح قعة

"وَي
يف الد املسلمق يهاجر وليها ،ملا يف ايطمئنا يف العيش ينهيف والر و وليهيف مح الوعيد الشديد ،قا اعاأَ :
ِ َّ ِ
اَّللِ ِم ْح أ َْولِيَااَ ُيفَّ َي اُـْن َ ُرو َ " [سور هود ،ا ية،]113:
َّار َوَما لَ ُك ْيف ِم ْح ُدو ِ َّ
يح ظَلَ ُموا فَـتَ َم َّس ُك ُيف الن ُ
اَـ ْرَ نُوا و َأ الذ َ
ِ
ت اَـ ْرَ ُح وِلَْي ِه ْيف َ ْيـئًا قَلِ ًيال * وِ ًا
م و القليم مح الر و وليهيف متوعد عليإ قولإ اعاأَ " :ولَ ْوَي أَ ْ ثـَبَّـْتـنَ َ
اك لََق ْد ْد َ
اليا ِ و ِضع الْمم ِ
َبَ َقْـنَ َ ِ
ك َعلَْيـنَا نَ ِ ًريا"[سور اإلسراا ،ا يتا .]75 ،74:
ات ُيفَّ َي َِيف ُد لَ َ
اك ض ْع َ ََْ َ ْ َ َ َ

الشرط الرابع :علا الراغب يف ا ر لبالد الكفر-والذي وافقت علا استقبالإ أ ثر مح دولة افر -
ضررا علا دينإ وأهلإ وعرضإ منها ،واب ثر
فرا وعدوا لإلسالم ،وابخ
ً
عند ايختيار أ يقدم البالد ابقم ً
اقبالً لشعائر اإلسالم اللاهر مح مساجد وح اد وحنوها ،واساعاً معها ،وي عم اختيار ينها بجم دنيا
ي يبها.
الشرط اخلامس :علا مح هاجر مح املسلمق التعامم مع البلد الكافر وأهلها حا وقامتهيف فيها اعامم
امل طر لإلقامة ،فيبطنو غض الكفر وأهلإ وال،اا منهما ،وو أظهروا خالف لك لالضطرار ،قا اعاأ{ :يَّ
ِ
ِ ِِ
َّخ ِذ الْم ْةِمنُو َ الْ َكافِ ِر ِ ِ
يـت ِ
س ِم َح اَّللِ ِيف َ ْمج ٍا وي اتقوا منهيف اقا {
ق َوَمح يـَ ْف َع ْم َل َ
يح أ َْوليَاا مح ُد ْو الْ ُم ْةمن َ
َ
ُ
َ
ك فَـلَْي َ
[سور عمرا .]28 :
يقو ا ح العريب رمحإ هللا(" :وي أ اتقوا منهيف اقا ) وي أ ختافوا منهيف ،فف خفتيف منهيف ،فساعدوهيف
ووالوهيف ،وقولوا ما ي رف عنكيف مح رهيف وأ اهيف ،لاهر منكيف ،ي تعتقاد يبق لك"(.)1
وجاا يف الدرر السنية" :قا اعاأ{ :وَِّي أَ ْ اَـتَّـ ُقوا ِمْنـ ُه ْيف اُـ َقا ً} [سور عمرا ية ،]28 :فرخص يف
موايهتيف و ا خافوهيف ،فليف حيسنوا معا رهتيف وي ذلك ،و انوا مقهوريح ي يستطيعو وظهار العداو يف ،ف ينئذ
يفو املعا ر ظاهر  ،والقلب مطمئح تلعداو والبغ اا ،ينتلر وا املانع"(.)2
وعليهيف  -مع لك لإ -أي يتوسعوا يف خمالطة الكفار ،وينأو عح أما ح وهيف ،وتطلهيف ،حفلاً
لدينهيف ،واكو معاملتهيف وًيهيف قدر ما ي لح إ أهنيف يف الك البالد ،وحت م معإ ع مة الديح والنفس واملا رت
وااعا( ،)4يف استثىن
و "ال رور اقدر قدرها"( ،)3وب هللا عذر املت دث تلكفر و ا ا قلبإ مطمئناً تإللا
ً
مح رح إ صدرا ،وفاعم ما ي يشرع مكرهاً م طراً يف هذا التف يم قائلإ(.)5
( )1أحكام القر ي ح العريب .351/1
( )2الدرر السنية يف ابجو ة الن دية .145/8
( )3ينلر :جملة ابحكام العدلية م ( ،18/1)22وقواعد الفقإ لل ،يت م ( ،89/1 )171و رح القواعد الفقهية لل رقا م (.163/1 )22
( )4قح نقم اإلااع القرطيب رمحإ هللا يف افسري ااامع بحكام القر  ،182/10حيت يقو  ":أاع أهم العليف علا أ مح أ ر علا الكفر ،حىت خشمج علا نفسإ
القتم ،أنإ ي ويف عليإ و فر ،وقلبإ مطمئح تإللا ".
( )5فتح الباري ي ح ح ر .313/12
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مر ابلشروط املذكورة آنفاً بـ:
وميكن أن يستدل على جواز ما َّ

النيب صلا هللا عليإ وسليف بص ا إ ت ر ابوأ وأ البشة ،و انت دار فررت ويف رأيمج أ

لك

و
ا بمور:
 .1مراعا ل عفهيف ،ودفعا ب ا قريش عنهيف.
 .2فارق ال ا ة مكة البلد اليت هو صلا هللا عليإ وسليف فيها ،وفيها ابهم والعشائر والقرا ة الذيح يفهض
فيهيف غلبة الرمحة والشفقة ،وأ لد افر م،راً يف صلا هللا عليإ وسليف لك أب فيها حا ماً ي يلليف عند
أحد قولإ" :فف فيها ملكاً ي يلليف أحد عند "( ) ،فليف يعت ،عالئق القرىب يف ااوار قدر اعتبار للتعامم
1

