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 وتقدير شكر

أن أتقدم ابلشكر اجلزيل فإنه يشرفين  ؛، وألصحاب املعروف مبعروفهمألهل الفضل بفضلهم اعرتافا  
األستاذ  ،ه األطروحةمي ومشريف احلكيم، الذي تفضل ابإلشراف على هذكر الرفاان ابجلميل ألستاذي ع

يبارك  فاهلل أسأل أن ..هما يل ولبحثيملا بذله من جهد ووقت كبريين خص   الدكتور حساين حممد نور
فاء ما أنفق من جيزيه عين اجلزاء األوىف، على ما أسدى من أايد، وك   ألستاذي يف علمه وعمره، وأن

 من خطإ. من نصح، وقوم وقت، وحمض

وقت شة الكرام على ما بذلوه من والشكر اجلميل واالمتنان العظيم موصول ألعضاء جلنة املناق  
 .مبالحظاهتم وتصويباهتم ونضجا قيمة ازدادالذي  هد يف قراءة هذا العملج  و 

ممثلة مبجلس جامعة املدينة العاملية، كما أتوجه ابلشكر اجلزيل ملنارة العلم وطالبه يف العامل 
 إدارهتا، ورئيس اجلامعة، وأعضاء هيئة التدريس مجيعا.

والشكر موصول للملكة املاليزية قيادة وحكومة وشعبا، على كرم احتضاهنا للعلم والعلماء يف 
 لك األرض املباركة.ت

ؤالء شكري وأشكر أيضا كل من قدم يل النصح واملساعدة إلمتام هذا البحث، فلكل ه
 وتقديري.
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 لبحثا صملخ

 
  اخلارج، ومن الداخل من يتزايد املسلمني فعدد وكيفا ، كّما    مطردا منوا أوراب يف اإلسالمي الوجود يشهد

 الدين يف املخالفني مع املشرتك والعيش اإلنسانية العالقة أبحكام رشيد وتبصر سديد تفقه إىل حيتاج اممّ 
 متشدد،و  متساهل بني ما العالقة هذه طبيعة يف املسلمة ليةاألق مذاهب تباينت وقد سّيما واملعتقد،

 األحزاب تنامي بفعل ؛العالقة هذه شابت اليت احملتلفة التحدايت إىل ةإضاف ووسط. غال بني وما
 الطارئة واملستجدات النوازل تلك عن فضال ،واملسلمني اإلسالم من اخلوف ظاهرة وتفشي العنصرية،

 وخمالطتهم ،املسلمني غري مع العالقات شبكة وتوسع ملعامالت،ا تعقد بسبب املسلمة، ليةاألق واقع على
 يف املسلمني غري مع اإلنسانية العالقة أتصيل إىل الدراسة هدفت لذا العيش. جماالت شّت  يف هلم

 اقرتاحو  ا،هل املعززة واألساليب واملناهج احلقوق وجتلية وضوابطها، أحكامها وبيان ،الغربية اجملتمعات
 العالقة، هذه لنواز  من جلملة رصد مع ،السلبية وآاثرها إشكاالهتا لتجاوز واملسالك؛ الطرائق بعض

 املنهج دراسةال تاعتمد قدو  فيها. الشرعي احلكم إىل للوصول ا،هل أتصيلية مقاربة تقدمي وحماولة
 قليةاأل اجهاحتت اليت األساسية ألحكاموا القضااي أهم تتبع خالل من املقارن واملنهج التحليلي االستقرائي

 ونقدية واستنباطية، حتليلية دراسة ودراستها تصنيفها ثّ  املسلمني، غري مع اإلنسانية عالقاهتا يف املسلمة
 البحث: إليها خلص اليت النتائج أهم ومن الغريب. الواقع على تنزيلها طرق بيان ث واستنتاجية، مقارنة

 األمن أوهلما: :انأساسي انشرط توفر إذا الغربية نلبلداا يف واملواطنة جنسوالت ةاإلقام للمسلم جيوز أنه
 الفقهي التوصيف أنو  ،دينه شعائر إظهار على قدرته :واآلخر رعايته. حتت من وعلى ،نفسه على

 تبترت  ودعوة وعهد وأمان سلم عالقة أهنا الغربية؛ اجملتمعات يف املسلمني بغري املسلمة األقلية لعالقة
 وأعراضهم، مواهلموأ أنفسهم يف خيانتهم وعدم ابلعهود، وفاء من األمان لعقد يةالشرع اآلاثر كل  عليها

 على أن كما  إليه، مضطرا كان  ما إال أنظمتها، من الشريعة خيالف ما جتنب مع والقوانني للنظم واحرتام
 ملسلمنيا غري مع ايناإلنس لتواصلا جسور تعزيزو  اإلجيايب، االندماج أشكال كل  تفعيل املسلمة األقلية

 والوسائط واألساليب الوسائل كافة  تفعيلو  مية،اإلسال واآلداب ابألخالق االلتزام خالل من الغرب، يف
 .واألمين والسياسي والتنموي اإلغاثيو  االجتماعي التعاون أشكال خمتلف وتنشيط والتعليمية، الرتبوية
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ABSTRACT 

 

The topic of this research focuses on the presence of Islam in Europe, the requirements of the 

fast-growing Muslim community; for their coexistence and integration into non-Muslim 

societies. This requires a reflective way of thinking with regards to laws governing this 

relationship and a search for a way to coexist with non-Muslims, especially when –nowadays- 

there are different schools of thought within the Muslim community on how to deal with 

Occidentals/non-Muslims and on how we treat each other; as some of us are open to these 

relationships and some are rigid and closed. Add to that different challenges of this relationship, 

due to the rise of radical extreme right parties, islamophobia and several troublesome incidents. 

In order to overcome these difficulties the aim of this research is to approach this relationship 

from an Islamic perspective based on the Shariaa, and to focus on its methods regarding the 

non-Muslims in the Western societies. It also attempts to suggest ways in which to address 

these issues and their consequences. This research will highlight some antagonisms related to 

this relationship, and to attempt to present an Islamic approach in order to reach a legal 

judgement (based on Shariaa). This research is analytical, comparative, and critical in its 

approach, treating the most important issues of the Muslim minority in the western society from 

the Islamic perspective (based on Shariaa) and gives practical solutions to problems in the daily 

reality. The most important results of this research: is that a Muslim is allowed to have a western 

nationality without forsaking his religion. This is based on two conditions: his safety and that 

of his family and the ability to practice his Islamic rituals. In the western society the relationship 

between the Muslim minority and non-Muslims is to be a peaceful and safe one ruled by the 

respect of the made agreements. Muslims are not allowed to commit treason towards non- 

Muslims, also they are required to respect the laws of the country they are living in and avoid 

whatever is against the Islamic law unless obliged. On the other hand, the Muslim minority is 

required to participate in its integration in the host society by building bridges of humanitarian 

contact with non- Muslims, through discipline and practice of the Muslim ethic. Finally, 

Muslims should engage all pedagogical, educational means to participate actively in the social 

and charity work to help in de development of the country they are living in. They should not 

refrain from active participation in the security of the country and its political life.  
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 مةاملقد

ه سلني سيدان حممد األمني وعلى آلهلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملر  احلمد
 أمجعني، وبعد:وصحبه 

مطّرد، ومع هذا االزدايد تزداد حاجتهم ملعرفة أصول  عدد املسلمني يف الغرب يزداد بشكل   فإنّ 
لنوازل واملستجدات واملشكالت اليت تكتنف يفية التعامل مع مسائل اوأحكام عالقاهتم مع اآلخر، وك

إكراهات عديدة؛ بسبب جناح ات و ابستمرار واقع هذه العالقة اليت شهدت يف السنوات األخرية تغريّ 
 عن اإلسالم واملسلمني، وصعود تيارات سياسية   اآللة اإلعالمية املغرضة يف بناء صورة ذهنية سلبية  

من املستلبني  ، وظهور طائفة  (Islamofobia)خلوف من اإلسالم ان ظاهرة ما يسمى ابت نري أذك رفة  متطّ 
من أبناء األقلية املسلمة مّهها االستماتة يف الدفاع عن مبادئ وقيم ال متّت جلذورها  وحضاراي   ثقافيا  

 بصلة، والتهجم على مكوانت وأصول هويتها األصلية.

 خفوت السلوك املعّب عن هوية املسلم والل مصغية   جتد هلا آذاان  ومل تكن هلذا األصوات أن تعلو و 
قارب واالنفتاح اإلجيايب على اآلخر يعّد مواالة عامل والتّ ن التّ ي مفاهيم عقيمة ترى أن حساحلق، وتفشّ 

تفيت ابستحالل دماء وأموال املخالفني، انهيك عن اجلهل املطبق الذي  منحرفة   هلم، وظهور تيارات  
 يف أسهما ممّ  ؛لمة حول أحكام وحقيقة وطبيعة هذه العالقةجلالية املسمن أبناء ا عريضا   طاعا  يسود ق
ت احلاقدين واملغرضني، وإعطائها املبرات الكافية لتأليب الرأي العام الغريب ضد اإلسالم محالتغذية 

  واملسلمني.

ية كإشكال  ، والنوازللقضاايمن ا أفرزت إقامة املسلمني يف الغرب منظومة   على ذلك فقد عالوة  
وكيفية واالنفتاح على اآلخر مع احلفاظ على اهلوية،  الوالء والباء يف اجملتمعات غري املسلمة،مبدإ ق تطبي

، وسبل التخفيف املعتقداجلالية املسلمة الدين و  املشرتك اإلنساين مع  اجملموعات اليت ال تشاطرتفعيل 
وحدود عالقة املسلم حديث العهد ، ومثلهااملسلمة  األقليةمن قيم من خنق وضيق األغلبية غري املسلمة 

 حتقيق  و  بيان  حتتاج إىل وكثري من صور املعامالت اإلنسانية اليت  من غري املسلمني، سالم أبقرابئهابإل
  .وأتصيل
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فمن  ألجيال جديدة   وظهورا  للمسلمني ابلغرب؛  متزايدا   كما أن العقود القادمة ستشهد حضورا  
لفعل، وحضورها على مستوى الدور وامة أن تعمل على تطوير عالقتها على األقلية املسلضروري ال
ديننا محة يف تصميم عالقتها  على أسس أتخذ يف احلسبان املساحة املشرتكة بني التعاليم السّ  تعيدو 

، فال انعزال ، وتضبط صلتها ابجملتمع الذي تعيش فيهواحلرايت واحلقوق يف القانون الغريب ،اإلسالمي
 مشرتك. انفع، وانتفاع   واع، وأتثري   اصطدام وال تنازالت، وإمنا تفاعل   وال وال ذوابن،

يف هم مزيد من البحوث العلمية اليت تس اهنة تقتضي إعدادرفية الرّ الظّ  فإنّ  ما سبقعلى  وبناء  
االسالمي؛ للبحث يف  تبصري املسلمني يف الغرب أبحكام عالقاهتم مع اآلخر، واليت تثري كنوز الفقه

تستطيع املواءمة بني ، حت االت ومشاكل األقلية املسلمةهره ودرره عن احللول الكفيلة لعالج إشكجوا
 .غربيةية، واالنسجام مع بيئتها الالتمسك بقيمها اإلسالم

يات املسلمة يف ة لألقلّ وهكذا برزت هذه الدراسة حتت عنوان: )أحكام العالقات اإلنسانيّ 
لبسط هذه األحكام  تطبيقيا   ا  ث من دولة هولندا اليت يقيم فيها منوذجحات الغربية( متخذا البااجملتمع

بعالقاهتا مع اآلخر،  للرّقي ؛هبذه األحكامتنوير العقل اجلمعي لألقلية املسلمة يف اإلسهام بغية  ؛والنوازل
ناهج من خالل االستعانة ابمل ، وذلكوالبحث يف احللول احملققة للمقاصد الشرعية ملشكالهتا املختلفة

 ذا املوضوع.العلمية املناسبة هل

 مشكلة البحث:
الذي يقيمون حتت أبرزها إشكالية عالقتهم مع اآلخر  لعلّ  ؛من القضااي عاين املسلمون يف أوراب مجلة  ي

أنتج حيث  ؛القرابة وأحياان   ،ظالله، وخيضعون لقوانينه وأحكامه، وتربطهم به عالقات اجلوار واخللطة
من السلوك والتعامل والقناعات والتصورات السلبية  ا   من املسلمني يف الغرب أمناطهذا الواقع لدى كثري

 أبحكام هذه العالقة.الناجتة عن اجلهل 

 يف اجملتمع ذائب   ا منصهر  أنواعا  ثالثة: فهم إمّ  -يف الغالب-فأصبح هؤالء املغرتبون املسلمون 
 لشرعية، وإما متشدد  اليشعر بدعوى املصلحة اميّيع الثوابت من حيث  د  متودّ  يف بيئته، أو متساهل  

 لعنف والغلظة واملباينة املطلقة.منغلق يظن أن العالقة مع اآلخر قائمة على ا
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ت بعض االعتداءات على اآلمنني، واليت بل تتجاوزها بكثري حيث أدّ  ؛وال تقف املشكلة عند هذا احلدّ 
سلمني، وأثّرت بشكل اإلسالم واملهاجرين امل لق صورة ذهنية سلبية عنخنسبت إىل بعض املسلمني إىل 

 وجس والعنصرية الظاهر منها واملبطنة. وتر  والتّ لمي، وأّسست لواقع يّتسم ابلتّ عايش السّ ملحوظ على التّ 

مع اآلخر يف شت اجملاالت، وطرحت  كما أن إقامة املسلمني يف الغرب تطلبت منهم تعامال    
 مل حيظ هذا املوضوع بدراسات  -لألسف-وازهلا املختلفة، ولكن تساؤالت حول أحكامها ون لديهم عدة

ة الكثري من مسائله وصعوبتها، وتشعب األقوال والرؤى العلمية يف لدقّ  نظرا   ؛وافية من قبل الباحثني
 .وتشابكه وتداخله الغريب تعقد الواقعبسبب  ؛رادنوازله ومستجداته اليت تتناسل ابطّ 

خبصوص الكثري من  ،كام متضادةربية من فتاوى متضاربة، وأحملا تشهده الساحة الغفة إضا
على  فهذه فتوى حترم األحكام واملسائل املتعلقة أبحكام اإلقامة والتواصل والتعامل مع غري املسلمني،

 ، وهذه!كذل هلمأخرى تبيح تلك فتوى و  وتطالبهم ابهلجرة والرحيل، يف الداير الغربية، املسلمني البقاء
، ألن ذلك من ابب الب والتزاور والتهادي مع اآلخر والتعاون يش والتواصلىل حسن التعافتوى تدعو إ

األقلية املسلمة يف حرية  ، مما جعل!والقسط، وتلك فتوى متنع ذلك، وتعتب ذلك من ابب املودة احملرمة
 !من أمرها أبي الفتاوى أتخذ، وأبي األحكام تلتزم؟

صيالت العالقات اإلنسانية بني املسلمني وغريهم يف تف يف جاّدا   ألمر حبثا  ب اتوجاس الذ
 ؛زاهتا، وتدارس نوازهلا ومستجداهتا ومنغصاهتايف جتلية أبعادها ومعزّ  مستعجال   اجملتمعات الغربية، ووقوفا  

 وإكساهبمر، دايللذين عقدت عليهم اآلمال يف متثيل اإلسالم يف هذه اليف إانرة طريق احلق  لإلسهام
 لبعض قضاايهم وإشكاالهتم، وتبصريا   قدية والفكرية واملنهجية، ومنحهم عالجا  نزالقات العمناعة من اال

ملا حصل من لبس عند  بوسائل وطرق تفعيل العالقة اإلجيابية بينهم وبني غريهم، وكذلك توضيحا  
 ء.البعض من غري املسلمني الذين نظروا لإلسالم وأهله نظرة كره وعدا

 : ةالتالي الت الرئيسيةعلى التساؤ بة اسة لإلجاهذه الدر  انطلقت لكذل
وابت واملتغريات الثّ ، وما اجملتمعات الغربيةيف ية املسلمة بغري املسلمني اإلنسانية لألقلّ  عالقةالحدود  ما

 وما مقتضيات هذه العالقة على أرض الواقع من أحكام ومعامالت؟يف هذه العالقة، 

 ة:جابة على التساؤالت الفرعية التاليل الدراسة اإلث خالل فصو حاول الباحو 
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ما موقف اإلسالم من غري املسلمني، وما األصل يف عالقة املسلمني بغريهم يف الغرب،  .1
 صاهتا املؤثرة وسبل تفاديها وعالجها؟منغّ ت هذه العالقة وطرق تفعيلها، وما زاوما معزّ 

قارب مع اآلخر يف التّ واصل و والتّ  ،ايزج والتماالندما و االنفتاح واحملافظة، ما حدود  .2
 اجملتمعات الغربية؟

  يف الغرب؟ غري املسلمنياليت ينطلق منها املسلم يف تعامله مع  الشرعيةاألسس ما  .3
 وما أثر اإلقامة يف الغرب على أحكام العالقات اإلنسانية مع غري املسلمني؟ .4
 ؛سلمة يف الغربيف واقع األقلية امل شد  را صولية والفقهية بشكل  ألل القواعد اكيف نفعّ و  .5

 ؟ إشكاالهتم وقضاايهم ونوازهلم املختلفة حللّ 
منكن األقلية املسلمة من  إقامة شعائر دينها واحلفاظ على أصول عقيدهتا، وجوهر  كيفو  .6

شخصيتها اإلسالمية، يف مجيع اجلوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية 
 واألخالقية؟ 

تواصلّيا  حضاراي ، وحلقة  حيوية يف جسرا  مني يف الغرب  كيف جنعل من املسل   رياوأخ .7
 نسانية؟اإلتها تبليغ رسالمن أداء واجب ها نكمنوكيف ، حلقات العالقة مع الغرب

 :البحث وسبب اختيارهأمهية 
ح صحّ لت ؛تسب غور عالقة املسلمني بغريهم علمية   حاجة األقلية املسلمة يف أوراب لبحوث    .1

 أى هبذه العالقة عن اإلفراط أو التفريط.لسلوك، وتصّوب املسار،  وتناملفاهيم، وترّشد ا
مع غري املسلمني  ات اإلنسانيةتفعيل العالقطرق تقدمي تطبيقات عملية لاحلاجة املاسة ل .2

 أهل اإلسالم يف تلك الداير.، يستفيد منها يف اجملتمعات الغربية
 ب. هتا إقامة املسلمني يف الغر اإلنسانية اليت أفررز ات القإجياد حلول إلشكاالت الع .3
ازدايد محالت التشويه وإشاعة الشبهات حول نظرة اإلسالم إىل اآلخر يف الغرب، وضرورة   .4

 الشبهات.  ورة، وكشف احلقيقة، وتفنيدحيح الصّ تص
وغري املسلمني، األقلية املسلمة إبراز أمهية متثل املنهج الشرعي يف خلق العالقة اإلجيابية بني  .5

واصل والتعايش، والتعريف احلسن ابإلسالم، وتعديل عة على التّ ألجواء املشجّ توفري او 
 لبية عن اإلسالم واملسلمني.األحكام املسبقة السّ 
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تنظيم ها على القوانني الوضعية فيما يتعلق بقضااي إبراز مكانة الشريعة االسالمية ومسوّ  .6
 ية مع اآلخر.العالقات اإلنسان

 البحث: اف أهد
الساحة الغربية ابملواضيع اليت تعاجل مشاكل األقليات املسلمة يف هذه ثراء يف إ إلسهاما .1

ادرة من املؤسسات ة الصّ اليت مل يفرد هلا إال القليل من الدراسات القيمة، وخاصّ اير الدّ 
 العلمية.

أسسها، وجتلية اجملتمعات الغربية، وبيان أتصيل عالقات املسلمني اإلنسانية مع غريهم يف  .2
بني األقلية  من الثقة املتبادلة والقبول إلجياد حالة   ؛ف سبل مواجهة منغصاهتا، وكشزاهتامعزّ 

  .املسلمة واألغلبية غري املسلمة
بيان أحكام العالقات اإلنسانية مع اآلخر يف الغرب، وحبث قضاايها ونوازهلا وإشكاالهتا  .3

 ؛التضامن بني املسلمنيلم من جهة، وإيقاد شعلة طرق التعايش مع غري املس لبيان ؛املختلفة
 لتحسني صورة دينهم، واحلفاظ على هويتهم ومكتسباهتم من جهة أخرى.

وال تنازالت، وإعانتها على أداء  بال ضغط   الطبيعية توجيه األقلية املسلمة ملمارسة حقوقها .4
 .والعنت ج  بال حر  ، ومتكينها من العيشوال إمهال تلكؤ   املختلفة بال واجباهتا

 ؛رمع اآلخ اإلنسانية لفقه العالقات شاملة   جد يف أوراب بدراسة  وأئمة املسا إفادة الدعاة .5
 وغري املسلمني حول هذا املوضوع.   ،املسلمةاألقلية يف اإلجابة على أسئلة هلم  لتكون عوان  

 :الدراسات السابقة
لبحث على البحث يف حمركات ا، و عاتاجلام بعض الع على قوائم الرسائل العلمية يفمن خالل االطّ 

 ،حيمل نفس عنوان الدراسة احلالية -حسب علمي- حبث مل أعثر على أيّ  ،لعنكبوتية العامليةالشبكة ا
معات الغربية، وإن كانت ز على حبث أحكام عالقات املسلمني اإلنسانية مع غريهم يف اجملتالذي يركّ 

ض اجملالت املعاصرة، أو بع، وكتب الفتاوى العلمية بعض الدراسات منه عوجلت يف طائفة من األحباث
قت ملوضوع احلاجة،  وإمنا وجدت العديد من الدراسات اليت تطرّ  إال أهنا مل تلبّ  ؛ورايت اإلسالميةوالدّ 

 عام، ومن هذه الدراسات اليت استفدت منها كثريا: العالقة مع غري املسلمني بشكل  
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 واليهودية اإلسالمية الشريعة يف املسلمني وغري املسلمني بني اعيةاالجتم العالقات دراسة بعنوان:أوال: 
 .والقانون حيةواملسي

وهي رسالة دكتوراه منشورة، قام هبا الباحث: بدران أبو العينني بدران، طبعتها دار النهضة العربية، 
  ه.1404بريوت، 

مل مع غري املسلمني يف زت هذه الدراسة على إبراز حماسن الشريعة اإلسالمية يف التعاوقد ركّ 
العقود والوالايت واجلناايت واحلدود يف  املسلم االجتماعية مثل عالقة املسلم مع غري عض العالقاتب

 واألطعمة وغريها، مع عقد مقارنة بينها وبني اليهودية والنصرانية والقوانني املعاصرة. 

 الفرق بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة:
 يف حال السلم، وكذلك غري املسلمنيقات االجتماعية مع طت الضوء على العالة سلّ الدراسة السابق

قة تهتم بتأصيل العالفحتت سلطان الدولة اإلسالمية، بينما دراسة الباحث احلالية  مواطننيابعتبارهم 
وازهلا، ، وبيان أحكامها وحبث نغري إسالميةابعتبارهم مواطنني يف جمتمعات  اإلنسانية مع غري املسلمني

ض تطبيقاهتا العملية يف واقع األقليات اإلسالمية يف ، وإبراز بعاملختلفة ومنغصاهتا اوعالج إشكاالهت
 .املهجر

  اختالف الدارين وأثره يف املناكحات واملعامالت.دراسة بعنوان: اثنيا: 
 لعايل للقضاءمها للمعهد امنشورة، قام هبا الباحث: إمساعيل لطفي فطاين، قدّ  وهي رسالة دكتوراه

 ه.1418بعتها دار السالم، مصر، عام مام حممد بن سعود اإلسالمية، وطجبامعة اإل

، وأقوال الفقهاء يف معىن دار اإلسالم ودار اختالف الدارينوقد عرض فيها الكاتب معىن 
صنف يني ومستأمنني وموادعني وحمايدين وحربيني وأحكام كل احلرب، وتقسيماهتم لغري املسلمني من ذمّ 

 املسلمني كحكم إقامة    قيمن يف دار احلربض األحكام املتعلقة ابملث عن بعج للحديمنهم، ث عرّ 
 املالية.املعامالت بعض النكاح والوصية واملرياث والشهادة، و فيها، وأثر ذلك على بعض األحكام ك

 الفرق بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة: 
يف موضوع حبثي إال  كثريا    أفادتيناسة احلالية، و يقة الصلة مبوضوع الدر وثو  مهمةالدراسة السابقة دراسة 

أهنا مل تستوعب الكثري من أحكام العالقات اإلنسانية  واالجتماعية كأحكام التواصل مع غري املسلمني، 
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ة عن وما يرتتب عليها من تزاور وإهداء وتشييع للجنائز وغريها، كما مل يتطرق إىل بعض األحكام املرتتب
 ه العالقة اليت ستتناوهلا هذه الدراسة إبذن هللا.املسلمة، وغريها من نوازل هذ النكاح  كحضانة غري

 فقه األسرة املسلمة يف املهاج ر. دراسة بعنوان: :لثااث
منشورة، قام هبا الباحث: حممد الكدي العمراين، وقدمها جلامعة حممد األول مبدينة  وهي رسالة دكتوراه

، وطبعتها دار الكتب العلمية، بريوت، نية، شعبة الدراسات اإلسالميةة اآلداب والعلوم اإلنساوجدة، كلي
 ه.1422عام 

حدايت اليت تواجه انهتا وأنواعها، والتّ زت هذه الدراسة على بيان مفهوم األسرة ومكوّ وقد ركّ 
ما يعرتيها من  سطوب ق لألحكام املتعلقة ابألسرة بشكل عام،األسرة املسلمة يف املهاجر، كما تطرّ 

هجر كعضل البنات لالستفادة من رواتبهن، وإرغامهن على الزواج من يف داير امل ال ونوازل وقضاايأحو 
جللبهم إىل أوراب، ونوازل الدخل املادي للزوجة من مساعدات  ؛أقرابئهن املتواجدين يف داير أخرى

عية املتعلقة رق لبعض األحكام االجتمااجتماعية وتعويضات األبناء ومدى أحقية الزوج فيه، كما تط
 غري مثل زواج املسلم ابلكتابية، وطالق القاضي غري املسلم، وتبيّن  ؛ع غريه يف املهجربعالقة املسلم م

 املسلمني ألبناء املسلمني وأثره على األبناء.

 الفرق بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة:
يف جانب العالقات  خصوصا   ،ثييف موضوع حب كثريا  منها مهمة، واستفدتهذه الدراسة كذلك دراسة 

اإلنسانية يف اجملال األسري، حيث أسهب الباحث يف بيان بعض أحكام العالقات االجتماعية مع غري 
 ة التعامل مع نوازل هذه العالقة.املسلمني، وأبرز كيفي

مع غري  قة اإلنسانيةألحكام العالعن البحث احلايل كوهنا تطرقت  تزيدإال أن هذه الدراسة 
الفقهي هلذه العالقة ومقتضياهتا ومقاصدها الشرعية  اإلطارسلمني بشكل أخص، سواء من حيث امل

ونوازهلا املختلفة، أو من حيث فقه التعامل مع التعامل مع اآلخر على املستوى الفردي واجلماعي، أو 
 من حيث كيفية التعامل مع  حتدايهتا وإشكاالهتا املستجدة.
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 املسلمني أصول معاملتهم واستعماهلم.امل مع غري تعال دراسة بعنوان:: رابعا
وهي رسالة دكتوراه منشورة، قام هبا الباحث: عبد هللا الطريقي، قدمها للمعهد العايل للقضاء جبامعة 

  ه.1428اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وطبعتها دار الفضيلة، الرايض، عام 

، وحقوقهم وواجباهتم يف ظل الدولة غري املسلمني ة معها بيان أصول العالقوقد تناول الباحث في
حيث بنّي أشكال  ؛اإلسالمية، كما تطرق لبعض أنواع العالقات السياسية والعسكرية مع غري املسلمني

 بعض املواثيق والعهود احلاكمة لعالقة الدولة االسالمية ابلدول غري املسلمة، وضوابط االستعانة هبم يف
 الية.واملعامالت املبعض اجملاالت احلربية، 

 الفرق بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة:
الدراسة السابقة ركزت على بعض عالقات املسلم مع غريه يف ظل الدولة اإلسالمية، كما أبرزت أحكام 

 بعض العالقات بني الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية.

سلمني ابعتبارهم رعااي ية مع غري املعالقات املسلمني اإلنسانأما هذه الدراسة فتجّلي أحكام 
، كحكم املواطنة يف دولة غري إسالمية، كما تتطرق لنوازل وقضااي ومنغصات هذه العالقة يف دول املهجر

والتجنس يف الداير الغربية، وفقه عقود األمان ومقتضياهتا وتنزيلها على الواقع األوريب، وحتدايت العالقة 
ون األقلية املسلمة مع غري املسلمني يف خمتلف اجلوانب ا، وأحكام تعاسانية مع اآلخر ومعززاهتاإلن

االجتماعية واإلغاثية والتنموية والسياسية وغريها، ونوازل احلضانة والكفالة وهتنئة غري املسلمني أبعيادهم 
 وغري ذلك.

 .واحدة دولة داخل موغريه املسلمني بني لميالسّ  عايشالتّ  دراسة بعنوان: :خامسا
 كلية ابلقاهرة، األزهر جلامعة قدمها هداايت، الرمحن ورس ث:الباح م هباقا منشورة، ماجستري رسالة وهي

 .ه 1421م عا مصر، السالم، دار وطبعتها الشرعية، السياسة قسم والقانون، الشريعة

يف بعض جماالت احلياة  وقد هدفت الدراسة إىل إبراز اهلدي الشرعي يف معاملة املسلمني لغريهم
عية واإلنسانية، وإثبات أن األصل يف عالقات املسلمني بغريهم هو السلم واملساحمة، وأن احلرب الجتماا

 استثناء لرد أي عدوان أو الوقوف يف وجه حرية الدعوة. 
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ل كما تطرقت لبيان بعض حقوق غري املسلمني يف الدول اإلسالمية كحقهم يف العيش الكرمي، والتعام
ألهنا  ؛اههم على تغيري عقيدهتم، وأن هذه احلقوق تّتسم ابلثباتوعدم إكر  واإلحسان،معهم ابلعدل 

 منطلقة من ثوابت الشرع الكامل الذي ال يتبدل وال يتغري.

 الفرق بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة:
تماعي، اين واالج اجلانب اإلنسزة يف ابهبا وهلا صلة مبوضوع هذا البحث يفالدراسة السابقة دراسة متميّ 

 أهنا ختتلف عن الدراسة احلالية من حيث املكان والواقع واإلشكاالت، فالدراسة السابقة تتحدث إال
عن غري املسلمني ابعتبارهم رعااي يف دولة إسالمية، بينما هذه الدراسة تتحدث عن املسلمني ابعتبارهم 

 إشكاالت حتتاج لتأصيلة قضااي و ة أفرز عداجلالية املسلمأقلية يف جمتمعات غري مسلمة، كما أن واقع 
 . بسط األحكام وتنزيلهاومعايشة يف احمليط ملعرفة كيفية 

العالقات اإلنسانية مع غري املسلمني يف ضوء الرتبية اإلسالمية وتطبيقاهتا يف  دراسة بعنوان: سادسا:
  الواقع املعاصر.

 لرتبية جبامعة أم القرى.ا لكلية امري، قدمهمد بن مطلق الش، قام هبا الباحث: حموهي رسالة دكتوراه

 اإلسالمية الرتبية ضوء يف املسلمني غري مع اإلنسانية العالقات مالمح بيان الدراسة هدفتوقد 

 واقرتاح ، تضبطها اليت الضوابط على والتعرف هلا، املعززة احلقوق وبيان ، دعائمها وتوضيح أطرها، وذكر

 العالقات، تعزيز يف الباحث كبلد السعودية العربية اململكة دور اراستشع وأخري ا ، فعيلهاتل عملية تطبيقات

 . املعاصر الواقع يف وتفعيلها

 الفرق بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة:

لبحث كثريا يف موضوع اأفادتين  كبرية مبوضوع الدراسة احلالية، و   مهمة، وهلا صلة   الدراسة السابقة دراسة     
عض مالمح ومظاهر العالقات اإلنسانية بني املسلمني وغري املسلمني يف عرض ب زت علىإال أهنا ركّ 

ض ألحكام ونوازل وقضااي وإشكاالت العالقات اإلنسانية ظل الدولة اإلسالمية، بينما هذه الدراسة تتعرّ 
احث املوضوع درس من قبل الب ة املسلمة وغري املسلمني يف اجملتمعات الغربية، كما أن هذابني األقليّ 

 وليس من الناحية الفقهية كموضوع هذه الدراسة.  ،من الناحية الرتبوية
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  منهج البحث:
سيتّبع الباحث مبا أن موضوع البحث فقهي يف أساسه، وإنساين واجتماعي يف جوانب كثرية منه، 

 املنهج االستقرائي التحليلي، واملنهج املقارن وذلك من خالل:
قلية املسلمة يف عالقاهتا اإلنسانية مع غري اليت حتتاجها األع أغلب األحكام تبّ اء وتاستقر  .1

دراستها دراسة حتليلية واستنباطية، ونقدية اجملتمعات الغربية، ّث تصنيفها و املسلمني يف 
 وتطبيقها على الواقع اهلولندي.بعض طرق تنزيلها، بيان  مقارنة واستنتاجية، مع

وتصنيفها ملهجر، ني اإلنسانية مع غريهم يف اونوازل عالقات املسلماي قضابعض  مجع ورصد .2
ث إخضاعها للنصوص أو القواعد اليت ميكن حتليلها حت يسهل إدراك عللها وأحكامها، و 

ازلة نتائج وحلول بفتاوى يف نفس النّ ، وابلتايل مقارنة ما توصلت إليه من أن تندرج حتتها
 . لمأهل الععذر أستفيت التّ  مشاهبة هلا، ويف حالانزلة أو 

 قرارات هيئات اإلفتاء، واجملامع الفقهية املعاصرة، كلما كان ذلك ممكن ا؛فتاوى و الرجوع إىل  .3
 لكوهنا متثل اجتهادا مجاعيا، وملا تتسم به من ثقل علمي.

نظرا لطبيعة البحث أسهبت أحياان يف توصيف إشكاالت وحتدايت العالقات اإلنسانية مع  .4
لول الشرعية هلذه اإلشكاالت، مع اقرتاح قاربة أتصيلية للحمع حماولة تقدمي ملمني، غري املس

صد احملافظة على احلياة الدينية لألقليات املسلمة يف العديد من البدائل الشرعية احملققة ملق
 اجملتمعات الغربية.

 إجراءات البحث: 

 .يت تناولت املوضوعلاالعلمية القدمية واحلديثة املراجع  ملصادر و االستعانة اب .1
 إىل املصادر األصلية لكل مذهب من املذاهب الفقهية. جوعالر  .2
خالل الرجوع إىل كتب اللغة واملعاجم، وكتب تعريف املصطلحات والكلمات الغريبة من  .3

 املذاهب الفقهية املعتمدة.
 عزو اآلايت إىل سورها مع ذكر أرقامهما وذلك يف هامش التوثيق. .4
، وبيان درجة صحتها، إذا كانت يف غري مصادرها األصلية بوية منختريج األحاديث الن .5

 الصحيحني. 
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رضوان هللا  -الصحابة بعض مل استثن إال ، و املذكورين يف صلب الرسالةترمجُت لألعالم  .6
  لشهرهتم، واملعاصرين من أهل العلم. -عليهم 

 عرض ألهم النتائج والتوصيات . .7
 ملراجع.للمصادر واعمل فهرست  .8
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 متهيد

 ص وأصولمفاهيم وخصائ 

 

مباحث: أربعةويتكون من 

 املبحث األول: حتديد املصطلحات واملفاهيم األساسية.   

 .صور اإلسالميالتّ املبحث الثاين: خصائص العالقات اإلنسانية يف    

 والسنة النبوية. املبحث الثالث: العالقات اإلنسانية يف ضوء القرآن الكرمي   

 يف ضوء آاثر السلف الصاحل. مع غري املسلمني انيةلعالقات اإلنساالرابع:  املبحث    
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 األساسية واملصطلحات املفاهيم حتديد :األول املبحث

معاين مصطلحاته، وكشفنا دالالت  دانإذا حدّ  ووضوحا   يا  جتلّ  يزداد موضوع كل دراسة  أن  الشكّ 
بني وي واالصطالحي، و معانيها بني وضعها اللغ إذا علمنا أن الكلمات قد ختتلف ألفاظه، خصوصا  

 والعلمي.وضعها العريف 

األساسية قبل  بعض مصطلحات البحثره وجب إيضاح إدراك الشيء فرع عن تصوّ  ومبا أنّ 
عرف على جمال  التّ يتسىّن ل ؛كما جرت املنهجية العلمية يف العرف البحثي  ،اخلوض يف فصوله ومسائله

 يت ميكن تصنيفها إىل نوعني:صطلحات المجلة من امل راسةهذه الدّ ويف البحث ودائرة حدوده، 

مفاتيح أساسية لفهم مرامي البحث  تعريفها ويعدّ ، الواردة يف عنوان البحثاملصطلحات  الصنف األول:
 .ومقاصده

حيتاج بعضها ملزيد و ، موضوعهاملصطلحات الواردة يف صلب البحث، وهي من صميم  الصنف الثاين:
غيري الذي اعرتاها يف واقعنا املعاصر، بفعل العوامل السياسية والثقافية، للتحريف والتّ  ظرا  اح، نوإيض بيان  

 ؛إىل مواضعه اخلاصة بههذا الصنف سنرجئ بيانه  بيد أنّ ...طرفمثل مصطلح: اإلرهاب، الغلو، التّ 
ا لبياهن ؛لصنف األول، فقد عقدت هذا املبحثلعدم قطع املصطلح عن سياقه. وأما مصطلحات ا

 مصطلحات: عةأربوشرحها، وهي 
 احلكم. .1

 انية.العالقات اإلنس .2
 األقليات. .3

 الغرب. .4
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 .غوية والفقهية واألصوليةمفهوم احلكم وداللته اللّ : أوال

يقول الراغب  .واألصل فيه املنع من الشيء ،أحكام  يطلق على القضاء وجيمع على : حلكم لغة  ا .1
ابة، فقيل: ة الدّ م  ام: حك  ج  اللّ  إلصالح، ومنه مسيت منعا  ح ك م : أصله منع " :(1)األصفهاين

ْمته وح كْمُت الدابة: منعتها ابحل    متُ ك  ة، وكذلك ح  م  ك  ا جعلُت هلا ح  ه  متُـ حك  ة، وأ  م  ك  ح ك 
يء أن تقضي أبنه كم ابلشّ واحلُ ...أبين حنيفة أحكموا سفهاءكم قال الشاعر: ،همتُ حك  السفيه وأ  

  . (2)"تلزمه أو مل ،ء ألزمت ذلك غريككذا، أو ليس بكذا، سوا

أْل ْمر  أحكام، وقد  ج:، القضاء :كم ابلضماحلُ وجاء يف القاموس احمليط: " ح ك م  ع ل ْيه  اب 
و ح اك م ُه  . كاحلْ ك م  حُم ر ك ة ، ج: ُحك ام  واحلاكم: منفذ احلكم،   وبينهم كذلك.، ُحْكم ا و ُحُكوم ة  

 .(3)" حي ُْكم  ف اْحت ك م  أن  حتكيما: أمرهمه يف األمر اصمه. وحك  : دعاه وخإ ىل  احلْ اك م  
األصوليني، للحكم الشرعي تعريف عند الفقهاء، وآخر عند  احلكم يف داللته الفقهية واألصولية: .2

 صفة ارع الذي يبنّي ه خطاب الشّ األصوليني يعرفونه مبا يفيد أنّ  والسبب يف هذا االختالف: أنّ 
 ب.نه مبا يفيد أنه أثر ذلك اخلطاو فاملكلف. والفقهاء يعرّ  الفعل الصادر من

 رعي كالتايل:لذلك جاء تعريفهم للحكم  الشّ 
على خطاب هللا تعاىل، أو هو: مدلول  بعند الفقهاء: احلكم الشرعي هو: "األثر املرتتّ  .أ

 . (4)رعي وأثره"اخلطاب الشّ 

 فنيق أبفعال املكلّ ملتعلّ "خطاب هللا تعاىل ا رعي هو:عند األصوليني: احلكم الشّ   .ب
 .(5)أو الوضع" ،خيريأو التّ  ،ابالقتضاء

                                                 

احلسني بن حممد بن املفضل، أبو القاسم األصفهاين املعروف ابلراغب: أديب، من احلكماء  العالمة املاهر، احملقق الباهر هو  (1)
رن ابإلمام الغزايل. من كتبه: )حماضرات من أهل )أصبهان( سكن بغداد، واشتهر، حت كان يق ومن أذكياء املتكلمني، العلماء،

، 2طسري أعالم النبالء للذهيب،  ه. انظر:502األدابء(، و)الذريعة إىل مكارم الشريعة(، و)جامع التفاسري(، تويف سنة 
 .255 /2 ،15ط األعالم خلري الدين الزركلي،و  ،18/121
 .248ص "،"حكم ، مادة5، طمفردات ألفاظ القرآن، األصفهاين  (2)
.1/1095 ،"حكم"، مادة 8، طالقاموس احمليطالفريوز آابدي،  (3)
 .1/95، 1، طاإلحكام يف أصول األحكاماآلمدي،   (4)

 .1/54د.ط، ، فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوتالسهالوي، (5) 
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ومل يعتبوا اخلطاب نفسه  ،جعلوا أثر اخلطاب ومدلوله هو احلكم أّن الفقهاء نيتعريفهذين ال منفيّتضح 
 ولتقريب هذا املعىن ضرب األصوليون على ذلك مثاال بقوله تعاىل:.حكما كما فعل مجهور األصوليني

﴿       ﴾ (1)  ، اآلية نفسها هي احلكم عند فبّينوا أن
 . (2)احلكم عند الفقهاء :هو ،األصوليني، بينما الوجوب الذي  أثبته اخلطاب املتقدم

 ية.غوية واالصطالحاللّ  وداللتها العالقات اإلنسانيةمفهوم اثنيا: 
النحو على   معنامها، )العالقات( و )اإلنسانية(، ونبنّي كلمتنيكب من  مصطلح مّر العالقات اإلنسانية 

 ايل:التّ 
 .واصطالحا   العالقات لغة  تعريف  .1
ع ل ق  ابلشيء  " :، يقالزومواللّ  لة واالرتباطالصّ  أتيت مبعىنو مجع عالقة بفتح العني، :غةل العالقات .أ

ويقال: لفالن يف هذا .به ع الق ة  وُعلوقا : لزمه. ع ل قا  وع ل ق  وع ل ق  الشيء   ب فيه؛ُه: ن ش  ع ل قا  وع ل ق  
صل يتّ  أي: ما .هبا أحد منهم قُ ل  عما ي  ، ويعلق به: أي يتصل به. مر ع القة أ ي دعوى وُمتع ل قاأل  

 . (3)"هبا ويلحقها
عالقة  ابلفتح: العالقة" :(4)رية، ونقيضها اخلصومة. يقول اجلوهاحملبّ وأتيت العالقة مبعىن 

 .  (5)خلصومة، وعالقة احلب"ا
حيث يستلزم تغري أحدمها تغري اآلخر. وقد "صلة بني شيئني أو ظاهرتني،  :العالقة اصطالحا    .ب

 عن "العالقات املتبادلة اليت وهي بذلك تعّب ،  (6)"فاق أو ش ب ه أو تبعية  تكون جمرد عالقة اتّ 
 .(7)"سلوكهم صائخص أو أكثر، أو هي منط توجد، أو حتدث بني شخصني

                                                 

 .43:  سورة البقرة، اآلية  (1)
 .2/346، 1، طأصول الفقه امليسرشعبان،  إمساعيل، (2)
.10/253 ،“علق”، مادة لسان العرب، د.ط، وربن منظا  (3)
)الصحاح(، وله كتاب يف )العروض( ومقدمة يف  مصنف كتاب، إمام اللغةهو إمساعيل بن محاد اجلوهري، أبو نصر،   (4)

األعالم للزركلي، و  ،17/81، 2سري أعالم النبالء للذهيب، ط انظر:: انظره. 393)النحو(، أصله من فاراب، تويف سنة 
1/312. 

 .531ص ،“علق”مادة  ،4ط ،اتج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري(5) 
 .122، د.ط، ص املعجم الفلسفيجممع اللغة العربية،  (6)
 .305، ص1، طمعجم علم النفس والتحليل النفسيطه، وآخرون،   (7)
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 .واصطالحا   تعريف اإلنسانية لغة   .2
ابلكسر وسكون  إنسي   :. واإلنس البشر، والواحد (1)إنسانإىل  نسبةاسم مؤن ث اإلنسانية لغة:  .أ

ي   :بفتحتني، واجلمع أ ن سيّ  ، و النون  ﴾ (2)﴿. قال هللا تعاىل: أ ان س 
ل ويقا... 

: إمنا  عباس ابن قال .أُنـ ْيس ان  : وتصغري إنسان ... يقال إنسانةالو  ن،إنسا: مرأة أيضالل
بفالن،  س  و اْست ْأن  ، وهو األصل ،ساالن   م لغة يفابلضّ  سُ اأُلاني. و د إليه فنس  ه  ألنه عُ  ؛ي إنساان  مسّ 
  . (3)به مبعىن   (أت  ن س   و)

نس واأل نس واإلنسان من اإليناس، وهو اإلبصار، وأصل اإل   األزهري: : "قال(4)ابن منظور وقال
يقال: أ ن ْسُتُه وأ ن ْسُته، أي أبصرته، وقيل لإلنس: إنس، ألهنم يُؤنسون، أي يُبصرون، كما قيل 

 .(5) يُرون " م ال يُؤنسون، أي ال، ألهنّ : جن  للجنّ 
فات، وأكثر استعمال هذا به اإلنسان من الصّ  فتدل على ما اختصّ  اصطالحا: اإلنسانية .ب

 .(6)غة العربية إمنا هو للمحامداللفظ يف اللّ 

 .العالقات اإلنسانية اصطالحا   مفهوم. 3
يف ألفراد ختالف تفاعالت التنوع وا نظرا   ؛(العالقات اإلنسانية)دت تعريفات الباحثني ملصطلح تعدّ 

السلوك اإلداري الذي يقوم على تقدير كل فرد ": ااإلدارة تعرف أبهنّ ، ففي علم يعيشون فيهاجملتمع الذي 
وعلى االحرتام املتبادل بني األفراد وبينهم وبني القائد أو الرئيس املسؤول  ،يف التنظيم اإلداري، وتقدير مواهبه

 .(7) فرد إىل اجلماعة اليت يعمل فيها"لميان العميق ابنتماء اة حنو اآلخرين، وعلى اإلعنهم، وعلى حسن النيّ 
                                                 

 .130"، ص ، مادة "أنس1طمعجم اللغة العربية املعاصرة، ، عمر  (1)
 . 49آلية: سورة الفرقان، ا  (2)
.23، ص“أنس”، مادة 5، طخمتار الصحاح، الرازي  (3)
هو حممد بن مكرم بن علي بن أمحد األنصاري اإلفريقي ث املصري، أبو الفضل مجال الدين بن منظور، اإلمام اللغوي احلجة   (4)

جملدا، وعمي يف آخر  500ه، ترك خبطه حنو 711ه، وتويف سنة 630من نسل رويفع بن اثبت األنصاري، ولد مبصر سنة 
 ،2، طثامنة البن حجر العسقالينالدرر الكامنة يف أعيان املائة ال انظر:. األغاين ته: لسان العرب، د.ط، وخمتارعمره، من مؤلفا

 .7/108 ،األعالم للزركلي، و 4/262
 .1/173،  “أنس”، مادة د.طلسان العرب، ابن منظور،   (5)
 .158ص ،8، طاملعجم الفلسفي، صليبا  (6)
 .60، ص1، طمدخل إىل اإلدارة الرتبوية، وطه بستان  (7)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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تنشيط واقع األفراد يف "عملية  على أهنا ة نظر علماء الرتبيةيُنظر إىل العالقات اإلنسانية من وجهبينما 
 . (1)"وحتقيق األهداف املرغوبة ،حتقيق توازن بني رضاهم النفسي، مع موقف معني

لم النفس أصوله من علم النفس، وع"ذلك العلم الذي يستمد  ويرى علماء النفس أبهنا:
حميط التنظيمات االجتماعي، والذي يهتم على وجه اخلصوص ابملشكالت اإلنسانية اليت تظهر يف 

ة، وذلك من واقع االعتقاد أبن العوامل اإلنسانية والشخصية وغري الرمسية ة كانت أم خاصّ الكبرية، عامّ 
ا األداء، وابلتايل على كل ما ميكن أن يتمخض عنه من ى الكيفية اليت يتحقق هبمتارس أتثريا حامسا عل

   . (2)نتائج يف النهاية"

، املعاملة الطيبة"تلك العالقات اليت تقوم على املنظور اإلسالمي، فهي:  منمفهومها أما 
جتايف حيث اإلسالم،ليم من تعا تستمد مبادئها، و الفضائل األخالقية والقيم اإلنسانية السويةوتستند إىل 

ية يف فالعالقات اإلنسان . (3)" واإلقناعريبصالتّ على  ، وتقوممظاهرهأساليبه و  واخلداع بكافةلتضليل ا
وتدعوا إىل العمل على  ،والسنة املطهر]الكرمي[ "تقوم على املنهج اإلهلي، ومصدرها الكتاب اإلسالم 

لي، ابلشكل الذي حيقق إقامة ترمجة العلم إىل سلوك فعتطبيق املبادئ اإلسالمية للعالقات اإلنسانية، و 
م والتعاون، ملا حيقق صاحل الفرد التعامل بني الناس على أسس من التفاهم املتبادل، والتعاطف والرتاح

 .     (4)واجملتمع"

 للعالقات اإلنسانية ميكن تلخيص مفهومها يف النقاط التالية:  ومن خالل التعاريف السابقة
التقدير واالحرتام بني األفراد، وإشباع حاجاهتم  تنمية روحتعمل على سانية قات اإلنأن العال .1

 النفسية واالجتماعية. 
 موعات على اإلنتاج يف حميط العمل.حتفز األفراد واجملأهنا  .2
 ائل األخالقية النبيلة املنبثقة من تعاليم ديننا اإلسالمي.ترسخ اإلنسانية العليا والفضأهنا  .3

                                                 

.80ص، 1، طالعالقات اإلنسانيةمرسي،   (1)
 .66ص د.ط، ،مبادئ اإلدارة العامة، غياي  )2(

.14، صد.ط ،اإلدارة املدرسية وتعبئة قواها البشرية يف اململكة العربية السعوديةاحلقيل،   (3)
رســــــــالة ماجســــــــتري،   وتطبيقاهتا الرتبوية،لعالقات اإلنســــــانية بني املعلم واملتعلم يف القران الكرمي ا ،القرين، مرعي علي  (4)

  .20ص
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ف العالقات اإلنسانية يف جمال التعامل والتواصل اإلنساين بني ميكن أن نعرّ يم ذه املفاهعلى ضوء هو 
تلك الّروابط القائمة بني املسلمني وغري املسلمني، سواء كان ذلك أبهنا:  وغري املسلمني األقلية املسلمة

اجملتمع على اّتساعه مستوى األسرة كالعالقة بني الزوجني، وبني اآلابء واألبناء، أو على مستوى على 
التعامل  قة الصداقة واجلوار والتعامل مع اآلخرين يف مجيع جوانب احلياة وجماالهتا، حيث تقوم علىكعال

وتقلبات  ن حظوظ النفساملتجرد مالسمحة، و  هاومقاصداإلسالمية الشريعة املستمد من أحكام  ّرشيدال
 .ية وهويتها األصليةاألهواء واملصاحل، مع احملافظة على الشخصية اإلسالم

 األقليات لغة واصطالحا.  مفهوم: ثااثل
" يقول ابن منظور ية يف اللغة مأخوذة من الق ل ة خالف الكثرة،ية واألقلّ مجع أقلّ يات لغة: ألقلّ ا .1

ُف اْلُكْثر ،ة: خالف الكثرة، و اْلُقل  : خ  القلّ  ... و قـ ل ل ُه و ق ْد ق ل  ي ق ل  ق ل ة  و ُقالا فـ ُهو  ق ل يل   ال 
 . (1)"ُه: ج ع ل ُه ق ل يال  و أ قـ ل  

كل مجاعة من سكان قطر أو إقليم ختالف يطلق لفظ األقلية على   :اصطالحااألقليات  .2
املصطلحات احلديثة، حيث مل األغلبية يف االنتماء العرقي أو اللغوي أو الديين، وهو من 

 عض أن الب وعزا، تب الفقه اإلسالمييرد له ذكر يف مصادر التاريخ اإلسالمي، أو يف ك
سبب ظهور هذا املصطلح هو وجود التقسيمات اجلغرافية اليت فرضت على بين البشر إذ 

اليت  حيث ال يستطيع أي فرد أن ينتقل من البقعة ،تعيش كل منهم يف بقعة جغرافية حمددة
نسية، ليصبح ، كأن متنحه اجليعيش فيها إىل بقعة أخرى إال إذا مسحت تلك الدول بذلك

 .(2)ري على سكان البلد األصليها، جتري عليه احلقوق والواجبات اليت جتحد مواطنيأ

 :اأبهنّ  معجم العلوم السياسية امليسر عّرفهافقد وقد وردت عدة تعريفات هلذا املصطلح،    
، عددهم أقل من بقية السكان، هلم ثقافتهم ولغتهم كان من شعب معنّي من السّ  "مجاعة  

 .(3)"على شخصيتهم وثقافتهم على أساس نظام معني نهم، ويطالبون ابحملافظةودي

                                                 

 .11/564، “قلل”، مادة لسان العرب، د.ط ابن منظور،  (1)
فقه  املدخل إىل، و28-27ص ، 1، طلسليمان توبولياك األحكام السياسية لألقليات املسلمة يف الفقه اإلسالمي انظر:)2(

.23-14، ص1، طحملمد النهاري األقليات
 .28 ، د.ط، صمعجم العلوم السياسية امليسرالعمري،   (3)
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 تجلماعاا "تلك أبهنا:وعرفتها اللجنة الفرعية حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة 
 بقية عن ضحةوا بصفة ختتلف تصفاو ،لغويةو ينيةد تقاليدو ،ثابت عرقي صلأ هلا ليتا
كما جيب   ،صهاخصائو تقاليدها على ظاحفلل ؛فكا هادعدو ،معه تعيش ليتا لشعبا

. (1)" أن تدين ابلوالء للدولة اليت تتمتع جبنسيتها

كل جمموعة بشرية :" ة أبنهف مصطلح األقليّ حيث عرّ  القرضاويوإىل هذا التعريف ذهب 
ز عن أكثرية أهله يف الدين، أو املذهب، أو العرق، أو اللغة، أو يف ُقطر من األقطار، تتميّ 

(2)ض"اجملموعات البشرية بعضها عن بعايز هبا ، من األساسيات اليت تتمحنو ذلك

وعلى ضوء هذه التعريفات ميكننا أن نستنتج أبن األقلية هي:
 موعة صغرية تعيش يف جمموعة أكب.جم .أ

 وي.للغأو ا و الديين أو املذهيباء العرقي أنتمالا يف ا ختالف األغلبية أهنّ  .ب
  ها.ى للحفاظ على هويتسعا تأهنّ  .ج
 .د األكثرية، أو من الوافدين عليهلإما من أهل ب اأهنّ  .د

ومن ث ميكن القول: إن األقلية اإلسالمية هي كل جمموعة بشرية تعيش بني جمموعة أكب 
 (3)اإلسالم، وحتاول بكل جهدها احلفاظ عليهمنها، وختتلف عنها يف كوهنا تنتمي إىل 

هذا املصطلح ينطبق  إنّ  :لنة لألقلية نستطيع القو وابلنظر إىل هذه املعاين واخلصائص املكوّ   
سلمون يف هذه الداير إىل قسمني: على واقع املسلمني يف اجملتمعات الغربية حيث ينقسم امل

أقلية ابلنسبة  ّدونهم يعمن قدمي، ولكنّ  األصليني الذين أسلمواهل البلد هم من أ القسم األول:
 هم على عدة ماليني.عدد يربو الذينوراب الشرقية يهم اآلخرين، ومن هؤالء مسلمو أملواطن

                                                 

 .62، ص1، ط أوضاع األقليات واجلاليات اإلسالمية يف العاملالداغر،   (1)
.15، ص 1، طيف فقه األقليات املسلمة، القرضاوي  (2)
.6، ص 1، طاليوماألقليات اإلسالمية يف العامل ، الكتاين  (3)
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 راب كاملهاجرين من بالد املغرب العريب إىل فرنساهاجرون يف القرون األخرية إىل أو امل القسم الثاين:
يا، من القارة اهلندية إىل بريطان ينر األتراك إىل أملانيا، واملهاج ين، واملهاجر وبلجيكا وهولندا

 .األوربيني أسلموا حديثا ابإلضافة إىل جمموعات من

وابعتبار إقامتها يف اجملتمعات  ،األقليات املسلمة ابعتبار اإلضافةف لذلك ميكن أن نعرّ 
مسلمة من أهل البالد األصليني، أو ممن وفدوا عليها وحصلوا على  جمموعة: اأهنّ على  الغربية

ى ، حترص على احلفاظ علةلمساملكثرية غري احلق يف اإلقامة والتجنس يف اجملتمع الغريب ذي األ
 لتعايش مع غري املسلمني وفق معتقداهتا الشرعية.هويتها الدينية، وا

 .واصطالحا   الغرب لغة   مفهوم: رابعا
. ويطلق أيضا على جهة غروب الشمس، وكذلك على البالد  (1)الغرب لغة: خالف الشرق .1

 . (2) الواقعة فيه، وهي ما تقابل بالد الشرق
  .( 3) يةوالبلدان األمريك ،ةقصد به أوراب الغربي  ي الغرب اصطالحا: .2

 واإليديولوجية واالجتماعية االقتصادية البنية على اللةللدّ  (الغرب) كلمة تستعملكما "
 اليت( 4)

 الشمالية أمريكا قارات يف انتشرت ث ا،مهده أورواب كانت طويلة وتفاعالت صراعات عب تكونت
 .( 5)"وأسرتاليا واجلنوبية

                                                 

 .11/24 ،“غرب”مادة  ،د.طلسان العرب، ، ابن منظور  (1)
 .2/205، 4، ط،املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية (2)
.1/1603 ""الغربمصطلح  ،1ط ،معجم اللغة العربية املعاصرةعمر،  (3)

شعب أو أمة أو حزب أو مجاعة، انظر: معجم اللغة  اإليديولوجية: جمموعة اآلراء واألفكار والعقائد والفلسفات اليت يؤمن هبا )4(
.1/144 ""أيديولوجيامصطلح  العربية املعاصرة،

.62ص د.ط،العالقة الفكرية الثقافية بني العاملني اإلسالمي والغريب يف العصر احلاضر احلواجز واجلسور، لقوسي، ا)5(
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)اإليسيسكو( أن "مفهوم الغرب ال حييل لرتبية والعلوم والثقافة رى املنظمة اإلسالمية لتو 
 جيواسرتاتيجي مفهوم هو بل ة،للكلم اجلغرايف ابلضرورة املعىن

 وبفعل ت،تراكما نتيجة سأتسّ   (1)
 .  (2)"يةاالقتصاد العوملة مرحلة يف ذروهتا ووصلت، قرون أربعة قرابة منذ ابتدأت ،اترخيية صريورة

حبكم تواجد املاليني من املسلمني  ؛ث على الغرب مبعناه األوريبسيرتكز احلدي ويف حبثنا هذا
أغلب األحكام واملسائل والوقائع واملستجدات اليت سنتناوهلا ابلبحث  يف هذه القارة، كما أنّ 

وأسرتاليا،  يف كل من أمريكا -مبعناها املعاصر –تنسحب بشكل كبري على ابقي الدول الغربية 
 قع والظروف واألوضاع.ه الوالتشاب نظرا  

  

                                                 

العسكري الذي يهتم ابلبيئة الطبيعية، من انحية استخدامها يف : "أبهنا التخطيط السياسي واالقتصادي و عارف عرفها أمني )1(
وأضاف: "أن اجليوسرتاتيجية تبحث يف املركز . السياسية ذات الصفة الدولية"حتليل أو تفهم املشكالت االقتصادية أو 

أو عوامله اجلغرافية العشرة، وهي  اإلسرتاتيجي للدولة أو الوحدة السياسية، سواء يف احلرب أو السلم، فتتناوله ابلتحليل إىل عناصره
الفرق حمليط، والطبوغرافيا، واملناخ، واملوارد، والسكان". انظر: : املوقع، واحلجم، والشكل، واالتصال ابلبحر، واحلدود، والعالقة اب

 ،15249لسعود عابد، جريدة الرايض، ع بني االسرتاتيجية واجليواسرتاتيجية
http://www.alriyadh.com/509799 

.57، ص د.ط، الغربإسرتاتيجية العمل الثقايف اإلسالمي يف املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، )2(
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 خصائص العالقات اإلنسانية يف التصور اإلسالمي: املبحث الثاين

 ومصلحة   وسعادة   وخريا   اليت نزلت رمحة   السمحاءأهل اإلسالم هبذه الشريعة  -عز وجل-لقد أكرم هللا 
 ﴿: -جل وعال-لهم. يقول هلم يف عاجلهم وآج               

              ﴾ (1) ،  وقال

من هنا أدرك  . -: ﴿    ﴾ (2)- تعاىل يف وصف النيب الكرمي
وا على أن هذه الشريعة شرعت لتحقيق املصاحل، وأينما كانت الشريعة الفقهاء هذه احلقيقة حيث نصّ 

رمحه - العز بن عبد السالماإلمام شرع هللا، يقول  املصلحة، وأينما كانت املصلحة احلقيقية فثمّ  فثمّ 
ا هو مصاحل العباد يف دينهم إمنّ  الشرع وبمطلأن  ومصادره رد الشرعوقـد علمنا من موا: "(3)-هللا

 . (4)"ودنياهم

لذلك  تووضع اإلنسانية بني بين البشر،العالقة  الشريعة اإلسالمية متنظّ ومن هذا املنطلق 
جبملة من الضوابط والشرائع، وميزهتا مبجموعة  هاتأرسىو مال، ومبادئ عامة، وقواعد كلية، كامنهجا مت

 من أبرز هذه اخلصائص: ولعلّ  ودميومتها وسالمتها، العالقة هيبتها اليت حتفظ هلذه اخلصائص من

 .املصدر نيةربّ أهنا  أوال:
جاءت من وأسسها ودعائمها اليت تقوم عليها  ،أحكام العالقات اإلنسانية أنّ  :ابنيةخباصية الرّ ملراد او 

رعها، فهي ابلتايل واضعها ومنزهلا ومش -وجلعز -، فهو سبحانه سبحانه وتعاىل ال من غريه الربّ 
ألهنا تنزيل من لطيف خبري  ؛يف واالحنرافوبعيدة عن اجلهل والزّ  ،أة من النقص والضعف واالحناللمبّ 

                                                 

 .30سورة النحل، اآلية:  (1)
هو أبو حممد عبد العزيز بن عبد السالم ابن أيب القاسم بن احلسن، ، السلمي الدمشقي ث املصري  الشافعي. اإلمام   (2)

ه، برع يف الفقه واألصول والعربية، ومجع بني فنون العلم من التفسري، واحلديث، والفقه، 775ولد سنة العلماء،  العالمة، سلطان
لغ رتبة االجتهاد. ومن تصانيفه )القواعد الكبى(، وكتاب )جماز القرآن(. تويف ابلقاهرة سنة واختالف أقوال الناس، ومآخذهم. وب

 ، وطبقات الشافعية الكبى لتاج الدين السبكي،524-7/523 ،1ط احلنبلي، ه. انظر: شذرات الذهب البن عماد660
 . 240-8/209 د.ط،
 .107سورة األنبياء، اآلية:   (3)
.1/35 ،1، طقواعد األحكام يف مصاحل األانم ،بن عبد السالما  (4)
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حضر، يقول هللا يعلم مكنوانت النفوس البشرية، وما يوافق فطرها ويرتقي هبا يف مدارج الكمال والتّ 
  .       ﴾  (1)﴿تعاىل: 

وال بيئة ، هذه األحكام ليست نتاج فكر بشري هبذه احلقيقة، ويدرك أن اإلنسان حينما حييطف
فإنه ال ريب  ؛إمنا هي هدي موهوب لإلنسان من اخلالق سبحانه وتعاىل ؛وال فرتة زمنية حمددة ،معينة

ه وخالقه ومعبوده شريعة من عند إهليعتقد أن هذه ال: "ألنه ؛راضية مطمئنةسيسعى لتطبيقها بنفس 
فإن هلا يف نفسه شأان عظيما واحرتاما كبريا، ولذلك  ؛أمره يف الدنيا، وإليه مآبه يف اآلخرةالذي بيده 

 ؛حيرص على تنفيذها بصدق وإخالص، وحيذر من خمالفتها ولو كان يف بروج مشيدة ال يطلع عليه أحد
 . (2)ليه ويراه"يطلع ع  العليم اخلبريألنه يعلم أن هللا

 .إنسانيةشريعة أهنا  اثنيا:
وأتخذ بيده، وحتفظ عليه خصائصه  ،لرتقى به، ومعىن إنسانيتها: أهنا شرعت من أجل اإلنسان"

ه إلسعادإال  ماجاءت وتوجيهاته وعباداته، وتشريعاته،اإلسالم  عقائدف ،(3)اإلنسانية وتنميها وتثبتها"
 .ه وحبقوقهوالعناية ب

ومتث ل وتدبر آايته، والنظر يف شريعته،  -عز وجل-أتمل كتاب هللا املعىن يكفي ولتقرير هذا 
شرعنا ويف  ،أهدافها وغاايهتا ليلمس كل قارئ وابحث مدى االحتفاء ابإلنسان وكرامته يف القرآن الكرمي

تعاىل  سبحانه و علم أن هللا"ا: ابإلنسان أشكال العناية اإلهلية معّددا   -رمحه هللا-يقول ابن القيم .املطهر
ه وخصّ  ،وخلق كل شيء له ،فه وخلقه لنفسهمه وفضله وشرّ نوع اإلنسان من بني خلقه أبن كرّ  اختصّ 

فلإلنسان  ..ر له ما يف مساواته وأرضه وما بينهماوسخّ  ،من معرفته وحمبته وقربه وإكرامه مبا مل يعطه غريه
أمساء  مهمالئكته، وعلّ وحه وأسجد له يه من ر ونفخ ف ،ه هللا بيدهخلق فقد ،ليس لسائر املخلوقات شأن  

  . (4)وأظهر فضله على املالئكة فمن دوهنم من مجيع املخلوقات" ،كل شيء

                                                 

 .13سورة امللك، اآلية:  (1)
.68ص ،1، طاملدخل إىل الشريعة والفقه اإلسالمي، األشقر(2) 
.122، ص1، طمدخل لدراسة الشريعة اإلسالميةيوسف،  ،قرضاويال(3) 
 .1/210، 1ط، مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني، بن القيما  (4)
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 .موليةلشّ ب متيزهااثلثا: 
جنسه أو لونه أو مكانته ظر عن النّ  عىن أن هذه األحكام ختاطب اإلنسان يف كل زمان ومكان بغضّ مب

﴿: -رهتعاىل ذك- ية، يقول هللااالجتماع                 

 ﴾ (1)  ،فاجلماعة اإلنسانية وحدة واحدة، وما هذا االختالف يف األشكال واأللوان، 
 ابخلري والصالحوإعمار األرض  ،عارفالتّ عاون و التّ  :والقبائل إال آية من آايت هللا هدفهد الشعوب وتعدّ 

﴿والسالم، يقول هللا تعاىل:                       

            ﴾ (2).   

شريعته  -عز وجل-أنزل هللا  ؛وتنعم أبحكام مسحة شاملة ،ايةإىل هذه الغاإلنسانية  رتقىول
ما جعلها كفيلة أبن تكون قانوان ، رمحة العاملني، قد بلغت من اإلحكام واالنسجام واملرونة والواقعية

 ر:ليت بقيت كما يقول األشقخالفا للقوانني الوضعية ا ،عامليا يضمن للبشرية مصاحلها وأمنها واستقرارها
القوانني أن خيرتقوا حجب  ايستطع واضعو قوانني خاصة، توضع جملموعة خاصة يف بيئة خاصة، ومل "

 على اختالف األزمنة واألمكنة، بل ملليحكم على البشرية  ؛ليضعوا قانوان صاحلا ؛األزمنة واألمكنة
 ...البلد دائبة التغري والتبدل نه، فقواننييف جمتمع بعيحلكم البشر  صاحلا   اثبتا   يستطيعوا أن يضعوا قانوان  

 ليحكم اإلنسان من حيث هو بشرية بنفسها إىل قانون عاملي واحد صاحللذلك ال ميكن أن تصل ال
الناس على اختالف  والقانون العاملي الوحيد الذي يصلح حلكم اإلنسانية وإصالحها، ويسع إنسان.

 . (3)سالمية"الزمان واملكان هو الشريعة اإل

 .من األخالق والقيم راقية جبملة زهامتيّ رابعا: 
اخلاصية أن العالقات اإلنسانية يف اإلسالم قد بنيت على منظومة من األحكام اخللقية تعين هذه و 

 ؛ّيجت بكّم هائل من األحكام العقدية والتشريعات القانونيةوالقيمية اليت تؤطر عالقة املسلم بغريه، وسُ 
ملن خيلص هلل  وية املرتتبةوعة وافرة من الفضائل واألجور األخر ُدّعمت مبجم تفيذها، كمالضمان حسن 

                                                 

 .1سورة الفرقان، اآلية:  (1)
 .13سورة احلجرات، اآلية:  (2)
.68ص، 1ط، املدخل إىل الشريعة والفقه اإلسالمياألشقر،   (3)
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حت ال تكون عرضة لألهواء واجملامالت واملداهنات، بل عبادات يتقرب هبا ، يف تطبيقها -عز وجل-
 .األرض والسماوات إىل ربّ 

دائما عن والفرد املسلم يلتزمها  االلتزام ابألخالق يف اجملتمع املسلم انبع من تعاليم الدين،ف"
 ابألخالق انبعا عن قناعة الفرد كان التزامه به أشد، والتأثر به أعمق.قناعة، وإذا كان االلتزام 

أما يف غري اجملتمع املسلم فااللتزام ابألخالق قد يكون انبعا من النظام أو األعراف أو العادات، 
ادة ما يسهل على الفرد التخلص ة واألعراف والعادات، وعفيكون االلتزام هبا مرتبط بقوة تلك األنظم

 .  (1) وهذا هو الفرق اجلوهري بني االلتزام ابألخالق يف اجملتمع اإلسالمي، واجملتمعات األخرى" منها.

فرتجو هللا : "والسعادة يف معاملة اخللق: أن تعاملهم هلل -رمحه هللا- ويف ذلك يقول ابن تيمية
 اب هللا ال ملكافأهتم وتكفّ افهم يف هللا، وحتسن إليهم رجاء ثو هللا وختافه فيهم وال خت فيهم وال ترجوهم يف

 .(2)"عن ظلمهم خوفا من هللا ال منهم

بل يشمل  ،وال يقتصر التعامل احلسن واألدب الراقي والسلوك املهذب مع املسلمني فحسب
ل حيمل معه املسلم وارحت وأينما حلّ مسلمهم وكافرهم شريفهم ووضيعهم كبريهم وصغريهم،  ؛مجيع الناس

 .والسجااي النبيلة ،ه األخالق الطيبةهذ

عاملنا اليوم يف أشد احلاجة إىل التسامح و "األخالقي خاّصة فما أحوج البشرية هلذا املنهج املعريف 
اعل ي وقت مضى، نظرا  ألن التقارب بني الثقافات والتفالفعال والتعايش اإلجيايب بني الناس أكثر من أ

أزالت يوما  بعد يوم بفضل ثورة املعلومات واالتصاالت والثورة التكنولوجية اليت بني احلضارات يزداد 
 .  (3)"احلواجز الزمانية واملكانية بني األمم والشعوب، حت أصبح اجلميع يعيشون يف قرية كونية كبرية

 

                                                 

 .44، ص1، طبناء اجملتمع اإلسالمي، عبد الرمحن، الفرج  (1)
 .1/51د.ط، جمموع الفتاوى، ابن تيمية،   (2)
 ،4"، صالتسامح يف عصر العوملة )منظور تربوي إسالمي(ضرورات الرتبية على خوج، "  (3)

https://drive.uqu.edu.sa/_/fmkhauj/files/tasamah.pdf 
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 ويةالنب والسنة ميالكر  قرآنال ضوء يف املسلمني غري مع اإلنسانية العالقات :ينالثا ملبحثا

 .الكرمي القرآن ضوء يف املسلمني غري مع اإلنسانية العالقات :األول الفرع

قضّية العالقات اإلنسانية بني املسلمني وغريهم من أهم املواضيع اليت حتدث عنها القرآن الكرمي،  تعدّ 
بط حكام والنظم والضوااألو  سسحيث حّدد اإلطار العام الذي جيب أن حيُكم هذه العالقة، ووضع األ

 س والقواعد: وحّل إشكاالهتا املختلفة، ومن بني هذه األس ،وإرساء دعائمها ،االكفيلة بتنظيمه

 عارف والتعاون.أوال: أساس التّ 
﴿: -شأنه لّ ج- قولي                      

            ﴾ (1)،  يف   -جل وعال-الباري  فبنّي
وأخرى إال  ة  فرق بني أمّ  عارف هو األصل يف العالقات بني الناس، وأنه الأن التّ الكرمية هذه اآلية 

 صفحة جديدة يف اتريخ التعايش وبذلك فتح القرآن الكرمي ابلتقوى وما حتقق من منافع للبشرية،
اخر ابألنساب واضطهاد اإلنسان ألخيه اإلنسان، رية والتفاالجتماعي السلمي، وأعلن ثورة على العنص

  يقول اإلمام الشوكاين .وجعل الغاية من جعل البشر شعواب وقبائل التعايش والوائم وليس التناحر واخلصام

﴿": -رمحه هللا-                 ﴾ متساوون واملقصود أهنم  وحواء، آدم: مها
، وأنه ال موضع للتفاخر بينهم ابألنساب، واحدة التصاهلم بنسب واحد، وكونه جيمعهم أب واحد وأمّ 
 ﴿فالكل سواء.  وقيل املعىن: أن كل واحد منكم من أب وأم       

﴾ مجع شعب بفتح الشني، وهو احلي العظيم: مثل مضر وربيعة، والقبائل دوهنا  :الشعوب
: أي خلقناكم كذلك ليعرف بعضكم متعلقة خبلقناكم الموال مضر. من وبين متيم ،كبين بكر من ربيعة

   .(2) بعضا"

                                                 

 .13: سورة احلجرات، اآلية (1)
  .1394ص  ،4طفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية، ، الشوكاين  (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=49&ayano=13#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=49&ayano=13#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=49&ayano=13#docu
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يف ظالله عند تفسريه آلية التعارف  -رمحه هللا- (1) قرره سيد قطب ما إليه اإلمام الشوكاين هووما ذهب 
 : قالحيث 

على الغاية  والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم من ذكرو أنثى، وهو يطلعكم"
والوائم، فأما عارف ا هي التّ ناحر واخلصام، إمنّ عواب  وقبائل إهنا ليست التّ من  جعلكم ش

اختالف األلسنة واأللوان، واختالف الطباع واألخالق، واختالف املواهب واالستعدادات، 
فتنوع ال يقتضي النزاع والشقاق، بل يقتضي التعاون للنهوض جبميع التكاليف والوفاء 

واجلنس واللغة والوطن وسائر هذه املعاين من حساب يف ميع احلاجات، وليس للون جب
﴿ ويعرف به فضل الناس: ،. إمنا هنالك ميزان واحد تتحدد به القيمميزان هللا   

   ﴾. وهو يزنكم عن علم وعن خبة ، هللا والكرمي حقا هو الكرمي عند

 .﴾ "(2)﴿ املوازين:ابلقيم و 

تفرقت األداين ، وأنه مهما اإلنسان احلياة اجتماع عام خلدمة أنر القرآن الكرمي وهكذا يقرّ  
 .أكثرهم تقوى ونفعا لعباده -عز وجل-يبقى أكثر الناس قراب إليه  واأللوان واللغات واألعراق

مم وشعوب وقبائل وأجناس لل وحنل وفلسفات وأئع وموشرا وحضارات   منتدى ثقافات   فالعامل"
ن ولغات وقوميات، ويتفاعل أعضاء هذا املنتدى اإلنساين فيما هو مشرتك إنساين عام، ويتمايزون وألوا

فيما هو من اخلصوصيات الثقافية والعقدية والفلسفية؛ وذلك لتحقيق مقاصد التعارف والتعايش 
احلياة الدنيا اإلهلي لإلنسان، كي يعمر هذه برسالة االستخالف  لقيامويف اوالتعاون على الب والتقوى، 

  .(3)"كما أمر هللا تعاىل وأرشد
 

                                                 

كلية دار يف  م. خترج 1906موشا( يف أسيوط سنة إسالمي مصري، من مواليد قرية ) ابحثبن إبراهيم:  قطب سيد هو  )1(
انضم إىل اإلخوان املسلمني، )مراقبا فنيا( للوزراة، العلوم )ابلقاهرة(، وعني مدرسا للعربية، فموظفا يف ديوان وزارة املعارف. ث 

وهو يف سجنه، إىل ان صدر لى أتليف الكتب ونشرها، ،  فعكف عوتوىل حترير جريدهتم، وسجن معهمفرتأس قسم نشر الدعوة 
 .1/804، ومعجم املؤلفني لرضا كحالة، 3/147انظر األعالم للزركلي،  م.1967سنة   األمر إبعدامه، فأعدم

.6/3348، 32ط يف ظالل القرآن، ، قطب  (2)
 .5، صد.ط، يف فقه املواجهة بني الغرب واإلسالمعمارة،   (3)
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 والعدل. اثنيا: أساس الربّ 
العملي من  يث وضع اإلسالم قاعدة عظيمة يف التفرقة يف معاملة غري املسلمني على أساس موقفهمح

 ﴿: -جّل وعال-املسلمني، فقال                     

          ﴾ (1) هذه اآلية  . فأوضحت
لق، أعلى درجات حسن اخل دّ يع الذي البّ  :أساس العالقة بني املسلمني وغري املسلمني هو أنّ الكرمية 

يكون أيضا أساس العالقة مع ل ؛عه هللا تعاىل عالقة اإلنسان مع والديه، وقد شرّ وهو املطلوب يف
إمنا « له:بقو  ألنه خري تعبري عن رسالة اإلسالم اليت وصفها حممد رسول هللا ؛سلمنيغري املمن  ساملنيامل

يف تفسري  -رمحه هللا- الطبي مام ابن جريرملفسرين اإليقول شيخ ا. (2)»م صاحل األخالقألمتّ  ؛بعثت
 هذه اآلية بعد أن ذكر خمتلف اآلراء:

 ﴿ :"وأوىل األقوال يف ذلك ابلصواب قول من قال: عين بذلك        

            ﴾ ّوهم، وهم وتصل، من مجيع أصناف امللل واألداين أن تب

﴿ ه:عّم بقول -عز وجل-هللا سطوا إليهم. إن وتق               

      ﴾  مجيع من كان ذلك صفته، فلم خيصص به بعضا دون بعض، وال
ب، رابة نسوبينه ق من أهل احلرب ممن بينه قال: ذلك منسوخ، ألن بّر املؤمنمعىن لقول من 

عنه إذا مل يكن يف ذلك داللة له،  وال منهي بة بينه وبينه وال نسب غري حمرمأو ممن ال قرا
قد بنّي صحة ما  .أو ألهل احلرب على عورة ألهل اإلسالم، أو تقوية هلم بكراع أو سالح

 .(4)"(3)وأمها أمساء قصة ابن الزبري يف ذي ذكرانه عنقلنا يف ذلك، اخلب ال

                                                 

 .8املمتحنة، اآلية: سورة   (1)
(، وأخرجه احلاكم يف املستدرك، كتاب تواريخ املتقدمني 8935، رقم )360، مسند أيب هريرة، صاملسندأخرجه أمحد يف   (2)

 (، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب.4221، رقم )2/670 من األنبياء واملرسلني،
وأخرجه مسلم يف (، 2620)، رقم 495ابب هدية املشركني، ص  اهلبة،، كتاب اجلامع الصحيحيف  البخاري أخرجه  (3)

، رقم 1001ص ،ركنيفضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد والوالدين ولو كانوا مش ابب ،الزكاة ، كتابالصحيح
(2469.) 

 .23/323، د.طجامع البيان عن أتويل آي القرآن، ، الطبي  (4)
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ز للمسلم أن فال جيو  والعدل، القسط :يف اآلية هو -عز وجل-لذي ذكره هللا س اآلخر اأما األسا
 ألن هللا ؛يهم، بل الواجب هو إنصافهم، وإعطاؤهم احلق والعدل ولو من نفسهيظلمهم أو يعتدي عل

 ﴿حيب املنصفني الذين ينصفون الناس، وحيسنون إليهم، قال تعاىل:  تعاىل       

      ﴾. 

 :العدل مع املخالفني الذين قد يظلمهم املرء بسبب االختالف والنفرةعلى  دا  وقال تعاىل مؤكّ 
﴿                             

               ﴾ (1) . قال 
احلد  : "املعىن: ال حيملنكم بغض قوم على أن جتوروا عليهم، وجتاوزوا-هللارمحه – الفخر الرازي اإلمام

وإن ابلغوا يف إحياشكم، فهذا خطاب عام،  ؛وا إليهموإن أساؤوا إليكم، وأحسن ؛فيهم، بل اعدلوا فيها
 عدل واإلنصاف، وترك امليلومعناه: أمر هللا تعاىل مجيع اخللق أبن ال يعاملوا أحدا إال على سبيل ال

 . (2) "والظلم

عليهم ال حيملنكم شدة بغضكم للمشركني على ترك العدل فيهم، فتعتدوا : "(3)وقال البيضاوي
بية ونقض عهد، تشفيا  مما يف قلوبكم ابرتكاب ما ال حيل   ﴿، كُمثلة وقذف وقتل نساء وص 

  ﴾ (4)"أي: العدل أقرب للتقوى . 

قوانينه، كما تدل  مسوو ، ومجال تشريعه ،من حماسن هذا الدين تعدوهذه القاعدة يف التعامل مع اآلخر 
وتلك القاعدة يف معاملة غري املسلمني هي قطب: " ني، يقول سيدمحته ابلعاملته وعدله ور على مساح

وهي أساس شريعته  ...اإلنسانيةفق مع طبيعة هذا الدين ووجهته ونظره إىل احلياة أعدل القواعد اليت تتّ 

                                                 

 .8سورة املائدة، اآلية:   (1)
 .7/143 ،2ط ،التفسري الكبري، الرازي  (2)
لقضاء بشرياز فقيه، أصويل، مفسر، لغوي، ويل ا البيضاوي،  هو عبد هللا بن عمر بن حممد الشافعي )انصر الدين أبو اخلري(  (3)

 .4/10، واألعالم 5/95طبقات الشافعية انظر: ه، 685له مصنفات، ت
 .157، ص1، طأنوار التنزيل وأسرار التنزيلالبيضاوي،   (4)
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يب إال وقوع االعتداء احلر  الدولية اليت جتعل حالة السلم بينه وبني الناس مجيعا ، هي احلالة الثابتة ال يغريه
وضرورة رده، أو خوف اخليانة بعد املعاهدة، وهي هتديد ابالعتداء أو الوقوف ابلقوة يف وجه الدعوة 

 . "(1)ء، وفيما عدا هذا فهي السلم واملودة والب والعدل للناس أمجعنياعتدا وحرية االعتقاد، وهو كذلك

 األساس الثالث: السماحة يف التعامل.
للمسلمني طعام  -عز وجل-ابح هللا القرآن الكرمي املختلفة، حيث ألسماحة يف تشريعات هذه اتظهر و 

﴿: -عز وجل-أهل الكتاب، وأجاز هلم أن ينكحوا العفيفات منهن، يقول هللا       

                                 

                          

                          

﴾ (2) . 

سلمني املواحلكمة من هذا التشريع هو التيسري على املسلمني يف خمالطتهم، وفسح اجملال لغري 
 "وقوله :(3)ابن عاشور اإلماموعزهلم داخل اجملتمع اإلسالمي، يقول وعدم نبذهم يف احلياة اليومية، 

﴿تعاىل:       ﴾ ة بذكرمل يعرج املفسرون على بيان املناسب ﴿      ﴾. 
 ، وأابح لنا أن نطعمهمنا هبذا إىل التيسري يف خمالطتهم، فأابح لنا طعامهموالذي أراه أن هللا تعاىل نبه

علم من هذين احلكمني أن علة الرخصة يف تناولنا طعامهم هو احلاجة إىل خمالطتهم، وذلك ا ، فطعامن

                                                 

.6/143، 32ط يف ظالل القرآن، ، قطب  (1)
 .5، اآلية: سورة املائدة  (2)
رئيس املفتني املالكيني بتونس، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه  حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي،حممد الطاهر بن هو   (3)

( شيخا لإلسالم مالكيا. وهو من 1932عنّي )عام   .م1973م وتويف سنة 1879، ولد سنةبتونس. مولده ووفاته ودراسته هبا
مية( و )أصول النظام له مصنفات مطبوعة، من أشهرها )مقاصد الشريعة اإلسال .أعضاء اجملمعني العربيني يف دمشق والقاهرة

املؤلفني لرضا  ومعجم، 6/174انظر: األعالم للزركلي، . التحرير والتنوير، د.ط( يف تفسري القرآناالجتماعي يف اإلسالم( و )
  .3/363كحالة، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=5&ayano=5#docu
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 ﴿ أيضا متهيد لقوله بعد           ﴾ألن ذلك يقتضي شدة املخالطة  ؛
 . (1)" معهم لتزوج نسائهم واملصاهرة معهم

 : ، حيث يقولالليه صاحب الظّ ما ذهب إلعاشور هو ره ابن وما قرّ 
من صفحات السماحة اإلسالمية يف التعامل مع غري املسلمني  لع على صفحة  وهنا نطّ "

والعهد من  ،ممن يعيشون يف اجملتمع اإلسالمي يف دار اإلسالم، أو تربطهم به روابط الذمة
فيصبحوا يف  ،ث يعتزهلم ،اإلسالم ال يكتفي أبن يرتك هلم حريتهم الدينية أنّ . أهل الكتاب

، إمنا يشملهم جبو من املشاركة االجتماعية -أو منبوذين  -اجملتمع اإلسالمي جمفوين معزولني 
 ،هلم كذلك للمسلمني وطعام املسلمني حالا  فيجعل طعامهم حالا  ،واملودة واجملاملة واخللطة

        والسماحة. له يف ظل املودة وليظل اجملتمع ك ة،والتضايف واملؤاكلة واملشاربليتم التزاور 

طيبات  -وهن احملصنات مبعىن العفيفات احلرائر  -كذلك جيعل العفيفات من نسائهم و  
ويقرن ذكرهن بذكر احلرائر العفيفات من املسلمات. وهي مساحة مل يشعر هبا إال  ،للمسلمني

اإلسالم هو املنهج  بني سائر أتباع الدايانت والنحل. وهكذا يبدو أنأتباع اإلسالم من 
 ،ال عزلة فيه بني املسلمني وأصحاب الدايانت الكتابية مع عامليالوحيد الذي يسمح بقيام جمت

اليت تظلها راية اجملتمع اإلسالمي فيما خيتص  ةوال حواجز بني أصحاب العقائد املختلف
   .(2)"والنصرة فلها حكم آخر سيجيء يف سياق السورة ابلعشرة والسلوك أما الوالء

ومن مساحة اإلسالم مع غري املسلمني أنه مل يكره أحدا يف الدخول يف اإلسالم، بل دعا إىل 
دعوهتم ابحلكمة واملوعظة احلسنة، وانتهاج احلوار املبين على االحرتام واجملادلة ابليت هي أحسن  كل 

 ﴿ ذكره:يقول تعاىل ، ري وما يسعدهم يف الدنيا واآلخرةاخلذلك حرصا على هدايتهم إىل    

      ﴾(3)،  ي: ال تكرهوا أحدا على أ:"-رمحه هللا- ابن كثرياإلمام قال
دالئله وبراهينه ال حيتاج إىل أن يكره أحد على الدخول   واضح جليّ الدخول يف دين اإلسالم فإنه بنّي 

                                                 

.6/119 د.ط،التحرير والتنوير، ، ابن عاشور  (1)
 .2/848 ،32ط يف ظالل القرآن، ، قطب  (2)
 .256ية: ، اآلسورة البقرة  (3)
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هللا قلبه وختم  ونور بصريته دخل فيه على بينة، ومن أعمى م وشرح صدرهفيه، بل من هداه هللا لإلسال
 .(1)" على مسعه وبصره فإنه ال يفيده الدخول يف الدين مكرها مقسورا

اإلسالمية ابلنسبة لغري املسلمني قاعدة )نرتكهم وما يدينون( ومن القواعد املقررة يف الشريعة "
ق مضمون لغري املسلمني، بل إن هذا احلق واضح، إذ قيدة حية العفال نتعرض هلم يف عقائدهم، فحرّ 

مة يضمن إقرار غري عقد الذّ  لو مل يكن مقررا  مضموان  لغري املسلمني، ملا شرع عقد الذمة وملا جاز، ألنّ 
 .(2)"عقيدته، وعدم التعرض له بسبب داينته املسلم على

ن دوافع اجلهاد محاية حرية ممارسة ومل يكتف القرآن الكرمي بتقرير حرية االعتقاد، بل جعل م
﴿: -جل وعال-غريهم، يقول ل من أماكن العبادة سواء أكانت للمسلمني أالشعائر الدينية، وصو   

                           

                               

                            

 ﴾ (3) . 

  .  (5)"ابملؤمنني (4)مةاحلسن: يدفع عن مصليات أهل الذّ  اإلمام ابن القيم: "قال قال 

 :أنفذكر ، على اآلية السابقة بديعابن القيم بتعليق   قيعلّ ث 
حمبوبة مرضية -غري املساجد  –على الواقع، مل تدل على كون هذه األمكنة ت اآلية دلّ "

اس بعضهم ببعض هلدمت هذه األمكنة اليت كانت حمبوبة له، لكنه أخب أنه لوال دفعه الن
منها ما أقر بعده، وإن كانت مسخوطة له، كما أقر أهل الذمة وإن  له قبل اإلسالم، وأقرّ 

                                                 

.1/682، 2طتفسري القرآن العظيم، ، ابن كثري  (1)
  .81ص، 2ط ،أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالمزيدان،   (2)
 .40-39، اآلية: سورة احلج  (3)
الم. انظر: الذمة يف اللغة: األمان والعهد، وأهل الذمة هم املعاهدون من النصارى واليهود وغريهم ممن يقيم يف دار اإلس  (4)

 .22ص، 2طلعبد الكرمي زيدان،  أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم
 .3/1169، 1طأحكام أهل الذمة، ابن القيم،   (5)
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نهم ابملسلمني مع بغضه هلم، وهكذا يدفع عن مواضع كان يبغضهم وميقتهم، ويدفع ع
اهتم اليت أقروا عليها ع عن متعبدسبحانه يدف متعبداهتم ابملسلمني، وإن كان يبغضها، وهو

شرعا  وقدرا ، فهو حيب الدفع عنها، وإن كان يبغضها، كما حيب الدفع عن أرابهبا وإن كان 
قال: صوامع وإن كان يشرك به! ويف  ﴾  ﴿وعن أيب العالية:  ...يبغضهم

 . (1)" !لفظ: إن اّلّل حيب أن يذكر ولو من كافر

عائم القوية للتعاون سامح اإلنساين، ويرسي الدّ للتّ بنات األساسية  اللّ لقرآن الكرميوهكذا يضع ا
وتبادل املنافع بني الناس، بدل احلرب والظلم  واحلرية والعدلس لواقع يسود فيه السلم البشري، ويؤسّ 

 والعنصرية املقيتة.

 رابعا: أساس الشمول والعموم يف التعامل والتواصل.
ل ملختلف أشكال التواصل اإلنساين مع غري املسلمني، فبالنسبة  آنية متعددةر ققد وردت نصوص ف تؤصّ 

من الذكر احلكيم تدعو حلسن جمادلة أهل الكتاب ودعوهتم  للتواصل الفكرّي مع اآلخر، جند آايت كثرية
 ﴿إىل كلمة سواء، ومن هذه اآلايت: قوله تعاىل:                  

                           

    ﴾(2) . هذا اخلطاب يعمّ " :-رمحه هللا– قال اإلمام ابن كثري 

 ،﴾      ﴿ أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن جرى جمراهم

أي: عدل ونصف،  ﴾﴿: كما قال هاهنا. ث وصفها بقوله،  والكلمة تطلق على اجلملة املفيدة

، وال ال وثنا   ﴾         ﴿: رها بقولهنستوي حنن وأنتم فيها. ث فسّ 
بل نفرد العبادة هلل وحده ال شريك له. وهذه دعوة  شيئا  ، وال ، وال انرا  وال طاغوات   ، وال صليبا  صنما  

 .(3)"مجيع الرسل

                                                 

.1170-3/1169 ،1ط أحكام أهل الذمة،ابن القيم،   (1)
 .64، اآلية: آل عمرانسورة   (2)
.2/57 ،2طتفسري القرآن العظيم، ، ابن كثري(3)
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 معه منأن يتفضل عليهم هو ومن  "وإهنا لدعوة منصفة من غري شك. دعوة ال يريد هبا النيب 
املسلمني.. كلمة سواء يقف أمامها اجلميع على مستوى واحد. ال يعلو بعضهم على بعض، وال يتعبد 

 . (1)"بعضهم بعضا

جّل جالله: -من اجملادلة العنيفة مع اآلخر، فقال  -جل ثناؤه-ويف هذا اإلطار التواصلي حّذر 
 ﴿                            

           ﴾ (2) ، يقول اإلمام
 ﴿: يقول تعاىل ذكرهالطبي: "    ﴾ وهم:  والنصارى ، اليهود ابهلل وبرسولهؤمنون أيها امل﴿   
        ﴾ ،ابجلميل من القول، وهو الدعاء إىل هللا آبايته، والتنبيه : إال يقول

  .(3)على حججه"

ورة، وقد إىل املدينة بدأ احلوار مع أهل الكتاب ممن يقطنون املدينة املن "وحني انتقل النيب 
أن جيريها مع أهل الكتاب، والكثري منها كان  نقل القرآن الكثري من احلوارات اليت طلب من النيب 

 .    ﴾(4) "(5)﴿يبدأ بقوله تعاىل: 

يف األمانة  ليسوا سواء   أهل الكتابأن  القرآن الكرمي راالقتصادي، فقد قرّ وأما يف جمال التواصل 
﴿: -جل ذكره-هم اخلائن، ويف ذلك يقول هللا ، بل منهم األمني ومنواخليانة       

                                  

                                                 

.1/406، 32ط يف ظالل القرآن، ، قطب(1)
 .46، اآلية: سورة العنكبوت  (2)
 .20/47، أتويل آي القرآن، د.طجامع البيان عن ، الطبي  (3)
 .171سورة النساء، اآلية:   (4)
 .64، ص 1، طالتعايش اإلنساين يف التصور اإلسالميقراط،   (5)
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 ﴾ (1) . 

األمني الذي يؤدي أمانته وإن كانت الشوكاين: "ومعىن اآلية: أن أهل الكتاب منهم اإلمام قال 
رية، ومن كان أمينا يف الكثري فهو يف القليل كثرية، ومنهم اخلائن الذي اليؤدي أمانته وإن كانت حق

 . (2)و يف الكثري خائن ابألوىل"أمني ابألوىل، ومن كان خائنا يف القليل فه

 . (3)تاب""فدلت اآلية يف اجلملة على جواز التعامل مع الكفرة من أهل الك

لسلم والعمل وابلنسبة للتواصل السياسّي فقد دعا إىل احرتام العهود واملواثيق، والقبول اب
 ﴿: مبقتضاه، يقول هللا تعاىل                           

                                         
                                       

﴾ (4) . 

﴿ :-جل وعال- كذلك قولهو                            
 ﴾ (5) . " :قال ابن كثري﴿ ﴾ أي: مالوا ،﴿ ﴾ املساملة واملصاحلة واملهادنة، :أي 

﴿    ﴾ الصلح ووضع  احلديبية شركون عامي: فمل إليها، واقبل منهم ذلك؛ وهلذا ملا طلب املأ
  .(6)"سنني؛ أجاهبم إىل ذلك مع ما اشرتطوا من الشروط األخر تسع احلرب بينهم وبني رسول هللا 

                                                 

 .75، اآلية: سورة آل عمران  (1)
 .226، ص4فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية، ط ،الشوكاين  (2)
 .608، ص1، طخلالد عبد القادرفقه األقليات املسلمة انظر:   (3)
 .72، اآلية: سورة األنفال (4)
 .61، اآلية: سورة األنفال  (5)
 .4/83، 2طتفسري القرآن العظيم، ، ابن كثري  (6)
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ت اآلية على مبهادنة الكفار ومساملتهم عند احلاجة إىل ذلك، وبه دلّ ويف هذه اآلية كذلك اإلذن 
             .(2) مع الكفار (1)مشروعية عقد اإلمام اهلدنة

ع فهذه اآلايت ومثيالهتا يف الذكر احلكيم تقّرر جبالء ووضوح مجيع صور التواصل اإلجيايب م"
 يف إطار من املوضوعّية واملنهجّية واالنضباطوذلك ، اآلخر سواء أكان ذلك اآلخر فردا أم جمتمعا

ها عالقة املسلمني مع غريهم، القواعد األساسية اليت تقوم عليوتضع ،  (3)"واالحرتام للمعتقدات واألداين
ُمتعدّ دون طالقا من عاملية اإلسالم وإنسانيته ومثاليته وواقعيته اليت تقتضي أن البشر خلقهم هللا تعاىل ان

 ائدهم وفكرهم وتصوراهتم وثقافاهتم. ومتباينون يف عق
 

                                                 

وتسمى مهادنة وموادعة . ألهل احلرب عقدا على ترك القتال مدة ، بعوض وبغري عوض يعقد أناهلدنة: قال ابن قدامة: "  )1(
 .9/238،  1انظر: املغين البن قدامة، ط ".ومعاهدة

 ،للماوردييف فقه مذهب اإلمام الشافعي  احلاوي الكبري ،4/293، د.ط، البن مهام فتح القدير شرح اهلداية انظر:  (2)
.9/238، 1دامة، طالبن ق املغين، و18/405، 1ط

 ،"ووسائل(يف التواصل مع اآلخر )معامل وضوابط "سانو،   (3)
http://islam.gov.kw/Pages/ar/BookItem.aspx?id=104 
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 .النبوية السنة ضوء يف لمنياملس غري مع اإلنسانية العالقات :الثاين لفرعا

يف  حيث قامت خيل اجملتمع اإلسالمي منذ نشأته من تواجد غري املسلمني، وتعايشهم مع املسلمني، مل
اهي خمتلف العالقات اإلنسانية واألمنية واالجتماعية واالقتصادية، وأنواع أخرى من عصر النبوة الزّ 

دالة عجب يف ذلك فهذه الظاهرة تتناسب مع ع"وال  ،العالقات مع أصحاب الدايانت األخرى
اقه، وتقرير مفهوم العيش مع غري املسلمني يف جمتمع واحد يسوده اإلسالم، وعدم اإلكراه على اعتن

نظام حمكم ودقيق يستند إىل القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة واجتهاد الفقهاء، ويعطي كل ذي حق 
املسلمني، وإظهار هذا التطبيق هذا النظام، وبيان كيفية معاملة غري حقه. ومن هنا كان البد من بلورة 

  (1)لألمة اإلسالمية هلذه العالقة" العملي

جسور التواصل اإلنساين مع  ترسيخقد زخرت السنة النبوية سواء القولية منها أو الفعلية يف و 
 : ذلك ، ومنغري املسلمني

 التعايش والتعاون معهم. أوال:
دينة أوضح صورة للتعايش والتعاون كما ود املمع يه --قد كانت الوثيقة اليت كتبها رسول هللا و 

يسعى إليه اإلسالم، فقد تضمنت جمموعة من املبادئ والبنود كحرية العقيدة وحرية الرأي، وحرية اهلجرة 
ي، وإعانة احملتاج، وحترمي واإلقامة، وحرمة النفس واملال، وحرمة اجلوار، ونصرة املظلوم، ومقاومة املعتد

نت فتح ابب الصلح ملن أراده من املسلمني  إيواء الباغني واملفسدين، كما تضمّ البغي والفساد، وحترمي
 .واإلحسان وغري املسلمني، ودعت مجيع أهل املدينة إىل التعاون على الب

                                                 

 /2، ، د.ط-دراسة مقارنة  -معاملة غري املسلمني يف داير اإلسالم ومعاملة املسلمني يف غري داير اإلسالم القضاة،   (1)
585 – 586. 



38

 

وكتب " أنه قال: (2)بن إسحاقيف سريته نقال  عن ا -رمحه هللا- (1)وقد ذكر بنود هذه الوثيقة ابن هشام
هاجرين واألنصار، ودعا فيه يهود، وعاهدهم على دينهم وأمواهلم، وشرط هلم بني املكتااب     رسول هللا

 "واشرتط عليهم

ب ني املؤمنني واملسلمني من قريش ويثر ب  ن الرحيم هذا كتاب من حممد النيب"بسم هللا الرمح
 س.دون النا إهنم أمة واحدة من، ومن تبعهم فلحق هبم وجاهد معهم

 :قة مع غري املسلمنيثيقة املتعلقة ابلعالوذكر من بنود هذه الو 
 .وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة، غري مظلومني وال متناصر عليهم .1
 مني دينهم، ومواليهم وأنفسهم وإن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني، لليهود دينهم، وللمسل .2

 .تهإال نفسه وأهل بي (3)غُ ت  وْ يـ  ن ظلم نفسه وأ ث  فإنه ال م إال
 .وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني .3
 .وإن بينهم النصر على من دهم يثرب .4
 .وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة .5
 .وإن النصر للمظلوم .6
 .النصح والنصيحة والب دون اإلثوإن بينهم  .7
 . (4)"ار ملن بر واتقىإنه من خرج آمن ومن قعد آمن ابملدينة، إال من ظلم وأث، وإن هللا جو  .8

                                                 

هذب السرية النبوية، . مصر البصري، نزيل د امللك بن هشام ابن أيوب العالمة النحوي األخباري أبو حممد الذهلي هو عب  )1(
عالمة  كانلزم عدد ا من فحول عصره، وتلقى العلم على أيدي علماء زمانه،  ، زايد البكائي صاحب ابن إسحاق ومسعها من

سري ، و 2/308 ،ثامنة البن حجر العسقالينالدرر الكامنة يف أعيان املائة ال ه. انظر:213ابلعربية والشعر، تويف سنة  مصر أهل
 .10/429أعالم النبالء لإلمام الذهيب، 

صاحب السرية النبوية.  القرشي، من أقدم مؤرخي العرب، العالمة احلافظ األخباري أبو بكر، حممد بن إسحاق بن يسارهو   )2(
ابملدينة، وذلك قبل مالك وذويه، وكان يف العلم حبرا  وهو أول من دون العلم  ، دينةابمل أنس بن مالك ه، ورأى 80ولد سنة 

ام الذهيب، انظر: سري أعالم النبالء لإلم  .ببغداد ه150، قيل أنه مات سنة عجاجا، وهو أول من مجع مغازي رسول هللا 
 .6/28، واألعالم للزركلي، 10/33-55
.15/298، لسان العرب، د.طالوتغ ابلتحريك: اهلالك، انظر:   (3)
 .128-2/127، 2ط، السرية النبويةابن هشام،   (4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
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اإلسالمي مجيع   امكيف سبق النظتبز لنا  هذه بعض معامل احلضارة اإلسالمية يف دستور املدينة، ف
احلضارية اليت يتغىن هبا  واحلرية ونصرة املظلوم وغريها من القيماألنظمة يف إعالء قيم التسامح والتكافل 

 .ق فاعلالعامل يف الوقت الراهن دون تفعيل جاد أو تطبي

 حسن اخللق والتلطف معهم. اثنيا:
مشاركته االجتماعية هلم،  يتجلى ذلك يف مواقف كثرية من سريته عليه أفضل الصالة والتسليم، منهاو 

  :ومن ذلك

ال ة  إىل خبز وشعري   النيب أن يهوداي دعا«: فعن أنس  :وقبول هداايهم دعوهتمإجابة  .1 و إ ه 
ل احلديث على جواز إجابة دعوة غري املسلم، كما دل على تواضعه دف .(2)» ، فأجابه(1) س ن خ ة  
  ولطيف معشره، وحسن خلقه مع اآلخر، حيث أجاب دعوة اليهودي لطعام متواضع

 .شحم ذائب متغري الطعم والرائحة!ن من خبز و يتكوّ 

، ألن من خالل ذلك معامل املنهج النبوي يف حسن تعامله مع اآلخر قبول هداايهم ومن
ومة دُ  (3)كيدرأن أُ : -- أنس بن مالك عنف م النفوس،سب القلوب وتستل سخائتك

والذي نفس حممد بيده إن «حّلة، فعجب الناس منها، فقال :  أهدى لرسول هللا  (4)اجلندل
معقبا -رمحه هللا -ابن قدامة اإلمام قال .(5)»مناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أحسن من هذا

                                                 

رية الريح، تغاإلهالة : ما أذبت من الشحم ، وقيل: اإلهالة الشحم والزيت، وقيل كل دهن اؤتدم به إهالة. والسنخة: امل  (1)
 .1/187،لسان العرب، د.طابن منظور، انظر: 

يف أمحد  أخرجه(، و 1963)، رقم 391ص شراء النيب ابلنسيئة،  ابب ،البيوعكتاب   ، اجلامع الصحيحيف  البخاري أخرجه  (2)
 .(13201)، رقم احلديث 908ص  ، مسند أنس بن مالك،املسند

، 2، طمعجم البلدانانظر: احلموي، وكان  نصرانيا .  ، صاحله النيب ي الكنديبن عبد امللك بن عبد احلُأكْيدر امللك   (3)
2/487. 

، وهي حصن وقرى بني الشام ُدومُة اجلند ل: مدينة ذات حصون على سبع مراحل من دمشق بينها وبني مدينة الرسول   (4)
 .2/487واملدينة  قرب جبلي طيء . نفس املرجع السابق، 

وأخرجه مسلم  ،(2615، رقم )495كتاب اهلبة، ابب قبول اهلدية من املشركني، ص،  صحيح اجلامعيف  أخرجه البخاري  (5)
 (.2469)، رقم 1001ابب: من فضائل سعد ابن معاذ، ص ، كتاب فضائل الصحابة،الصحيحيف 
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قبل هدية املقوقس صاحب  ألن النيب  ؛أهل احلرب هدية الكفار من: "وجيوز قبول على ذلك
 . (1)مصر"

، قالت: -رضي هللا عنهما-فعن أمساء بنت أيب بكر عيادة مريضهم:و  الدعوة إىل صلتهم، .2
قلت: وهي  ،، فاستفتيت رسول هللا يف عهد رسول هللا )قدمت علي أمي وهي مشركة  )

فيه أن : "-رمحه هللا– اخلطايب اإلمام قال .( 2) ((»أمك نعم صلي« راغبة، أفأصل أمي؟ قال:
ويستنبط منه وجوب نفقة األب الكافر  ،الرحم الكافرة توصل من املال وحنوه كما توصل املسلمة

  . (3)"وإن كان الولد مسلما   ؛واألم الكافرة

يوصي  -- رسول هللا بل ميتد الب وصلة الرحم ابملسلم حت تبلغ الرحم البعيدة، فها هو
، (4)إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القرياط«أصحابه أبهل مصر خريا ، فيقول: 

ا   فإذا فتحتموها » فأحسنوا إىل أهلها؛ فإن هلم ذ ّمة  ورمح 
مة وأما الذّ النووي: " اإلمام قال .()

 .(6)"منهموأما الرحم فلكون هاجر أم إمساعيل  ،وهي هنا مبعىن الذمام ،فهي احلرمة واحلق

ملرضاهم،  -عليه السالم-س للب والرتاحم مع غري املسلمني عيادته ومن اهلدي النبوي املؤسّ 
 --، فمرض، فأاته النيب - -كان غالم يهودي خيدم النيب))قال:  --عن أنس ف

. فنظر إىل أبيه وهو عنده؟ فقال: أطع أاب القاسم، »أسلم«يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: 

                                                 

 .9/262 ،1، طاملغين، ابن قدامة  (1)
وأخرجه مسلم يف (، 2620)، رقم 495ية املشركني، ص ابب هد ، كتاب اهلبة،اجلامع الصحيحيف  البخاري أخرجه  (2)

، رقم 1001ص ،فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد والوالدين ولو كانوا مشركني ابب ،الزكاة ، كتابالصحيح
(2469.) 

 .2/277، 1طفتح الباري شرح صحيح البخاري،  ابن حجر العسقالين،   (3)
 .12/73. انظر: لسان العرب، د.ط، مادة "قرط"، وهو نصف عشره يف أكثر البالد، اء الدينار: جزء من أجز القرياط  )4(

 وأخرجه(، 2543)، رقم 1027أبهل مصر، ص  ابب: وصية النيب  ، كتاب فضائل الصحابة،الصحيحأخرجه مسلم يف (5) 
، رقم 206ص اعيل بن إبراهيم صلوات هللا عليهما، ذكر إمس ،تواريخ املتقدمني من األنبياء واملرسلني، كتاب املستدركاحلاكم يف 

(4032.) 
.4/76 ،3طصحيح مسلم بشرح النووي، النووي،   (6)
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قال اإلمام بدر  . (1) ((«احلمد هلل الذي أنقذه من النار»، وهو يقول: ، فخرج النيب فأسلم
جارا الدين العيين يف شرح هذا احلديث: "وفيه جواز عيادة أهل الذمة والسيما إذا كان الذمي 

 .(2)له، ألن فيه إظهار حماسن اإلسالم وزايدة التآلف هبم لريغبوا يف اإلسالم"

رضي -ن عائشة فع :والدعاء هلم ابخلري واهلدايةومقابلة إساءهتم ابإلحسان،  ،الصب على أذاهم .3
قالت  ،معليك (3)امفقالوا: السّ  دخل رهط من اليهود على رسول هللا )، قالت: -هللا عنها
 ،اي عائشة مهال  »:  رسول هللافقال قالت: ام واللعنة، عليكم السّ فقلت: و  ،ففهمتهاعائشة: 

:  رسول هللا قال قلت: اي رسول هللا أومل تسمع ما قالوا؟ف ،«يف األمر كله رفقال إن هللا حيبّ 
 . (4)«عليكمو  :قد قلت»

 عظيم   : "يف احلديث أدب  احلديث وفوائدهدرر هذا من مستنبطا   ابن بطال القرطيباإلمام قال 
ه ليع-؛ ألن الرسول والصفح عنه واإلغضاءعلى الرفق ابجلاهل  من أدب اإلسالم، وحضّ 

ترك مقابلة اليهود مبثل قوهلم، وهنى عائشة من اإلغالظ يف ردها، وقال: مهال اي  -السالم
، «إن هللا حيب الرفق يف األمر كله»عائشة! إن هللا حيب الرفق يف مجيع األمور؛ لعموم قوله: 

﴿ وإن كان االنتصار مبثل ما قوبل به املرء جائزا، لقوله تعاىل:      

     ﴾ (5 )  لقوله تعاىل وأعلى درجة   ، فالصب أعظم أجرا :﴿ 

        ﴾ (6) ،والصب أخالق النبيني والصاحلني ،
 .(7) "النفس عن املغالبة، رجاء ثواب هللا على ذلك، وقرع فيجب امتثال طريقتهم والتأسي هبم

                                                 

(، أخرجه أبو 1356) م، رق263لم الصيب فمات، ص ابب إذا أس اجلنائز،، كتاب اجلامع الصحيحيف  البخاري أخرجه  (1)
 (.3095) مرق، 351، كتاب اجلنائز، ابب يف عيادة الذمي، صالسننداود يف 

 .8/254، 1طعمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيين، (2) 
 .7/261أي: املوت. انظر: لسان العرب، د.ط، مادة "سأم"، (3) 
أخرجه (، و 6024)، رقم 1166ابب: الرفق يف األمر كله، ص  ، كتاب األدب، اجلامع الصحيحيف  البخاري أخرجه  (4)

 (.1652)، رقم 893، ص ابب النهي عن ابتداء أهل الكتاب ابلسالم وكيف يرد عليهم؟ ،اب السالم، كتالصحيحمسلم يف 
 .41سورة الشورى، اآلية:   (5)
 .43سورة الشورى، اآلية:   (6)
 .9/226 ،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال القرطيب،   (7)
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حرصه على هداية غري املسلمني، وإنقاذهم من وهدة الكفر والضالل،  --ومن رفيع أخالقه 
عن إما من خالل دعوهتم إىل اإلسالم، أو الدعاء هلم ابهلداية والتوفيق إىل الصراط املستقيم، ف

أن يقول: يرمحكم هللا،  رجاء النيب يتعاطسون عند )كانت اليهود ): ، قال أيب موسى
يف صحيحه  -رمحه هللا-ب البخاريوقد بو  . (1) )(«يهديكم هللا ويصلح ابلكم»فكان يقول: 

على  (2)قدم الطفيل بن عمرو((أنه قال:  يب هريرة أ"ابب الدعاء للمشركني" وساق حديث 
، فظن الناس أنه وأبت فادع هللا عليها هللا. إن دوسا قد عصت فقال: ايرسول  رسول هللا

  .(3) ))«اللهم اهد دوسا وأت هبم»يدعو عليهم، فقال: 

: " كان حيب أنه -عليه أفضل الصالة والسالم-نبينا عن  بدر الدين العيين اإلمام قال
، دام يطمع يف إجابتهم إىل اإلسالمفكان ال يعجل ابلدعاء عليهم ما  ،دخول الناس يف اإلسالم

 .(4) .."، يدعو عليهن يدعو ملن يرجو منه اإلانبة، ومن ال يرجوه وخيشى ضره وشوكتهكال  ب

 يف تعامله مع غري املسلمني: ومن املبادئ السامية اليت قررها ي 

 االعتداء عليهم.، وحرمة مشاركتهم اقتصاداي: اثلثا
من  جبوّ مشلهم وإمنا ، واالجتماعية فحسب حقوق غري املسلمني الدينيةبتقرير  لم يكتف النيب ف

وغري ذلك من ألوان النشاط  ورهنا   وشراء   بيعا   -عليه السالم-املشاركة االقتصادية، فتعامل معهم 
اشرتى طعاما  أن النيب )): -عنهارضي هللا -عن عائشة ما ورد ، ومن األدلة على ذلك: التجاري

                                                 

يف  الرتمذي أخرجه(، و 5038قم )، ر 544أخرجه أبو داود يف السنن، كتاب األدب، ابب كيف يشمت الذمي، ص  (1)
 (، وقال: حسن صحيح.2739، رقم احلديث 442ابب ما جاء يف تشميت العاطس، ص  ، كتاب األدب،السنن

األزد،  بطن من ودوس كان سيدا مطاعا من أشراف العرب، صاحب النيب  لطفيل بن عمرو الدوسياهو   )2(
، واإلصابة 1/344النبالء، ة. قيل: استشهد ابليمامة. انظر: سري أعالم مبك يلقب ذا النور، أسلم قبل اهلجرة الطفيل وكان

3/324.  
أخرجه (، و 2397)، رقم 1228ابب: الدعاء للمشركني، ص  ، كتاب الدعوات،اجلامع الصحيحيف  البخاري أخرجه  (3)

، 1018ص ،يم ودوس وطيئابب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة ومت ،اب فضائل الصحابة، كتالصحيحمسلم يف 
 (.2524)رقم 
.291 /14، 1طعمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيين،  (4)
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 تويف رسول هللا )): قالت أهنا هاعن ، وجاء كذلك(1) )(من يهودي إىل أجل ورهنه درعا من حديد
 . (2) )(بثالثني صاعا من شعرييهودي  ودرعه مرهونة عند

اجرة مت درعه عند يهودى من الفقه دليل أنّ  -عليه السالم- يبوىف رهن النّ "قال ابن بطال: 
يتقوون به كل ما ، وال  رب ال جيوز أن يباع منهم السالح، إال أن أهل احلأهل الكتاب واملشركني جائزة

 . (3) على أهل اإلسالم "

 واالقتصادي كذلك بتقرير مبدأ التواصل والتعامل اإلنساين واالجتماعي   النيب ومل يكتف
م كل أشكال ، فحرّ جمموعة من املبادئ اليت تصون هذه العالقة، وتضمن عدم جتاوزهار ، بل قرّ فحسب

ى أرواحهم أم أمواهلم أم أعراضهم، فعن عبد هللا عل أكان ذلك تعدّ   سواء  االعتداء على غري املسلمني 
من  مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها ليوجد من قتل معاهدا  »قال:  أن النيب  بن عمرو بن العاص 

 . (4)«مسرية أربعني عاما  

فه أو انتقصه، أو كلّ  أال من ظلم معاهدا  »أنه قال:  عن النيب  يف سننه روى أبو داودكما 
 . (6) «يوم القيامة (5)فأان حجيجه نفس   طيب بغري خذ منه شيئا  قته، أو أفوق طا

                                                 

ابب من اشرتى ابلدين وليس  ، كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس،اجلامع الصحيحيف  البخاري أخرجه  (1)
وأسلم وجهينة ابب من فضائل غفار  ،فضائل الصحابة اب، كتالصحيحأخرجه مسلم يف (، و 2385)، رقم 447عنده مثنه، ص 

 (.5242)، رقم 1018ص ،وأشجع ومزينة ومتيم ودوس وطيئ
، 560والقميص يف احلرب، ص  ابب ما قيل يف درع النيب  ، كتاب اجلهاد والسري، اجلامع الصحيحيف  البخاري أخرجه  (2)
 (.2916) رقم

 .7/26، 2، طشرح صحيح البخارىابن بطال،   (3)
(، وأخرجه النسائي يف 6914)، رقم 1318ص  ، ابب إث من قتل ذميا بغري جرم،اجلامع الصحيحيف  البخاري أخرجه  (4)

 (.4750)رقم ، 492سننه، كتاب القسامة، تعظيم قتل املعاهد، ص
مادة  ، لسان العرب، د.طُه ع ل ى ُحج ت ه . انظر: حُم اج ُه و ُمغ ال ُبُه إبظهار احلجة عليه، يقال: ح ج ُه حي ُج ُه ح جاا : غ ل ب  أي:  )5(

 .4/38"حجج"، 
(، وأخرجه 3052)، رقم 345ص  نة هل عليه جزية،، ابب يف الذمي يسلم يف بعض السّ لسننيف ا داود وأب أخرجه  (6)

وقال ،(18731رقم )، 344البيهقي يف السنن الكبى، كتاب اجلزية، ابب ال يقرب املسجد احلرام وهو احلرم كله مشرك، رقم 
 .2/436، : إسناده جيديف األجوبة املرضية السخاوي
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 أو هدنة    (1)املسلمني، سواء كان بعقد جزية  : "املراد به من له عهد مع العسقالين ابن حجر اإلمام قال
  . (2) "أو أمان من مسلم   من سلطان  

النبوي مع غري املسلمني،  حمن صور التسام وضيئةنعرج على صورة  املبحث ويف ختام هذا  
لنأخذ منها العب والعظات ملا ينبغي أن يكون عليه املسلم من الرفق وحسن املعاملة مع اآلخرين، فقد 

يصلون، فأراد  حانت صالهتم، فقاموا يف مسجد رسول هللا " ذكر ابن إسحاق أن وفد نصارى جنران
 .(3) "إىل املشرقفصلوا  املشرق ، فاستقبلوا«دعوهم»:  رسول هللا فقالهم، الناس منع

ويعقب ابن القيم على هذه احلادثة مستنبطا فقهها، فيقول: "فيها جواز دخول أهل الكتاب 
مساجد املسلمني، وفيها متكني أهل الكتاب من صالهتم حبضرة املسلمني ويف مساجدهم أيضا، إذا 

 .(4)كان ذلك عارضا، وال ميكنون من اعتياد ذلك"

 -عليه السالم- لكل منصف متجرد، ولكل مسلم حيب االهتداء بنبيه بنّي يت ذلكوبناء على 
ال لبس فيها على الرقي األخالقي والسمو األديب والرمحة والشفقة  أن هذه املواقف الشريفة تدل داللة  

 -السالمعليه -مع غري املسلمني، وحرصه على هدايتهم والتواصل معهم حت إ نه   النيبيف تعامل 
 فهل كان أصحاب النيب ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثني صاعا  من شعري " -عز وجل-اه هللا يتوفّ 

وإرضائه، إن  وكان منهم الثري الذي يتلهف على جماملة النيب  !غري قادرين على إقراضه ما شاء؟
على ن سالم ووائم،مل يفعل ذلك إال تعليما  لألمة وتثبيتا  عمليا  ملا يدعو إليه م النيب  أن  وتدليال  

 . (5) اإلسالم ال يقطع عالقات املسلمني مع مواطنيهم من غري دينهم ما داموا مساملني"

                                                 

مقابل محايتهم وتوفري  أهل الذمةاجلزية لغة: هي اجلزاء، أي: املكافأة على الشيء، ويف االصطالح: املال الذي يؤخذ من   (1)
من أهل الكفر جزاء على أتمينهم وحقن دمائهم مع ما يؤخذ "األمن واألمان هلم، يقول ابن رشد املالكي يف تعريف اجلزية، أبهنا: 

 ."ان وقابلوان ابملالإقرارهم على الكفر، وهي مشتقة من اجلزاء وهو املقابلة؛ ألهنم قابلوا األمان مبا أعطوه من املال فقابلناهم ابألم
علي الصعيدي، د.ط،  أليب احلسن حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابينو ، 3/143انظر: لسان العرب، د.ط، 

1/491. 
 .12/271 ،1ط فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين ،  (2)
 .272، ص2طالسرية النبوية، ابن هشام،   (3)
 .3/638، 4، طزاد املعاد يف هدي خري العبادابن القيم،   (4)
.87، ص 2، طمساحة اإلسالماحلويف،   (5)
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 .الصاحل السلف رآاث ضوء يف املسلمني غري مع اإلنسانية العالقات :رابعال املبحث

فقهي من والتابعني يف عصور االزدهار السواء يف العهد النبوي أو بعده،  عصر الصحابة  لقد كان
الّنبل من رائعة  شهد صورا   لتعاليم اإلسالم وأحكامه، حيث وفاء   ؛سالميأكثر مراحل التاريخ اإل

الب هبم واإلحسان إليهم، واحلرص على إنصافهم ودفع الظلم يف معاملة غري املسلمني من  والتسامح
ول بنظر اثقب يكفي كل ابحث أن جيو  وضمان متتعهم بكامل حقوقهم الدينية والشخصية. ،عنهم
مناذج حّية واضحة جلميع أشكال ، ليجد -رضوان هللا عليهم-الصحابة والتابعني ل متدبر يف سرية وعق

والرفق املواقف الفياضة مبشاعر اإلنسانية التواصل اإلجيايب مع اآلخر، وجتّل سام لكل أنواع العظمة و 
 جتاه غري املسلمني.

رضوان هللا -ة على مساحتهم لاهد واألمثلة الداأن نسوق بعض الشو  بحثوحسبنا يف هذا امل
   ، ومن ذلك:يف تعاملهم اإلنساين مع غري املسلمني -عليهم
 أوال: الب والعدل واإلحسان يف التعامل معهم: .1
 كثرية منها:مشرقة  ى ذلك يف صور ويتجلّ 
عمر  أىر  :يقول مسعت ابن عمر " :قال (1)فعن عبد هللا بن دينار املتبادلة معهم:اهلدية  .2

وإذا جاءك الوفود. قال:  ،تباع فقال: اي رسول هللا ابتع هذه والبسها يوم اجلمعة (2)اءري  س   ة  حلّ 
كيف :فقال .منها حبلل فأرسل إىل عمر حبلة فأيت النيب  .«له (3)ا يلبس هذه من ال خالقإمنّ »

                                                 

، وكنيته: أبو عبد الرمحن. من املدين م احملدث احلجة، امسه عبد هللا بن دينار العدوي العمري موالهماإلما عبد هللا بن دينار  )1(
، 5/253انظر: سري األعالم للذهيب، . ه127تويف سنة  .احلديث النبوي وأحد رواةأحد الثقات، وفقهائهم،  التابعني أعالم

 .17/85والوايف ابلوفيات للصفدي، 
 .7/318، انظر: لسان العرب، د.ط، حلة حرير  )2(
 .5/143 مادة"خلق"، ،لسان العرب، د.طانظر: : احلظ والنصيب من اخلري والصالح، اخلالق  )3(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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، «أو تكسوهاإين مل أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها » :قال ؟وقد قلت فيها ما قلت ،ألبسها
 .(1)فأرسل هبا عمر إىل أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم"

على كفرهم وشركهم، مل مينعه ذلك من التواصل معهم،  فرغم بقاء قرابة عمر رضي هللا 
  . وهذا يعد من أجل صور التسامح اليت متثلها الصحابة ، وتقدمي اهلدااي هلم

ويف هذا دليل جلواز صلة األقارب الكفار، وله: "النووي على هذا املوقف بق ب اإلماموقد بوّ 
 .( 2) "واإلحسان إليهم، وجواز اهلدية إىل الكفار

البخاري يف األدب املفرد عن جماهد أنه مسع عبد هللا بن عمرو  اإلمام روى :حسن اجلوار هلم .3
  :إذا فرغت فابدأ جباران اليهودي. فقال رجل من !اي غالم))يقول لغالم له يسلخ شاة 

 أو ُرؤينا يوصي ابجلار، حت خشينا مسعت النيب إين : آليهودي أصلحك هللا!؟ قالالقوم: 
 .(3)((أنه سيورثه

ابلتعامل احلسن النابع من ينابيع  -رضوان هللا عليهم-وهذا يدل على اهتمام الصحابة 
يشون مبعزل عي غري املسلمنيأنه "مل يكن  كما يدل على، اجلار غري املسلمالشريعة الصافية مع 

جالياهتم، فلم يوجد يف املدن اإلسالمية أحياء خاصة لليهود عن اجملتمع اإلسالمي داخل 
والنصارى حبيث ال يتعدوهنا،وإن آثر أهل كل دين أن يعيشوا متقاربني، لكنهم ساكنوا املسلمني، 

    .( 4)"وحظوا ابحرتامهم ما داموا حمافظني على العهود واملواثيق ومل ينقضوها
التزام السلف الصاحل التطبيقات العملية اليت تبز مدى الشواهد و  ومن فالة احملتاجني منهم:ك .4

 هذكر  ما منحهم من صدقات املسلمني،و غري املسلمني،  منبدأ التكافل املايل مع احملتاجني مب

                                                 

أخرجه مسلم يف (، و 2619)، رقم 495، كتاب اهلبة، ابب اهلدية للمشركني، ص اجلامع الصحيحيف  البخاري أخرجه  (1)
 حترمي استعمال إانء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخامت الذهب واحلرير على الرجل،ابب  ،اب اللباس والزينة، كتالصحيح

(.2068)، رقم 858ص 
 . 4/233،  3مسلم بشرح النووي، ط صحيحالنووي،   (2)
، ابب يف شعب اإلميان(، وأخرجه البيهقي يف 128، رقم )69، ابب جار اليهودي، صاألدب املفردأخرجه البخاري يف   (3)

 (.9117، رقم )108إكرام اجلار، ص 
 .  156 -155، د.ط، ص معاملة غري املسلمني يف الدولة اإلسالميةنرمان،   (4)
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من  يعطوا أن فأمر على جمذومني من أهل الذمة، (1)يف اجلابية مرّ " : املؤرخون أن عمر
 خالد بن الوليد  ما كتبه. و  (2)"من بيت املال القوت عليهم جيرى وأن سلمني،ات املصدق

وجعلُت هلم أميا شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من اآلفات، أو )): (3)لنصارى احلرية
كان غنيا  فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه؛ طرحت جزيته، وعيل من بيت مال املسلمني 

اإلسالم دعوة رمحة وخري وبّر وسالم ألهل األرض، واخللق كلهم عيال ألن  ؛  (4) ((هو وعياله
 هللا، فأحبهم إىل هللا أنفعهم خللقه.

أن الصحابة  داللة ال لبس فيهاتدل اليت  من الصور العمليةو  لتعامل معهم ابلعدل واإلنصاف:ا .5
رآن الكرمي، واقتدائهم بسنة قد تشربوا هذه املعاين وتضلعوها من معني الق -رضوان هللا عليهم-

 وقفشاهد هلذا الدين أبخالقهم، وسلوكهم، وأمانتهم، ذلك امل خريحبق ، فكانوا نبيهم 
ليهود خيب  (5)ليخرص ملا أرسله النيب  الصحايب اجلليل عبد هللا بن رواحة الرائع من 

كم، قد خرصت وليس حيملين بغضي إايكم على أن أحيف علي))فحاولوا رشوته فأىب، وقال: 
متر، فإن شئتم فلكم، وإن أبيتم فلي. فقالوا: هبذا قامت السموات  من (6)عشرين ألف وسق

يظلمهم، ومل  رشوته، مل، وحماولتهم هلم هفرغم بغض، (7)((واألرض، قد أخذان، فاخرجوا عنا
   لعدل واإلنصاف.ومل يعتد عليهم، بل تعامل معهم اب يبخسهم حقهم،

                                                 

 .3/73اجلابية: مدينة الشام، انظر: لسان العرب، د.ط، مادة "جيب"، ، وقيل: احلوض الضخم اجلابية:  )1(
 .177صد.ط،  ،فتوح البلدانالبالذري،   (2)
احلرية: مدينة قدمية ابلعراق كانت على ثالثة أميال من الكوفة، على موضع يقال له النجف. انظر: معجم البلدان للحموي،   (3)

2/328. 
 .144ص د.ط، ،اخلراجكتاب سف، أبو يو (4) 

، لسان العرب، د.ط: ، انظراخلرص: ح زر ما على النخل من الرطب مترا، وهو من الظن ألن احلزر إمنا هو تقدير بظن.   )5(
 .5/46مادة "خرص"، 

130 ملكيال املعاصر: ، وتقديره اب صاعا  بصاع النيب لو ْسُق والو ْسُق: م ْكيـ ل ة معلومة، وقيل: هو محل بعري وهو ستونا  )6(
حتويل املوازين واملكاييل الشرعية إىل ، وحبث 15/212"، وسق، انظر: لسان العرب، د.ط، مادة "جراما 500كيلو جرام و 

، على الرابط: 59لعبد هللا بن سليمان املنيع، جملة البحوث اإلسالمية، ع املقادير املعاصرة
http://www.alifta.net/Fatawa 

، كتاب سننه(، ورواه أبو داود يف 15016)، رقم 1024ص  جابر بن عبد هللا األنصاري،  ، مسندسنداملد يف أخرج أمح  (7)
 .4/121(، وقال اهليثمي يف الزوائد: رجاله رجال الصحيح، 3410)رقم ، 381البيوع، ابب يف املساقاة، ص
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 الدينية والشخصية: اثنيا: ضمان حريتهم
 كثرية منها:ومواقف  ذلك يف صور يظهر و 

لريغموهم  فلم يكرهوهم على الدخول يف اإلسالم، ومل يضيقوا عليهم ضمان حريتهم يف املعتقد: .1
أسلمي )): بقوله نصرانية اعجوز  ينصح  عمر بن اخلطاب الفاروقعلى اعتناقه، فهذا 

جوز كبرية، واملوت أقرب إيّل! فقال عمر: أان ع قالت: .((تسلمي، إن هللا بعث حممدا  ابحلق
 .      ﴾(( (1)﴿هم اشهد، وتال: اللّ ))

 ؛خلفائه من أحد عن وال  النيب عن ينقل مل: "مؤكدا على هذه احلقيقة قال ابن قدامة
 كالذمي  إكراهه وزجي ال من اإلسالم على أكره وإذااإلسالم،  على الذمة أهل من أحدا   أجب أنه

 مثل ؛طوعا   إسالمه على يدل ما منه يوجد حت اإلسالم حكم له يثبت مل ؛فأسلم واملستأمن
 وإن ،الكفار حكم فحكمه ذلك قبل مات وإن ،عنه اإلكراه زوال بعد اإلسالم على يثبت أن

 جيوز ال ما على أكره أنه ولنااإلسالم.  على إكراهه وال قتله جيز مل (2)الكفر دين إىل رجع
 اإلكراه حترمي على والدليل الكفر على أكره إذا كاملسلم  ،حقه يف حكمه يثبت فلم ،عليه إكراهه

 .      ﴾" (3)﴿: تعاىل هللا قول
ماء لأي ع- ابن حزم: "واتفقوا اإلمام يقول كن يف بالد اإلسالم:نقل والسّ يتهم يف التّ حرّ  .2

وا من البالد حاشا والدخول حيث أحبّ  ،ذمة املشي يف أرض اإلسالمأن ألهل ال -املسلمني
 فإهنم اختلفوا أيدخلونه أم ال، واتفقوا على أن هلم سكىن أي بلد شاؤا من بالد ؛احلرم مبكة

 . (4)"ا...االسالم على الشروط اليت قدمن

                                                 

.11/196املنريية،  .، طاحمللى بآلاثرابن حزم،   (1)
، الذي غطاه السالحوالكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه بكفره، كما يقال لالبس السالح كافر، وهو : التغطية، الكفر لغة  )2(

ل شيخ اإلسالم: الكفر عدم اإلميان ابهلل ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو مل يكن معه تكذيب، والكفر شرعا: ضد اإلميان. قا
. انظر: لسان العرب، أو اتباعا لبعض األهواء الصارفة عن اتباع الرسالةأو إعراض عن هذا حسدا أو كبا  ،بل شك وريب

 .12/335، البن تيمية جمموع الفتاوى، د.طو ، 13/85 د.ط، مادة "كفر"،
 .9/30 ،1طاملغين، ابن قدامة،   (3)
 .11/196 ،املنريية .ط ،حمللىاابن حزم،   (4)
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كتبها   عمرية اليتالعهدة ال :وخري دليل على ذلك، حريتهم يف العبادة وممارسة شعائرهم الدينية .3
 الرحيم؛ هذا ما أعطى عبد هللا عمر أمري)بسم هللا الرمحن )ألهل القدس، وفيها:  عمر 

، ولكنائسهم وصلباهنم أعطاهم أماان  ألنفسهم وأمواهلم ،من األمان (1)املؤمنني أهل إيلياء
نها وال من وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أن ال ُتسكن كنائسهم، وال هُتدم، وال يُنتقص م

أحد  يكرهون على دينهم، وال ُيضارّ  حيزها، وال من صليبهم، وال من شيء من أمواهلم،  وال
 . (2) )منهم .. وعلى ما يف هذا الكتاب عهد هللا وذمة رسوله وذمة اخللفاء وذمة املؤمنني(

روا أنه حيرم ر الفقهاء أن على املسلمني احرتام املواسم الدينية لغري املسلمني، فقرّ قرّ  كما "
 . (3) "إليه، فيستثىن شرعا  من عمل يف إجازتهإحضار يهودي يف سبته، فتحرميه ابق ابلنسبة 

أحكام دينهم أن ينشؤوا مدارسهم اخلاصة، ويتعلموا  حبرية التعليم، فلهم أيضا متتعهم
 زمن الرسول  اخلاصة ابليهود يف دراسوقد وجدت بيوت امل   .وثقافتهم ولغاهتم اخلاصة

وهي مواضع  املدراس،اليهود على بيوت  إقرارويف هذا "، إبغالقها وامر ، فلم أيوالصحابة 
لليهود يقيمون فيها عباداهتم وشعائر دينهم، ويتدارسون فيها أحكام شريعتهم وأايمهم املاضية 

س وبيت رااملدعرفت بني اجلاهليني بـ ،وأخبارهم اخلاصة برسلهم وأنبيائهم وكتبهم وغري ذلك
 .(4)"سرامدال  

والتعايش مع خمالفيهم التسامح خ جسور رتسّ وت م،ز عالقة املسلمني بغريهكل ذلك لتتعزّ 
 يف املعتقد.

قت عنه أنوار العقلية ذلك من أمسى وأروع ما تفتّ  يعدّ و  هم يف تعاطي ما هو مباح يف دينهم:حريت .4
ني مع غريهم املسلمتسامح " فمن الفقهية املستمدة من روح الشريعة اإلسالمية ومقاصدها،

                                                 

 .1/293ان، إيلياء: مدينة ببيت املقدس، انظر: معجم البلد  (1)
.4/449، 1، طاتريخ األمم وامللوك الطبي،   (2)
 .16ص ،1، ط التعايش مع غري املسلمني يف اجملتمع املسلملسقار، ا  (3)

  .108ص د.ط،، اإلسرائيليات وأثرها يف كتب التفسرينعناعة،  ( 4)
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الشؤون التفصيلية هلم، ومل جيبوهم على التحاكم أمام املسلمني وإن طلبوا أهنم مل يتدخلوا يف 
 . (1) منهم االنصياع لألحكام العامة للشريعة املتعلقة بسالمة اجملتمع وأمنه"

 (2) الزهري عن وقد تواتر كالم السلف يف التأكيد على هذا املبدإ، وتقريره، فقد نقل العيين    
 إال ؛دينهم أهل إىل ومواريثهم ومعامالهتم حقوقهم يف الذمة أهل يرد أن ةنالسّ  مضت" قوله:

 . (3) "تعاىل هللا بكتاب بينهم فنحكم ،حكمنا يف راغبني أيتوا أن
وشرب  ،إمجاع املسلمني على حرية أهل الذمة يف أكل اخلنازير  (4) الطحاوي اإلمام كما نقل

يف دينهم، فيقول: "وأمجعوا على أنه ليس لإلمام منع أهل الذمة من شرب  مما حيلّ ه وغري ،اخلمر 
سالم اخلمر وأكل حلم اخلنازير واختاذ املساكن اليت صاحلوا عليها، إذا كان م صرا  ليس فيه أهل إ

 . (5)الكثرة(")أي يف بالدهم اليت هم فيها 
عليهم بتطبيق  -هللا تعاىل رمحهم- لصاحلالسلف اعملية فعلية تثبت التزام  شواهدفهذه     
، ومزاولة ما يرونه حالال هتم املختلفةاملمارسة عباد وتوفري اجلو اآلمن ،احلرية لغري املسلمني إمبد

 .يف دينهم

بعد و بناء على ما تقدم من سري نبالء أهل اإلسالم يف حسن ورقي تعاملهم مع غري املسلمني، و 
إلسالم السمحة املؤسسة لقيم التعايش اإلنساين مع املخالف يف در امصا علىاإلطاللة املوجزة  تلك

"من مقومات احلضارة العربية اإلسالمّية احرتام اآلخر، واالنفتاح عليه والتكامل   لنا أنّ يتبنّي  ،املعتقد
مّي د األقليات الدينّية واإلثنية يف العامل اإلسالمعه، وليس جتاهله، أو إلغاؤه، أو تذويبه؛ ويشهد تعدّ 

ية، وعلى تراثها العقدي والديين، وعلى لغاهتا وثقافاهتا وحمافظة هذه األقليات على خصائصها العنصر 
                                                 

.20ص ،1ط ،التعايش مع غري املسلمني يف اجملتمع املسلمالسقار،   (1)
حممد بن مسلم بن شهاب القرشي الزهري، أعلم احلفاظ، إمام ثقة، قال عنه مالك: بقي ابن شهاب وماله يف الدنيا  هو  (2)

 .1/83ه. انظر: تذكرة احلفاظ للذهيب، 124تويف سنة ، وه50ولد سنة نظري، 
  .24/14 ،1، طكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصاراالستذ ابن عبد الب،   (3)

أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة األزدّي العالمة احلافظ الكبري، حمدث الداير املصرية وفقيهها اإلمام هو   )4(
من صعيد مصر، وتفقه على مذهب الشافعّي، ث حتول حنفيا،  طحا ولد ونشأ يف .مبصر الطحاوي، فقيه انتهت إليه رايسة احلنفية

األعالم و  ،15/27: سري األعالم النبالء للذهيب، ه. انظر853ه، وتويف سنة 321. ولد سنة العقيدة الطحاوية من أشهر كتبه
 .1/206للزركلي، 

.15ص ،1ط ،املسلمني يف اجملتمع املسلم للسقارنقال عن كتاب التعايش مع غري   (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%AD%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
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اخلاصة على هذه احلقيقة وأصالتها. إّن اعرتاف اإلسالم ابآلخر، وحماورته ابليت هي أحسن وقبوله كما 
 .(1)إىل جوهر الشريعة اإلسالمية"إىل تسامح املسلمني، بل إىل مساحة اإلسالم، و  هو، ال يعود ابلضرورة

 :اخلالصة
زة مع غري املسلمني، قوامها إنسانية متميّ لعالقات ست أن شريعة اإلسالم اخلالدة أسّ ّتضح مما سبق ي

والرمحة وحفظ  واملساواة عاونوالتّ  ،عايشوالتّ  والّتسامح عارفوالتّ  والعدل واإلنصاف، والقسط البّ 
يشهد لذلك  ؛وعدم اإلكراه على اعتناق الدين اإلسالمي والكرامة حلرية، واملعاملة ابحلسىن وااحلقوق

 .السلف الصاحل طبيقاتوت ،والسنة النبوية املطهرة ،كله نصوص الوحي من القرآن الكرمي

، من خالل فتح حدوده لآلخر وبأن اإلسالم دعوة عاملية يهدف إىل التغلغل بني األمم والشعكما 
 ، ودعوهتم ابليت هي أحسن.وتبادل املنافع واخلريات روالتفاهم والتحاو  للتواصل

 

                                                 

.92-91، ص1، طمقدمة إىل احلوار اإلسالمي املسيحيالسماك،   (1)
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 األولالفصل 

 يف اجملتمعات الغربية مع غري املسلمني اإلنسانية اتأتصيل العالق
 

 ويتكون من ثالثة مباحث:

 الغربية بني اجمليزين واملانعني.املبحث األول: املواطنة يف الداير    

 . اجملتمعات الغربيةيف  اإلنسانية مع غري املسلمني اتللعالقالفقهي  إلطارث الثاين: ااملبح   

 .يف اجملتمعات الغربية اإلنسانية مع غري املسلمني اتلعالقا ضوابطالثالث:  املبحث   
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 متهيد:

قضية األقليات املسلمة يف الغرب واحدة من أكثر القضااي املعاصرة تعقيدا وإاثرة لالهتمام؛ نظرا  عدّ ت
يني من املسلمني إىل أوراب، وصريورة وجودهم فيها من كونه هجرة مؤقتة إىل إقامة دائمة، هلجرة املال

 املشكلة للواقع األوريب الراهن. االجتماعية والثقافية واحلضارية املنظومة من  يتجزأوحقيقة واقعة، وجزء ال

برزت  ،للدين اإلسالمي األوربينيمن  كثري، واعتناق السلمةوإزاء هذا الوجود املتعاظم لألقلية امل
ذه حول مرتكزات العالقة اإلنسانية بني املسلمني وغريهم يف هكثرية حتّدايت وإشكاالت وتساؤالت  
املرتتبة احلقوق والواجبات  ماهيةو تكييفه الفقهي،  وما مدى شرعيته،الداير، وطبيعة هذا الوجود، و 

ماهي ، وما الفرق بينه وبني الب واإلحسان، و تيف هذه اجملتمعا ه، وكيفية تطبيق مبدإ الوالء والباءعلي
الثوابت واملتغريات يف هذه العالقة، وما اإلشكاالت الفقهية النامجة عنها، وكيف عاجلها الفقه 

 ؟اإلسالمي

    األسئلة وغريها سنحاول بسطها من خالل املباحث التالية:فهذه 
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 واملانعني جمليزينا بني الغربية الداير يف املواطنة :األول املبحث

ظهراين بني  الدائمة اإلقامةحكم  قضية الغرب اليت تشغل ابل األقلية املسلمة يف من القضااي الشائكة
ويكفي للتدليل على ذلك تتبع الكم اهلائل من األسئلة املتكررة اليت تطرح على أهل  غري املسلمني،

 العلم  حول مدى جواز اإلقامة، أو حرمتها يف هذه الداير.

تباين آراء العلماء حول حكم هذه املسألة بني من يرى املنع مطلقا،  تعقيدا   وضعال يزيدا وممّ 
أنتج هذا الواقع حالة من عدم االستقرار النفسي واجلماعي لدى  حيثومن يرى جواز اإلقامة بشروط، 

رمي، وبني أمنيات الكالعيش  ماملغرتبني الذين صاروا يعيشون ما بني هواجس حرمة اإلقامة يف بلد وّفر هل
، كما خلق نوعا من الصراع مزرية واجتماعية عاين من أوضاع اقتصاديةت يتال ةاألصلي اهنمالرجوع إىل بلد

القتناعه حبرمة املسلم فمثال جتد الزوج قد عزم على العودة إىل بلده الف بني أفراد األسرة الواحدة، واخل
زوجية، وأحياان تتأثر األسرة بفتاوى اان إىل انفصام عرى الالعودة، مما يؤدي أحي اإلقامة والزوجة ترفض

وف صعبة مغايرة متاما ملا كانت منع اإلقامة، فتهاجر إىل بلدها األصلي، إال أهنا بعد ذلك تصطدم بظر 
عليه من يسر العيش ورغده، فتضطر إىل العودة مرة أخرى إىل أوراب، وطبعا مثل هذا التنقل بني بلد 

على التحصيل العلمي لألبناء يف املستقبل، واألدهى من ذلك هو العزوف عن  وآخر سيؤثر حتما
ة واحلفاظ على األقلية املسلمة من الذوابن، أو التفكري يف أية مشاريع تسهم يف توطني الدعوة اإلسالمي

إقامة عالقات إنسانية خارج اجملتمعات اإلسالمية تكون مدخال لالتصال مع غري املسلمني وتعريفهم 
حاسن ديننا احلنيف، أو السعي يف تكوين مؤسسات قوية وضاغطة تساعد على توجيه القرار السياسي مب

البلدان اإلسالمية، إمنا يبقى ّجل تفكري املسلم ومهّه يف كيفية النجاة األوريب لصاحل األقليات املسلمة و 
 بنفسه وأبنائه!.

احلكم الفقهي حول هذه النازلة، هلذه األسباب وغريها يتعني تسليط الضوء بقوة على بيان 
 ومناقشة أدلة الفريقني خصوصا فتاوى أهل العلم الذين تتأثر وتثق األقلية املسلمة بفتاويهم.

فة إىل ذلك أن الواقع احلايل لألمة قد تغري كثريا عما كانت عليه أحوال بالد اإلسالم إضا
جرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم، حيث عادة ما كان الفقهاء يتناولون قضية اهلصاحبة اخلالفة، 

وطاهنم اليت تبطة أساسا ابألشخاص الذين اعتنقوا اإلسالم حديثا وهل جيوز هلم البقاء يف دايرهم وأواملر 
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هي دار الكفر أو ال؟ أما اآلن فموضوعنا هو: حكم هجرة املسلمني من دار اإلسالم وإقامتهم يف دار 
قامة اليت تنتهي غالبا ابلتجنس جبنسية القوم؟، لذا سنحاول الكفر إقامة دائمة، وما حكم هذه اإل

 تسليط الضوء على هذا املوضوع يف املطالب التالية:

 .دلة املانعنيأ: املطلب األول

 (2)واملواطنة الدائمة إىل عدم جواز اإلقامة (1)وجلان اإلفتاء، املعاصرين العلماء والباحثنيمجع من  هبذ
من القرآن الكرمي، والسنة النبوية، والعقل،  دلةأبقد استدلوا على ذلك و ، لغربيةيف البلدان ا (3)والتجنس
 والواقع.

 الكرمي.أوال: األدلة من القرآن 
 ية النساء اليت توجب اهلجرة عند االستضعاف:آ .1

  ﴿ :يقول الباري جل وعال                 

                       

                                                 

الشيخ حممد السبيل، حممد سعيد البوطي، حممد األمني منهم: الشيخ حممد انصر الدين األلباين، الشيخ عبد العزيز بن ابز،   (1)
 لإلفتاء.اللجنة الدائمة وعلماء  احلاج،

وطن ابملكان وأوطن أقام... وأوطنه: إلقامة يف مكان ما، واختاذه منزال وموطنا، يقول ابن منظور: "املواطنة لغة: أتيت مبعىن ا)2(
الصلة أو الرابطة القانونية :"هي واصطالحا:"، اختذه وطنا. يقال: أوطن فالن أرض كذا وكذا أي اختذها حمال ومسكنا يقيم فيها

د هذه العالقة عادة حقوق الفرد يف الدولة وواجباته جتاهها". ويعرفها أمحد الفرد والدولة اليت يقيم فيها بشكل اثبت، وحتدبني 
 موحدة سلطة إىل حيتكم معني، وطن إطار يف وذلك جمتمع ما، يف األفراد بني جيمع اجتماعي عقد عن جاب هللا أبهنا: "عبارة

 النظر بقطع وذلك العام املشرتك، الصاحل أجل من ويعملون السائد، القانون مبرجعية املواطنون يهف سياسي، يلتزم نظام عن منبثقة
، 15/239 مادة "وطن"، ،البن منظورلسان امليزان انظر:  العرقية". الثقافية، وأصوهلم وخصوصياهتم  الدينية، انتماءاهتم تباين عن

ألمحد جاب ة اإلسالمية الوسطية بني مقتضيات املواطنة يف أورب، واحلفاظ على اهلوي، و3، ص1لصاحل، طلماهي املواطنة؟  و
  .258، ص 11، عإلفتاءلبحوث واجملة اجمللس األوريب لهللا، 
"جمموعة من اإلجراءات القانونية اليت يصبح من خالهلا الشخص من مواطين بلد مل يدن له ابلوالء سابقا، مكتسبا جلنسية  هو (3)

مثل سنوات اإلقامة يف البلد الذي يسعى الشخص للحصول  غري جنسيته األصلية. هناك قوانني للتجنس وشروط ينبغي مراعاهتا،
صبح الفرد مواطنا كامال يف الدولة، ويتمتع بكافة احلقوق املدنية والسياسية اليت متنحها على جنسيته"، ومن آاثر التجنس: "أن ي

 .  29، ص 1لسالمة، ط اصالقانون الدويل اخل، و 1/690للكيايل وآخرون، د.ط،  ةالسياسموسوعة الدولة لألفراد". انظر: 
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       ﴾ (1). 

: أن اآلية صرحية يف وجوب اهلجرة من دار الكفر إىل داير عند هذا الفريق اللةووجه الدّ 
اإلسالم، ومل ُيستثن من ذلك إال العاجزون الذين ال قدرة هلم والحيلة، وهبذا أفتت اللجنة 

على سؤال  الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ابململكة العربية السعودية برائسة عبد العزيز بن ابز
 از جتنس املسلم جبنسية دولة غري إسالمية، تقول اللجنة: حول مدى جو 

إىل  ألن ذلك وسيلة ؛ال جيوز ملسلم أن يتجنس جبنسية بالد حكومتها كافرة"
مواالهتم واملوافقة على ما هم عليه من الباطل، أما اإلقامة بدون أخذ اجلنسية فاألصل 

  ﴿: فيها املنع لقوله تعاىل                      

                               

                ... ﴾  اآلية، ولقول النيب  :« أان بريء من
، وإلمجاع املسلمني أخرى يف ذلكوألحاديث ،  (2)«املشركنيأظهر كل مسلم يقيم بني 

على وجوب اهلجرة من بالد الشرك إىل بالد اإلسالم مع االستطاعة؛ لكن من أقام 
م إليه عوهتود ،من أهل العلم والبصرية يف الدين بني املشركني؛ إلبالغهم دين اإلسالم

 . (3) "فال حرج عليه؛ إذا مل خيش الفتنة يف دينه، وكان يرجو التأثري فيهم وهدايتهم
 آايت النهي عن مواالة الكافرين، منها ما يلي: .2

           ﴾ (4)﴿ قوله تعاىل:

. 

                                                 

 .98-97، اآلية: سورة النساء  (1)
 أخرجه و (،2645)، رقم 398، كتاب اجلهاد، ابب النهي عن قتل من اعتصم ابلسجود، ص لسننيف ا داود أخرجه أبو  (2)

قال: ومسعت (، و 1604)، رقم 280كتاب السري، ابب ما جاء يف كراهية املقام بني أظهر املشركني، ص  ،السننيف  الرتمذي
 .مرسليقول الصحيح حديث قيس عن النيب  -أي البخاري–حممدا 

 .2/69، 5، طفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، جمموعة من العلماء  (3)
 .1سورة املمتحنة، اآلية:   (4)
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 ﴿ وقوله جل وعال:                         

               ﴾ (1) . 

 .م مواالة الكافرين، ومن مواالهتم التجنس جبنسيتهم: أن هللا تعاىل حرّ عندهم داللةووجه ال
ومن الواضح أن يقول البوطي بعد أن أورد الكثري من اآلايت يف نفي الوالء لغري املسلمني: "

 جتنس املسلم جبنسية دولة من دول الكفر، مع مكثه يف تلك الدولة، من أبرز هذه املواالة اليت
التحذير منها كما قد رأينا، بل إن التجنس ال يزيد على اإلقامة إال اإلعالن عن  هللا يفشّدد 

 . (2)وأمثاهلا" النصوص هذه بداللة حبرمتها املقطوع احملرمات منفهو إذن هذا الوالء. 

 إيرادهبعد جنس فيما يتعلق حبكم التّ  (3)سبيل بن هللا عبد بن حممد ذهب هذا مثل وإىل
أخذ اجلنسية منهم ليتم مقصوده من حصول  " من: ، فذكر أناملوضوع نفسه منعدة آايت 

لدينه، وال  لشرائع اإلسالم، مظهر   الدنيا والتسهيالت اليت حتصل للمنتمني إليهم، وهو مؤدّ 
خيالف فإذا صدر منهم احلكم له مبا ال خيالف الشريعة قبله. وإن صدر مبا ، يرتافع إليهم ابختياره

خطر عظيم من تناول بعض اآلايت، حيث آثر دنياه فأرى أن مثل هذا على الشريعة رفضه. 
على آخرته، وقد ارتكب منكرا عظيما، فهو على خطر من الردة عن دين اإلسالم، لركونه 
إليهم، وبقائه بني أظهرهم، لكن ال أجزم ابحلكم عليه ابلردة، فأتوقف يف ذلك، ولكنه أبخذه 

 .   (4) .."مظهر امليل واحملبة هلاجلنسية أ

 النبوية:اثنيا: األدلة من السنة 
 :يلي ما املسلمني غري داير يف والتجنسالدائمة  اإلقامة منع يرون من يسوقها اليت األدلة أكثر لعلو 

 حديث النهي عن اإلقامة بني أظهر املشركني. .1

                                                 

.51سورة املائدة، اآلية:   (1)
 ،"اإلقامة والتجنس يف دار الكفر"البوطي،   (2)

http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readResearch&pg_id=51705 
 .رام سابقااحل املسجد إمام  (3)
 .91ص ،1، طحكم التجنس جبنسية دولة غري إسالميةالسبيل،   (4)
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 رأظه بني يقيم مسلم كل منيء بر  أان»قال:  هللا  رسول أن   هللا عبد عن جرير بن
  . (2) «انرمها تراءى ال :لقا مل؟ :هللا رسول اي قالوا ،(1)املشركني

: أن هذا احلديث دليل على وجوب ترك داير املشركني إىل داير عندهم ووجه الداللة
 اإلسالم.

 حديث النهي عن جمامعة املشركني ومساكنتهم يف دايرهم. .2

ن ساكنهم ، وال جتامعوهم، فمالتساكنوا املشركني»قال:   النيب أن  جندب بن مسرة عن
 . (3) «أو جامعهم فهو مثلهم

 .(4) «ه مثلهفإنّ  ؛من جامع املشرك، وسكن معه»ويف رواية: 
، ووجوب املشركنيعلى حترمي مساكنة  اليف احلديث دليأن : عند هذا الفريق الداللة ووجه

ل قياس يسمى ابلقياس هناك يف علم الفقه واألصو "يقول حممد انصر الدين األلباين:  مفارقتهم.
لوي. إذا كان أهل البلد والدة ووراثة إذا ما أسلموا وجب عليهم أن يهاجروا إىل بالد األو 

فمن ابب أوىل من كان على العكس من ذلك ولد يف بالد اإلسالم ونشأ وترىب: أنه  ،اإلسالم

                                                 

شرك، وتدل املشرك: هو من وقع منه الشرك، فهو اسم فاعل مشتق من الفعل أشرك، يقال: أشرك ، يشرك، إشراكا، فهو م  (1)
أن يعبد املخلوق كما يعبد : هو اصطالحاالشرك مادة )شرك( على املقارنة، واملخالطة، والتساوي، والنصيب، خالف االنفراد، أما 

، 3/265البن الفارس، ة. انظر: معجم مقاييس اللغة ف له نوع من خصائص الربوبية واإلهليهللا، أو يعظم كما يعظم هللا، أو يصر 
وتفسري الكرمي ، 1193لعمر، ص ومعجم اللغة العربية املعاصرة، 8/68د.ط البن منظورر، مادة "شرك"، ، ولسان العرب

  .2/499البن السعدي،  املنان
 أخرجه و (،2645)، رقم 398، كتاب اجلهاد، ابب النهي عن قتل من اعتصم ابلسجود، ص لسننيف ا داود أخرجه أبو  (2)

(، وقال: ومسعت 1604)، رقم 280ب ما جاء يف كراهية املقام بني أظهر املشركني، صكتاب السري، اب  ،السننيف  الرتمذي
.مرسليقول الصحيح حديث قيس عن النيب  -أي البخاري–حممدا 
(، ورواه 1605)، رقم 280، كتاب السري، ابب ما جاء يف كراهية املقام بني أظهر املشركني، صالسننيف  الرتمذيأخرجه (3) 

 وقال: حديث صحيح على شرط البخاري.(، 2627رقم ) ،2/154، كتاب قسم الفيء، حهصحياحلاكم يف 
، وأخرجه الطباين يف  (2787)، رقم 315، ص ابب اإلقامة أبرض الشرك، كتاب اجلهاد، لسننيف ا داود أخرجه أبو  (4)

، 1نظر: نيل األوطار للشوكاين، ط(. قال الذهيب: إسناده مظلم ال تقوم مبثله حجة. ا7024، رقم )7/303، املعجم الكبري
8/31. 
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؛ لكن مع -ىل هذا من ابب أو  -يسافر، وال أقول: أن يهاجر إىل بالد الكفر ال جيوز له أن 
 .(1)" ن أن يسافر إىل بالد الكفرذلك أقول األحاديث جاءت ترت ا لتنهى املسلم م

 حديث عدم قبول عمل من أسلم حت يفارق املشركني. .3

ال يقبل هللا من مشرك بعدما »قال:  عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول هللا 
 . (2) «يفارق املشركني إىل املسلمني حت ،أسلم عمال  

ووجه الداللة: يف احلديث الوعيد الشديد بعدم قبول عمل املسلم إن مل يهاجر من داير الكافرين 
 إىل داير املسلمني. 