العاد  ،وابمح ،والرية يف قارسة عائر الديح يف موضع اإلقامة.
 .3مل يكح يف البقاا مبكة مع ضع املهاجريح م ل ة رعيةرت ومل يكح يف خروجهيف منها مفسد ذلك،
ولذا جاا اإل ت ر .
 .4مل يكح مثة الد مسلمة أيوي وليها ال ا ةرت و ي دار وسالم حينها ،ومب رد حتو املدينة دار وسالم صار
مهاجر املسلمق وليها دو غريها ،وعاد وليها مح هاجر لل بشة.
 .5اختار النيب صلا هللا عليإ وسليف بص ا إ البشة مهاجراً ،مل ية ر ها النيب الكره يف الك البالد دو غريها
مح دًير الكفر ،وهمج عد حا مها ،و وهنا مح أخ البالد عداو للمسلمق نذاك.
وفعم النيب الكره مع أص ا إ دا جبملتإ علا أ البالد اليت ي يفنت فيها املرا عح دينإ ،ولارس فيها
عائر غري اضطهاد ،ويعامم فيها املسليف تلعد واإلحسا أوأ تإلقامة مح غريها وو انت دار أهم وعشري ،
ريطة أي يكو هناك لد مسليف صاحل ي ري وليإ املهاجر ،وأي يكو يف ارك البالد اإلسالمية مفسد  ،أو يهاب
عليإ افويت م ل ة رعية ،وأ علا املسليف الت ري ق الد الكفر ،واقده ع ها علا عض وفق ما اقت يإ
امل ل ة الشرعية.
أما الفرار وأ لد الكفر (الل وا السياسمج) غري حق ،ما لو َّفر اااين مح حكيف هللا عليإ تلقتم وحنو ،
دفعا للمفاسد املهابة ،أو لعدم احتما
أو فر وليها عدأ عح ظليف وفساد يف لد يعت ،رعاً احتمالإ وال  ،عليإ ً
أمر أجري عليإ ق فال يشرع ،ولكح أ يستأنس لذلك ق ة عب ح مالك رضمج هللا عنإ ،والذي عُرض عليإ
الل اق دار الكفر حق ه ر النيب الكره وأص ا إ لتخلفإ عح غ و ابوك ،فأىب ،مع د ما وجد حينها مح
وق الْم ِدينَ ِة ،و ا نـَب ِطمج مح أَنْـب ِ
ِ ِ ِ
اط
َ ٌّ
َ
ا يف وال  ،جاا يف الديت علا لسا عب رضمج هللا عنإ":فَـبَـْيـنَا أان أ َْمشمج ُس َ
ِ ِ
ِ ِ
ب ح مالِ ٍ
ِ
ك ،فَطَِف َق الناس يُ ِشريُو َ لإ ،حىت
أ َْه ِم الشام ،ق َّْح قَد َم ِتلطَّ َعام يَبِيعُإُ ِتلْ َمدينَة ،يقو  :مح يَ ُد ُّ علا َ ْع ِ َ
( )1أخرجإ البيهقمج يف سننإ الك،ا (.)17512
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ك َغ َّسا َ  ،فف ا فيإ ،أ ََّما ـع ُد :ففنإ قد ـلَغَِين أَ َّ ص ِ
و ا جااِينَ ،دفَع ويل ِتَات مح ملِ ِ
ك
ك قد َج َف َ
اك ،ومل َْ َع ْل َ
احبَ َ
َْ
َ
َ
ً َ
َ
ََ
ِ
ُّور،
هللا ِ َدا ِر َه َوا ٍ  ،وي َم ْ يَـ َع ٍة ،فَ ْ
الَ ْق ِنَا نـُ َو ِاس َ
ك ،فقلت لَ َّما قَـَرأْ ُهتَاَ :وَه َذا أَيْ ً ا مح الْبَ َالا ،فَـتَـيَ َّم ْم ُ
ت هبا التَّـن َ
فَ َس َ ْراُإُ هبا"(.)1
يقو الافظ ا ح ح ر" :ود صنيع عب هذا علا قو ولانإ ،وعبتإ هلل ولرسولإ ،ووي فمح صار يف مثم
حالإ مح ا ر واإلعراض قد ي ع عح احتما لك ،وحتملإ الرغبة يف ااا واملا علا ه را مح ه ر  ،وي
سيما مع أمنإ مح امللك الذي استدعا وليإ ،أنإ ي يكرهإ علا فراق دينإ ،لكح ملا احتمم عند أنإ ي أيمح مح
ايفتتا  ،حسيف املاد  ،وأحرق الكتاد ،ومنع ااواد ،هذا مع ونإ مح الشعراا الذيح طبعت نفوسهيف علا
الرغبة ،وي سيما عد ايستدعاا ،والت علا الوصو وأ املق ود مح ااا واملا  ،وي سيما والذي استدعا
قريبإ ونسيبإ ،ومع لك فغلب عليإ دينإ ،وقوا عند يقينإ ،ورجح ما هو فيإ مح النكد والتعذيب ،علا ما دعمج
وليإ مح الراحة والنعييفرت حبا يف هللا ورسولإ"(.)2
وي فرق يف ايع ابقسام وابنواع املذ ور نفاً ق اإلقامة الدائمة واإلقامة املةقتة يف الكيف الشرعمج ،فما
حرم يف اإلقامة الدائمة حرم يف املةقتة ،وما أ يح أو است ب يف ابوأ أ يح أو است ب يف الثانية ،وهكذا.
النوع الثاين :من خرج مضطراً إىل دار الكفر لتحصيل مصلحة معتربة شرعاً.
مح انتقم لبالد الكفر لتدا ٍو يهاب علا ار إ ال رر أو العنت ،أو طلب عليف يف عدم حت يلإ ضرر
املسلمق ،و و لك لإ ي يتأاا حت يلإ يف الد اإلسالم ،فالعلماا خمتلفو يف هذا النوع ،و يف يف حكمإ
قوي :
القول األول :ي يفو اإلقامة يف البالد غري اإلسالمية مطلقاً ولو مةقتة ولو ل رور  ،و إ قا عض
املالكية(.)3
القول الثاين :يفو اإلقامة املةقتة ،لل رور  ،والاجة يف معناهارت مح سافر لن و يفار  ،تلشروط املذ ور

يف القسيف الثاين مح املطلب ابو مح هذا املب ت حيت همج معت ،يف اإلقامة املةقتة الدائمة ،وهمج:
 .1قدر املقييف علا وظهار دينإ.
 .2ابمح علا الديح ،تقوا يدفع هبا الشهوات ،وعليف يدفع إ الشبهات.

( )1أخرجإ البخاري يف ص ي إ تد حديت عب ح مالك وقو هللا اعاأ ":وعلا الثالثة الذيح خلفوا" ،مح تاد املغا ي ( ،1606/4)4156ومسليف يف ص ي إ
تد حديت او ة عب ح مالك وصاحبيإ ،مح تاد التو ة (.2120/4 )2769
( )2فتح الباري ي ح ح ر .121/8
( )3املقدمات واملمهدات ي ح ر د .430/1
- 30 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)26رجب 1442هـ  -مارس 2021م
()3
()2
()1

وهو قو اهور أهم العليف مح النفية  ،وأ ثر املالكية  ،والشافعية  ،والنا لة( ،)4ورج إ يخ
الرجم وأ دار الرد ليشهي ،منها جا عندان ما د عليإ حديت يفار أيب
اإلسالم يقو رمحإ هللا":وو ا سافر َّ
كر  -رضمج هللا عنإ  -يف حيا رسو هللا صلا هللا عليإ وسليف وأ أرض الشام ،وهمج حينذاك دار حرد"(،)5
ص علا اختيار هذا القو يف تاد الدرر السنية يف ابجو ة الن دية(.)6
ونُ َّ

كما رجح هذا القول اع مح املعاصريح منهيف :الل نة الدائمة( ،)7والشيخ محد ح عتيق( ،)8والشيخ ا ح
ت ( ،)9والشيخ ا ح عثيمق( ،)10والشيخ صاحل الفو ا ( ،)11وغريهيف(.)12
أدلة األقوال:
أدلة القول األول :ميكن أن يستدل للقائلني ابملنع من النتقال إىل بلد الكفر واإلقامة فيها مطلقاً مبا

يلي:
 .1عموم الن وص الدالة علا املنع مح اإلقامة يف دار الكفر ،واليت سبق ياهنا ،حنو قولإ صلا هللا عليإ
وسليف(:أان ريا مح م مسليف يقييف ق أظهر املشر ق) قيمً :ي رسو هللا ومل؟ قا ( :ي ارااا
انرامها)( ).
13