 اثلثا: األدلة من العقل والواقع. 
ها تدعو إىل احلكم حبرمة ، كلّ املستقاة من واقع األقلياتالعقلية والواقعية  يث ساقوا جمموعة من األدلةح

 ة يف داير املخالفني، منها ما يلي:واإلقاماملواطنة 
فر إىل تلك البالد اليت فيها الكفر ما السّ أ": يف فتاويه بن ابزعبد العزيز ، يقول التعرض للفنت .1

ففيه خطر  ،وأنواع الكفر والضالل ،والضالل واحلرية وانتشار الفساد من الزىن وشرب اخلمر
فخطر ، وكم من مسلم رجع كافرا ،ورجع فاسداوكم من صاحل سافر  ،عظيم على الرجل واملرأة

  .(3)..."هذا السفر عظيم

وذهب البوطي إىل أن املقيم يف هذه البلدان، قد ينجر إىل الوقوع يف احملرمات الفكرية 
رؤيته هلا يف األسواق واحملافل  املنكرات اليت تتكرراملسلم على يف اعتياد " االعتقادية، ويتمثل ذلك:و 

ذه الرؤية إىل أن يصل به االعتياد عليها االستئناس النفسي هبا إىل القناعة الفكرية زال هوال توالبيوت، 

                                                 

 .64سبق خترجيه، انظر: ص  (1)
ابن وأخرجه ، (2568)، رقم احلديث:277، ص-عز وجل-، كتاب الزكاة، من سأل بوجه هللا السننيف  النسائي أخرجه (2)

، 1رك: إسناده صحيح، ط(، وقال احلاكم يف املستد2071)، رقم 276، كتاب احلدود، ابب املرتد عن دينه، صالسننيف  ماجة
5/65 . 

www.binbaz.org.sa/mat/58، "حكم السفر خارج الدول اإلسالمية"، ابن ابز  (3)
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وعندئذ يتحول املنكر يف ميزان رؤيته الفكرية إىل معروف، ويتحول املعروف ... هبا والرضا العقلي عنها
 .(1) "...!ان ذاته إىل منكرمبقتضى امليز 

"للتجنس آاثرا  يف ألن  ؛يف اجملتمعات الغربية ذوابنف والتعرض أبناء املسلمني خلطر االحنرا .2
ء على النشء والذرية من احنالل وتسّيب، وانطماس للهوية، ونبذ ألحكام الدين و غاية الس

كون هذا واقع املتجنس أو وإعراض عنه، ومواالة للمشركني ومعاداة للمؤمنني، وال ينازع يف  
ام بقوانني تلك البلد، والتحاكم إىل أنظمتها، لتز اال"إضافة إىل ذلك: .(2) أغلبهم إال مكابر"

د والوسع يف تقويتها اجله املدافعني عنها من أبنائها، وبذلوالدفاع عنها، واالخنراط يف سلك 
ت منظومة كبرية تسمى ك من مفردا، وعقد الوالء هلا والباء من غريها، إىل غري ذلورفعة شأهنا

  .(3) "ة(بـ )املواطن

 على قادرا ليس ذليال مهاان وسيعيش -عز وجل- هللا حكم لغري اخلضوع إىل رسيضط املسلم أن .3

 واحلضانة والطالق الزواج من األسرة قوانني ظل يف خاصة -عز وجل- هلل والتعبد دينه إظهار

.( 4)وغريه واإلرث

 
 

                                                 

 ،"اإلقامة والتجنس يف دار الكفر"البوطي،   (1)
http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readResearch&pg_id=51705 

 http://www.salmajed.com/node/175 ،"ة غري مسلمةحكم التجنس جبنسية دول" حممد، يسري،  (2)
نفس املرجع السابق.  (3)

)دراسة فقهية  يف داير غري اإلسالم بني النافني واملثبتني املواطنةنقال عن حبث اجلنسية يف الشريعة اإلسالمية للرحيل،   (4)
 .168ص ، 11ع ،، جملة اجمللس األوريب لإلفتاءسلطانلنقدية( 
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 .أدلة اجمليزين: الثايناملطلب 

از إىل جو  (1)، والباحثني، واجملامع الفقهية نمجع من أهل العلم املعاصري املانعني ذهب رأي يف مقابلو 
والسنة  ،من القرآن الكرمي أدلة كذلك على الفريق قد استدل هذاو ، اإلقامة يف داير غري املسلمني

يف دار احلرب عند  مبا ذهب إليه مجهور الفقهاء من جتويز اإلقامة حتجوا، كما اوبعض اآلاثر ،النبوية
 .أمن الفتنة على الدين والنفس

 .أوال: األدلة من القرآن الكرمي
﴿: يقول جل وعال يف حمكم التبيان ية األنبياء اليت تدل على عاملية اإلسالم.آ .1   

  ﴾ (2). 

: أن اإلقامة بني غري املسلمني سبيل لتحقيق عاملية اإلسالم. يقول عندهم ووجه الداللة
يب أن اإلقامة بني املبل غني تُعني على قو ة التأثري فيهم ابلقول والفعل واألسوة  ر "والالقرضاوي: 

وىل: أن احلسنة، وترد  على كلّ  تساؤل رداا مباشرا، وهذا هو أسلوب املسلمني يف القرون األ
ب وهم، يقيموا بني ظهراين الناس، وخيتلطوا هبم، ويشاهدوا أخالقهم وسلوكياهتم، ويتأث روا هبم وحي
مل يروا  فيحب وا دينهم حببّ هم، فأظهر وأقوى ما أث ر يف األمم هو: سلوك املسلمني املثايل، الذي

 . (3)مثله يف األمم األخرى"
دايرهم واالحتكاك هبم  فر إىلالذي اليتم إال ابلسّ  غري املسلمنيآايت قرآنية تبيح التعامل مع  .2

 .        ﴾(4)﴿كقوله هللا تعاىل: ، ومعاشرهتم

                                                 

العثيمني، الشيخ عبد العزيز بن حممد الصديق الشيخ يوسف القرضاوي، الشيخ حممد ابن بيه، الشيخ حممد بن صاحل  منهم:  (1)
 ، وجممع فقهاء الشريعة.واجمللس األوريب لإلفتاء الشيخ وهبة الزحيلي، الغماري،

 .107سورة األنبياء، اآلية:   (2)
، اجمللة العلمية للمجلس األورويب للبحوث لعقدية واملقاصد الشرعيةالوطن واملواطنة يف ضوء األصول االقرضاوي،   (3)

 .76ص ، 12-11عواإلفتاء، 
.20سورة املزمل، اآلية:   (4)
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ووجه الداللة: أن اآلية عامة يف جواز الضرب يف األرض من أجل التجارة والبحث عن القوت، 
 خيرج أن املسلم على فالحرج والربح، للتجارة األرض جنبات ىف الضرب تبيح اآلية"فهذه 
 غري على حكر ا تكون أن جيوز ال وعابرات القارات العاملية كاتوالشر  األرض، ربوع ىف اتجر ا

 عاملية ومؤسسات شركات هلم تكون أن ىف املسلمون بواجبهم ينهض أن جيب بل املسلمني
 التجويع ضغوط من املسلمني وحتفظ واالحتكار، االستغالل اإلسالم وعدم شريعة على تقوم

 .(1)والسند؟" اهلند بالد ىف ةالدعو  مفتاح هي التجارة تكن واإلفالس، أمل

﴿ومن اآلايت اليت استدلوا هبا كذلك قوله تعاىل:                

                ﴾ (2) . 

 )بينما حنن نصلي مع): سبب نزوهلا بقوله ابر بن عبد هللا الصحايب اجلليل ج وقد بنّي 
إال اثين  فالتفتوا إليها حت ما بقي مع النيب  ،إذ أقبلت عري من الشام حتمل طعاما     النيبّ 

على  قبامع يقول عبد العزيز بن حممد بن الصديق الغماري . (3) ((عشر رجال فنزلت هذه اآلية
 كان دار كفر، ومع ذلك مل ينه الصحابة   ه: "ومن املعلوم أن الشام يف عهدهذه احلادثة

 . (4) "ألجل التجارة وال ذمهم على ذلك، كما هي عادة القرآن ؛عن السفر إليه
 

                                                 

 .168ص  ،11، ع)دراسة فقهية نقدية( يف داير غري اإلسالم بني النافني واملثبتني املواطنة سلطان،  (1)
 .11سورة اجلمعة، اآلية: (2)
، كتاب اجلمعة، ابب إذا نفر الناس عن اإلمام يف صالة اجلمعة فصالة اإلمام ومن بقي الصحيحاجلامع يف  يالبخار أخرجه   (3)

 (.863،  الرقم )334، كتاب اجلمعة، صالصحيحوأخرجه  مسلم يف ، (963)، رقم 186، ص جائزة
.16ص  د.ط،، حكم اإلقامة يف بالد الكفار وبيان وجوهبا يف بعض احلاالتالغماري،   (4)
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 اثنيا: األدلة من السنة النبوية.
 :منهاتقّر بعض الصحابة ابإلقامة بني غري املسلمني، و  ووقائع حاديثأ

ابن حبان يف صحيحه وكان قد أسلم، وأراد أن يهاجر فطلب  اهرو الذي   (1)حديث فديك .1
ضوا لدينه، ففر فديك بعد ذلك ار أن يبقى معهم، واشرتطوا له أهنم لن يتعرّ منه قومه وهم كفّ 

اي »:  النيبفقال  ،إهنم يزعمون أنه من مل يهاجر، هل ك   :فقال: اي رسول هللا  إىل النيب 
 . (2) «ك أقم الصالة، وآت الزكاة واهجر السوء، واسكن من أرض قومك حيث شئتفدي

يقول الغماري:  املشركني.للصحايب فديك ابلبقاء بني قومه  النيب اللة: إجازة ووجه الدّ 
، "وأما إذا متكن املسلم من إقامة الشعائر واجلهر بكلمة التوحيد واألذان للصلوات إذا تعنّي 

م فال شيء عليه يف اإلقامة ببالد الكفر مطلقا، وال حرج يف  ذلك من األحكاوالصيام، وغري
حد بتحرمي ذلك بدليل أن املكث هبا لغرض من األغراض، كالتجارة والقراءة والعمل، ومل يقل أ

ملا متكن املسلمون وقوي أمرهم واشتد ساعدهم وظهروا، وأمنوا الفتنة على دينهم  رسول هللا 
 .(3) ن أيمر من جاءه مؤمنا أن يهاجر إىل بالد اإلسالم ومفارقة دار الكفر"وأنفسهم، مل يك

: فقال اي رسول هللاجاء،  يئا  جر  اجافّ  ، وفيه أن أعرابيا عبدهللا بن عمرو بن العاصحديث   .2
 ؟انقطعت أم إذا متّ  ،أم لقوم خاصة ،أم إىل أرض معلومة ؛إليك حيثما كنت اهلجرة أين))

ها أان ذا اي رسول  :قال ،«؟اهلجرة أين السائل عن» :ساعة ث قال  فسكت رسول هللا :قال
يعين  :قال ،«ةابحلضرم وإن متّ  ،فأنت مهاجر ،وآتيت الزكاة ،إذا أقمت الصالة»: قال ،هللا

 . (4) ((أرضا ابليمامة
                                                 

هو فديك الزبيدي، ويقال العقيلي، والد بشري بن فديك، وجد صاحل بن بشري بن فديك. قال البخاري: فديك صاحب   (1)
 وقال ابن السكن: يقال إن ُفديك ا وابنه بشري ا مجيع ا صحبا النيب صلى هللا عليه وآله وسلم.. وقال البغوي: سكن املدينة. النيب 

 . 2/403، وأسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري، 5/272لصحابة البن حجر العسقالين، انظر: اإلصابة يف متييز ا
، ابب السنن(، وأخرجه البيهقي يف 4861، رقم )1315، كتاب السري، ابب اهلجرة، ص صحيحهأخرجه ابن حبان يف   (2)

رجاله ثقات إال أن صاحل بن بشري أرسله ومل : ائد(، قال اهليثمي يف الزو 17773، الرقم )29الرخصة يف اإلقامة بدار الشرك، ص
 .5/285، يقل عن فديك

 .11ص د.ط، ،حكم اإلقامة يف بالد الكفار وبيان وجوهبا يف بعض احلاالت، الغماري (3)
يثمي يف الزوائد، كتاب وأخرجه اهل(، 6890، رقم )495، مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص، ص املسندأخرجه أمحد يف   (4)

 ، وقال: أحد إسنادي أمحد حسن.(9288، رقم )253-5/252ابب فيمن أقام الدين حيث كان، جلهاد، ا
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 ؛ووجه الداللة: إذن النيب عليه أفضل الصالة والسالم لألعرايب ابإلقامة يف أي مكان شاء
 واجتناب نواهيه. ،-عز وجل-طة احملافظة على أوامر هللا ريش

 الغماري معلقا على هذا احلديث: "ومعلوم أن اليمامة كانت يف عهد رسول هللا يقول 
لقوم أن يقيموا  ..وكذلك أذن رسول هللا ا مل تفتح إال يف خالفة أيب بكر دار  كفر، ألهنّ 

ألهنم مل خيافوا الفتنة وأمنوا األذى  ؛عباس عمه مبكة بعد إسالمهم، وقبل فتحها، منهم ال
  ذلك.على أنفسهم يف

ويف ذلك الداللة الواضحة على عدم وجوب اهلجرة من دار الكفر، وعدم حرمة اإلقامة هبا 
 . (1) إذا أمن املسلم الفتنة على دينه"

اد عباد هللا، البالد بالد هللا، والعب»: قال: قال رسول هللا  ، حديث الزبري بن العوام .3
 . (2) «بت خريا  فأقموحيثما أص

ملن يستطيع أن يظهر  ،فهذا احلديث أصل يف اإلقامة يف بالد الكفرهللا بن بيه: "يقول عبد 
 . (3) "شعائره

 :عنه -عليه الصالة والسالم-وقوله ، للنجاشي ابلبقاء بني قومه ومل أيمره ابهلجرة إقرار النيب  .4
جواز اإلقامة مما يدل على  .(4)موا فصّلوا على أخيكم أ ْصح م ة  و قف ،مات اليوم رجل صاحل»

 بني املشركني إذا مل خيف املسلم على دينه.
ذين هاجروا إىل احلبشة ابلبقاء فيها، ومل أيمرهم ابهلجرة منها بعد مسلمني اللل قرار النيب إ .5

ئل على مشروعية إقامة الدال"ومن  يقول القرضاوي:، أتسيس الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة
بقاء املسلمني يف احلبشة بعد قيام دولة اإلسالم يف   إسالمية:املسلم حتت سلطان دولة غري

                                                 

 .11ص د.ط، ،حكم اإلقامة يف بالد الكفار وبيان وجوهبا يف بعض احلاالت، الغماري  (1)
،  ابب بيوع، كتاب الوائدالز اهليثمي يف  وأخرجه(، 1420)، رقم 133، مسند الزبري بن العوام، ص املسنديف أمحد  أخرجه  (2)

: إسناده ضعيف، فيما اشتهر على األلسنة املقاصد احلسنة. قال السخاوي يف (6298، رقم )4/72، حيثما وجدت خريا فأقم
 .173د.ط، ص

 .http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/203، "حكم اإلقامة يف الغرب"ابن بيه،   (3)
، وأخرجه (3788)، رقم 735، ص ، كتاب مناقب األنصار، ابب موت النجاشيعصحيح اجلاميف  البخاريأخرجه   (4)

 (.  952، رقم )369مسلم يف الصحيح، كتاب اجلنائز، ابب يف التكبري على اجلنازة، ص
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أيب طالب ، واستمرار بعضهم فيها لعد ة سنوات. حت إن جعفر بن املدينة بقيادة رسول هللا 
يدل نا فهذا ...ند فتح خيب، مل يقدم على املدينة إال يف السنة السابعة بعد اهلجرة، أي ع 
 ما منها، اهلجرة عليه يفرض وال مسلمة، غري دولة نف كيف يعيش أن يستطيع املسلم أن على
  .(1) "وحرماته ودينه وأهله نفسه على آمنا فيها يعيش دام

 منها: ،تدل كذلك على جواز اإلقامة آاثر عن الصحابة اثلثا: 
لى أن من قدر على عبادة هللا يف أي مكان اتفق فال جتب ع الالدّ  -رضي هللا عنها-حديث عائشة 

زرت عائشة مع عبيد بن عمري ))روى البخاري بسنده عن عطاء بن أيب رابح قال: عليه اهلجرة، فقد 
كان املؤمنون يفر أحدهم بدينه إىل هللا تعاىل وإىل .فقالت: ال هجرة اليوم الليثي فسألناها عن اهلجرة

واملؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن  ،ا اليوم فقد أظهر هللا اإلسالمفأمّ  ، عليهفنتي خمافة أن رسوله 
 .(2) ((جهاد ونية

لت وجوب اهلجرة ابخلوف من الفتنة، يقول صالح علّ  -رضي هللا عنها-ووجه الداللة: أن عائشة 
  سلطان:

 ين الذاملكا حول تدور املسلم حركة أن أي اببه، يف املقاصد أحاديث من احلديث "هذا
 أفضل هذه األركان حنو واجبه وأن وأمته، وجمتمعه وأهله نفسه يف دينه يطبق أن يستطيع

 رضي هللا عنها-عائشة  أشارت) :العسقالين حجر ابن يقول ولذا تركه، الذي املكان من
 من أن فمقتضاه علته مع يدور واحلكم، الفتنة خوف بسبب ؛اهلجرة مشروعية بيان إىل-

 احلديث هذا ..من(3) (منه اهلجرة عليه جتب مل موضع اتفق أي يف هللا عبادة على قدر
 حيفظ وأن دينه شعائر ميارس أن على املسلم قدرة مدى على تتوقف املواطنة أن اجليّ  يبدو
 يف املسلم جيده ما أضعاف فرص ا يعطي اآلن الغرب والواقع أن غريه، يدعو وأن نفسه
 أعداد تعاىل هللا بتوفيق فيه جنح هلل واحلمد كبري  د ّ حت لكنه هناك فنت نعم اإلسالم، داير

                                                 

 .77ص، 11ع، الوطن واملواطنة يف ضوء األصول العقدية واملقاصد الشرعيةالقرضاوي،   (1)
وأخرجه ، (3900رقم )، 740، ص ، كتاب مناقب األنصار، ابب هجرة النيب وأصحابهصحيح اجلامعالبخاري يف أخرجه  (2)

(.17777، رقم )30-9/29ابب السري، ابب الرخصة يف اإلقامة بدار الشرك ملن ال خياف الفتنة، السنن الكربى، البيهقي يف 
 .3/270، 1طفتح الباري شرح صحيح البخاري،  ابن حجر العسقالين،  (3) 
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 أقام، لدعوةيف ا سعة املسلم وجد فحيثما احلالل، حيرم ال واحلرام وأخفق آخرون، كبرية،
 .(1)األثر" وهبذا النساء سورة آبايت عمال ؛رحل األبواب عليه أغلقت وحيثما

اإلقامة جواز  من (2)قدمياالفقهاء  مجهور ذهب إليهمبا هذا الفريق  حتجاإضافة إىل ما تقدم فقد 
بن بيه يف رده على سؤال حول حكم اإلقامة: "وبصفة عامة فإن ايقول بني غري املسلمني، ويف ذلك 

 داخل خالف مع واألحناف، واحلنابلة الشافعية،ثالثة من املذاهب متيل إىل جواز هذه اإلقامة، وهي: 
والظاهرية فهؤالء ال جييزون اإلقامة يف دار الكفر، ويعملون ، -ىلتعا هللا رمحه- مالك أما املذاهب، هذه

من حديث جرير بن عبد هللا مع اختالف يف صحة هذه   (3)«انرامها ال تراءى»أبحاديث أخرى منها: 
 .(4)"ويف أتويلها أيضا   األحاديث،

ستطيع أن ويرى بعض العلماء كاملاوردي والشافعية أنه إذا كان ي"ث يقول يف موضع آخر : 
بل جيب البقاء يف ذلك البلد؛ ألن البلد خبروجه ستخلو  يؤدي شعائر دينه فال جيوز له اخلروج أصال ،

 . (6) ، أي ال يبقى فيها مسلم، واملسألة فيها سعة.."(5)من املسلمني

 
 

                                                 

 .171-170ص  ،11ع ،)دراسة فقهية نقدية( واملثبتنييف داير غري اإلسالم بني النافني  املواطنةن، سلطا(1) 

 .9/237، 1البن قدامة، ط واملغين، 4/170، د.ط ،لشافعيل، واألم 12/661 ،1ط ،لتهانويلانظر: إعالء السنن   (2)
 .64سبق خترجيه، انظر: ص  (3)
 .http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/203، حكم اإلقامة يف الغربابن بيه،   (4)
.14/104 ،1ط ،للماوردييف فقه مذهب اإلمام الشافعي  احلاوي الكبريانظر:   (5)
. http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/374، اهلجرة إىل بلد مسلمابن بيه،   (6)
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 .مناقشة وترجيح: املطلب الثالث

سلمني إىل داير املخالفني مل تكن معروفة كران يف مقدمة هذا املبحث أن اهلجرة العكسية من بلدان املذ 
  (1) هجرة من أسلم يف دار احلرب استحباب أو وجوب عنكالمهم   ئل، وإمنا كان جلّ عند الفقهاء األوا

عض املالكية إىل هور الفقهاء إىل استحباب اهلجرة، بينما ذهب بإىل دار اإلسالم حيث ذهب مج
قدميا وحديثا،  -غري املسلمنياإلقامة بني ظهراين  - احلالتني من التشابه بنيهناك نوعا  وجوهبا. ومبا أن 

فقد استدل العلماء املعاصرون سواء منهم من حنا مذهب اجلواز أو املنع بنفس األدلة اليت استدل هبا 
 القائلني ابملنع قدميا وحديثا لألسباب التالية:فقهاء األمصار قدميا، لذا فالرأي هو مناقشة أدلة 

لني ابجلواز قد استصحبوا الباءة األصلية وهي أن األصل يف األشياء اإلابحة، فالسري يف القائألن  أوال:
إال إذا خشي املسلم على نفسه أودينه أو  ،األرض واملقام يف أي جزء منها األصل يف ذلك اجلواز

 عرضه.

، وإال أوقعنا األمة أنه للحكم على شيء ابلتحرمي البد من دليل صريح ال يتطرق إليه االحتمال اثنيا:
 يف ضيق وحرج.

أن القول بتحرمي اإلقامة يرتتب عليه عزوف الكثري من الناس عن الدعوة وتوطينها، وتفريغ الساحة  اثلثا:
ألنه ليس أجدى وأنفع  ؛ملسلمني وغريهممما ينعكس سلبا على ا ،األوربية من الدعاة والعلماء العاملني
مة إال إحداث عن قرب، وما احلكمة من تشريع عقد الذّ  ومعايشتهم يف دعوة غري املسلمني من خمالطتهم

تقارب بني املسلمني وغريهم حت يطلعوا على حماسن الدين اإلسالمي ومزاايه كما يذكر ذلك اإلمام 
ب إمنا تركوا ابلذمة وقبول اجلزية ال لرغبة فيما يؤخذ منهم، أهل الكتا نّ إ"، حيث يقول: (2)الكاساين 

                                                 

ر حرب ( فهو ابلنسبة ملآهلا، وتوقع احلرب منها، انظر: كتاب هي الدار اليت يغلب فيها حكم الكفر،  وأما كوهنا ) دا  (1)
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، للعالمة عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي، حتقيق: حممد حامد الفقي، 

أصول معاملتهم ، وكتاب التعامل مع غري املسلمني 4/121م(، 1956-ه1375، ، )القاهرة: مطبعة السنة احملمدية1ط
 .204م(، ص2007-ه1428، )الرايض: دار الفضيلة، 1واستعماهلم، للدكتور عبد هللا بن إبراهيم الطريقي، ط

ه فقيه، أصويل،  587هو أبو بكر بن مسعود الكاساين نسبة إىل كاسان يف بالد تركستان احلنفي )عالء الدين( تويف سنة   (2)
.  انظر: اجلواهر املضية يف " و"السلطان املبني يف أصول الدين"لبدائع"اكتاب   ، من تصانيفه يلقب مبلك العلماءمن أئمة احلنفية، 

.53، والفوائد البهية للكنوي، ص4/25حلنفية أليب الوفاء القرشي، طبقات ا
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الم وشرائعه، ذلك، بل للدعوة إىل اإلسالم ليخالطوا املسلمني، فيتأملوا يف حماسن اإلسأو طمع يف 
له، فيدعوهم ذلك إىل اإلسالم، فريغبون فيه، ، وتقبّ وها مؤسسة على ما حتتمله العقولوينظروا فيها فري 

 . (1)" الذمة لرجاء اإلسالمفكان عقد 

 فال، أهم طرائق الدعوة ومنافذها على اآلخرينأن جماورة غري املسلمني والسكن بينهم من كما   
 بعد الزايرة فيه يكفي هذا أنميكن االتفاق مع من يرى عاملية اإلسالم ووجوب توصيله إىل كل إنسان "

 واإلقامة املواطنة أن احلق لكن ابلكلمة، يكفي البالغ أن يعتب يالرأ هذا ألن األمة؛ علماء من الزايرة

 الذى البلد أبناء وأمال آالم وفهم أرضي، وهذه قومي، هؤالء أبن احلقيقي رشعو ابل إال تمت ال والتجنس

 اخلري، جوانب كل ىف بلده وتقدم قوة على حريص صاحل مواطن أبنه اآلخرين وإشعاره املسلم، فيه يقيم

 .(2)"لإلصالح حية وطرائق للبالغ، ضرورية نوافذ هذه

لمني القاطنني يف هذه فر يرتتب عليه أتثيم املاليني من املسأن القول بتحرمي اإلقامة يف بالد الك رابعا:
ومن اخلطأ ": ، فقالح به بعض الباحثني حيث اعتب هذه اإلقامة كبرية من الكبائرالداير، وهذا ما صرّ 

االنتقال من بالد اإلسالم إىل بالد الكفر هجرة؛ ألن االنتقال إىل بالد الكفر معصية وكبرية ى أن ُيسمّ 
 حرمة ذاتية كحرمة اخلمر وحلم ةحمرم ااعتبه، ومنهم من (3) "الذنوب وصاحبها متوعد من هللا من كبائر

مقطوع به من الدين فهو حترمي ، "فهو مارق عن الدين، ومفارق جلماعة املسلمني اخلنزير، ومن جييزها
اليت أطبق أرابب  كتحرمي امليتة، والدم، واخلنزير، وقتل النفس بغري حكم، وأخواته من الكليات اخلمس

والراكنني  ،من املقيمني معهمرام اخلالف  أو ،امللل واألداين على حترميها، ومن خالف اآلن يف ذلك
إليهم فجو ز هذه اإلقامة واستخف أمرها، واستسهل حكمها، فهو مارق من الدين ومفارق جلماعة 

 .(4)" سبيل إىل خمالفته وخرق سبيلهاملسلمني، وحمجوج مبا ال مدفع فيه ملسلم ومسبوق ابإلمجاع الذي ال

                                                 

 .7/111، 2طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين،   (1)
 .167ص ،11ع ،)دراسة فقهية نقدية( ني النافني واملثبتنييف داير غري اإلسالم ب املواطنةسلطان،   (2)
 http://islamselect.net/mat/59630، "حكم اهلجرة إىل بالد الكفر"البشر،   (3)
، "ضرورةحكم السفر إىل داير الكفار والسكىن بني ظهرانيهم من غري "احلاج،   (4)

http://www.islamadvice.com/fatawa/fatawa5.htm

http://www.islamadvice.com/fatawa/fatawa5.htm
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انعون كافية للحكم على إقامة لذا فالسؤال الذي يطرح نفسه إبحلاح هل  األدلة اليت استدل هبا امل
، وقبل أن جنيب على هذا السؤال نذّكر أبمور أساسية تكون مدخال ااملسلمني يف الغرب ابحلرمة مطلق

 ملناقشة هذه املسألة:
معرفة احلكم الشرعي أوال: قع الن اس ال بد هلا من أمرين: قضية انزلة يف وا إن  الفتوى يف أي" .1

واثنيا:  دراية الكاملة حبقيقة الواقع، وهو ما يسمى بتحقيق املناط،فيها، واإلحاطة التامة وال
رها كما لواقعة بعد إدراك حقيقتها وتصو الذي ينطبق على هذه ا البحث عن احلكم الشرعي

 .(1)"هي يف الواقع
النظر يف دالالت النصوص وسياقها التارخيي، وأسباب نزوهلا وورودها ومدى تنزيلها على الوقائع  .2

 حجمها، وأسباهبا، ومآالهتا.حسب 
البد من مجع األحاديث الواردة يف هذه املسألة، ث النظر يف درجتها من الصحة، لنقدم القوي " .3

القوية نظران يف أوجه دالالهتا  ونؤخر الضعيف، فإن بقي بعد ذلك تعارض يف األحاديث
الرتجيح لك كله أعملنا فيها، فإن تعذر ذ ومالبسات ورودها وتقدير الفرتة الزمنية اليت وردت

 .(2)"بينها ابملرجحات املعروفة عند أهل األصول
لظروف لومراعاة  ،الوسطية واالعتدال يف إنزال احلكم على الوقائع حسب وضع ذلك املهاجر" .4

ضعية البلد والثقافية و...، وكذلك بو  فاظ على مقوماته الدينيةومدى قدرته على احلاحمليطة به، 
مساحه للمخالفني له ابلتميز عن اجملتمع يف منط حياهتم وتدينهم، وإبراز  املهاج ر إليه ومدى

 .(3)"خصائصهم

 :)*(فالرأي ،وبناء على ما قدمنا

                                                 

 http://www.dorar.net/article/1596، "هل اجلهاد اآلن يف سورية فرض عني على كل مسلم؟"السقاف،   (1)
.411، ص1طأحكام األحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب، الرافعي،   (2)
 .127-1/126 ،1، طلمة يف املهاجرفقه األسرة املسالعمراين،   (3)
، وإال فإن الباحث ال يتجرأ أن يقحم نفسه يف النظر املتواضع يف أدلة الفريقنيهو جمرد استنتاج شخصي للباحث من خالل  )*(

 ي املانعني وهم علماء كبار أجالء، وابحثون أفاضل كرام.  أمناقشة ر 
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  ﴿ بقوله تعاىل: أن استدالل املانعني أوال:                

                             

                            

     ﴾ (1)  . فبالنظر إىل سبب نزوهلا وأقوال املفسرين عنها جند أهنا
وردت يف أقوام كانوا يفتنون عن دينهم يف بالد الشرك مع قدرهتم على اهلجرة إىل دار اإلسالم، فقد 

يكثرون  ،من املسلمني كانوا مع املشركني ن انسا  أ)قال:   أخرج البخاري يف صحيحه عن ابن عباس
 أو يضرب فيقتل، ،حدهم فيقتلهأفيأيت السهم يرمى به فيصيب  ،رسول هللا  عهد على  (2)سوادهم

  .      .. ﴾(3)﴿نزل هللا تعاىل: أف

أخرج أبو حامت عن ابن عباس قال: كان قوم ": هذه اآلية قال ابن كثري يف تفسري
معهم، فأصيب بعضهم  بدر ون ابإلسالم، فأخرجهم املشركون يومفُ يستخْ  وكانواوا، أسلم مكة أهل من

 ﴿: ، فنزلتء مسلمني وأكرهوا، فاستغفروا هلمقال املسلمون: كان أصحابنا هؤال ،بفعل بعض  

         ﴾" ذه بقي من املسلمني هب ، قال: فكتب إىل من إىل آخر اآلية
قال الضحاك: هذه اآلية الكرمية عامة يف كل من أقام بني ظهراين املشركني، وهو ...اآلية: ال عذر هلم

حراما  ابإلمجاع، وبنص هذه قادر على اهلجرة وليس متمكنا  من إقامة الدين، فهو ظامل لنفسه مرتكب 
   ﴿ اآلية، حيث يقول تعاىل:         .. ﴾ ، ،أي برتك اهلجرة 

﴿    ﴾ ،(4) "وتركتم اهلجرة ،أي مل مكثتم هاهنا . 

                                                 

 .98-97، اآلية: سورة النساء(1) 
 .7/294نظر:، لسان العرب، د.ط، مادة "سود"، أي: عددهم، ا(2) 
 ﴿، كتاب التفسري، ابب امعصحيح اجلأخرجه البخاري يف (3)                    ..،﴾ 873ص ،

(.17749)، رقم 9/22، كتاب السري، ابب فرض اهلجرة، السنن الكربىالبيهقي يف وأخرجه ، رقم احلديث: 
 .2/390، 2تفسري القرآن العظيم، ط، بن كثريا  (4)
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وإمنا تدل  ،آبايت النهي عن مواالة الكافرين فهذه اآلايت ال تدل على منع اإلقامة ستدالهلمال ابلنسبةو 
و طاعتهم فيما خيالف شرع هللا جل وعال، أو نصرهتم على ض املسلمني، أالكافرين وبغ على حترمي حبّ 

ل القرطيب: داير املسلمني، يقو  أم يف غري املسلمنياء أكان املسلم يف داير وهذا احلكم عام سو  ،املسلمني
 .﴾  ﴿أي: يعضدهم على املسلمني.       ﴾(1)﴿ ىل:وله تعاق "

يف إيثار احلق على اخللق يف مسألة الوالء والباء (3) ابن الوزيروقال ، (2)"تعاىل أن حكمه كحكمهم بنّي 
املواالة احملرمة ابإلمجاع  وذكر اإلمام املهدي حممد بن املطهر أنك: "يق وما يتعلق بذلوالتكفري والتفس

كالم صحيح، واحلجة على صحة قلت: وهو   والعاصي ملعصيته وحنو ذلك، هي مواالة الكافر لكفره
 . (4)..."اخلالف فيما عدا ذلك أشياء كثرية

 كل من برئ أان»حديث  :فاحلديث األول :هبا املانعون  احتجّ واب عن األحاديث اليتوأما اجل

فإن احلديث يف سنده  .(5)«انرمها تراءى ال» :قال ؟ مل :هللا رسول اي قالوا ،«املشركني أظهر بني يقيم مسلم
، فقال : الصحيح عن عن هذا احلديث -يعين البخاري– الرتمذي رمحه هللا: "سألت حممداقال  مقال،

محاد بن سلمة روى هذا احلديث عن احلجاج بن أرطاة ، عن إن : فلهقلت  ل.حازم مرسقيس بن أيب 
  .(6)«عن جرير؟ فلم يـ ُعد ُه حمفوظا ،، عن قيس بن أيب حازمإمساعيل بن أيب خالد

 انس فاعتصم ،(7)خثعم إىل ةسريّ أن رسول هللا بعث "سبب ورود احلديث هو:  فرض صحته فإنّ وعلى 

 من بريء أان»: وقال، (8)لقْ الع   بنصف هلم فأمر ،  النيب ذلك فبلغ القتل، فيهم فأسرع ابلسجود، منهم

                                                 

 .51سورة املائدة، اآلية:   (1)
 .158-157 /6 د.ط،  السنة وآي الفرقان،اجلامع ألحكام القرآن، د.ط واملبني ملا تضمنه من ، لقرطيبا  (2)

ه، وتويف سنة 775ولد سنة  من أعيان اليمن، املرتضى بن املنصور اليمين من آل الوزير، بن علي بن هو حممد بن إبراهيم(3) 
نظر: ه، من أئمة الزيدية وقد رد عليهم يف كتابه "العواصم والقواصم" واختصره يف الروض الباسم، شارك يف كثري من العلوم. ا840

 .6/191،  واألعالم، 2/81البدر الطالع للشوكاين 
 .372-371، ص 2، طمن أصول التوحيدت إىل مذهب احلق إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفا، ابن الوزير  (4)

.64سبق خترجيه، انظر: ص(5) 
 .264، ص1، طعلل الرتمذي الكبريالرتمذي،  (6)
ينتهي نسبه إىل سبأ. انظر: مجهرة  ..راش بن عمرو بن الغوثإأمنار بن وخثعم هم: بنو أقيل هي قبيلة من قبائل بين قحطان،  (7)

 . 1/484 أنساب العرب البن حزم،
 .10/233، انظر: لسان العرب، د.ط، أي الدية(8)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
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اإلمام قال  .(1)«مهااانر  ىءار ال ت»، قالوا: ايرسول هللا: مل؟ قال: «املشركني أظهر بني يقيم مسلم كلّ  
وهللا أعلم، أعطى من أعطى منهم متطوعا، وأعلمهم  ،إن كان هذا يثبت، فأحسب النيب " الشافعي:

دو  وال قـ   ت عليهماي  ليعلمهم أن ال د   ؛كل مسلم مع مشرك، وهللا أعلم ، يف دار شرك  أنه بريء من
(2)" 

أانسا  أسلموا ومكثوا مع قومهم الكفار ومل يهاجروا إىل بلد اإلسالم، حت فهذا يدل على أن : " . (3)
سائر قومهم  إذا وقعت مواجهة بني املسلمني وأولئك الكفار مل يتميز أمر أولئك املسلمني من بني

اءة منهم من جهة الكفار، فيقتلهم املسلمون يف املعركة لعدم معرفتهم هبم حيث مل متيزهم عالمة، فالب 
نزيل هذا احلديث على فت، أن املسلمني لو قتلوهم فال تبعة عليهم بذلك، وهذا املعىن ال وجود له اليوم

 . (4)ع"الواقع ممتن

. ولذلك (5)"حممول على من ال أيمن على دينه": إىل أن احلديث احلافظ ابن حجرذهب و 
قامة شعائر دينه، كما يف حديث إملن أسلم أن يقيم يف مكة، أو بني قومه إن استطاع  أذن النيب 

 .فديك، وكما أذن للعباس 

أما من حيث الواقع فإن القول بتحرمي اإلقامة بني املشركني مطلقا يقتضي حاليا وجوب هجرة 
د بلد مسلم يستقبل هذه يوجفهل  لمني يف الصني واهلند والتايالند والفلبني وغريها،املاليني من املس

املاليني؟ وهل من احلكمة إفراغ هذه البلدان من املسلمني ليخلو اجلو للبوذيني واهلندوسيني وغريهم 
 .على حساب أهل اإلسالم؟

 .(6) «اكنهم أو جامعهم فهو مثلهمال تساكنوا املشركني، وال جتامعوهم، فمن س»أما استدالهلم حبديث: 
 ، وإن صحّ (7) فيقول اإلمام الشوكاين عن هذا احلديث: "قال الذهيب: إسناده مظلم ال تقوم به حجة"

                                                 

 .64سبق خترجيه، انظر: ص  (1)
 .12/215القود: القصاص، انظر: لسان العرب، د.ط، مادة "قصص"،  (2)
 .6/37، األم، د.طالشافعي،   (3)
 .303-302ص ، االندماج اإلجيايب للمسلمني يف أوربقواعد حالوة،   (4)
.6/39 ،1فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط عسقالين، ابن حجر ال  (5)
 .64سبق خترجيه، انظر: ص  (6)
 .8/31 ،1طنيل األوطار شرح كتاب منتقى األخبار، الشوكاين،   (7)
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فقد ، (1)إما مبن عجز عن إظهار شعائر دينه كما ذهب إىل ذلك اإلمام املناوي افيكون معناه خاصّ 
عجز عن إظهار  وجوب اهلجرة أي على من اخلب وأفاد " جاء يف فيض القدير عند شرح هذا احلديث

أوثق هم ويظاهرهم على املسلمني كما يف ، أو من جيتمع ابملشركني ويناصر (2)ر"ضر  دينه وأمكنته بغري
 وهو: ظاهره، على( 3)«مثله هفإنّ  معه وسكن املشرك جامع من» احلديث: يف  قوله كذلك" :اإلميان

 منهم، املشركون يعده حيث واملْنزل، والنصرة االجتماع يف شركنيامل مع ويكون اإلسالم، ييدع الذي أن
  .(4)"املشركني يتوىل وال دينه يظهر يكون  أن إال اإلسالم، عىادّ  وإن مثلهم كافر  فهو

حت يفارق املشركني  ،ال يقبل هللا من مشرك أشرك بعدما أسلم عمال  » :احتجاجهم حبديث أما
ألنه ال مينع من  على ترك اهلجرة الوقوع يف الكفر؛ بمل يف حال ترتّ حيُ فاحلديث  . (5) «إىل املسلمني

قبول العمل مطلقا إال الشرك، ومما يقوي هذا الرأي أن ابن ماجة راوي احلديث أورده حتت ابب املرتد 
 ،معناه أن من أظهر اإلسالمو "ىن هذا احلديث: ويقول اإلمام ابن تيمية يف معرض بيان مع . عن دينه

 .(6)"املسلمنيفإنه ال تقبل توبته و عمله حت يهاجر إىل  ؛ه حت ارتدعن دين ث فنت

خشية افتتان  غري املسلمنيوبعد هذا االستعراض فالرأي هو أن مناط منع اإلقامة يف داير 
ا عند األمن على نفسه وعلى من حتت رعايته، وقدرته على إظهار شعائر دينه فتجوز املسلم يف دينه، أمّ 

ديث اامة، وهبذا الرتجيح نستطيع أن جنمع بني األحاديث املتعارضة، وهذا التوفيق بني األحله اإلق
- (7). يقول اإلمام التهانوياملختلفة هو ما ذهب إليه مجهور العلماء كما ذكران، وهذه بعض أقواهلم

                                                 

 زين العابدين احلدادي ث املناوي القاهري، زين الدين: من كبار العلماءهو حممد عبد الرؤوف بن اتج العارفني ابن علي بن   (1)
له حنو مثانني مصنفا، من كتبه )كنوز احلقائق( يف ه. 1031سنة  ه، وعاش يف القاهرة وتويف هبا952ة ولد سن ابلدين والفنون.

يض القدير ( و )شرح الشمائل للرتمذي(. احلديث، و )التيسري( يف شرح اجلامع الصغري، جملدان، اختصره من شرحه الكبري )ف
 ، 6/204عالم، األو  ،1/357البدر الطالع،  انظر:
 .6/111 ،1ط فيض القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير،املناوي،   (2)
 .64سبق خترجيه، انظر: ص (3)
 .27ص، 1ط، أوثق عرى اإلميانابن عبد الوهاب، سليمان بن عبد هللا بن حممد،  (4)
 .64سبق خترجيه، انظر: ص  (5)
 2/594، 1ط ،ى شامت الرسول الصارم املسلول علابن تيمية،  (6)
هـ. بديوبند أعظم املراكز العلمية 1310ظفر بن أمحد بن لطيف العثماين التهانوي احلنفي. احملقّ ق، البحااثة. ولد سنة هو  (7)

ما متك ن م ن ة: حممد أشرف التهانوي، الذي اعتىن به، فلاألم، د.طابهلند. تلق ى الع لم  م ن صغره، السيما ما كان م ن خاله حكيم 
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إىل   لنيبعلى جواز اإلقامة:"أبن احلبشة كانت دار كفر قبل هجرة ا مستدال -من فقهاء احلنفية
ة، بل بقيت كذلك بعد إسالم النجاشي أيضا. لكونه كامتا  إسالمه، ومل تكن اإلقامة هبا حمرمة املدين

مؤيدا أبمر على املسلمني، بل أمروا ابهلجرة إليها قبل هجرهتم إىل املدينة. فاحلق ما قاله املاوردي لكونه 
عنها يف بيان مشروعية اهلجرة  رضي هللا تعاىلابهلجرة إىل احلبشة، ومتأيدا بقول عائشة  أصحابه النيب 

 .(1)»وإن سببها خوف الفتنة"

على من أطاقها؛ إمنا  فرض اهلجرة على أن هللا ت سنة رسول "ودلّ قال اإلمام الشافعي: و  
أن يقيموا هبا بعد  مبكة لقوم أذن هو على من فنت عن دينه ابلبلد الذي يسلم هبا؛ ألن رسول هللا 

مر جيوشه أن يقولوا ملن أسلم وكان أي،  وغريه إذ مل خيافوا الفتنة املطلب عبد بن العباس ممنهإسالمهم 
 . (2) وليس خيريهم إال فيما حيل هلم" ،فأنتم كأعراب وإن أقمتم،  للمهاجرين إن هاجرمت فلكم ما

له اهلجرة وال جتب عليه،  من ُتستحبّ قدامة بعد أن عّدد أنواع اهلجرة ذكر منها: "ابن  ويقول
وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينه وإقامته يف دار الكفر، فُتستحب له ليتمكن من 
 جهادهم وتكثري املسلمني ومعونتهم، ويتخلص من تكثري الكفار وخمالطتهم ورؤية املنكر بينهم، وال

 . (3)"جتب عليه إلمكانه إقامة واجب دينه بدون اهلجرة

فإن الناظر إىل أقوال املتقدمني من الفقهاء ممن ذهبوا إىل حرمة اإلقامة يف دار الكفر  كذلكو 
يتبني له أن سبب املنع هو أهنا دار حرب الأيمن فيها املسلم على نفسه ودينه، أما يف وقتنا الراهن فإن 

ثيق الدولية اليت حتفظ نظرا للموا ؛وسلم (4)دار عهد أن أغلب دول العامل تعدحيث ريا الوضع خيتلف كث
 ال حرب داير اهنأ أساس على قائم ا كان قدميا الكفر داير إىل النظر مناط إنحرية اإلنسان وحقوقه، "

 األحوال، أغلب يف ا  متحقق املناط هذا يعد فلم اليوم أما ماله، أو دينه، على وال نفسه، على فيها املسلم أيمن

                                                 

تاب: "إعالء السنن"، مع التدريس والفتوى، فبقي يف أتليفه عشرين سنه، فتم  الكتاب يف واحد وعشرين العلم فو ضه أتليف ك
 .28-1/25هـ. انظر: مقدّ مة كتابه إعالء السنن، 1394جمل دا، وله مصن فات كثرية ابألردية. تويف سنة 

 .12/661 ،1، طإعالء السننالتهانوي، (1)  
 .4/170، د.طاألم، الشافعي،   (2)
.9/237 ،1طاملغين، بن قدامة، ا  (3)

، 2، انظر: نظرية احلرب يف اإلسالم للشيخ حممد أيو زهرة، طغري دار املسلمني ارتبطوا مع املسلمني بعهد :دار العهد هي  )4(
.35م(، ص2008-ه1429)القاهرة: وزارة األوقاف 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=18
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=18
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 ذلك، حمل املستقرة والدساتري والقوانني الدبلوماسي، والتمثيل الدولية، واملواثيق املعاهدات حل ت حيث

 األصل  مبقتضاها  أصبح اإلسالمي، العامل ودول شعوب ومنها العامل، شعوب بني بينية عالقات ونشأت

 .(1) "اندرة أو ةيلقل حاالت يف إال والسلم، العهد العالقة، يف املستقر

جيب عليه اخلضوع لقوانني ونظم ختالف دينه ومعتقداته، "فهذا أيضا يرده مقام أما قوهلم أنه 
، وهذا ال ينطبق على واقعنا أيضا، إذ أن بالد الصحابة يف احلبشة، إذ كانت تطبق فيها أحكام الشرك

، (2)"فاوت يف قدر اخلضوعالكفر وبالد اإلسالم استوت يف خضوعها ألحكام الشرك، وإن وجد ت
ل وسيلة تسهّ  ابلتحاكم لغري شرع هللا، وإمنا هوال يعين الرضا  (3)لتجنس جبنسية دولة أوربيةأن ا أيضا

ما دمنا قد قلنا جبواز االقامة يف دار "الزحيلي: على املسلمني يف الغرب أمور معاشهم وتنقلهم. يقول 
وتسهل  ،فهي تسهل هلم األمور ،هو إال لتنظيم العالقة فإنه يتفرع عنه جواز التجنس ألنه ما ؛الكفر

اجلنسية هي وثيقة "فذكر أن: (5)حالوةحسني  إىل نفس الرأي ذهبو  ،(4)"أيضا  االستفادة من خدماهتم
كما تكفل له من   ،وتكفل له حرية احلركة والتنقل إايها،االقامة الدائمة يف البلد الذي منحه  ل لهتكف

وله حرية  ،سه وماله وعرضه ونسله وعقلهيت قد تعينه على احلفاظ على دينه ونفاحلقوق والواجبات ال

                                                 

اجمللة العلمية للمجلس األورويب ، املسلمني يف جمتمعات األقليات اجتماعيا وسياسيام مشاركة حكالفعر الشريف،   (1)
.278ص  ،12-11 ع، واإلفتاء للبحوث

 .73، ص1طأحكام األحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب، الرافعي،  (2)
 شروط احلصول على اجلنسية اهلولندية:   (3)

 .عاما 18ن يكون عمر املتقدم فوق أ -
 . سنوات متواصلة ابقامة سارية املفعول 5العيش يف هولندا ملدة  -
 .)ان يكون املتقدم حاصل على شهادة اندماج )اتقان اللغة اهلولندية قراءة وكتابة و حمادثة -
 .و عوقب )خدمات اجتماعية( داخل هولندا او خارجهاأن اليكون املتقدم قد سجن أ -
 . يورو 405يورو او غرامات صغرية جمموعها  810ة وقدرها أن اليكون قد حصل على غرامات مالية كبري  -
انظر: موقع وزارة العدل اهلولندية، شروط احلصول على اجلنسية،  .املوافقة على االلتزام ابلقوانني اهلولندية واحرتامها -

https://ind.nl/Nederlanderschap/Paginas/Naturalisatie.aspx 
هذا جواب عن سؤال للباحث خالد عبد القادر خالل مقابلة شخصية مع الدكتور وهبة الزحيلي. انظر: فقه األقليات   (4)

 .608، ص1، طفقه األقليات املسلمة خلالد عبد القادراملسلمة لعبد القادر، 
 .س األوريب لإلفتاء والبحوثاألمني العام للمجل  (5)

https://ind.nl/Nederlanderschap/Paginas/Naturalisatie.aspx
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فإذا وجد املسلم ضيقا  على دينه يف البلد  ،االقامة يف بلد اجلنسية أو االنتقال إىل أخرى حسب رغبته
 .(1)"شكالية عليه يف ذلكإوأراد أن يرحل إىل أخرى فال  ،اليت حصل منها على اجلنسية

إن "، يقول حالوة: أو دينه عقد مدين ال عالقة له مبعتقد الشخص التجنس هو كما أن عقد
دين فوالء املسلم ألمته ودينه ال عالقة له ألهنا ال ترتبط ابل ؛اجلنسية ال تدخل حتت املواالة والوالء

انت وقد جيمع هذا الوطن داي ،وأما اجلنسية فعالقتها ابلوطن الذي يعيش عليه ،ابملكان الذي يعيش فيه
بل أن الدول الغري اسالمية والغربية  ،معهم عقد املواطنة وهو عقد مدين ال ديينومذاهب وحنل شت جي

، وهذا ما قرره كذلك أمحد (2)هلا ابلدين"دولة علمانية ال عالقة ا منها على وجه اخلصوص تعلن أهن
 اخلاص الشأن يف غالبا تتدخل ال األوروبيةاجملتمعات  يف اليوم السائدة القواننيجاب هللا، فذكر أن:"

 الطوائف ملختلف الدينية املمارسة حرية حتديد إىل يؤدي مبا الديين الشأن يف ابلتايل تتدخل ال وهي لألفراد،

 وكفالة ، األداين خبصوص احلياد مببدإ االلتزام ؛الدولة علمانية أسس من فإن ،العكس على بل الدينية،

 .(3)"وممارسة اعتقادا أتباعها حقوق

 قوة يف صنع القرارات، وإنشاء األحزاب، لألقلية املسلمةالتجنس يعطي  أن ذلك إضافة إىل
، يقول القرضاوي معّددا فوائد جتنس للمسلمني يف الغرب، قضااي أمتهم ومناصرة وعقد التحالفات،

األصليني،  تعطي املسلم قوة مادية ومعنوية، وجتعل له حق املواطنة، كاملواطنني أهنا " من ذلك، فذكر
االنتخاب والرتشيح، وحقوق أخرى كثرية ومهمة، وتستطيع  فال يستطيع أحد طرده كما يشاء، وله حق

اجلماعة املسلمة إذا احتدوا وتفامهوا وتعاونوا أن يكونوا مجاعة من )مجاعات الضغط( السياسي، )اللويب(، 
ويستطيع املسلمون أن يقوموا  وحينئذ ختطب األحزاب السياسية ودهم، وحتاول كسبهم إىل جانبها،

بني األحزاب، وبني املرشحني، وخيتاروا منهم من يرونه أقرب إىل قيمهم، أو أرعى  بدور مهم يف الرتجيح
 .  (4)"أو قضااي أمتهم الكبى ،ملصاحلهم وحقوقهم

                                                 

ص  ،12-11 ع، واإلفتاء اجمللة العلمية للمجلس األورويب للبحوث، اإلجيايب للمسلمني يف أوربقواعد االندماج حالوة،   (1)
306. 
 .306ص  نفس املرجع،  (2)
  .262ص  ،11ع ،الوسطية بني مقتضيات املواطنة يف أورب، واحلفاظ على اهلوية اإلسالمية، جاب هللا  (3)
 .24ص  ،1ط ،املسلمةيف فقه األقليات القرضاوي،   (4)
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 ويفوإزاء هذه املنافع واملصاحل يرى حسني حالوة أن طلب التجنس قد يرقى إىل الوجوب: "

 إال الواجب يتم ماال نأل ؛واجبة تكون قد بل جائز غري أو جائز أمر جمرد اجلنسية تكون ال االتحلا هذه

،  اإلسالم على أبنائه وتنشئة وبيته بنفسه االهتمام هو ثقيل عبء املسلم على هنا ويبقى ب،واج فهو به
 .  (1) "تعاىل هللا إىل الدعوة أبمر والقيام

توفره من حقوق خاصة فيما بية، وما ية، وهو طبيعة القوانني الغر وهناك أمر آخر يف غاية األمه
 الدول يف القواننيأن  "، وحق التقاضي ضد أي قرار ميس هذا اجلانب، وذلك (2)يتعلق ابحلرية الدينية

 ،(3)الدينية املمارسة حرية تكفل اليت اإلنسان حقوق ومبواثيق عامة دستورية بقواعد حمكومة األوروبية
 القضاء إىل اللجوء خالل من أو السياسية، أو اإلدارية املطالبة خالل من ميكنه  املسلم املواطن فإنّ  وابلتايل

                                                 

 .307ص  ،11ع ،قواعد االندماج اإلجيايب للمسلمني يف أوربحالوة،   (1)
 يقّر الدستور اهلولندي ابحلق يف حرية الدين أو املعتقد، فقد ورد يف ديباجته أنه:   (2)

دون ، أكان ذلك مبفرده أو ابالشرتاك مع غريهعتقده حبرية، سواء ممارسة دينه أو م  اعتناق أولكل شخص احلق يف" -
 اإلخالل مبسؤوليته مبوجب القانون.

قد توضع قواعد متعلقة مبمارسة هذا احلق يف غري املباين واألماكن املغلقة مبوجب قانون صادر عن البملان لغرض محاية  -
انظر: املادة السادسة من الدستور اهلولندي  ".منع االضطراابترور، وملواجهة أو الصحة العامة، وملصلحة تنظيم حركة امل

على موقع احلكومة اهلولندية: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2007/06/26/de-

nederlandse-grondwet-2006 
 "=لى التايل: وهذا ما أقرته االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان يف املادة التاسعة، حيث نصت ع  (3)

حرية تغيري الديــن أو املعتقد، وكذلك حريــة إظهار لكل شــخص احلق يف حرية الفكر والضمري والدين. ويســتلزم هذا احلــق  .1
 .املعتقد فرداي  أو مجاعيا ، ويف العلن أو يف الســر، ابلتعبد والتعليم واملمارسات وإحياء الشعائرو  الدين

ضرورية  واليت تشــكل تدابريالقانون، ة إظهار الدين أو املعتقدات غري تلك املنصوص عليها يف ال جيوز وضع قيود على حري .2
أو الصحة أو األخالق العامة، أو محاية حقوق الغري وحرايته". انظر: لألمــن العــام أو محايــة النظام . الدميقراطــياجملتمع يف 

 ،"االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان"

 .coe.int/Documents/Convention_ARA.pdfwww.echr 
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، ويف حالة احلرج يلزم املسلم أن يبحث عن البدائل اليت (1)"دينه مع يتعارض قانوين إلزام أي من يعفى أن
 احة.، أو ينتقل إىل بلد أوريب آخر أكثر مس(2)توفرها القوانني الغربية

ابملعقول وتعديدهم لبعض أنواع الفنت اليت قد يتعرض هلا املسلم يف نفسه ودينه، أما احتجاجهم 
فنقول أبن حال الكثري من بلدان املسلمني قد ال ختتلف كثريا عن حال أوراب يف احنالهلا وعلمانيتها، 

أينما  ح املسلمة أن يتسلّ كما أن أكثر أحكام الشريعة معطل فيها، لذا فالواجب يف هذه الفرتة العصيب
 .كان ابلعلم واإلميان ملواجهة هذه الفنت

ابلنسبة للمقيم يف الغرب فعليه أن حيرص على القرب من جتمعات املسلمني ومؤسساهتم و 
ومساجدهم، واملشاركة يف البامج واألنشطة والفعاليات املختلفة اليت تنظمها املراكز اإلسالمية اليت 

افة اإلسالمية والوعي الديين بني أبناء اجلالية املسلمة، بل قد رايداي يف نشر الثقتلعب دورا إشعاعيا و 
يستغرب كل متتبع ألحوال األقلية كيف أن عددا من املهاجرين أتوا من بلداهنم األصلية إىل أوراب جيهلون 

 -احلمد وهلل–ي الشعائر الدينية، ث تغريت أحواله الكثري عن أحكام دينهم، ومنهم من كان اليؤدّ 
مع إخوانه وارتياده ملساجدهم اليت تتمتع حبرية كاملة يف تنظيم خمتلف األنشطة الدعوية  ابختالطه

واستقبال العلماء والدعاة، وتعليم اللغة العربية  ،وامللتقيات الدعوية ،والتعلمية من إقامة للدورات الشرعية
ورها على أداء الصلوات المية اليت اقتصر دوغريها من املناشط عكس أغلبية مساجدان يف بلداننا اإلس

 وخطب اجلمعة فقط!!.

                                                 

 .258ص  ،11ع، الوسطية بني مقتضيات املواطنة يف أورب، واحلفاظ على اهلوية اإلسالمية، جاب هللا  (1)
مثل قضية احلجاب يف فرنسا، ومنع الفتيات املسلمات من الدخول إىل املدارس حبجاهبن، فهناك يف فرنسا إمكانية فتح   (2)

 ايت إسالمية خاصة، وهنا أييت دور تفعيل الدعم اإلسالمي لألقليات املسلمة يف املهجر.مدارس واثنو 
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خلطر االحنراف خالل إمكانية تعرضهم  من لألبناء فتنة فيها واإلقامة الغرب داير يف املواطنة أما قوهلم إن
، فيمكن اجتناب ذلك إذا حرص اآلابء اإلسالم عن البعيدة التعليمية البامج يف انصهارهم، و والذوابن

 ومن ذلك: الرتبوي جتاه أوالدهم،أداء دورهم على 
 اجلانب أفرادها يف ويعمق العصر يالئم مبا وسائلها وجيدد ة،الرتبي ف"املسؤول عن األسرةيكث أن .1

 .(1)"الكثري وقته من هلم ويفرغ وأوالده، أبهله صلته ويقوي والروحي، اإلمياين
 .رة بكثرة يف الدول األوربيةنتشاملمبدارس تعليم الدين واللغة العربية إحلاق األبناء  .2

قراءته بصورة صحيحة وهادئة، فهناك إىل الواقع الغريب بعيون منطقية، و  أن ينظر الوالدان .3
إجيابيات كثرية كالعناية ابلعلم واملعرفة والبحث، وشيوع ثقافة النظام واإلتقان واحرتام املواعيد 

يت ينبغي لآلابء رصدها واستثمارها لتكوين ال ياتوحرية التعبري، وحرية التدين، وغريها من اإلجياب
شخصية أبنائهم، كما أن هناك سلبيات كثرية كشيوع االحنالل اخللقي، وثقافة اإلحلاد، وضعف 
سلطة االوالدين على أبنائهم وغريها كثري جيب على اآلابء تفاديها، وبناء دفاعات ذاتية من 

 فعندما تتلمس األم املسلمة الواقع الضاغط، ومةقاخالل احلوار واملناقشة والتعليم والتدريب مل
بشكل منطقي، فإهنا تدفع هبم إىل نقطة التوازن أوالدها هذه املظاهر وتدركها جيدا  وتكسبها "

النفسي واالجتماعي واإلحساس ابلتميز والقدرة على العطاء داخل هذا االنتماء الواعي 
بني ما جيب التعايش معه والتمايز ، بل للتفرقة وفقدان اهلويةللمجتمع األوريب، ال للذوابن فيه 

عنه، وللوصول إىل إمكانية تغيري هذا الواقع لصاحل اهلوية والتصور والفكر اإلسالمي، ولنا يف 
جتارب أسالفنا التجار والدعاة الكثري من الدروس حينما تواجدوا ىف مناخات مغايرة لإلسالم، 

تغيريها وصبغها ابلصبغة خات استطاعوا زن لتلك املناومع فهم دقيق ومنصف ومتوا
  . (2)"اإلسالمية

أشد احلرص على االلتصاق ابجلماعة املسلمة، واالبتعاد عن  املسؤول عن األسرة أن حيرص .4
محاية هذا التقارب والتفاعل يف  ألنّ ، والسكن يف األماكن النائية عن جتمعات املسلمنيالعزلة 

شاركة يف األنشطة واللقاءات والرتدد على املسجد واملركز ملا"، كما عليه الذوابنله وألبنائه من 

                                                 

 .338ص  ،11ع، قواعد االندماج اإلجيايب للمسلمني يف أوربحالوة،   (1)
، "األم املسلمة ودورها يف تربية أبنائها يف الغرب"احلماد،   (2)

http://www.lahaonline.com/articles/view/13831.htm 
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ليمكن التنسيق  ؛اإلسالمي، والتعرف على األسر املسلمة وأماكن تواجدهم ودراستهم وعملهم
معهم قدر اإلمكان يف أتسيس مدرسة أو بناء جامع أو االشرتاك يف مشروع أو تنشيط بقالة 

ال حيفظ املرء املهاجر  ذلك... وهذا اإللتصاقملحمة إسالمية وحنو  خاصة أو الشراء من
واملغرتب فقط، بل حيفظ وحيمي زوجته وأوالده مبا يتيسر هلم من لقاءات أسرية وحلقات دراسية 
ومناسبات دينية وأنشطة اجتماعية تربطهم ببعضهم وتكون منهم كتلة غري قابلة للمحو أو 

  .، وزايرته ابستمراراألصلي بلده اإلسالميأبهله و ، وتوثيق صلته (1)االمتصاص "

ويف حالة اإلخفاق، وتوقع اآلابء سقوط أبنائهم يف هاوية االحنراف، فما عليهم إال أن حيزموا 
أمتعتهم ويبحثوا عن مناخ جديد يف أي بلد إسالمي يتسىن هلم من خالله تربية أوالدهم بشكل 

 صحيح.

ؤولية كبرية يف احلفاظ على هوية سم املساجد واملراكز اإلسالميةعلى فإن  اإلطارويف هذا 
العديد من اللقاءات لألسر املسلمة، لتتعرف على بعضها "تنظيم املسلمني يف هذه الداير من خالل 

، وإقامة األنشطة والبامج (2)مما يقوى فكرة األخوة ويرسخ الشعور ابهلوية اإلسالمية املشرتكة"البعض 
، وأتسيس املدارس واملعاهد واحلج واجلُمع ورمضان الدينية كاألعيادواغتنام املناسبات ، لتثقيفيةلتوعوية واا

، ودعوة مشاهري وتشييد املساجد واملآذن والصدح بصوت األذان، واملنتدايت االجتماعية الشرعية
 العلماء والدعاة إللقاء الدروس واحملاضرات..

س فرع عن هذه اإلقامة لتجن، وايف البلدان الغربيةاإلقامة جيوز للمسلم  أنهوبناء على ما سبق 
إذا أمن على نفسه وعلى من حتت رعايته، واستطاع إظهار شعائر دينه، وقد ترتقي أحياان هذه اإلقامة 

 إىل الوجوب إذا كان يف إقامته مصلحة لإلسالم واملسلمني.

عن جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة ويف ختام هذا املبحث نسوق نص الفتوى الصادرة 
حول حكم إقامة ي، وقرار اجمللس األوريب لإلفتاء، وقرار جممع فقهاء الشريعة أبمريكا ر اإلسالماملؤمت

                                                 

 http://alkeltawia.com/site2/pkg09/index.php?page=show&ex، "آداب االغرتاب"سامل،   (1)
 سابق.رجع م  (2)
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بعض القيود والشروط  أوال: فتوى مجاعية، واثنيا: أهنم وضعوا الداير غري اإلسالمية ابعتبارها املسلم يف
 تزام هبا ملن يرغب العيش يف هذه الداير.املهمة اليت نرى ضرورة االل

 نص فتوى جممع الفقه اإلسالمي: : أوال
املكلفون من قبل اجملمع اهلجرة إىل اجملتمعات غري اإلسالمية واإلقامة  (1) "أجاز األعضاء

 ﴿دليل قوله تعاىل: هبا، وأهنا مباحة ب               

       ﴾ (2):وبشروط هي 
ا للكفر وأهله، أو تقوية جلانبهم يف جمال ما، أو أن ال تكون اهلجرة حبّ  .1

اة املسلمني، أو حماربة املسلمني تكثريا لسوادهم أو مواالهتم ومعاد
 وإطالعهم على عوراهتم.

أن تكون اهلجرة طلبا لعلم غري متوفر يف العامل اإلسالمي، أو طلبا لرزق  .2
 حالل مل تتيسر سبله يف العامل اإلسالمي.

من حقوق النفس صيانتها من كل أنواع الظلم، فإذا ظلم املسلم أو  .3
يف  إال  آمنا أيوي إليهخاف على نفسه من الظلم، ومل جيد مكاان

 غري إسالمية، فله أن يهاجر إليها حفاظا على مهجته.تمعات جم

 أن ال تكون اهلجرة جملرد الرتف واملتعة، واالزدايد من الثروات واألموال. .4

أن تكون له القدرة على احلفاظ على دينه وهويته الثقافية واحلضارية،  .5
ن الضياع واالنسالخ تهم مومحايا له االستطاعة على تربية أبنائه، كم
 . (3)الدين اإلسالمي"من 

 اجمللس األوريب لإلفتاء.قرار اثنيا: 
حكم إقامة املسلم يف بالد غري إسالمية، وذلك يف ضوء  حباثاألتناولت بعض فقد "

نصوص الكتاب والسنة ومذاهب فقهاء اإلسالم، وخلص إىل توكيد فتوى سابقة له يف 
 إضافة ما يلي:بالد اإلسالمية، مع مشروعية اإلقامة يف غري ال

                                                 

والشيخ أمحد بن وهم: احلاج جبن عبد الرمحن ابه، وزير الشؤون الدينية بغينيا، والشيخ حممد بن عبد اللطيف آل سعد،   (1)
 ين العثماين، والشيخ حممد املختار السالمي، والشيخ حميي الدين قادي.محد اخلليلي، والقاضي حممد تقي الد

.15سورة امللك، اآلية:  (2)
 .116-1/115، 1نقال عن كتاب "فقه األسرة املسلمة يف املهاجر" للعمراين، ط  (3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
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مت ُوجد األمن للمسلم يف نفسه ودينه يف بقعة من األرض، ينال فيها حقوقه اليت  أوال :
متّكنه من ممارسة شعائر دينه، دون إضرار به، فإقامته يف تلك البقعة ترتدد بني أحكام ثالثة 

 حسب مقتضيات احلال:
 ه يف غريها.قامته فيها مع إقامتاجلواز، وذلك يف حالة تساوي إ األول:
االستحباب، وذلك يف حالة متكنه من املشاركة اإلجيابية يف اجملتمع والتعريف مبحاسن  الثاين:

 دينه ومكارم األخالق والقيم الفاضلة، أبكثر مما يكون يف غريها.
الوجوب، وذلك يف حالة ما إذا ترتب على هجرته ضرر أو فساد حمقق، وكان  والثالث:

 ورده.درا  على رفعه قا

إن اهلجرة من مكان إىل آخر حبسب مفهومها الشرعي ليست مطلوبة شرعا  إال إذا  اثنيا :
خاف املسلم على دينه، وأوذي بسبب ممارسة شعائر دينه، وتضرر بذلك يف نفسه أو أهله 

 . (1) "أو ماله

 .املسلمنيري جمتمعات غندماج يف الحول مفهوم املواطنة وا اثلثا: قرار جممع فقهاء الشريعة
ال حرج أن يستوطن املسلم بلدا  غري إسالمي لفائدة دينية كالفرار بدينه من بلد يضطهد "

فيه، أو ملنفعة دنيوية بشرط أال خيل هذا بواجباته الدينية جتاه نفسه ومن اسرتعاه هللا شأهنم 
 .من زوجة أو ولد

املسلمني األصليني، مع طنني املوااستمرار إقامة  -من ابب األوىل  –كما ينبغي 
استفراغ الوسع يف احملافظة على دينهم والدعوة إليه. وإظهار ما ميكنهم إظهاره من شعائره، 
والصب على ما يصيبهم من بالء ابعتبارهم النواة األساسية األقدر على توطني اإلسالم يف 

ال أن يُعىن املسلمون ذا اجمليف ه ومن النصائح اهلامة اليت يصر عليها اجملمع...هذه اجملتمعات
بتنشئة األجيال املسلمة على عقيدة اإلسالم ومثله وأحكامه، وذلك من خالل احلفاظ 

إضافة للعناية  على سالمة املنهج إتباعا للقرآن والسنة يف مراكزهم ومدارسهم اإلسالمية.
هتمام مع اإلمني. جتماعية اليت تسهم يف احلفاظ على هوية املسلالة واابألنشطة الثقافي

 . (2)مينية ترعى مصاحلهم وتقوم بتوجيههإبجياد قيادة د

                                                 

 ،3/16اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية قرار "اجمللس األوريب لإلفتاء،   (1)
 e-cfr.net/ar/index.php?ArticleID=284. 