وجه الستدلل من احلديث :د الديت علا حتره اإلقامة ق ظهراين الكفار ،وهو عام يف اإلقامة

الدائمة واملةقتة.
 .2قو النيب الكره(:ي اسا نوا املشر ق ،وي يفامعوهيف ،فمح سا نهيف ،أو جامعهيف ،فهو مثلهيف)(.)14

( )1حا ية الط طاوي علا مراقمج الفالح .278/1
( )2ايستذ ار ي ح عبد ال.108/4 ،
( )3حا ية الب ريممج .234/3
( )4ينلر :رح منتها اإلرادات للبهويت  ،654/1ومطالب أويل النها للرحيباين .582/2
( )5اقت اا ال راط املستقييف ي ح ايمية ص.229
( )6الدرر السنية .161/8
( )7فتاوا الل نة الدائمة للب وث واإلفتاا  ،68/2فتوا رقيف (.)4873
( )8ينلر تاد :الدفاع عح أهم السنة واياباع للشيخ محد ح عتيق ص 10وما عدها :نشر حفيد ومساعيم ح سعد ح عتيق.
( )9جمموع فتاوا الشيخ ا ح ت .390/5
( )10مح تا إ :رح ابصو الثالثة ص ،100و رح منلومة القواعد وابصو للشيخ .18/1
( )11املنتقا مح فتاوا الشيخ الفو ا (سةا رقيف.)221
( )12دار اإلفتاا ابردنية ،والشيخ علمج الطنطاوي .ينلر موقع الدار علا الشبكة ايلكهونية ،وفتاوا الشيخ علمج الطنطاوي .141/1
( )13سبق ختر إ.
( )14سبق ختر إ.
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وجه الستدلل من احلديث :د الديت علا أ مسا نة املشرك يف من واحد ،ولو قم ال مح يشملها

النهمج ،وال،اا مح الفاعم ،فهمج واإلقامة الدائمة يف الكيف سواا.
 .3أ دخولنا أرض الكفر ،لت ار  ،وحنوها وقرار منا جبرًي حكمهيف علينا يف لك( ،)1وهو تطمرت و
املطلود الت ا يف هلل ي لغري يف سائر ابمور.
 .4أ يف دخو املسليف أرض الكفر ،واإلقامة فيها ،ولو مةقتاً اعرض للفنت ،وب ا الكافر ،و"ال رر ي ا "،
و"يدفع قدر اإلمكا "(.)2
 .5أ الدخو يف أرض الكفر ،وو ا لن و يفار أو طلب عليف فيإ م ل ة ،ونفع ل احبإ ،وي أ هذ
امل ل ة معارضة مبفسد اإلقامة ق ظهراين الكفار ،و"درا املفاسد أوأ مح جلب املنافع أو
امل احل"(.)3
 .6أ اإلقامة ق الكفار ما أ فيها خمالفة للمنقو  ،ففيها قلب للمعقو رت و املنقو واملعقو يدي علا
وجود ارك الد الكفر لإلقامة يف الد اإلسالم للم احل املهابة ،فال يقبم عقالً وي رعاً يفوي عكس
لك.
أدلة القول الثاين :استدل أصحاب القول الثاين مبا يلي:

 .1ما استد إ أص اد القو ابو يف منع اإلقامة يف البالد غري اإلسالمية ،وو انت مةقتة ،وي أهنيف
استثنوا ال رور والاجة لقاعديت" ال رورات ابيح احمللورات"( ) ،و"الاجة ان من لة ال رور "( ).
وا هطوا القدر علا وظهار الديح ،ب يف عدم وظهار و ي وامتها للمسليف ،وضع لديح هللا ،وهو
قنوع.
وأما ا هاطهيف ابمح علا الديح تقوا حتبس عح الشهوات ،وعليف يع يف مح الشبهات فلكو الد
الكفر أرضاً اشيع فيها املنكرات ابخالقية وايعتقادية ،ودأد الكافر ما أخ ،هللا عنإ يف ثري مح ا ًيت اكرار
ِِ ِ
استَطَاعُواْ{
{ويَ يـََالُو َ يـُ َقااِلُونَ ُك ْيف َح ََّ
ىت يـَُرُّدوُ ْيف َعح دين ُك ْيف وِ ْ
احملاولة لل د عح ديح هللا والرد عنإ ،قا اعاأَ :
[سور البقر  ،]217 :وسعيإ الثيت يف و راك غري معإ يف منكر  ،وحرصإ الشديد أ يكو الناس ضاليً مثلإ،
4

5

( )1املقدمات واملمهدات ي ح ر د.430/1
( )2سبق ر مرجع قاعد ال رر ي ا  ،أما قاعد " :ال رر يدفع قدر اإلمكا " ،فينلر فيها :جملة ابحكام العدلية م ( ،19/1 )31والقواعد الفقهية لل ،يت ،8/1
و رح القواعد الفقهية لل رقا .207/1
( )3ينلر يف مرجع القاعد  :جملة ابحكام العدلية م ( ،19/1 )30واب با والنلائر للسيوطمج  ،7/1وقواعد الفقإ لل ،يت  ،81/1و رح القواعد الفقهية .205/1
( )4ينلر يف مرجع القاعد  :جملة ابحكام العدلية م ( ،18/1 )21وقواعد الفقإ لل ،يت  ،89/1و رح القواعد الفقهية لل رقا .163/1
( )5ينلر يف مرجع القاعد  :جملة ابحكام العدلية م ( ،19/1 )32واب با والنلائر للسيوطمج  ،88/1وقواعد الفقإ لل ،يت  ،75/1و رح القواعد الفقهية لل رقا
.209/1
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قا هللا اعاأ( :ود ثري مح أهم الكتاد لو يردونكيف مح عد ولانكيف فارا حسدا مح عند أنفسهيف مح عد ما
ابق يف الق)(سور البقر  ،مح ا ية ،)109 :وقا اعاأَ } :وُّدوا لَ ْو اَ ْك ُفُرو َ َ َما َ َف ُروا فَـتَ ُكونُو َ َس َوااً{
[النساا ،مح ا ية.]89:
 .2تب أ و موسا وأ عمر رضمج هللا عنهما :و يفار املسلمق و ا دخلوا دار الرد أخذوا منهيف العشر،
(.)1
العشر"
قا  :فكتب وليإ عمر ":خذ منهيف و ا دخلوا ولينا مثم لك ،وخذ مح يفار أهم الذمة ن
وجه الستدلل من األثر :د ابثر علا أ ال ا ة رضوا هللا عليهيف انوا يرو جوا دخو يفار
املسلمق دار الردرت وقد اسه د عمر رضمج هللا عنإ فعم الت ار يف وقرار حكيف ،ولو ا فعلهيف عرما ما
اسه د إرت بنإ ي ي ح البناا علا تطم.
ما أ الفقهاا رمحهيف هللا يف تبهيف اطرقوا بحكام اد علا و هنيف تلدخو املةقت لدار الكفر ،ما يف
مسألة الرت مع الريب( ،)2ومسألة السفر تلقر لدار الرد ،والنكاح فيها ،وحنوها.
 .3أ عض ال ا ة ،رضمج هللا عنهيف ،أيب كر رضمج هللا عنإ وغري  ،سافروا وأ لدا املشر ق ،بجم
الت ار  ،ومل ينكر لك النيب صلا هللا عليإ وسليف( ،)3فعح أم سلمة رضمج هللا عنها أنإ قالت" :لقد خرج
أ و كر علا عهد رسو هللا صلا هللا عليإ وسليف اتجراً وأ را"( ،)4و انت و اك دار فر.
الرتجيح:
الراجح -وهللا ابعليف تل واد -القو الثاين القائم أب ابصم منع اإلقامة ولو مةقتة يف البالد غري
اإلسالمية وي أ اكو هناك حاجة لطلب عليف ي يوجد يف الد املسلمق مثلإ ،أو حاجة لت ار  ،أو مداوا ي
نلري ا يف الد املسلمق ،أو ح ور الندوات واملةمترات يف التخ ات املختلفة ،والبعثات الد لوماسية،
وال ًيرات السياسية ،وحنوها ،وابوأ ارك لك وايستغناا عح لك بالد املسلمق ما أمكحرت ملا يعهضإ مح
مفاسد يسيما يف دار الرد ،يقو الكاساين رمحإ هللا ":وعلا لك جرت العاد مح يفار ابم ار أهنيف يدخلو
دار الرد للت ار  ،مح غري ظهور الرد واإلنكار عليهيف ،وي أ الهك أف مرت بهنيف يستخفو تملسلمق ،ويدعوهنيف

( )1أخرجإ البيهقمج يف سننإ الك،ا ( ،)18550ومل أجد –فيما اطلعت عليإ مح الكتب -حكماً علا هذا ابثر.
( )2ينلر :الفتاوا ا ندية ،366/5وايستذ ار ي ح عبد ال ،57/5 ،ومغين احملتاج للشر يين  ،360/2والفروع ي ح مفلح  ،185/6وأحكام اي تعاث للخارج يف الفقإ
اإلسالممج ل ة الرفيق ص.59
( )3ينلر :اُستد إ يف الدرر السنية .161/8
( )4أخرجإ الط،اين يف املع يف ابوسط ،270/6ويف مسند الطيالسمج ( ،)1600قا ا يثممج يف جممع ال وائد":74/4روا الط،اين يف الكبري ،وابوسط ن و  ،ورجا
الكبري ثقات" ،وانلر وأ اختالف أيب كر وأ الشام يف حيااإ صلا هللا عليإ وسليف يف املسند رقيف الديت ( ،)14095قا عيب ابرانؤوط :وسناد ص يح.
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وأ ما هيف عليإ ،فكا الك واإلمساك عح الدخو مح تد صيانة النفس عح ا وا  ،والديح عح ال وا  ،فكا
أوأ"(.)1
فف انت ل رور  ،فال رور أوأ تاوا مح الاجة ،و لك ما قرر أص اد القو الثاين مشروط
تلقدر علا وظهار الديح ،وابمح علا النفس وابهم مح فنت الشهوات والشبهات تلعليف والديح ،ولكنين وضافة
قيد خر وهو ابمح علا النفس والعرض وابهم واملا مح أ ا الكفار ،وعدواهنيفرت بنإ ما يشهط لك لإلقامة
الدائمة فكذا املةقتة ،والذي يلهر أ خالف مح ُ ِر مح املالكية خالف لفلمج ،وأ مح منع اإلقامة ق الكفار
منعها ي مطلقاً -وو ا اعليلإ يد علا اإلطالق -م تخل الشروط اليت نص عليها أص اد القو الثاين،
و لك ب ا ح ر د رمحإ هللا املنسود لإ القو تملنع مطلقاً ،ر هذا القو وأيد نقم اإلااع عليإ يف أ ثر مح
موضع ،وي ك أ ابمة مل يفمع علا املنع مطلقاً ،يقو رمحإ هللا" :وجب تلكتاد ،والسنة ،ووااع ابمة علا
م مح أسليف دار الرد أ يهاجر ،ويل ق دار املسلمق ،وي يثوي ق املشر ق ،ويقييف ق أظهرهيف"(.)2
ويقو أي اً يف موضع خر(" :واجب قااع املسلمق علا مح أسليف دار الكفر أي يقييف هبا ،حيت
يفري عليإ أحكام املشر ق ،وأ يهاجر ويل ق دار املسلمق حيت يفري عليإ أحكامهيف)"( ،)3وعليإ فيبدو أ
اخلالف يف هذ املسألة جمرد خالف لفلمج.
وقد يراقمج الكيف تل وا ط السا قة مح اإلتحة اجملرد لالست باد ،ما لو هب لدار الكفر ن ر
للمست عفق مح املسلمق فيها ،أو داعيا ومعلما الناس أمر دينهيف ،أو لتفقد أحوا املسلمق يف الك البالد،
والعناية شةوهنيف.
وقد ي م الكيف وأ الوجود ،في ب عليإ الدخو لدار الكفر واإلقامة فيها ،و لك فيما لو اعق عليإ
حت يم امل ل ة املذ ور  ،ما لو أو م وليإ اإلمام أمر القيام علا ةو ابقليات املسلمة يف الد الكفار ،لعدم
غري  ،أو عدم فاية املةهم ،و ما لو عينإ السلطا رسوي لإ ،أو خم،ا ،أو سفرياً ،وخ إ دو غري هبذا العمم
السياسمج.
فف مل اكح مثة ضرور وي حاجةرت السفر لطلب م يد دخم ،أو فرصة عمم أف م ،أو للن هة ما مر،
وحنوه ا مح ابمور التكميلية فالرت للن وص ال رحية املغللة يف املنع مح اإلقامة ينهيف ،واليت سبق ويرادها ،وب
الر ق ،وابنس ،ي يطلبا مبع ية هللا} ،ومح يتق هللا عم لإ خمرجا وير قإ مح حيت ي حيتسب{(سور الطالق،
مح ا ية.)3:
( )1دائع ال نائع للكاساين .102/7
(.430/1 )2
( )3البيا والت يم ي ح ر د .171/4
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املبحث الرابع :احلكمة يف املنع من اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية.