 جممع فقهاء الشريعة أبمريكا، البيان اخلتامي لدورة األئمة الثامنة،   (2)
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ال حرج يف التجنس إذا اختذ سبيال لرتتيب شؤون أما فيما يتعلق مبوضوع التجنس فقرر اجملمع التايل: "
وأمته، املقيمني خارج داير اإلسالم وتوطني دعوهتم وترسيم مؤسساهتم، ما بقي صاحبه على والئه مللته 

 . (1) "مع هللا ورسوله، وآمنا على نفسه وأهله من الفتنة يف الدينائه بعهده ووف

  

                                                 

http://www.amjaonline.org/en/component/content/article/20-declarations/51-
2013  

قرار حول النوازل العقدية مشروع ، كندا  – مبونرتايل املنعقد أبمريكا الشريعة فقهاء جملمع السادس املؤمتر وتوصيات قرارات  )1(
 /2009/11http://www.amjaonline.net ،-جدلية العالقة بني الوالء الديين واالنتماء القومي-  شئةللنا

 

http://www.amjaonline.net/2004/04/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
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 يف اجملتمعات الغربية اإلنسانية مع غري املسلمني الفقهي للعالقات إلطارا: املبحث الثاين

 .يف الغرب اإلنسانية مع غري املسلمني اتالتوصيف الفقهي للعالق: املطلب األول

الفقهي املناسب  التوصيفمعرفة  ؛املسلمني يف الغرب اإلحاطة هبعلى اينبغي  اليت املسائل من أهمن إ
 حبث هذا املوضوع،، لذا سنحاول يف هذا املطلب الذي جيمعهم مع جمتمعاهتم الغربيةاالجتماعي  للعقد

األمان، للدخول إىل داير عقد  غري املسلمما مدى مشروعية منح مسألتني: األوىل: النظر يف من خالل 
ومب ينعقد األمان لدى غري املسلم، عقد ثانية: هل جيوز للمسلم أن يطلب ملسلمني، واملكث فيها. والا

 تكييفه الفقهي يف واقعنا املعاصر؟.هذا العقد؟ وما 

يف و  ،يف اللغةعقد األمان أوال مصطلح  فسنعرّ وقبل اخلوض يف تفاصيل هذه األحكام، ف
 .اصطالح الفقهاء

 ، وهو الطمأنينة.(2)األمان: ضد اخلوفو  .(1)اإلبرام واإلحكامالعهد و فالعقد لغة: يطلق على 
الصدق والعهد  . واألمان كذلك(3)األمان، واستأمن إليه: دخل يف أمانهاستأمنه: طلب منه   :يقال

  . (4)واحلماية والّذمة

أو العزم  ،الهرفع استباحة دم احلريب ورقّ ه وماله حني قت"عقد األمان أبنه:  فعرّ يُ فاصطالحا أما 
 . (5)"عليه مع استقراره حتت حكم اإلسالم مدة ما

                                                 

 .222-10/221 "،مادة "عقد ،د.طلسان العرب، ابن منظور،  (1)
 .1/163 مادة "أمن"، مرجع سابق، (2)
 .1/25 د.ط،بري للرافعي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكالفيومي،  (3)
 .17، د.ط، صحميط احمليطالبستاين،   (4)
مواهب اجلليل يف شرح و ،4/296، 1للشربيين، ط ومغين احملتاج ،1/283للسرخسي، د.ط،  شرح السري الكبريانظر:  (5)

 .3/360، 3، طللحطاب خمتصر خليل
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استباحة دمائهم يقتضي ترك القتل والقتال مع احلربيني، وعدم "عقد األمان فدل هذا التعريف على أن 
وأمواهلم، أو اسرتقاقهم، والتزام الدولة اإلسالمية توفري األمن واحلماية ملن جلأ إليها من احلربيني واستقر 

 .(1)"ت حكمها مدة حمدودةحت

واإلقامة  ،األمان يف دخول بالد املسلمني غري املسلممنح مشروعية على  وقد استدل العلماء
 وإمجاع الفقهاء. ،والسنة النبوية ،جة إىل ذلك أبدلة من الكتاب الكرميإذا دعت احلا ،فيها مدة معينة

 ﴿: فقوله جل وعال ؛فأما من الكتاب              

            ﴾ (2) من حيث اآلية  فدلت
 اإلمام قال تب عليه ضرر،األصل على جواز إعطاء الكافر األمان إذا طلبه وكان فيه مصلحة، ومل يرتّ 

ه:"استجارك: معناه سأل جوارك، أي أمانك وذمامك، فأعطه (3)العريب ابن  فإن قبل القرآن، ليسمع إاي 
ا واآلية .مأمنه إىل فرد ه أىب وإن فحسن، أمرا  فأما اإلسالم،  يف والنظر القرآن، مساع فيمن يريد هي إمن 

 .  (4)ه"منفعت به عليهم يعود فيما والنظر املسلمني، ملصلحة هي ذلك فإمنا لغري اإلجارة

-وما ذهب إليه ابن العريب على أن األمان يف اإلسالم ليس مقصورا على جمرد مساع كالم هللا 
ومعرفة شرائعه وأحكامه فحسب، بل يشمل كل غرض صحيح جاء من أجله الكافر، وال  -عز وجل

رب إىل دار اإلسالم ار احلم من دمن قد  " :هو ما قرره ابن كثري يف تفسريه حيث قال ؛ابملسلمني يضرّ 
جزية، أو حنو ذلك من األسباب، فطلب  يف أداء رسالة أو جتارة، أو طلب صلح أو مهادنة أو محل

 .  (5) ه"من اإلمام أو انئبه أماان، أعطي أماان ما دام مرتددا يف دار اإلسالم ، وحت يرجع إىل مأمنه ووطن

                                                 

 .128، ص 1ط، لدبلوماسية بني الفقه اإلسالمي والقانون الدويلابعمر، ا  (1)
 .6سورة التوبة، اآلية:  (2)

حممد بن عبد هللا بن حممد بن عبد هللا املعافري اإلشبيلي املالكي رحل إىل املشرق فلقي الغزايل أبو بكر ابن العريب: هو (3) 
مؤلفات كثرية، له  ه، 468قاض، من حفاظ احلديث، بلغ رتبة االجتهاد يف علوم الدين. ولد إبشبيلية سنة  والطرطوشي وغريمها،

 .6/230، واألعالم، 20/197ه، وهو غري ابن عريب الطائي صاحب وحدة الوجود. انظر: سري أعالم النبالء 543ويف سنة ت
  . 2/458، 3ط أحكام القرآن،، ابن العريب  (4)
.4/114، 2تفسري القرآن العظيم، طكثري،  ابن  (5)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
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فعليه  ؛ة املسلمني واحدة، يسعى هبا أدانهم، فمن أخفر مسلماذمّ »: فقول النيب  ؛وأما من السنة
ء ففي هذا احلديث جواز إعطا ؛(1) «لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل منه صرف وال عدل

 ب العمل مبقتضاه على ابقي املسلمني.األمان من كل مسلم، ووجو 

أي: أماهنم صحيح، فإذا  «ة املسلمني واحدةذمّ » :-- قوله: "-رمحه هللا-قال ابن حجر 
مة الذّ  ؛البيضاوي واحد منهم حرم على غريه التعرض له. ولألمان شروط معروفة. وقالأّمن الكافر 

أي: يتوالها ويذهب وجييء،  ،«يسعى هبا»إضاعتها. وقوله:  ي هبا؛ ألنه يذم متعاطيها علىالعهد، مسّ 
ن أحد من املسلمني شريف أو وضيع، فإذا أمّ  ،أكثر ة املسلمني سواء صدرت من واحد أوواملعىن أن ذمّ 

أة واحلر والعبد؛ ألن املسلمني كن ألحد نقضه، فيستوي يف ذلك الرجل واملر كافرا وأعطاه ذمة مل ي
أي: نقض العهد، يقال خفرته بغري ألف:  ،والفاءابخلاء املعجمة  ،«فرفمن أخ»كنفس واحدة. وقوله: 

 . (2)"أمنته، وأخفرته: نقضت عهده

 كشييقول اإلمام الزر فاإلمجاع، من وأما 
 ؛"يصح إعطاء األمان للكفار يف اجلملة ابإلمجاع: (3)

 . (4) فيحرم قتلهم، وماهلم، والتعرض هلم"

ؤّدي إىل ضرر  وقد يكون حراما  أو مكروها  إذا كان يواألصل أن إعطاء األمان أو طلبه مباح، 
بشروطه )وجب( على املسلمني وإذا وقع األمان من اإلمام أو من غريه ، بأو إخالل بواجب أو مندو 

                                                 

يف  (، وأخرجه مسلم1870)، رقم 356حرم املدينة، صاملدينة، ابب  ، أبواب فضائلصحيح اجلامعيف  البخاري أخرجه (1)
، رقم 539ص صيدها،ابب فضل املدينة ودعاء النيب صلى هللا عليه وسلم فيها ابلبكة وبيان حترميها وحترمي ، كتاب احلج، الصحيح

(1370.) 
   .4/103، 1طفتح الباري شرح صحيح البخاري، حجر العسقالين،  ابن  (2)

أخذ الفقه عن موفق ، كان إمام ا يف املذهب،  فقيه حنبلي، الدين( مشس) املصري الزركشي  بن حممد  حممد بن عبد هللاهو   )3(
 ، وتويف722. ولد سنة متفنّ ن ا يف الفقه واحلديث وغريه، من أهم مصنفاته: شرح اخلرقيالدين عبد هللا احلج اوُي وكان عاملا  

 .10/239لكحالة،  معجم املؤلفنيو ، 6/224البن عماد احلنبلي،  ذرات الذهبشانظر:  .هـ772ابلقاهرة سنة 
  .10/114 ،1، طشرح الزركشي على خمتصر اخلرقيالزركشي،   (4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13926
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
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مجيع ا )الوفاء به(، فال جيوز أسرهم وال أخذ شيء  من ماهلم إال بوجه  شرعي، وال أذيتهم بغري وجه  
 . (1) شرعي

على مشروعية إعطاء  ،األمة علماءمجاع إو  فدلت آية االستجارة وحديث حفظ ذّمة املسلم
األمان لغري املسلم إذا رغب الدخول يف داير املسلمني، وحرمة االعتداء على دمه أو ماله سواء أكان 

 معاهدا. مبلده حربيا أ

وهبذا التشريع اإلنساين يفتح اإلسالم آفاق التعاون والتواصل وتبادل اخلبات بني بين البشر، 
م واألمان الذي به يتمكن املسلمون وغريهم من تبادل املنتجات، شغوف ابلسال "وبذا يتبني أن اإلسالم
ففي ظل األمان تستمر العالقات غري العدائية  ،وزايدة التفاهم واملودة فيما بينهم ،وتقوية أواصر التعاون

 .(2) مع أهل دار احلرب، وإن كانت احلرب قائمة فيما بينهم"

إذا اقتضت  غري املسلمفإن دخول املسلم يف أمان ، للمسلم منح األمان لغري املسلموكما يشرع 
 ة منها:، واألدلة على ذلك كثري (3) "فجائز وال حرج فيه، وال خيدش عقيدة املسلم"املصلحة ذلك 

، ومل حني رجع من الطائف -وكان كافرا-املطعم بن عدي  وأمان (4)يف جوار : دخول النيب أوال
، فقال يف أسارى للمطعم هذا اجلميل  وقد حفظ النيب، (5)بن عدي املطعم مكة إال جبوار يدخل

                                                 

روضة و ،2/288د.ط، ، حاشية الصاوي على الشرح الصغريو ،  7/107، 2للكاساين، ط الصنائعبدائع انظر:   (1)
 .6/234، 2الكويتية، ط واملوسوعة الفقهية، 10/281، للنووي، د.طالطالبني وعمدة املفتني 

 .12ص ،1طأحكام عقد األمان واملستأمنني يف اإلسالم، الزيد،   (2)
 .241، ص2طاالستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي،  الطريقي،  (3)
 .3/237.ط، البن منظور، مادة "جور"، د لسان العربمن معاين اجلوار: العهد واألمان. انظر:  (4)

: دعا بنيه وقومه فقال: البسوا السالح، وكونوا عند أركان البيت، فإين قد أجرت حممدا، ث بعث إىل فيقول ابن سعد: " )5(
ومعه زيد بن حارثة حت انتهى إىل املسجد احلرام، فقام املطعم بن عدي على راحلته فنادى: اي  أن ادخل، فدخل رسول هللا 

إىل الركن فاستلمه، وصلى ركعتني، وانصرف إىل  انتهى رسول هللا أجرت حممدا فال يهجه أحد منكم، و معشر قريش، إين قد 
 .1/165، 1، طإىل الطائف البن سعد، ذكر سبب خروج رسول هللا  الطبقات الكربىانظر: " بيته

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
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لو كلمه يف طلب  :أي (.1) «له رتكتهمل ،لو كان املطعم بن عدي حيا  ث كلمين يف هؤالء النتىن» بدر:
  .بال فداء؛ جزاء صنيعه قبل اهلجرة فدائهم لرتكهم له النيب 

وجوارهم، حيث يعّد ، (2)"مأمان الكافرين ومحايتهيدل على جواز الدخول يف " الدليل  فهذا
وهو يعد من مآثر كثري من الدول  ،"من مآثر اجلاهلية الذي كانوا حيرتمونه، أال وهو اجلوارهذا العرف 

احلديثة، ويعرف حبق اللجوء السياسي، ومبصطلح )الديبلوماسية( احلديثة. وهو ما ميكن أن يستفيد منه 
من النظم واملواضعات يف  ك "استفادته فاد من ذل، كما يست (3)ىل الناس"الدعاة لتبليغ دعوهتم إ

 .(4)اجلاهلية، ومنع املشركني من إفنائه ودينه"

 أن "وعقده جوار أيب بكر يف عهد النيب ابب ": وبّوب عليهمارواه البخاري يف صحيحه نيا: اث
حت إذا بلغ ملا ابتلي املسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل احلبشة )) قالت: -رضي هللا عنها-عائشة 

 :كر ؟ فقال أبو بكرىةوىوةأين تريد اي أاب ب :فقال (7)ة وهو سيد القار  (6)ة ن  غ  لقيه ابن الد   (5)برك الغماد
رج؛ رج وال خيُ إن مثلك ال خي   :ةن  غ  الد  أن أسيح يف األرض فأعبد ريب. قال ابن  أخرجين قومي فأان أريد
وأان  ،وتعني على نوائب احلق ،الضيف (9)وتقري ،(8)وحتمل الكلّ  ،وتصل الرحم ،فإنك تكسب املعدوم

فطاف يف أشراف كفار  ،فارحتل ابن الدغنة فرجع مع أيب بكر .فارجع فاعبد ربك ببالدك ،لك جار
 ،ويصل الرحم ،يكسب املعدوم وال خيرج أخترجون رجال   ،إن أاب بكر ال خيرج مثله :فقال هلم، قريش

                                                 

رى من غري أن خيّمس، رقم على األسا  ، كتاب فرض اخلمس، ابب ما مّن النيبصحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (1)
 (،2689)، رقم 303، صيف املن على األسري بغري فداء، ابب هاد، كتاب اجل لسننيف ا داود (، وأخرجه أبو3139)
 .634ص ،1ط ،املسلمة األقليات فقه القادر، عبد  )2(
 .232 ص ،1ط ،-ةحتليلي دراسة - األصلية املصادر ضوء يف النبوية السرية هللا، رزق  )3(
 .276ص ،1ط ،السياسي والتغيري اإلصالح فقه الضمور،  )4(

 .1/399 ،موضع ابليمن، وقيل موضع وراء مكة خبمس ليال مما يلي البحر األمحر. انظر: معجم البلدان  (5)
 .7/233، فتح الباريبن الدغنة: قيل امسه احلارث بن يزيد، وقيل مالك. انظر   (6)
 ، نفس املرجع السابق.فتح الباريلة مشهورة يضرب هبم املثل يف قوة الرمي. انظر: القارة بتخفيف الراء وهي قبي  (7)
 .13/103، د.ط، مادة "كلل"، لسان العربا يتكلف، انظر: الكل: الثقل من كل م  (8)
 .12/94من قرى الضيف، أي: أضافه، نفس املرجع السابق، مادة "قرى"،   (9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
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نوا أاب ئب احلق. فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمّ على نواويعني  ،ويقري الضيف ،وحيمل الكل
 .(1) ((بكر..إخل

أو أشخاص يف جوار ومحاية شخص آخر له  ،ديث يدل على جواز دخول شخصفهذا احل
يف  -أي البخاري-. يقول ابن حجر معلقا على هذا احلديث: "قوله ، ونفوذ اجتماعي يف بلدهوجاهة

ه: الذمام واألمان... والغرض من هذا احلديث هنا رضا أيب بكر جبوار ابن )ابب جوار أيب بكر( املراد ب
  .(2)له على ذلك" يب الدغنة، وتقرير الن

إن أبرض احلبشة »يؤذوهنم، فقال هلم:  أصحابه ابهلجرة إىل احلبشة، ملا رأى املشركني اثنيا: أمر النيب 
 . (3)« لكم فرجا  وخمرجا  مما أنتم فيهملكا  ال يظلم أحد عنده، فأحلقوا ببالده حت جيعل هللا

وهذا احلديث يدل على جواز الدخول يف جوار وأمان دولة غري املسلمة، كما تشبه اهلجرة إىل 
السياسي( أو )اللجوء اإلنساين( الذي جعلت له الدول الكبى يف العصر  (4)"نظام )اللجوءاحلبشة 

 . (5)"عد ملزمة جلميع الدولاحلديث قوانني وقوا

فهذه األدلة تدل على مشروعية الدخول يف أمان غري املسلمني عند احلاجة لذلك، وقد ذكر 
وال أعان عليهم، ومل جيد يف  من فر إىل أرض احلرب لظلم خافه، ومل حيارب املسلمني،" :ابن حزم أنّ 

 . (6)"هاملسلمني من جيريه، فهذا ال شيء عليه، ألنه مضطر مكر 

                                                 

، رقم 429وعقده، ص جوار أيب بكر يف عهد النيب تاب الكفالة، ابب ك ،صحيح اجلامعيف  البخاري أخرجه  (1)
(.26144، رقم )1898، ص-رضي هللا عنها-، مسند النساء، حديث السيدة عائشة املسندورواه أمحد يف (، 2297)

 .4/557، 1فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط ابن حجر،   (2)
وقال عنه األلباين يف  .(17734رقم )، 9/16اجلزية، ابب اإلذن يف اهلجرة، ، كتاب السنن الكربىأخرجه البيهقي يف   (3)

 .3190، رقم: 7/577 الصحيحة: إسناده جيد،السلسلة 
يف االصطالح املعاصر: اللجوء: مصدر الفعل جلأ، يقال: جلأ إىل الشيء واملكان جلأ  وجلوءا : الذ إليه واعتصم به، والالجئ   (4)

 .518را من اضطهاد أو حرب أو جماعة. انظر: املعجم الوسيط، صمن الذ بغري وطنه فرا
 .40ص د.ط،، الدخول يف أمان غري املسلمني وآاثره يف الفقه اإلسالميالرتكماين،   (5)
 .12/125 ،املنريية .ط ،احمللى، ابن حزم  (6)
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ين، أو بلفظ الكناية، أو ابإلشارة املفهمة، أو ريح كأنت آمن أو يف أماينعقد األمان بكل لفظ صو 
اليت متنح  (ة)الفيز  (2)بذلك يف وقتنا املعاصر كافة أشكال التأشريات ، ويلحق(1) ابملراسلة واملكاتبة

ال ن: "يقول زيدا غريها، مالتجارة أ الداير األوربية سواء للدراسة أم الزايرة أم للراغبني يف الدخول إىل
جيوز لألجنيب أن يدخل أرض الدولة إال إذا منح مسة الدخول من قبل احلكومة أو من ميثلها، وهذه 

ر ذلك لفظا أو كتابة، ألن كل مايرتتب ، وإن مل يذك(3)"لسمة تقوم مقام األمان ابصطالح الفقهاءا
، يقول عطية أمانو  دعه على التأشرية من إجراءات وحقوق وواجبات، تدل داللة صرحية على أهنا عقد

معاهد. واملسلم اآلن العرف العام عند مجيع الدول: من دخل دولة بتصريح من ويل أمرها فهو "السامل: 
يذهب إىل بالد غري املسلمني، وال ميكن أن يدخل يف مطار أو ميناء إال بتأشرية من سفارة تلك البلدة 

ان: األول: لزم عليه أن يلتزم بنظم تلك الدولة؛ أنه مأذون له يف الدخول، وابإلذن له ابلدخول لزم أمر 
ن مّ فيها تسري عليه أحكام قوانينها. الثاين: هو مؤ   ألنه دخل إليها ملتزم ا بنظمها، وهلذا مدة وجوده

بتلك التأشرية على ماله ونفسه وعرضه؛ ألنه دخل إبذن، فهذا اإلذن يعتب مبثابة املعاهدة، فكذلك 
 (4)"يةاحلال يف البالد اإلسالم

ن فتبنّي من هذا أن حصول املرء على أتشرية متكنه من دخول بلد آخر يعّد ذلك عقد أما
ليل أن صاحب التأشرية بد.. وإن مل حيصل بينهما تقرير لفظي على عقد األمان" بني الطرفني متبادل

حب ااملقابل إىل صولو نظران يف ... مُينح كامل ومطلق األمان واحلماية من قبل الدولة املاحنة للتأشرية
قد أعرب للجهة املاحنة للتأشرية  قال أو بلسان الكتابة واحلالإما بلسان امل التأشرية وطالبها لوجدان أنه 

عن غرضه من سفره إىل بالدهم؛ فهو إما طالب يقصد الدراسة، وإما لزايرة صديق أو رحم، وإما لغرض 
                                                 

 د.ط،، للنووي  وعمدة املفتنيالطالبني ةروض، و2/412، 2، طللكاساينيف ترتيب الشرائع  بدائع الصنائعانظر:   (1)
 عن منت اإلقناع كشاف القناع، و14/87، 1، طالبن عبد الب مذاهب علماء األمصاراالستذكار يف شرح ، و10/279

.106-3/105للبهويت، د.ط، 
التأشرية"،  هي: "عبارة توضع على جواز السفر أو وثيقة مرور ختول حاملها احلق يف دخول إقليم الدولة اليت أصدرت هذه  (2)

م(، 1999-ه1420، جممع اللغة العربية مبصر، د.ط، )القاهرة: اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، معجم القانونانظر: 
 ، مصطلح"أتشرية".608ص
.51-50، ص2أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم، طزيدان،   (3)
  سامل، عطية حممد، "شرح كتاب بلوغ املرام"،  (4)

http://shamela.ws/browse.php/book-7714#page-2474 
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ميحات بل وتصرحيات تفيد األمان، وأنه مل العالج، وإما لغرض العمل والتجارة .. وهذه كلها تل
  .1)"ه التأشرية واإلذن يف السفر إىل بالدهميقصدهم لشرّ  أو سوء.. وعلى هذا األساس فهم يعطون

وحق اللجوء السياسي أو اإلنساين من أنواع األمان  ،بطاقات اإلقامة واجلنسية كما تعدّ 
 احلاضر عصران يف املوجودة رالصو  أن   يتبني  وهبذا "هتا، اليت جيب على املسلم االلتزام مبقتضيا ،املعاصرة

 أو دائمة كانت واء، وكذلك اإلقامة سصدرت كيفما،  كانت نوع أي من، فمنها: التأشرية شرعا بةمعت

 أو اإلنساين اللجوء أو الزواج بسبب أو، الدبلوماسية للبعثات أو ة،التجار  أو الدراسة لغرض ةمؤقت

 التأشرية من قثوأو  أعلىفهو  ؛اجلنسية وحق املواطنة على احلصول مار. أمو ألا من وغري ي،السياس

 ةنداي املسلم يلزم الذي األمان من الصور هذه مجيع يعد ون عصران يف العلماء وجدان هلذا ة.واإلقام
 . (2) "وقانوان نظاما يلزمه كما،االقوأخ

فحسب، ان للمسلم املقيم يف ربوعها أم داروال يقتصر التوصيف املناسب للبلدان الغربية، كوهنا 
القول أبهنا دار عهد ودعوة أوىل، بل أراه هو الصواب حيث إن  " ألنفهي كذلك دار عهد ودعوة، 

 أو أقسم عليها، والوفاء ابلعهد والقسم واجب فيما ال يعارض ،املسلم يُقيم فيها وفق نظم قانونية وافق
ووفري يف الدعوة الصادقة إىل هللا تعاىل، وأعداد الذين  خصبال ألهنا جم ؛شرع ا، كما أهنا دار دعوة

يدخلون يف اإلسالم يومي ا يف أمريكا وأوراب واسرتاليا والياابن والصني ابملئات، وعندهم حرية لتغيري دينهم 
 . (3) "إىل اإلسالم

شرة لسادسة عللدورة اوهذا الرأي هو ما قرره اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث يف بيانه اخلتامي 
  اليت انعقدت مبدينة استانبول، حيث جاء يف نصه:

ما حتص ل من بعض األحباث اليت تناولت موضوع تقسيم العامل إىل )دار إسالم( و)دار "
 حرب( و)دار عهد(، قرر اجمللس ما يلي:

                                                 

م وعهدهم من املسلمني، "حلية  (1)  ،"حكم استحالل  أموال  املشركني ملن دخل يف أماهن 
.http://www.altartosi.com/book/book03/sec03.html 

 .60-59صد.ط، ، الدخول يف أمان غري املسلمني وآاثره يف الفقه اإلسالميالرتكماين،   (2)
، "جتارة اخلمور يف الغرب..رد على مفيت الداير املصرية"سلطان،   (3)

http://www.salahsoltan.com/FeqhAqliat/445/Default.aspx
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و)دار عهد(  ،و)دار حرب( ،إن تقسيم الدور يف الفقه اإلسالمي إىل )دار إسالم( :أوال  
ر ول ويف سياق حالة احلرب، وهي حالة استثنائية، إذ أن اإلسالم يقرّ د إىل الصدر األيعو 

 أن األصل يف العالقة بني املسلمني وغريهم هو التعايش السلمي.

واألحكام الشرعية اليت ترتبت  ،اإلسالمي من آاثر ذلك التقسيممجيع ما تضمنه الفقه  اثنيا :
 وسائر العامل من حوهلا. ،ومئذ بني الدولة اإلسالميةعليه، كان تبعا  للحالة القائمة ي

أهنم يعيشون يف بالد التعددية الدينية والثقافية  ؛واقع املسلمني اليوم يف الدول األوربية اثلثا :
 ، وهم صنفان:(1)والكافل للحقوق املشرتكة ،لسلم احملقق لألمنواإلثنية القائمة على ا

ومنها حرية التدين واحملافظة انني مجيع حقوق املواطنة، مواطنون، قد ضمنت هلم القو  األول:
عليه، والتمكني من التعريف به، فهؤالء عليهم احملافظة على ما يقتضيه عقد املواطنة من 

 .       ﴾ (2)﴿التزام قوانني البالد. وقد قال هللا تعاىل: 

مقيمون، وحيث إن طبيعة هذا الصنف أنه ال مينح اإلقامة إال بتأشرية الدخول،  والثاين:
فهو يدخل يف صيغة تعهد وتعاقد توجب التزام قوانني البالد. وذلك وفاء ابلعهد الذي قال 

 .        ﴾ (3)﴿هللا تعاىل فيه: 

يعا  االلتزام أبخالقيات اإلسالم، مبا فيها أحكام احلالل واحلرام، مني مجاملسلعلى  رابعا :
 . (4) سواء كانت إقامتهم يف بالد املسلمني أو غريها"

                                                 

تتم معاملة مجيع : "يقر الدستور اهلولندي حق املساواة بغض النظر عن الدين أو العرق أو اجلنس، فقد جاء يف ديباجته  )1(
دا على قدم املساواة يف ظروف متساوية. ال جيوز على اإلطالق التمييز على أساس الدين أو املعتقد أو الرأي األشخاص يف هولن

انظر: املادة السادسة من الدستور اهلولندي على موقع احلكومة اهلولندية: ر" ى أي أساس آخالسياسي أو العرق أو اجلنس أو عل
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2007/06/26/de-nederlandse-

grondwet-2006 
 .1سورة املائدة، اآلية:   (2)
 .34سورة اإلسراء، اآلية:   (3)

 cfr.org/new/-eاجمللس األوريب لإلفتاء،   )4(
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وعليه فإننا نرى أن التوصيف الفقهي لعالقة املسلمني بغريهم يف الداير الغربية أهنا عالقة سلم وأمان 
عقود األمان اليت ذكرها الفقهاء يف كتبهم، واليت سنتناوهلا  وعهد ودعوة ترتتب عليها كل آاثر ومقتضيات

 ابلشرح والتفصيل يف املطلب املوايل، لألسباب التالية: 

إال إذا أمنته على  ،مجيع الدول ال تعطي أحدا من األجانب إذان ابلدخول إىل أراضيهاألن  أوال:
 .(1)مصاحلها ورعاايها

وهي عقد أمان عريف مضمونه العهد ابلسالمة من األذى،  ،تأشريةأن من صيغ األمان املعاصرة ال اثنيا:
 وعدم حلوق الضرر من كل منهما إىل اآلخر.

نسية ملن له سوابق جنائية خطرية، أو ملن يشكل اإلقامة واجلمن قوانني الدول الغربية عدم منح أن  اثلثا:
 .(2)هتديدا ألمنها القومي

 .يف الغرب انية مع غري املسلمنيمقتضيات العالقة اإلنس: املطلب الثاين

 ؛، أو التأشريةجوءأو يدخلها عن طريق طلب الل ،كران أن كل من يقيم من املسلمني يف الداير الغربيةذ 
سنحاول يف هذا املطلب . لذا يرتتب عليه عدة آاثر جيب الوفاء هبا فإنه يوجد بينه وبني القوم عهد أمان

 ات الناجتة عن هذا العهد، واليت من أبرزها:تسليط الضوء على أهم اآلاثر واملقتضي

 أوال: وجوب الوفاء بعهودهم ومواثيقهم.

جل وعال: قال يف احلث على الوفاء ابلعهود مع كافة الناس،  الذكر احلكيم تافرت آايد تضقف 
﴿      ﴾   (3) وقد أمجع أهل التفسري على أن معىن )العقود( يف ،

 :قال ابن عباس وجماهد وغري واحد    ﴾    ﴿ قوله تعاىل:" :ال ابن كثرياآلية: )العهود(، ق
                                                 

 انظر: موقع وزارة العدل واألمن اهلولندية )قسم اهلجرة والتجنس(، استقدام أحد أفراد العائلة إىل هولندا،  (1)
https://ind.nl/formulieren/3076.pdf 

اإلقامة يف هولندا، انظر: موقع وزارة العدل واألمن اهلولندية )قسم اهلجرة والتجنس(، شروط منح   (2)
https://ind.nl/werk/werken-in-nederland 

.1سورة املائدة، اآلية: (3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
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يعين ابلعقود العهود، وحكى ابن جرير اإلمجاع على ذلك قال: والعقود ما كانوا يتعاقدون عليه من 
﴿ ه:وغريه، وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قولاحللف          

  ﴾ فرض وما حّد يف القرآن كله، وال تغدروا وال   وما حرم، وماالعهود، يعين ما أحل هللا :يعين
  . (1) "تنكثوا

 اليت جيب على املسلم االلتزام هبا وذكر من مجلتها عهدعّدد اإلمام الطبي أنواعا من العهود و 
، عقد الشيء بغريه، وهو وصله به، كما ، وأصل العقدوالعقود مجع عقد :أبو جعفر قالاألمان، قال: "

عقد فالن بينه وبني فالن عقدا، فهو يعقده.. وذلك شدا. يقال منه:  يعقد احلبل ابحلبل، إذا وصل به
، أو نكاح، مة، أو نصرةاقده عليه من أمان وذوعاهده عليه عهدا ابلوفاء له مبا ع ،إذا واثقه على أمر

 . (2) "أو شركة، أو غري ذلك من العقود ،أو بيع

،   »﴾ (3)﴿  املؤمنني الصادقني املفلحني أبهنم:  -عز وجل-وقد امتدح هللا 

  ﴿وجعل الوفاء ابلعهد من صفات املتقني لرهبم، قال تعاىل:       

                           

﴾ (4). 

ية والفعل القولية القرآن الكرمي على وجوب الوفاء ابلعهود فقد تواترت سنة النيب  وكما دلّ 
سليم  فعن وما ذاك إال ألمهية هذا العقد وعظيم شأنه يف شريعتنا الغراء، ،ملواثيقوجوب الوفاء ابعلى 

وكان يسري حنو بالدهم حت إذا انقضى العهد وبني الروم عهد،  قال: "كان بني معاوية  (5) بن عامر
                                                 

 . 4/7، 2تفسري القرآن العظيم، طكثري،  ابن(1)
 . 452-9/451، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، د.طبي، الط(2)

.8سورة املؤمنون، اآلية: )3(
 .4اآلية: سورة التوبة،   (4)

 بن واملقداد ، الداري ومتيم ، درداءال أيب سليم بن عامر، الكالعي اخلبائري احلمصي . حدث عنأبو حيىي هو   )5(
،  العجلي هللا عبد بن أمحد وثقه. ، وطائفة. ولد يف حياة النيب  عبسة بن وعمرو ، هريرة وأيب ، مالك بن وعوف ، األسود

 .72/264، واتريخ مدينة دمشق البن عساكر، 5/185انظر: سري أعالم النبالء،  .ال أبس به : أبو حامت وقال

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&SearID=16027&IndexItemID=11382',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&SearID=16027&IndexItemID=11382',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&SearID=16027&IndexItemID=11382',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&SearID=16027&IndexItemID=11382',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=4
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=155
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=53
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=53
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=53
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=53
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=6201
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=81
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14765
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 ؛هللا أكب ،هللا أكب :وهو يقول ،الروم وبني معاوية كان بني  فجاء رجل على فرس أو برذون ،غزاهم
  فسأله فقال مسعت رسول هللا ،ةمعاوي فأرسل إليه ،(1)ةعمرو بن عبس فنظروا فإذا ،ال غدر وفاء  
وال حيلها حت ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على  ،عقدة فال يشدّ  ،من كان بينه وبني قوم عهد» :يقول
 . (2) "معاوية فرجع .«سواء

 :(3)قال مشس احلق العظيم آابدي
فقد صارت  ،وهو مقيم يف وطنه ،ألنه إذا هادهنم إىل مدة ؛ذلك عبسة بن عمرو وإمنا كره"

كاملشروط مع املدة يف أن ال يغزوهم فيها، فإذا سار   ،مدة مسريه بعد انقضاء املدة املضروبة
وأما إن . غدرا عمرو ذلك فعدّ  ،إليهم يف أايم اهلدنة كان إيقاعه قبل الوقت الذي يتوقعونه

 ال يشدّ » فلة منهم.فله أن يسري إليهم على غ ،ةنقض أهل اهلدنة أبن ظهرت منهم خيان
والظاهر أن  ،ضده والشدّ  ،نقض العهدبضم احلاء من احلل مبعىن  :«هاوال حيلّ  ،عقدة

فال حيلن عهدا وال  الرتمذي ولفظ ،وعدم التعرض له ،اجملموع كناية عن حفظ العهد
 مانع من الزايدة يف العهد  فالوإال ،: أراد به املبالغة عن عدم التغيري. قال يف املرقاةيشدنه

 .(4) وال ينقضنه بوجه" ،والتأكيد، واملعىن ال يغرين عهدا

فدل ذلك على أنه جيب الوفاء ابلعهد على ما مت عليه العقد، وذلك إىل انقضاء مدته، ما مل 
 .(5)يقع من املهادنني ما يقتضي النبذ

وشاهد على التزامه ابلعهود فضل مثال والسالم أكانت سنته الفعلية عليه أفضل الصالة أيضا  و 
بغض النظر عن ألواهنم أو أدايهنم أو جنسياهتم، ومن ذلك  ،واملواثيق اليت كان يبمها مع خمتلف الناس

                                                 

ني، ومن كان يقال هو: ربع مي البجلي، أحد السابقاألمري أبو جنيح السلابن خالد بن حذيفة، اإلمام  عمرو بن عبسةهو   )1(
-2/456انظر: سري أعالم النبالء،  .ه60قيل أنه تويف بعد سنة . الريموك وكان من أمراء اجليش يوم وقعة . م، شهد بدرااإلسال
 .5/5، واإلصابة يف متييز الصحابة 460
، (2759)، رقم احلديث: 311 العدو عهد فيسري إليه، صسنن أيب داود، كتاب اجلهاد، ابب يف اإلمام يكون بينه وبني  (2)

 (، وقال: حديث حسن صحيح.1580، رقم )277وأخرجه الرتمذي يف السنن، كتاب السري، ابب ما جاء يف الغدر، ص
دث، من آاثره: شرح كبري على سنن أيب داود مساه: )غاية هو حممد مشس احلق العظيم آابدي اهلندي، أبو الطيب، حم  (3)

.3/346كحالة، م. انظر: معجم املؤلفني ل1857ملقصود يف حل سنن أيب داود(، تويف سنة ا
  . 7/312ص  ،2ط عون املعبود على سنن أيب داود،، العظيم آابدي  (4)
.13/157البن قدامة،  املغين، و18/439 ،للماوردييف فقه مذهب اإلمام الشافعي  احلاوي الكبري انظر:  (5)

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=6499',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=6499',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=6499',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=6285',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&SearID=81&IndexItemID=10304',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&SearID=81&IndexItemID=10304',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=6499',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=6499',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=6499',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
http://www.islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=81
http://www.islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=81


96

 

ملا كاتب ُسهيل بن عمرو ...) قال: ما رواه البخاري عن عروة بن الزبري يف معاهدة صلح احلديبية
إال  ،أن ال أيتيك منا أحد ـ وإن كان على دينك لى النيب بن عمرو عيومئذ  كان فيما اشرتط ُسهيل 

 رددت ه إلينا وخليت بيننا وبينه. فكره املؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأىب ُسهيل إال ذلك، فكاتبه النيب 
تلك إىل أبيه سهيل بن عمرو، ومل أيته أحد من الرجال إال رد ه يف  (1)على ذلك، فرد  يومئذ  أاب جندل

 . (2)(مسلما  وإن كان  املدة

ى ذلك إىل أن وإن أدّ  ،دم أن يرد أاب جندل إىل املشركنيقد آثر وق"  ل كيف أن النيبتأمّ ف
  !.. يُعذب وأن يُفنت على أن ال يغدر ابلعهد الذي أمضاه وأعطاه للمشركني

ود، وعلى شدة اإلسالم للوفاء ابلعهوهذا إن دل فهو يدل على الدرجة العالية الرفيعة اليت أوالها 
(3)!"وإن كان يف ذلك هالك بعض املسلمني، ونوع فتنة هلم ،غدر ابلعهدحرمة ال

 .  

 ،رسول هللا أخبه قال: بعثتين قريش إىل  (4)أن أاب رافع))داود:  وكذلك ماورد يف سنن أيب
فقال  ،إليهم أبداإين وهللا ال أرجع  !اي رسول هللا :فقلت ،ألقي يف قليب اإلسالم فلما رأيت رسول هللا 

                                                 

كان من خيار الصحابة، وقد أسلم وحبسه أبوه وقيده ، فلما كان يوم القرشي العامري،   ابن سهيل بن عمرو ل هو أبو جند  )1(
لكتاب الصلح . فقال : هذا أول من أقاضيك عليه  صلح احلديبية هرب حيجل يف قيوده ، وأبوه حاضر بني يدي النيب 

ث إنه هرب . ث خلص وهاجر ، ول : اي مسلمون ، أرد إىل الكفر ؟ فقال : " هبه يل " . فأىب ، فرده وهو يصيح ويق . حممد اي
، 1/192 انظر: سري أعالم النبالء،  .ه18سنة  ابألردن عمواس ، فتويف شهيدا يف طاعون الشام ث انتقل إىل جهاد  وجاهد ،

 .7/58واإلصابة، 
(، 2712)رقم  ، 518ص وط يف اإلسالم،، كتاب الشروط، ابب ما جيوز من الشر صحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (2)

، كتاب النكاح، ابب ما جاء يف حترمي حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وحترمي املؤمنات السنن الكربىوأخرجه البيهقي يف 
 (.13970، رقم )276على الكفار، ص

؛ ما له وما عليه، "حلية  (3)  ،"من دخل داير غري املسلمني بعهد  وأمان 
http://www.altartosi.com/book/book24/index.html

فوهبه للنيب صلى هللا  للعباس كان عبدا .وقيل : أسلم ،من قبط مصر. يقال: امسه إبراهيم هو أبو رافع موىل رسول هللا   )4(
وكان ذا  ،دقواخلن أحد غزوةشهد . ثروى عدة أحادي. أعتقه العباس ، فلما أن بشر النيب صلى هللا عليه وسلم إبسالمعليه وسلم
 .7/114، واإلصابة، 2/16 انظر: سري أعالم النبالء،ه. 40سنة  تويف يف خالف علي .  علم وفضل
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د، ولكن ارجع فإن كان يف نفسك الذي يف ابلعهد، وال أحبس البُُ  أخيس إين ال»: رسول هللا 
     .(1) ((فأسلمت قال: فذهبت ث أتيت النيب  .«نفسك اآلن فارجع

 املعجمة بعدها حتتية أي ال أنقضبكسر اخلاء  :«ال أخيس»"قال مشس احلق العظيم آابدي: 
بضمتني،  :(البد). ابحلاء املهملة واملوحدة(: وال أحبس) .يف الوعاء إذا فسد خاس الشيء العهد، من

، فرالعهد يراعى مع الكا ويف قوله ال أخيس ابلعهد أن...الرسول :وقيل بسكون الراء مجع بريد وهو
اله يف تغت وال ،نهفقد وجب عليك أن تؤمّ   ،نعقد لك عقد أماالكافر إذا  ، وأنكما يراعى مع املسلم
 . (2) ة"دم وال مال وال منفع

فهذا هرقل  ،من أوىف الناس عهدا بشهادة القريب والبعيد والعدو والصديق كما كان النيب 
  .  (3) يسأل أاب سفيان الذي مل يكن قد أسلم: هل يغدر، فقال: ال

رام ابتفاق، ويقول ابن حجر حاكيا االتفاق على حرمة الغدر ابملسلم وغري املسلم: "الغدر ح
 . (4)سواء كان يف حق املسلم أو الذمي"

وأبداء روط واملواثيق والعقود، وقال ابن تيمية: "جاء الكتاب والسنة ابألمر ابلوفاء ابلعهود والش
 .(5)"والتشديد على من يفعل ذلك ،األمانة ورعاية ذلك، والنهي عن الغدر ونقض العهود واخليانة

يه نقض للعهد فال حيّل، قال النووي: اإلسالم، إال أنه إذا كان ف ومع جواز اخلداع يف احلرب يف
احلرب، وكيف امكن اخلداع، إال أن يكون فيه نقض للعهد "اتفق العلماء على جواز خداع الكفار يف 

 .(6)أو أمان فال حيّل"
                                                 

(، وأخرجه 2758)، احلديث رقم 311، كتاب اجلهاد، ابب يف اإلمام يستجن به يف العهود، صالسننيف  دأخرجه أبو داو   (1)
 .2/173، ين يف صحيح أيب داودوصححه األلبا(. 23857، رقم )1772صأمحد يف املسند، 

 .7/311 ،2طعون املعبود على سنن أيب داود، ،  العظيم آابدي  (2)
، كتاب اجلهاد لصحيحوأخرجه مسلم يف ا(، 7)رقم  ،23ص، كتاب بدء الوحي، صحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (3)

 (.1773، رقم )736إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم، ص والسري، كتاب النيب 
 .146-29/145 ،1ط فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين ،  (4)
 .1/51د.ط، جمموع الفتاوى، ابن تيمية،   (5)
 .3/404،  3صحيح مسلم بشرح النووي، طالنووي،   (6)
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 ما يلي:املسلم يف هذه الداير  ر هذا فإنه يلزموإذا تقرّ 
إال إذا كان ، ما خيالف الشريعة من أنظمتها مع جتنب ل إليه،أن يلتزم أبنظمة البلد الذي دخ .1

اإلطار القانوين الذي حيكم هذا الصدد أن: "من قرارات جممع فقهاء الشريعة يف و . مضطرا
العالقة مع الدول املضيفة خارج داير اإلسالم هو عقد األمان، الذي تنشئه واثئق اإلقامة 

وانني والنظم احمللية ما مل حتمل على فعل حمرم أو ترك واجب، الرمسية، ومن مقتضياته االلتزام ابلق
وعند التعارض يكون التحفظ خاصا ابلبند الذي والوفاء هبذا العقد ضرورة شرعية ودعوية، 

 يف التشريعات ما يوجدوغالبا ، (1)" وقعت فيه املعارضة، ويبقى ما عداه على أصل اإللزام
وكيفية التحلل من تبعاهتا عند  ،الدينية راعي اخلصوصياتالقوانني ما ي الغربية من والدساتري
االلتزام ابلقوانني والنظم احمللية يف إطار هذا الضابط فال حرج يف ، يقول الصاوي: "التعارض

العام، ضابط عدم التعارض مع املعتقدات الدينية، واخلصوصيات الثقافية، وهو ضابط ال تنكره 
 .(3)".(2)ال قوانينها املكتوبةيف اجلملة أعراف هذه اجملتمعات و 

ال جيوز ألحد من احلرب على بلد من بلدان املسلمني،  ى الدول األوربيةإذا أعلنت إحد  .2
لغ عقد األمان مع من إال بعد أن يُ  ،نصرة إخوانه املسلمني املسلمني، ممّن يقيم يف تلك الدولة

، إذا كانت قوانني الدولة ات القتاليةكما ال جيوز له املشاركة يف العملي  ،علمهم بذلكوه، ويُ نُ أمّ 

                                                 

ل العقدية مشروع قرار حول النواز ، كندا  – مبونرتايل املنعقد أبمريكا الشريعة فقهاء جملمع السادس ملؤمترا وتوصيات قرارات  )1(
 /2009/11http://www.amjaonline.net ،-جدلية العالقة بني الوالء الديين واالنتماء القومي-  للناشئة

خصوصياته، دون املساس ابلقيود املوضوعة أو القوانني الصادرة من لكل فرد احلق يف احرتام "ففي الدستور اهلولندي جند أن:  (2)
ذلك جند أن الدستور اهلولندي يطالب القائمني على التعليم ابحرتام اخلصوصيات الدينية وإيالء ن"، وعلى سبيل املثال كقبل البملا

يم الذي توفره السلطات العامة مبوجب قانون صادر ينبغي تنظيم التعلاالحرتام الواجب لألداين واملعتقدات، فقد ورد يف ديباجته: "
من الدستور اهلولندي  23واملادة  10ص". انظر: املادة ملعتقد لدى كل شخعن البملان، مع إيالء االحرتام الواجب للدين أو ا

على موقع احلكومة اهلولندية: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2007/06/26/de-nederlandse-

grondwet-2006

 ،"جدلية العالقة بني الوالء الديين واالنتماء القومي"، الصاوي (3)
http://www.amjaonline.org/en/academic-research/cat_view/5-contemporary-

issues-facing-muslim-youth-in-the-west-2009

http://www.amjaonline.net/2004/04/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
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        ﴿قال تعاىل: . (1)متنع ذلك

                        

                        

          ﴾ (2)
: وقوله" قال ابن كثري: . 

﴿                        

    ﴾،  يقول تعاىل: وإن استنصروكم هؤالء األعراب الذين مل يهاجروا يف قتال
ه واجب عليكم نصرهم؛ ألهنم إخوانكم يف الدين، إال أن ديين، على عدو هلم فانصروهم، فإن

، فال ختفروا أي : مهادنة إىل مدة ﴾    ﴿ يستنصروكم على قوم من الكفار
 .  "(3) ابن عباس وال تنقضوا أميانكم مع الذين عاهدمت. وهذا مروي عن، ذمتكم

أهل  (4)فسىب ،ة من املسلمني دار احلرب أبمانمجاعدخل  وإذاوقال اإلمام الشافعي: "   
فإذا  ،مل يكن للمستأمنني قتال أهل احلرب عنهم حت ينبذوا إليهم احلرب قوما من املسلمني

فأما ما كانوا يف مدة األمان فليس  ،بينهم كان هلم قتاهلم وانقطع األمان ،نبذوا إليهم فحذروهم
(5)هلم قتاله"

 . 

                                                 

تتجه حاليا الكثري من دول االحتاد األوريب إىل إضافة مادة جديدة إىل القانون اجلنائي للبالد، تنص على أن مشاركة أي   (1)
أدخلت النرويج قبل عامني تقريبا تعديال يف قانون العقوابت حبيث يسمح  ، كما "جرمية إرهابيةتعتب  مواطن يف النزاعات ابخلارج

انظر: موقع اجلزيرة  .ملدة ست سنوات -قوال أو فعال-حببس كل من اشرتك يف منظمة إرهابية، أو حرض على القيام ابإلرهاب 
 نت، أوراب وجهاديوها..عالج ابجلراحة،

 http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage 
 .72، اآلية: سورة األنفال  (2)
 .4/97 ، 2طتفسري القرآن العظيم، ، ابن كثري  (3)
 .7/119مادة "سيب"،  د.ط،لسان العرب، أي: أسر، انظر:   (4)
.4/254، د.ط األم،، الشافعي  (5)
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ين، أو التعارض مقدما  على واجب الوفاء حبق الد ّ عهود يظل حال قيام إن واجب الوفاء ابل"
ما يعرف حبق األخوة اإلسالمية، وما يستتبعه من وجوب التناصر والتعاون بني املسلمني وبني 
بعضهم البعض، فاإلسالم يعطي األولوية يف حدود وشروط معينة، للوفاء أبحكام العهود املبمة 

مون ية، على نداء أو مطلب االستنفار واالستغاثة الذي يطلقه املسلمع الدول غري اإلسالم
املقيمون يف أي من هذه الدول، وذلك مراعاة منه ملبدأ قدسية املواثيق واملعاهدات، واعتبارا  

واجلماعات ببعضها للمزااي والقيم النامجة عن احرتام هذا املبدأ، أو ترسخه يف عالقات الدول 
 . (1)"البعض

للمظلومني، فقرر:  نصرة املسلم يف الغرب خبصوص ذهب اجمللس األوريب لإلفتاء ذلك وإىل   
ويف هذا السياق يُذ كّ ر اجمللس أنه ابلرغم من واجب نصر املظلوم لرفع الظلم عنه ودفع العدوان، "

فإنه ال جيوز أن يقوم املسلم بنصرة إخوانه بطرق خمالفة للشريعة وال خارجة عن القوانني، كما 
  ﴿ليها، فقد قال هللا تعاىل: ال ُيس وّ غ لنفسه حبال  اإلساءة إىل اجملتمعات اليت ينتمي إ

     ﴾ (2)" (3). 

، ابلدخول فيه راء التزامه بعقد األمان، والرضااحلرج الذي قد يلحقه ج ملسلم أن يتحملا على .3
: ملا عاهدا املشركني أال يقاتال مع النيب  -رضي هللا عنهما-حلذيفة وأبيه  فقد قال النيب 

  . (4)«انصرفا، نفي هلم بعهدهم، ونستعني هللا عليهم»

واإلغاثة والنشاطات السياسية واإلعالمية اليت ساعدة نينهم من أنواع املأما ما تسمح به قوا
 ،ألهنا ال ختالف األنظمة القانونية ؛فيجوز للمسلم أن يساعد هبا إخوانه ،فيها نصرة للمسلمني

، فمثال عندان يف هولندا: قام املسلمون وغري املسلمني بتنظيم مسريات وغري منافية لعقد األمان
                                                 

 . 1/191، د.ط،  اإلسالمملشروع العالقات الدولية يف املقدمة العامة ، انديةو  مصطفى(1) 
 .190سورة البقرة، اآلية:   (2)
 ، "عدم التفريق بني املسلمني وغريهم يف املواساةقرار حول عدم "للمجلس األوريب لإلفتاء، البيان اخلتامي  (3)

cfr.org/fatwa_cats-https://www.e 
(، وأخرجه البيهقي يف السنن 1787)، رقم744صاجلهاد والسري، ابب الوفاء ابلعهد، ، كتاب الصحيحيف  مسلم أخرجه  (4)

 (.18428، رقم )244الكبى، كتاب السري، ابب األسري يؤخذ عليه أن يبعث إليهم بفداء ويعود يف إسارهم، ص

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
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دوان الصهيوين على أهل غزة، كما قامت املساجد جبمع تنديدا ابلع ؛هات الرمسيةإبذن من اجل
كما أنشئت عدة   ملساعدة املتضررين من هذه اهلجمات اهلمجية، ؛التبعات العينية والنقدية

 إلغاثة املتضررين من الكوارث واحلروب. ؛مؤسسات خريية معرتف هبا من طرف الدولة

 در هبم.اثنيا: حترمي خيانتهم والغ

، وتوعد فاعل ذلك ابلطرد غاية التحذير من نقضها انابلوفاء ابلعهود، فقد حذر  نيفشرعنا احل ما أمرك
 ﴿: -جل وعال-وسوء املآل يوم القيامة، قال  ،-عز وجل-من رمحة هللا      

                              

   ﴾ (1) .  قال ابن كثري: "هذا حال األشقياء وصفاهتم وذكر ما هلم يف اآلخرة
ك كانوا كما أهنم اتصفوا خبالف صفاهتم يف الدنيا، فأولئ  ،إىل خالف ما صار إليه املؤمنون ومصريهم

﴿ أن يوصل، وهؤالءيوفون بعهد هللا ويصلون ما أمر هللا به           

             ﴾، :آية املنافق ثالث: إذا حدث »كما ثبت يف احلديث
( 3)«وإذا خاصم فجر  ،وإذا عاهد غدر» اية:ويف رو ،  (2)«كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمتن خان 

 ﴿ وهلذا قال: .       ﴾،  وهي اإلبعاد عن الرمحة﴿      ﴾  وهي سوء العاقبة
 . (4)واملآل"

اخليانة، وبيان سوء منقلب الغادر يوم القيامة، ومن وردت أحاديث ترتى حتذر من عاقبة  أيضا
أال من ظلم معاهدا ، أو انتقصه، أو كلفه »: قال  ، ماجاء يف سنن أيب داود أن النيباألحاديثهذه 

ما ورد يف صحيح و ،  (5)«يوم القيامة  فأان حجيجه ،فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا  بغري طيب نفس  

                                                 

 .25، اآلية: سورة الرعد  (1)
 .(33)، رقم 30، كتاب اإلميان، ابب عالمة املنافق، صصحيح اجلامعأخرجه البخاري يف (2) 
 .(34)رقم ، 30ميان، ابب عالمة املنافق، ص، كتاب اإلصحيح اجلامعه البخاري يف أخرج(3) 
 .16/427، 2تفسري القرآن العظيم، ط، ابن كثري (4)
 .51سبق خترجيه، انظر: ص  (5)
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كان املقتول من أّمن رجال  على دمه فقتله فأان بريء من القاتل، وإن   »:قال  ابن حبان أن النيب
 . (2) «فإنه حيمل لواء غدر  يوم القيامة  ،م ن أم ن رجال  على دمه فقتله »ويف رواية:  .(1) «كافرا  

اتفقت كلمة الفقهاء على حرمة الغدر ابملستأمن الذي دخل داير املسلمني أبمان،  كذلك
اإلمام  بعهد األمان، قالوأمواهلم وأعراضهم ملن دخل دايرهم  غري املسلمنيأمجعوا على حرمة أنفس و 

 فالعدو منهم آمنون إىل أن يفارقوهم، أو ؛: "إذا دخل قوم من املسلمني بالد احلرب أبمانالشافعي
أميا امرئ  ال يراعي ذلك وال حيافظ عليه فهو و . (3)"يبلغوا مدة أماهنم، وليس هلم ظلمهم، وال خيانتهم
، ، حُتمل عليه مجيع نصوص الوعيد اخلاصة ابلغدرغادر ابلعهد واألمان، وواقع يف كبرية من الكبائر

لكل » :"أكره للمسلم املستأم ن إليهم يف دينه أن يغدر هبم ألن الغدر حرام، قال : يقول السرخسي
فإن غدر هبم وأخذ ماهلم وأخرجه  ،(5)«يوم القيامة يعرف به غدرته (4)ستهإ   غادر لواء يركز عند ابب

ألنه حصله بكسب خبيث، ويف الشراء منه  ؛شراءه منه إذا علم ذلك إىل دار اإلسالم كرهت للمسلم
حني قتل  إغراء له على مثل هذا السبب وهو مكروه للمسلم، واألصل فيه حديث املغرية بن شعبة 

أما إسالمك »أن خيمس ماله، فقال: أصحابه وجاء مباهلم إىل املدينة فأسلم، وطلب من رسول هللا 
 . (7)"(6) «ال غدر فال حاجة لنا فيهفمقبول، وأما مالك فم

                                                 

(، 5982)، رقم 13/320، كتاب اجلناايت، ذكر الز جر عن قتل املرء  م ْن أ م ن ُه على دمه، صحيحهيف  ابن حبان أخرجه  (1)
يف  اجلامع الصغري(، وصححه السيوطي يف 557، رقم )211وأخرجه  الطباين يف املعجم الصغري، ابب من امسه العباس، ص

 .2/505، 2، طأحاديث البشري النذير
(، وأخرجه احلاكم 2688، رقم )292، كتاب الدايت، ابب من أمن رجال علة دمه فقتله، صالسننأخرجه ابن ماجة يف (2) 

. وقال: (8105، رقم )5/505، من قتل رجال بعدما اطمأن إليه نصب له يوم القيامة لواء غدر، كتاب احلدود، ستدركامليف 
 هذا حديث صحيح اإلسناد.

 .4/263، األم، د.طالشافعي،   (3)
 .7/122، لسان العرب، د.ط. انظر: ، وقد يراد هبا حلقة الدبرست العجزواالإسته:   )4(

أال إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، وال غدرة أعظم من غدرة إمام » بلفظ : سنناليف  الرتمذيرواه   (5)
، رقم 364صأصحابه مبا هو كائن يوم القيامة،  كتاب الفنت، ابب ما جاء ما أخب النيب   ،«عامة يركز لواؤه عند استه

 (، وقال: حديث حسن صحيح.2191)
صحيح (، وأخرجه البخاري يف 2765)، رقم 312 ص، كتاب اجلهاد، ابب يف صلح العدو، لسننايف  داود وأبأخرجه  (6)

 (2731، رقم )522، صاجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروطابب الشروط يف  الشروط، كتاب، اجلامع
 .98-10/97د.ط، املبسوط، السرخسي،   (7)
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مسألة: من دخل إىل أرض العدو أبمان، مل خينهم ومل يعاملهم "وقال ابن قدامة يف كتابه القيم املغين: 
وأما خيانتهم فمحرمة؛ ألهنم إمنا أعطوه األمان مشروطا  برتكه خيانتهم، وأمنه إايهم من نفسه، ...ابلراب

 . (1) " املعىنلفظ، فهو معلوم يف وإن مل يكن ذلك مذكورا  يف ال

إذن الذي خنلص إليه: "أن دخول املسلم إىل إحدى دول الغرب دخوال رمسيا مبوجب التأشرية 
اليت متنح له يعتب مبثابة عقد أمان مؤقت، يوجب عليه أن أيمنه هؤالء على دمائهم وأمواهلم وأعراضهم، 

ربه أسبق  مع دينه، ألنه عقده معإال ما تعارض منها و أال خيالف أنظمة بالدهم ما أقام بني أظهرهم، 
، ال سيما وأن دساتري هذه البالد تكفل احلرية الدينية لكل من يقيم على أرضها، أوىل ابلوفاءوأوجب و 

 . (2) وتعتب ذلك من املهام األولية للدولة"

هذه يف أعناقهم مع  وعليه فإاّن نذكر املسلمني املقيمني يف أوراب عموما، ويف هولندا خصوصا أن
 التايل:  عليهمالدول عهدا وميثاقا، لذا يتعنّي 

                                                 

 .9/238، 1املغين، طبن قدامة، ا  (1)
 ،"من اجلوانب الفقهية يف عالقة اإلسالم ابلغرب )ورقة مقدمة إىل مؤمتر حنن واآلخر("الصاوي،   (2)

http://islam.gov.kw/Pages/ar/BooksItems.aspx?catId=10
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، وااللتزام (2)لسلطة الدولة من احرتام (1)الوفاء هبذه العهود، وااللتزام مبا يقتضيه عقد املواطنة .1
 الواجبات.قوق و ابحلوالوفاء ، (3)قوانني والنظمابل

الغدر واخليانة داخل طّياهتا معامل  جتّنب كل األفعال والتصرفات واملمارسات اليت حتمل يف .2
اإلجرامية، أو السرقة واختالس األموال، أو و القيام ابألعمال اإلرهابية كوسطهم األوريب،  

 .(4)االعتداء على األعراض

                                                 

 يقوم عقد املواطنة على مجلة من احلقوق والواجبات، "وتتوزع حقوق املواطنة على شعب ثالثة:  (1)
 الرأي، حرية االعتقاد، حرية التعبري، حرية التنقل، حرية :مثل الشخصية احلرية القانون، أمام ملساواةا :وتشمل املدنية، احلقوق

 .اآلخرين مع التعاقد حرية التملك، حرية
 .احلكم يف املشاركة وحق االنتخاب حق أساسا وتشمل السياسية، احلقوق
 .لعملا وحق العالج حق أساسا وتشمل واالقتصادية، االجتماعية احلقوق

 حتقيق يفاإلسهام الوطنية، الوحدة محاية للوطن، الوالء العام، ابلقانون االلتزام الدولة، سلطة احرتام :فتشمل الواجبات وأما
الوسطية بني مقتضيات املواطنة يف أورب، : انظر: اآلخرين حرية العامة، احرتام احلياة يف املشاركة وازدهاره، وأمنه اجملتمع استقرار

  .259ص  ،جلاب هللا ،على اهلوية اإلسالمية واحلفاظ
 احرتام إنيقول جاب هللا عضو اجمللس األوريب للبحوث واإلفتاء: " وهذا أمر أساسي للحفاظ على أمن اجملتمع واستقراره،  (2)

 مقصدا ققحي املعىن ذاهب وهو واالضطراب، الفوضى من وحفظه اجملتمع استقرار يف أساس شرط املبدأ حيث من الدولة سلطة

 .261، ص مرجع سابق، اعتباره للمسلم ينبغي شرعيا
انظر: موقع وزارة العدل اهلولندية، شروط  .املوافقة على االلتزام ابلقوانني اهلولندية واحرتامهامن شروط اإلقامة والتجنس   (3)

 https://ind.nl/Nederlanderschap/Paginas/Naturalisatie.aspxاحلصول على اجلنسية، 
 وقد حتدثنا عن ذلك ابلتفصيل يف املبحث الثاين من الفصل الثالث من هذا البحث.  (4)
  

https://ind.nl/Nederlanderschap/Paginas/Naturalisatie.aspx
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، أو (2)لصاحل دول أخرى عليها (1) ضرار هبذه البلدان، كالتجسسب كل ما من شأنه اإلجتنّ  .3
ملا يف ذلك من خمالفة صرحية لعقد األمان، وهتديد ، ألية جهة مهما كانت أن يكون عينا عليها

سلمة، فعلي لألمن القومي هلذه البلدان، إضافة ملا يرتتب على ذلك من مفاسد تطال اجلالية امل
واإلساءة إىل مسعتها يف األوساط الغربية، فضال عما حيمله ابهتامها ابلعمالة جلهات خارجية، 

داع واخليانة ملن استأمنوه واستقبلوه وأكرموا وفادته، معاين الغدر واملكر واخلهذا العمل من 
 "وأّماقول: وأتكيدا هلذا املعىن، فقد أشران من قبل لكالم اإلمام اجلهبذ ابن قدامة، حيث ي

 وإن نفسه، من إاّيهم وأمن ه خيانت هم، برتكه مشروطا األمان أعطوه إمّنا ألهّنم فمحّرمة؛ خيانتهم
 عرفا )املعروف قاعدة على بناء وذلك ،(3)"املعىن يف معلوم فهو فظ،اللّ  يف مذكورا ذلك يكن مل

يف دخول أراضيها ومن املعروف اليوم أن الدول ال متنح أي راغب  ،(4) شرطا( كاملشروط
إال بشرط أن يلتزم  ، أو احلصول على بطاقة إقامة دائمة، أو التجنس جبنسيتها،أتشرية دخول

 واحلكم، االمتناع عن كل عمل يلحق الضرر مبجتمعها بدساتريها وقوانينها العامة اليت تقضي
يتضمن شرطا  مل  ؛ ماغري املسلمأنه جيب الوفاء به ولو ل -كما أشران يف ثنااي هذا البحث-فيه 

 .فاسدا  فيه معصية هللا

األوريب لإلفتاء والبحوث املسلمني يف أوراب وشّدد يف الوصية أوصى اجمللس ويف هذا الصدد فقد 
 :اباللتزام

                                                 

ويفحص  ألنه يتتبع األخبار ،ومنه اجلاسوس الذيالتجسس لغة: تتبع األخبار، يقال: جس األخبار وجتسسها، إذا تتبعها،   )1(
عن بواطن األمور، ث استعري لنظر العني، وال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي. ويعرف اجلاسوس يف القانون الدويل العام 

ية، أو حتت ستار مظهر كاذب، يف مجع أو حماولة مجع معلومات عن منطقة األعمال احلربية أنه: "الشخص الذي يعمل يف خف
، والقانون الدويل 10/161، 2حدى الدول املتحاربة بقصد إيصال هذه املعلومات لدولة العدو"  انظر: املوسوعة الفقهية، طإل

 .846، ص7العام أليب هيف، ط
ة التجسس بعقوابت مشددة، انظر: موقع احلكومة اهلولندية، "عقوبة اخليانة العظمى"، يعاقب القانون اهلولندي على جرمي  (2)

https://www.noorlandjuristen.nl/Strafrecht/Misdrijven/LandverraadEnHoogverraa
d/index.htm 

، كتاب اجلهاد لصحيحوأخرجه مسلم يف ا(، 7)رقم  ،23ص، كتاب بدء الوحي، صحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (3)
 (.1773، رقم )736إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم، ص والسري، كتاب النيب 

 .1/46انظر: درر احلكام شرح جملة األحكام لعلي حيدر، د.ط،   (4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
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ت عليه نصوص الكتاب والسنة، ومبا أمجع عليه فقهاء اإلسالم من وجوب مبا دلّ "
واطنة يف البالد األوروبية اليت يعيشون الوفاء مبقتضيات عهد األمان، وشروط اإلقامة وامل

 عليهم:فيها، ومن أهم ما جيب 
أعراضهم معصومة مبقتضى ذلك العهد أن يعتقدوا أن أرواح غري املسلمني وأمواهلم و  .1

أو استمرار اإلقامة  ،الذي دخلوا به هذه البالد، والذي لواله ملا مسح هلم بدخوهلا
 .       ﴾ (1)﴿فيها، وقد قال هللا تعاىل: 

هم ومكنتهم من التمتع بكل ضماانت أن حيرتموا قوانني هذه البالد اليت آوهتم ومحت .2
 .      ﴾ (2)"(3)﴿العيش الكرمي، وقد قال تعاىل: 

على أن الواجب الشرعي : "، وأكدقليات املسلمةاجملمع الفقهي مبكة املكرمة األ وصىكما أ
على هذه األقليات أن تلتزم مبقتضى عهد األمان، وشرط اإلقامة واملواطنة يف الداير اليت تستوطنها، أو 

  .(4)"تعيش فيها، صيانة ألرواح واآلخرين وأمواهلم، ومراعاة للنظام العام يف تلك الداير

 وفاء اجلميل.: مقابلة إحساهنم ابلشكر واللثااث
وهذا اخللق من اآلداب اإلسالمية السامية اليت دعا إليها شرعنا املطهر وحث عليها، واعتب مقابلة 

ال يشكر هللا من ال »:  الرسول ، قال-عز وجل-إحسان الناس ابلشكر اجلميل من شكر هللا 
كان من   أحدمها: أن منهذا يتأول على وجهني  اخلطايب: قالالعظيم آابدي: "قال  ،(5) «يشكر الناس

طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر ملعروفهم كان من عادته كفران نعمة هللا تعاىل وترك الشكر 

                                                 

 .34سورة اإلسراء، اآلية:   (1)
 .60سورة الرمحن، اآلية:   (2)

 كولون  مدينة يف املنعقدة والبحوث لإلفتاء األورويب للمجلس الثالثة العادية للدورة اخلتامي البياناجمللس األوريب لإلفتاء،   )3(
 //:cfr.org-www.e/https ،أبملانيا
. على 362-361، ص2، طقرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمةانظر: اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة،   (4)

 http://waqfeya.com/book.php?bid=597رابط: املكتبة الوقفية: 
، السننيف  الرتمذي وأخرجه(، 4811) ، رقم524ص، كتاب األدب، ابب يف شكر املعروف، السننيف  داود وأب أخرجه  (5)

 (، وقال: هذا حديث حسن صحيح.1954)، رقم 328، صالشكر ملن أحسن إليكابب ما جاء يف  كتاب الب والصلة،
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له. والوجه اآلخر: أن هللا سبحانه ال يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد ال يشكر إحسان 
   .(1)"الناس ويكفر معروفهم التصال أحد األمرين ابآلخر

نزلت هذه اآلية ((قال ابن عباس: .       ﴾ (2)﴿وقال تعاىل: 
نح ال شك أن مو  .(4) "هي مسجلة للب والفاجر" قال: احلنفية ابن حممد وعن، (3))) يف املسلم والكافر

لمسلم للدخول إىل أراضيها للدراسة أو التجارة أو الزايرة، أو السماح له الدولة غري املسلمة األمان ل
ابإلقامة الدائمة ومساواته مبواطنيها يف التعليم والتطبيب والعمل وغري ذلك من أعلى صور اإلحسان 

  .املكافأةاملادي الذي جيب أن يقابل من املسلم ابلوفاء والثناء و 

 -عليه السالم-فها  ،الوفاء ومقابلة اإلحسان ابإلحسان قصب السبق يف لرسولنا كان   قدول
وأسر من األسرى ما أسر يتذكر معروف مطعم بن عدي  ،يف معركة بدر -عز وجل-بعد أن أظفره هللا 

ة عندما أمنه وأجاره وساعده يف الدخول إىل مك ،ومات على الشرك وعبادة األواثن ،الذي كان كافرا
"لو كان املطعم بن : يف أسارى بدر ذكر كل ذلك فيقولدون أن يؤذيه أحد بعد عودته من الطائف، يت

: "أبّن ذلك مكافأة له على يد  قال ابن حجر . (5) "له رتكتهمل ،عدي حيا  ث كلمين يف هؤالء النتىن
من الطائف ودخل يف جوار  م حني رجع النيب وهي إّما ما وقع من املطع   كانت له عند النيب 

من أشدّ  من قام يف نقض الصحيفة اليت كتبتها .. وقيل: املراد ابليد املذكورة أنه كان املطعم بن عدي
  .(6)"من املسلمني حني حصروهم يف الشعب قريش على بين هاشم ومن معهم

االعرتاف  كيف يكون، وتعليم األمة  اجلميل وحفظ، واإلحسان الوفاء من يكون ما غاية وهذا
 .املعروف ابملعروف، واإلحسان ابإلحسان، وكيف يقاب ل فضلابل

                                                 

 .13/114 ، 2عون املعبود على سنن أيب داود، طالعظيم آابدي،   (1)
 .60سورة الرمحن، اآلية رقم:   (2)
 .219ص، د.ط، لتفسري بملأثورالدر املنثور يف ا، السيوطي  (3)
 .23/68 ، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، د.طالطبي،   (4)
على األسارى من غري أن خيّمس، رقم   ، كتاب فرض اخلمس، ابب ما مّن النيبصحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (5)

 (،2689)، رقم 303، صسري بغري فداءيف املن على األ، ابب هاد، كتاب اجل لسننيف ا داود (، وأخرجه أبو3139)
 .7/3 ،1طفتح الباري شرح صحيح البخاري،  ابن حجر،   (6)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12691
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
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 ريفةالش وقام بنفسه أنزهلم يف مسجده،وهم نصارى، ف وفد النجاشي الرسول  ومن ذلك إكرام
فقام خيدمهم، فقال  قال: )قدم وفد النجاشي على النيب   . فعن أيب أمامةضيافتهم وخدمتهمب

ويقصد " ،(1)«، وإين أحب أن أكافئهمنيإهنم كانوا ألصحابنا مكرم»أصحابه: حنن نكفيك، فقال: 
ويف ذلك ، (2) "بذلك إكرامهم ملن هاجر من الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم إىل احلبشة الرسول 

ا، وعبدان نا على ديننزلنا احلبشة فجاوران هبا خري جار النجاشي، أمنّ ((: -رضي هللا عنها-تقول أم سلمة 
 .   (3) ))نسمع شيئا  نكرهه، وال ىال نؤذ -عز وجل-هللا 

يهم وشكرهم، مما يشجع على ترسيخ جسور والثناء علغري املسلمني وحماسنهم،  كر فضائلفذ 
 .ايش مع غري املسلمنيالتسامح والتع

، وتذكر الكرمية يف هذه البلدان متّثل هذه األخالق النبوية األقلية املسلمة لذا ينبغي على
 توفري لفرص العيش الكرمي، واملعاملة اإلنسانية اليت غمرهتم هبا جمتمعاهتم اجلديدة، مناإلحسان واجلميل 

 ومنحهم احلرية يف مزاولة عباداهتم وشعائرهم ، ومساواهتم مبواطنيهم،(4)ومنحهم حق اإلقامة والتجنس
 فمن ،(5) وتكفلها..، ودساتريهم حتمي هذه احلقوق ملشرديهم والجئيهم ئهاإيواو  ،وتشييد مساجدهم

ألن الوفاء " ؛ارهيوتطو  ملشاركة يف منو بلداهنم األوربيةابملسلمني يف الغرب ا ، جيدرُ اجلميل ردّ الوفاء و ابب 
تعلمت بعد و ، أو شبعت بعد جوع ،أو ارتويت بعد ظمأ ،أو احتميت ،للمكان الذي فيه درجت

املشاركة و البلد عليه يف اإلصالح يوجب خلق الوفاء أن يشعر حبق هذا  ،أو حتركت بعد كبت ،جهل
 . (6)"يف منوها واستقرارها ،اجلادة

                                                 

 (.626، رقم )2/307، دالئل النبوةرواه البيهقي يف   (1)
 .81ص ،4، طحقوق غري املسلمني يف بالد اإلسالم، العايد  (2)
 .364، د.ط، صالسرية النبويةالذهيب،   (3)
 ني يف هولندا فقط قرابة مليون مسلم.يبلغ عدد املسلم  (4)
مدرسة واثنوية إسالمية تنفق عليها الدولة، وجامعتان  44مسجدا، و 450فعلى سبيل املثال يف هولندا يوجد أكثر من   (5)

عيات من املساجد واجلم إسالميتان، ومها: جامعة روتردام اإلسالمية، وجامعة أوراب اإلسالمية، وهلم احلق يف أتسيس ما يشاؤون
 واملؤسسات الثقافية.. 

 salahsoltan.com/Print.aspx?print_ID=443 ،"الضوابط املنهجية لفقه األقليات"سلطان،   (6)
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ه لنفع جمتمعه غري يف تقدمي خباته وأمانت -عليه السالم-على ذلك من موقف نيب هللا يوسف  أدلّ وال 
: يقل مل ؛النسوة من اخلناق عليه ضيق ملا السالم عليه "فيوسف، لم الذي رعاه وأحسن مثواهاملس

﴿: الـق بل ،إليه يدعونين مما إيلّ أحب اخلروج أو اهلجرة               

           ﴾ (1)استوطن أنه على دليل هذا، و 
 صرـم خزائن على امللك جيعله بأن لبطا بل ،منها اخلروج على فيها السجن وآثر، وأحبها مصر

 بدين دينُت تكن مل هنامعأ فيها ليستوطنوا مصر إىل مجيعاً وإخوانه بوالديه وجاء، شعبها ليخدم
  . (2) "!السالم عليه إبراهيم

 

 
  

                                                 

 .33سورة يوسف، اآلية رقم:  (1)
 ،"جمتمع األقليات املسلمة بني الواقع والطموح"القره داغي،   (2)

http://muslimworldleague.com/download
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 الغربية اجملتمعات يف املسلمني غري مع اإلنسانية لعالقةا ضوابط :الثالث املبحث

 .بألحكام الشرعيةااللتزام : األولاملطلب 

وجوارهم  غري املسلمنيقد سبق أن أشران إىل أن الفقهاء اتفقوا على أن املسلم جيوز له الدخول يف أمان ل
عالقتهم مع اآلخر، بقي أن نتعرف سلطنا الضوء على طبيعة ومقتضيات  ومحايتهم عند احلاجة، ث

 ؛سلم التمسك هبا عند تواصله ومعايشته لغري املسلمنيعلى أهم الثوابت الشرعية اليت جيب على امل
 ليكون على بينة من أمره فال يفرط يف ثوابته الدينية، وال يف عالقاته اإلنسانية.

 كما دينه أبحكام االلتزام ؛البلدان احلرص عليه واالهتمام بهه هذ يف املسلم جيب علىمّما ف
أو ارتكاب حمرم  لواجبات الشرعية،على إقامته ترك واجب من ا، وأال يرتتب اإلسالم بالد يف عليه جيب

شرع هللا غري مقتصرة مبكان دون وأن يدرك أبن االستقامة على من احملرمات املنصوص عليها شرعا، 
الشافعي:  "ومما يعقله املسلمون،  اإلمام قالتواترت كلمة الفقهاء على أتكيد هذا األمر،  اآلخر، لذا فقد

وجيتمعون عليه: أن احلالل يف دار اإلسالم حالل يف بالد الكفر، واحلرام يف بالد اإلسالم حرام يف بالد 
يؤكد و ،  (1) ر شيئا"ه هللا على ما شاء منه، وال تضع عنه بالد الكفالكفر، فمن أصاب حراما فقد حد  

للمسلمني يف أي مكان وجدوا، ودار احلرب ليست  األحكام الزمة  إن ": ، فيقولالشوكاين ذلك اإلمام
 . (2)"بناسخة لألحكام الشرعية

مع الكافر  والعقود الفاسدة يف معرض رّده على من أجازوا التعامل ابلراب املاوردي اإلمامويقول 
  احلريب يف دار احلرب:

اإلسالم ودار احلرب. فكل عقد ر أن الراب حرام، فال فرق يف حترميه بني دار تقر  فإذا"
بني مسلمني يف دار اإلسالم، كان راب حراما بني مسلم وحريب يف دار احلرب  كان راب حراما

  . أمان أو بغري أبمان سواء دخل املسلم إليها

يف دار احلرب، سواء دخل  ريبال حيرم الراب على املسلم من احل: ةأبو حنيف اإلمام  وقال
ال راب بني مسلم وحريب » :قال أن النيب  مكحول احتجاجا حبديث ؛بغري أمان مأبمان أ

                                                 

 .7/375 ،األم، د.ط الشافعي،  (1)
 .1/963، 1، طالسيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهارالشوكاين،   (2)
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وألن أموال أهل احلرب مباحة للمسلم بغري عقد ، فكان أوىل أن  ،(1)«يف دار احلرب
  .يستبيحها بعقد

الم ، عموم ما ذكران ساإلوالداللة على أن الراب يف دار احلرب حرام كتحرميه يف دار 
: أن كل ما كان حراما يف دار اإلسالم كان ث من طريق املعىن والعبة،  من الكتاب والسنة

، والذمي حراما يف دار الشرك ، كسائر الفواحش واملعاصي: وألن كل عقد حرم بني املسلم
ملعقود عليه ا بهحرم بني املسلم واحلريب كدار اإلسالم: وألنه عقد فاسد فوجب أال يستباح 

  ح.كالنكا 

، واملراسيل عندان ليست حجة. فلو  (2)فهو مرسل مكحول فأما احتجاجه حبديث
حيتمل أن يكون نفيا لتحرمي الراب، وحيتمل أن يكون نفيا  «ال راب » سلم هلم لكان قوله 

محلنا ولنا محله على نفي اجلواز ، ث  جلواز الراب، فلم يكن هلم محله على نفي التحرمي إال
وأما احتجاجه أبن أمواهلم جيوز استباحتها بغري عقد فكان أوىل أوىل ملعاضدة العموم له، 

ألن أمواهلم  ؛املسألة مفروضة يف دخوله إليهم أبمان أن تستباح بعقد، فال نسلم إذا كانت
ولو فرضت املسألة مع ارتفاع األمان  ،ال تستباح بغري عقد فكذا ال يستبيحها بعقد فاسد

، وهو أن احلريب إذا دخل دار اإلسالم جاز استباحة ماله االستدالل من وجه آخر صح ملا
 .استباحته بعقد فاسد بغري عقد ، وال جيوز

نقول: ليس كل ما استبيح منهم بغري عقد جاز أن يستباح منهم ابلعقد الفاسد . ث 
ز استباحتها بعقد استباحتها منهم ابلفيء من غري عقد، وال جيو  أال ترى أن الفروج جيوز

مل جيز أن تستباح ابلعقد ،منهم بغري عقد ، فكذا األموال وإن جاز أن تستباحدفاس
. (3)"دالفاس

                                                 

وإمنا أحل أبو حنيفة هذا ألن بعض املشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول هللا ذكره البيهقي يف معرفة السنن واآلاثر، وقال:   (1)
 القول كما قال األوزاعي وأبو يوسف وما : قال الشافعي .«موأهل اإلسال» :أظنه قال «ال راب بني أهل احلرب» :أنه قال

 .13/276لبيهقي، ل معرفة السنن واآلاثر. انظر: احتج به أبو يوسف أليب حنيفة ليس بثابت وال حجة فيه
: قال النيب قول من مل يلق هو: "تعّددت تعريفات احلديث املرسل بني الفقهاء واحملدثني، فاملرسل عند الفقهاء واألصوليني   )2(

احملدّ ُث الذي يرويه "هو:  عند احملدثني"، واملرسل ، سواء كان من التابعني، أو من اتبعي التابعني، أو ممن بعدهمرسول هللا 
 إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول. انظر: " أبسانيد متصلة إىل التابعي، فيقول التابعي: قال رسول هللا

 .167، ص1للحاكم النيسابوري، ط معرفة علوم احلديثو  ،119، ص6، طللشوكاين
.5/75 ،1ط ،بري يف فقه مذهب اإلمام الشافعياحلاوي الك املاوردي،(3)
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 احلنيف أن يطبقوا أحكام الشرع ويف هولندا خاصة ،ةعامّ  أورابعلى املسلمني يف فإن  ما تقدموبناء على 
 ، أو جواز التعاملسالمقامة خارج داير اإلاحملرمات حبجة اإل وحيذروا من استباحة شيء منيف تعاملهم، 

غريهم عن دار احلرب وعن ما نسب إىل السادة األحناف أو من "و  ،يف دار احلرب لعقود الفاسدةاب
جواز التعامل فيها ابلعقود الفاسدة جيب أن يؤخذ يف سياقاته االجتماعية والسياسية والتارخيية، فلم 

رج داير اإلسالم بصورة دائمة، وينشئون يف مهجرهم مراكزهم يكن أهل اإلسالم فيما مضى يتوطنون خا
ة وحرية العمل وحرية الكلمة ما هو متاح جلالياتنا ومؤسساهتم اإلسالمية، ويتاح هلم فيها من حرية الدعو 

 . (1)  "املسلمة املقيمة يف الغرب

أن "ر يث قرّ يف إحدى قراراته على ما مت أتكيده سابقا، حوقد نص اجمللس األوريب لإلفتاء 
الشريعة األصل يف املعامالت املالية يف البالد غري االسالمية أن تبىن على أساس االلتزام أبحكام 

االسالمية من حيث اجلواز والصحة، وأن الرأي القائل جبواز العقود الفاسدة يف غري دار االسالم ال 
يف الغرب، وابلتايل فال جيوز االستناد  يصح أن يكون أصال  عاما  تبىن عليه املعامالت املالية للمسلمني

 . (2)"رمتها ما مل تدع لذلك ضرورة معتبةاىل هذا الرأي لتبير املعامالت املالية والعقود اليت تثبت ح

جيد بديال  ومل تعارض أحكام الشرع بقوانني البلد وعاداته،عند موقف املسلم يف هذه الداير أما 
فإن كان مضطرا  وإما ال يكون كذلك. ا،ن مضطرا أو حمتاجا أو مكرهفال خيلو حاله إما أن يكو  شرعيا،

الضرورات تبيح ) :من القواعد املقررة يف شريعتنا قاعدةف ، (3)رةذلك للضرو  جاز له إىل ارتكاب احملظور

                                                 

 ،"من اجلوانب الفقهية يف عالقة اإلسالم ابلغرب )ورقة مقدمة إىل مؤمتر حنن واآلخر("الصاوي، (1)
http://islam.gov.kw/Pages/ar/BooksItems.aspx?catId=10 

 cfr.org/new-http://www.eاجمللس األوريب لإلفتاء،   )2(
مع ضرورة التنبيه أن الذي يقدر الضرورة هم أهل العلم، أما فيما يتعلق بقضااي األمة الكبرية واملعقدة، اليت هلا انعكاس على  )3(

ت واجملالس الفقهية مبشاركة أهل االختصاص من البد فيها من اجتهاد مجاعي من اجملامع واهليئافاألمة وأحواهلا ومصاحلها، 
وفقه ، 187، ص3للريسوين، ط حماضرات يف مقاصد الشريعةالسياسيني واألطباء واالقتصاديني حسب نوعية النازلة. انظر: 

 .63-62، ص2لعبد الوهاب إبراهيم، ط الضرورة وتطبيقاته املعاصرة آفاق وأبعاد
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، مع           ﴾ (1)﴿، وقد دل عليها قوله تعاىل: (احملظورات
 الشرعية، ومن ذلك: (2)ضرورة مراعاة شروط ترخيص الضرورة

)االضطرار(، ونزوله ابملكلف واقعا، وإال فال أقل من غلبة الظن يف توقعه وجود حقيقة الضرر  .1
 ونزوله.

 أال يتجاوز احلّد الذي يرفع آاثر الضرورة، )فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها(. .2

 .(3) ، )فالضرر ال يزال مبثله(نها، أو مثلهاند ارتكاهبا ما هو أعظم مأال يعار ض هذه الضرورة ع .3

 ومن شروطها: (، عامة كانت أو خاصة  : )إذ تنزل منزلة الضرورة(4)الضرورة احلاجةومثل 
قة ال متومهة، وذلك أبن تكون انزلة فعال وماسة حقا، أو يغلب على الظن أن تكون متحقّ  .1

 حلرج واملشقة.، ويرتتب على إمهاهلا اوقوعها
 أن تكون احلاجة غالبة ال اندرة. .2
، وهي املعب ليت حرمت حترمي وسائل، أو حرمت سدا للذريعةأن تكون احلاجة يف القضااي ا .3

 .(5)عنها ابحلرام لغريه أو احلرام لكسبه

                                                 

 .173:  سورة البقرة، اآلية  (1)
، واصطالحا: من االضطرار، وهو االحتياج إىل الشيء، واضطره: مبعىن أجلأه إليه وليس منه بد اسم  ة:الضرورة يف اللغ )2(

واملصباح املنري يف ، 9/33البن منظور، مادة "ضرر"، د.ط،  لسان العرب. انظر: الضرورة هي احلالة امللجئة لتناول املمنوع
 .2/360للفيومي، د.ط،  غريب الشرح الكبري

ودرر ، 1/271، 1للفاداين، ط وشرح الفوائد البهية يف نظم القواعد الفقهية، 9/331، 1البن قدامة، طاملغين انظر:  (3)
لعبد الوهاب فقه الضرورة وتطبيقاته املعاصرة آفاق وأبعاد و، 35-1/34، د.ط، لعلي حيدر احلكام شرح جملة األحكام

 .63-62، ص2إبراهيم، ط
الزركشي بقوله: "احلاجة كاجلائع الذي لو مل جيد ما أيكل مل يهلك، غري أنه يكون يف جهد ومشقة"، وعرفها  وقد مثل هلا  (4)

فمعناها أهنا مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة بفوت املطلوب،  الشاطيب فقال: "
". احلرج واملشقة، ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل العامة -لة على اجلم -فإذا مل تراع، دخل على املكلفني 

 9./2للشاطيب، د.ط،  املوافقات، و2/319 ،2ط للزركشي، يف القواعد املنثورانظر: 
كشاف و ، 23/214، 1البن تيمية، ط وجمموع الفتاوى، 15/256، 1للجويين، ط هناية املطلب يف دراية املذهبانظر:  (5)

، هلشام السعيدقاعدة احلاجة تنزل منزلة الضرورة وتطبيقاهتا يف فقه األقليات املسلمة و، 3/47للبهويت، د.ط،  القناع
https://www.google.nl/search?source=hp&ei=QgPfW6i4MY_awALLxbhA&q 
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ر من املضطر يف األخذ ابلرخص، فيباح له ارتكاب احملظو  على فعل احملظور فهو أوىل من (1)أما املكره
 ﴿هلل، لقوله تعاىل:  ا  الشرعي إذا كان حقّ                 

  ﴾(2) . 

ارتكاب احملظور، وإمنا كان ذلك فقط ما إذا مل يكن مضطرا أو مكرها، وال توجد حاجة يف أ
جممع قد قرر ف، (3)ذلك، لعموم النصوص اآلمرة اباللتزام بطاعة هللا ورسوله ملصلحة خاصة، فإنه ال حيلّ 

التوفيق بني التقيد ابلثوابت وبني مقتضيات املواطنة  بشأنالفقه اإلسالمي الدويل يف دورته السابعة عشرة 
 : التايل حيث قرر، للمسلمني خارج دايرهم

ل جنسيتها. ويقصد ابلثو يقصد ابملواطنة االنتماء إىل دولة معينة أ :أوال  " ابت اإلســـــالمية رضا  وواقعا ، ومح 
األحكام الشرعية االعتقادية والعملية واألخالقية اليت جاءت هبا النصوص الشرعية القطعية أو أمجعت 

يتعلق حبفظ الضرورايت اخلمس وهي: حفظ الدين والنفس عليها األمة اإلسالمية. ويشمل ذلك ما 
ال يصار يف الفتاوى إىل مبدأ االستثناء بشأن املسلمني يف غري الدول . رابعا: ..لوالعقل والنسل واملا

                                                 

وال خيتار ، فعلأو  قول من يرضاه ال لى مامحل الغري ع اإلكراهواصطالحا: اإلكراه لغة: محل الغري على ما اليرضاه قهرا،  )1(
 . من شروطه:ونفسه مباشرته لو ترك

 أن يكون املكر ه قادرا على إيقاع ما هدد به. -
أن يغلب على ظن املستكر ه أن املكر ه سينفّ ذ هتديده لو مل حيقّ ق ما أكره عليه، وأنه عاجز عن التخلص من التهديد  -

 .ابهلرب أو االستغاثة أو املقاومة
ومتضمن ا أذى اآلخرين ممّن أأن يكون األمر املكره عليه متضمن ا ملا ال يرضاه الشارع من إتالف نفس أو عضو أو مال،  -

، 2، طالبن أمري حاج والتقرير والتحبري، 2/360للفيومي، د.ط،  املصباح املنريانظر:  .يهمه أمره عما يعدم الرضا
للدسوقي، د.ط،  وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري، 176-7/175، 2للكاساين، ط وبدائع الصنائع، 2/206
 3/289، 1للشربيين، ط ومغين احملتاج، 2/368

 .33سورة يوسف، اآلية رقم:  (2)
مقتضيات والتوفيق بني التقيد بلثوابت وبني ، 608، ص1، طفقه األقليات املسلمة خلالد عبد القادرانظر: لالستزادة   (3)

، حملمد األلفي إلسالميةاملواطنة خارج البالد ا
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4049 
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اإلسالمية إال عند حتقق موجبات الضرورة أو احلاجة العامة املؤدية إىل املشقة أو احلرج ابلشروط الشرعية 
 .(1)"رة أو احلاجة مع االلتزام ابلتقدير بقدرمهالكل من الضرو 

حكام شرعهم احلنيف من أداء على املسلمني يف هذه الداير التقيد أب  إىل أنّ خنلص  سبق اممو 
للفرائض والواجبات، واالبتعاد عن الفواحش واحملرمات واملنكرات، واحلذر من التعامل ابلعقود الفاسدة 

ما ، وهلم يف احلالل وما أابحه هللا تعاىل ُغنية عن الوقوع يف احلرام، أاإلسالمبدعوى اإلقامة خارج داير 
عوا بني فقه النص وفقه الواقع، وهلم ما اضطروا إليه، فيلزمهم الرجوع إىل أهل العلم املعتبين الذين مج

 القدرة على إسقاطه مبرونة ووسطية واعتدال على واقعهم.

 
 

                                                 

خارج البالد للمسلمني ابلثوابت وبني مقتضيات املواطنة  انظر قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل، "قرار بشأن التقيد  (1)
 http://www.iifa-aifi.org/2209.html، "اإلسالمية
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 .دأ الوالء والرباءاملطلب الثاين: االلتزام مبب

جل -وجلماعة املسلمني، يقول هللا  لرسوله فوالؤه هلل تعاىل و  وارحتل ماكان وأينما حلّ فاملسلم أين 
يظلمه وال يسلمه  واملسلم أخو املسلم ال ،     ﴾ (1)﴿: -وعال
خيذله، واملسلمون يف حكم اإلسالم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر وال 

األعضاء ابلسهر واهلمى، ومن لوازم شهادة أن ال إله إال هللا أن حيب املسلم يف هللا ويبغض يف هللا، 
ويتبأ منهم، يقول ابن تيمية رمحه حيب أهل التوحيد واإلخالص ويواليهم، ويبغض أهل الكفر والشرك 

يبغض إال هلل، وال يوايل إال هلل، هللا: "إن حتقيق شهادة أن ال إله إال هللا يقتضي أن ال حيب إال هلل، وال 
(2)وال يعادي إال هلل، وأن حيب ما أحبه هللا، ويبغض ما أبغضه هللا"

ألن حقيقة اإلسالم هو: .   
 ياد له ابلطاعة، والباءة من الشرك وأهله.االستسالم هلل ابلتوحيد، واالنق

لته  وألمهية اإلحاطة  حكام فقهية، لز ماملسلم، وما يرتتب عليه من أعقيدة بهذا املوضوع، وص 
علما مبعىن الوال والباء، وبيان أقسام مواالة غري املسلمني وصورها، والفرق بني الوالء والباء والتسامح 

 غريب.ة على الواقع التطبيقاته الفقهيبعض والب، و 

 .املعىن اللغوي والشرعي للوالء والرباءأوال: 
: (3)، قال ابن فارسواحملبة والنصرة واملتابعة القرب ها:يطلق على عدة معاين منالوالء يف اللغة:  .1

قال ابن و   .(4) "على قرب... من ذلك الويل: القريب"الواو والالم والياء: أصل صحيح يدل 
" وواىل فالن فالان  إذا أحبه... فالو الية ابلفتح يف النسب والنصرة والعتق، والو الية منظور: 

                                                 

 .55اآلية: سورة املائدة،   (1)
 .62ص د.ط، االحتجاج بلقدر،ابن تيمية،   (2)
ه.  أصله من 329أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، ولد سنة: اإلمام العالمة، الللغوي احملدث، أبو احلسني هو   (3)

 يفه )مقاييس اللغة( ستة أجزاء،انمن تص ه.ه، وإليها نسبت395تويف فيها سنة انتقل إىل الري فقزوين، وأقام مدة يف مهذان، ث 
 .1/193األعالم، ، و 17/103سري أعالم النبالء، و )الصاحيب( يف علم العربية، و )جامع التأويل( يف تفسري القرآن. انظر:  

.142-6/141د.ط،  مقاييس اللغة، معجم، ابن فارس  (4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
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... وقال: والويل: الصديق والنصري ،لعتق، واملواالة من واىل القومابلكسر يف اإلمارة، والوالء يف ا
(1)والويل: القرب والدنو..."... وتواله: اختذه وليا  

 . 

، وب ر ئ  إ ذا ْئُت. وبرئ مبعىن تنزه وتباعد. يقول ابن منظور: ر  مصدر ب   الباء لغة: .2 "ب ر ئ  إ ذا خت ل ص 
 .( 2)تـ نـ ز ه  وتباع د "

والوالية ضد اين اللغوية، يقول ابن تيمية: "من املعقريبان الء والباء يف االصطالح الشرعي الو   .3
ي  مسي ـوأصل العداوة: البغض والبعد. وقد قيل: إن الول العداوة، وأصل الوالية : احملبة والقرب،

ل: هذا يلي هذا القريب، فيقا وليا  من مواالته للطاعات، أي متابعته هلا، واألول أصح، والو يل   
(3)منه" أي يقرب

   . 

لباء هو: بغض الكافرين جبميع مللهم، ومعاداة ذلك كله، قال القحطاين: "الباءة ابملعىن او   
 .(4) االصطالحي هو البعد، واخلالص، والعداوة بعد اإلعذار واإلنذار"

 الوالء والرباء. وجوباثنيا: 
أولياء من دون التحذير من مواالة الكافرين وتوليهم، واختاذهم لقد تضافرت آايت القرآن الكرمي يف 

 املؤمنني، ومن هذه اآلايت:
 ﴿تعاىل: قوله   .1                           

              ﴾ (5) . 
أنصارا  والنصارى اليهود "إن هللا تعاىل ذكره هنى املؤمنني مجيعا أن يتخذواقال الطبي: 

وحلفاء على أهل اإلميان ابهلل ورسوله وغريهم، وأخب أنه من اختذهم نصريا وحليفا ووليا من 

                                                 

 .410-15/409 مادة "ويل"،  ،لسان العرب، د.طابن منظور،   (1)
 .1/33  مادة "برأ"، ،لسان العرب، د.طابن منظور،   (2)
 .6ص ،4طالفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، ، ابن تيمية  (3)
 .70ص، 1طالوالء والرباء يف اإلسالم، ، القحطاين  (4)
.51سورة املائدة، اآلية:   (5)
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سوله واملؤمنني، وأن هللا دون هللا ورسوله واملؤمنني، فإنه منهم يف التحزب على هللا وعلى ر 
 . (1) منه بريئان" ورسوله

ة قاملوا معاملة األولياء يف املصادأن يعوقال الشوكاين: "واملراد من النهي عن اختاذهم أولياء 
 ة"واملعاشرة واملناصر 

(2) . 
﴿: -جل وعال-وقوله  .2                    

             ﴾ (3).   
: "هنى عن موادهتم، وحمالفتهم، والتمسك حبلفهم، واالعتداد هبم الطبي قال

 . "(4) ء، وعليه إزرام خباال ويف دينهم طعناوأعلمهم أهنم ال أيلوهن ،أولياء
﴿ :عّز شأنهوقوله  .3                     

          ﴾ (5) . 
مواالهتم أمر هللا تعاىل مبباينة الكفار به، وإن كانوا آابء أو أبناء، وهنى عن قال ابن كثري: "

 . (6) أي: اختاروا الكفر على اإلميان" ﴾ ﴿ إذا

غري إذن خنلص من هذا العرض املختصر على أن وفرة اآلايت وكثرهتا يف النهي عن مواالة 
نة اطعا ال يتطرق إليه االحتمال على حرمة مواالة الكافر، "فهذه اآلايت كلها بيّ دليال قيعتب  املسلمني

وتكرارها يف هذا املعىن، وجريها على نسق واحد مؤكد للتحرمي. ورافع لتطرق  ،يف حترمي مواالة الكافرين
تفع عند فقد ار  لتكرار،االحتمال إليه، فإن القاعدة األصولية: املعىن الواحد إذا نص عليه وأكد اب

                                                 

 .10/398، د.طجامع البيان عن أتويل آي القرآن، الطبي،   (1)
 .1/378 ،4طفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية، الشوكاين،   (2)
 .57سورة املائدة، اآلية:   (3)
 .10/430، أتويل آي القرآن، د.طجامع البيان عن الطبي،   (4)
 .23سورة التوبة، اآلية:   (5)
 .4/123 ،2طتفسري القرآن العظيم، ابن كثري،   (6)
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االحتمال، فال جتد يف حترمي هذه املواالة خمالفا من أهل القبلة املتمسكني ابلكتاب العزيز وابلسنن 
 . (1) "النبوية

 املطلب الثالث: الفرق بني الوالء والرباء والرب والتسامح.

لكفره أو فسقه ويواده يواليه ذهب أهل العلم إىل أن املقصود من  املودة احملرمة: احملبة الدينية، كأن 
ومعصيته، أما احملبة اجلبلية لغري املسلم املعني املسامل غري احملارب للدين وأهله، والذي يعسر التحرز من 
مودته كحب الوالد لولده غري املسلم، أو الولد لولده غري املسلم، أو الرجل لزوجته املسلمة، أو ملن 

ثر على عقيدة الوالء والباء، فقد أنزل هللا تعاىل وال يؤ  ب مباحأحسن إليه من غري املسلمني فهذا احل
              ﴿ :(2)يف أيب طالب

 ﴾ (3) قوله تعاىل:  شرحه على صحيح مسلم: ". قال اإلمام النووي يف﴿ ﴾ ـ
 .(4)"والثاين: من أحببت أن يهتدي ،يكون على وجهني: أحدمها: معناه من أحببته لقرابته

ؤال ، ذكرها يف معرض جوابه عن ستفصيل بديع يف هذه املسألة (5)وللعالمة عبد الرمحن الباك
 حول حكم حمبة املسلم لزوجته الكتابية، فأجاب ابلتايل:

  ن:واحملبة نوعا واملودة مبعىن احملبة،"
 وهي املذكورة يف قوله تعاىل: كمحبة اإلنسان لزوجته، وولده، وماله،:حمبة طبيعية  .1
﴿               

        ﴾ (6).  
                                                 

 .110، ص4ط حكم املعاملة بني األجانب واملسلمني، القول املبني يف، خملوف (1)
، كتاب اإلميان، ابب الدليل على صحة إسالم من حضره املوت، مامل يشرع يف النزع، وهو الصحيحيف  مسلم أخرجه  (2)

 .(24)، رقم 44الغرغرة، ونسخ جواز االستغفار للمشركني، الصفحة
 .56سورة القصص، اآلية:   (3)
 .1/175،  3ح مسلم بشرح النووي، طصحيالنووي،   (4)
نظر: ترمجته على موقع صيد الفوائد: من علماء اململكة العربية السعودية. ا  (5)

https://saaid.net/Warathah/1/albarak.htm 
 .21، اآلية: سورة الروم  (6)

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
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كمحبة هللا ورسوله وحمبة ما حيبه هللا، ورسوله من األعمال، واألقوال،   :بة دينية. حم2
﴿ : قال تعاىل. واألشخاص                        

          .. ﴾(1)...  
أن احملبة الطبيعية قد تكون مع بغض ديين؛ كمحبة الوالدين : وال تالزم بني احملبتني مبعىن

ذلك حمبتهما مبقتضى الطبيعة؛ فإن اإلنسان هللا، وال ينايف املشركني؛ فإنه جيب بغضهما يف 
حيب عمه لقرابته مع كفره، قال هللا   جمبول على حب والديه، وقريبة، كما كان النيب

 ﴿تعاىل :                            

 ﴾ (2). 

الزوجة الكتابية؛ فإنه جيب بغضها لكفرها بغضا دينيا، وال مينع ومن هذا اجلنس حمبة   
وبة من وجه، ومبغوضة من ذلك من حمبتها احملبة اليت تكون بني الرجل وزوجه، فتكون حمب

ومن هذا النوع حمبة ... راهة الطبيعية مع احملبة الدينيةفقد جتتمع الك ، اكثريوهذ وجه،
  .(3) "هحيبه يف هللا، ويبغضه لظلمه ل فإنهاملسلم ألخيه املسلم الذي ظلمه 

                                                 

 .54سورة املائدة، اآلية:   (1)
 .56سورة القصص، اآلية:   (2)
، لم لزوجته الكتابيةحمبة املسالباك،   (3)

http://albrrak.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=18602 

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
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حمبة أهل الدين حمبة دينية ال تنفي ما تنشئه وإىل ذلك ذهب جممع فقهاء الشريعة، حيث بنّي أن: "
، ما مل يتضمن مشايعة على (1)ابة والصالت االجتماعية واملصاحل البشرية من مودة وحمبة جبليةالقر 

 . (2)"ابطل، أو انتقاصا من حق

أن حقيقة البغض: أن يضمر املسلم كراهية الكفر والفسوق والعصيان وميقتها هي ومن  ا كم   
  ﴿ : ، حتقيقا لقول احلق تبارك وتعاىليتلبس هبا              

  ﴾ (3)سلم حيمل بني جواحنه قلبا رحيما جتاه غري املسلم امل فإن ؛، ويف الوقت نفسه
فهو حيرص على دعوته إىل اإلسالم واإلميان، وحيب له النجاة من عذاب هللا، يقول اإلمام ابن تيمية 

وحنن قوم حنّب اخلري لكل أحد، وحنّب أن جيمع هللا لكم خري الّدنيا "يف رسالته لسرجون حاكم قبص: 
 .(4)ب د هللا به نصيحة خلقه، وبذلك بعث هللا األنبياء واملرسلني"ا عُ ظم مواآلخرة، فإّن أع

                                                 

ومن ذلك إطالق كلمة أخ على الكافر، فإن كان يقصد هبا أخوة الدين فإن ذلك ال جيوز، أما إن يقصد هبا أخوة النسب   (1)
﴿له تعاىل: أو الوطن أو اإلنسانية، فال أبس بذلك. قال القرطيب يف تفسري قو            ﴾ :سورة األعراف، اآلية .

م"، وقال أيضا يف تفسري قوله قال ابن عباس: أي ابن أبيهم وقيل أخاهم من القبيلة، وقيل أي بشرا من بين أبيهم آدقال: " .65
﴿تعاىل:         ﴾ قال: "أي ابن أبيهم وهي أخوة نسب ال أخوة دين . 106، اآلية: سورة الشعراء

األصل يف كلمة األخوة عند إطالقها أن " كما أوضح ذلك جممع فقهاء الشريعة يف إحدى قراراته فذكر:  وقيل هي أخوة اجملانسة"،
ل والعشائر، أو األوطان، وال النسب أو أخوة القبائتنصرف إىل أخوة الدين، ولكن أخوة الدين ال تنفي ما عداها من أخوة 

 =تتنكر
ملا ينشأ عنها من حقوق وتبعات، ما مل تفض إىل إبطال حق أو إحقاق ابطل، فلألخوة دوائر متداخلة وليست متقاطعة، وعلى 

 13/111، و7/212ط، ". انظر: تفسري القرطيب، د.قمتها أخوة الدين، ولكل مستوى منها حقوق وعليه واجبات أقرها اإلسالم
مشروع قرار حول النوازل ، كندا  – مبونرتايل املنعقد أبمريكا الشريعة فقهاء جملمع السادس املؤمتر وتوصيات راتقراوانظر كذلك: ، 

 /2009/11http://www.amjaonline.net ،-جدلية العالقة بني الوالء الديين واالنتماء القومي-  العقدية للناشئة
مشروع قرار حول النوازل العقدية ، كندا  – مبونرتايل املنعقد أبمريكا الشريعة فقهاء جملمع السادس املؤمتر وتوصيات قرارات  )2(

 /2009/11http://www.amjaonline.net ،-جدلية العالقة بني الوالء الديين واالنتماء القومي-  للناشئة
.4سورة املمتحنة، اآلية:   (3)
 .615 /28، جمموع الفتاوى، د.طابن تيمية،   (4)

http://www.amjaonline.net/2004/04/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
http://www.amjaonline.net/2004/04/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
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﴿اإلمام الطبي يف معرض تفسريه لقوله تعاىل:  ذكروي               

 ﴾(1) عن حال الفريقني،  -عز وجل- يقول رمحه هللا: ".. ويف هذه اآلية إابنة من هللا
املؤمنني والكافرين، ورمحة أهل اإلميان ورأفتهم أبهل اخلالف هلم، وقساوة قلوب أهل الكفر  :أعين

﴿قتادة  قوله: ...أهل اإلميان، كما حّدثنا بشر عن وغلظتهم على             

      ﴾ ويرمحه، ولو أن  يرّق له :أي، املؤمن ليحّب املنافق وأيوي له، فوهللا إن
 .(2)ألابد خضراءه" ؛املنافق يقدر على ما يقدر عليه املؤمن

 يف تفسري هذه اآلية:  (3)د رشيد رضاحمم إلمامويقول ا
ذي هو أثر من فالقرآن ينطق أبفصح عبارة وأصرحها، واصفا  املسلمني هبذا الوصف، ال"

الذين ال يقّصرون يف إفساد أمرهم  آاثر اإلسالم، وهو أهنم حيّبون أشّد الناس عداوة هلم،
أليس حّب ومتيّن عنتهم، على أن بغضاءهم هلم ظاهرة، وما خفي منها أكب مما ظهر .. 

ن آاثر املؤمنني ألولئك اليهود الغادرين الكائدين، وإقرار القرآن إاّيهم على ذلك ألنه أثر م
اإلسالم يف نفوسهم، هو أقوى الباهني على أّن هذا الدين دين حّب ورمحة وتساهل 

ال ميكن أن يصّوب العقل نظره إىل أعلى منه يف ذلك...ونتيجة هذا كله: إن وتسامح، 
يكون يف التساهل واحملبة والرمحة إلخوانه البشر على قدر متّسكه ابإلميان الصحيح،  اإلنسان

﴿: ق والصواب فيه. وكيف ال يكون كذلك، وهللا يقول خليار املؤمننيوقربه من احل     
   ﴾ (4)"(5). 

                                                 

 .119سورة آل عمران، اآلية:   (1)
 .151-7/150، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، د.طالطبي،   (2)
حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد هباء الدين بن منال علي خليفة القلموين، البغدادي هو   (3)

ولد ونشأ يف  .يخ والتفسريمن الكتاب العلماء ابحلديث واألدب والتار أحد رجال اإلصالح اإلسالمي، و  األصل،احلسيين النسب.
جملدا، و )تفسري القرآن الكرمي( اثنا  34م. أشهر آاثره جملة )املنار( أصدر منها 1865القلمون )من أعمال طرابلس الشام( سنة 

م. 1935و )يسر اإلسالم وأصول التشريع العام(، و )شبهات النصارى وحجج اإلسالم(. تويف سنة عشر جملدا منه، ومل يكمله، 
 .1/592، ومعجم املؤلفني املعاصرين حملمد خري، 6/126: ر: األعالمانظ
 .119سورة آل عمران، اآلية:   (4)
 .75-4/73، 1، طتفسري املناررضا،   (5)
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والتجاوز ملا وضعه اإلسالم من شروط وضوابط يف معاملة غري كذلك أن البغض ال يعين االعتداء 
عه ابلبّ والقسط واملعروف، مما دعت إليه الشريعة وحّثت املسلمني بل اإلحسان إىل مساملهم، والتعامل م

﴿  :-جل وعال-عليه، قال                      

         ﴾ (1) .  

قال ابن اجلوزي: "قال املفسرون: وهذه رخصة يف صلة الذين مل ينصبوا احلرب للمسلمني، 
 . (2)وجواز برهم، وإن كانت املواالة منقطعة منهم" 

، هللا حبكم واملراسلة الكالم، ولني واإلقساط، والب، ابملال، الصلةُ  وكانتي: "الشافع اإلمام وذكر
 يظاهر مل من برّ  أابح أنه كوذل ،املسلمني على املظاهرة مع واليته عن واهن ملن ةاليالو  من هعن واهن ما غري

 فنهاهم عليهم ظاهروا الذين ذكر بل عليهم، أظهر من إىل ذلك حيرم ومل إليهم، واإلقساط   املشركني من عليهم

 . (3)ط"واإلقسا الب غري  :الوالية وكان واليتهم، عن

أهل الذمة حيث فّرق بني تويّل الكفار  املعىن يف كتابه أحكام أكد ابن القيم على هذا وقد
يعين -ومودهتم وبني اإلحسان واإلقساط إليهم، حيث قال: "فإن هللا سبحانه ملا هنى يف أول السورة 

هم م أن برّ م بعضه، توهّ بينهم وبينهموقطع املودة املسلمني الكفار أولياء، عن اختاذ  -سورة املمتحنة
ة واملودة، فبني هللا سبحانه أن ذلك ليس من املواالة املنهي عنها، وأنه مل ينه يهم من املواالواإلحسان إل

عن ذلك بل هو من اإلحسان الذي حيبه ويرضاه، وكتبه على كل شيء، وإمنا املنهي عنه تويل الكفار 
 . (4)"واإللقاء إليهم ابملودة

يه الباءة من وهو عمل قليب يرتّتب علبني بغض الكافر لكفره، وبناء على هذا وجب التفريق 
الكفر والضالل، وال يلزم منه ظلم اآلخرين واالعتداء عليهم، وبني اإلحسان والب والقسط إىل الكافر 

املؤمن من شأنه أن " يقول البوطي: غري احملارب الذي هو عمل ظاهر دعت إليه الشريعة وحثت عليه.
                                                 

 .8سورة املمتحنة، اآلية:   (1)
 .8/237، 4، طزاد املسري يف علم التفسريابن اجلوزي،   (2)
.540-539ص ، 1ط، أحكام القرآن للشافعيالبيهقي،   (3)
 .1/602 ،1أحكام أهل الذمة، طابن القيم،   (4)
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ء أحب إىل نفس املؤمن من أن خيلصها من عذاب يوم حيب جلميع الناس ما حيب لنفسه، وليس شي
ويضمن هلا السعادة األبدية، فهو إذ يغضب على العصاة والكافرين إمنا حيمله على ذلك الغرية القيامة، 

 تعاىل يف اآلخرة. وأنت خبري أن عليهم، والتأثر ملا عرضوا أنفسهم له من الشقاء األبدي، وعقاب هللا
ه من أجل يء إال إذا صح أن يكون غضب األب على ابنه أو األخ على أخيهذا ليس من احلقد يف ش
  . (1) !"مصلحته وسعادته حقدا  

ووفق ما سبق فإّن ضبط املسلم ملشاعره العاطفية، حت حيافظ على هويته ومتيزه العقدي والفكري 
منا شرعت له هذه ال االعتداء على اآلخرين، أو ظلمهم واالجحاف يف حقهم، وإوالسلوكي، ال يعين حب

افظة على ارتقائه اإلمياين ومسوه الروحي، وليكون ذلك دافعا له املفاصلة واملمايزة القلبية، من أجل احمل
ن لإلشفاق على غري املسلم الذي يتخبط يف ظلمات الكفر والشرك، والسعي قدما يف إنقاذه من براث

 اجلهالة والضالل.

 الغريب.لمني، وتطبيقاهتا الفقهية على الواقع املطلب الرابع: أقسام مواالة غري املس
 غري املسلمني إىل قسمني حسب النية واحلال: مواالة العلماء يقسم

 وحكمها أهنا كفر خمرج من امللة، ومن صورها: القسم األول: مواالة مطلقة،
 ظاهرا وابطنا، تويّل الكافرين إبطالق واختاذهم أعواان وأنصارا وأولياء، ومظاهرهتم على املسلمني أوال:

 ﴿ويف مثل هؤالء يقول احلق تبارك وتعاىل:                     

                 ﴾ (2)  . 

فإنه منهم. أي من  ؛يقول الطبي يف تفسريها: "من توىل اليهود والنصارى من دون املؤمنني
فإنه اليتوىل متول أحدا إال وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي  ؛أهل دينهم وملتهم

 . (3)دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه"

                                                 

.172ص، 11ط ،فقه السرية النبويةالبوطي،   (1)
 .51سورة املائدة، اآلية:   (2)
.10/400، أتويل آي القرآن، د.طجامع البيان عن الطبي،   (3)
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﴿: "صح أن قوله تعاىل: بن حزموقال ا         ﴾  إمنا هو على
 . (1)الكفار، وهذا حق ال خيتلف فيه اثنان من املسلمني"ظاهره، أبنه كافر من مجلة 

حيح أي مذهب من مذاهبهم أو تص ،يف كفرهم ين وعدم تكفريهم أو الشكّ "الرضى بكفر الكافر اثنيا: 
أو جاهال  بكفرهم بينت له األدلة من كتاب هللا وسنة  ،إن كان شاكا  يف كفرهم فإن " . (2)كافرة"ال

على كفرهم، فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر إبمجاع العلماء على أن من شك يف كفر  رسوله 
سالمهم، إذ الكفار فهو كافر، وإن كان يقول: أقول غريهم كفار وال أقول هم كفار، وهبذا حكم منه إب

فإن مل يكونوا كفارا  فهم مسلمون وحينئذ فمن مسى الكفر إسالما  أو  ال واسطة بني الكفر واإلسالم،
 . (3) "مسى الكفار مسلمني فهو كافر، فيكون هذا كافر

، وهي مواالة غري املسلمني يف أشياء خاصة مع سالمة االعتقاد، وحكمها القسم الثاين: مواالة مقيدة
 معصية صغرية، ومن صورها:تكون كبرية من كبائر الذنوب، أو  خيتلف فقد

جماملة   ؛، ومن صورها: فعل حمظور عند غري املسلمنيأوال: مداهنتهم وجماملتهم على حساب الدين
مراعاة لشعورهم، أو ترك واجب  ؛هلم، كأن يشاركهم يف أعيادهم، أو يشرب اخلمر يف جمالسهم

﴿ل تعاىل: خجال منهم، قا ؛ظهار شعرية الصيامإسالمي كعدم أداء الصالة، أو إ   

     ﴾  (4)، مام الشوكاين يف تفسريه عددا من وقد عّدد اإل
هناه سبحانه  ﴾     ﴿ أقوال املفسرين كلها تصب يف معىن املداهنة احملرمة، قال: "

ألهنم كانوا يدعونه إىل دين آابئه ، فنهاه هللا عن طاعتهم،  ؛مكة كفار ممايلة املشركني وهم رؤساء عن
اراة إبظهار خالف ما يف عة جمرد املداملراد ابلطا أو هو تعريض بغريه عن أن يطيع الكفار، أو

                                                 

 .11/138 ،املنريية .ط ،احمللى، ابن حزم  (1)
 .1/232 ،1ط ،رباء يف اإلسالمالوالء والالقحطاين،   (2)
 .49ص ،1، طأوثق عرى اإلميان، ابن عبد الوهاب  (3)
 .9-8سورة القلم، اآلية:   (4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
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  . ودوا لو تصانعهم يف دينك فيصانعونكن: احلس وقال...الضمري
 . (1) "لو تركن إليهم وترتك ما أنت عليه من احلق فيمايلونكودوا  : جماهد وقال

 واألصل يف النهي عن ذلك حديث ابن عمر أن النيب  ،اثنيا: التشبه هبم يف شيء من خصائصهم
، والسّر يف ذلك أن اإلسالم حيرص على أن يكون املسلم متمّيزا  (2)«من تشّبه بقوم  فهو منهم »قال:

شخصيته، معتزّا  بدينه وقيمه، متبوعا ال اتبعا، فال يليق مبن حيمل بني جواحنه أعظم دين، ومستقال  يف 
والناظر إىل السنة النبوية  وأمسى منهج، وأعلى مبدأ أن يكون متشبها بغريه من غري املسلمني مقلدا هلم،

م يف عّدة أشياء، الشريفة جيد نصوصا كثرية أتمر املسلمني مبخالفة املشركني من أهل الكتاب وغريه
كالبناء على القبور واختاذها مساجد، وحلق اللحى، وإعفاء الشوارب، وصوم يوم التاسع والعاشر من 

ات اآلخرين، شاكلة تؤدي إىل مسارقة طباع وصفألن املشاهبة تورث نوعا من امل ؛حمرم وغريها، وذلك
رة توجب مشاهبة ومشاكلة يف األمور الباطنة فاملشاهبة واملشاكلة يف األمور الظاه يقول اإلمام ابن تيمية:"

 . (3) "على وجه املسارقة والتدريج اخلفي

ني، يقود إىل إن املشاركة يف اهلدي الظاهر تورث تناسب ا وتشاكال  بني املتشاهب"ويقول أيضا: 
نوع  ن الالبس ثياب أهل العلم جيد من نفسه موافقة ما يف األخالق واألعمال، وهذا أمر حمسوس، فإ

انضمام إليهم، والالبس لثياب اجلند املقاتلة مثال  جيد من نفسه نوع ختّلق أبخالقهم، ويصري طبعه 
  .(4) "متقاضي ا لذلك، إال أن مينعه مانع

وحنب أن نذكر يف هذا املقام أبمرين مهمني: أوهلما: أن التشبه املنهي عنه هو ما  اختّصوا به 
 ابن عثيمني:من دينهم أو من عاداهتم، يقول العالمة 

                                                 

 .1516، ص 4الرواية والدراية، طفتح القدير اجلامع بني فين ، الشوكاين  (1)
(، وأخرجه أمحد يف املسند، 4031)، رقم 441كتاب كتاب اللباس، ابب يف لبس الشهرة، ص   ،السننيف  داود أخرجه أبو  (2)

د.ط،  ،جمموع الفتاوى(. قال ابن تيمية: حديث جيد، انظر: يف 5114، رقم )386مسند عبد هللا بن عمر بن اخلطاب، ص
25/331. 
.1/548، 7ط اقتضاء الصراط املستقيم، ،ابن تيمية  (3)
 .1/93سابق، مرجع   (4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
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به املتشب ه به. فالتشبه ابلكفار أن يفعل املسلم ل املتشبّ ه ما خيتص "مقياس التشبه أن يفع
ه ال يكون بني املسلمني وصار ال يتميز به الكفار فإنّ  شيئ ا من خصائصهم، أما ما انتشر

 ما من جهة أخرى.تشبّـه ا، فال يكون حرام ا من أجل أنه تشبه، إال أن يكون حمرّ 

ح مبثله صاحب الفتح حيث ذه الكلمة، وقد صرّ وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول ه
الرهبان، وقد سئل مالك عنه قال: وقد كره بعض السلف لبس الُبُْنس ألنه كان من لباس 

ويف الفتح ...فقال: ال أبس به، قيل: فإنه من لبوس النصارى! قال: كان يلبس ها هنـا
ـ من أجل التشبه ابألعاجم فهو (1)أيض ا: وإن قلنا: النهي عنها ـ أي: عن املياثر األرجوان 

ن خيتص بشعارهم ار، ث ملا مل يصر اآلملصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفّ 
 . (2)"زال ذلك املعىن، فتزول الكراهة

 ؛أما األمر الثاين فهو ضرورة النظر يف مآالت األمور واملصاحل واملفاسد ابلنسبة لألقلية املسلمة
اهر قد يكون سببا يف دفع ضرر عن املسلمني، أو أتليفهم على حياان يف هديهم الظألّن التشبه هبم أ

 ذا ما أشار إليه اإلمام ابن تيمية يف كتابه اقتضاء الصراط املستقيم حيث قال: الدخول يف اإلسالم، وه

 ،وإلزامهم ابجلزية والصغار ،كاجلهاد  ،وعلوه ،إن املخالفة هلم ال تكون إال بعد ظهور الدين"
فلما كمل الدين وظهر  ،مل يشرع املخالفة هلم ،فلما كان املسلمون يف أول األمر ضعفاء

أو دار كفر غري حرب مل  ،املسلم بدار حرب ومثل ذلك اليوم: لو أنّ  ،وعال شرع ذلك
ملا عليه يف ذلك من الضرر بل قد يستحب  ،يكن مأمورا ابملخالفة هلم يف اهلدي الظاهر

إذا كان يف ذلك مصلحة  ،ان يف هديهم الظاهرن يشاركهم أحياأو جيب عليه أ ،للرجل
أو دفع ، إلخبار املسلمني بذلك  طالع على ابطن أمرهمالوا ،دينية من دعوهتم إىل الدين

  .(3) "وحنو ذلك من املقاصد الصاحلة ،ضررهم عن املسلمني

فإنه على األقلية املسلمة أن حتذر وتتجنب كل أشكال املواالة القلبية والعملية  وبناء على ماسبق
 لغري املسلمني، ومن صور ذلك يف الواقع الغريب:

                                                 

سرج الفرس أو رحل البعري من األرجوان. األرجوان: صبغ أمحر شديد احلمرة.  هي وعاء يوضع علىاملياثر: مجع ميثرة، و   )1(
.130صانظر: فتح الباري البن حجر العسقالين، 

.48-47، ص1ط، جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيابن عثيمني،   (2)
 .1/327، 7املستقيم، طاقتضاء الصراط ، ابن تيمية  (3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
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ضد املسلمني، فإن هذا يعّد أوال: نصرهتم على املسلمني، كاالنضمام إىل لوائهم والقتال يف صفوفهم 
خاصة إن كان يقصد بذلك اإلساءة إىل اإلسالم  املواالة لغري املسلمني وأخطرها، أشد أنواعمن 

واملسلمني، واالستعانة هبم على حماربة أهل اإلسالم، وتفريق كلمتهم، فال شك أن هذا العمل يعّد كفرا 
﴿يقول اإلمام الطبي يف تفسري قوله تعاىل:  بواحا،               

                               

﴾ (1)  " :فإن من توالهم ونصرهم على املؤمنني فهو من أهل دينهم وملتهم؛ فإنه ال . قال
وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه يتوىل متول أحدا إال وهو به وبدينه وما هو عليه راض، 

 .(2)"هه حكم  وصار حكمُ  وسخطه

أما إن كان يريد من ذلك عرضا من الدنيا فحسب، كاالمتيازات املالية والوظيفية اليت توهب 
للجنود املشاركني يف مثل هذه احلروب، فال ريب أنه مرتكب هذا الفعل على خطر عظيم، ومرتكب 

 ، وذلك ألدلة كثرية، منها:(3) اجلرائمألكب الكبائر، وأفظع 

، يقول         ﴾(4)﴿قوله جل وعال يف حمكم التنزيل:  .1
عصومة بعصمة الدين أو عصمة جعلها م  اليتحرم هللاابليت  واملراد"اإلمام الشوكاين يف تفسريها: 

                                                 

 .52املائدة، اآلية:  سورة  (1)
 .10/400، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، د.طالطبي،   (2)
إعانة الكفار على املسلمني، " :تـ فقالابململكة العربية السعودية،واإلفتاء، لبحوث العلمية، اللجنة الدائمة لوإىل ذلك ذهبت   (3)

غري ذلك، تكون على ابلتجسس هلم على املسلمني، أم سالح، أم كانت ابملال، أو الابلقتال معهم، أم إبعانتهم أكانت سواء 
 وجهني:

 من امللة. املسلمني، فهذه اإلعانة كفر خمرج حمبة هلم، ورغبة يف ظهورهم على الوجه األول: أن يعينهم أبي إعانة، 
خوفا، أو عداوة دنيوية ذلك مصلحة شخصية، أو له على املسلمني أبي إعانة، ويكون احلامل الوجه الثاين: أن يعني الكفار على 

املخرج من الذنوب، ولكنها ليست من الكفر اإلعانة حمرمة، وكبرية من كبائر من يقاتله الكفار من املسلمني، فهذه بينه وبني 
دائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، انظر: جملة البحوث اإلسالمية التابعة للجنة ال ".امللة

(http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&BookID=2 
 .33سورة اإلسراء، اآلية:   (4)
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، وذلك كالردة ، واملراد ابحلق الذي استثناه هو ما يباح به قتل األنفس املعصومة يف األصلالعهد
 .(1) "، وكالقصاص من القاتل عمدا عدواانوالزان من احملصن

جاء يف حديث ابن لك:  ما ورود أحاديث ترتى يف حترمي قتال املسلم ألخيه املسلم، ومن ذ .2
، ففي هذا احلديث دليل قاطع (2)«من محل علينا السالح، فليس منا: »أن النيب  عمر 

 قد يقتضي ظاهره اخلروج «فليس منا»وتغليظ األمر فيه، وقوله: على "حترمي قتال املسلمني، 

ام على املسلم حر : "كل املسلم اإلمام مسلم يف احلديث الذي رواه ، وقوله (3)عن املسلمني"
 . (4)دمه وماله وعرضه"

وعليه فإنه ال جيوز للمسلمني يف الغرب أن يشرتكوا مع غري املسلمني يف أي قتال ضد أهل 
القتل، ويف ذلك يقول اإلسالم، مهما كانت الظروف واملبرات والضغوط، كاإلكراه أو التهديد أو 

املسلمني وإال  الذين عندهم: قاتلوا معنا املسلمني ولو قال الكفار لألسرىاإلمام السرخسي: "
، ، فال جيوز اإلقدام عليه بسبب التهديدألن ذلك حرام على املسلمني بعينه ؛مل يسعهم القتال. قتلناكم

 .(5)كما لو قال: اقتل هذا املسلم وإال قتلتك"

ل أمجع العلماء على أن من أكره على قتام القرطيب اإلمجاع على ذلك فقال: "وحكى اإلم 
مته جبلد أو غريه، ويصب على البالء الذي نزل به، قتله وال انتهاك حر غريه أنه ال جيوز له اإلقدام على 
 .(6)"، ويسأل هللا العافية يف الدنيا واآلخرةوال حيل له أن يفدي نفسه بغريه

                                                 

 .1/820 ،4طفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية، ، الشوكاين (1)
لم يف مس(، وأخرجه 6874، رقم )1310، ص ﴾ومن أحياها﴿ابب ، الدايت، كتاب صحيح اجلامعالبخاري يف  أخرجه )2(

 (.98، رقم )66ص ،«من محل علينا السالح، فليس منا: »ابب قول النيب  ،كتاب اإلميان،  الصحيح
 .2/701، د.ط، إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكامابن دقيق العيد،  (3)
، 1035ص وماله،حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه ابب  ،واآلدابكتاب الب والصلة ،  الصحيحمسلم يف أخرجه  (4)
 (.1927، رقم )324، كتاب الب والصلة، ابب ما جاء يف شفقة املسلم على املسلم، صالسنن، وأخرجه الرتمذي يف (2564رقم )
 ..1517-4/1516، د.ط، شرح السري الكبريالسرخسي،  (5)
 .10/166، د.طاجلامع ألحكام القرآن، القرطيب،  (6)
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مني يف أي ومن خالل هذه النصوص اليت ذكرانها فإنه ال جيوز لألقلية املسلمة أن تقاتل مع غري املسل
إلسالمية مقدم قتال ضد املسلمني، وحتت أي ظرف من الظروف، فالوالء للدين والعقيدة واألخوة ا
اليت ختوهلا هلم  على أي والء، وعليهم يف املقابل أن يسعوا بكل ما أوتوا من جهد يف ممارسة حقوقهم

افة الوسائل السياسية واإلعالمية، القوانني الغربية يف املطالبة مبنع أي حرب على أهل اإلسالم، كتفعيل ك
أنه   مسلم عن النيب  روى اإلمامة واملصلحة. واألساليب السلمية املنضبطة ابلشرع، واملراعية للحكم

أي: ، قال ابن حجر يف شرح احلديث: " واليسلمه (1) (مهُيسل وال يظلمه ال املسلم أخو )املسلمقال: 
وقد يكون ، وهذا أخص من ترك الظلم، ه، بل ينصره، ويدفع عنهال يرتكه مع من يُؤذيه، وال فيما يُؤذي

 .(2)ذلك واجبا وقد يكون مندواب حبسب اختالف األحوال"

، وهذه املسألة أتخذ نفس حكم السابق، يقول  (3) على املسلمني لصاحل غري املسلمني اثنيا: التجسس
وهو من صور مواالة الكفار  ،التجسس خيانة عظمى، وكبرية من الكبائر إذا فعله املسلمالقحطاين: "

يت يرتاوح احلكم فيها بني الكفر املخرج من امللة إذا كان جتسسه حباا يف انتصار الكفار وعلو شوكتهم ال
سلمني، وبني الكبرية من كبائر الذنوب إذا كان لغرض شخصي أو دنيوي أو جاه أو ما أشبه على امل

افرين، ما ورد يف ، ومن األدلة الشرعية على عدم اجلواز التجسس على املسلمني لصاحل الك(4)"ذلك
، خبصوص الكتاب (6)، وغريمها، حول قصة الصحايب حاطب بن أيب بلتعة(5)صحيح البخاري ومسلم

 لفتح مكة، وذلك بعد نقض قريش لصلح احلديبية. خيبهم بتجهز النيب  ذي بعثه إىل قريش،ال
                                                 

 ابب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، ،لب والصلة واآلدابكتاب ا،  الصحيحأخرجه مسلم يف   (1)
، 324، كتاب الب والصلة، ابب ما جاء يف شفقة املسلم على املسلم، صالسنن(، وأخرجه الرتمذي يف 2564، رقم )1035ص
 (.1927)رقم 
 .5/117، 1فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط ابن حجر،   (2)
الدول الغربية، أو التعاون مع اجلهات  صور ذلك يف واقع األقلية املسلمة: التجسس على البلدان اإلسالمية لصاحلومن   (3)

 االستخبارية للتجسس على األقلية املسلمة.
 .70ص، 1طالوالء والرباء يف اإلسالم، ، القحطاين  (4)

(، وأخرجه مسلم يف 3007، رقم )575ص  اسوس،اجلابب ، هاد والسرياجل، كتاب صحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   )5(
 (.2494، رقم )1011، صمن فضائل أهل بدروقصة حاطب بن أيب بلتعة، ابب فضائل الصحابةكتاب ،  الصحيح

. شهد بدرا  واحلديبية ومات سنة ثالثني ابملدينة وهو ابن مخس وستني سنة وصلى عليه بلتعة اللخميهو حاطب بن أيب   )6(
سنة ست من اهلجرة إىل املقوقس صاحب   عنهم وقد شهد هللا حلاطب ابإلميان يف سورة املمتحنة. بعثه رسول عثمان رضي هللا

  .1/300 واإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين،( 2/43) سري أعالم النبالء للذهيب، :مصر واإلسكندرية. انظر

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu


131

 

الشديد ملا فعله حاطب من مصانعة لكفار قريش، وقد استنبط ابن القيم  ووجه الداللة: إنكار النيب 
-عمر اجلاسوس وإْن كان مسلم ا، ألّن : "وفيها: جواز قتل من هذه القصة عدة فوائد، فذكر منها

قتل  حاطب بن أيب بلتعة لـّما بعث خُيب  أهل  مّكة ابخلب، ومل يقل   سأل رسول هللا -رضي هللا عنه
وما يدريك لعّل هللا قد اطلع على أهل بدر، فقال: »: ال حيل قتله، إنه مسلم! بل قال:  رسول هللا

ا، ويف اجلواب هبذا كالتنبيه على فأجاب أبّن فيه مانع ا من قتله وهو شهوده بدر   ،(1)«اعملوا ما شئتم
أمحد. وقال سوس  ليس له مثل هذا املانع، وهذا مذهب مالك، وأحد الوجهني يف مذهب جواز قتل جا

والفريقان حيتّجون بقصة حاطب.  .(2)الشافعي وأبو حنيفة: ال يُقتل، وهو ظاهر مذهب أمحد
مصلحة للمسلمني قتله، وإن كان استبقاؤه والصحيح: أن قتله راجع إىل رأي اإلمام، فإن رأى يف قتله 

 .(3)أصلح  استبقاه، وهللا أعلم"

، وهذا يعّد كذلك من أعظم اختيارا  وليس اضطرارا   املخالفة ألحكام الشريعةالتحاكم إىل قوانينهم اثلثا: 
اإلميان نافقني اليت ذم هللا هبا أهل الكتاب وامل ومن مواالة الكفاريقول ابن تيمية: " صور املواالة احملرمة،

احلكيم يف وقد تظافرت آي الذكر ، (4)"أو التحاكم إليهم دون كتاب هللا ،ببعض ماهم عليه من الكفر
 ، ومن هذه اآلايت:-عليه الصالة والسالم-التحذير من التحاكم لغري كتاب هللا وسنة رسوله 

﴿: وقوله  جل وعال .1                 

        ﴾ (5)  قسم ابن كثري: "ي، قال
يف مجيع األمور، فما  الرسول حت حيكم فسه الكرمية املقدسة أنه ال يؤمن أحد تعاىل بن

 .(6) "حكم به فهو احلق الذي جيب االنقياد له ابطنا وظاهرا  

                                                 

 سبق خترجيه.  (1)
للخرشي،  وشرح خمتصر خليل، 4/264للشافعي، د.ط، األم ، و2/128، د.ط، سرخسيشرح السري الكبري للانظر:   (2)

 .28/345البن تيمية، د.ط،  وجمموع الفتاوى، 9/491د.ط، 
 .372-3/371، 4، طزاد املعاد يف هدي خري العبادابن القيم،   )3(
 .28/199، د.ط، جمموع الفتاوى، تيميةابن   )4(

 .65سورة النساء، اآلية:   (5)
   .2/349، 2القرآن العظيم، طتفسري ابن كثري،   (6)
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 ﴿قوله تبارك وتعاىل:  .2                  

 ﴾ (1)كم هللا تعاىل لقوم أي ال أحد أحسن حكما من حاملنار: " . قال صاحب
العدل والتزام احلق من هى ؛ منتاحلسنينيألن هذا احلكم جيمع  يوقنون بدينه، ويذعنون لشرعه؛

، وهذا مما تفضل به الشريعة من احملكوم له واحملكوم عليه، ومنتهى القبول واإلذعان احلاكم
 .(2)"اإلهلية القوانني البشرية

ال جيوز لألقلية املسلمة يف هذه الداير أن تتحاكم إىل قوانينهم املخالفة  أنهتقدم يتبني لنا ا مم
وجيب عليهم يف املقابل أن يسعوا إىل إجياد بدائل شرعية عن القضاء ألحكام الشريعة اإلسالمية، 

يف النزاعات تنظر  شرعية (3)الوضعي، كاملطالبة إبنشاء حماكم شرعية، أو السعي يف أتسيس جمالس حتكيم
 .(4)، وإعداد وأتهيل حمكمني وقضاة شرعييني هلذا الغرضاملالية واالجتماعية اليت تقع بني املسلمني

يف الداير الغربية مثل هذه اجملالس الشرعية املتخصصة يف التحكيم والتقاضي إنشاء  شك أنوال 
إىل ذلك أشار بعض و  األقلية املسلمة، ناءالقادرين واملؤهلني من أب يعّد من الواجبات امللقاة على عاتق

األندلس واحلبشة  الفقهاء القدامى يف حكم هذه النازلة الشبيهة مبا كان عليه وضع املسلمني يف بالد
إذا مل يكن سلطان وال من جيوز "يقول العالمة ابن اهلمام احلنفي:  وغريها بعد تغلب الكفار عليهم.
د لمني غلب عليهم الكفار كقرطبة يف بالد املغرب اآلن وبلنسية وبالالتقّلد منه كما هو بعض بالد املس

واليا  فيوىّل قاضيا  أو يكون هو الذي يقضى جيب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم جيعلونه  ...احلبشة

                                                 

 .50سورة املائدة، اآلية:   (1)
 .6/349 ،1ط ،تفسري املنارحممد رشيد رضا،   (2)

وهو  التحكيم اتفاق طريف خصومة معينة، على تولية من يفصل يف منازعة بينهما، حبكم ملزم، يطبق الشريعة اإلسالمية  )3(
انظر: قرار مبدأ التحكيم يف الفقه اإلسالمي جملمع الفقه اإلسالمي  .املنازعات الدوليةألفراد أم يف جمال مشروع سواء أكان بني ا

 http://www.iifa-aifi.org/2002.htmlالدويل، 
وفق شروط حمددة، من أجل فض النزاعات بني األطراف املتنازعة بطرق  حتكيم انجليسمح القانون اهلولندي ابللجوء إىل   )4(
فاوضية وودية دون اللجوء إىل القضاء. لذلك ينبغي على املسلمني يف هولندا أن يستفيدوا من هذه القوانني يف حل املنازعات ت

 واالشكاالت اليت تقع بينهم يف هذه الداير. انظر: املادة 
انون التحكيم اهلولندي على موقع احلكومة اهلولندية: من ق 1020انظر: املادة  

BoekVierde23#-10-0001827/2018.overheid.nl/BWBRhttps://wetten  
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ملتعلقة ابن جنيم يف معرض حديثه عن األحكام القضائية ا العالمة إىل ذلك. كما ذهب  (1)م"بينه
فيجوز  ،أما يف بالد عليها والة الكفر: "وأحكام الكفار، فقاللذين خيضعون لسلطان ابملسلمني ا

وجيب عليهم طلب وال   ،لقاضي قاضيا  برتاضى املسلمنيويصري ا ،للمسلمني إقامة اجلمع واألعياد
ب ة جيداينتصري ملزمة  حلالةاهذه املؤهل للفتيا والقضاء يف  (3)كما أن أحكام القاضي املسلم  .(2)"مسلم

إن خال العصر من إمام، ومل يرج جتديد إمام قريب، ومل ": يقول اإلمام املاورديعلى املسلم اخلضوع هلا، 
على التقليد مُيكنهم أن يتحاكموا إىل قاضي أقرب البالد إليهم، يكون تقليدهم للقاضي جائز ا إذا اجتمع 

واليته نفذت أحكامه ولزمت طوع ا  مجيع أهل االختيار منهم وأمكنهم نصره وتقوية يده، فإذا صحت
إذا خال البلد من قاض، فاجتمع أهل البلد وقلدوا ذهب فقهاء احلنابلة، أنه: " ، وإىل ذلك(4)"وجب ا

 .(5)"قاضي ا عليهم، فإن كان اإلمام مفقود ا صح ونفذت أحكامه عليهم

جلهات الرمسية يف احلثيث لتحصيل موافقة االسعي إضافة إىل ذلك فإن على اجلالية املسلمة "
على إعطاء قرارات التحكيم الصادرة عن جلان اإلصالح والتحكيم صفة التنفيذ من اجلهات  أوراب

                                                 

 .7/264، د.ط، شرح اهلداية فتح القديرابن اهلمام،   (1)
 .6/298 ،2ط ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم،   (2)
، فقط يشرتط هنا أن ةواملراكز اإلسالمي أئمة املساجد توىل هذه املهمةوكثري من الدول الغربية ييف الغالب هنا يف هولندا   (3)

يكون اإلمام عاملا ابلشرع، وبطرق تنزيل احلكم يف الواقع الغريب حت اليتسبب أبي ضرر على املسلمني أو مساجدهم يف هذه 
وأتهيلية لألئمة يف الغرب من لدن علماء وقضاة متخصصني يف جمال  الداير، ويقرتح يف هذا الصدد إقامة دورات علمية وتدريبية

 شرعي. القضاء ال
 ،1، طللماوردي اوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعيواحل ،141-1/139د.ط، للماوردي،  أدب القاضيانظر:   (4)
16/8. 

وفق شروط حمددة، من أجل فض النزاعات بني األطراف املتنازعة بطرق  حتكيم انجليسمح القانون اهلولندي ابللجوء إىل   )5(
 القضاء. لذلك ينبغي على املسلمني يف هولندا أن يستفيدوا من هذه القوانني يف حل املنازعات تفاوضية وودية دون اللجوء إىل

من قانون التحكيم اهلولندي على موقع احلكومة اهلولندية:  1020لداير.  انظر: املادة واالشكاالت اليت تقع بينهم يف هذه ا
VierdeBoek23#-10-0001827/2018https://wetten.overheid.nl/BWBR  
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، حت يصبح احلكم الصادر من جمالس التحكيم الشرعية إىل جانب كونه ملزما داينة، (2)"(1)القضائية
 ائية.أن يكون انفذا من الناحية القانونية والقض

، ، لدفع ظلم أو اسرتداد حققوانينهم إىل التحاكم إىليف هذه الداير  سلماملاضطر لكن إذا 
، جاز له يف هذه احلالة أن (3)النعدام احملاكم الشرعية، أو كوهنا موجودة ولكن أحكامها غري إلزامية

 التقيد ابلشروط التالية:، مع وجوب (4)يتقاضى إىل حماكمهم، عمال بقاعدة الضرورات تبيح احملظورات
 .(5)ميكنه الوصول إىل حّقه إال من خالل هذا التحاكم أال .1

، ولو قضى به القانون الوضعي، استنادا لقاعدة الضرورة أن ال أيخذ أكثر من حقه املعتب شرعا .2
 . (7)، فما زاد عن احلق الشرعي، ال حيل أخذه أو التصرف فيه(6)تقّدر بقدرها

 ر إليه.لبية هلذا التحاكم الذي اضطاصطصحاب الكراهة الق .3

خلص جممع فقهاء الشريعة أبمريكا خبصوص موضوع )العمل القضائي  ويف هذا الصدد فقد
 خارج داير اإلسالم، ما حيل منه وما حيرم(، ابلقرار التايل: 

: احلجة القاطعة واحلكم األعلى هو الشرع وحده، واحلكم بغري ما أنزل هللا من " أوال 
 .ظلم أو الفسق بال نزاعيل إىل الكفر أو اليف الشريعة، وهو سب احملرمات القطعية

                                                 

احملاكم الشرعية يف بريطانيا، وتضفي عليها صفة اإللزام والتنفيذ. ويعد ذلك على غرار احملاكم البيطانية اليت تعرتف بقرارات   )1(
تقر بقانونية احملاكم اإلسالمية على  بريطانيامن املكاسب العظيمة اليت استطاع املسلمون يف بريطانيا أن حيصلوا عليها. انظر: 

 /htm14772http://www.lahaonline.com/articles/view.على الرابط:  هاأراضي
 انظر: توصيات وقرارات اجمللس األوريب لإلفتاء يف دورته العادية اخلامسة عشرة املنعقدة ابستانبول،  (2)

 https://www.e-cfr.org 
 إىل القضاء الشرعي.أو مع مسلم آخر يرفض اللجوء  ان قد يكون النزاع مع غري املسلم،وأحيا (3)

 83، ص1انظر: األشباه والنظائر للسيوطي، ط )4(
بسبب  الذي مل يكن قد أسلم بعد النجاشي للمثول أمام -رضي هللا عنهم-لجوء الصحابة ب وممكن أن يستدل على ذلك )5(

 .336-1/335انظر: السرية النبوية البن هشام،  .وللذود عن حقهم يف إبطال مزاعم قريش الباطلة فيهممطالبة كفار قريش هبم، 
 .84، ص1للسيوطي، طأنظر: األشباه والنظائر (6) 
حكم حتكيم القضاء األمريكي يف النزاع بني املسلمني يف أمور الطالق، والتجارة، وغريها من عن  ُسئلت اللجنة الدائمةوقد (7) 

له ال جيوز للمسلم التحاكم إىل احملاكم الوضعية إال عند الضرورة إذا مل توجد حماكم شرعية، وإذا قضى . فأجابت ابلتايل: مور؟األ
 .23/502، 1انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، ط بغري حق فال حيل له أخذه.

http://www.alukah.net/sharia/0/73970
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اثني ا: األصل هو وجوب التحاكم إىل الشرع املطهر داخل داير اإلسالم وخارجها، فإن 
أحكام الشريعة ختاطب املسلم حيثما كان، وحتكيم الشريعة عند القدرة على ذلك أحد 

 .والنفاقمعاقد التفرقة بني اإلميان 
على مستوى الدول واحلكومات فإن  التحكيم امللزم للشريعة، اثلث ا: إذا مل يكن سبيل إىل

هذا ال يسقط وجوب تطبيقها على مستوى األفراد والتجمعات، فإن امليسور ال يسقط 
ابملعسور، ويف التحكيم والصلح وحنوه بدائل عن اللجوء إىل التحاكم إىل القضاء الوضعي 

 .خالف الشريعة القائم على
عندما يتعني سبيال  الستخالص حق أو دفع  وء إىل القضاء الوضعيرابع ا: يرخص يف اللج

مظلمة  يف بلد ال حتكمه الشريعة النعدام البديل الشرعي القادر على ذلك، سواء أكان 
 :ذلك داخل بالد اإلسالم أم كان خارجها، ويقيد ذلك مبا يلي

لشرعي، لغيابه أو املظامل عن طريق القضاء أو التحكيم اتعذر استخالص احلقوق أو دفع  .1
 .امهالعجز عن تنفيذ أحك

اللجوء إىل بعض محلة الشريعة لتحديد احلكم الشرعي الواجب التطبيق يف موضوع  .2
النازلة، واالقتصار على املطالبة به والسعي يف تنفيذه؛ ألن ما زاد على ذلك ابتداء أو 

 .غري ما أنزل هللاانتهاء خروج على احلق وحكم ب
وضعي، وبقاء هذا الرتخص يف دائرة الضرورة اكم إىل القضاء الكراهية القلب للتح .3

 .(1)"واالستثناء
 يف قراره بشأنوإىل مثل ذلك ذهب جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته السابعة عشرة 

ال مانع " :أنه، حيث قرر دايرهمالتوفيق بني التقيد ابلثوابت وبني مقتضيات املواطنة للمسلمني خارج 
 .أمام القضاء الوضعي عندما يتعني سبيال  الستخالص حق أو دفع مظلمة املسلمني يف الغربمن حتاكم 

ويف قضااي األحوال الشخصية ال بد من االلتزام أبحكام الشريعة، عن طريق التحكيم اإلسالمي، 
 .(2) "أو الفتوى الشرعية مع االلتزام هبا

                                                 

قرار خبوص العمل القضائي خارج داير اإلسالم، ما حيل اء الشريعة أبمريكا، انظر قرارات وتوصيات املؤمتر الرابع جملمع فقه(1) 
-http://www.amjaonline.org/en/our-services/academic، منه وما حيرم

research/cat_view/11-amja-annual-conventions 
خارج البالد للمسلمني قتضيات املواطنة ابلثوابت وبني م انظر قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل، "قرار بشأن التقيد  (2)

 http://www.iifa-aifi.org/2209.html، "اإلسالمية
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لى وال تصادم نصا حمكما، أو قاعدة قطعية، وتقوم عالتحاكم إىل قوانينهم اليت ال ختالف الشريعة، أما 
أسس العدل واإلنصاف، كبعض القوانني اإلدارية، واألحكام املتعلقة أبنظمة السري، فريى الباحث أنه 

مل، ألن حتقيق العدل ال حرج يف هذه احلالة إىل التقاضي إىل قوانينهم، الستخالص احلقوق ورفع املظا
م شرع هللا، كما قال آلخرين مقصود شرعي، فحيثما ظهر دالئل العدل فثواملصلحة ورفع الظلم عن ا

فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه أبي طريق كان فثم شرع هللا ودينه وهللا اإلمام ابن القيم: "
بشيء ث ينفي ما هو أظهر منها  سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن خيص طرق العدل وأماراته وأعالمه

ها وقيامها مبوجبها ، بل قد بني سبحانه بني أمارة ، فال جيعله منها وال حيكم عند وجودوأقوى داللة وأ
مبا شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بني عباده وقيام الناس ابلقسط ، فأي طريق استخرج هبا 

طق به الشرع ه ، فال يقال إن السياسة العادلة خمالفة ملا نالعدل والقسط فهي من الدين ليست خمالفة ل
 .(1)"من أجزائهبل موافقة ملا جاء به، بل هي جزء 

السعي إىل إجياد إطار عقدي مشرتك من خالل  أو الدمج بينها، رابعا: الدعوة إىل التقريب بني األداين،
مبلغ االشرتاك يف صالة موحدة مع أهل األداين  وقد يبلغ األمر، بني الدايانتتذوب فيه كافة الفوارق 

طباعة القرآن مع غريه من الكتب الدينية األخرى يف غالف أو  أو القول بعدم تكفري اآلخر،  األخرى،
 ، أو الدعوة إىل إلغاء بعض األحكام الشرعية، بدعوى احلرية والتعددية والعدالة االجتماعية.واحد

حق ّد دعوة ابطلة ومنكرة، وعدواان على الدين، وإلباسا  للوال شك أن دعوى التقريب هذه تع
﴿: وهو مما أيابه الدين اخلامت الكامل، يقول جل وعالابلباطل.             

                               

     ﴾(2)  . يقول صاحب املنار: "أي إذا كان هذا شأن القرآن ومنزلته
مما قبله، وهو أنه قائم أبمر الدين بعدها، ورقيب وشهيد عليها ، فاحكم بني أهل الكتاب مبا أنزل هللا 

 ﴿  ألن شرعك انسخ لشرائعهم، ؛األحكام واحلدود، دون ما أنزله إليهمإليك من     

                                                 

 .14-13، د.ط، صيف السياسة الشرعية الطرق احلكميةابن القيم،  )1(
 .49سورة املائدة، اآلية:  )2(
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        ﴾ أي: وال تتبع ما يهوون، وهو احلكم مبا يسهل عليهم وخيف احتماله، مائال .
من شريعتهم مبا نقص ه عليك بذلك عما جاءك من احلق الذي ال مرية فيه وال ريب، ولو إىل ما صح 

 . (1)"منها

إن من حُي د ث نفسه رب، فأفتت ابلتايل:"إلفتاء إىل حرمة هذا التقاوقد ذهبت اللجنة الدائمة ل
احلق  ابجلمع أو التقريب بني اإلسالم واليهودية والنصرانية كمن جيهد نفسه يف اجلمع بني النقيضني بني

دين اليهود والنصارى قد نسخه هللا ببعثة الرسول حممد صلى هللا  ث إن...والباطل ، والكفر واإلميان
فإذا بقوا على  ...غريهم يه وسلم ، وأوجب هللا على مجيع أهل األرض اتباعه من يهود ونصارى و عل

؛ ألن يف جيوز للمسلمني أن يتقاربوا معهم ؛ فالنسوخ فهو متسك ابلباطل وبغري ديندينهم وهم م
اجب فضح هلم على الباطل من انحية ، وتغريرا  ابجلهال من انحية أخرى ، والو التقارب معهم إقرار 

 .(2)"ابطلهم كما فضحهم هللا يف القرآن

أما حوار أهل األداين األخرى، إن كان القصد منه الدعوة إىل هللا تعاىل، وإقامة احلجة على 
على حتقيق املصاحل احلياتية  معهم والتعاوناآلخرين، وإزالة الوحشة والنفور من قلوهبم لسماع احلق، 

والسعي إلجياد تعايش آمن بني أصحاب الدايانت املختلفة مع، "املشرتكة بني خمتلف مكوانت اجملت
حتقن به الدماء وتسكن به الثائرة، ويتمكن الناس معه من التقلب يف أسفارهم آمنني، ويتمكن معه 

 خمالفيهم بعيدا عن أجواء التوتر والشحناء واخلصومات، فهذا محلة احلق من تبليغ رسالتهم واإلعذار إىل
، وابلتايل جتوز املشاركة يف هذا النوع من احلوار، وعقد االجتماعات (3)"اية حممودةمقصود مشروع وغ

املختلفة يف لتحقيقه، سواء أكانت تلك اللقاءات يف املسجد أو الكنيسة أو املعابد األخرى. وقد ترقى 
مة، كما جيب مثل هذه اللقاءات إىل الوجوب الكفائي على املؤهلني من أبناء األقلية املسل املشاركة يف

 ع هبذه املسؤولية.كفائيا على اجلالية املسلمة أن يؤهلوا الكوادر العلمية، لالضطال
                                                 

 .6/339، 1، طتفسري املنارحممد رشيد رضا،   (1)
للتقارب بني األداين،  فتاوى اللجنة الدائمة، جكم الدعوة )2(

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Pa 
قرار خبوص الضوابط الشرعية حلوار األداين، ما حيل انظر قرارات وتوصيات املؤمتر اخلامس لكجمع فقهاء الشريعة أبمريكا، (3) 

-http://www.amjaonline.org/ar/declarations/20-declarations/53-decisions-and منه وما حيرم،

recommendations-of-amja-s-fifth-annual-convention 
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وابلنسبة لألنشطة اليت قد تتخلل مثل هذه االجتماعات، كالتهادي والدعاء املشرتك وصالهتم يف 
ذا أفت جممع  وصالتنا يف معابدهم، فال أبس بذلك إذا روعيت الضوابط الشرعية يف ذلك، وهبمساجدان

 أنه: حول اللقاءات مع ممثلي الدايانت املختلفة وأكدوافقهاء الشريعة أبمريكا 

يف مساجد املسلمني أو يف معابد غريهم، على  (1) (اإلنرتفيث)ال حرج يف إقامة لقاءات " 
حرمة املساجد وعدم التشويش على من فيها من املصلني، بناء على الصحيح أن تراعي 

العلم من جواز دخول غري املسلمني إىل ما سوى املسجد احلرام من سائر  من أقوال أهل
املسلمون يف معابد امللل األخرى، مع  يحرج إذا حضرت الصالة أن يصل املساجد، وال

ري املسلمني ابلصالة يف مساجدهم إذا مل يكن ذلك جتنب استقبال التماثيل، وأن أيذنوا لغ
 .يعة ومقاصدها دليل على ذلكعلى وجه االعتياد، ويف قواعد الشر 

ومن رغب يف مشاركة املسلمني يف صالهتم من غريهم فال مينع من ذلك إذا ترجحت  .1
مصلحة أتليف قلبه بذلك ، على أن يكون يف صف مستقل، أو على األقل يف طرف 

 يقطع اتصال الصف، مع االتفاق على أن اإلميان شرط يف صحة مجيع الصف حت ال
 .ااألعمال ويف قبوهل

وال حرج فيما قد يقع يف بعض هذه اللقاءات من التهادي بني املسلمني وغريهم، فهو   .2
من مجلة الب والقسط الذي أمران به يف التعامل مع املساملني من غري املسلمني، ما مل متنع 

 .مل على ابطل، أو متثل إعانة عليهمن حق، أو حت
مشرتك إذا مل يتضمن دعاء لغري هللا ومل وما تفتتح به هذه اللقاءات أو ختتم به من دعاء  .3

لى عبارات شركية فال حرج فيه، ملا ورد يف بعض اآلاثر من اإلذن لغري املسلمني يشتمل ع
ت على مبادئ تضمن بشهود صالة االستسقاء، وجيب أن يتفق املشاركون يف هذه احلوارا

 .عدم املساس ابخلصوصيات العقدية للمشاركني
نها ما يكون من جنس العبادات ومنها ما ات من أنشطة مشرتكة موما يتخلل هذه اللقاء .4

يكون من جنس العادات، فما كان من جنس العبادات ال تشرع املشاركة فيه لرتدده بني 
جنس العادات فال حرج يف املشاركة فيه كونه عبادة بدعية أو عبادة شركية، وما كان من 

 .لعند االقتضاء أتلفا للقلوب واستصالحا لألحوا

                                                 

 اللقاءات احلوارية بني ممثلي الدايانت.  (1)
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وال حرج يف التحالف يف هذه اللقاءات وغريها على نصرة املظلوم من املشرتكني أو من  .5
غريهم، والتعاون على أعمال الب العامة مما ميثل منفعة مشرتكة لعموم البشر، ويف حلف 

 .دينة دليل على ذلكالفضول وصحيفة امل
ريب الدعاة املتمكنني للقيام على قيادات اجلالية اإلسالمية العناية بلقاءات اإلنرتفيث وتد .6

ليات األخرى لإلفادة منه يف نصرة حقوقهم االجتماعية هبذا األمر، واالنفتاح على اجلا
 . (1)"واملدنية و ما يعود على جاليتهم ابلنفع

القائمني على العمل اإلسالمي يف الغرب مسؤولية توعية األقلية املسلمة بفقه وعليه فإّن على 
اء، من خالل تكثيف األنشطة الدعوية، وتفعيل دور املساجد واملراكز اإلسالمية، عقيدة الوالء والب 
تنوعة لألسرة والشباب، وإعداد مناهج دراسية للناشئة املسلمة، حت حيافظوا على وختصيص برامج م

ينا خصية اإلسالمية من الذوابن، ويتالفوا اآلاثر املدّمرة لعدم فهم هذا املبدإ بشكل صحيح، فقد رأالش
الت، كم جّر سوء فهم وتطبيق مبدإ عقيدة الوالء والباء على الدعوة اإلسالمية يف الغرب من إشكا

 ىل.واستباحة للدماء واألموال واألعراض، وصّد لآلخرين عن الدخول يف دين هللا تعا

 وخالصة القول أن هذه الثوابت اليت ذكرانها يف هذا املبحث ال ميكن أن ترتجم إىل واقع عملي
تكررة لعلماء أوساط األقلية املسلمة، إال بتفعيل دور البيت واملسجد واملدرسة اإلسالمية والزايرات امل

واقية من الوقوع يف شر ك املواالة إلشاعة الفهم الصحيح ملبادئ ديننا احلنيف، وتثقيفهم ابلتدابري ال ؛األمة
   حتافظ على شخصية املسلم واستقالليته. احملرمة أو التشبه املذموم، مع إجياد البدائل املشروعة اليت

                                                 

قرار خبوص الضوابط الشرعية حلوار األداين، ما حيل انظر قرارات وتوصيات املؤمتر اخلامس لكجمع فقهاء الشريعة أبمريكا، (1) 
-http://www.amjaonline.org/ar/declarations/20-declarations/53-decisions-andوما حيرم،  منه

recommendations-of-amja-s-fifth-annual-convention 
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 خالصة الفصل:
واملواطنة يف  الدائمة ه ال حرج على املسلم يف اإلقامةأن -حسب رأي الباحث-مما سبق ذكره  يتضح 

إذا توفر شرطان الداير الغربية سواء كان مواطنا أصليا، أو طلب اجلنسية ليكون مواطنا من رعاايها، 
 .قدرته على إظهار شعائر دينه. اثنيا: ن على نفسه وعلى من حتت رعايتهماألن: أوالمها: أساسيا

، جيب مراعاة مضامينها اير اإلسالمإىل د غري اإلسالممن داير  هلجرةاآلمرة اباآلايت واألحاديث وأن 
بني على عدم جواز اإلقامة احمليطة بنزوهلا وورودها، واليت تدل يف جمملها  والوقائع والظروف واملالبسات

مجهور  إقامة شعائر دينه، واحلفاظ على هويته، وهو ما نص عليه ني ملن مل يستطعظهراين غري املسلم
ما ذهب إليه العديد من اجملامع الفقهية حديثا  كذلك، و (1)ابلة قدمياالفقهاء من الشافعية واحلنفية واحلن

 .يف قراراهتم عن حكم إقامة املسلمني يف الداير الغربية

أن التوصيف الفقهي املناسب لعالقة املسلمني مع غري املسلمني يف الداير الغربية  كما يتبني  
وابلتايل جيب على األقلية املسلمة االلتزام مبقتضيات هذه العالقة  ،أهنا عالقة سلم وأمان، وعهد ودعوة

م من ابب بغي عليه، كما ينجتّنب كل أنواع اخليانة أو الغدرمن وفاء للعهود، واحرتام للقوانني والنظم، و 
تنمية وتطوير بلداهنم وجمتمعاهتم، الوفاء وحسن العهد مقابلة إحساهنم ابلشكر اجلميل، واملشاركة يف 

مع مراعاة الضوابط الشرعية هلذه العالقة من التزام أبحكام الشرع احلنيف، واحملافظة على مبدإ الوالء 
 عامل مع اآلخرين.والباء مبفهومه الوسطي، مع الب والتسامح وحسن الت

 

 

 
 

                                                 

.9/237، 1طالبن قدامة،  املغينو، 4/170د.ط،  للشافعي، األمو، 12/661، 1، طللتهانوي إعالء السننانظر:   )1(
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 الثاين الفصل

 املسلمني غري مع اإلنسانية للعالقات الشرعية املقاصد

 الغربية اجملتمعات يف 

 
 ويتكون من ثالثة مباحث:

 .العقدي واألخالقي قصداملبحث األول: امل  

 .احلقوقي قصداملبحث الثاين: امل  

 .الدعوي قصداملبحث الثالث: امل  
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 متهيد:

إال  الوجود اإلسالمي يف أوراب يتنامى ويزداد بشكل مط رد، سواء من حيث الكّم أو الكيف، أصبحقد ل
يرافق هذا الوجود فقه شرعي يرشده ويهديه ويسدده، إذ تالحظ غياب الكثري من مل  -لألسف-أنه 

ساط األقليات مفاهيم التعايش اإلنساين وثوابته ومنطلقاته وأدبياته ومقاصده عن الواقع العملي يف أو 
أنواع من االحنرافات الفكرية والسلوكية، والنشاطات املضرة مبصاحل الناس  عنه املسلمة، األمر الذي نتج

ومقاصد الشرع، كما أفرز هذا الواقع املرير فتنة للكثري من غري املسلمني الذين ازدادت حساسيتهم جتاه 
 كل ما له صلة ابإلسالم واملسلمني.

لتعايش اإلنساين مع غري املسلمني املؤّسسة ل  (1)الشرعية ّسة لبيان املقاصدلذا فإن احلاجة ما
حت يستبني السبيل ملن عقدت عليهم اآلمال ليكونوا سفراء لإلسالم وأهله، فيتعاملوا  ؛يف هذه الداير

 مع أهل هذه البالد معاملة حضارية منطلقة من جوهر العقيدة اإلسالمية، ومقاصد الشريعة السمحة.

 الية:ا سيتمحور هذا الفصل يف بيان املقاصد التذل
أوال: ضرورة التعرف على البعد العقدي يف خلق الناس خمتلفني يف أدايهنم وعقائدهم، وأثر ذلك على 

 حسن التعايش املشرتك مع غري املسلمني.
وكون هذه اخلصال اثنيا: االملام أبصول املقصد األخالقي وأمهيته يف تعزيز العالقة اإلنسانية مع اآلخر، 

ا، جاءت عامة شاملة ال تفرق بني أن يكون حمل تطبيقها مسلما أو غري اخللقية املدعو لالتصاف هب
 مسلم.

اثلثا: االحاطة ابملقصد احلقوقي ووجوب حفظ ضرورايت غري املسلمني من نفس وعرض ومال، حاهلم 
 يف ذلك حال املسلمني.

عد هذا ي اس وإنقاذهم من ظلمات الكفر والشرك، حيثرابعا: بيان املقصد الدعوي يف هداية الن
 املقصد من أعظم مقاصد بعثة األنبياء واملرسلني.