جاا املنع يف ااملة مح اإلقامة يف البالد يف غري اإلسالمية لكيف عليمة منها ما يلمج:
 .1ا ر وأ هللا ات مح :ه را ما يكرهإ هللا ،ووايا ما حيبإ ويرضا  ،ففيها قبم أي أمر حتقيق العبودية هلل
وحد  ،ووخالص احملبة لإ دو سوا  ،وما انت ااماعة املسلمة لتهك أرضها وقومها واتكبد مشاق
الغر ة ،ووعثاا السفر لوي صدق عبتها هلل ،وانقيادها بمر .
 .2ملا ا اإلسالم هو ديح الع وديح القو  :ففنإ قد أىب علا معتنقيإ أ يستذلوا للكفار ،يقو اعاأ( :ولح
عم هللا للكافريح علا املةمنق سبيالً) [النساا ]141 :و ذلك جاا املنع مح اإلقامة ق ظهراين غري
املسلمق ،ب وقامتإ ينهيف اشعر تلوحد وال ع واريب فيإ روح الذلة وايستكانة ،وقد ادعو وأ
احملاسنة يف املتا عة ،واإلسالم يريد للمسليف أ لتلئ قو وع  ،وأ يكو متبوعاً ي ات عاً ،وأ يكو ا
سلطا  ،ليس فوقإ وي سلطا هللا.
 .3أ املسليف مبسا نتإ الكفار واختالطإ هبيف ،قد ينمو عند اإلع اد تلقوم و ارهتيف ،ملا يرا قا عندهيف
مح هر اليا الدنيا و ينتها قا ي ي عند هللا جناح عوضة ،وهذا ابمر قد افسد إ عقيداإ ،والعيا
تهلل ،ما مر.
 .4ضع الويا وال،اا ،و خي عند املقييف ق الكفار -مع ثر اخللطة هبيف -الشعور تلكراهية ملا هيف عليإ
مح فر تهلل اعاأ ،ومنكرات ،واحنال  ،فالنفس أتل ما اعتاداإ ،ورمبا اال ا الويا وال،اا تلكلية ،ويف
هذا مح اخلطر ما ي خيفا ،و قا ي ك فيإ أ ا ر مح أعليف اكالي الويا وال،اا .وأنإ مع اال يإ
لح يبقا مع املرا أدىن مقومات اإللا  ،ولذا جاا عح أيب سعيد اخلدري  أنإ قا  :مسعت رسو ا هلل 
يقو « :مح رأا منكيف منكراً فليغري يد  ،فف مل يستطع فبلسانإ ،فف مل يستطع فبقلبإ ،و لك أضع
( ).
اإللا »
 .5أنإ ي أيمح أ ي اد هةيا عذاد مح عند هللا اعاأ وهو ق أظهرهيف ،في يبإ ما أصاهبيف ،قا
اعاأ}:وااـَّ ُقوا فِْتـنَةً َي اُ ِ َّ َّ ِ
يد الْعِ َق ِ
اد{ [سور ابنفا ،
اصةً َو ْاعلَ ُموا أَ َّ َّ
يح ظَلَ ُموا ِمْن ُك ْيف َخ َّ
اَّللَ َ ِد ُ
َ
َ
يَب الذ َ
مح ا ية.]25:
 .6أنإ يعرض نفسإ وأهلإ وولد لالحنراف ايعتقادي وابخالقمج ،و أسبا إ منتشر ومتفشية ،ويف متناو
اليد.
 .7اكثري سواد الكفار ،واقويتهيف.
1

( )1أخرجإ مسليف يف ص ي إ ،تد و النهمج عح املنكر مح اإللا  ،وأ اإللا ي يد وينقص ،مح تاد اإللا (.69/1)49
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 .8التعرض ب ا الكافريح ،يف نفسإ ،وأهلإ ،وولد  ،ومالإرت لعدواهتيف لنا.

 .9أ يف ارك ا ر وضع للنفس يف موضع الريبة والتهمة مب بة الكافريح ومناصرهتيف.
 .10التأثر ،والتخلق كثري مح اقاليد أهم الكفر وعاداهتيف السيئة ،أو علا ابقم ولفها ما مر.
 .11عدم اي هاث تلديح ،وعدم ايلتفات دا إ وأوامر .
 .12ضياع ااهاد والن ر لإلسالم وللمسلمق ،م التخل يف الدفاع عنإ و ا اقت ا ابمر ،ودعت
ال رور .
م قد ند عض أ ناا املسلمق يف الك البالد ليكونوا دعا اغريب يف الدهيف ،فريسلو وليها ،ويولو
املناصب فيها عد اشبعهيف أبفكار الغرد وعادااإ ،وأخالقإ ،وهللا املستعا .
اخلامتة:
المد هلل املوأ ،والشكر والثناا لإ علا ما أسدا وأوأ ،المد هلل الذي أعانين ويسر يل تا ة هذا
الب ت ،ووجنا  ،وأسألإ سب انإ أ يتيف نعمتإ علمج عموم الفائد منإ لكم مح قرأ  ،وأ علإ مح العليف النافع،
وأ يسد إ ثغر يف املكتبة الفقهية ،و عم فيإ ااواد الكايف لبعض التساؤيت املهمة يف فقإ ابقليات.
ويف خامتتإ أرجو أويً أ أ و قد وفقت يف عرضإ ،واقسيمإ التقسييف املناسب ،ليسهم علا القارئ
الكره ايستفاد منإ ،وأود اثنياً أ أعرض خالصتإ اليت جعلتها يف النقاط التالية:
 .1لإلقامة يف غري البالد اإلسالمية دوافعها وأسباهبا املتنوعة ،فمنها ابسباد الدينية ،ومنها العلمية،
وايقت ادية ،وابمنية ،والسياسية ،والفكرية ،وابخالقية ،والهفيهية.
رها ،و سب ال ما
 .2انقسيف اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية وأ أقسام سب دوافعها وأسباهبا ا ن
(وقامة دائمة ومةقتة) ،و سب املكا (البلد املنتقم منها ووليها).
 .3مفارقة البالد غري اإلسالمية واجبة يف ااملة وأ قيام الساعة علا م افر أسليف يف دار الكفر ،وا ر
وأ دار اإلسالم مل انسخ ،ومل انقطع.
 .4اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية و انت موطناً أصلياً مح حيت الت ره وعدمإ انقسيف وأ أقسام ،قسيف
ب عليإ مفارقة دار الكفر ،وحترم وقامتإ فيها ،وهو املسليف العاج عح وظهار دينإ ،اخلائ مح أ ا
الكفار ،القادر عليها ،فف ار ها ،فقد يقا كفر يف حا  ،وقد يكو جمرد عاص فعلإ اك يف حا
أخرا ،وهو يف يف الالتقرت يقهافإ أمراً جممعاً علا حترلإ ،وعليإ حتمم ن وص املنع ،وقسيف ي حترم عليإ،
وهو ا مح علا دينإ ،القادر علا وظهار  ،ا مح علا نفسإ وأهلإ ومالإ ،وقح يفو لإ اإلقامة يف غري
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البالد اإلسالمية أي اً املست عفو  ،ومح يف قائإ م ل ة رعية معت ، ،م قد يقا تيست باد أو
الوجود فيمح يف قائإ م ل ة ،حسب امل ل ة املهابة.
 .5اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية الاصلة سبب انتقا املسليف مح الد اإلسالم وليها اشرع يف أحوا :
طرا لدفع مفسد  ،أو لت قيق م ل ة ،ويل ق تل رور
اخلروج مع اإلمام لدار الرد ،واخلروج م ً
الاجة ،ومشروعية ما ر مشروطة أبمور.
 .6أما اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية ولو مةقتارت للفرجة ،أو الن هة ،فال اشرع للن وص اللاهر الدالة علا
عموم املنع ،وأ د منها اإلقامة يف الدهيف حبًا للكفر وأهلإ ومناصر يف فهمج عرمة قنوعة قااع،
وصاحبها يكفر ،سواا انت اإلقامة دائمة ما مر ،أو مةقتة.
 .7الكمة يف منع اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية يف ااملة :حتقيق العبودية هلل ،والبعد عح املنكر وأهلإ،
ومنعا لل غار الذي يهاب علا وقامة املسليف ق
ولئال يكثر ققامتإ ق الكافريح سوادهيف ويقوي و تهيفً ،
عيدا عح دًير اإلسالم ،ولئال يتال ا يف قلبإ الويا وال،اا ،وغريها مح الكيف.
وحيدا ً
منفردا ً
الكفار ً
ُّت هذا الب ت مد هللا ،و خر دعواان أ المد هلل رد العاملق ،وصلا هللا وسليف علا حبيبنا ا ادي
ابمق.
املراجع:
 -1أحكام اي تعاث للخارج يف الفقإ ايسالممج ،رسالة ماجستري ،للباحثة :ح ة نت عبد الرمحح
الرفيق ،مقدمة عام  1433-1432هـ.
 -2أحكام أهم الذمة ،ي ح قييف ااو ية ،حتقيق :يوس البكري ،و ا ر اوفيق العاروري ،دار رمادا،
الدمام ،الطبعة ابوأ1418 ،هـ.
 -3وحكام ابحكام ،لعلمج ح أمحد ح ح م ابندلسمج أيب عمد ،دار الديت ،القاهر  ،الطبعة ابوأ،
1404هـ.
 -4أحكام القر  ،بيب كر عمد ح عبدهللا ح العريب ،حتقيق :عمد عبدالقادر عطار ،طبعة دار الفكر
لبنا .
 -5أحكام القر  ،بيب كر أمحد ح علمج الرا ي اا اص ،حتقيق :عمد ال ادق قم اوي ،طبعة دار
وحياا الهاث ،ريوت1405 ،هـ.
 -6أحكام القر  ،حملمد ح ودريس الشافعمج ،حتقيق :عبد الغين عبد اخلالق ،دار الكتب العلمية،
ريوت.
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 -7ا داد الشرعية واملنح املرعية ،بيب عبدهللا عمد ح مفلح املقدسمج ،حتقيق :عيب ابرانؤوط،
وعمرو القيام ،مةسسة الرسالة ،ريوت ،الطبعة الثانية1417 ،هـ.
 -8ورواا الغليم يف ختريج أحاديت منار السبيم ،حملمد انصرالديح ابلباين ،و راف :هري الشاويش،
املكتب اإلسالممج ،ريوت ،الطبعة الثانية1405 ،هـ.
 -9ايستذ ار ،بيب عمر يوس ح عبدهللا ح عبدال ،النمري القرطيب ،حتقيق :سامل عمد عطا ،وعمد
علمج معوض ،دار الكتب العلمية ،ريوت ،الطبعة ابوأ.
 -10ايستيعاد يف معرفة ابص اد ،ي ح عبد ال ،،موقع الوراق.
 -11أسىن املتاجر ،و يا أحكام مح غلب علا وطنإ الن ارا ومل يهاجر ،وما يهاب عليإ مح العقوتت
وال واجر ،بيب العباس أمحد ح حيىي ح عمد التلمساين الونشرسمج ،ت :حسق مةنس ،مكتبة الثقافة الدينية،
م ر ،ط1406-1هـ.
 -12أسىن املطالب رح روض الطالب ،بيب حيىي رًي ابن اري ،املكتبة اإلسالمية ،املطبعة امليمنية
مب ر1313 ،هـ.
 -13اب با والنلائر يف قواعد وفروع الشافعية ،اال الديح عبدالرمحح ح أيب كر السيوطمج ،دار
الكتب العلمية ،ريوت ،الطبعة ابوأ1403 ،هـ.
 -14اقت اا ال راط املستقييف ،وخمالفة أص اد اا ييف ،بيب العباس أمحد ح عبد اللييف ا ح ايمية
الراين ،ت :عمد حامد فقمج ،مطبعة السنة احملمدية ،القاهر  ،ط1369-هـ.
 -15اإلن اف يف معرفة الراجح مح اخلالف علا مذهب اإلمام املب م أمحد ح حنبم ،لعالا الديح أيب
السح ح علمج ح سلما ح أمحد املرداوي ،طبعة دار وحياا الهاث.
 -16الب ر الرائق ،ل يح الديح ح جنييف النفمج واكملتإ للطوري ،وهبامشإ نـ الدقائق للنسفمج ،دار
املعرفة ،ريوت ،الطبعة الثانية.
 -17دائع ال نائع يف ارايب الشرائع ،لإلمام عالا الديح أيب كر الكاساين النفمج ،طبعة دار الكتب
العريب ،ريوت ،الطبعة الثانية1982 ،م.
 -18داية اجملتهد وهناية املقت د حملمد ح أمحد ح عمد ح ر د القرطيب أ و الوليد ،دار الفكر،
ريوت.
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يم والشرح والتوجيإ والتعليم ملسائم املستخرجة ،بيب الوليد عمد ح أمحد ح ر د