 

                                                 

: املعاين واحلكم مقاصد الشريعة: الغاية منها، واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.  أو هي من تعريفات)1(
، 14، ص2عالقة مقاصد الشريعة أبصول الفقه البن بيه، طامللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها. انظر: 

.51ص ،3ط مقاصد الشريعة للطاهر ابن عاشور،و 
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 واألخالقية العقدية املقاصد :األول املبحث

 : املقصد العقدي.األول طلبامل

أسس متيينة ودعامات مع غري املسلمني على  اإلنساين أرست الشريعة اإلسالمية قواعد التعامللقد 
لتضمن ألهل األرض تعايشا إنسانيا راقيا، حتكمه  ؛واألخالق واألحكاميدة ة وثوابت راسخة من العققوي

 .قواعد احلق، والعدل والب

 التعرف على ومبا أن املاليني من املسلمني اليوم يعيشون بني أظهر غري املسلمني ينبغي عليهم
 .خرواصلهم مع اآليف تعاملهم وتعلى بصرية  واليكون ؛املبادئ واملقاصدهذه 

يف تعامله مع  ملقاصد الشرعية: املنطلق العقدي، فعلى املسلم يف الغرب أن ينطلقومن هذه ا
اآلخرين من عدة حقائق عقدية تضبط فكره وسلوكه جتاه اآلخر، وتنظم سري تعامله معهم، ومن هذه 

 احلقائق:

سننا، وجعل أودع يف هذا الكون  قد -جل وعال-، فالباري أوال: أن االختالف بني الناس سنة كونية
مشيئته انفذة فيها ال ميكن ألحد تبديلها وال تغيريها، وكل من يسعى لتجاوزها فإمنا يروم حماال ويطلب 
ممتنعا، ومن هذه السنن اختالف الناس يف عقائدهم وشرائعهم، وتنوعهم يف مللهم ومذاهبهم، يقول 

﴿: جل وعال                          

              ﴾  (1) .  

أي لو شاء هللا جلعل الناس كلهم مؤمنني مهتدين على ملة قال صاحب صفوة التفاسري: "
  ﴿اإلسالم، ولكنه مل يفعل ذلك للحكمة          ﴾ 

هداهم  إال انسا  خمتلفني على أداين شت، وملل متعددة ما بني يهودي ونصراين وجموسي  نأي: وال يزالو 

                                                 

.119-118ورة هود، اآلية: س)1(

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
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 ﴿ هللا من فضله، وهم أهل احلق    ﴾ لتكون العاقبة  ؛أي: خلقهم م العاقبةالالم ال
 . (1) اختالفهم مابني شقي وسعيد، قال الطبي: املعىن لالختالف ابلشقاء والسعادة خلقهم"

-أن االختالف بني البشر واقع مبشيئة هللا ومثلها كثري تدل داللة صرحية على  فهذه اآلية إذن
فرين على كفرهم، إمنا س مكلفا مبحاسبة الكا، وأن هداية اجلميع من احملال، وأن املسلم لي-عز وجل

لقبول اآلخرين  نفسهيوم القيامة، وهبذا يسرتيح ضمري املسلم، وتتهيء  -عز وجل-حساهبم على هللا 
، والتعاون معهم مبا يعود على اإلنسانية من املختلفني معه عقداي  وفكراي ، والتعايش معهم أبمن وأمان

عددية هي اإلقرار مجيع األداين على حّق، ولكن معىن التّ أعتقد أن  ة أنعدديمعىن التّ "نفع وخري، وليس 
  . (2)"والعمل معا يف خدمة البشر ،حبق اآلخرين يف العيش معي، وأن جياوروين وأجاورهم

وأن البشرية كلها تؤول إىل أصل واحد، وهي النفس  ،بوحدة األصل اإلنساين سلماملاعتقاد اثنيا: 
 ﴿:  -جل وعال- وعها، يقول هللااليت منها تناسلت فر              

                             

      ﴾ (3)  . 

 سيد قطب ما تضمنته هذه اآلية من حقائق عظيمة كفيلة إبحداث تغيريات كبرية يف نّي وقد ب
اجلاهليات املختلفة إىل أنوار اإلميان والرشد واهلدى، حيث ذكر أن هذه واع حياة اإلنسان، ونقله من أن

توحي أبن هذه البشرية اليت صدرت من إرادة واحدة، تتصل يف رحم واحدة، وتلتقي يف وشيجة " :اآلية
واحدة، وتنبثق من أصل واحد، وتنتسب إىل نسب واحد...ولو تذكر الناس هذه احلقيقة، لتضاءلت 

روق الطارئة، اليت نشأت يف حياهتم متأخرة، ففرقت بني أبناء النفس الواحدة، ومزقت الف يف حسهم كل
وشائج الرحم الواحدة، وكلها مالبسات طارئة ما كان جيوز أن تطغى على مودة الرحم وحقها يف 

 . (4)"الرعاية، وصلة النفس وحقها يف املودة، وصلة الربوبية وحقها يف التقوى

                                                 

 .594، ص1، طصفوة التفاسريالصابوين،   (1)
http://www.qaradawi.net/new/index.phpانظر: موقع الشيخ يوسف القرضاوي، على الرابط:   (2)

 .1سورة النساء، اآلية:   (3)
 .1/574، 32ط يف ظالل القرآن، سيد قطب،  (4)

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
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واجلماعة آفاق التعايش والتعارف، وحتلق هبم عاليا عن أحقاد آلية أمام الفرد وهكذا تفتح هذه ا
 العنصرية، ونزغات العصبية، وتؤسس لقواعد متينة من التشارك والتعاون اإلنساين يف مجيع اجملاالت. 

جمي، فرق بني عريب وأعوأنه ال  ،اثلثا: اعتقاد املسلم بكرامة اإلنسان أاي كان دينه أو لونه أو جنسه
 ﴿ :-جل وعال-وأسود إال ابلتقوى، يقول هللا  أو بني أبيض             

         ﴾  (1)  . 

بفئة دون غريها من الناس، فالتكرمي هو تكرمي مطلق املعىن، يشمل  افلم يكن التكرمي خاص"
ىل األرض ث هللا تعاإىل أن ير  د، وميتالبشر كافة، وينسحب هذا املعىن إىل املاضي واحلاضر واملستقبل

  . (2) "ومن عليها

وذلك أروع مثال يف تكرمي اإلنسان مهما كان معتقده ومذهبه،   رسول هللا  لنا وقد ضرب
 مسلماإلمام  روى فقد .-عز وجل-احرتاما للنفس البشرية اليت كرمها هللا  ؛حني وقف جلنازة يهودي

 

م تر  ابلقادسية، فمكاان (4)حنيف بن سهلو (3) سعد بن قيس أن) :عن ابن أيب ليلى ، فقاما، ازةا جنهب 
: ام، فقيل: إنه يهودي، فقالقف مرت به جنازة  هللا ولرس فقاال: إن .ضا: إ هنا من أهل األر مفقيل هل

 .(5)(«انفس أليست»

                                                 

.70سورة اإلسراء، اآلية:   (1)
.12ص د.ط،، الكرامة اإلنسانية يف ضوء املبادئ اإلسالميةالتوجيري،   (2)

وابن سيدهم أيب اثبت،  ، األمري اجملاهد، أبو عبد هللا، سيد اخلزرجاألنصاري اخلزرجيقيس بن سعد بن عبادة بن دليم  هو  )3(
سري : انظر: معاوية يف آخر خالفة تويف . له عدة أحاديث .وابن صاحبه  األنصاري اخلزرجي الساعدي، صاحب رسول هللا 

 .5/359، واإلصابة، 112-3/102، أعالم النبالء
وكان ينفح عن رسول اّلل  ، وثبت يوم أحد، بدرا شهد  أبو اثبت، األنصاري األوسي العويف بن واهب سهل بن حنيف  )4(

 علي بن أيب طالب وصلى عليه .ه38فة يف سنة ابلكو  . مات  بن أيب طالب علي كان من أمراء.  صّلى اّلل  عليه وسلم ابلنبل
.  :166-3/165، واإلصابة، 2/325، سري أعالم النبالءانظر.  
 مسلم أخرجهو  (،1312رقم )، 256من قام جلنازة يهودي، ص كتاب اجلنائز، ابب ،  صحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (5)
 .(961)م ، رق370، كتاب اجلنائز، ابب القيام للجنازة، صالصحيحيف 

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://www.islamstory.com/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1/%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
http://www.islamstory.com/%D8%B3%D9%87%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81
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حت اختفت اجلنازة؛ ففي رواية   االحرتام مل يكن للحظة عابرة، بل طال وقوف رسول هللاوهذا 
حت  مرت به وأصحابه جلنازة يهودي  النيب قام)): لقا  هللا عبد بن جابر عن مسلم
 .(1) ((توارت

كرمها، فهذا درس عملي ألهل اإلسالم أبن شرعنا احلنيف حيرتم كل نفس بشرية ويقدرها وي
فنجد أن الصحابيني اجلليلني قيس بن سعد وسهل بن  --وقد توارث هذا املوقف الكرمي الصحابة 

 حنيف متر عليهما جنازة جموسي قومه يف حرب مع املسلمني، ومع ذلك يقفان هلا!.

ع األقلية املسلمة هبذه املعاين واملفاهيم نرى أن تشبّ  رشيدال هج اإلسالميوعلى ضوء هذا املن
لتقارب والتواصل اإلجيايب، وإزالة فتيل التوتر واحلواجز عقدية، وإشاعتها يف جمتمعاهتا كفيلة إبحداث اال

 الومهية بينها وبني اآلخرين. 

 
 

                                                 

 .(960) ، رقم 370لقيام للجنازة، ص، كتاب اجلنائز، ابب االصحيحيف  مسلم أخرجه  (1)
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 طلب الثاين: املقصد األخالقي.امل

ا يكتف املنهج اإلسالمي بتنظيم العالقة اإلنسانية مع غري املسلمني على البعد العقدي فحسب، وإمنّ  مل
زاوج ذلك أبسس أخالقية متينة ينطلق منها املسلم يف تعامله مع املخالف له يف الدين واملعتقد، فشرّع 

أواصر التعايش مع اآلخر، مجلة من األحكام األخالقية الّضابطة حلركة املسلم وسلوكه على حنو يقوي 
أي جمتمع من اجملتمعات  " ألنّ  ؛ويضمن معه بناء السلم االجتماعي بني خمتلف أبناء األسرة البشرية

يعيشوا متفامهني، متعاونني، سعداء، ما مل تربط بينهم روابط متينة من  اإلنسانية، ال يستطيع أفراده أن
 .(1)األخالق الكرمية "

 مطلقة قيم اإلسالم نظر يف"ق اإلسالمية مجاليتها وإعجازها، أهنا تعتب وممّا يضفي على األخال

 اعتبار أبي وال اإلنتاج، بوسائل وال الدين، ابختالف تتأثّر ال واملخالف، قوافامل مع اإلنسان هبا يتعامل
 .(2)  "آخر

وعليه فإّن املسلم يف هذه الداير عليه أن ينطلق يف تواصله وتعامله مع اآلخرين من عدة 
 :ها، منأخالقيةمنطلقات 

، واعتبار الناس وم على العدليف اإلسالم تق ، فالعالقات اإلنسانيةأوال: معاملتهم بلعدل واإلنصاف
مجيعا سواء ال يتفاضلون إال يف التقوى والعمل الصاحل، وقد جاءت نصوص القرآن الكرمي ترتى مؤكدة 

 ﴿: -جل وعال-على هذا املبدإ القومي الذي به قوام حياة الناس، وسر هنضتهم وسعادهتم، يقول 

                              

   ﴾ (3)  .  

                                                 

 .1/33 ،4، طاألخالق اإلسالمية وأسسهاامليداين،   (1)
 .30ص د.ط،، املسلم مواطنا يف أورباملولوي،   (2)
 .90سورة النحل، اآلية:   (3)
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ل هكذا أمرا عاما، دون ختصيص بنوع دون نوع، وال بطائفة دون طائفة، سبحانه ابلعد "وقد أمر هللا
أبيضهم وأسودهم ذكرهم وأنثاهم، –ألن العدل نظام هللا وشرعه، والناس عباده وخلقه، يستوون 

 . (1)"أمام عدله وحكمته -ومسلمهم وغري مسلمهم

 اإلمام رخاصة والشريعة عامة، قرّ قرآن الكرمي العدل يف ال قيمةالراقية لا  من هذه املرتبة وانطالق
فكل مسألة خرجت عن العدل إىل  ؛الشريعة "عدل كلها ورمحة كلها ومصاحل كلها ابن قيم اجلوزية أنّ 

فليست من الشريعة  ؛اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث
وحكمته  ،وظله يف أرضه ،ورمحته بني خلقه ،ل هللا بني عبادهعة عدالشريف، خلت فيها ابلتأويلدأوإن 

 .(2) "أمت داللة وأصدقها الدالة عليه وعلى صدق رسوله 

، واألدلة العملية على أن العدل يف اإلسالم يعتب قيمة مطلقة، ال تفرقة عمليةومن الشواهد ال
-عائشة  ، ما جاء يف حديثالقرابةاألسباب كاللون أو اجلنس، أوالدين أو يف أحكامه بسبب من 

أهنم كانوا إذا سرق فيهم  ،فإمنا أهلك الذين من قبلكم»...  قال: أن رسول هللا  -رضي هللا عنها
وإين والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت  ،سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد وإذا ،الشريف تركوه

 . (3) «حممد سرقت لقطعت يدها

 على حكم ا يقيم يكن مل أنه املسلمني غري مع تعامله يف  الرسول عدل صور منكذلك 
 :قال: قال رسول هللا  مسعود بن هللا عبد روى . منه قريبا املدع ي كان  مهما ببينة، إال أحدهم

، فقال «من حلف على ميني وهو فيها فاجر ليقطع هبا مال امرئ مسلم، لقي هللا وهو عليه غضبان»
 األشعث بن قيس: يف  وهللا نزلت كان بيين وبني رجل من اليهود أرض، فجحدين، فقدمته إىل النيب

 قلت: اي رسول هللا، إذا حيلف «أحتلف؟»قلت: ال، فقال لليهودي: «. ألك بينة ؟»: : فقال ،

                                                 

.23، ص1، طا من الصالت الدولية يف اإلسالمعالقة املسلمني بغريهم ومكانتهعرايب،   (1)
 .3/11 ،1، طإعالم املوقعني عن رب العاملنيابن القيم،   (2)

، الصحيحيف  مسلم وأخرجه (،3475)، رقم 453، ص، كتاب أحاديث األنبياء، اببصحيح اجلامعأخرجه البخاري يف )3(
 .(1688)، رقم 700فاعة يف احلدود، صكتاب احلدود، ابب قطع السارق الشريف وغريه، والنهي عن الش
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إىل          ﴾ (1)﴿ :-عز وجل-مبايل، فأنزل هللا  فيذهب
 .(2) آخر اآلية"

موجب النتقام هللا  ذلكوأكد أن ، غري املسلم أو انتقاص حقه من ظلم كما حّذر النيب 
فإنه ليس ؛ اتقوا دعوة املظلوم  وإن كان كافر ا» الذي يقبل شكاته ودعوته على ظامله املسلم، فقال 

 .(3)«هنا حجابدو 

على ما تقدم جيب على املقيمني يف الغرب أن يتعاملوا مع أهل البالد ابلعدل واإلنصاف،  وبناء
وأال يظلموهم مهما كانت األسباب، حت لو وقع خالف بني املسلم وغري املسلم، فإن املسلم مع احلق 

ل اي و مظلوما ، فقال: رجانصر أخاك ظاملا أ: »والعدل ولو كان ضد أخيه املسلم، يقول الرسول 
أنصره إذ كان مظلوما ، أفرأيت إذا كان ظاملا  كيف أنصره؟! قال: حتجزه أو متنعه من الظلم،  رسول هللا 

:"ونصر املظلوم، مسلم ا كان أو ذمي ا ابلقول أو ابلفعل. قال (5)قال املباركفوري .(4) «فإن ذلك نصره
لك ابلقول، وقد يكون ابلفعل، الذمّ ي، وقد يكون ذيف شرح السنة: هو واجب يدخل فيه املسلم و 

 . (6) وبكف الظامل عن الظلم"

ملسلمني وغري املسلمني جعل اإلسالم التعايش اإلجياىب بني افقد  ،اثنيا: حسن العشرة واملعاملة احلسنة
 ﴿ىل: دعا إىل الب واإلحسان والرمحة هبم، قال تعافلطيبة، واخللق احلسن، املعاملة ا ىقائما  عل   

                                                 

.77سورة آل عمران، اآلية: )1(
(، 2416)، رقم 453، كتاب اخلصومات، ابب كالم اخلصوم بعضهم يف بعض، صصحيح اجلامعأخرجه البخاري يف )2(

 (.3234رقم ) ،366ورواه أبو داود يف السنن، كتاب األميان والنذور، ابب فيمن حلف ميينا ليقتطع هبا ماال ألحد، ص
، مسند املختارة(، وأخرجه الضياء املقدسي يف 12549، رقم )864، مسند أنس بن مالك، صاملسندأخرجه أمحد يف   )3(

 .1/31، : إسناده صحيحبشرح اجلامع الصغري يف التيسري املناوي قال (.2749، رقم )294أنس بن مالك رضي هللا عنه، ص
، كتاب اإلكراه، ابب ميني الرجل لصاحبه: أنه أخوه، إذا خاف عليه القتل أو حنوه، صحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   )4(

 (.12549، رقم )864، مسند أنس بن مالك، صاملسند(، وأخرجه أمحد يف 6952، رقم )1327ص
ونشأ هبا، وقرأ العلوم  عبد الرمحن املباركفوري ، عامل مشارك يف أنواع من العلوم . ولد يف بلدة مباركفور من أعمال أعظمكره،  )5(

ه. 1353تويف سنة  العربية واملنطق والفلسفة واهليئة والفقه وأصول الفقه على علماء كثريين. من مؤلفاته: )السنن( يف جملدين.
.1/166انظر: معجم املؤلفني، 

 .5/214 ،3ط ،املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرقاةاملباركفوري،  )6(
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  ﴾ (1) . 

أحد،  ة عامة تشمل كل، وكلمة الناس لفظ(2) «هللا هيرحم الناس ال يرمحمن ال  »:  قالو 
والبهائم واململوك  فيدخل املؤمن والكافر، على استعمال الرمحة جلميع اخللق قال ابن بطال: "فيه احلضّ 

 .  (3)ك"منها وغري اململو 

نبغي إيصاهلا إىل اليت يوقد عّدد االفقيه األصويل احملقق شهاب الدين القرايف بعض أنواع الب 
 :فقالغري املسلم 

فقريهم،  (4)ةخلّ  به من برهم من غري مودة ابطنية فالرفق بضعيفهم، وسدّ ا أمر وأما م " 
وإطعام جائعهم، وإكساء عاريهم، ولني القول هلم على سبيل اللطف هلم والرمحة ال على 

لى إزالته لطفا  منا هبم ال خوفا   سبيل اخلوف والذلة، واحتمال أذيتهم يف اجلوار مع القدرة ع
هم يف مجيع أمورهم يف اء هلم ابهلداية وأن جيعلوا من أهل السعادة، ونصيحتوتعظيما ، والدع

دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد ألذيتهم، وصون أمواهلم وعياهلم وأعراضهم 
هلم جلميع حقوقهم، وكل ومجيع حقوقهم ومصاحلهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصا

 ل أن يفعله ومن العدو أن يفعله مع عدوه، فإن ذلك منخري حيسن من األعلى مع األسف
مكارم األخالق، فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل، ال على 

   .(5) "وجه املعزة واجلاللة منا، وال على وجه التعظيم هلم وحتقري أنفسنا بذلك الصنع هلم

وال هذه الداير الرفق هبم، والتلطف معهم يف األقوعليه فإن من حسن اخللق مع غري املسلمني يف 
واألفعال كانتقاء األلفاظ املهذبة، والعبارات املؤدبة عند خماطبتهم، واختيار أرقى أساليب التعامل 

                                                 

 .8: املمتحنة، اآليةسورة   )1(
، رقم 948ابلصبيان والعيال، وتواضعه، وفض ذلك، ص أخرجه مسلم يف الصحيح، كتاب الفضائل، ابب رمحته  (2)

(، وقال: حسن 1922)، رقم 324ابب ما جاء يف رمحة الناس، ص ، كتاب الب والصلة،السننيف  الرتمذي أخرجه(، 2318)
 صحيح.

 .10/440، 1ط فتح الباري شرح صحيح البخاري، ، ابن حجر  (3)
.5/145، مادة "خلل"، لسان العرب، د.طاخل ل ة: ابلفتح، احلاجة والفقر. انظر:   )4(

 .3/20، 2الفروق، طالقرايف،   (5)
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بيننا  قائمة الحرتامل واتظل جسور التواص احلضاري النابع من قيمنا اإلسالمية عند معاملتهم، كي
 (2)«وخالق الناس خبلق حسن: »ويقول النيب  ،  ﴾ (1)﴿: قال هللا تعاىلوبينهم، 

 

كرمي، وهو مما ارتضاه هللا األدب احلسن اجلميل واخللق ال لني القول منالطبي: "قال احلسن:قال 
 .(3)قاال: للناس كلهم" ﴾  ﴿عن أيب جعفر وعطاء بن أيب رابح يف قوله: ه...و حبوأ

مستلزمات اإلميان الكامل أن يرضى املسلم للّناس ما يرضاه لنفسه، وأن  من النيب وقد عّد 
حيب هلم ما حيب لنفسه، ويكره هلم ما يكرهه لنفسه، ففي صحيح مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن 

ويدخل اجلنة، فلتأت ه منيـ ُته وهو يؤمن ابهلل من أحّب أن يزحزح عن النار، »قال:  العاص عن النيب 
(4)«يؤتى إليه أن خر، وليأت  إىل الناس الذي حيبم اآلواليو 

 . 

ومن حسن اخللق مع غري املسلمني يف هذه الداير الصب على إذايتهم، والعفو والصفح الذي 
ال أذية فيه عن اإلساءات اليت تصدر منهم، إما بفعل االحتكاك والتعامل معهم، أو لدوافع عنصرية، 

أسوة حسنة،   ولنا يف رسول هللاساءات ابلصفح اجلميل، لك اإلبلة تأو ألية أسباب أخرى، ومقا
: فقالت: )مل يكن فاحشا  وال متفحشا ، رسول هللا عن خلق  -رضي هللا عنها-فقد سألت عائشة 

  .(5)(ااب  يف األسواق، وال جيزي ابلسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفحوال صخّ 

                                                 

 .83سورة البقرة، اآلية:   (1)
 ، كتاب البالسننيف  الرتمذي أخرجه(، و 21354)، رقم 15555، حديث أيب ذر الغفاري، صاملسندأخرجه أمحد يف   (2)

 وقال: حسن صحيح. 1987، رقم احلديث: 332ابب ما جاء يف معاشرة الناس، ص والصلة،
 .297-2/296 ،د.طجامع البيان عن أتويل آي القرآن، الطبي،   (3)
(، ورواه 1844،  رقم )770، صاخللفاء األول فاألول، كتاب اإلمارة، ابب وجوب الوفاء ببيعة الصحيحأخرجه مسلم يف   (4)

(.6793، رقم )487، مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص، صاملسندأمحد يف 
(، وقال: حديث حسن، 2016)، رقم 334كتاب الب والصلة، ابب ما جاء يف الرفق، الصفحة،  السننيف  الرتمذي أخرجه  (5)

، رقم  ،14/355 االقتداء ابملصطفى ملن أحب ذكر خصال يستحُب جمانبتها كتاب التاريخ،،صحيحهوأخرجه ابن حبان يف 
(6443.)  
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 ﴿ :اخللق الكرميذا هب هانوّ م -جل وعال-ويقول             

       ﴾ (1)،   فالذين ال يرجون أايم هللا تعاىل هم الذين ينكرون"
م إساءاهتم الشخصية، املؤمنني أن يغفروا هليوم القيامة، فهم كافرون، ومع ذلك فإن هللا تعاىل يطلب من 

اهلدف من ذلك أن يقدم املسلمون صورة األخالق اإلسالمية العظيمة، حت يكونوا أبخالقهم الكرمية ف
داعني إىل اإلسالم، حمببني الناس إليه، بعيدين عن كل قسوة وغلظة يف القول أو يف العمل، فكم من 

به املسلمون  سالمي الذي كان يتمتعلق النبوي، واخللق اإلأانس أسلموا بفضل هللا تعاىل ث اخل
   .(2)األولون"

فيظهر لنا مما تقّدم أن مجاع حسن اخللق من كّف األذى وبذل الّندى والصب على األذى 
ألنه ابب عظيم من أبواب الدعوة إىل  ؛وطالقة الوجه مرغوب لكل أحد، وخصوصا مع غري املسلمني

"املخالفة كافر، وقد أوضح ابن الوزير ذلك فقال: هللا بشرط أال يفضي ذلك إىل ذل واستكانة لل
واملنافعة، وبذل املعروف وكظم الغيظ، وحسن اخللق وإكرام الضيف وحنو ذلك يستحب بذله جلميع 

  .(3) عدو حال احلرب"اخللق إال ما كان يقتضي مفسدة كالذلة، فال يبذل لل

ووفاء  للمجتمعات اليت تعيش فيها  وعودا  على بدء فإن األقّلية املسلمة مطالبة شرعا، وعقال،
ية علما وعمال، ودعوة وسلوكا، وثقافة ومنهجا، وإشاعة مكارم أخالقهم، من بتمّثل األخالق اإلسالم

لمواعيد، وإفشاء التحية واالبتسامة، والشكر احرتام لآلخر، والصدق يف القول والعمل، واألمانة واحرتام ل
تقان يف العمل، والتعاون ومساعدة اآلخرين، وااللتزام ابلنظم والقوانني، ورّد اجلميل، والنظام والنظافة واإل

والعفو...وغريها من األخالق اليت جيب أن تكون حاضرة يف املدرسة والعمل، والشارع والسوق، والصب 
عات، ت يس ُعوا الناس أبخالقهم، ويكونوا حبق خري سفراء لإلسالم وأهله يف هذه اجملتمواجلوار والزمالة، ح

، هلميكونوا فتنة  وأال؛ ويتجنبوا كل ما من شأنه أن يكون صاّدا للناس عن اعتناق هذا الدين العظيم
  ﴿  :-جل وعال-يقول ، اإلسالم وأهله فيبغضون             

                                                 

14سورة اجلاثية، اآلية:   (1)

 .1/76، األخالق اإلسالمية وأسسهاامليداين،   (2)
 .371ص ،2، طاخلالفات إىل مذهب احلق من أصول التوحيدإيثار احلق على اخللق يف رد ابن الوزير،   (3)
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    ﴾ (1). "فيكون كناية عن سبب فتنة للذين كفروا :ال جتعلنا فاتنني، أي :أي ،
معىن ال تغلب الذين كفروا علينا واصرف عنا ما يكون به اختالل أمران وسوء األحوال كيال يكون شيء 

لدين ، فاتنا الذين كفروا ، أي مقواي فتنتهم فيفتتنوا يف دينهم ، أي يزدادوا كفرا وهو فتنة يف امن ذلك 
 .(2)"أي فيظنوا أان على الباطل وأهنم على احلق

ت بزينة الصب والصفح وحتلّ ، الراقي مع غري املسلمني التعامل احلسنت األقلية املسلمة فإذا تعامل
كان ذلك مدعاة لتوطيد العالقات اإلنسانية مع أهل هذه الداير، وأمثرت ،  اجلميل يف التعامل معهم

 خرين أبخالقهم، وأعطت صورة مشرقة عن حقيقة دينهم احلنيف.مثارا اينعة من أتثر اآل

 

 
 

 

                                                 

 .5سورة املمتحنة، اآلية:   (1)
.29/148، د.ط التحرير والتنوير،ابن عاشور،   (2)
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 احلقوقي املقصد :ثاينال بحثامل

 .محاية دمائهم حقّ : األول طلبامل

ز ذلك أبساس حقوقي فإنه عزّ  ؛واألخالقي مع غري املسلمنيوكما أرسى اإلسالم قواعد التعامل العقدي 
حق محاية  ومن هذه احلقوق:صدع أو العدوان، ة من التاإلنسانيمحاية هلذه للعالقة  ؛وتشريعي عادل

 استباحتها ء، وعدّ األبرايفعصم دماء  ،جعل لدماء الناس وأمواهلم حرمة ومكانة عظيمة فاإلسالمدمائهم، 
﴿ قال تعاىل : .خطريا  على احلياة اإلنسانية كّلها اجلرائم، وعدواانمن أفظع  جرمية      

                            

  ﴾ (1) . ومن قتل نفسا بغري سبب من قصاص، أو فساد يف األرض، ابن كثري:  ظافاحل يقول"

﴿ ،ألنه ال فرق عنده بني نفس ونفس ؛الناس مجيعا   قتلها بال سبب وال جناية، فكأمنا قتل واستحلّ    

 ﴾. وهلذا قال ،لم الناس كلهم منه هبذا االعتبارأي: حرم قتلها واعتقد ذلك، فقد س 

 :﴿    ﴾" «(2). 

 :أهنم ونسبهم لنفسه،، الذين اصطفاهم بنيصفات عباده املقرّ جعل هللا تعاىل من أخّص وقد 
     ﴿ قال تعاىل:. ال يقتلون النفس اليت حّرم هللا إالّ ابحلق      

          ﴾ (3).  

                                                 

 .32سورة املائدة، اآلية:   (1)
 .3/92، 2تفسري القرآن العظيم، طابن كثري،   (2)
.71-68سورة الفرقان، اآلية:   (3)

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
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حت يباشر القتل املسلم ابلسعة يف دينه، والفسحة يف ذنوبه اليت هي دون القتل،  ر النيب كما بشّ 
رضي -كما جاء يف حديث ن عبد هللا بن عمر   فيضيق عليه األمر؛ لعظم شأن الدم؛ ،وعدواان   ظلما  

 . (1)«لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه، ما مل يصب دما حراما»: قال: قال النيب  -هللا عنهما

جاء األعمال الصاحلة حت إذا  ع ةابن العريب: الفسحُة يف الدين س  ابن حجر: "قال  اإلمام قال
حت إذا جاء القتل ارتفع  ،والفسحة يف الذنب قبوله الغفران ابلتوبةا ال تفي بوزره، القتُل ضاقت ألهنّ 

 . (2) "القبول

 ابلقاتل فإن املقتول جييء بدون حق، ها، وشناعة سفكهاانتهاك ولعظم شأن الدماء، وحرمة
 ، قال: قال رسول هللا ن عباسبافعن طالبا القصاص من قاتله،  ؛انصيته ورأسه بيده! يوم القيامة
  :«  دما ، فيقول: اي رب،  (3)بُ خُ شْ جييء املقتول ابلقاتل يوم القيامة، انصيته ورأسه بيده، وأوداجه ت
 .(4)«هذا فيم قتلين؟ حت يدنيه من العرش سلْ 

 هللا بن ن عبدفع ،يف الدماء من حقوق العباد يوم القيامة حيكم به بني الناسأول ما كما أن 
 . (5)«أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة يف الدماء»: قال رضي هللا عنه أن النيب مسعود 

                                                 

، رقم 1309ص ، كتاب الدايت، ابب قوله تعاىل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم،صحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (1)
، رقم 501، صاملرء يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما، كتاب احلدود، املستدرك (، وأخرجه احلاكم يف6862)
(8095.) 

 .12/195، 1فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط ابن حجر العسقالين،   (2)
 .8/35انظر، لسان العرب، د.ط، مادة "شخب"،  .وقوهلم : عروقه تنشخب دما أي تتفجرالشخب: السيالن،   )3(

(، وقال: حسن غريب، 3029، رقم )482، كتاب تفسري القرآن، ابب ومن سورة النساء، صلسننجه الرتمذي يف اأخر   (4)
، رقم 285، كتاب الدايت، ابب التغليظ يف قتل مسلم ظلما، صالسننوأخرجه ابن ماجة يف السنن، وأخرجه ابن ماجة يف 

(2621.) 
(، وأخرجه مسلم 6533)، رقم 1251ص ،القيامةالقصاص يوم ابب ، رقاق، كتاب الصحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (5)
، 695، كتاب القسامة واحملاربني، ابب اجملازاة ابلدماء يف اآلخرة، أهنا أول ما يقضى فيه بني الناس يوم القيامة، صالصحيحيف 

 (.1678رقم )
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ويف احلديث عظم أمر الدم، فإن البداءة إمنا تكون ابألهم، والذنب "شرحه للحديث:  قال ابن حجر يف
 .(1)"ذلكيعظم حبسب عظم املفسدة وتفويت املصلحة، وإعالم البنية اإلنسانية غاية يف 

احلرابة، وسّيج احلرب والقتال أبحكام  ولعظم حرمة النفس يف اإلسالم شرع القصاص، وحدّ 
فأوجب أن تكون احلرب مشروعة يف أهدافها ومبراهتا ووسائلها،  وآداب وأخالق وقيود تضبطهما،

افر هو لم إذا كانت مصلحته أعظم من مفسدته، وجعل األصل يف قتل الكودعا إىل اجلنوح إىل السّ 
 :ذلكومن األدلة على لمسلمني ال جمرد الكفر، قاتلته لم

يف غزوة، فرأى الناس جمتمعني  ا مع رسول هللا كنّ )ما رواه أبو داود عن رايح بن ربيع قال:  أوال:
ما كانت هذه »فقال: على امرأة قتيل، فقال:  «انظر عالم اجتمع هؤالء؟»على شيء، فبعث رجال: 

ل خلالد: ال تقتل امرأة وال ق»بعث رجال، فقال: خالد بن الوليد، ف قال: وعلى املقدمة .«لتقاتل
  . (2) («اعسيف

ألنه  ؛ة التحرمي هي عدم املشاركةدليل على أن علّ  ،«ما كانت هذه لتقاتل»:  املرأةيف فقوله 
  هما، فبانت علة التفريق بين. (4) يوم قريضة (3)سلمةمأمر بقتل املرأة اليت ألقت رحى على حممود بن

  .وهي املشاركة

                                                 

 .4/404، 1فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط ابن حجر،   (1)
(، وأخرجه البيهقي يف السنن 2669)، رقم 301ص ،ابب يف قتل النساء، كتاب اجلهاد، السننيف  اودد أخرجه أبو  (2)

يف ختريج  البدر املنيريابن امللقن يف وقال  (. 18104، رقم )140-9/139الكبى، كتاب السري، ابب املرأة تقاتل فتقتل، 
 .9/80 ،1، ط": "حديث حسناألحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري

ُمود بن مسلمةهو الصحايب اجلليل   )3( وكان مقتله عند  .أحدا، واخلندق، وخيب، وقتل خبيب األنصاري. شهد مع النيب  حم 
، 5/11ه. انظر: أسد الغابة البن األثري،  6. وذلك سنة حصن انعم يف غزوة خيب، حيث سقطت رحى من أعلى احلصن عليه

 .4/472البن سعد،  والطبقات الكبري
  .10/530، 1املغين، طابن قدامة،   (4)
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: كان إذا أرسل اجليوش قال هلم   رسول أن أنس بن مالك من حديث أيب داودماورد يف سنن  اثنيا:
، وال طفال ، وال صغريا ، و ال (1)تقتلوا شيخا  فانيا  انطلقوا ابسم هللا، وابهلل، وعلى ملة رسول هللا، وال »

  . (3)«حيب احملسننيوا، وأحسنوا إن  هللا ، وضموا غنائمكم، وأصلح(2)امرأة ، وال تغل وا

على حترمي قتل الشيخ الفاين، والنساء، والصبيان. ويدل  صراحة هذا احلديث دلّ أن " االستدالل:وجه و 
(4)"مبعناه على حرمة قتل من ال يقاتل؛ ألنه يف معىن املرأة والصيب والشيخ الفاين

 . 

ومقصوده هو أن ، تال املشروع هو اجلهادالق أصل : "وإذا كانابن تيميةيقول شيخ اإلسالم 
 ملا من أم .هي العليا، فمن م ن ع هذا قوت ل ابت ّفاق املسلمنيهللا  يكون الدّ ين كله هلل، وأن تكون كلمة

بيان، والراهب والشيخ ا  موحنوه (5)لكبري، واألعمى والز م نيكن من أهل املمانعة واملقاتلة كالنّ ساء والصّ 
د يُقات ل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إابحة قتل اجلميع جملر  أن لعلماء إال  ند مجهور اال يُقتل عف

م ماالالكفر إال  الن ّ  ألو ل هو الصواب؛ ألن  القتال هو ل م ن يقاتلنا . واللمسلمني ساء والصبيان؛ لكوهن 
﴿: إذا أردان إظهار  د ين هللا؛ كما قال هللا تعاىل               

    ﴾ (6)"(7)
 . 

وقد صرحية الداللة على أن القتال ملن يقاتلنا،  اإلمام ابن تيميةاليت استدل هبا  فهذه اآليةإذن 
 ، فقال: -رمحه هللا-ابن القيم  لأكد هذا القو 

تبني أنه مل يكره أحدا  على دينه قط، وأنه قاتل من قاتله، وأما من  من أتمل سرية النيب "
ي هلم هللا تعاىل أن يفض عهده، بل أمره هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما  على هدنته، مل ينق

                                                 

 .11/232 مادة "فين"، ،لسان العرب، د.طهر م وأشرف على املوت هرما. انظر: : ف ان    )1(
 .11/74 مادة "غلل"، ،لسان العرب، د.طانظر: الغلول: اخليانة يف الغنيمة.   )2(

(، وأخرجه البيهقي يف السنن 2614)، رقم 295ص ،شركنيابب يف دعاء امل، كتاب اجلهاد، السننيف  داود أخرجه أبو  (3)
 (.18149، رقم )154-9/153، ابب ترك قتل من ال قتال فيه من الرهبان والكبري وغريمهاالكبى، كتاب السري، 

 http://www.almoslim.net/node/147153 ،املدنيني يف الفقه اإلسالميمحاية الغامدي،   (4)
 .7/61ظر: لسان العرب، د.ط، مادة "زمن"، الزمانة: العاهة. ان  (5)
 .190سورة البقرة، اآلية:   (6)
 .117ص، 1، طالسياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعيةابن تيمية،   (7)

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
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﴿: بعهدهم ما استقاموا له، كما قال تعاىل               

  ﴾(1) ،  فلما قدم املدينة صاحل اليهود وأقرهم على دينهم، فلما حاربوه
بعضهم، وأجلى بعضهم، وقاتل بعضهم،  ونقضوا عهده وبدأوه ابلقتال قاتلهم، فمن  على

وا هم بقتاله ونقض عهده، ؤ وكذلك ملا هادن قريشا  عشر سنني، مل يبدأهم بقتال حت بد
بل ذلك، كما قصدوه يوم اخلندق، ويوم بدر أيضا  فحينئذ غزاهم يف دايرهم، وكانوا يغزونه ق

 .."همهم جاؤوا لقتاله، ولو انصرفوا عنه مل يقاتل
(2). 

﴿آية  تدلكما                      

﴾  وقوله، أو أخذهم جبناية غريهم. يقول ابن كثري: "ءبراياألعلى عدم جواز قتل :﴿ 

          ﴾ ويدخل  ،أي: قاتلوا يف سبيل هللا وال تعتدوا يف ذلك
من املثلة، والغلول، وقتل النساء والصبيان والشيوخ  يالبصر  احلسن يف ذلك ارتكاب املناهي كما قاله

الصوامع، وحتريق األشجار وقتل احليوان لغري  الذين ال رأي هلم وال قتال فيهم، والرهبان وأصحاب
 . (3) ة"مصلح

،          ﴾ (4)﴿: قوله تعاىلأما 

فقد ذكر أهل العلم أن  ،         ﴾ (5)﴿ :-جل وعال-وقوله 
 اإلمام ابن قدامة وميثل، (6)املعاملة ابملثل ما مل تكن حراما يف دينناي: جواز هلا ضابط وه ابملثلاملعاقبة 

مل يقتل  ،أو سحره ،أو جرعه مخرا ،فقتله ،وإن قتله مبا ال حيل لعينه مثل أن الط به:"على ذلك فيقول 
                                                 

 .7سورة التوبة، اآلية:   (1)
 .21، د.ط، صهداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارىابن القيم،   (2)
 .1/524، 2ن العظيم، طتفسري القرآابن كثري،   (3)
 .194سورة البقرة، اآلية:   (4)
 .126سورة النحل، اآلية:   (5)
 ،"ضوابط جواز املعاقبة ابملثل"انظر: جلنة الفتوى ابلشبكة اإلسالمية،   (6)

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id
=118643 

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
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ال حيل  والسحر ما كان حمرما كالزان واللواط واخلمر أنّ أي:  .(1) "مبثله اتفاقا ويعدل إىل القتل ابلسيف
االقتصاص فيه ابملثل، فال جيوز ملن اعتدي عليه ابلزان أو اللواط أن يزين أو يلوط ابملعتدي أو جيرعه 

الذين قتلوا نساء املسلمني  غري املسلمنيك حرمة قتل أو تعذيب نساء وأطفال اخلمر كما جرعه، ومن ذل
   ومن األدلة: ذلك، عننصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدها تنهى ألن  ؛وصبياهنم

ففي صحيح مسلم من حديث سليمان ابن بريدة عن أبيه أن  ،عن قتل األطفال هني النيب أوال: 
. (2)«لوا وال تقتلوا وليدا...اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثّ ...»هلم: كا يوصي اجليوش فيقول   النيب 

السبب املانع من قتل أطفال املشركني أهنم ال يزالون على صفاء الفطرة وأصل التوحيد.   النيب وقد بنّي 
وغزوت معه، فأصبت ظهرا، فقتل الناس يومئذ حت  أتيت رسول هللا " :قالعن األسود بن سريع ف

القتل اليوم ما ابل أقوام، جاوزهم »، فقال: فبلغ ذلك رسول هللا  ،لدان وقال: مرة الذريةقتلوا الو  
أال إن خياركم أبناء »إمنا هم أوالد املشركني، فقال :  : اي رسول هللافقال رجل ،«!ة ؟حت قتلوا الذريّ 

 (3)كل نسمة تولد على الفطرة» :قال .«أال ال تقتلوا ذرية ، أال ال تقتلوا ذرية» ث قال : ،«املشركني
 . (5)" «داهنا وينصراهناعنها لساهنا، فأبواها يهوّ   (4)بر  عْ حت يُـ 

: عبد هللا بن عمر عن ففي صحيح البخاري ،عن قتل نساء الكفار الاليت ال يقاتلن هني النيب اثنيا: 
 .(6)((والصبيان قتل النساء، رسول  فأنكر ،وجدت يف بعض مغازي مقتولة امرأة  وجدت))

                                                 

 .8/242، 1، طاملغينابن قدامة،   (1)
 ،ابب أتمري اإلمام األمراء على البعوث ووصيته إايهم آبداب الغزو وغريها، كتاب اجلهاد والسري، الصحيحيف  مسلم أخرجه  (2)
، 282، ابب ما جاء يف وصيته صلى هللا عليه وسلم يف القتال، كتاب السري، السنن(، ورواه ابن ماجة يف 1731)، رقم 720ص

 (.1617رقم )
. انظر: فتح الباري البن حجر شهر األقوال أن املراد ابلفطرة اإلسالم ، قال ابن عبد الب: وهو املعروف عند عامة السلفأ)3(

 .3/292العسقالين، 
ن  و أ ْفص ح  يق ال :  )4(  .10/83. انظر: لسان العرب، د.ط، مادة "عرب"، أ ْعر ب  ع ْنُه ل س انُُه و ع ر ب  ، أ ْي : أ اب 

(، وأخرجه البيهقي يف 15585)، رقم 1074ص ،حديث األسود بن سريع، مسند املكيني، املسنديف  أمحد رجهأخ(5)
(. قال ابن عبد الب يف 18089، رقم )9/132، النساء والولدان ابلقتلالنهي عن قصد ابب ، كتاب السري، السنن الكربى

 .18/68، 2، طصحيححديث  تمهيد:ال
(، 15585)، رقم 1074ص ، كتاب اجلهاد والسري، ابب قتل النساء يف احلرب،ح اجلامعصحيأخرجه البخاري يف (6)

 (.18088، رقم )9/132، قصد النساء والولدان ابلقتلالنهي عن ابب ، كتاب السري، السنن الكربىوأخرجه البيهقي يف 
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﴿ يف تفسري قوله تعاىل: قال القرطيبو                      

                                

   ﴾ (1)  . :على أن كفر الكافر ال مينع من العدل  ودلت اآلية أيضا  " قال
وإن قتلوا ، هبم غري جائزة   (2)قتصر هبم على املستحق من القتال واالسرتقاق، وأن املثلةعليه، وأن يُ 

اثلثا:  (3)"إليصال الغم واحلزن إليهم  صدا  وان بذلك؛ فليس لنا أن نقتلهم مبثله قوغمّ  ،نساءان وأطفالنا
         ﴾(4)﴿: -جل وعال-يقول  ،أخذ املرء جبريرة أو جناية غريه النهي عن

ال يؤخذ »: يقول الرسول و  ، (5)تعاىل ذكره: وال حتمل آمثة إث أخرى غريها" يقولقال الطبي: "
 .(7)«أبيه، وال جبريرة أخيه  (6)الرجل جبريرة

أهنم قصدوا قتل أطفال ونساء  ؛وال أصحابه وال التابعني هلم إبحسان أنه مل يعرف عن النيب رابعا: 
وة إىل هللا تعاىل، وملا أذن استهدفوا املسلمني األوائل ابلقتل يف أول ظهور الدع املشركني، مع أن الكفار

   للمسلمني ابلقتال مل يشرع االنتقام من ذراري املشركني ونسائهم نكاية ومعاقبة مللة الكفر.

، ومعه املسلمون، فلم أيذن ألحد منهم يف هنب سنةبقي يف مكة ثالث عشرة  أن الرسول خامسا: 
وبقي مسلمون مستضعفون، أو مستخفون مبكة، فلم   أو سفك دم، أوهتك عرض، ث هاجر مال،

 أيذن ألحد منهم بذلك.

                                                 

.8سورة املائدة، اآلية (1)
ُت ابحليوان أمثل به مثال إذا قطعت أطرافه وشوهت به ، ومثلت ابلقتيل إذا يقال : م ثـ لْ  املثلة: تشويه اجلسد قبل قتله.  )2(

 .14/20. انظر: لسان العرب، د.ط، مادة "مثل"، اْلُمثْـل ةُ  جدعت أنفه وأذنه أو مذاكريه أو شيئا من أطرافه ، واالسم
 .7/372، ن، د.طاجلامع ألحكام القرآن، د.ط واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقاالقرطيب،   (3)
 .18سورة فاطر، اآلية:   (4)
 .20/55، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، د.طالطبي،   (5)

 .3/119"، جرر، مادة "، د.طلسان العربالذنب واجلناية جينيها الرجل. انظر: اجلريرة:   )6(
، مسند عبد مسنده(، وأخرجه البزار يف 4127)، رقم 433ص ،حترمي القتلكتاب حترمي الدم،   ،السننيف  النسائيأخرجه   (7)

 .6/286: رجاله رجال الصحيح، د.ط، يف جممع الزوائد(. قال اهليثمي 1959، رقم )334هللا بن مسعود رضي هللا عنه، ص
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مع صيب من أطفال  بيب بن عدي رضي هللا عنهخُ ومن الشواهد على ذلك موقف الصحايب اجلليل 
ع خبيب يزحف وم صيب منهمهنم سيقتلونه، وجاءه أب ، فمع تيقنهعند كفار مكة اأسري  املشركني ملا كان

وبوسعه أن يقتل الصيب انتقام ا منهم أو أيخذه رهينة، ومع ذلك مل يؤذ الصيب ألنه ال جيوز له  ىاملوس
فقالت  ،أختشني أن أقتله، ما كنت ألفعل ذلك) :أن يقتله، وملا رأى خبيب الفزع لدى أم الصيب قال هلا

 . (1) (وهللا ما رأيت أسري ا خري ا من خبيب :أم الصيب بعد ذلك

 أن مثل هذا القول على سوء فهم مبدإ املماثلة يف العقاب، سادسا: من حيث الواقع واملفاسد املرتتبة
على املسلمني الويالت يف وقتنا املعاصر الذي ميلك فيه العدو أعت أنواع األسلحة الفتاكة، وجيدون  جيرّ 

للنيل من مسعة نة اإلعالم وسحرته فيه مبرا للفتك أبطفال ونساء املسلمني، كما يكون مسوغا لكه
 اإلسالم واملسلمني.

ة إذا كان بينهم وبني املسلمني عهد حرمتزداد البيئة  غري املسلمنيأنفس إضافة ملا سبق فإّن 
-، فعن عبد هللا بن عمرو -عز وجل-وميثاق وأمان، ملا يف ذلك من عدوان وخيانة ونقض لعهد هللا 

مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها ليوجد من مسرية  من قتل معاهدا  »: الق  عن النيبّ  -رضي هللا عنهما
أو هدنة  ،قال ابن حجر: "املراد به من له عهد مع املسلمني، سواء كان بعقد جزية . (2)«أربعني عاما
 . (3) أو أمان من مسلم" ،من سلطان

ان، ث يتعرض مأب غري املسلمنيوطبعا هذا الوعيد الشديد يشمل املسلم الذي يدخل داير 
نوه ومحوه، وفتحوا له حدود اعتداءه على من أمّ  ألنّ  ؛ألنفسهم وأرواحهم بغري حق من ابب أوىل

ليعمل أو يدرس أو يتاجر أو يقيم فيها جناية عظيمة يف حق من استقبله وأكرم مثواه، لذا  ؛بالدهم
عرض لدمائهم فإنه حيرم عليه التّ  ؛أبمان غري املسلمنيفقد اتفق الفقهاء على أن املسلم إذا دخل بالد 

وقد أمجع " : املاوردي اإلمام، قال وغدرا   أو أمواهلم أو أعراضهم، وأي إخالف هلذا العهد يعتب خيانة  

                                                 

، السنن الكربى(، وأخرجه البيهقي يف 3989)، رقم 757ص ، كتاب املغازي، ابب ،صحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (1)
 (.18432، رقم )9/245، قدم ليقتلابب صالة األسري إذا سري، كتاب ال

 .54سبق خترجيه، انظر: ص  (2)
 .12/271 ،1فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط ابن حجر العسقالين ،   (3)
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أبمان أو مبوادعة حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج  (دار احلرب)الفقهاء على أنه إذا دخل مسلم 
 . (1) "منهم؛ إذ املسلمون على شروطهم

إذا دخل املسلم دار احلرب اتجرا ، فال حيل له أن يتعرض ": تح القدير شرح اهلداية أنهف يفو 
ألنه ابالستئمان ضمن هلم أن ال يتعرض هلم، فإخالفه غدر، والغدر حرام  ؛لشيء من أمواهلم ودمائهم

 .(2)"ابإلمجاع

من مان فكيف بغريها ودخلها الفرد أب ،فإذا كان هذا من البالد اليت بينها وبني املسلمني حرب
 .!اليت بينها وبني البلدان اإلسالمية عهد وأمان؟  البلدان

مسلم يف هذه للال جيوز أنه  ؛مفادها فإننا نصل إىل نتيجة صحيحة وشرعيةوبناء على ما تقدم 
سواء دخل بتأشرية حقيقية، أو  دمهأو استباحة  إبزهاق روحه، على أحد من أهلها االعتداء الداير

قال مساء مصطنعة، فكل ذلك يعتب من العهد وامليثاق الذي يلزم املسلم الوفاء به. أبمزورة، أو أبوراق 
 :(3) اإلمام حممد بن احلسن الشيباين

أهل احلرب، فقالوا: حنن رسل اخلليفة،  (4) ولو أن رهطا  من املسلمني أتوا أول مساحل"
ذلك خديعة منهم للمشركني، فقالوا  يشبه كتاب اخلليفة أو مل خيرجوا، وكانوأخرجوا كتااب  

: ادخلوا فدخلوا دار احلرب، فليس حيل هلم قتل أحد من أهل احلرب، وال أخذ شيء هلم
من أمواهلم ما داموا يف دارهم، فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم، فيجعل ما أظهروه 

كذلك إذا أظهروا نوا فآمنوهم وجب عليهم أن يفوا هلم. فمبنزلة االستئمان منهم، ولو استأم
ف على ما يف ابطن الداخلني ألنه ال طريق هلم إىل الوقو  ؛ذلك من أنفسهم االستئمان

                                                 

 .4/166د.ط، رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين،   (1)
.6/17، د.ط، فتح القدير شرح اهلدايةابن اهلمام،   (2)
صاحب أيب حنيفة، فقيه جمتهد، واله الرشيد  الكويف، العالمة، حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين ابلوالء )أبو عبد هللا(   (3)

. انظر: هتذيب ، لو مؤلفات كثريه، فقال الرشيد: ذهب اليوم الفقه واللغة 189القضاء، تويف هو والكسائي يف يوم واحد سنة 
 . 9/134م النبالء، وسري أعال ،1/80األمساء واللغات 

قال ابن منظور: املسلحة: القوم الذين حيفظون الثغور من العدو مسوا مسلحة ألهنم يكونون ذوي سالح، أو ألهنم يسكنون   (4)
: ، واملساحلاملسلحة وهي كالثغر واملرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئال يطرقهم على غفلة، فإذا رأوه أعلموا أصحاهبم ليتأهبوا له

.2/487، لسان العرب، د.ط . انظر:مواضع املخافة
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مر ، وإمنا يبىن احلكم على ما يظهرون لوجوب التحرز عن الغدر، وهذا ملا بينا أن أحقيقة
ا فيجعل ما أظهروه مبنزلة االستئمان منهم . ولو استأمنو  ،األمان شديد والقليل منه يكفي

وكذلك لو  ،ك إذا ظهر ما هو دليل االستئمانفكذل، فآمنوهم وجب عليهم أن يفوا هلم
ألهنم لو كانوا جتارا حقيقة كما  ؛وقد كان قصدهم أن يغتالوهم، قالوا: جئنا نريد التجارة

 .(1)ذلك إذا أظهروا ذلك هلم "أظهروا مل حيل هلم أن يغدروا أبهل احلرب، فك

يف بعض الدول األوربية  ما حدثا، فإننا خنلص إىل أن اليت ذكرانها سابقفاستنادا  لألدلة وعليه 
من تفجريات يف حمطات القطار، واألماكن العامة، وذهب ضحّيتها املئات من الّضحااي، بدعوى 

يف هولندا من اعتداء وسفك  االنتقام للمسلمني الذي قتلوا يف بعض الدول اإلسالمية، أو ما حدث
ال كل ذلك ، فإّن  سيئة لإلسالمبسبب تصرحياته امل ائي اهلولندي )ثيو فان خوخ(،لدم املخرج السينم

 .الشريعة اإلسالمية السمحةومقاصد عقد األمان، ألحكام مناف وخمالف ميّت لإلسالم بصلة، و 

ة جمالس وهيئات فقهية عاملية التفجريات اإلرهابية اليت هّزت بعض العواصم وقد أدانت عدّ 
ما ترّتب عليها ، و القتلى واجلرحى اليت تسّببت يف سقوط العديد من تفجريات ابريس آخرهااألوربية، 

، وعلى إثر هذا احلادث اكنة املسلمة املقيمة يف الداير الفرنسيةعنف طالت السّ أعمال من مضايقات و 
  نص البيان: قرارا وبياان ينّدد فيها هبذه العمليات اإلرهابية، وهذا مع الفقه االسالمي الدويلاجمل أصدر

املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي، والذي يعتب  ويلمع الفقه االسالمي الد"فإّن اجمل
مرجعية  فقهية  لألمة، بقرار  راشد  من مؤمترات القمة اإلسالمية، يعّب عن ابلغ أتث ره وشديد 

يوم اجلمعة الفائت،  استنكاره للعمليات اإلرهابية املرّوعة اليت هّزت العاصمة  الفرنسّية مساء
ى إىل سقوط عشرات القتلى ومئات م، مما أدّ 2015نوفمب  13هـ، املوافق 1437صفر  1

رة  مؤملة  ابلغة  اجلرحى، العديد منهم إصابتهم خطرة وحرجة. وتلك العمليات اليت مّتت بصو 
القات مع احلائط ابألحكام املستقرّة يف الشريعة اإلسالمية لتنظيم الع الُعنف، ضاربة عرض

أفراد ا على أُسس  من العدل  واحملافظة  على احلقوق  والص ون  للحياة غري املسلمني، دوال  و 
 ﴿ والكرامة اإلنسانية، فقد جاء قوله تعاىل واضحا  يف بيان حرمة الّدم اإلنساين:  

                          

                                                 

 .1/507، ، د.طشرح السري الكبريالسرخسي،   (1)
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     ﴾ (1)... فاحلياة اإلنسانية مصانة  وحممية ؛ فال اعتداء على ،
املقاتلني، حت يف احلرب املشروعة دفاعا  عن الّدين  قتل لغريللمدنّيني وال   وال ترويعاآلمنني

واالمتناع  العهود واملواثيق، والوطن، واليت تُعلن بقرار  من ويّل األمر يف إطار  من احملافظة على
 .(2)"..ط حبقوق األمة ومصاحلها العامة.عن نقضها ضمن رؤية  شاملة  ال تفرّ 

ع فقهاء الشريعة يف أمريكا أعمال العنف واإلرهاب اليت ترتكب بدعوى االنتصار ان جممكما أد
رتب الشارع احلكيم  اليتمن كبائر الذنوب وموبقات األعمال، "لإلسالم، واالنتقام للمسلمني، وعّدها 

كل ذلك قد   لعتاد،الح واعلى مرتكبيها املباشرين هلا واملشاركني فيها ختطيطا  ودعما  ماليا  وإمدادا  ابلس
رتب الشارع عليه عقوابت رادعة كفيلة بدفع شرهم ودرء خطرهم، واالقتصاص العادل منهم، وردع من 

.."، ث أشار إىل بعض الوسائل الواقية من خماطر التطرف العنيف، تسول له نفسه سلوك مسلكهم
صوصيات احلضارية بار اخل، واعتالعمل اجلاد على استفاضة العلم ابلوسطية واالعتدال" :فذكر منها

ملختلف األمم والشعوب، والدعوة إىل اإليقاف الفوري للعنف املنظم الذي متارسه بعض الدول 
والكياانت العنصرية يف عاملنا املعاصر، واملوضوعية يف معاجلة هذه الظاهرة من قبل الساسة واإلعالميني، 

، والرتبية الواعية اهلادفة املخطط هلا من تديننيطش ابملوجتتب اختاذها ذريعة لالستطالة على التدين والب
 .(3)"أهل العلم والصالح واخلبة، ووضع منهاج عملي واضح سهل ميسر لتحقيق ذلك

ابلوفاء مبقتضيات عقود األمان "إىل املسلمني املقيمني يف الغرب، فأوصاهم  نصيحةتوجه بث 
على ضرورة مراعاة قوانني هذه ت، وأكد اجملتمعااليت أنيطت أبعناقهم مبقتضى إقامتهم يف هذه 

 .(4)"اجملتمعات، والوفاء مبا أنيط هبم مبقتضاها من حقوق والتزامات مبا ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية
 

                                                 

 .32سورة ااملائدة، اآلية:   (1)
أمانة جممع الفقه اإلسالمي الدويل تشجب العمليات اإلرهابية اليت وقعت يف العاصمة جممع الفقه اإلسالمي الدويل، بيان:   (2)

 http://www.iifa-aifi.org/4164.html، ة، وتندّ د هبا، وتفّند ُشبه  اإلرهابيّ نيالفرنسي
 ،"بيان اجملمع حول أعمال العنف واإلرهاب"جممع فقهاء الشريعة يف أمريكا،   (3)

http://amjaonline.org/en/conferences/annual-convention-new/20- 
 مرجع سابق.  (4)
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 .حق محاية أمواهلم: املطلب الثاين

بنهب أو  عرض ألمواهلمم التّ م إزهاقها بغري حق، فإنه حرّ كما عصم اإلسالم أرواح غري املسلمني، وحرّ و 
بغري وجه  أخذهاوجاء التهديد والوعيد ملن ، غري ذلكأميان كاذبة أو  وأرقة أو اختالس أو خداع س

من اقتطع حق »: كما يف صحيح مسلم من حديث أيب أمامة أنه قال  يقول الرسول ويف ذلك حق، 
ن كان شيئا  يسريا  اي وإفقال له رجل: ، «فقد أوجب هللا له النار وحرم عليه اجلنة ،بيمينه مسلم   امرئ  

  .(1)« كوإن قضيبا  من أرا» :قالرسول هللا؟ 

سواء أكان  فال جيوز اقتطاع حقوق الناس ابألميان الكاذبة، وال بغريها من األساليب احملرمة
" ث ، فليس يدل على عدم حترمي حق الذميوأما تقييده النووي: "اإلمام يقول  مسلما أم غري مسلم،

ختصيص املسلم لكوهنم املخاطبني وعامة املتعاملني يف الشريعة، " :قوله ض رمحه هللاي عياالقاضنقل عن 
 .(2)"ال أن غري املسلم خبالفه، بل ُحكمه ُحكمه يف ذلك

فيهما يف اليمني الغموس والوعيد مي ال يفرتق احلكم يف األمر إن املسلم والذّ يقول ابن حجر: "و 
  .(3)عليها، ويف أخذ حقهما ابطال  " 

وقد" أمجع العلماء على حترمي أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغري حق وطيب نفس من 
من  (4)ممجعوا أيضا  على حترمي سرقة املال املتقوّ أصاحبه، وإن آخذه كذلك آث بفعله، وظامل أبخذه، و 

م الذمي، ووجوب قطع يد السارق، ووجوب ضمان ما أتلفه املسلم وغري املسلم من املال املتقوّ 
  .(5)للذمي"

                                                 

(، 137)، رقم  79، كتاب اإلميان، ابب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة ابلنار، الصفحةحالصحييف  مسلم أخرجه  (1)
ابب من حلف على ميني فاجرة ليقتطع كتاب األحكام، ابب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه، السنن، وأخرجه ابن ماجة يف 

 (.2324، رقم )250، صهبا ماال
 .1/322، 3النووي، طصحيح مسلم بشرح النووي،   (2)
 .4/572، 1فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط ابن حجر،   (3)
انظر: الفقه اإلسالمي  .واملطعومات وحنوها كل ما كان حمرزا  ابلفعل، وأابح الشرع االنتفاع به كأنواع العقارات واملنقوالت   (4)

 .4/44(، م1985 -ه 1405، )دمشق: دار الفكر، 2وأدلته لوهبة الزحيلي، ط
 .1/534، 1ط، أصول العالقات الدولية يف فقه اإلمام حممد بن احلسن الشيباين ـ دراسة فقهية مقارنة ضمريية،   (5)
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غري سلم املقيم بني ظهراين املسلمني فحسب، بل يشمل ذلك سائر وال تقتصر حرمة مال غري امل
 ، وأنه جيب-القتال يف غري ميدان-ربيني معاهدين أم حمستأمنني أم أكانوا سواء أكانوا  املسلمني

واألدلة على  ،ن شرعيإبذ إال معاملتهم على أساس أهّنم ميلكوهنا ملكا صحيحا ال جيوز التعرض هلا،
 ذلك كثرية منها:

، ويعاملهم على أساس أهنم ميلكون ما بيعا وشراء وهبة كان يتعامل مع غري املسلمني  أن النيب أوال: 
إىل  من يهوديّ   اشرتى طعاما   أن النيب )): -رضي هللا عنها-فعن عائشة  ،حتت أيديهم من أموال

، درعه عند يهودى -عليه السالم-ابن بطال: " وىف رهن النىب ل قا ، (1) ((أجل ورهنه درعا من حديد
رب ال جيوز أن يباع منهم أهل احل ، إال أنّ الكتاب واملشركني جائزةمن الفقه دليل أن متاجرة أهل 

 . (2) ون به على أهل اإلسالم "، وال كل ما يتقوّ السالح

 ة،ومئ ثالثني  النيب مع اكنّ  (ل:قا (3) -رضي هللا عنهما- الصدّ يق بكر أيب بن الرمحن عبدوعن 

أم » :قال، أو «أبيعا أم عطية؟» : النيب   فقال طويل بغنم يسوقها، (4)انّ شع  مُ ، مشرك جلر  جاء ث
 . فاشرتى منه شاة"بيع بل،  فقال: ال «هبة؟

«(5) . 

                                                 

دين وليس ابب من اشرتى ابل ، كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس،صحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (1)
، 264، صحدثنا أبو بكر بن أيب شيبةكتاب الرهون، ابب السنن، يف وأخرجه ابن ماجة (، 2385)، رقم 447عنده مثنه، ص 

 (.2436رقم )
 .7/26، 2، طشرح صحيح البخاريابن بطال،   (2)
شهد  ، وهو أسن ولد أيب بكر الصديق،-رضي هللا عنها-عائشة أم املؤمنني شقيق ، هو عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق   (3)

ه، انظر: سري أعالم النبالء، 53قبيل الفتح، كان شجاعا راميا وحضر حرب اليمامة تويف سنة  بدرا وأحدا مع املشركني ث أسلم
 .4/274، واإلصابة، 2/472
، لسان العرب، د.طُمْشع ان  الرأس إذا رأيته شعثا منتفش الرأس مغبا أشعث.  رأيت فالان  :والعرب تقوليقول ابن منظور:   )4(

 .8/96مادة "شعن"، 
، (2216)، رقم 413ص ، ابب الشراء والبيع مع املشركني وأهل احلرب، كتاب البيوع، صحيح اجلامعالبخاري يف  أخرجه  (5)

 (.2056)، رقم  851الضيف وفضل إيثاره، ص، كتاب األشربة، ابب إكرام الصحيحيف  مسلم أخرجهو 
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فدل هذا ، ب"ب البخاري على هذا احلديث بقوله:"ابب الشراء والبيع مع املشركني وأهل احلر وقد بوّ 
ة، فلقوا مشركا ومل يبادروا إىل سفك دمه أو مصادرة أمواله. قال وأصحابه كانوا يف سريّ  على أن النيب 

 الكافر، وإثبات ملكه على ما يف يده"ابن حجر: "وفيه جواز بيع 
(1). 

﴿: "الكافر صحيح امللك كاملسلم لقوله تعاىل: أن املاوردي أيضا وذكر   

   ﴾ (2)"(3)، فأضافها إليهم إضافة ملك . 

روى والقتال غنيمة للمسلمني، فقد احلربيني ال حتل إال يف ميدان احلرب  غري املسلمنيأموال  أنّ اثنيا: 
عن املغرية بن شعبة أنه: "كان قد صحب قوما  يف اجلاهلية ، فقتلهم وأخذ أمواهلم، ث جاء البخاري 

ويف رواية أيب داود:  ،(4)«أما اإلسالم أقبل، وأما املال فلست منه يف شيء»: فأسلم، فقال النيب 
 حجر يف الفتح:قال ابن .  (5) «مال غدر  ال حاجة لنا فيهأما اإلسالم فقد قبلنا، وأما املال فإنه »
أخذ أموال الكفار يف حال األمن غدرا ؛ ألن الرفقة يصطحبون على األمانة،  أنه ال حيلّ  ويستفاد منه"

ال ابلغدر  إمنا حتل ابحملاربة واملغالبةواألمانة ُتؤدى إىل أهلها مسلما  كان أو كافرا ، وأن أموال الكفار 
 .(6)!"انةواخلي

كانت مباحة فيه دليل على أن أموال أهل الشرك وإن  ن: "يف معامل السن اخلطايب ذكرو 
للمسلمني مغنومة إذا أخذوها منهم قهرا ، فإهنا ممنوعة ابألمان هلم مردودة إىل أرابهبا إذا أخذت يف حال 

 .(7)"املساملة واألمان

                                                 

 .4/410، 1فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط ابن احلجر العسقالين،   (1)
 .27سورة األحزاب، اآلية:   (2)
 .18/134 ،1ط ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، املاوردي  (3)
 الشروط، ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط،، كتاب صحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (4)
 .(2731)، رقم 522ص
 .(2765)، رقم 312ص ،ابب يف صلح العدوهاد، ، كتاب اجلالسننيف  داود أخرجه أبو  (5)
 .5/402، 1فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط ابن احلجر العسقالين،   (6)
 .2/330، 1، طالسنن شرح سنن أيب داودمعامل اخلطايب،   (7)

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
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فهو  ليهم، أو التاجر عندهمللمسلم الرسول إ ما وهب أهل احلرب: "إىل أن ابن حزماإلمام  كما ذهب
م، أو ذمي، وكذلك ما ابتاعه املسلم منهم فهو ابتياع صحيح وهبة صحيحة ما مل يكن مال مسل ،حالل

 :ينتزعها املسلم منهم بقول هللا تعاىل م مالكون ألمواهلم ما ملألهنّ  ؛مل يكن ماال ملسلم، أو ذمي ما

﴿     ﴾ (1)،  فجعلها هللا تعاىل هلم إىل أن أورثنا إايها، والتوريث ال
 تعاىل أمواهلم للغامن يكون إال ابألخذ والتملك، وإال فلم يورث بعدما مل تقدر أيدينا عليه، وإمنا جعل هللا

 .(2)ا"هلا، ال لكل من مل يغنمه

قال  ،فإنه ال حيل له التعرض ألمواهلم ،نتفاق العلماء على أن املسلم إذا دخل دار حرب أبماا: لثااث
وقد أمجع الفقهاء على أنه إذا دخل مسلم دار احلرب أبمان أو مبوادعة حرم تعرضه " املاوردي: اإلمام

 . (3)"ومال وفرج منهم؛ إذ املسلمون على شروطهملشيء من دم 

ن أيخذ شيئا مواستطاع أن  غري املسلمنيي رمحه هللا فيمن دخل بالد الشافعاإلمام  ذكرو 
قدر على شيء من أمواهلم مل حيل له أن لكنه لو و .أبمان .. وإذا دخل رجل مسلم دار احلربأمواهلم: "

وألن املال ممنوع بوجوه: أوهلا:  كان منهم يف أمان فهم منه يف مثله،أيخذ منه شيئا  قّل أو كثر؛ ألنه إذا  
 . (4) "من له أمان إىل مدة أمانه إسالم صاحبه. والثاين: مال من له ذمة. والثالث : مال

ألن الغدر  ؛السرخسي يف املبسوط:" أكره للمسلم املستأم ن إليهم يف دينه أن يغدر هبم قالو 
 ؛ذلكفإن غدر هبم وأخذ ماهلم وأخرجه إىل دار اإلسالم كرهت للمسلم شراءه منه إذا علم  ...حرام

ل ، واألصمثل هذا السبب وهو مكروه للمسلم ، ويف الشراء منه إغراء له علىألنه حصله بكسب خبيث
 . (5)"بن شعبة رضي هللا عنه فيه حديث املغرية

 املغين: يف هللا رمحه احلنبليّ  قدامة ابن عن جاءو 

                                                 

 .27سورة األحزاب، اآلية:   (1)
 .7/309 ،املنريية .ط ،احمللى بآلاثرابن حزم،   (2)
 .4/166، رد احملتار على الدر املختار، د.طدين، ابن عاب  (3)
 .4/284، األم، د.طلشافعي، ا  (4)
.10/96، املبسوط، د.طالسرخسي،   (5)

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=968&idto=968&bk_no=17&ID=942#docu
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 مل وإن نفسه، من إاّيهم وأمن ه خيانت هم، برتكه مشروطا األمان أعطوه إمّنا ألهّنم فمحّرمة؛ خيانتهم "وأّما
 انقضا كان  فخاننا، أبمان منهم جاءان من ولذلك ،املعىن يف معلوم فهو فظ،اللّ  يف مذكورا ذلك يكن

 : النيبّ  قال وقد ،رالغد ديننا يف يصلح وال غدر، ألنّه همتخيان له حتلّ  مل هذا، ثبت فإذا لعهده.
  .(1)«شروطهم عند املسلمون»

م فإن  أراببه جاء فإن به،أراب إىل أخذ ما ردّ  عليه وجب شيئا اقرتض أو منهم، سر ق أو خاهن 
 عليه حُرم   وجه   على أخذه ألنّه إليهم؛ به ع ثبُ  وإالّ  عليهم، رّده إميان   أو أبمان   اإلسالم دار إىل

 . (2)" مسلم مال من أخذه لو كما أخذ، ما رد   فلزمه أخُذه،

 عدم جواز نقض عهد املستأمن يف (3)فلحاإلمام ابن م لعظم حرمة أموال غري املسلمني أكدّ و 
: "وإذا أودع املستأمن من ماله مسلما ، أو قالف ،غدر ونقض للمواثيقماله، ولو صدر منه اعتداء و 

أقرضه إايه، ث عاد إىل دار احلرب مقيما ، أو نقض ذمي عهده، وحلق بدار احلرب، أو مل يلحق، بقي 
فإذا بطل يف نفسه  دار اإلسالم أبمان ثبت ملاله،األمان يف ماله، هذا هو املشهور؛ ألنه ملا دخل 

(4)مل يدخل االختصاص املبطل بنفسه "ها، بقي يف ماله الذي بدخوله إلي
 .  

 بغري املسلمني غري أموال أخذ من حيذر أن الداير هذه يف املسلم على فالواجب ؛هذا رتقرّ  فإذا
 واحملالت اداألفر  على العبوالتّ  حايلالتّ  طريق عن أم رقة،والسّ  هبالنّ  طريق عن ذلك كان  سواء حق،

 صرفالتّ  له حيل وال أصحابه، إىل املال يردّ  أن فعليه املعصية هذه يف وقع فإن والشركات، ملؤسساتوا
 أموال يستبيحون الذين اجلاهلني وادعاءات ،الشيطان وساوس من احلذر أشد وليحذر به، واالنتفاع

                                                 

، السنن، وأخرجه الرتمذي يف 424رواه البخاري معلقا. انظر: صحيح البخاري، كتاب اإلجارة، ابب أجر السمسرة، ص  (1)
(، وقال: هذا حديث حسن 1352، رقم )237يف الصلح بني الناس، ص  كتاب األحكام، ابب ما ذكر عن رسول هللا

 صحيح.
 .9/237، 1، ط، املغينابن قدامة  (2)
حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، مشس الدين املقدسي الراميىن ث لعالمة الفقيه أبو عبد هللا إبراهيم بن اإلمام اهو   (3)

ه، وتوىف بصاحلية دمشق سنة 708ولد ونشأ يف بيت املقدس سنة  .بن حنبل أهل عصره مبذهب اإلمام أمحد الصاحلي: أعلم
 انظر: .ه. من تصانيفه )كتاب الفروع( و )أصول الفقه( و )اآلداب الشرعية الكبى( ، وله على )املقنع( حنو ثالثني جزءا763

 .7/107األعالم، و  ،6/14الدرر الكامنة البن حجر، 
.7/395 ،3، طاملقنعاملبدع يف شرح ابن مفلح،   (4)
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 وأمواهلم املسلمني ضيأرا من أخذوه ما ألنّ  ؛أموالنا وهنبوا بلدننا عمروااست مأهنّ  ؛ةحبجّ  املسلمني غري
 اإلسالمية. الدولة واختصاصات واجبات من فاسرتدادها

 السرخسي: اإلمام يقول

حل له أن  وهناك مسلم اتجر مستأمن ،غلب العدو على مال املسلمني فأحرزوه فإن"
تحقت الف  (1)م ملكوها ابإلحرازألهنّ  ؛ويطأ اجلارية ،فيأكل الطعام من ذلك ،يشرتيه منهم

فسرق منهم جارية وأخرجها  ،وهذا خبالف ما لو دخل إليهم اتجر أبمان .بسائر أمالكهم
وهو مأمور بردها عليهم  ،ه أحرزها على سبيل الغدرألنّ  ؛مل حيل للمسلم أن يشرتيها منه

ألنه غدر أبمان نفسه ال أبمان  ؛وإن كان ال جيبه اإلمام على ذلك ،فيما بينه وبني ربه
أو صار ذميا كانت ساملة  فأما ههنا هذا امللك اتم للذي أحرزها بدليل أنه لو أسلم ،اإلمام

ا أن العصمة الثابتة وهذا للفقه الذي قلن ،وال يفيت بردها فلهذا حل للمشرتي منه وطؤها ،له
وهذا خبالف ما إذا كانت  ،ابإلحراز بدار اإلسالم تنعدم عند متام إحراز املشركني إايها

فإهنا مل تصر مملوكة ابإلحراز فال حيل للتاجر أن يشرتيها  ؛أم ولد أو مكاتبة وأ (2)مدبرة 
وال أن يطأها أال ترى أهنم لو أسلموا أو صاروا ذمة وجب عليهم ردها على املالك  ،منهم

 . (3) القدمي فتكون على ملكه كما كانت"

 له ونبز اإلسالم ىلإ أحدا ندعو أن املعقول من فهل والواقع واملنطق العقل حيث من أما
 إحسان ممقابلة العهد وحسن الوفاء من وهل جيبه، إىل خفية يناأيد متتد الوقت نفس ويف ،حماسنه

 يلقى أن بعد املسلم حال سيكون وكيف ،واالعتداء ابإلساءة املسلمني من للماليني واستقباهلم اآلخرين
 .؟سلمنيوامل اإلسالم لسمعة شويهات ذلك يف أليس جبرميته؟!. متلبسا القبض عليه

ها يف هذه الداير، ما شاع بينهم من اليت ينبغي إاثرهتا، وتنبيه املسلمني إلي كذلك  ومن القضااي
إخفاء املسلم بعض مصادر الدخل املايل اليت تؤثر على كممارسات ختالف السلوك اإلسالمي القومي،

املالية اليت متنحها الدولة عدات املساأو اجلمع بني ، استحقاقه لبعض برامج املساعدات احلكومية
                                                 

 .4/80 لسان العرب، د.ط، يقال : أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك، انظر:  )1(
ب ر: من التدبري، وهو أن أن يعتق الرجل عبده عن دبر، وهو أن يعتق بعد  )2( لسان انظر: : أنت حر بعد مويت، موته، فيقول ُمد 

 .5/212 ، مادة "دبر"،العرب، د.ط
 .10/61 د.ط،املبسوط، السرخسي،   (3)
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والعمل ش، إىل حني حصوهلم على عمل مناسب، ملساعدهتم على تكاليف العي ؛للعاطلني عن العمل
، أو احلصول على تعويضات البطالة مع قدرته ر بدون إعالم مؤسسات الضمان االجتماعيالسّ  يف

قدمي واثئق وشواهد مزورة جته صوراي، وت، أو تطليق زو وتفضيله الركون إىل الدعة  والكسلعلى العمل، 
 .هو وزوجته على منح مالية إضافية هألجل حصول ؛على أنه وزوجته يعيشان منفصلني عن بعضهما

 :حمذورين شرعيني مثل هذه األعمالوال شك أبن فإن يف هذا "

 .األول: الكذب وشهادة الزور

 .الثاين: أكل أموال الناس بغري حق

أن يتوب إىل هللا تعاىل من ذلك، وأن يسعى لرد األعمال  مثل هذه ى من وقع يفالواجب علو 
ألهلها بقدر طاقته، فإن مل يستطع فليخرج قدر هذه األموال املستحقة عليه للفقراء واملساكني، احلقوق 

تندرج يف عموم "احلكومات الغربية املالية اليت ُتسهم هبا  املنحهذه  ألن ؛(1)"أو يف املصاحل العامة
املتبّ ع شروطا جعلية  صحيحة فإهنا تكون هذه اإلعانة املالية إذا اشرتط الواهب أو عات أو اهلبات، و التبّ 

مؤثّ رة  يف أحكام العقد ونتائجه، سواء كان املشرتط مسلم ا أو كافر ا أو شخص ا اعتبارايا أو طبيعياا، وال 
وضوعة يف االتّ فاق بناء على ما تقر ر يف حق  يطال ب به املستفيد إذا ما أخل  بشرط من الشروط امل

، ذلك ألن  األصل يف األموال التحرمي، وال جيوز ألحد أن  (ق اط ع  احلُُقوق  ع ْند  الش ُروط  م  ) القواعد أن  
  .(2)"غريه أو أن يتصّرف فيه أو يف حّق غريه إالّ إبذنه أو بسبب شرعيّ  أيخذ مال

األصل هو االلتزام وخلص للتايل: "، هذه القضاايمريكا وقد انقش جممع فقهاء الشريعة أب
نني احمللية للدول املضيفة، فما ألزمت به هذه القوانني صار ملزما يف ابب الداينة، إال ما انقض ابلقوا

قطعيا من قطعيات الشريعة، والقوانني اليت تنظم برامج املنح واملساعدات جزء من هذه القوانني، فال 

                                                 

 ، "واجب من تعرض ألموال أهل الدول األوربية وتقاضى مساعدات ال يستحقها"انظر: موقع الشبكة اإلسالمية،   (1)
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=220222

 = ،حكم أخذ اهلبة املشروطةد علي فركوس، انظر: موقع الشيخ أيب املعز حمم  (2)
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1127 
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مج املساعدات فاء بعض مصادر الدخل املايل اليت تؤثر على استحقاقه لبعض براجيوز للمسلم إخ
 .(1)"احلكومية، ملا يتضمنه ذلك من مصادمة ألصول ديننا من التعامل ابلصدق واألمانة

كل أساليب الكسب دعا املسلمني يف أوراب ابجتناب "حيث  ذلك ذهب اجمللس األوريبوإىل 
االجتماعي مع مان ومنها سعي بعض املسلمني للحصول على معونة الضاحلرام على اختالف أنواعها، 

 . (2)"أهنم يعملون أو يتاجرون

احلصول على عن حكم وبذلك أفتت جلنة اإلفتاء ابململكة العربية السعودية يف استفتاء 
خمصصة للعاطلني عن العمل، والعمل يف جماالت أخرى  احلكومة األمريكيةمن مساعدات اجتماعية 

، حبجة أن هذه املساعدات ال تكفيهم لتغطية نفقاهتم اخلاصة، فأجابت ابلتايل: " ن علم احلكومةبدو 
، بل يتأكد على واء كانت احلكومة كافرة أم مسلمةهذا من الكذب والتزوير ، وهو حمرم ال جيوز ، س

ة لإلسالم ، حت يعطي صورة صحيحالصدق واإلخالص، ورعاية األمانة ري من نفسه وعملهاملسلم أن ي
  (3)" يه ابلعمل الصاحلوالدعوة إل

أخذ أموال املسلمني بغري طيبة أنفسهم، وأن  املسلم يف هذه الداير احلذر منوعليه جيب على 
تقرض منهم شيئا، يتعامل معهم أبخالق اإلسالم الداعية إىل الصدق واألمانة والوفاء ابلعهود، فإن اس

وديعة أرجعها هلم، أو أودعوه أمانة، شيئا ضمنه، وإن استأمنوه أو استعاره وجب عليه رّده، وإن أتلف 
 وإن اشرتطوا شروطا يف منحهم وهباهتم ومعوانهتم، لزمه الوفاء هبا.

                                                 

، كندا  – مبونرتايل املنعقدة أبمريكا الشريعة فقهاء جملمع األوىل الألئمة دورةل اخلتامي البيان  )1(
http://www.amjaonline.net/2009/11 

 كولون  مدينة يف املنعقدة والبحوث لإلفتاء األورويب للمجلس لثةالثا العادية للدورة اخلتامي البياناجمللس األوريب لإلفتاء،   )2(
 /cfr.org-https://www.e ،أبملانيا
، "إعانة البطالة ملن لديه دخل آخر"فتاوى اللجنة الدائمة،   (3)

http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&PageNo 

http://www.amjaonline.net/2004/04/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/


173

 

ى مطلقة جتيز ومن القضااي الشائكة املتعلقة هبذا اجلانب كذلك، ما راج أوساط األقلية املسلمة من فتاو 
كتزوير الفواتري، وإخفاء نسبة األرابح   ا بطرق خمتلفة،والتحايل عليه (1)التهرب من دفع الضرائب

احلقيقية، وغري ذلك، بناء على أهنا من املكوس احملرم شرعا، أو أن جزء منها يصرف يف مصارف غري 
 شرعية.

والشك أن انتشار مثل هذه الفتاوى يف الوسط الغريب، مما يسيء إىل مسعة األقلية املسلمة 
خاصة أن الضرائب أبنواعها املختلفة تعّد من أهم مصادر ة السوء فيها، فتح الباب لقالودينها، وي

التمويل األساسية ألنشطة ونفقات هذه الدول، إضافة إىل أهنا من حيث اجلملة تنفق يف املصاحل العامة، 
أن تشريعها يف مثل التعليم واملرافق واخلدمات، وحنو ذلك مما يعود على اجلميع ابلنفع والفائدة، كما 

وانني العدل واإلنصاف والتسهيل واإلرفاق وعدم احملاابة أو اجملاملة، وقد تسقط الدولة الغالب خاضع لق
 بعض أنواعها عن أصحاب الدخل احملدود، مراعاة لوضعيتهم االقتصادية واالجتماعية. 

املنهي عنه  ختتلف متاما عن املكوس -حسب رأي الباحث-وعليه فإن الضرائب يف هذه الداير
؛ ألن  املكوس هي أخذ أموال الناس ظلما، (2)«ال يدخل اجلنة صاحب مكس: »حديث النيب  يف

اس من أكب أعوان وصرفها بدون وجه حق، ويف ذلك يقول اإلمام الذهيب يف كتاب الكبائر: )واملكّ 
لضرائب ، أما ا(3) حق(الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم؛ فإنه أيخذ ما ال يستحق، ويعطيه ملن ال يست

 .توفري اخلدمات األساسية اليت حيتاجون إليهاو  مصاحلهم العامة، فإهنا تؤخذ من الناس من أجل

زايدة على ذلك أن يف موروثنا الفقهي من ذهب إىل جوازها من فقهاء السلف، وصرحوا أبن لويل األمر 
، واشرتطوا لذلك (4)ةابب املصاحل املرسلأن يفرضها على رعيته، حتقيقا ملصلحة األمة، وعّدوها من 

 شروطا عّدة، منها: 
                                                 

حصيلتها يف النفقات العامة، وحتقيق ضه القانون لصاحل الدولة على الناس تبعا ملقدرهتم املالية، تصرف يفر الضريبة التزام مايل   (1)
 .174، ص1أهداف للدولة اقتصادية واجتماعية. انظر: اإلدارة املالية العامة يف النظرية والتطبيق لنائل عواملة، ط

وأخرجه أمحد يف املسند، (، 2937، رقم )333ية على الصدقة، ص، كتاب اخلراج، ابب يف السعاالسننرواه أبو داود يف   (2)
 .2/587، 2(. قال السيوطي يف اجلامع الصغري: حديث صحيح، ط17249، رقم )1229حديث عقبة بن عامر اجلهين، ص

  .275ص، 2ط، الكبائرالذهيب، (3) 
قواعد كلية، ومل يشهد هلا نص خاص ابالعتبار أو املصاحل املرسلة هي: كل منفعة مالئمة ملقصد الشارع وما تفرع عنه من   (4)

 .59، ص1، حملمد بوركاب، طاملصاحل املرسلة وأثرها يف مرونة الفقه اإلسالميظر: اإللغاء. ان



174

 

 أوال: أن تكون عادلة، حبيث توزع وتؤخذ وتنفق ابلعدل.
 اثنيا: أن تفي ابحلاجة واملصلحة وال تضر مبصاحل الناس.

 .(1)اثلثا: أال تفي خزينة الدولة ومواردها بسّد احلاجيات واملصاحل
 التحايل على إسقاطها.بدفعها، وعدم جواز التهرب أو وجوب االلتزام : رابعا

 نما ي ْضر بُه السلطا": احلنفي أنّ  يف حاشية العالمة ابن عابدينويف هذا الصدد، فقد جاء يف 
، وقال مشاخينا: وكل ما يضربه اإلمام (2)على الرعية مصلحة  هلم يصري د يـْن ا واجب ا وحقاا ُمستحقاا كاخلراج

واز ح جبكما صرّ   .نا واجبا وحقا مستحقا عليهم دييصري :. أي(3)"م فاجلواب هكذاعليهم ملصلحة هل
ن اإلمام إذا احتاج إىل تكثري اجلنود، لسد الثغور، وخال بيت وذكر أ، ذلك اإلمام الشاطيب املالكي

وإمنا مل " إىل أن قال: (4)"الغالت والثمار وغري ذلك": املال وارتفعت حاجات اجلند، فإنه يفرضها يف
، خبالف زماننا فإن القضية فيه أحرى،  التساع مال بيت املال يف زماهنميُنقل مثل هذا عن األولني

: قرايف، وعّدها من املصاحل املرسلة، فذكر أنال ذهب إىل ذلك اإلمام ماك.  (5)"ووجه املصلحة هنا ظاهر
وال شك عندان يف جوازه وظهور مصلحته ... وإمنا توظيف اخلراج على املسلمني من املصاحل املرسلة، "
 .(7) "، وذلك موكول إىل اإلمام(6)لنظر يف القدر احملتاج إليه من ذلكا

وذهب القاضي ابن العريب إىل أبعد من ذلك، حيث عّدها من الفروض الالزمة تشريعها من 
﴿: قبل اإلمام عند الضرورة واحلاجة، وذلك عند تفسري قوله تعاىل           

                                                 

 ينبغي إخراج االحتياطي العام للدولة املرصود للظروف الطارئة.  (1)

اسم ملا خيرج من واخلراج ، على اجلزية وعلى الغلة ، ويقع قال األزهري: اخلراج يقع على الضريبة، ويقع على مال الفيء   (2)
 .10/429للقرطيب، د.ط،  أحكام القرآنالفرائض يف األموال". انظر: 

 .337-2/336، د.ط، رد احملتار على الدر املختارابن عابدين،   (3)
 .364-1/363، د.ط، العتصامالشاطيب، ا  (4)
 .مرجع سابق  (5)

ملصلحتهم، سواء أكان ذلك للجهاد، أم  على الرعية الضرائب املوظفة"الفقهية أّن من موارد بيت املال: جاء يف املوسوعة   )6(
". انظر: ما يكفي لذلك، وكان لضرورة، وإال كانت موردا  غري شرعي ت املالبي يف لغريه، وال تضرب عليهم إال إذا مل يكن

 .8/247، 2وزارة األوقاف الكويتية، ط ،املوسوعة الفقهية
 .1/141، د.ط، أنواع الربوق يف أنواع الفروقالقرايف،   (7)
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             ﴾(1) .

وعلى امللك فرض أن يقوم حبماية اخللق فيحفظ بيضتهم وسد فرجتهم،وإصالح ثغرهم من : "يقول
واستوفتها العوارض لكان عليهم جب ذلك أمواهلم اليت تفي عليهم حت لو أكلتها احلقوق وأنفقتها املؤن 

 .  (2)"من أمواهلم

كما أن قواعد الشريعة الكلية تدل على جواز فرضها عند احلاجة، كقاعدة: ما ال يتم الواجب 
ة: يتحمل الضرر اخلاص لدفع ضرر . وقاعدة: رعاية املصاحل ودرء املفاسد. وقاعدإال به فهو واجب

ال  وال ريب أن حتكيم هذه القواعد الشرعية"ه هبذه القواعد: ستداللبعد ا يقول القرضاوي.  (3)عام 
 يؤدي إىل إابحة الضرائب فحسب، بل يتحتم أخذها حتقيقا  ملصاحل األمة والدولة ودرء املفاسد واألخطار

  .(4) عنها ما مل تكن عندها موارد أخرى كافية.."

جزء  أبنذلك مصلحة للناس، أما القول فيتبني لنا مما سبق أنه جيوز فرض الضرائب إذا كان يف 
فهذا صحيح ولكن ال يبيح التهرب من ، يصرف يف بعض املصارف احملرمة شرعاالضرائب  من هذه

، وأن األقل يتبع األكثر، والغالب أهنا تصرف يف (5) دفعها، ألن األصل بناء األحكام على الغالب
طرق، وبناء املدارس واملستشفيات، ومساعدة املصاحل العامة وتوفري اخلدمات األساسية، كإصالح ال

 لنفاايت والتخلص منها، وغري ذلك.احملتاجني والعاطلني عن العمل، وتنظيف الشوارع، ومعاجلة ا

ال جيوز للمسلم يف هذه الداير التهرب من دفع الضرائب،  وعليه فالذي يظهر للباحث هو أنه
امة اليت يستفيد منها املسلم وغري املسلم، كما أهنا أو التحايل إلسقاطها، ألهنا تصرف يف املصاحل الع

شيدها، إضافة ملا يف دفعها من تقيد ابألنظمة حمكومة بقواعد وضوابط قانونية تضمن حسن إنفاقها وتر 

                                                 

 .94سورة الكهف، اآلية:   (1)
 .3/243، 1، طأحكام القرآنابن العريب،   (2)

 .87، ص1للسيوطي، طألشباه والنظائر ، وا290، ص1للحموي، ط األشباه والنظائر مع غمز عيون البصائرانظر: (3) 
 .2/1075، 22ط ،فقه الزكاةالقرضاوي،   (4)

"إن الفعل الواحد إذا اشتمل على مصلحة من جهة، ومفسدة من جهة أخرى، يف تقرير هذه القاعدة:  يقول ابن رشد اجل  )5(
 .1/463، القرطيب البن رشد البيان والتحصيلفإن الشارع ينظر إىل اجلهة الغالبة، فإن غلبت جهة النفع واخلري ُقدّ م ت"، انظر: 
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ابلعهود واملواثيق ومقتضيات عقد األمان الذي تربطه مع هذه الدول، ويف املقابل جيوز  والقوانني ووفاء
ن القوانني والوسائل اليت تتيح التخفيف من الضرائب، إن مل يكن يف ذلك نوعا للمسلم االستفادة م

 من الكذب أو الغش والتدليس.

 .حق محاية أعراضهم: املطلب الثالث

واحلذر هل اإلسالم حفظ أعراضهم ومحايتها، على أ أو املستأمنني املسلمني املعاهدينحقوق غري من و 
دخل فإذا "جتريح، وخاصة إذا دخل املسلم دايرهم أبمان، و  أو قذف ،زانبفاحشة أو من انتهاكها 

 . (1) "م تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهمحرُ  ؛مسلم دار احلرب أبمان

، أو يتهمه ابلباطل، أو يشنع عليه هيسبّ "غري املسلم، أو  منجيوز للمسلم أن يسخر  كما ال
 . (2)"أو غري ذلك مما يتعلق به ،خ لق ه أو ُخلق ه ابلكذب، أو يغتابه ويذكره مبا يكره يف نفسه أو نسبه أو

من أخالق فاضلة جتاه املساملني  فهذه السلوكيات كلها ختالف ما جيب أن يكون عليه املسلم
 :فضالة بن عبيد قال عن عليه آاثر اإلسالم وأخالقه، ففاملسلم احلقيقي من تظهر من غري املسلمني، 

واملسلم  ،من أمنه الناس على أمواهلم وأنفسهم ،ال أخبكم ابملؤمنأ» :: يف حجة الوداعقال رسول هللا 
واملهاجر من هجر اخلطااي  ،واجملاهد من جاهد نفسه يف طاعة هللا ،من سلم الناس من لسانه ويده

عان وال ليس املؤمن ابلطعان وال اللّ »: عليه أفضل الصالة والسالم وقال كذلك.  (3)«والذنوب
  . (4) «الفاحش وال البذيء

                                                 

 .4/166، رد احملتار على الدر املختار، د.طين، ابن عابد  (1)
 .6ص ، 6، طغري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي ،القرضاوي  (2)
، الزوائد(، وأخرجه اهليثمي يف 23958)، رقم 1781ص  ، مسند فضالة بن عبيد األنصاري،املسنديف  أمحد أخرجه  (3)

 .4/7، د.ط، لفتاوىا جمموعة: إسناده جيد، انظر: يف . قال ابن تيمي6/286، اخلطب يف احلج، ابب جكتاب احل
(، وقال: حسن 1977)، رقم 331ص  ، كتاب الب والصلة، ابب ماجاء يف الفحش والتفحش،السننيف  الرتمذي أخرجه  (4)

 .(20791، رقم )324ومعاليها، ص، كتاب الشهادات، ابب بيان مكارم األخالق السنن الكربىصحيح، وأخرجه البيهقي يف 
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إين مل أبعث »: قال فدع على املشركني، ا ورد عن أيب هريرة رضي هللا عنه قوله: قيل لرسول هللا و 
  . (1) «ا بعثت رمحةاان ، وإمنّ لعّ 

فعدم اللعن جاء يف حق املساملني من غري املسلمني، ومن يسعى يف أتليفه، وترجى هدايته، "
  .  (2)"فورهم، ولعدم املصلحة يف ذلكدائهم، ونفهؤالء ال يلعنون؛ ملا يف لعنهم من استع

 وذمة خفارتنا ويف جواران يف ألهنم؛ هلم علينا حقوقا   يوجب الذمة قد"ع ويقول اإلمام القرايف:
 ،أحدهم ضرْ ع   يف غيبة أو سوء بكلمة ولو عليهم اعتدى فمن ،اإلسالم ودين  رسوله وذمة تعاىل هللا
 دين ةوذمّ   رسوله وذمة تعاىل هللا ةذمّ  ضيع فقد ؛ذلك على نأعا أو ،األذية أنواع من نوع أو

     .(3) "...اإلسالم

فإذا كان هذا احلكم وهم يف ذمتنا، أليس من األوىل إسقاطه يف حق من يعيش حتت عهدهم 
  ومحايتهم ورعايتهم؟!

 ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "فالكذب على الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلماو 
 .(4)" أو كافرا برا أو فاجرا، لكن االفرتاء على املؤمن أشد، بل الكذب كله حرام

وسئل الغزايل يف فتاويه عن غيبة الكافر؟ فقال هي يف حق املسلم حمذورة لثالث علل: اإليذاء، "
قال: واألوىل تقتضي  ،هللا خالق ألفعال العباد، وتضييع الوقت مبا ال يعين وتنقيص خلق هللا، فإنّ 

مي فكاملسلم فيما يرجع إىل املنع من اإليذاء كراهة، والثالثة خالف األوىل، وأما الذّ التحرمي، والثانية ال
 يف ابن حبان الشرع عصم عرضه ودمه وماله، قال يف اخلادم: واألوىل هي الصواب، وقد روى ألنّ 

                                                 

رقم  ، 1045، كتاب الب والصلة واألدب، ابب النهي عن لعن الدواب وغريها، الصفحة الصحيحيف  مسلم أخرجه  (1)
 (.243، رقم )1/95، ابب من امسه إمساعيل، املعجم الصغري(، وأخرجه الطباين يف 2599)

 .28ص ،1ط، -عقدية دارسة  - املسلمنيأحكام لعن الكافرين وعصاة  الغصن،   (2)
 .3/20، 2الفروق، طالقرايف،   (3)

.28/223، جمموع الفتاوى، د.طابن تيمية، (3) 
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عه أمسعه مبا يؤذيه، وال ومعىن مس   .(1)«ع يهوداي  أو نصرانيا  فله النارمن مس  » : قال صحيحه، أن النيب 
 . (2)كالم بعد هذا أي لظهور داللته على احلرمة"

ففي ولعظم هذا األمر وخطره، يلزم املسلم أن يستحل اآلخر إذا وقع يف مثل هذه املعاصي، 
هو فهل يسوغ الدعاء له ابملغفرة ليتخلص  ،ما لو اغتاب ذميا"يف مسألة: هناية احملتاج إىل شرح املنهاج 

واألقرب أن يدعو له  ،كل حمتمل  ؟ويكتفي ابلندم المتناع الدعاء ابملغفرة للكافر ،من إث الغيبة أو ال
 .(3)"وحنوه مع الندم ،مبغفرة غري الشرك أو كثرة املال

الغيبة والكذب والسّب واالستهزاء الوقوع يف  هذه الداير أن يستسهللذا ال جيوز للمسلم يف 
هذا خمالف لقواعد الشريعة ومقاصدها فإّن  ؛حرمة هلم بسبب كفرهم هنم الحبجة أبغري املسلمني 

، فالغيبة مذمومة يف حق املسلم األحكام الشرعية ال تتعلق ابلذوات وإمنا تتعلق ابألفعال ألنّ  ؛وأصوهلا
نفري وغري املسلم املسامل واملعاهد إال إذا كانت غيبتهم على سبيل ذكر نقائصهم الدينية واألخالقية للت

ه، وليس ذلك من الغيبة، كما ذمّ ه هللا ورسوله جيب فكل صنف ذمّ  تيمية:"اإلمام ابن قال ابن  ،منها
(4) "جيب مدحه، وما لعنه هللا ورسوله لعن ورسوله  أن كل صنف مدحه هللا

 . 

 !ابملوت دعوا على النيب عن سّب اليهود ملا  -رضي هللا عنها-عائشة  النيّب  ىهن وقد
كان ) قالت: -رضي هللا عنها-فعن عائشة  ،فحش يف الكالمب و التّ لذات السّ هي ن النّ ة على أللدالل

ام عليك. فيقول: وعليكم. ففطنت هبم عائشة فسبتهم، من اليهود فيقولون السّ  الناس أيتون رسول 
فإن هللا  ؛عائشةه اي م  »: ، فقال رسول هللا (((5)امام والذ  بل عليكم السّ ))ويف رواية: قالت عائشة: 

                                                 

ديث رقم ، احل11/238، ذكر إجياب دخول النار ملن أمسع أهل الكتاب ما يكرهونه، ابب الذمي واجلزية، صحيحهأخرجه ابن حبان يف   (1)
(4880.) 

 .2/27، 1، طالزواجر عن اقرتاف الكبائرابن حجر اهليثمي،   (2)
 .4/444، ط. األخريةهناية احملتاج إىل شرح املنهاج، ، الرملي  (3)
.28/225، جمموع الفتاوى، د.طابن تيمية،   (4)

 .6/15، مادة "دأم"، طلسان العرب، د.. اْلع ْيُب ، يـ ْهم ُز و ال  يـ ْهم زُ م: أْ الذام والذ    )5(

http://majles.alukah.net/t111767/
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أليس قد »قالت: فقلت: اي رسول هللا إهنم يقولون كذا وكذا. فقال: .  «الفحش وال التفحش حيب ال
 .(1)"«رددت عليهم؟

لة مع واألخالق الفاض جيب على املسلم يف هذه الداير احلرص على الصدقبناء على ذلك و 
 يكون ذلك نوع من الدعوة العملية لغري ، وحماولة ربط هذه األخالق بتعاليم دينه، حتغري املسلمني

املسلمني، كما جيب عليه أن يتجنب الكذب وغريه من الصفات الذميمة حت ال يظهر أمامهم بصورة 
 الكاذب املخادع، فيكون سببا يف صدهم عن الدين اإلسالمي وبغض أهله.

 

 

 

 

 
 

                                                 

، رقم 893، صالكتاب ابلسالم وكيف يرد عليهمابب النهي عن ابتداء أهل ، كتاب السالم، الصحيحيف  أخرجه مسلم  )1(
(.2701، رقم )473، صابب ما جاء يف التسليم على أهل الذمة، كتاب االستئذان، السننوأخرجه الرتمذي يف  (، 2165)
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 الدعوي قصدامل :الثالث املبحث

 سالم.األول: واجب تعريفهم بإل طلبامل

ومن مقاصد العالقة اإلنسانية بني املسلمني وغريهم يف هذه الداير دعوهتم إىل اإلسالم، واحلرص على 
﴿هدايتهم إىل اخلري والفالح، يقول سبحانه وتعاىل:               

        ﴾ (1) . 

القرطيب ح رجّ "منكم" هل هي للتبعيض أم لبيان اجلنس، و  قوله اختلف أهل التفسري يفقد و 
اآلمرين  أنّ  :للتبعيض ومعناه ؛﴾﴿ن يف قوله وم   اإلمام القرطيب: "ل أهنا للتبعيض، قا وابن كثري

جيب أن يكونوا علماء وليس كل الناس علماء، وقيل: لبيان اجلنس، واملعىن: لتكونوا كلكم كذلك، 
"لكفايةالقول األول أصح، فإنه يدل على أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فرض على ا :قلت

(2) . 

فرقة من هذه األمة واملقصود من هذه اآلية أن تكون ه: "احلافظ ابن كثري يف تفسري  ويقول
 . (3)"وإن كان ذلك واجبا  على كل فرد من األمة حبسبه ،متصدية هلذا الشأن

 على جتب هللا إىل الدعوةه هللا، وذكر أّن: "رمح تيمية ابن اإلسالم شيخ وإىل هذا القول ذهب

ا الكفاية، على فرض  نها لك لم،سم كل به  يقم مل إذا يهعل يقدر ما ذلك من املعني   الرجل على جيب وإمن 
 وتعليم هللا سبيل يف ادهواجل الرسول به جاء ما وتبليغ، املنكر عننهي وال ابملعروف األمر شأنُ  اهذو  غريه،

 .  (4).."والقرآن اإلميان

 :عزيز بن ابز فقالكما ذهب إىل هذا القول العالمة عبد ال
من يكفي  هبا فرض كفاية، إذا قام -عز وجل-وصرّح العلماء أن  الدعوة إىل هللا "

الدعاة، فإن  كل قطر وكل إقليم حيتاج إىل الدعوة وإىل  فيهاابلنسبة إىل األقطار اليت يقوم 
                                                 

.104 سورة آل عمران، اآلية: (1)
  .104سورة آل عمران، اآلية:  (2)
 . 2/91، 2تفسري القرآن العظيم، طابن كثري،  (3)
 .15/166، جمموع الفتاوى، د.طابن تيمية،   (4)

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
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 من يكفي سقط عن الباقني ذلك الواجب، هبافرُض كفاية إذا قام  فهي، فيها النشاط
 .ؤك دة  وعمال  صاحلا  جليال  وصارت الدعوة يف حق الباقني سّنة  م

القطر املعني  ابلدعوة على التمام صار اإلُث عاما،  أهلاإلقليم أو  أهلوإذا مل يقم 
ّما ، أنهوإمكاته وصار الواجب على اجلميع، وعلى كل إنسان أن يقوم ابلدعوة حسب طاق

 -جل وعال-طائفة  منتصبة  تقوم ابلدعوة إىل هللا أن يوجد فالواجب  ابلنظر إىل عموم البالد
 .  (1)"ابلطرق املمكنة -عز وجل-وتبنيّ  أمر هللا  يف أرجاء املعمورة تبّلغ رساالت هللا،

لكن ابلنظر إىل واقع الدعوة اإلسالمية يف الغرب، وما يشوهبا من نقص وتقصري بنّي، وما تقوم 
املغرضة من تشويه لصورة ديننا احلنيف، "وهي محلة مل ترتك جانبا من به الرتسانة اإلعالمية للجهات 

السنة املطهرة،  ن ذلك القرآن املنزل، والجوانب ديننا احلنيف إال وطعنت أو شككت فيه، فلم يسلم م
، ومل تسلم شعائران وال أحكام ديننا كقضااي املرأة وحنوه، وأحكام األسرة والطفولة،  وال النيب الكرمي 

وما حتتاجه الساحة من جهود، ،  (2)أحكام اجلهاد والسلم وغري ذلك من شرائع ديننا وأحكام ربنا"و 
مساع صوت اإلسالم والتعرف عليه، ني عن إلزالة ذلك احلجاب الغليظ الذي يفصل الكثري من الغربي

سواء يف أوراب أو يف إضافة إىل تلك الصورة السلبية اليت يراها اإلنسان الغريب متمثلة يف واقع املسلمني 
تعريف غري البلدان اإلسالمية. فالرأي أنه جيب وجواب كفائيا على عموم األقلية املسلمة يف الداير الغربية 

ما من خالل تفريغ طائفة من الدعاة، وأتهيلهم للقيام هبذه املهمة، أو إنشاء املسلمني ابإلسالم، إ
 مؤسسات متخّصصة يف هذا الشأن.

قلية املسلمة، كل حبسب استطاعته، وقدر علمه، والعاجز ى كل فرد من األكما قد تتعني عل
مبحاسن اإلسالم  عن البيان منهم، ميكنه أن يدعو إىل اإلسالم عن طريق توزيع الكتيبات اليت تعرف

وشعائره ونظمه، أو يدل على املواقع اإلسالمية املهتمة هبذا األمر، أو يدعو بسمته وأخالقه وأدبه، 
 امله مع اآلخرين.وحسن تع

                                                 

http://www.binbaz.org.sa/mat/8192، "الدعوة إىل هللا وأخالق الدعاة"ابن ابز،   (1)

واإلفتاء، اجمللة العلمية للمجلس األورويب للبحوث  ،ىل هللا، اجمللة العلميةالعيش املشرتك وواجب الدعوة إسامل الشيخي،   (2)
 .183، ص 23ع
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وذهب سامل الشيخي يف حبثه املقدم يف مؤمتر اجمللس األوريب لإلفتاء إىل أن الدعوة إىل هللا يف أوراب واجبة 
أوراب، وواجبة عينيا على املساجد واملراكز اإلسالمية، ومستحبة ابلنسبة  كفائيا على عموم مسلمي

 ألفراد، على النحو التايل:

اب هو فرض كفاية وال يسقط عنهم اإلث إال وم أهل اإلسالم يف أور "أوال: ابلنسبة إىل عم
إذا حتول هذا الفرض إىل عمل حقيقي عب مؤسسات وهيئات ومكوانت دعوية ميكن من 

وهو أن اإلنسان األوريب –االطمئنان إىل أن مضمون الرسالة الدعوية هلذا الدين  خالهلا
قد شاع بني غري املسلمني  -هللا عليه وسلمخماطب ابالستجابة لرسالة النيب اخلامت صلى 

 حبسب القدرة واالستطاعة.

وية هو اثنيا: حكم الدعوة إىل هللا ابلنسبة للمراكز اإلسالمية واملساجد واملؤسسات الدع
الوجوب العيين على هذه املؤسسات، أي جيب على هذه املؤسسات أن يكون هلا مناشطها 

 دعوية يف الدوائر احمليطة هبا. الدعوية تبلغ من خالهلا الرسالة ال

اثلثا: حكم الدعوة إىل هللا ابلنسبة لألفراد هو الندب كل حبسب موقعه وعمله وحركته يف 
 .(1)واالستطاعة القانونية واالجتماعية" اجملتمع، كل ذلك بشرط القدرة

سؤولياهتا، وبناء على ما سبق فإن على املسلم يف الغرب "أن يتحمل تبعة هذه اإلقامة، وينهض مب
مل يعد هناك عذر للتقاعد  ؛اةوإذا كانت تلك الداير قد مهدت سبيل اإلقامة فيها والتحرك داخلها للدع

 . (2)عن هذا الواجب العظيم، وهو من أعظم أنواع اجلهاد"

فالدعوة إىل اإلسالم يف هذه الداير نوع من أنواع اجلهاد ابللسان، يقول الغماري: "وملا تعطل 
تعليم، سيف، ونشر كلمة التوحيد ابلقوة وجب أال يتعطل اجلهاد ابللسان، والتبليغ ابلبيان والاجلهاد ابل

وذلك ال يكون وال ميكن إال ابإلقامة بينهم،... وهذا وحده كاف للمسلم يف الرتغيب يف اإلقامة يف 
ا قال املاوردي رمحه أوراب وأمريكا وغريمها من بالد الكفر، وهي أفضل له من اإلقامة ببالد املسلمني، كم

                                                 

 .184، ص مرجع سابق  (1)
 .1/270، 1، طفقه النوازل لألقليات املسلمة، أتصيال وتطبيقاحممد يسري،   (2)
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إال ليدعو لدين هللا  بعث رسول هللا  هللا، وهذا معلوم يف شريعتنا وديننا ال حيتاج إىل تقرير، بل ما
 .(1)تعاىل وطاعته، وأمر أمته بذلك أيضا"

-فاألقلية املسلمة مطالبة إبقامة احلجة على اآلخرين، وإنقاذهم من عذاب هللا، واإلعذار هلل 
﴿تبارك وتعاىل:  ل الباري، يقو -جل وعال                      

          ﴾ (2) .

ال يسمع يب أحد  من هذه األمة يهودي وال نصراين،  !بيده حممد والذي نفس :ويقول النيب 
ال  : وقوله"قال النووي: .   (3)إال كان من أصحاب النار ،ث ميوت ومل يؤمن ابلذي أرسلت به

فكلهم جيب عليه  ،ممن هو موجود يف زمين وبعدي إىل يوم القيامة :أي ه األمةيسمع يب أحد من هذ
هلم  والنصارى اليهود وذلك ألن ،وإمنا ذكر اليهودي والنصراين تنبيها على من سوامها ،الدخول يف طاعته

   (4)"فإذا كان هذا شأهنم مع أن هلم كتااب فغريهم ممن ال كتاب له أوىل وهللا أعلم ،كتاب

للكافر بشكلها الصحيح بدون تشويه  وصول دعوة الرسول  ابلسماع يف احلديث قصودملوا
مل تصله الدعوة  إذاأو حتريف، فمن بلغه ذلك ومل يؤمن بدين اإلسالم، فمات كان من أهل النار، أما "

 واضحة جلية وقد ألبست عليه ابلتزوير والتبديل والتحريف فهو معذور، ولكن جيب على من بلغته
عوة أن يتحرى صدقها، وأن جيتهد يف ذلك حت تبأ ذمته، واآلن كثرت وسائل اإلعالم سواء املرئية لدا

، فال حجة ملن مسع عن ذلك ومل أو املسموعة أو املكتوبة اليت تتكلم عن اإلسالم وعن الرسول 
.(5) ه"يتحرى احلق في

                                                 

.43-42، صد.ط، حكم اإلقامة يف بالد الكفار وبيان وجوهبا يف بعض احلاالتالغماري،   (1)
 .164سورة األعراف، اآلية:   (2)

، رقم 85-84إىل مجيع الناس ونسخ امللل مبلته، ص ابب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد صحيح مسلم، كتاب اإلميان،   )3(
 .153احلديث: 

 .2/188، 2، طاملنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي،   (4)
موقع منب اإلسالم، قسم الفتاوى، ال يسمع يب أحد من هذه األمة(، )استفسارات حول حديث عبد هللا بن حممد الطيار،   )5(

 http://www.m-islam.com/news.php?action=show&id=2401، على الرابط: 1431رمضان 

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
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ملسلمة االهتمام به، وجعله من أولوايهتا، ا يةفإنقاذ الغربيني من ظلمات الكفر والضالل، مما يلزم األقل
ا خاصة أن  "الشعوب الغربية بدأت تدخل يف متاهات حياتية وأخالقية وعالقات اجتماعية ضعيفة جد 

وصراع نفسي كبري، وهو ما جيعل الكثري من الغربيني حباجة ليد حانية وعقول واعية تستفيد من تلك 
 . (1)سالم"هؤالء إىل اإلإلجناح دعوة الظروف املواتية وتوظفها 

"وميكن توظيف هذا املقصد يف حسم اخلالف يف جواز إقامة مثل هذه األقليات ببالد الكفر، 
ومن ث توظيفه يف التماس الرخص والسهولة واللني هلذه األقليات، ما دامت تضطلع هبذه املهمة النبيلة 

 .(2)وختدم هذا املقصد الشرعي"

الدعوة إىل هللا، وتعريف غري املسلمني  لية املسلمة أن تضطلع بواجبومما سبق يتبني أن على األق
ابلدين اإلسالمي، وليس هلم أن يتخلفوا عن هذا الواجب، بل يسعوا بكل اإلمكاانت والسبل املتاحة 

 يف حتقيق هذا املقصد الشرعي يف الواقع الغريب.  

وآداب الدعوةاإلحاطة أبصول : املطلب الثاين

انتهاج الطرق املمكنة والوسائل املتاحة يف تبليغ الدعوة اإلسالمية، واحلرص لية املسلمة ما على األقك
 على االلتزام أبصول وأحكام وآداب الدعوة يف هذه البلدان، واليت من أمهها:

 .أوال: الدعوة بلسان احلال قبل لسان املقال
هرا وابطنا من أعظم ومتثله لدينه ظا ته، وكرمي معشره،معامل وطيب آدابه،لقه، ومجال خ حبسنسلم فامل 

األسباب يف التأثري على املدعوين وجذب قلوهبم إىل اإلسالم، فعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال 
  .(3) «كم ال تسعون الناس أبموالكم، لكن ليسعهم منكم حسن اخللق وطالقة الوجهإنّ »: رسول هللا 

                                                 

 "،إشكاليات الدعوة عند مسلمي الغرب"البيومي،   (1)
 http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-41-7741.htm

 .69، ص17ولد امباله، التنظري والتأصيل لفقه األقليات اإلسالمية، جملة األمحدية، ع  (2)



، 3/385، الرتغيب والرتهيبيف  املنذريوأخرجه (، 9651، رقم )17/99، مسند يزيد األودي، مسندهأخرجه البزار يف   (3)
 (.1208)رقم 
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يف سبب تاألقوال واألفعال اليت قد تواجتناب ة اإلسالم، ومن الدعوة بلسان احلال احلفاظ على مسع
، أو تصد الناس عن الدخول فيه، أو تكون سببا يف زايدة أو وصمه بصفات هو منها بريء ،تشويهه

 الناقمني عليه وعلى أهله.  

 .اثنيا: العلم وسعة االطالع
 ويشمل ذلك: 

﴿: -جل وعال-إليه، يقول هللا فالبد للداعية أن يكون عاملا مبا يدعو ، العلم الشرعي .1  

                               

 ﴾  (1)  :تعاىل لعبده ورسوله إىل الثقلني: اإلنس واجلن،  يقول هللا".  قال ابن كثري
آمرا له أن خيب الناس: أن هذه سبيله، أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إىل شهادة أن 

ة من ذلك، ويقني وبرهان، هو ال إله إال هللا وحده ال شريك له، يدعو إىل هللا هبا على بصري 
  "على بصرية ويقني وبرهان شرعي وعقلي هللا وكل من اتبعه، يدعو إىل ما دعا إليه رسول 

(2) . 

أما غري العامل فيستطيع أن يُهدي غري املسلم بعض الكتب التعريفية عن اإلسالم، أو يصحبه 
هم مباله وقدراته يس  املسلمني، أويهتم بدعوة غري إىل مركز إسالمي، أو يدله على موقع إلكرتوين

 وفكره يف خدمة الدعوة والدعاة. 
 يعرف وأن ،هلمأحوا تُراعى أن الءة هؤ دعو  عند وثقافتهم ولغتهم، فينبغي" العلم حبال املدعوين، .2

 ابألسلوب قوم   كل   خياطب ث ،يهودواع بهوأسبا به فيه،شُ  منيهم لد وما ،رهمكف نوع   الداعيةُ 
 خمتلفة للملحد الدعوة إبالغ طريقة أن   ريب وال ،يهاف املؤثّ رة ابلطريقة فئة وكل   ،هلم املناسب

 ذا،كماوهك ، للكتايبغها إبال طريقة عن خمتلفة للمشرك غهاإبال وطريقة للمشرك، غهاإبال عن
 نهولك اخلري، يف الراغب نهمفم الدّ ين؛ منفهم ومواق هلموأحواهتم  نفسيا تُراعى أن أيضا   ينبغي

                                                 

 .108سورة يوسف، اآلية:   (1)
 .422 /4، 2سري القرآن العظيم، طتفابن كثري،   (2)

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
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 صنف ولكلّ   اجملادل، املعاندُ نهم وم بغريه، املشتغل احلق عن املعرضُ نهم وم البصرية، قليلُ  غافل  
 . (1) ته"دعو  عند بهيناس أسلوب   ؤالءن هم

فيبدأ أوال ابلعقيدة والتوحيد وتقرير أصول اإلميان، وبيان  ،التدرج وترتيب األولوايت يف الدعوة .3
مع عرض بعض الباهني واألدلة العقلية والنقلية على اله، الدين اإلسالمي ومجاله وكم حماسن

صدق خري البية، ث بعد ذلك ينتقل إىل بيان األحكام الشرعية من أوامر ونواهي وأخالق 
 أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-ابن عباس  روى مسلم يف صحيحه عن. وآداب شرعية

فادعهم إىل شهادة أن ال  أهل الكتاب ا منإنك أتيت قوم »ملا بعث معاذا إىل اليمن قال له: 
عليهم مخس صلوات فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض  ،إله إال هللا وأين رسول هللا

أن هللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم  فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم، يف كل يوم وليلة
فإنه ليس بينها  ،ائم أمواهلم واتق دعوة املظلومفإن هم أطاعوا لذلك فإايك وكر  ،فرتد يف فقرائهم

 . (2) «وبني هللا حجاب

: ذا األصل يف الدعوة إىل اإلسالم، فقالأمهية البدء هب ابن تيميةشيخ اإلسالم  قد بنّي و 
 به يؤمر ما وأّول اإلسالم أصل أن   األمة يهعل واتفقت، الرسول دين من ابالضطرار علم وقد"

 وليا، والعدو   مسلما ، الكافر يصري فبذلك ،هللا رسول حممدا   وأن   هللا إالّ  لهإ ال أن ادةشه اخللق
 .  (3)"واملال الدم معصومله وما مهد واملباح

  

                                                 

http://al-badr.net/ebooks/2/?q=&page=36، "مكانة الدعوة إىل هللا وأسس دعوة غري املسلمني"البدر،   (1)

، 291، صاألغنياء وترد يف الفقراء حيث كانواأخذ الصدقة من ابب ، زكاةكتاب ال،  صحيح اجلامعالبخاري يف  أخرجه  )2(
 .(19)، 42ابب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم، ص، كتاب اإلميان، الصحيحيف  لممس وأخرجه (،1496)

، 1طسليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب، لنقال عن كتاب تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد،   (3)
 .226ص
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 .واملوعظة احلسنة واجملادلة ابليت هي أحسناثلثا: انتهاج أسلوب احلكمة 
﴿احلق تبارك وتعاىل:  قولي                         

               ﴾ (1)  . 

 :اآلية هذهرمحه هللا يف بيان معىن  ابن القيم يقول
"فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثالثة أقسام حبسب حال املدعوّ ، فإنّه إّما أن 

إذا عرفه، فهذا يُدعى ابحلكمة وال يكون طالبا للحق راغبا  فيه حمبا له مؤثرا له على غريه 
بضد احلق ولكن لو ُعرّ ف ه ع ر ف ه موعظة وال جدال، وإّما أن يكون معرضا مشتغال حيتاج إىل 

وآثره وات بعه، فهذا حيتاج مع احلكمة إىل املوعظة ابلرتغيب والرتهيب، وإّما أن يكون معاندا 
احلق وإال انتقل معه من اجلدال إىل فإن رجع إىل  معارضا فهذا جُياد ل ابليت هي أحسن،

 أمكن فلمناظرة املبطل فائداتن: اجلالد إن

 أحدمها: أن يرد عن ابطله ويرجع إىل احلق.   
 .(2) "الثانية: أن ينكف شره وعداوته ويتبني للناس أن الذي معه ابطل   

  :قطب سيد يقولو 
 كل يف هلم نهسنبيّ  الذي والقدر وظروفهم املخاطبني أحوال إىل النظرو  ،حلكمة"والدعوة اب

هذه  يف والتنويع هلا النفوس استعداد قبل ابلتكاليف يشق وال، عليهم يثقل ال حت مرة
وابملوعظة احلسنة اليت تدخل إىل القلوب برفق، وتتعمق املشاعر ...مقتضياهتا حسب الطريقة

ب فإن الرفق يف املوعظة كثريا ما يهدي القلو  ...بلطف، ال ابلزجر والتأنيب يف غري موجب
 . ، وأييت خبري من الزجر والتأنيب والتوبيخفرةالشاردة، ويؤلف القلوب النا

حت يطمئن إىل  ،وابجلدل ابليت هي أحسن. بال حتامل على املخالف وال ترذيل له وتقبيح
 ،صول إىل احلقالداعي ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة يف اجلدل، ولكن اإلقناع والو 

أي الذي تدافع عنه إال ابلرفق، فالنفس البشرية هلا كبايؤها وعنادها، وهي ال تنزل عن الر 
 . (3) "حت ال تشعر ابهلزمية

                                                 

.125سورة  النحل، اآلية:   (1)
 .4/1276، 1، طالرد على اجلهمية واملعطلة الصواعق املرسلة يفابن القيم،   (2)
 .498-4/497، 32يف ظالل القرآن، ط سيد قطب،   (3)

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
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املنهج املناسب لتطبيقه يف املوقف املناسب واحلالة املناسبة، فقد يصلح حلالة من "ومن احلكمة اختيار 
املواقف منهج ال يصلح غريه، فالبد من اختيار املنهج العاطفي للموقف األحوال، أو ملعاجلة موقف من 

 . (1) " واملنهج العقلي للموقف اجلديل، واملنهج احلسي للموقف التجرييب وهكذاالعاطفي، 

ما يقدسونه وحيتفون به من آهلة عدم التهجم أو سّب ومن احلكمة واجملادلة ابليت هي أحسن 
 ﴿  :يقول تعاىليعبدوهنا، أو مبادئ يعتزون هبا،                

                 ﴾ (2) . 
كثري: وا آهلة املشركني وأصنامهم فيسبوا هللا جهال واعتداء لعدم معرفتهم بعظمة هللا، قال ابن  ال تسبّ  :أي

وإن كان فيه مصلحة، إال أنه يرتتب  ،سب آهلة املشركني واملؤمنني عن يقول تعاىل انهيا لرسوله "
  .  (3)ركني بسب إله املؤمنني، وهو هللا ال إله إال هو"عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة املش

وحتتاج إىل اهلدوء والسكينة "الدعوة يف داير الغرب حتتاج إىل ختطيط وهو عني احلكمة، كما أن 
وهو من احلكمة، وحتتاج إىل التبصر وقراءة العواقب ومها من احلكمة، وحتتاج إىل اللطف والرفق والشفقة 

طلب الدراسة العميقة واالطالع على أحوال القوم عن كثب ومعرفة واقعهم واملهارة وهي من احلكمة، وتت
  .  (4)"يف لساهنم وذلك كله من احلكمة

 .عا: تنويع طرق ووسائل الدعوة يف الغربراب
 اختيار املناسب منها واملؤثر حسب البامج واألهداف، واالستفادة من التقنيات ووسائل االتصالو 

وإقامة  وطباعة الكتب التعريفية ابإلسالم، وترمجة معاين القرآن الكرمي، حقيقة اإلسالم، احلديثة يف شرح
ختريج معرفني ابإلسالم أوساط الغربيني، وجتهيز حقائب تعريفية تسلم يف تخصصة املعلمية الدورات ال

أايما مفتوحة  كما ينبغي للمسلمني يف الغرب أن ينظموا ابستمرار  ملن يرغب يف االستفسار عن اإلسالم،
الم، وإنشاء مؤسسات متخصصة يف دعوة غري املسلمني، وعقد يف مساجدهم ومراكزهم للتعريف ابإلس

                                                 

http://douralquran.com/cms/ar/about-us، "املدخل إىل علم الدعوة"البيانوين،   (1)

 .108سورة األنعام، اآلية:   (2)
 .3/314، 2تفسري القرآن العظيم، طابن كثري،   (3)
 30"، صفقه الدعوة اإلسالمية يف الغرب ووجوب جتديدها على احلكمة والوسطية واالعتدال"ين، الريسو   (4)

 http://shamela.ws/browse.php/book-1203/page-30

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
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وقيمه العاملية اءات ومؤمترات يدعى إليها غري املسلمني تكون فرصة إلبراز حماسن الدين اإلسالمي، لق
 وذلك من خالل: ،سالممع تصحيح املفاهيم اخلاطئة، والرد على الشبهات اليت تثار حول اإل

"توضيح الرؤية العامة لإلسالم يف القضااي اليت تثري اجلدل يف العامل اليوم، مثل:  .1
قراطية، وحقوف املرأة، واإلرهاب، والتسامح، والالعنف، والتالقي اإلنساين الدمي

 والتبادل احلضاري والقضااي املشرتكة بني األداين والبشر وماشاكل ذلك.

خللقي يف اإلسالم، والسيما األخالق ئق تعكس اجلانب اعرض خمطوطات وواث .2
 ابملعامالت التجارية.اليت تتصل ابلعالقات الدولية واليت تتصل 

 عرض صور وواثئق حتكي التاريخ العلمي للمسلمني. .3

عرض األدوات الطبية والفلكية ... اليت صنعها املسلمون األوائل، وعرض صور  .4
يف مساعدة العامل على التغلب على األمراض،  لغري املتوفر منها، وتوضيح دورها

 ودورها يف التقدم العلمي العاملي. 

عالم الذين أسلموا حديثا من السفراء وأساتذة اجلامعات عرض لتجارب األ .5
والقسيسني واألطباء والفنانني وغريهم، وشرح التغيريات اإلجيابية اليت طرأت على 

 .(1)  متر"حياهتم بعد دخوهلم يف اإلسالم خالل املؤ 

ما تقوم به بعض املؤسسات من تنظيم ألايم مفتوحة لغري  يف هولنداالرائدة من التجارب و 
األعياد اإلسالمية، وتنظيم وخاصة يف  لتعريفهم مبحاسن ومزااي الدين اإلسالمي، املسلمني يف املساجد،

ان لدعوهتم لإلفطار مع زايرات منتظمة لطالب املدارس واجلامعات للمراكز اإلسالمية، واستغالل رمض
ستفادة من مناسباهتم الوطنية لتوزيع الكتب اإلسالمية عليهم يف جتمعاهتم، كما املسلمني، وكذا اال

 إحدى املراكز ت، كما قام(2)مواقع متخصصة من خالل ختصصت بعضها يف التعريف ابإلسالم
 تمّ يه عليه أفضل الصالة والسالم، فبطباعة جمموعة كبرية من الكتب التعريفية ابإلسالم، وبنب اإلسالمية

  توزيعها على املسلمني يوم اجلمعة، ليوزوعوها بدورهم على جرياهنم من غري املسلمني.
  

                                                 

 http://islamport.com/w/amm/Web/135/5684.htm، "من أجل الدين واألمة"بكار،   (1)
 ikwilmoslimworden.nl: ، وموقعwaaromislam.nlمثل موقع:   (2)
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 .خامسا: الرتكيز على دعوة املشهورين واملؤثرين يف الساحة الغربية
 علىدل أن نستوميكن ومقلديهم،  ملا يف إسالمهم من خري كبري، ينعكس إجيااب على أتباعهم وحمبيهم

لو آمن يب ":   رسول هللا : قالقال أيب هريرة الذي رواه اإلمام أمحد عن   حبديث النيب ذلك
، قال ابن حجر بعد أن عّدد بعض (1)"على وجه األرض آلمن يب كل يهودي أحبار اليهود، من عشرة

ولو  اليهود، يفمنهم رئيسا  رؤوس اليهود الذين مل يسلموا: "فهؤالء مل يثبت إسالم أحد منهم، وكان كل
، وعقب صاحب التنوير يف شرح اجلامع الصغري،  (2)"، فيحتمل أن يكونوا املرادأسلم ألتبعه مجاعة منهم

 . (3)"وفيه إشارة إىل أن اليهود أتباع لكبائهم مقلدون هلمفقال: "

 .: االهتمام هبم بعد إسالمهمخامسا
  توجد: كما يقول البيومي  ألنه

تواجه الغربيني الذين يعتنقون اإلسالم والذين ال جيدون رعاية، وال اهتمام ا رية مشكلة كب"
حقيقيا  هبم لتعليمهم الدين الصحيح وطبيعة اإلسالم، وذلك على الرغم من فرحة الدعاة 
املسلمني إبعالن أي شخص إسالمه، ولكنهم يظنون أهنم بعد فرتة وجيزة من الرعاية قد 

شيء بينما هم يف حقيقة األمر ما زالوا بعيدين عن اإلسالم، كل   فهموا اإلسالم، وفهموا
أ املسلمون أن شخصا أسلم، ث ما لبث أن ارتد عن اإلسالم،  ولذلك فكثريا  ما يفاج 
وحيدث هذا غالبا  مع النساء، وإذا مل يرتد هذا الشخص أو هذه املرأة فإنه يصبح مسلما  

اجلدد يف حاجة إىل رعاية خاصة من خالل  لمنيابهلوية فقط، وهذا جيعلنا نؤكد أن املس
 .(4)هبم وتنمية معارفهم اإلسالمّية" موضع برامج لالرتقاء واإلهتما

ثل يف وقد ذكرت اهليئة العاملية لدعوة املسلمني اجلدد أهم احتياجات حديث العهد ابإلسالم اليت تتم 
 التايل:

 ية.تعليمه ما يلزمه من أحكام اإلسالم بطرق ميسرة وعمل .1

                                                 

، ص  ابب إتيان اليهود النيب صلى هللا عليه وسلم حني قدم املدينة، كتاب مناقب األنصار، صحيح اجلامعرواه البخاري يف   )1(
 (.8536، رقم )605، مسند أيب هريرة، صاملسند (، وأخرجه أمحد يف3941، رقم )750
 .322 /3، 1فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط ابن حجر،   (2)
 .9/137، 1ط، اجلامع الصغريالتنوير يف شرح احلسين الكحالين،   (3)
 =،"إشكاليات الدعوة عند مسلمي الغرب"البيومي،   (4)

 http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-41-7741.htm  
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 أن جيد الرفقة املساندة وحماضن الرعاية األخوية )مراكز أو مساجد(. .2

 .الفهم والتطبيق التدرجيي لإلسالممتكينه من مواصلة رحلة  .3
 أتهيله للتعريف مبعتقده اجلديد مبا يناسب بيئته وظروفه اخلاصة. .4
 .  (1)مساعدته على احتواء أية تداعيات أو مواقف سلبية قد تطرأ بسبب إسالمه .5
تنظيم لقاءات للمسلمني اجلدد مع أسرهم يف املساجد، حت تتعرف هذه األسر على البيئة  .6

 اجلديدة اليت حتتضن أبناءهم. 

 :الفصل خالصة
يف عالقتها اإلنسانية مع غري املسلمني  ن ترتكزتضح مما سبق أن على األقلية املسلمة يف الداير الغربية أي

تقيم فيها اخلري والسالم، والتسامح والتعايش  لمجتمعات اليتليتحقق هلا ول ،املقاصدمجلة من على 
وأن  يقني راسخ حبتمية االختالف بني البشر عقائداي،الذي يقوم على  العقدي املقصد :أوهلا .البناء

بين آدم  بوحدة األصل اإلنساين، وكرامة واالعتقاد دته الكونية،، وإرا-عز وجل-شيئة هللا مب ذلك واقع
املستمد من روح الشريعة األخالقي  اثنيها: املقصد أو أجناسهم. أدايهنم، أو ألواهنم، بغض النظر عن

ومجيل اآلداب، لفطرة السليمة، والذوق السليم من حماسن األخالق، ل املالئمو  ،ومقاصدها اإلسالمية
م، وتفعيل ، والسعي فيما جيمع بني الناس، ال ما يفرق بينهحمامد األفعالاالهتمام بفضائل األعمال و و 

 .الغريب املتعدد األداين والثقافات واألعراف اجملتمع مكوانتف القواسم اإلنسانية املشرتكة بني خمتل
 رابعها: املقصد احلقوقي وما يقتضيه من صيانة ألرواح اآلخرين وأمواهلم وأعراضهم. : املقصداثلثها

 ، رمحة  اإلسالمإىل دين  دعوة اآلخرين سؤوليةاملسلم املقيم يف هذه الداير مبستشعار ذلك ابو الدعوي، 
 يف ذلك أفضل اآلداب وأقوم األساليب. بعاهبم، وإنقاذا هلم من وهدة الضالل، متّ 

 

                                                 

.46-45، ص 1طاملفيد يف التعامل مع املسلم اجلديد، املنجد،   (1)
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 ثالثال الفصل

 الغربية اجملتمعات يف املسلمني غري مع اإلنسانية اتالعالق حتدايت
 

 :مبحثنيويتكون من 

 .وواقع األقليات املسلمة بيةاملبحث األول: حتدايت انبعة من اجملتمعات الغر 

 املسلمة يف التعامل مع هذه التحدايت. اتاملبحث الثاين: مسالك األقلي
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 متهيد:

 الفاعلة املتعددة إسهاماهتا ورغم، األخرية العقود يف أعدادها وتنامي الغرب يف األقليات املسلمة كثرة غمر 

 هلا تتح مل عديدة حقوق على الغرب بالد من كثريلا يف حصلت قد أهنا ورغم ة،الغربي اجملتمعات خمتلف يف

 والضمان م،والتعلي الصحية الرعاية وحق ا،فيه تقيم اليت الدول جبنسية التجنس كحق ة،األصلي مواطنها يف

 واملراكز كاملساجد اإلسالمية املؤسسات من العديد إنشاء ويف هللا إىل الدعوة يف احلرية، و االجتماعي

 .اإلسالمية واملدارس واجلمعيات

وحتدايت متعددة ختتلف أشكاهلا وتتفاوت  كثرية مشكالت من تعاين فهي ذلك كل رغم 
االهتام كمشكلة التطرف والعنصرية، و درجاهتا من بلد آلخر، منها ما هو من قبل اجلانب الغريب،  

سالم ، بغية التشويش على حركة اإلالطعن والتشكيك، والرتهيب والتخويف من اإلسالم واملسلمنيو 
بئته ضد األقلية املسلمة، وتوريطهم يف مواجهات عنصرية، وتسميم اجملتمع وتعواملسلمني يف أوراب، 

والعمل على إسقاط احلماية القانونية عنهم، وجتريدهم من حقوقهم ومكتسباهتم الدينية واالجتماعية 
 واالقتصادية وغري ذلك. 

بادئ الدين اإلسالمي السمحة، هل مبكاجلومنها ما هو من قبل جانب األقلية املسلمة،  
األمر الذي أسهم يف تقسيم املقسم  لفكري والسلوكي، والغلو واإلرهاب، والفرقة والتشرذم،واالحنراف ا

وتفتيت املفتت، وتعميق اهلوة ما بني املسلمني وجمتمعاهتم الغربية من جهة، وما بني املسلمني أنفسهم 
 يف هذه الداير من جهة أخرى.

لتسليط الضوء على هذه التحدايت النابعة من ناخ تلوح يف األفق حاجة ماسة هذا املويف ظل 
اجلانبني، واليت أثّرت وتؤثر على العالقة بني الطرفني، وحماولة النظر يف املخارج الفقهية هلذه اإلشكاالت، 

شاريع اليت تساعد وأتصيل املسالك اليت تساعد على جتاوز هذه التحدايت، واقرتاح مجلة من البامج وامل
 م اهلوة بني اجلانبني.يف تقليص الشقة وهد
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 .املسلمة األقليات وواقع الغربية اجملتمعات من انبعة حتدايت :األول املبحث

 انبعة من اجملتمعات الغربية.حتدايت ل: املطلب األو 

التواصل ن حتقيق حتول دو  اجملتمعات األوربيةوحتدايت عديدة ومتنوعة انبعة من واقع  حتدايتة مثّ 
 :  تحدايت، ومن هذه الحميطهم الغريب و املنشود بني املسلمني

 أوال: عدم االعرتاف بلدين اإلسالمي. 
الدين اإلسالمي ميثل من حيث عدد املنتمني إليه الدين الثاين يف معظم أو كل هذه الدول،  رغم أنف

فإن  ،فاالعرتا هذا غياب ظل يفو  ،(1)قبل أغلب احلكومات األوربيةإال أنه رمسيا ال يعرتف به من 
ال يستطيعون نيل حقوقهم الدينية كاملة يف هذه الدول، قدوة بباقي اجملموعات والطوائف  املسلمني

ة، اإلسالمي هبويتهم تتصل قانونية قاحقو  يفقدون حيث، رمسيا من السلطات احلكوميةالدينية املعرتف هبا 
وحقهم يف اإلشراف  ة،احلكومي املدارس يف اإلسالمية الرتبية ريسوتد العربية اللغة تعلم يف حقهم مثل:

 تويل يف وحقهم، (2)على الرعاية الدينية اخلاصة ابملسلمني يف املستشفيات والسجون والشرطة واجليش

األحكام الشرعية يف جمال أحواهلم الشخصية،  تطبيق يف وحقهم ة،الغربي الدول بعض يف العليا املناصب
ن عدم االعرتاف ابإلسالم أيضا، عدم السماح للعاملني املسلمني ابلصالة أثناء ل النامجة ع"ومن املشاك

...ويرتتب على عدم االعرتاف أيضا مواجهة (4)أو حت يف يوم اجلمعة واألعياد اإلسالمية (3)العمل
                                                 

ان كبلجيكا وإسبانيا والنمسا واجملر إال أن ظروفا دولية معقدة أبقت املسلمني يف دائرة الضوء وبعيدين عن ما عدا بعض البلد  (1)
-اإلسالم يف أورب: الدولةلالستزادة حول واقع الدول األوربية اليت تعرتف ابإلسالم واليت ال تعرتف. انظر:  .التأثري يف هذه الدول

ام املؤمتر اإلسالمي األوريب، وهي دراسة صدرت عن مركز املسبار للدراسات والبحوث حملمد بشاري أمني ع احلالل-املساجد
 "اإلسالم يف أورب.. إشكاليات االندماج وحتدايت اإلرهاب"،ضمن كتاب: 

https://www.almesbar.net/100/bechari.pdf :اإلسالم أبوروب.. دول تعرتف، وتقرير مبوقع اجلزيرة نت 
 .http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/2/12، وأخرى تنتظر

خيتلف هذا األمر نسبيا بني الدول األوربية، فهناك دول غربية رغم عدم اعرتافها رمسيا ابإلسالم، كهولندا وبريطانيا، فإهنا   (2)
 سجونني من املسلمني.تسمح إبنشاء املدارس اإلسالمية، وختصيص الرعاية الدينية للمرضى وامل

أظن أن الكاتب يقصد الصالة أثناء أوقات العمل، أما الصالة يف أماكن العمل أوقات االسرتاحة فحسب علمي أن أرابب   (3)
 العمل ال مينعون العمال املسلمني من أداء صلواهتم، بل منهم من خصص أماكن داخل املصنع ليصلي فيها العمال املسلمون!!.  

ن العمال املسلمني، وحّلها يف الوقت الراهن يعتمد أساسا على مدى مرونة إدارة الشركة أو كثري مهذه اإلشكالية يعاين منها    (4)
املصنع، فمنهم من مينع، ومنهم من يسمح للعمال املسلمني ابلذهاب إىل املسجد يوم اجلمعة واألعياد اإلسالمية ألداء الصالة، 
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ني، ريعة اإلسالمية، وكذلك صعوبة توفري مقابر خاصة ابملسلماملشاكل يف ذبح الذابئح حسب الش
 . (1)" !!فيضطرون لدفن مواتهم يف مقابر النصارى

 اثنيا: التضييق على بعض الشعائر اإلسالمية.
يث صارت بعض املمارسات والتطبيقات واألحكام والشعائر اإلسالمية، مثار اعرتاض ومنع وتضييق ح

 يف سياق استنادا إىل تفسريات بعيدة عن فهم طبيعة تلك املمارسات ؛يف بعض البلدان األوربية
ليت تديرها وبعض املدارس البلجيكية ا (2)الفرنسية التشريعات اإلسالمية مثل: حظر احلجاب يف املدارس

ملرأة ابمما أحلق حرجا شديدا  ،(3)، وكذلك منع ارتداء النقاب يف األماكن العامة يف هذين البلدينالدولة
رعي، وبني مواصلة تعليمها واحرتام قوانني املسلمة يف هذه الداير، ووضعها يف خيار صعب بني اإلث الش

 .(4)البلد الذي تقيم فيه

البيطرة  تاإلسالمية اليت طاهلا التضييق مناداة بعض مجعيات الرفق ابحليوان وهيئاومن الشعائر 
ومراعاة إحساسه ابألمل  ،بدعوى الرفق ابحليوان واألحزاب مبنع ذبح احليواانت على الطريقة اإلسالمية،

                                                 

ه اإلشكالية من خالل االتفاق مع رب العمل ابتداء قبل إبرام على هذكما أن هناك من العمال املسلمني من استطاع أن يتغلب 
 عقد العمل مع الشركة.

 . 155-154، صد.طاجلاليات اإلسالمية يف أورب املنافذ، املشكالت، احللول، األصور،   (1)
داء الرموز الدينية مبا فيها املتعلق حبظر ارت 2004مارس  15املؤرخ يف  2004-288 :رقمانظر على سبيل املثال: القانون   )2(

 على موقع وزارة التعليم الفرنسية، احلجاب داخل املدارس واملعاهد احلكومية،
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/21/MENG0401138C.htm 

لعمل فصل الذي يسمح مبوجبه ألرابب ا 2017العدل األوربية عام ومن القرارات املؤسفة القرار الذي أصدرته حمكمة  (3)
جاء قرار احملكمة على ذمة قضيتني يف بلجيكا وفرنسا تتعلقان مبسلمتني موظفات مسلمات من عملهن الرتدائهن احلجاب. و 

 حيثيات القضية وقرار احملكمة على موقع احملكمة األوربية:  انظر.: أكدات أهنما تعرضتا للتمييز والطرد بسبب ارتداء احلجاب
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-04/ra_2017_fr.pdf 

 )النقاب( يف األماكن العامة، املتعلق حبظر تغطية الوجه 2010أكتوبر  11املؤرخ يف  2010-1192:مرقانظر: القانون   )4(
الفرنسية، عدل على موقع وزارة ال

http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1031049C.pdf 
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رابء، واملطالبة إبدخال إصالحات على طريقة الذبح كصعق احليوان ابلكهة الذبح ابلسكني، عند عملي
 .(1)الدول األوربية بعضالقرار الذي تبنته 

، أو املشددة سواء يف استخراج رخص البناء ءاتكذلك مل تسلم املساجد من التضييق واالجرا
 . (2)يف السويسرامنع املآذن اجلانب قانون مما يؤسف له يف هذا شراء مباين وحتويلها إىل مساجد، و 

 قوانني جترم  اإلساءة إىل األداين وازدرائها بدعوى حرية التعبري. االمتناع عن سنّ  اثلثا:
التهجم واملتعصبني من النصارى والصحف والسياسيني ع الكتاب غياب هذه التشريعات والقوانني شجّ ف

نشرت " ، وما أزمة الرسوم الدامناركية عنا ببعيد فقدول التطاول على الرسو  املقدسات اإلسالميةعلى 
رمسا  كاريكاتوراي   12الدمنارك،  ، وهي من أوسع الصحف اليومية انتشارا  يف(يوالندز بوسطن)صحيفة 

  .(3)ضل الصالة والسالم"فتسيء من خالهلا لنبينا الكرمي عليه أ

اسية فحسب، بل تعداه إىل أعلى جهة ومل يقتصر هذا التطاول على الدوائر اإلعالمية والسي
 جبامعة حماضرة 2006 سبتمب 12 عشر السادس بنديكتوس فاتيكان البااب ألقىفقد "دينية يف الغرب 

 اإلهلية الذات اإلسالم على البابوي اهلجوم طال إذ اإلسالم على للهجوم ربعها خصص األملانية رجينسبورغ

 أيت مل أبنه  الرسول وهاجم، للمنطق وال للعقل ختضع ال يةمتسام اإلسالم يف مشيئتها أن زعم عندما

 يؤسس اإلسالم أبن القول حلد وذهب، ابلسيف دينه نشر وأمر إنساين، وال وشرير سيء هو ما بكل إال

 . (4)" واإلرهاب للعنف

                                                 

ذبح احليواانت ، والذي مينع مبوجبه  2017فباير  17الذي أصدرته احلكومة الدامناركية يف قانون الانظر على سبيل املثال:   )1(
، على موقع وزارة البيئة والتغذية الدامناركية، وفق الشرائع والطقوس الدينية، حيث يشرتط القانون أن تصعق احليواانت قبل ذحبها

ments/95_Presse/Dyrevelfdevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuhttps://www.foe
%C3%A6rdsrapport_2014.pdf 

من القانون السويسري الذي مينع بناء املآذن، على موقع وزارة العدل السويسرية:  3الفقرة  72املادة املادة انظر:   (2)
https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/minarettver

bot.html  
 هويدي، "إهانة نيب اإلسالم جتّدد  السؤال: من يكره من؟"،   (3)

http://classic.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=343900&issueno=9913#.VKeqoSuG_

_Y 
)بتصرف( .23-21، 1انظر: عمارة، الفاتيكان واإلسالم أهي محاقة؟..أم عداء له اتريخ؟، ط (4)
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اسة سّ التعرض لألمور والرموز احلويف نفس الوقت الذي يسمح فيه بتجريح اإلسالم والطعن فيه، واعتبار 
األوروبية قوانني متنع منع ا  بعض الدول" تسنّ  أمر ا مباح ا بال قيد أو شرط حتت دعوى حرية التعبريه في

أن األخرية مسألة اترخيية حتولت  حساسة كاحملارق النازية مع إىل مواضيع -بصورة منبوذة -ابات التطرق 
  . (1) "!اب منهالسياسية واأليديولوجية إىل حرام ممنوع االقرت  حبكم املصاحل

 رابعا: تبين سياسة إدماج األقلية املسلمة وصهرها يف بوتقة الثقافة الغربية.
 ما ظل يف جمتمعاهتا يف لديها املسلمني لصهر حمكمة اطخط – امعمو  – الغربية الدوليث تعّد ح

 هويتهمب من خالله إىل تذويب أبناء املسلمني، واستال هتدف اليت االجتماعي الدمج بسياسة تسميه
 :عب هنج عدة وسائل، منهاة اإلسالمي

 ،الغريب اجملتمع بروح الصغر منذ لتغذيتهم ؛ احلضانة بدور الصغار األطفال إبحلاق األسرة إلزام" .1
 .(2) "وتقاليده وعاداته وثقافته

ية(، والثانو  التعليمي الوطين للدول الغربية )وحتديدا  مناهج الدراسة االبتدائية واملتوسطة النظام" .2
املسلم بواقع ومظاهر  مل على تعميق االجتاهات القومية والوطنية والتارخيية ويربط اإلنسانيع

يشكل العامل اخلارجي األساس  حيثته بصلة، وهو من اخلطورة مبكان، اىل هوي ميتّ  واتريخ ال
والرتبية مناهج اجلغرافية والتاريخ  للتذويب والدمج الثقايف. وتبز هذه اخلطورة اكثر من خالل

 . (3) "جتماع واألداين والفلسفةالالوطنية وعلم ا
 سر غري مسلمة.تسليم أطفال املسلمني الذين فقدوا آابءهم أو املتخّلى عنه أل .3

 مع واقع تعامله مع األقلية املسلمة.  وشعاراته الغرب خطابتالعديد من  تطابق عدمخامسا: 
 الفرص وتكافؤ، والعدال واملساواة واحلرية لدميقراطيةرب كاقد غابت الكثري من القيم اليت ينادي هبا الغف

عن الساحة الغربية، خصوصا بعد  والتعدد والتنوع ابالختالف اعرتاف من فيها مبا ن،اإلنسا وحقوق
 العنصري التمييزالتضييق "و  سياسة، حيث تعرض املسلمون ل2001أحداث احلادي عشر من سبتمب 

                                                 

 ./http://www.aljazeera.net/home/print، "نفاق الغرب رايء العرب" ،إغناطيوس دي تريان(1)
 .  62ص  د.ط،العالقة الفكرية الثقافية بني العاملني اإلسالمي والغريب يف العصر احلاضر احلواجز واجلسور، ، القوسي  (2)
 ،39ص  ،"مشكالت األقليات املسلمة يف الغرب، "محود  (3)

http://www.alukah.net/publications_competitions
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 واإلساءة ،الغربيني واملواطنني األمنية األجهزة من كل قبل من ةريبوال الشك موضع ووضعهمضّدهم، 
يف وسائل  -عليه السالم-د حمم نبيهم وعلى دينهم وعلى عليهم الشرسة ابهلجمة مشاعرهم وإيذاء إليهم

 . (1).."حرايهتم وكبت حقوقهم انتهاك، و املختلفة اإلعالم

 سادسا: املستشرقون وكتابهتم احلاقدة.
 من املستشرقني املتعصبني يف تكوين صورة يف غاية السوء والقتامة عن اإلسالم الكثريأسهم  قدف

الرأي الغريب من قبيل شبهة انتشار اإلسالم ابلسيف، وأنه دين قتل يتعطش إلراقة واملسلمني لدى 
سلبيات  يصالدس والتشويش، وتقالدماء، وأنه طبقي ويهضم حقوق املرأة، كما تعمدت طائفة منهم "

التفاصيل قضااي عامة، ملحقة أخطاء بعض  اإلسالمية، فضخمتها حماولة أن جتعل منجملتمعات ا
 إضعاف مواطن القوة، واغتنام أماكن الضعف، ومل يرتك هؤالء منفذا  يؤمن لدين نفسه، بغيةاملسلمني اب

عن طريق والنشر، أو  هدفهم، ومصلحة دوهلم السياسية إال استفادوا منه، سواء عن طريق التأليف
ريدون وهم يف كل ذلك ال ي –املؤمترات والندوات  معيات العلمية، واملدارس، واجلامعات، وإقامةاجل

  . (2)  "ودينية تشوه اإلسالم سوى: إجياد دراسات اترخيية

 سابعا: األحزاب اليمينية املتطرفة.
احملتملة نتيجة  ن األخطاراملخاوف مليت من أهم أجندهتا التحامل على اإلسالم واملسلمني، وإاثرة "ا

ويتحدثون عن األزمة اليت تعيش فيها دول أورواب بسبب تناقص  ،لتزايد اهلجرة من العامل االسالمي
ونتيجة هلذه الظاهرة فإن دول الغرب مضطرة إيل االستعانة ابألجانب والسماح ابهلجرة اليها  املواليد

ه احلالة ميكن أن يؤدي إيل أن يصبح ن أن استمرار هذوالبعض حيذر م ،لتوفري األيدي العاملة الرخيصة
واستغالل ظاهرة اخلوف من اإلسالم ،  (3)  "مسلمة م األغلبية وتصبح بعض دول أورواب دوال  املسلمون ه

 للتالعب بعواطف ومشاعر وعقول أبناء جمتمعاهتم، يف حماولة لكسب أصواهتم يف انتخاابت برملانية
                                                 

-63ص ، العالقة الفكرية الثقافية بني العاملني اإلسالمي والغريب يف العصر احلاضر احلواجز واجلسور، د.ط، القوسي  (1)
64. 
 .94-93ص  ، "مشكالت األقليات املسلمة يف الغرب"محود،   (2)

http://www.alukah.net/publications_competitions  
، "مشاكل املسلمني يف الغرب" البنا،  (3)

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=22301&eid=1063 
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 أو رائسية.

 .مي والثقايفه اإلعال: التشويمنااث
إن املتتبع لوسائل اإلعالم الغربية سواء املكتوبة منها أو املرئية واملسموعة يالحظ مؤشرات خطرية للعداء ف

املتزايد ضد اإلسالم واملسلمني واألقليات املسلمة يف الغرب، وذلك من خالل تسليط األضواء على 
ة بعض املفكرين والكتاب م من خالهلا، واستضافبعض التصرفات الشاذة لبعض املسلمني ورؤية اإلسال

رئيسية يف غاية اإلاثرة الذين حيملون عداء سافرا وفهما مغلوطا عن اإلسالم وتعاليمه، وإبراز عناوين 
، )اإلسالموفوبيا(كلها تصب يف خانة التخويف من اإلسالم والرتويج ملا يسمى بظاهرة   واالستفزاز،

 و:اإليسيسك تقولأتجيج مشاعر اخلوف لدى الغربيني،  ها يفودور  وحول خطر وسائل اإلعالم
 التشدد بظاهرة الغريب اإلعالم اهتمام يثريه الذي اخلوف كابوس  أتثري حتت اليوم الغرب يعيش مابا غال"

  .  (1) املعاصر" الغرب قيم يتهدد ما أخطر أبهنا وصفها يف واملبالغة والتطرف

 .املسلمة تاألقليا اقعو  من انبعة حتدايت الثاين: طلبامل
عديدة  ومشكالت وحتدايت حتدايتكما أن هنالك حتدايت مصدرها اجملتمعات الغربية، توجد ف

بني املسلمني وغريهم، ومن  املأمولحتول دون حتقيق التواصل  ،ومتنوعة انبعة من واقع األقلية املسلمة
 :  تحدايتهذه ال

 .أوال: اجلهل أبحكام الدين احلنيف
لدين احلنيف فالواقع يشهد على ذلك، حيث أن فئات من املسلمني املقيمني يف أبحكام ا ما اجلهلأ

هذه الداير يغلب عليهم اجلهل ابألحكام الشرعية، وقلة االكرتاث مبراعاهتا يف معاملة بعضهم بعضا، 
كل شرحية منهم هو عدم أويف معاملة غريهم ممن يقيمون بني أظهرهم، فنجد مثال: أن اإلسالم عند 

السرقة  وكدا، ا ما عداه من احملرمات كشرب اخلمر والتعامل ابلراب فال حرج يف ذلكحلم اخلنزير، وأم
ألنك تتعامل مع غري املسلمني، أو بيع احملرمات  ،ليس يف ذلك حرمة ،والكذب والغش والتزوير واخلداع

 مني!!ك تبيعها لغري املسلواالجتار يف املخدرات واملمنوعات فكل ذلك جائز ألن

 اثنيا: االحنرافات الفكرية.
                                                 

 .60، ص 1، طاسرتاتيجية العمل الثقايف يف الغرباملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،   (1)
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أتيت مشكلة اإلرهاب على قائمة هذه االحنرافات، نتيجة توّرط قّلة قليلة من أبناء األقلية املسلمة يف و
صياغة ل استغالل هذه األحداث، وحماولة بعض اجلهات الغربيةداخل أوراب،  (1)بعض اجلرائم اإلرهابية

فصارت توصف هذه الظاهرة اترة ابسم التطّرف  ،سالم واملسلمنيت يقرن اإلرهاب ابإلمنوذج  منطي اثب
 .اإلسالمي اإلرهاباإلسالمي واترة أخرى ابسم 

 أن هذا املصطلح يعدّ ، جتدر اإلشارة (2) ونظرا  للخلط املتعمد يف تعريف مصطلح )اإلرهاب(
ه الكلمة على كثرة يف وقتنا الراهن دون ضبط حقيقي ملدلول هذ من أكثر املصطلحات شيوعا وتداوال  

مطاطيا  هذا املصطلح هالميا   ية وإقليمية، ورمبا يكون ذلك مقصودا، حت يظلّ ما ُعقد من مؤمترات عامل
أفضل تعريف  تدخل فيه األجندات اخلاصة والعامة، ويوظف جلهة على حساب األخرى، لذلك فإن

لشموله،  ؛الميمع الفقه اإلسهو: تعريف جم وبعده عن األجندات السياسية اخلفية لإلرهاب وأمجعه
أم من الدول،  سواء أكان صادرا من األفراد، أم من اجلماعات، ؛وعمومه لكل عدوان وبغي على اآلخر

: دينه، يف بغيا  على اإلنسان "العدوان الذي ميارسه أفراد أو مجاعات أو دول :فقد عّرف اإلرهاب أبنه
ف واألذى، والتهديد، والقتل بغري حق، وما ودمه، وعقله، وماله، وعرضه. ويشمل صنوف التخوي

                                                 

شــــــــخصــــــــا وجرح  191شــــــــبكة قطارات نقل الركاب ابملدينة، وراح ضــــــــحيتها  اليت اســــــــتهدفت 2004مدريد عام كتفجريات (1)
، حيث  يوليو 7اليت اســـــــــــتهدفت املدنيني أثناء ســـــــــــاعة الذروة صـــــــــــباح يوم اخلميس  2005وتفجريات لندن عام ، آخرين 1755

االنفجار الرابع حدث يف شــــــــــــــهدت املدينة أربعة انفجارات قام هبا أربعة انتحاريني، ثالثة حدثت يف قطارات لندن حتت األرض، و 
آخرين، إضـافة إىل  700شـخصـا وإصـابة ما يقرب من  50حافلة نقل عام تتكون من طابقني، وقد أسـفرت اهلجمات عن مصـرع 

 )اخلضــــــــوع(خمرج فيلم  )ثيو فان خوخ(دت هولندا عملية مقتل املخرج الســــــــينمائي تفجريات ابريس وبروكســــــــيل األخرية، كما شــــــــه
، موقع موسـوعة 2004موسـوعة ويكيبيداي احلرة، تفجريات مدريد، انظر: د شـاب هولندي من أصـل مغريباملسـيء لإلسـالم على ي

 ويكيبيداي احلرة، على الروابط التالية: 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88_%D9%81%D8%A7%D9 
. يقال:  اإلرهاب يف اللغة مشتق من كلمة )ره ب(: )2( با  ابلتحريك، أي خاف. ورُجل ر ه بوت  يـ ْره ُب ر ْهب ة  وُرْهبا  ابلضم، ور ه 

ب ُه واسرتهبه، إذا أخاف هر ه   . أي أل ْن تـُْره ب  خري  من أن تـُْرح م . وتقول: أ ْره  وت  ..، وقد ورد يف قاموس "املورد بوت  خري  من ر مح 
( أهنا: "رعب، ُذعر، فظاعة، هول، كل ما يوقع الرعب يف terrorيث عرف كلمة  ")االنكليزي العريب" ما يفيد املعىن نفسه ح

( يعين: terrorize( تعين: "اإلرهايب"، والفعل )terrorist( يعين: "إرهاب، و)terrorismب"، واالسم )النفوس... إرها
 "يُرهب، يُروّ ع، يُكرهه )على أمر ( ابلتهديد أو العنف".