القرطيب ت 520هـ ،حققإ :د عمد ح مج و خرو  ،دار الغرد اإلسالممج ،ريوت – لبنا  ،ط :الثانية،
1408هـ 1988 -م
 -20اتريخ اليعقويب ،لليعقويب ،موقع الوراق( .املكتبة الشاملة موافق للمطبوع).
 -21حتفة ابحو ي شرح سنح الهمذي ،حملمد ح عبدالرمحح ح عبدالرحييف املبار فوري ،دار الكتب
العلمية ،ريوت.
 -22التعريفات لعلمج ح عمد اارجاين ،حتقيق :و راهييف اب ياري ،دار الكتاد العريب ،ريوت ،الطبعة
ابوأ1405 ،هـ.
 -23افسري القر العلييف ،إلمساعيم ح عمر ح ثري الدمشقمج ،دار الفكر ،ريوت ،ت.ط1401 ،هـ،
وطبعة دار مكتبة ا ال  ،ريوت ،لبنا  ،ت .ط1410 ،هـ.
 -24ااامع بحكام القر  ،بيب عبدهللا عمد ح أمحد ابن اري القرطيب ،طبعة دار الشعب ،القاهر .
 -25جامع البيا يف أحكام القر  ،حملمد ح جرير الط،ي ،دار الفكر ،ريوت ،ت.ط1405 ،هـ.
السنَح ا ادي بقوم َسنَح ،أ و الفداا ومساعيم ح عمر ح ثري القر مج الدمشقمج،
 -26جامع املسانيد و ُّ
حتقيق :د عبد امللك ح عبد هللا الدهيش ،مكتبة النه ة الديثة  -مكة املكرمة ،ط :الثانية1419 ،هـ.
 -27ااوهر النقمج علا سنح البيهقمج ،لعالا الديح علمج ح عثما ح و راهييف ح م طفا املارديين ،أ و
السح ،الشهري ت ح اله ماين ،دار الفكر ،د :ط ،د :ت.
 -28حا ية الب ريممج علا منهج الطالد ،للشيخ سليما الب ريممج ،املسما الت ريد لنفع العبيد،
املكتبة اإلسالمية.
 -29حا ية الرملمج ،لشمس الديح عمد ح أيب العبـاس أمحد ح مح ح هاد الديح الرملمج املنويف
امل ري ،دو اتريخ ،وي طبعة ،وي دار.
 -30حا ية السيوطمج علا سنح النسائمج ،اال الديح :عبد الرمحح ح أيب كر السيوطمج ،املكتبة
الشاملة ،اإلصدار الثالت.
 -3حوا مج الشرواين ،للشيخ عبدالميد الشرواين علا حتفة احملتاج شرح املنهاج ،طبعة دار الفكر،
ريوت.
 -31حا ية الط طاوي علا مراقمج الفالح رح نور اإلي اح ،بمحد ح عمد ح ومساعيم
الط طاوي ،املطبعة الك،ا ،م ر ،الطبعة الثالثة1318 ،هـ.
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 -32درر الكام رح جملة ابحكام ،لعلمج حيدر ،حتقيق :فهممج السيين ،دار الكتب العلمية ،لبنا ،
ريوت.

 -33الدرر السنية يف ابجو ة الن دية ،جمموعة رسائم ،ومسائم علماا جند ابعالم مح ع ر الشيخ
عمد ح عبدالوهاد وأ ع ران هذا ،اع الشيخ :عبدالرمحح ح عمد ح قاسيف العاصممج الن دي النبلمج،
الطبعة اخلامسة1414 ،هـ.
 -34الدفاع عح أهم السنة واياباع للشيخ محد ح عتيق ،نشر حفيد ومساعيم ح سعد ح عتيق،
دو اتريخ.
 -35رد احملتار علا الدر املختار رح انوير اب ار املعروفة ا ية ا ح عا ديح ،حملمد أمق ،طبعة دار
الفكر ،ريوت.
 -36سنح البيهقمج الك،ا ،بمحد ح السق ح علمج البيهقمج ،حتقيق :عمد عبدالقادر عطا ،مكتبة
دار البا  ،مكة املكرمة1414 ،هـ.
 -37سنح الهمذي ،حملمد ح عيسا أ و عيسا الهمذي ،حتقيق :أمحد عمد ا ر و خرو  ،دار وحياا
الهاث العريب ،ريوت.
 -38سنح أيب داود ،لسليما ح اب عت أ و داود الس ستاين اب دي ،حتقيـق :عمد عيمج الديح
عبدالميد ،دار املكتبة الع رية ،ريوت1416 ،هـ.
 -36سنح سعيد ح من ور ،لسعيد ح من ور اخلراساين ،حتقيق :حبيب الرمحح ابعلممج ،الدار
السلفية ،ا ند ،الطبعة ابوأ1403 ،هـ.
 -37السنح الك،ا ،لإلمام أمحد ح عيب أيب عبدالرمحح النسائمج ،حتقيق :عبدالغفار سليما
البنداري ،وسيد سروي حسح ،دار الكتب العلمية ،ريوت ،الطبعة ابوأ1411 ،هـ.
 -38السياحة يف اإلسالم لعبد هللا اخل ريي ،نشر املقا املستوحا مح الكتامبوقع املسليف الذي يشرف
عليإ أد انصر العمر ،وعنو لإ ـ(أحكام السياحة يف غري الد املسلمق).
 -39رح ابصو الثالثة ،للشيخ :عمد ح صاحل العثيمق( .املكتبة الشاملة)
 -40رح ال رقاين علا موطأ اإلمام مالك ،للعالمة عمد ح عبد الباقمج ال رقاين ،دار الكتب العلمية،
ريوت ،الطبعة ابوأ1411 ،هـ.
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 -41رح ال ر شمج علا خمت ر اخلرقمج يف الفقإ علا مذهب اإلمام أمحد ح حنبم ،أتلي

الشيخ:

مشس الديح عمد ح عبدهللا ال ر شمج النبلمج ،حتقيق :عبد املنعيف خليم و راهييف ،دار الكتب العلمية ،ريوت،
الطبعة ابوأ1423 ،هـ.
 -42رح السنة ،للبغوي ،حتقيق :هري الشاويش و عيب ابرانؤوط ،املكتب اإلسالممج ،الطبعة ابوأ،
1400هـ.
 -43رح القواعد الفقهية بمحد ح الشيخ عمد ال رقا ،حتقيق :م طفا أمحد ال رقا ،دار القليف ،دمشق،
الطبعة الثانية1409 ،هـ.
 -44رح مشكم ا اثر ،بيب جعفر أمحد ح عمد ح سالمة ح عبد امللك اب دي ال ري امل ري
املعروف تلط اوي ،حتقيق :عيب ابرانؤوط ،مةسسة الرسالة ،ط :ابوأ  1415 -هـ.
 -45رح منتها اإلرادات ،للشيخ من ور ح يونس البهويت ،عامل الكتب ،ريوت ،الطبعة الثانية،
1996م.
 -46رح منلومة القواعد وابصو  ،للشيخ :عمد ح صاحل العثيمق( .املكتبة الشاملة)
 -47ص يح البخاري ،لإلمام عمد ح ومساعيم أيب عبدهللا البخاري ،حتقيق :د .م طفا ديب البغا،
دار ا ح ثري ،ريوت ،الطبعة الثالثة1407 ،هـ.
 -48ص يح ا ح حبا  ،حملمد ح حبا ح أمحد التميممج البسيت ،حتقيق :عيب ابرانؤوط ،مةسسة
الرسالة ،ريوت ،الطبعة الثانية1414 ،هـ.
 -49ص يح مسليف ،لإلمام مسليف ح ال اج أيب السح القشريي النيسا وري ،حتقيق :عمد فةاد
عبدالباقمج ،دار وحياا الهاث ،ريوت.
 -50ص يح سنح النسائمج ،للشيخ عمد انصر الديح ابلباين ،الرًيض ،مكتبة املعارف ،ط1419-1هـ.
 -51فتاوا ا ح ال الح ،ي ح ال الح ( دو معلومات).
 -52فتاوا الشيخ علمج الطنطاوي ،اعها :جماهد ديرانية ،جد  ،دار املنار  ،ط1422 -5هـ.
 -53الفتاوا الك،ا ،لشيخ اإلسالم اقمج الديح ح ايمية ،حتقيق :عمد عبدالقادر عطا ،وم طفا
عبدالقادر عطا ،دار الكتب العلمية ،ريوت.
 -54فتاوا الل نة الدائمة للب وث العلمية واإلفتاا ،اع وارايب :أمحد ح عبدالر اق الدويش ،طبع
ونشر رائسة ودار الب وث العلمية واإلفتاا ،اإلدار العامة للطبعة والهاة ،الرًيض ،الطبعة ابوأ1417 ،هـ.
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 -55الفتاوا ا ندية يف مذهب اإلمام أيب حنيفة ،مام مويان الشيخ نلام وااعة مح علماا ا ند –
دار وحياا الهاث العريب.
 -56فتح الباري شرح ص يح البخاري ،لل افظ أمحد ح علمج ح ح ر العسقالين ،حتقيق :عب
الديح اخلطب ،دار املعرفة ،ريوت1379 ،هـ.
 -57فتح العلمج املالك يف الفتوا علا مذهب اإلمام مالك ،عمد ح أمحد ح عمد عليش ،أ و عبد هللا
املالكمج ت 1299هـ ،دار املعرفة ،د :ط ،د :ت.
 -58فتح القدير ااامع ق فين الرواية والدراية مح عليف التفسري ،لإلمام عمد ح علمج الشو اين ،طبعة
دار الفكر ،ريوت.
 -59الفروع ،لشمس الديح عمد ح مفلح املقدسمج ،حتقيق :أ و ال هراا حا م القاضمج ،دار الكتب
العلمية ،ريوت ،الطبعة ابوأ14318 ،هـ.
 -60الفوا إ الدواين علا رسالة ا ح أيب يد القريواين ،للشيخ أمحد ح غنييف النفراوي املالكمج ،دار الفكر،
ريوت1415 ،هـ.
 -61القاموس الفقهمج لغة واصطالحاً ،لسعدي أ و جيب ،دار الفكر ،دمشق ،ط 1408 -2هـ.
 -62القاموس احمليط ،للفريو تدي عمد ح يعقود ،مةسسة الرسالة ،الطبعة الثانية1407 ،هـ.
 -63القواعد ابساسية للغة العر ية ،بمحد ا امشمج ،دار وحياا الهاث ،قطر.
 -64قواعد الفقإ حملمد عمييف اإلحسا اجملددي ال ،يت ،ال دف ح بلشر يف رااشمج ،الطبعة ابوأ،
1407هـ.
 -65شاف القناع عح منت اإلقناع ،ملن ور ح يونس البهويت ،طبعة دار الفكر ،ريوت.
 -66فاية ابخيار يف حم غاية ايخت ار ،أتلي  :لتقمج الديح أيب كر ح عمد السيين ال ين
الدمشقمج الشافعمج ،حتقيق :علمج لط مج وعمد وهيب سليما  ،دار اخلري ،دمشق ،الطبعة ابوأ1994 ،م.
 -67لسا العرد ،حملمد ح مكرم ح منلور ابفريقمج امل ري ،دار صادر ،ريوت ،الطبعة ابوأ.
 -68املبسوط للسرخسمج ،دار املعرفة ،ريوت.
 -69جملة ابحكام العدلية ،حتقيق :جنيب هواويين ،ارخانإ يفارت تب.
 -70جممع ال وائد ،لعلمج ح أيب كر ا يثممج ،دار الرًي للهاث ،القاهر .
 -71جمموع الفتاوا ،لشيخ اإلسالم اقمج الديح ا ح ايمية ،اع وارايب وحتقيق :عبدالرمحح ح عمد ح
قاسيف ومبساعد ا نإ عمد ،مكتبة ا ح ايمية ،الطبعة الثانية1416 ،هـ.
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 -72جمموع فتاوا مساحة الشيخ :عبدالع ي ح ت  ،اقده :أ.د عبدهللا ح عمد ح أمحد الطيار ،وأمحد
ح عبدالع ي ح ت  ،دار الوطح ،الطبعة ابوأ1416 ،هـ.
 -73احمللَّا ت اثر ،بيب عمد علمج ح ح م اللاهري ،حتقيق :انة وحياا الهاث العريب ،دار ا فاق
ااديد  ،ريوت.
 -74خمتار ال اح ،حملمد ح أيب كر ح عبدالقادر الرا ي ،حتقيق :عمود خاطر ،مكتبة لبنا
ان رو  ،ريوت1415 ،هـ.
 -75خمت ر سري النيب صلا هللا عليإ وسليف للشيخ :عمد ح عبد الوهاد ،ت :عبد الع ي ح يد
الروممج ،د .عمد لتاجمج ،د .سيد ح اد ،النا ر مطا ع الرًيض.
 -76مرااب اإلااع ،ي ح ح م اللاهري ،دار الكتب العلمية ،ريوت.
 -77مسائم اإلمام أمحد رواية ا نإ عبد هللا ،ت :هري الشاويش ،املكتب اإلسالممج ،ريوت ،ط
1401هـ.
 -78املستدرك علا ال ي ق ،حملمد ح عبدهللا أيب عبدهللا الا يف النيسا وري ،حتقيق :م طفا عبد
القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،ريوت ،الطبعة ابوأ1411 ،هـ.
 -79مسند اإلمام أمحد ح حنبم طبعة مذيلة تعليقات الشيخ :عيب ايرانؤوط ،مةسسة قرطبة،
القاهر .
 -80مسند الطيالسمج ،لل افظ سليما ح داود ح ااارود املعروف تلطيالسمج ،دار املعرفة ،ريوت.
 -81امل باح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعمج ،بمحد ح عمد ح علمج الفيوممج املقرئ ،حتقيق:
يوس الشيخ عمد ،املكتبة الع رية ،الطبعة الثانية1418 ،هـ.
 -82مطالب أويل النها يف رح غاية املنتها ،للشيخ م طفا السيوطمج الرحيباين ،املكتب اإلسالممج.
 -83املع يف ابوسط ،بيب القاسيف سليما ح أمحد الطـ،اين ،ت :طارق ح عوض هللا ح عمد ،وعبد
احملسح ح و راهييف السيين ،القاهر  ،دار الرمق ،ط1415-هـ.
 -84املغا ي بيب عبد هللا عمد ح عمر الواقدي ،ت :عمد ح عبد القادر عطا ،ريوت ،دار الكتب
العلمية ،ط1424-1هـ.
 -85مغين احملتاج وأ معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،للشيخ عمد اخلطيب الشر يين ،علا منت منهاج
الطالبق للنووي ،دار الفكر ،ريوت.
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 -86املغين ،بيب عمد عبدهللا ح قدامإ املقدسمج موفق الديح ،دار الفكر ،ريوت ،الطبعة ابوأ،
1405هـ.
 -87املقدمات واملمهدات ،بيب الوليد عمد ح ر د القرطيب ،حتقيق :رًي عمريات ،ريوت ،دار
الكتب العلمية ،ط1423-1هـ.
 -88املنتقا رح املوطأ ،لسليما ح خل الباجمج ،دار الكتاد العريب ،ريوت ،الطبعة ابوأ،
1331هـ.
 -89املنتقا مح فتاوا الشيخ صاحل ح فو ا الفو ا  ،اع :عاد ح علمج الفريدا  ،مكتبة الغرتا،
املدينة املنور  ،ط1417 -2هـ.
َّ -90
املهذد يف فقإ اإلمام الشافعمج ،بيب وس اق الشريا ي ،دار الفكر ،ريوت.
 -91املواي واملعادا يف الشريعة اإلسالمية ،حملماس ح عبد هللا ح عمد االعود( .املكتبة الشاملة)
 -92مواهب االيم لشرح خمت ر خليم ،بيب عبدهللا عمد ح عمد ح عبدالرمحح الطرا لسمج املغريب
املعروف تلطاد ،طبعة دار الفكر ،ريوت.
 -93املورد العذد ال ي فاليل ش بإ أهم ال ال ( ،مطبوع ضمح الرسائم واملسائم الن ية ،اا ا
الرا ع ،القسيف ابو ) ،لعبد الرمحح ح حسح ح عمد ح عبد الوهاد ،دار العاصمة ،الرًيض ،ط1349 -1هـ،
النشر الثالثة1412 ،هـ.
 -94املوسوعة الفقهية الكويتية ال ادر عح :و ار ابوقاف والشةو اإلسالمية – الكويت ،الطبعة:
(مح  1427 - 1404هـ) ،ابج اا :مح  :23 - 1الطبعة الثانية ،دارالسالسم – الكويت ،ومح :38 - 24
الطبعة ابوأ ،مطا ع دار ال فو – م ر ،ومح :45 - 39:الطبعة الثانية ،طبع الو ار .
 -95الن و الوايف ،لعباس حسح ،دار املعارف ،الطبعة اخلامسة عشر.
 -96نيم ابوطار رح منتقا ابخبار ،حملمد ح علمج الشو اين ،دار اايم ،ريوت.
 -97الويا وال،اا ،حملمد ح سعيد الق طاين ،اقده ف يلة الشيخ :عبد الر اق عفيفمج( .املكتبة الشاملة)
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