عريب البعلبكي منري والبعلبكي -املورد احلديث قاموس إنكليزي  ، و531، مادة: "رهب"، صللجوهري الصــــــــــــــحاح يف اللغةانظر: 
 .1216صterror" رمزي منري ، ط.بدون )بريوت: دار العلم للماليني، د ت(، كلمة "

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%25
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%25
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رابة، وإخافة السبيل، وقطع الطريق. وكل فعل يهدف إىل إلقاء العنف أو التهديد يتصل بصور احل
املرافق العامة واخلاصة. وكل هذا من صور الفساد والرعب بني الناس وترويعهم وإحلاق الضرر ابلبيئة أو 

 ﴿كما قال تعاىل: ،  اىل املسلمني عنهايف األرض اليت هنى هللا سبحانه وتع         
    ﴾(1) "(2) . 

ذهب القانون الفرنسي يف تعريفه لإلرهاب،   -دون ذكر إرهاب الدول- وقريب من هذا املعىن
هبدف إاثرة اضطراب  ،أو تنظيم مجاعي ،ده: "خرق للقانون يقدم عليه فرد من األفرافه أبنّ حيث عرّ 

 . (3)خطري يف النظام العام عن طريق التهديد ابلرتهيب"

التحاق ببعض اجلرائم اإلرهابية داخل أوراب، و سلمة أبناء األقلية امل، فإّن تلّبس قّلة من وعودا على بدء
األوريب،  األمن القومي ّددهت قنابل موقوتة واخلوف من صريورة بعضهم واحلروب، مبناطق الصراعبعضهم  

 تداعيات هذه الظاهرة.انقوس اخلطر من  حدا ابلدول األوربية إىل دقّ 

 اثلثا: االحنرافات األخالقية والسلوكية. 
يف  سامهتفقد شهدت السنوات األخرية ازدايد عدد اجلاحنني بني املراهقني من أبناء العمال املهاجرين 

املنابر اإلعالمية املرئية  هلا الكثري منالسلبية اليت تروج  خ الصورةسيتر و  ،وجتزيء اجملزأ ،تقسيم املقسم
رمية واالجتار ابملخدرات، أو العيش شبكات اجل"يف ، حيث جند تورط أبناء األقلية واملسموعة واملكتوبة

يف  عالة على دافعي الضرائب الغربيني؛ إذ يساهم العديد من األجانب وأبناء األقليات العرقية والدينية
تغذية العنصرية ضدهم مبا يبدر منهم من سلوكيات مشينة مثل التحايل على القوانني والركون الطوعي 

، أو يف (4)جتماعية، أو االخنراط يف عصاابت اجلرمية املنظمةاال إىل البطالة والعيش على اإلعاانت

                                                 

 .77سورة القصص، اآلية:  (1)
  .4هـ، ص1422( جممع الفقه اإلسالمي، بيان مكة املكرمة، الدورة السادسة عشر، 2)
 .96، ص1، طاإلرهاب الدويل والنظام العاملي الراهن، وشكري( اليازجي 3)

، "عنصرية الغرب..وتفاقم اإلسالموفوبيا، موقع اإلسالم اليوم، "الصيفي  (4)
http://www.islamtoday.net/nawafeth/mobile/zview-56-9645.htm 



202

 

هنا مهددة يف أمنها وهويتها مجاعات دينية أو سياسية متطرفة، تلك التصرفات تشعر اجملتمعات الغربية أب
 .(1) " تها من األجنيب ومن أبناء األقلياملخاوف لديالثقافية والدينية واالجتماعية، مبا يزيد من تغذية ا

 املسؤولية الكبى على هذا االجتاه اإلجرامي لدى هؤالء الشباب إىل: البولعوايلبينما يرجع 
 لندي، وهي تربية ينبغي أن تنبين على احلريةطبيعة الرتبية اليت حيفز عليها الواقع اهلو " 

الشخصية املطلقة لدى الطفل، مما يتعارض والقيم السائدة لدى اجلاليات األجنبية 
حيث مثة خطوط محراء حيظر على الطفل واملراهق جتاوزها، ويف هذا الصدد، واملسلمة، 

ب اآلابء يف الرتبية حقيق بنا اإلشارة إىل التصادم الذي حيدث مرارا وتكرارا، بني أسلو 
وطريقة املدرسة، حيث مينع األب من زجر وضرب ابنه، ولو أنه اقرتف جرما شنيعا، ألن 

وما أكثر اآلابء املغاربة الذين استدعوا إىل مراكز الشرطة، التقاليد اهلولندية ترفض ذلك، 
هم وزوجاهتم، بسبب أهنم أساؤوا معاملة أبنائهم، بل وما أكثر اآلابء الذين حرموا من أبنائ

الذين يودعون يف دور ومراكز خاصة، تسهر عليها جهات هولندية، تكون أحياان 
 . (2)"نصرانية!

إلشكالية اإلجرام أوساط هؤالء الشباب ليس يف اإلنفاقات الباهضة املرصودة  ويرى احلل
قد ال تتطلب من "حتل تلك اإلشكالية عب خمتلف الوسائل التواصلية واإلعالمية، اليت لعالجه، وإمنا 

ون رب النفسية اليت ميارسها اإلعالميون والسياسيميزانية الدولة ولو سنتا واحدا، مثل التقليص من احل
على األجانب واملسلمني، إعادة النظر يف املناهج الرتبوية والدراسية، مراعاة طبيعة التقاليد اليت تتحلى 

ابء يف تربية األبناء وتوجيههم، وما إىل ذلك من السبل هبا اجلاليات األجنبية واملسلمة، حماولة إشراك اآل
 . (3)"الناجعة والوسائل املعقولة

 

                                                 

 ،"عنصرية الغرب..وتفاقم اإلسالموفوبيا"الصيفي،   (1)
 http://www.islamtoday.net/nawafeth/mobile/zview-56-9645.htm 

،  "الشباب اهلولندي ذو األصل املغريب على قمة هرم اإلجرام"بولعوايل،   (2)
http://elaph.com/Web/AsdaElaph/2007/12/286229.htm 

 مرجع سابق. (3)
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 .إشكالية الفرقة واخلطابرابعا: 
موجة  انتشارقلة التنظيم، و و التشتت، فتت و تّ الو  ،نقساماالفرقة و المن  تعاين األقلية املسلمةيث ح

بدون ضوابط وال قيود، بسبب  ق لآلخرينوالتضليل والتفسيالتكفري التسيب يف إطالق أحكام 
 اانعكس سلب  ، وبروز النعرات القومية والشعوبية بينهم، والذي صراعات حزبية أو فكرية أو مذهبية"

أفقدت  اخلالفاتالصراعات و هذه ، على وضع هذه األقّليات وغطى على صورة اإلسالم احلقيقية
، وهذا التفرق والتشتت ترتب عليه اء واإلبداع والتفاعلاألقّليات املسلمة القدرة على أتكيد الذات والبن

 . (1) "نتظام يف هيئات ومجعيات إسالمية للدفاع عن حقوقهم، وعدم متكنهم من االمن فاعليتهم احلد

وقد أسهم هذا الوضع يف خلق إشكالية لدى حكومات بعض البلدان األوربية اليت ال تدري 
 أنه ميثل املسلمني. من ستخاطب من املسلمني فالكل يّدعي 

يف إشكالية أخرى ال تقل عن سابقتها  إضافة إىل إشكالية التفرق والتشردم تبز على السطح
بشكل  وهذا منتشر ،الواعي الدعوياخلطاب ضعف أتزمي الوضع الداخلي لألقلية املسلمة أال وهو: 

 كثرية منها:  ، ويرجع ذلك ألسبابالدعوي عملكثري من القائمني على الالصفوف يف  كبري
استقدامهم  إىل أوراب، بسبب ترؤس عواّم الناس ضعف التكوين العلمي لعدد من األئمة الذين مت أوال: 

 للجان املساجد، فأهم معيار الختيار اإلمام عندهم أن يكون حافظا للقرآن الكرمي فحسب.
، ةدراسة متأنية علمي وتبين املواقف دون والتصرحيات يف إصدار األحكام بعض الدعاة لتعجّ اثنيا: 

ق يف خطب اجلمعة والقنوت، أو خيرج بتصريح غري فتجد من يدعو على اليهود والنصارى بشكل مطل
مدروس العواقب تتلقفه وسائل اإلعالم فتحدث به ضجة يف األوساط الغربية، فينبي املتطرفون من 

 .(2) ق املسجدالسياسيني  للتصدي هلذه التصرحيات واملطالبة بطرد الداعية أو إغال
ضعف اإلملام بلغة اآلخر واترخيه وثقافته ونظمه وقوانينه السائدة مما ينعكس سلبا على كيفية اثلثا: 

 التعاطي والتعامل مع النوازل واحلوادث واملستجدات يف اجملتمع الغريب. 

                                                 

 96ص ، "مشكالت األقليات املسلمة يف الغرب"محود،   (1)
http://www.alukah.net/publications_competitions. 

تلك القضية اليت أاثرهتا وسائل اإلعالم اهلولندية عن أحد األئمة املغاربة الذي وصف الشذود اجلنسي على سبيل املثال   (2)
 على دواليب احلكم.الشواذ "ابملرض الذي جيب مقاومته" دون مراعاة للظرفية الثقافية والسياسية والقانونية وهيمنة لويب 
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تقدير  رابعا: العشوائية واالرجتال، ومن مظاهر ذلك ضعف التخطيط والتعامل مع الوقائع، وسوء
، مسايرة العامة واالستجابة لضغوطهملعناية ابلنظر يف املصاحل واملفاسد، وغلبة العاطفة و العواقب، وقلة ا

وعدم التوازن يف الطرح بني اخلطاب الروحي والعاطفي والوجداين، وبني اخلطاب العقلي والفكري 
 والثقايف. 
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 تحدايتال هذه هةمواج يف املسلمة اتاألقلي مسالك ين:الثا املبحث

 التعامل مع الواقع األوريب. األقليات املسلمة يف املطلب األول: مسالك

 قراءته بصورة صحيحةلذا جيب عليها التعامل مع هذا الواقع األوريب، من  مفرّ املسلمة  قلياتلأل يعد مل
تاحة اليت تساعد والتعرف على إجيابياته وسلبياته، واستثمار الفرص واإلمكاانت امل ومنطقية وهادئة،

 وسليم مع حيثيات هذا الواقع ومستجداته وإكراهاته املختلفة.بشكل جاد التعامل   على

كما أن على املسلمني يف الغرب أن يسعوا مبختلف الوسائل واألساليب لرفع الظلم السياسي 
ليت ضاقت هبا وين الذي يتعرضون له، خاصة فيما يتعلق مبمارسة حقوقهم الدينية، اواالجتماعي والقان

ارتداء احلجاب يف املؤسسات ها، كحظر من درعا بعض الدول األوربية، فسنت قوانني جمحفة متنعهم
وغري ذلك من أنواع املضايقات اليت ذكرانها يف املبحث  والتضييق عليهم يف الذبح احلالل، التعليمية،

 .وسائل املتاحة لرفع احليف عنهمالو  السابق، لذلك كله جيب على األقلية املسلمة أن تنتهج كافة الطرق
يقوم  فرض على الكفاية ورفع الظلم حبسب اإلمكان، فنشر العدل حبسب اإلمكان،"يقول ابن تيمية: 

  .(1)"ذلك مقامه يف كل إنسان مبا يقدر عليه من ذلك، إذا مل يقم غريه

ت واملشكالت كثرية بغية جتاوز هذه التحدايسالك  نتهج مأن ت الصددلألقلية يف هذا وميكن 
كؤود وحائال صلبا أمام حتقيق تعايش إنساين مثمر بينها وبني اآلخر، ومن هذه   اليت تشكل عقبة

  :املسالك

 أوال: مسلك التعامل مع املضايقات والقوانني املعادية. 
 واملشروعة للمطالبة حبقوقهااملتاحة  املسلمة يف هذه احلالة استعمال كل الوسائلنبغي على األقلية ي

 :ومن هذه الوسائل، مييز والتضييق والعنصرية اليت تتعرض هلاوالتعبري عن موقفها من الت
ألن  ،التشريعات الغربيةاالستفادة من املنافذ والثغرات يف رفع شكاوى للمحاكم األوربية، و  .1

نستفيد  القوانني الغربية مملوءة ابملنافذ والثغرات اليت لو درسناها جيدا  وأتقّناها، ألمكن لنا أن"

                                                 

 .30/357د.ط، جمموع الفتاوى، ابن تيمية،   (1)
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السرتداد احلقوق، ومنع اجلور  احملاكم مثل هذه دىورفع الظلم ل. (1) "نامنها يف حتسني أحوال
الفقهي اإلسالمي اجملمع كما قرر ذلك    جائز شرعا، واحليف واالعتداء على األقلية املسلمة

: سلمان رشدي اليت كتبها املدعو املسيئة لإلسالم التابع لرابطة العامل اإلسالمي بشأن الرواية
يعلن اجمللس أنه جيب مالحقة هذا الشخص، بدعوى قضائية جزائية تـُق د م عليه، وعلى دار "

توىل رفع هذه الدعوى النشر اليت نشرت له هذه الرواية يف احملاكم املختصة يف بريطانيا، وأن ت
ه الدعوى أقوى عليه منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت متثل الدول اإلسالمية، وأن تـُو كّ ل يف هذ

وواضح من القرار   ".(2) "احملامني املتمرسني يف القضااي اجلنائية أمام حماكم اجلزاء البيطانية
 .(3) ك النازلة"نية يف تلجتويزهم التحاكم إىل احملاكم البيطا

 التظاهرات، ةاالعتصامات الصامتتفعيل خمتلف وسائل الضغط واالحتجاج املعاصرة، مثل" .2
املعارض والندوات  لصقات واالعالانت يف الشوارع ووسائل االعالم، إقامةامل وضع السلمية،

أهل احلكمة والتعقل واإلنصاف  تنظيم احلوارات مع ،توزيع البياانت والكتيبات ،واحملاضرات
وقد يسأل سائل عن مدى جواز بعض هذه الوسائل من الناحية الشرعية  ،(4) "بينيمن الغر 

وخيتلط والفاجر،  ها بعض املفاسد، ويشارك فيها البّ اليت تكتنف واالعتصامات كاملظاهرات
 الرجال فيها ابلنساء؟، كما:

مجلة من ختتلط فيه املصاحل واملفاسد، وتتزاحم فيه املنافع واملضار، فهو يشتمل على "
املصاحل كما يشتمل كذلك على مجلة من املفاسد، وهذا هو الشأن يف كثري األمور يف 

وغربة الدين، حيث ختتلط املصاحل واملفاسد، فال تكاد جتد مصلحة حمضة، أزمنة الفنت 
ويكون ذلك من أسباب االختالف والتفرق، فمن الناس  ،وال تكاد جتد مفسدة حمضة

حة وحدها ويغفل النظر إىل املفاسد وقد تكون راجحة، ومن من ينظر إىل جانب املصل
الذكر صفحا عن املصاحل وقد ال الناس من ينظر إىل جانب املفسدة وحدها ويضرب 

                                                 

مسلمو الغرب بتفريطهم ال ميثلون اإلسالم بشكل جيد..وأورواب ترتد عن النصرانية"،  حوار بعنوان " ،الغضبان  (1)
http://www.almoslim.net/node/8681 

 .252، املالحق، صالعامل اإلسالميقرارات اجملمع الفقهي التابع لرابطة   (2)
 .1/270، 1ط، فقه النوازل لألقليات املسلمة، أتصيال وتطبيقا، حممد يسري  (3)
 32ص ،  "مشكالت األقليات املسلمة يف الغرب"محود،   (4)

http://www.alukah.net/publications_competitions. 
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يده وقد تكون مرجوحة، ومنهم من حياول املوازنة بينهما، وقد تنضبط املوازين يف 
 . (1)   "!-عز وجل-ده هللا د من سدّ تضطرب، واملسدّ 

 اجملمع الفقهي لفقهاء الشريعة أبمريكا جبواز التظاهر كما هو مؤطر ومقنن له يف وقد أفت
خالل دورته الثالثة لألئمة املنعقدة مبدينة سكرمنتو بكاليفورنيا ، حيث  الدول الغربية، وذلك

 نص على التايل:
معاصرة التظاهر هو إعالن رأي أو إظهار عاطفة يف صورة مسرية مجاعية، وهو وسيلة "

 ...من وسائل التعبري عن الرأي، وتوجيه القرار السياسي يف اجملتمعات الدميوقراطية
، وتنظم القوانني (2)لغربية ابلشرعية واحلماية القانونيةاجملتمعات ا ع التظاهر يفويتمتّ 

ممارسته حت ال يتحول إىل وسيلة من وسائل الفوضى أو التخريب للممتلكات واملرافق 
 العامة.

و يف اإلطار الذي تقرره له اجملتمعات الغربية ميكن أن يكون وسيلة من وسائل وه
أو يف بعض  ، يف بعض املواقعال سيما إذا تعنّي االحتساب وحتقيق الصاحل العام، و 

مع ضرورة االجتهاد يف تقليل مفاسده قدر  ،املواقف وسيلة إىل حتقيق هذا املقصود
 . (3) ")*( الوسع والطاقة

                                                 

 ،"اإلسالم ابلغربمن اجلوانب الفقهية يف عالقة "الصاوي،   (1)
http://cms.islam.gov.kw/Pages/ar/BookItem.aspx?id=110

 يقّر الدستور اهلولندي ابحلق يف حرية التظاهر بشكل سلمي، فقد ورد يف ديباجته أنه:   (2)
 .ينبغي االعرتاف ابحلق يف التجمع والتظاهر، دون املساس مبسؤولية اجلميع مبوجب القانون" -
 ".ة الصحة العامة، وملصلحة حركة املرور، ومكافحة أو منع االضطراابتقوانني من جانب البملان حلمايميكن وضع  -

من الدستور اهلولندي على موقع احلكومة اهلولندية:  تاسعةانظر: املادة ال
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2007/06/26/de-

nederlandse-grondwet-2006 
جتهادات اجلماعية الصادرة عن اجملامع الفقهية يف الغرب، فإنه من املهم أن تطبع مجيع هذه نظرا ألمهية هذه الفتاوى واال )*(

 الفتاوى، وتبوب موضوعيا، وترتجم إىل مجيع اللغات األوربية، وذلك لتحقيق عدة أمور منها:
 ية من االستفادة منها.متكني املراكز واملساجد واملؤسسات واملسلمني يف الداير الغرب -
 صادر موثوقة للرجوع إليها يف البحوث العلمية.إجياد م -

 مبدينة املنعقدة أبمريكا الشريعة فقهاء جملمع الثالثة الألئمة لدورة خلتاميا البياناجملمع الفقهي لفقهاء الشريعة أبمريكا، موقع   )3(
  كاليفورنيا  – سكرمنتو

http://www.amjaonline.net/2006/04/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9-2/
http://www.amjaonline.net/2006/04/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9-2/
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السعي يف إجياد هيئة إسالمية تضم قادة العلم والرأي والفكر والسياسة يف كل بلد أوريب تكون  .3
سلمني يف هذه الداير، جيتمعون حوهلا ويتقيدون بقراراهتا. وال شك هلا شبه والية على أمور امل

فروض الكفاايت، ألهنا حتقق  أن إجياد مثل هذه اهليئات يعّد من -رأي الباحث-حسب 
أن  على ذلك ومكتسبات كثرية للجالية، كما أهنا تدفع عنهم مفاسد عديدة، فضال مصاحل

  .تأمام السلطاهم وحدة متثلهيئة دينية مإجياد  املسلمة من اجلالية الدول الغربية تطلبكثريا من 
، كما ذهب إىل ذلك وقد نص بعض الفقهاء على صحة مثل هذه التولية، ووجوب حتقيقها

فيجوز للمسلمني إقامة اجلمع  ،أما يف بالد عليها والة الكفر" :حيث قال ،اإلمام ابن جنيم
، وما قرره (1)"وجيب عليهم طلب وال  مسلم ،ويصري القاضي قاضيا  برتاضى املسلمني ،واألعياد

اعلم أن  "علماء املالكية من أن مجاعة املسلمني تقوم مقام احلاكم والقاضي، يقول الدسوقي: 
مجاعة املسلمني العدول يقومون مقام احلاكم يف ذلك ويف كل أمر يتعذر الوصول فيه إىل احلاكم 

رف على مصاحلهم، وتنافح متثل املسلمني، وتش فال شك أن وجود هيئة. (2)"أو لكونه غري عدل
عن قضاايهم الدينية واالجتماعية والسياسية وغريها من األولوية مبكان، وتفوق من حيث 
املصلحة والضرورة والوجوب إجياد قاض عدل حيكم بني املسلمني يف نزاعاهتم الشخصية، كما 

املسلمني لى ضرورة أتمري أحد اإلمارة يف السفر ع ميكن أن يستدل يف هذا املقام حبديث
وطاعته، حسما ملادة اخلالف، وجلبا للمصاحل واالئتالف، كما يف حديث أيب داود أن رسول 

يقول اإلمام الشوكاين يف نيل األوطار  .(3)"قال: "إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم  هللا 
ب كام، وبوبه بباب وجو كتاب األقضية واألح  موضحا فقه هذا احلديث، بعد أن أورده يف

لكل عدد بلغ ثالثة فصاعدا  وفيها دليل على أنه يشرع"نصب والية القضاء واإلمارة وغريمها: 
ألن يف ذلك السالمة من اخلالف الذي يؤدي إىل التالف، فمع عدم  أن يؤمروا عليهم أحدهم

يقل االختالف هلكون، ومع التأمري التأمري يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه في

                                                 

 http://www.amjaonline.net/2006/04 
 .6/298 ،2ط ،كنز الدقائقالبحر الرائق شرح  ابن جنيم،   (1)
 .2/519د. ط، ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، الدسوقي  (2)
(، ورواه الطباين يف 2608، رقم )295، كتاب اجلهاد، ابب يف القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، صالسننرواه أبو داود يف   (3)

  .3/314السلسلة الصحيحة: إسناده حسن،  (، وقال األلباين يف8089، رقم )9/42، ابب امليم، املعجم األوسط
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الكلمة، وإذا شرع هذا لثالثة يكونون يف فالة من األرض أو يسافرون فشرعيته لعدد  وجتتمع
ويف ذلك . أكثر يسكنون القرى واألمصار وحيتاجون لدفع التظامل وفصل التخاصم أوىل وأحرى

إلمام ، وذهب ا(1)" احلكامنصب األئمة والوالة و  دليل لقول من قال: إنه جيب على املسلمني
يف هذا " طحاوي إىل وجوب طاعة أمري السفر، وعّدها كطاعة األمراء والسالطني، فقال:ال

قد جعل األمري الذي يؤمره الناس عليهم حيث يبعدون من أمرائهم،  احلديث أن رسول هللا 
عليهم يف وجوب السمع منهم والطاعة له فيما أيمرهم به أمراؤهم إذا كانوا  كأمرائهم
  .(2)"حبضرهتم

إنشاء هيئة إسالمية عليا متثل األقلية املسلمة يف كل بلد أوريب، ومن االقرتاحات يف هذا اإلطار 
ا كل اجلمعيات واملنظمات واملؤسسات اإلسالمية العاملة داخل الدولة، وهذه الفكرة وتنتظم داخله

 هتدف إىل حتقيق عدة أهداف ومطالب ومهام حيوية منها: 

  .إبمسهم انطقةسياسية  منصةك  اهبا رمسي  لمة هيئة كبى معرتف أن يكون لألقلية املس" .أ
واإلعالمية للهيئات واجلمعيات اإلسالمية توحيد املواقف وردود األفعال السياسية  .ب

 .املتنوعة واملختلفة جتاه املشكالت واألزمات اليت متر هبا األقّليات املسلمة هناك
ات سياسية وحزبية واليت يعرف عنها إنشاء عدد من التحالفات مع أحزاب وكتل ولوبي .ج

 . قضااي املسلمني تفهم ودعم
جراءات واملواقف اليت من شأهنا احلد والتقليل من شدة الختاذ عدد من اخلطوات واا .د

عمليات التغريب وسلب اهلوية املتعرض هلا األقّليات املسملة يف الغرب سواء من 
 .اسية أو اإلعالمية أو الدينيةيالسلطات الس

، تتوجه ابخلطاب للعامل اتإبسم هذه األقلي أا وإعالمي  اة فضائية تتحدث رمسي  ء قنإنشا .ه
ألفراد األقلية املسلمة داخل البلدة متناولة أوضاع األقلية املسلمة فضال  عن الغريب و 

 .(3) "التعريف ابإلسالم وحضارته كمنوذج مغاير ومشارك للنموذج الغريب

                                                 

 .8/294، 1، طشرح منتقى األخبار نيل األوطارالشوكاين،   (1)
 .39-12/38 ،1ط ،شرح مشكل اآلاثرالطحاوي،   (2)
.75، ص اجلاليات اإلسالمية يف أورب املنافذ، املشكالت، احللول، د.طاألصور،   (3)
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 تطرفة.صوات العنصرية ووسائل اإلعالم املاثنيا: مسلك التصدي لألحزاب واأل
ات التعامل مع األحداث، وجتنب االحندار يف ردّ وبعد النظر يف  الصب واحللم، يتلتحلي بصفا .1

جل - هللا يقول .فعل غري حمسوبة العواقب، تستفيد منها اجلهات املعادية وتزيد من شعبيتها
﴿  :-وعال                    

                      

  ﴾ (1) " :وكان  ، قال القرطيب ن، فكان واملشركو  اليهود كان هبا املدينة ملا قدم
وأخب أنه من عزم وندب هللا عباده إىل الصب والتقوى  كثريا،   هو وأصحابه يسمعون أذى  

، إن ذلك كان قبل نزول القتال. واألظهر أنه ليس ثيف سياق احلدي البخاري األمور. وكذا يف
لقتال أبدا مندوب إليها، وكان عليه السالم مع األمر اب اجلدال ابألحسن واملداراة فإن ؛مبنسوخ

. ومعىن عزم األمور شدها ويداريهم، ويصفح عن املنافقني، وهذا بنّي  اليهود يوادع
انطالقا  وبني ابن تيمية املآالت والعواقب احلميدة لاللتزام بصفيت الصب والتقوى . (2)وصالبتها"

ب البد وأهل الكتا ،املشركني من أعداءهم فأخبهم أن" ، فقال:ية الكرمية السالفة الذكرمن اآل
يصبوا ويتقوا فإن ذلك من عزم األمور . فالصب والتقوى  إن أبلسنتهم وأخب أهنم يؤذوهمأن 

  . (3)"أبلسنتهم واملؤذين أبيديهم املظهر للعداوة املؤذين يدفع شر العدو
مع اإلساءات اليت تعرض هلا، وتطبيق هذا   السرية النبوية يف كيفية تعاملهاالستفادة من  .2

 -عليه السالم- سلكها النيب الواقع املعاش، حيث تنوعت الوسائل واألساليب اليت املنهج يف
 :وفقا لنوعية املوقف واإلساءة، ومن هذه األساليب

ألذى، وأسلوب البحث "أسلوب االلتجاء إىل هللا ابلدعاء، وأسلوب الصب وحتمل ا
ب بني قومه، من وجاهة عمه أيب طال -عليه السالم-عن سند وركن شديد كاستفادته 

املطعم بن عدي لدخول مكة، وأسلوب العفو والصفح والتسامح،  وطلب جوار
وأسلوب استغالل املناسبات والفرص املواتية كاستغالله ملواسم احلج وأسواق العرب 

، وأسلوب تفنيد الشائعات واالدعاءات، وأسلوب احلجة لعرض دعوته وطلب محايتها
                                                 

  .186سورة آل عمران، اآلية:  (1)
 .285 /4 د.ط،  واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان،اجلامع ألحكام القرآن، د.ط ، قرطيبلا(2)
 .10/508د.ط، جمموع الفتاوى، بن تيمية، (3)
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وأسلوب املقاطعة واحلظر االقتصادي كما يف قصة  والبهان واجلدال ابليت هي أحسن،
عليه -فاسد مقدم على جلب املصاحل كامتناعه إسالم مثامة بن أاثل، وأسلوب درء امل

عليه -رأي العام كما يف قوله لل مراعاةعن قتل زعيم املنافقني عبد هللا بن أيب  -السالم
  . (2)  .."(1)  «ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابهدعه، »: -السالم

فتحري األساليب املناسبة يف تعامل األقلية املسلمة مع األزمات املختلفة، والنظر يف املآالت،    
من واجبات الوقت مع ضرورة احلفاظ على مسعة اإلسالم واملسلمني من التشويه أو الطعن، 

 وضرورات املرحلة.

كيل حمامني حمرتفني وى قضائية ضدهم، وتو متابعة املسيئني لإلسالم واملسلمني قانونيا، ورفع دعا .3
لديهم القدرة على االستفادة من الثغرات القانونية، واستخراج ملفات وقضااي مشاهبة أدين فيها 

ن من العقاب بدعوى حرية التعبري، واحلذر من أصحاهبا يف نفس القضااي، حت ال يفلت املدا
، سواء ابلضرب أو القتل  لإلسالم أو للنيب االجنرار إىل ردات فعل فردية لالنتقام من املسيئني

ملا يف ذلك من إساءة بليغة لسمعة اإلسالم واملسلمني، وإعطاء الفرصة لآللة اإلعالمية احلاقدة، 
من أجل أتليب الرأي العام على املسلمني يف أوراب. يقول ابن تيمية يف معرض حديثه عن امتناع 

فإن الناس ينظرون " كمة من ذلك، بن أيب، وبيان احلعن قتل زعيم املنافقني عبد هللا النيب 
ا من أصحابه قد قُتل فيظن الظان أنه يقتل بعض أصحابه على  إىل ظاهر األمر فريون واحد 
غرض أو حقد أو حنو ذلك فينفر الناس عن الدخول يف اإلسالم، وإذا كان من شريعته أن 

ه فألن يتألفهم ابلعفو دين هللا وتعلو كلمتيتألف الناس على اإلسالم ابألموال العظيمة ليقوم 
 . (3)"أوىل وأحرى

املسيئني  للدين اإلسالمي، كما أنه ال جيوز ألحد من أبناء األقلية املسلمة إقامة احلدود على     
ليس من اختصاصات األفرادـ، ألن ذلك يف نبينا عليه أفضل الصالة والسالم،  أو من يطعنون

                                                 

، )يقولون لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل(، كتاب التفسري، ابب قوله: صحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (1)
 .(4907)رقم 
رسالة  ،يف مواجهة اإلساءات اليت تعرض هلا وتطبيقاته الرتبوية يف واقعنا املعاصر منهج النيب ، عوض املالكي  (2)

 /https://uqu.edu.sa/lib/digital_library/uqu_msgs_all/ar، 134-113، ص ماجستري
 .1/243، 1ط ،الصارم املسلول على شامت الرسول ابن تيمية،   (3)
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  (1) اتفق الفقهاء " لذلك فقدللفنت والفوضى،  منعا به،سلم أو انئابحلاكم امل وإمنا هو منوط
على أنه ال يقيم احلد إال اإلمام أو انئبه، وذلك ملصلحة العباد، وهي صيانة أنفسهم وأمواهلم 

 .(2)"وأعراضهم، واإلمام قادر على اإلقامة لشوكته، ومنعته، وانقياد الرعية له قهرا وجبا
على أن اإلمام ا فاتفقو  -أي شرب املسكر-:"وأما من يقيد هذا احلد يابن رشد املالك يقول

يتواجدون يف  ويف ظل واقع األقليات املسلمة، حيث .(3)يقيمه، وكذلك األمر يف سائر احلدود"
دول غري إسالمية، فما عليهم إال اللجوء إىل الوسائل القانونية الوضعية، للدفاع عن مقدساهتم 

 الشرعية.
مع األحزاب املناصرة لقضااي املهاجرين، ودعوة اجلالية للمشاركة يف االنتخاابت  عقد حتالفات .4

تشجيع املبادرات الغربية الداعمة قطع الطريق على األحزاب العنصرية، و البلدية والبملانية بكثافة ل
االحتاد األورويب، املسؤول عن مكافحة اإلرهاب،  منسق، كمبادرة ملوقف األقليات املسلمة

التمييز االجتماعي ضد  مكافحةدعا فيها إىل "م اليت 2010دي كريشوف( يف ديسمب  )غيل
الداخلية والعدل يف الدول األعضاء ابالحتاد  املسلمني يف أورواب، وذلك يف ختام اجتماع وزراء

 .(4)  االورويب"

لب مع غري املسلمني من أجل إحقاق احلق، والدفع الضرر عن املسلمني مط (5)فالتحالف   
 أن عنه هللا رضي هللا عبيد بن طلحة حديث فيف ، ولنا يف رسول هللا أسوة حسنة،(6)شرعي

                                                 

، وبداية اجملتهد وهناية 6/154، د.ط ،لشافعيل، واألم 9/204 ،2ط ،للكاسايندائع الصنائع يف ترتيب الشرائع انظر: ب  (1)
 .6/178، ، د.طوكشاف القناع للبهويت، 811د، د.ط، صالبن رشاملقتصد 

 .17/144، 2، طاملوسوعة الفقهيةوزارة األوقاف الكويتية،   (2)
 .811، د.ط، صبداية اجملتهد وهناية املقتصد ،حممد بن أمحد القرطيب،ابن رشد   (3)
 ، "زعماء الغرب يتباكون على األقّليات الدينية يف العامل اإلسالمي -رغم اضطهادهم للمسلمني " خليفة،  (4)

http://www.al-forqan.net/articles/1085.html 
 ،جامع األصول يف أحاديث الرسول ابن األثري، . التعاضد والتساعد واالتفاقأصل احل ْلف: املعاقدة واملعاهدة على   )5(

 .6/565 ،1ط
من هذا  128وقد استفاد املسلمون يف مكة كثريا من األحالف اجلاهلية واملنطق القبلي يف اجلوار واحلماية. للمزيد انظر: ص  (6)

 البحث.
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 به يل أن أحب ما (2)حلفا   (1)دعانجُ  بن هللا عبد دار يف شهدت لقد» قال:  هللا رسول
 العدل إلقامة حتالف حقيقته يف احللف وهذا" .(3)«ألجبت اإلسالم يف به أدعى ولو النعم، محر

 يتحّفظ ومل ،«اإلسالم يف مثله إىل أدعى ولو» :  هللا رسول قول منه والشاهد الظلم، ونفي
 هدف هو األعظم هدفه ألن كفار؛  أو مشركون وأهنم فيه، املشاركني نوع على  هللا رسول
له جيعله يف حكم وكأنه كان بعد   ، و"هذا يفيد أن إقرار النيب (4)"اإلسالم له يدعو سام  

صار حبضور  كان فعال جاهليا دعتهم إليه السياسة، فقدهذا وإن  ، يقول املاوردي: "(5)اإلسالم"
  .(6)نبواي" وفعال شرعيا حكما أمره أتكيد يف قاله وما ،له رسول هللا 

 ،(7)«وأميا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة ،اإلسالم يف حلف ال»: أما قوله 
 اجلاهلية يف يفعلونه كانوا  وما العدل، وقواعد سالماإل مقاصد الفخي الذي احللف به فاملقصود

أبن املنفي ما كانوا يعتبونه يف اجلاهلية من نصر " حجر: ابن يقول الظامل، وإعانة أثر من
الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها ومن التوارث وحنو  ولو كان ظاملا ومن أخذ ،احلليف

                                                 

أيب  وهو ابن عم والد املشهورين يف اجلاهلية، هو عبد هللا بن جدعان التيمي القرشي الكناين أحد سادات قريش، وأحد األجواد  )1(
قبل النبوة. كانت له جفنة أيكل منها الطعام القائم والراكب. انظر: البداية والنهاية   ، أدرك النيب -رضي هللا عنه- بكر الصديق
 .4/76، واألعالم للزركلي، 266-3/265البن كثري، 

كانت  قريشا وكان سبب احللف أن اإلمام البيهقي فقال بعد أن ذكر احلديث: " املراد هبذا احللف حلف الفضول كما بني ذلك (2)
فدعواهم إىل التحالف على التناصر، واألخذ للمظلوم من الظامل ،  والزبري بن عبد املطلب عبد هللا بن جدعان ، فقامابحلرم ملتتظا

حلف  ، فسموا ذلك احللف عبد هللا بن جدعان دار فتحالفوا يف :قريش.. قال القتييب وبعض القبائل من بنو هاشم فأجاهبما
ْرُهم ، على التناصف واألخذ للضعيف من القوي وللغريب من القاطن، قام به رجال أايم جُ  مبكة ، تشبيها له حبلف كان الفضول

". مساء هؤالء، فقيل: حلف الفضول مجعا أل والفضيل بن فضالة ، والفضل بن وداعة ، الفضل بن احلارث م:من جرهم يقال هل
 .6/367انظر: السنن الكبى للبيهقي، د.ط، 

، كتاب الوصااي، مجاع أبواب تفريق اخلمس، ابب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به السنن الكربىأخرجه البيهقي يف   (3)
 .7/325، 1: حديث صحيح، طالبدر املنريقال ابن امللقن يف  (.12110رقم )البداية، 

، 321ملخص يف حكم التحالف مع غري املسلمني، جملة البيان، ع الزهراين،  (4)
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=3504 

 .240، ص2، ط: دراسة اترخيية للنظم اإلدارية يف الدولة اإلسالمية األوىلاإلدارة يف عصر الرسول الكرمي،   (5)
 .106ص ،1طالايت الدينية، والو  األحكام السلطانيةاملاوردي،   (6)

، 2210، ص -رضي هللا عنهم-بني أصحابه  ابب مؤاخاة النيب فضائل الصحابة،  كتابالصحيح، مسلم يف  أخرجه  )7(
 .2925، رقم331، وأخرجه أبو داود، كتاب الفرائض، ابب احللف، ص(2530رقم )
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 والقيام يف أمر الدين وحنو ذلك من املستحبات ،ومنصر املظل عدا ذلك من واملثبت ما ،ذلك
    .(1)"كاملصادقة واملواددة وحفظ العهد  ،الشرعية

أصل احل ْلف: املعاقدة واملعاهدة على التعاضد والتساعد واالتفاق، فما كان " األثري: ابن وقال 
الذي ورد النهي عنه يف اإلسالم منه يف اجلاهلية على الفنت والقتال بني القبائل والغارات، فذلك 

 ..وما كان منه يف اجلاهلية على نصر املظلوم وصلة األرحام« ال حلف يف اإلسالم» :بقوله 
يريد: من « . وأميا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة» :قال فيه فذلك الذي 

 .(2)"والنصر للحق، وبذلك جيتمع احلديثان املعاقدة على اخلري،
جائز مع غري املسلمني إلحقاق احلق ودفع الظلم والباطل  اتالتحالفعقد وعليه فإن    

 مراعاة الشروط التالية: تأكد، إال أنه ي(3)شرعا
أن يكون هذا التحالف على أمر مشروع من مصلحة تستجلب، أو مفسدة تستدفع، " .أ

 وأن يتم تقدير هذه املصاحل مبيزان الشريعة.
 ابإلسالم واملسلمني. يضرّ أال تتضمن التزاما   .ب
ذا أن يتأكدوا من ثقة الطرف الثاين يف وعوده، وإذا أحسوا خبيانة عليهم أن ينبذوا ه  .ج

﴿ : ، لقوله تعاىلالتحالف                    
   ﴾ (4) " (5). 

 .(6) "أال يرتتب عليه مواالة الكفار حبيث حيصل الرضا ابلكفر، والتحسني للشرك" .د

                                                 

 .10/518 ،1طفتح الباري شرح صحيح البخاري،  ابن حجر،   (1)
 .6/565 ،1ط ،جامع األصول يف أحاديث الرسول ابن األثري،   )2(
املناصرة بني أهل امللة ال ": جدلية العالقة بني الوالء الديين واالنتماء القوميانظر كذلك قرارات جممع فقهاء الشريعة حول   )3(

إغاثة امللهوف، وإن كان من غري املسلمني، واملواثيق املشروعة بني بين البشر عامة من نصرة املظلوم، و تنفي ما تنشئه األحالف 
والضرب على يد الظامل ومنعه من الظلم، وإن كان من املسلمني، لعموم مبدأ التعاون على الب والتقوى وعدم التعاون على اإلث 

   ن".والعدوا
  .59، اآلية: األنفالسورة  (4)

461ص ، 1، طه اإلسالمياألحكام السياسية لألقليات املسلمة يف الفقتوبولياك، )5(
.242ص ،1طاالستعانة بغري املسلمني يف اجلهاد اإلسالمي، ، شبري)6(
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اجلسور مع األصوات املعتدلة من الكتاب والسياسيني والشعوب واملؤسسات، واالبتعاد عن  مدّ  .5
وإطالق القول أبن اجلميع حمارب واجلميع يف مقام التهييج "، التعميم يف احلكم على اآلخرين

حاشدة مة من اإلطالقات الفاحشة اليت حتتاج إىل مراجعة، وقد رأينا مظاهرات على هذه األ
جمتمعات كثرية تعلن رفضها لسياسات قادة بالدها وأتييدها حلق الشعوب املعتدى عليها يف 

يف االنتصار واملقاومة، ومن هؤالء من حوكم، وتعرض لعقوابت جائرة بسبب هذه املواقف، 
ضيه املصلحة العامة لإلسالم واملسلمني تثمني مواقف هؤالء، والتمييز والذي يقتضيه العدل وتقت

 املعتدين من بين جلدهتم، بل واستثمار مواقفهم يف نصرة احلق اإلسالمي، وإقامة بينهم وبني
  .  (1)  احلجة على الذين ظلموا منهم!"

تمعات، ومن وعليه فإن على األقليات املسلمة أن "تفرق بني من يعاديها يف تلك اجمل    
لمة يف عالقتها بغري املسلمني قلية املسيناصرها ويدافع عن حقوقها من غري أهل ملتها، فرتفع األ

فمن أعاهنا ومل يعن عليها فإن العالقة معه تقوم على الب ،     ﴾(2)﴿: شعار
احدة، فهناك تلة و ليس ك، و"مستوايت أنه التعامل مع الغرب علىينبغي ، كذلك (3)والقسط"

وهناك الغرب الشعوب  ،األعمال(الغرب السياسي )احلكام( وهناك الغرب اإلقتصادي )رجال 
والشعوب واملؤسسات ختتلف من  ،وهناك الغرب املؤسسات؛ واملصاحل السياسية واإلقتصادية

  .  (4)  "دولة ألخرى، فالبد من مراعاة هذه الفروق والبعد عن التعميم
ن واعني أبن اآلخر الغريب ليس شيئا  واحدا ، ولكنه عوامل خمتلفة، فأمريكا أن نكو ينبغي " كذلك

غري أورواب، وكما إن هناك متايزات داخل أورواب ذاهتا، حيث ختتلف إجنلرتا عن فرنسا وأملانيا 
قوى مثال ، فان مثة متايزات أخرى داخل الدولة الواحدة، ذلك أن الدميقراطيات الغربية حتفل ابل

واملؤسسات اليت قد تتباين يف مواقفها إزاء القضية. ولذلك من املهم أن تكون تلك  سياسيةال

                                                 

 108ص  ،"مشكالت األقليات املسلمة يف الغرب"محود،   (1)
http://www.alukah.net/publications_competitions. 

 .113سورة آل عمران، اآلية:   (2)
 .13-1/12، 1ط، سلمة أتصيال وتنزيالفقه النوازل لألقليات امليسري،   (3)
 ،5-4 ص ،"من اجلوانب الفقهية يف عالقة اإلسالم ابلغرب"الصاوي،   (4)

.http://cms.islam.gov.kw/Pages/ar/BookItem.aspx?id=110  
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اخلرائط واضحة يف ذهن العقل اإلسالمي، لكي ال يضع اجلميع يف سلة واحدة، ولكي يعرف 
 . (1) "إىل من يتوجه، ومن خياطب

دات ابختاذ "رّ  نياملسلملصاحل توظيف ما يصدر من األحزاب اليمينية ووسائل اإلعالم احلاقدة  .6
خلق رأي عام و فعل منظمة وحضارية، وذلك من خالل إعالم إسالمي موازي لإلعالم الغريب 

، والدعوة للحوار بشكل حضاري يفهمه الغرب قضااي املسلمني هناكمضاد وتوضيح أبعاد 
ا عن التعصّ آلالعلين ومناقشة ا د املعاصرة ومن الشواه ،(2) ب والتشنج"راء األخرى هبدوء بعيد 

على هذه الردود احلضارية "رد فعل املسلمني يف هولندا إثر بث فيلم فتنة على اإلنرتنت، حيث 
املسلمني يف هولندا جنحوا يف التعبري عن أنفسهم بطريقة حضارية جعلت مسؤولني كبارا أن "

الذي عرضته صدد الفيلم يف هذا ال ومن احملاوالت اليت تذكر، "(3)  ."يف احلكومة تتضامن معهم
، (وناملفت)الشهري والذي جاء حتت عنوان  (يوتيوب)موقع الرابطة العربية األوروبية يف هولندا على

العنصرية للنائب املتطرف جتاه املسلمني واملهاجرين. كما يعرض الفيلم  و تظهر فيه املواقف
 . (4) "الوثيقة ابلعدو الصهيوين (فيلدرز) لعالقة

ناسبة، املراعية لفقه املصاحل واملفاسد، يعد ذلك تطرفني ابألساليب املففضح عوار هؤالء امل   
 :، ووجوب الرد عليهمعيف بيان ذم أهل البد من أفضل أنواع اجلهاد ابلكلمة. يقول ابن القيم 

فكْشف عورات هؤالء، وبيان فضائحهم، وفساد قواعدهم: م ن أفضل اجلهاد يف سبيل هللا، "

                                                 

 http://site.islam.gov.kw/Pages/ar/BookItem.aspx?id=106، "آفاق التواصل مع اآلخر"، هويدي  (1)
 ، )بتصرف(.33ص  ، "مشكالت األقليات املسلمة يف الغرب"، محود (1)

http://www.alukah.net/publications_competitions. ، 
 33ص ،رجع سابقم  (2)
، صورة اإلسالم يف املوروث االستشراقي سبب ظاهرة اإلسالموفوبيا يف الغرب""جريدة الشرق األوسط، لقاء صحفي بعنوان   (3)
 =اجلامعة احلرة أبمسرتداموالد عبد هللا أستاذ الدراسات اإلسالميةيف الدكتور مرزوق أمع 

http://classic.aawsat.com/details.asp?section=17&article=549550&issueno=11347#ا
.VKvVDiuG 

 قرطاجي، "فتنة، الفيلم الفتنة،  (4)
 http://www.saaid.net/daeyat/nohakatergi/84.htm 



217

 

ه مْ  -(1)اْهُجُهْم  » ...:اثبت ان بنحلس  ال النيبوقد ق ، ... (2)«وجبيل معك -أو ه اج 
فاملدافعة عن كالم هللا ورسوله، والذب عنه: من أفضل األعمال، وأحبها إىل هللا، وأنفعها 

 .(3)للعبد"
، شر الصائلني وكفّ  ،استعمال احلكومات والشعوب اإلسالمية سالح املقاطعة للجم املعتدين .7

املسلمون يف املقاطعة االقتصادية لشركة ما أو  من هذا ما إذا رأىوينبغي أن يستثىن "
مصلحة شرعية، وتقدير هذه األمور واملوازنة بني مصاحلها ومفاسدها، يرجع فيه   معنّي  بلد

سرخسي قال ال،  (4)"ألهل العلم واالختصاص، فإنه يتغري من حال إىل حال، ومن زمان إىل زمان
ن حيمل املسلم إىل أهل احلرب ما شاء، إال الكراع والسالح س أبال أب :"يف شرح السري الكبري

وهذا، ألن املسلمني حيتاجون إىل بعض ما يف دايرهم من األدوية واألمتعة، فإذا  ... والسيب
ليأيت املسلمني مبا منعناهم ما يف دايران فهم مينعون أيضا ما يف دايرهم، وإذا دخل التاجر إليهم 

من أن حيمل إليهم بعض ما يوجد يف دايران، فلهذا  ا  م، فإنه ال جيد بدّ ينتفعون به من دايره
 . (5) "رخصنا للمسلمني يف ذلك، إال الكراع والسيب والسالح

 

                                                 

انظر: لسان العرب البن منظور، مادة "هجا"، د.ط، ، شتمه ابلشعر وهو خالف املدح: ا وهجاءيهجوه هجو  هجا  )1(
15/32.  

(، ورواه 4123، الرقم )783من األحزاب، ص ، كتاب املغازي، ابب مرجع النيب صحيح اجلامعرواه البخاري يف   )2(
 (.2486، رقم )1008فضائل الصحابة، ابب فضائل حسان بن اثبت، ص كتاب، الصحيحمسلم يف 

 .302-1/301، 1، طعلى اجلهمية واملعطلة يف الرد الصواعق املرسلةابن القيم،   (3)
 ، "هل جيوز استخدام برانمج مصممه كتايب أو حريب"مركز الفتوى مبوقع الشبكة اإلسالمية،   (4)

https://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=23
5105&Opti

 .4/182، املبسوط، د.طالسرخسي،   (5)
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 اثلثا: مسلك التعامل مع ظاهرة التخويف من اإلسالم. 
ملا سالم، التصدي لظاهرة التخويف من اإلضرورة امللقاة على عاتق األقلية املسلمة،  من الواجباتف

هلا من آاثر سيئة يف تشويه صورة اإلسالم واملسلمني، وصّد الغربيني عن الدخول يف الدين اإلسالمي، 
 وتشريع القوانني اليت تصادر حقوق اجلالية ومكتسباهتا.

حبقيقة الدين اإلسالمي وأهله، وتوعية الرأي العام الغريب ، صورةالالعمل على تصحيح وعليه ف
من الواجبات الشرعية يف الظرفية ، اليت تعرف ابإلسالم وقيمه احلضاريةاملختلفة  امجالب  إقامةالسعي يف و 

 ومن االقرتاحات العملية يف هذا الصدد: الراهنة،
على غرار مؤسسات معاداة السامية أو   (1)اإلسالم واملسلمنيملكافحة كراهية  إنشاء مراصد .1

 الشواذ، والسعي يف إصدار قوانني جترم ذلك.

، واألحزاب اليمينية من اإلسالم ظاهريت التخويفب األقلية املسلمة على طرق التعامل مع ريتد .2
مثل ما من خالل دورات تدريبية، وورش عمل يف املساجد واملؤسسات املختلفة، املتطرفة، 
سلسلة دورات " يف مدينة أمسرتدام من تنظيم نديةبعض املؤسسات اإلسالمية اهلولقامت به 
أو ما -لبالد، تبحث سبل مواجهة اخلوف من اإلسالم ب األوىل من نوعها يف اتدريبية تعت

النمطية من خالل إحداث آليات عملية ملواجهة العنصرية والقوالب  -بـ"اإلسالموفوبيا" يعرف
وجتنب  ،ضد املسلمني، وتعزيز القدرة على التكيف ومواجهة الظاهرة أبكثر جدية وثقة ابلنفس

 .(2)"الردود االنفعالية

ة املشاركني فيها حول هذه ونوعي ،عدد من املؤمترات والندوات تتنوع وتتفاوت يف حجمهاعقد  .3
ث اخلروج منها ابقرتاحات  ،هالإلحاطة بكافة أسباهبا ومظاهرها وآاثرها وسبل عالج ؛الظاهرة

 وتوصيات متبوعة خبطة عمل.

ملسلمني، سواء من حيث الشكل االهتمام بشكل كبري بتطوير اإلعالم اإلسالمي املوجه لغري ا .4
والوقوف أمام احلملة الشرسة اليت يتعرض هلا رة على املنافسة واملضمون أو وسائل اجلذب والقد

 ألن اإلعالم يف الوقت الراهن من أهم املؤثرات يف تشكيل التوجهات واملواقف واآلراء.    ؛اإلسالم

                                                 

 وقد خطا املسلمون يف هولندا خطوات يف هذا الشأن ولكن مازالت يف بدايتها، مثل مركز مقاومة "اإلسالموفوبيا" .  (1)
-http://www.hollandaonline.nl/2013/02/blog، "دورات ملواجهة اإلسالموفوبيا هبولنداالدجبي،   (2)

post_1947.html .
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مهمتها إبراز  اإلسالمية يف بلداننا تاجلامعاومراكز حبوث ابلتعاون مع  علمية مؤسساتإنشاء  .5
ه والرد عن الشبهات اليت تثار حوله، ودراسة الواقع الغريب بكل أبعاده وجتليات اإلسالمحماسن 

 كل حول جادة علمية وأحباث دراساتالثقافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، وإجراء "
 الدقيقة واملتابعة والرصد ة،املعاصر  معاتهتوجم وجوده ومقومات وحضارته واترخيه ابلغرب يتعلق ما

 يف اإلعالمي اخلطاب ومؤشرات ة،السياسي والتوجهات والتحركات والفكرية العلمية للفعاليات
 السياسي القرار يف التأثري ومواضع ا،فيهى القو  موازين على والتعرف، الغربية الدول عواصم

 وغين. واملعنوية املادية واإلمكاانت الالزمة تالطاقا بكل املراكز هذه ودعم. العام الرأي ويف
 تعرف حيث ، ابلتواصل املعنية اجلهات أمام الطريق ينري أن شأنه من كله ذلك أن البيان عن
 . ( 1)"وقت أي ويف ف،وكي، خبطاهبا تتجه أين إىل

 ابسم أكادميي علمي برانمج إبنشاء اإلسالمي العامل يف األكادميية التعليمية املؤسسات قيام" .6
 األجيال ومتكني ة،متخصص علمية دراسة وتدريسه الغرب دراسة خالله من يتم ب،الغر  علم

 ونظمه وقوانينه لداينته شاملة موضوعية علمية معرفة الغرب معرفة من األمة أبناء من الصاعدة
 . (2) اقعه"وو  واترخيه ومصاحله حياته ومنهج وثقافته

إنتاج برامج وأفالم وتقارير إخبارية وغريها  عالمي، يتوىلإلاضرورة إنشاء جهاز إسالمي لالنتاج " .7
ونقلها للشعوب األخري من خالل القنوات  ،واملسلمني تتناول الصورة احلقيقية لإلسالم

 .(3) "الشعوب الغربية الفضائية وشبكة اإلنرتنت وبلغات

مقاصد الدين من منطلق شرعي حيافظ على األصول، ويراعي ما بني  جتديد الفكر اإلسالمي .8
النزعة  -النزعة اإلبداعية  -املوضوعية والعلمية "ومطالب احلياة العصرية، حيث يتميز ب 

الثبات أمام  -اخلصوبة اللغوية -التفكري املنظم  -واإلقدام  اجلسارة –النزعة العملية  –النقدية 
ايت اي العصرية والتحدالرتكيز على القضاو" ، (4)"املتفائلة النظرة –اح نفتالا -مقاومة التجديد

                                                 

 .74ص د.ط، بني املسلمني والغرب، العالقات الفكرية والثقافية  القوسي،  (1)
 -17ص  ،"يف التواصل مع اآلخر )معامل وضوابط ووسائل("سانو، (2) 
18http://islam.gov.kw/Pages/ar/BookItem.aspx?id=104 
 102ص  ، "مشكالت األقليات املسلمة يف الغرب"محود،  (3)

http://www.alukah.net/publications_competitions. 
 .106، صمرجع سابق  (4)
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، الفن، املرأة ودور وحرية والتفكري واإلعالم التعبري حرايت)الدميقراطية،  :الفكرية الكبى مثل
، حقوق األقليات، واألحزاب السياسية اآلخر، املشروعية وقبول والتسامح احلوار ثقافةالعوملة، 

وعات اليت ذكرت من املوضهذه  ،عالقاتنا ومصاحلنا مع احلضارات واألمم األخرى......(
جتهاد وجتديد، ووقفات من التأمل اواليت حتتاج إىل  ،التحدايت الكبى للفكر اإلسالمي

 .(1) "والرتشيد

نعتقد أنه هذ املشروع وحده كفيل بتغيري نظرة الغرب عن : شروع التعريف ابلرسول "م .9
م عرض له صورة اإلسالألن أكب تشويه تت ؛الم إذا ما مت على أكمل وجه وأفضل صورةاإلس

وأكثر الشبهات حول شخصه رمبا أكثر بكثري ، يبدأ ويتمحور وينتهي عند شخصية الرسول 
حت إن بعض املضللني درجوا على  ،من الشبهات حول احلدود والشريعة والعقيدة واملنهج

 .(2)  "تسمية الدين اإلسالمي ابلدين احملمدي

 أوعية بكل وتزويدهم ا،خاص األجنبية إعدادا اللغات قنونتي متميزين دعاة إعداد على العمل. "11

 ي،اإلعالم التشويه محالت وجماهبة م،عصره واقع مع التعامل على اليت تعينهم العلمية املعلومات

 .  (3)"منفتحة دعوية علمية بروح الغريب العقل وخماطبة
غربيني يزداد فضوهلم للتعرف استغالل األحداث وتوظيفها يف التعريف ابإلسالم، خصوصا أن ال. 12

  .أو ضجة إعالمية عن اإلسالم واملسلمنيعلى الدين اإلسالمي بعد كل حدث 

 حبكم اجلاليات فهذهد "املنشو  التواصل حتقيقتصحيح الصورة و  يف. توعية اجلالية بدورها 13
 فامشر جا منوذ وقدمت ، ونشطت وعت إذا تستطيع، له اليومية ومعايشتها ابلغرب اجليدة معرفتها

 اإلنسانلدى  لإلسالم املشوهة الصورة تصحح أن ،احلضاري وسلوكها أخالقها حبسن لإلسالم
وال يتم ذلك إال  . (4) ب"الغر  وبني بيننا اإلجيايب التواصل وقناة املهم اجلسر دور تؤدي وأن ،الغريب

                                                 

 .102، صمرجع سابق  (1)
 .102، ص مرجع سابق  (2)
.134-133ص  د.ط، ،العالقات الفكرية الثقافية بني العاملني اإلسالمي والغريبالقوسي،   (3)
  .134ص  د.ط، ،العاملني اإلسالمي والغريبالعالقات الفكرية الثقافية بني القوسي،   (4)
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، وتوعيتها وأخالقيافكراي وعقداي  هاحتصين، و (1)ببث العلم الشرعي املؤصل بني األقلية املسلمة
املثل والقيم اإلسالمية، فتتمثلها بواجبها احلضاري جتاه اآلخرين، وتوجيهها املستمر حت تتشرب 

 على يتوقف فيها، تعيش اليت تمعاتجملا يف اإلسالمية األقليات ثريواقعا وممارسة وعمال ، ألن "أت
 كانت فكلما األقليات؛ هلذه األخالقية املناعة وعلى والثقايف، الفكري الكيان سالمة مدى

 البيئة يف اإلجيايبّ  التأثري إىل أقرب ذلك كان احلضارية، برسالتها وواعية   يا،قوخل عقداي متماسكة  
 طموحات تستوعب متكاملة إسالمية أطروحات تقدمي من سيمكنها أنه إىل ابإلضافة واحمليط،

 . (2)"العام اإلنساين ابلصاحل عنيةملا املنظمات كل تقدمها اليت األطروحات مع وتلتقي الشعوب،

على كافة وسائل اإلعالم يبني من خالهلا  املوقف الشرعي من ضرورة إصدار بياانت تعمم . 14
 ؛واألعمال اإلجرامية اليت هتدد أمن وسالمة اجملتمع، واملشاركة بقوة يف البامج التلفزيونية ،اإلرهاب

 ء لإلسالم واملسلمني.لتوضيح وجهة نظر املسلمني حول كل حدث يسي
، من خالل التواصل مع منظمة املؤمتر دراء األدايناملطالبة بتشريع دويل جيرم اإلساءة أو از . 15

 اإلسالمي، وتشكيل قوة ضاغطة من املؤسسات اإلسالمية على البملان األوريب.
اإلسالمي، املنعقد  ضرورة تفعيل قرارات جملس الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر. 16

صوص سبل عالج ظاهرة التخويف من اإلسالم م، خب 2007يف دورته الثامنة عشرة مباليزاي عام 
 حيث نص على عدة قرارات، منها:وسبل تالفيها، 

ضرورة التصدي هلذه الظاهرة يف إطار اسرتاتيجية ختطط هلا الدول واملنظمات أوال: "
ة للوجود اإلسالمي خارج الداير اإلسالمية تتضمن الدولية اإلسالمية واملنظمات املمثل

وتدابري قوية تشمل النواحي اإلعالمي والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، آليات 
وتكوين رسالة إعالمية واضحة للتعريف ابلدين اإلسالمي وبيان احلقائق، واملبادئ والقيم 

م والشبكة الدولية للمعلومات السامية اليت يقوم عليها، مع نشرها مبختلف وسائل اإلعال
 .م ذات التأثري الدويلوتشارك فيها أجهزة اإلعال

                                                 

ومن اجلهود املشكورة يف هذا اجملال ما قامت به مؤسسة الوقف يف هولندا من تنظيم ملؤمتر دعوي توعوي للمسلمني يف الغرب  (1)
ري املسلمني يف بعنوان: "الوسطية منهج شرعي ومطلب حضاري" انقشت فيه خمتلف القضااي اليت هتّم عالقة األقلية املسلمة مع غ

 يفية التعامل مع اإلشكاالت املطروحة على الساحة األوربية.الغرب، وك
، 359ص  ،"حت تصبح األقليات املسلمة فاعلة يف احلوار احلضاري"رجب،   (2)

http://www.cmiesi.ma/acmiesi/file/notes/abdelatif-rajab_1.pdf
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حصر الكتاابت واملؤلفات واليت تناولت هذه الظاهرة، وحث املفكرين املسلمني اثنيا: 
الذين جييدون اللغات األخرى لالتصال ابآلخر واحلوار معهم والعمل على تصحيح صورة 

 .ل واخلارجاإلسالم واملسلمني يف الداخ
د غري اإلسالمية، إلتقان لغات تلك البالد أتهيل الدعاة الذين يفدون إىل البالاثلثا: 

وتشجيع املؤسسات القائمة اليت تعىن بتأهيل الدعاة أو تكوينها إن مل توجد، ليكونوا 
 . (1)"قدوة يف عرضهم اإلسالم سلوكا وعلما ومعاملة

األوريب من ع كتنف عالقات اجلالية اإلسالمية ابجملتمأخريا "ومما ال ريب فيه أن معاجلة ما ي
توتر يتطلب اهتماما خاصا من الطرفني معا، ومما الشك أيضا أن مهمة إعادة بناء صيغة جديدة لتلك 
العالقات على أساس من فهم كل منهما لآلخر واالحرتام املتبادل بينهما، ث التعاون املشرتك ال تتحقق 

لذا فمن التوصيات واملقرتحات اليت ،   (2)وجادة وعملية من قبل اجلانبني"إال ببذل جهود مدروسة 
 ميكن أن توجه إىل أصحاب القرار واملؤسسات والدوائر الغربية يف هذا الشأن:

السعي للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املسلمني واليت يلمسوهنا يف بعض املعامالت " .1
 والدوائر األوروبية.

 توايت.املسلمة على مجيع املسال مع األقليات فتح قنوات االتص .2

 إقامة برامج ودورات لتعريف املسلمني ابلقوانني السائدة واحلقوق والواجبات. .3

 فتح ابب العمل والدراسة أمام املسلمني ومعاملتهم كغريهم من األقليات دون حتيز. .4

 تناوهلا لقضااي اإلسالم تنبيه وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة لتبين املوضوعية يف .5
 . (3)"واملسلمني

 هوية حمو إىل السعي دون ،الثقافات تعدد مبدإ واعتماد،  والثقافية الدينية اخلصوصية احرتام .6

 . (4) وثقافته اآلخر

                                                 

الدورة الثامنة عشرة قرارات ت ومواجهات، بشأن ظاهرة التخويف من اإلسالم: حتدايقرارات جملس الفقه اإلسالمي  (1)
 .16-14صماليزاي(، -)بوتراجااي

 .335صد.ط، ، احللول -املشكالت-املنافذاجلاليات اإلسالمية يف أورب األصور،  (2)
  .512-511، ص 11ع، البيان اخلتامي للدورة السابعة عشرة إلفتاء،لبحوث واجملة اجمللس األوريب ل (3)
 .339ص ، 11، عاالندماج اإلجيايب للمسلمني يف أورب قواعدحالوة،  (4)
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أما ابلنسبة لألقلية املسلمة، فقد وّجه اجمللس األوريب للبحوث واإلفتاء عدة توصيات واقرتاحات يف هذا 
 جاء فيها: الصدد، ومما

 ابلقوانني اخلاصة حبقوق املواطنة وواجباهتا.االلتزام " .1
 االلتزام ابلقوانني واللوائح املوضوعة من قبل اجلهات الرمسية. .2

العمل على حتسني صورة اإلسالم واملسلمني عن طريق االلتزام بقيم اإلسالم ومبادئه  .3
 ية.وإقامة البامج اليت تعرف ابإلسالم وقيمه احلضار  ،العظيمة

 تقاليد املوروثة املسيئة لإلسالم.جتاوز العادات وال .4

 إقامة دورات وبرامج تعمل على حتقيق االندماج اإلجيايب والتفاعل املثمر. .5

النهوض ابلدعاة والعاملني بني املسلمني وأتهيلهم؛ ليكونوا قدوة حسنة يف حتقيق  .6
 ديث عن اإلسالم وتقدميوإعداد خنبة تتقن لغة احلوار مع الغرب للح ،التفاعل اإلجيايب

 صورته املشرقة له.

واألنشطة البيئية واالجتماعية  ،املشاركة اإلجيابية والفعالة يف مؤسسات اجملتمع املدين .7
 وعلى مستوى الدولة. ،يف احلي واملدينة

 بناء العمل املؤسسي، والبعد عن التمحور حول العرقية واملذهبية والطائفية واحلزبية. .8

 ومناهضة التمييز العنصري. ،قوق األقلياتعن ح ة قانونية للدفاعتشكيل جلان حقوقي .9

السعي إىل االعرتاف الرمسي ابإلسالم كدين، وابملسلمني كأقلية هلا حقوقها  .10
اليت كفلتها الشرائع والدساتري واملواثيق، على غرار األقليات الدينية األخرى يف التمتع 

 .(1)"حبقوقهم كاملة

 التعامل مع التحدايت الداخلية.قليات املسلمة يف املطلب الثاين: مسالك األ

عرفنا يف املبحث السابق عن أهم املصاعب واملشاكل اليت تنبع من الواقع الداخلي لألقلية املسلمة واليت ت
 سامهت بشكل كبري يف تقسيم املقسم وتفتيت املفّتت.

وترميمه من الشقوق  لذا ينبغي أن تنصب جهود األقلية املسلمة إىل إصالح بيتها الداخلي
حلذر من الفرقة واالنقسام، ومراعاة األخوة اإلميانية والتصدعات اليت أصابته، وذلك جبمع الكلمة، وا

ماع احلرص على مقصد االجت مسلمي املهجروحقوقها، خاصة يف ظل الواقع الغريب الذي يتطلب من 

                                                 

  .511-510، ص 11ع، اخلتامي للدورة السابعة عشرةالبيان  إلفتاء،لبحوث واجملة اجمللس األوريب ل (1)
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ة يف ذلك، عّب عنها اإلمام حسن أسوة واالئتالف، ونبذ التفرق واالختالف، ولنا يف رسول هللا 
اإلرشاد إىل التيسري دون التعسري، وإىل التبشري دون التنفري،   "وقد كان ديدنه الشوكاين بقوله: "

روا وال تنفروا»فكان يقول:  روا وال تُعسروا، وبشّ  يُرشد إىل األُلفة واجتماع األمر،   ، وكان (1)«يسّ 
قة ا يف األلفة واالجتماع من اجللب للمصاحل والدفع للمفاسد، ويف الُفر ويُنفّ ر عن الُفرقة واالختالف؛ مل
 .(2)واالختالف من عكس ذلك"

وقواعد الشريعة اليت   من أعظم أصول اإلسالم وقد عّد ابن تيمية مقصد االجتماع واالئتالف
وهو : "وهذا األصل العظيم، فرت النصوص الشرعية يف احلث عليه ووجوب التمسك به، فقالتظا

هو من أعظم أصول اإلسالم، ومما عظمت وصية هللا تعاىل به  -مجيع ا وأال  نتفرق  االعتصام حببل هللا
صلى هللا عليه  -يف كتابه، ومما عظم ذم ه ملن تر ك ه من أهل الكتاب وغريهم، ومما عظمت به وصية النيب

  .(3)يف مواطن عامة وخاصة" -وسلم 

من األمور  جتعلأال هذه الداير، أنه جيب عليها  األقلية املسلمة يف هلذ املبدأ يف واقع حتقيقاو  
، فال إنكار يف مسائل واخلالف االجتهادية اليت يسوغ فيها االختالف، سببا يف النزاع والتعصب

يف معرض  : اإلمام ابن تيميةاالجتهاد، وإمنا احلوار اهلادف واجلدال النافع الذي جيمع وال يفرق، يقول 
ال تنكر ابليد، وليس ألحد أن يلزم إن مثل هذه املسائل االجتهادية  "فقال: ائل االجتهادية، عده ملس

الناس ابتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها ابحلجج العلمية، فمن تبني له صحة أحد القولني: تبعه، ومن 
  .(4)"أهل القول اآلخر فال إنكار عليه قلد

مل  س للمفيت وال للقاضي أن يعرتض على من خالفه إذايلقال العلماء :  وقال اإلمام النووي: "
(5)ا "جليّ ا أو إمجاعا أو قياسا خيالف نصّ 

 . 
                                                 

 ، رقم38، ص يتخوهلم ابملوعظة والعلم كي الينفروا ما كان النيب ابب ، العلم، كتاب صحيح اجلامعالبخاري يف  أخرجه )1(
 (.1732، رقم )721ص ابب يف األمر ابلتيسري وترك التنفري، ،كتاب اجلهاد والسري،  الصحيحمسلم يف (، وأخرجه 69)

 .88، ص1أدب الطلب ومنتهى األرب، ط، الشوكاين  (2)
http://www.alukah.net/publications_competitions. 

 .22/395د.ط، جمموع الفتاوى، ابن تيمية،   (3)
 .30/80ابق، مرجع س  (4)
 .2/24، 2ط، شرح صحيح مسلمالنووي،   (5)
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، فقرروا العلمترجيحات األئمة الراسخني يف  يف وقد كان هلذا املقصد حضور ابرز عند تقرير األحكام
ملفضول خري ع على ااالجتما أن مراعاة مصلحة االئتالف واالجتماع مقدم على فعل املستحبات،  وأن 

ت مصلحة االئتالف وتوحيد كلمة اجلماعة مع حتقيق األمر ، فإذا تعارضمن التفرق على الفاضل
األفضل، فإن املصلحة يف هذه احلالة ترك األفضل أو فعل املرجوح، ألن مصلحة التأليف واالجتماع 

وب برتك قصد إىل أتليف القل"ويستحب للرجل أن يأوىل ابالعتبار، ويف ذلك يقول اإلمام ابن تيمية: 
 -التأليف يف الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النيب  هذه املستحبات؛ ألن مصلحة

تغيري بناء البيت؛ ملا يف إبقائه من أتليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على  -صلى هللا عليه وسلم 
 . ويقول يف موضع آخر:(1)": اخلالف شرالوق عثمان إمتام الصالة يف السفر ث صلى خلفه ُمتماا،

"فهذه األمور وإن كان أحدها أرجح من اآلخر، فمن فعل املرجوح فقد فعل جائز ا، وقد يكون فعل 
املرجوح أرجح للمصلحة الراجحة، كما يكون ترك الراجح أرجح أحياان  ملصلحة راجحة، وهذا واقع يف 

 .(2)"عامة األعمال

تها، ونشر الوعي بني فوفها ومجع كلمملسلمة السعي يف توحيد صوعليه جيب على األقلية ا
حتقق  وصياغة الرؤى الواضحة، ملشاريع مستقبليةأبنائها، والعمل على وضع البامج واخلطط املدروسة، 

مقصد االجتماع واالئتالف، وتسهم ابلنهوض بواقعها الديين واالجتماعي والتعليمي والثقايف والسياسي، 
 نها:أن تتخذ خطوات ومسالك عديدة، ماإلطار  وميكن يف هذا

على الدعاة يف الغرب التفريق بني الثوابت واملتغريات يف املفاهيم واألحكام، وجتنب اخلالف املذموم : أوال
املؤّدي إىل التشاحن والتقاطع والتدابر والتالسن وتبادل االهتامات، والرتكيز على األصول والقضااي 

ب واالنتماءات العرقية واجلغرافية واللغوية )تعدد املذاهالتعددية العمل على حتويل اإلسالمية الكبى، و"
، وذلك من خالل طرح إىل بوتقة للتقارب والوحدةلألقليات املسلمة(، من عقبة أمام حتقق اهلوية 

، وذلك اإلسالم كإطار ديين وحضاري جيمع كل األقليات املسلمة املتعددة يف انتمائتها ومذاهبها ولغاهتا

                                                 

 .22/407د.ط، جمموع الفتاوى، ابن تيمية،   (1)
 .24/198مرجع سابق،   (2)
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يف الدين واإلعالء من شأن هذه الفكرة حيث تتجاوز أي انتماء أو ابلعمل على ترسيخ مفهوم األخوة 
 .(1)عرق أو مذهب، وجيب على املؤسسات اإلسالمية الكبى أن تضع هذه املهمة على قائمة أولوايهتا"

 هومراعات ناسال حلاجات ومالمسته تهواقعيو  الدعوي، اخلطاب يف املقاصدي ابلنظر هتمامالا :اثنيا
وال يتمكن  )إعالم املوقعني(: " كتابه  يف -رمحه هللا-ويف هذا الصدد يقول ابن القيم  .واملكان للزمان

أحدمها: فْهم الواقع والفقه فيه، : املفيت، وال احلاكم، من الفتوى، واحلكم ابحلق إال بنوعني من الفهم
والنوع الثاين : فهم . حييط به علما  مارات، والعالمات، حت واستنباط علم حقيقة ما وقع ابلقرائن ، واأل

وهو فهم حكم هللا الذي حكم به، يف كتابه، أو على لسان رسوله يف هذا الواقع،  ،الواجب يف الواقع
 .(2)»" ث يطبق أحدمها على اآلخر

عي الدعاة وتفكريهم مراجعة املناهج واألساليب اليت تشكل و االهتمام بتكوين وأتطري األئمة، "و  اثلثا:
ومساعدهتم على إتقان اللغات األوربية، حت يستطيعوا   ، (3)"قيتها من وسائل التعصب واإلكراهوتن

التعرف بشكل دقيق على الواقع الغريب واحتياجاته، وامتالك القدرة على التحاور والتعامل مع نفسيات 
التقومي من النواحي  اليوم إىل وقفة للتقييم ولة اإلمامة ابلغرب حتتاج أفمس ،"الشباب املغرتب وعقليته

جل حتييد تلك الصورة النمطية أواإلسرتاتيجية واملضمون الشرعي واخلطاب الديين، من  ،يةالعلمية والثقاف
التقليدية من جهة، ومن جهة أخرى االستجابة ملتطلبات األجيال اجلديدة من املسلمني، خاصة و أن 

حيث األطر مة والدعاة ختتلف اختالفا جذراي عن بيئة االشتغال، سواء من البيئة اليت أييت منها األئ
األخالقية و االهتمامات العلمية املرتبطة هبا، أو من حيث نوعية النقاشات الفكرية و الفلسفية  املعرفية أو

 .(4)اليت تتم معاجلتها يف كال البيئتني"

                                                 

 43ص ، "مشكالت األقليات املسلمة يف الغرب"محود،   (1)
http://www.alukah.net/publications_competitions. 

 .1/88املرجع السابق،   (2)
 ، "املشرتك..متالزمة احلياةالتسامح والتعايش "، دأبو اجمل  (3)

http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/111498-2009-02-
07%2015-27-25.html

، "الواقع الديين يف الغرب: الواقع واآلمال"أوالد عبد هللا، مرزوق،   (4)
http://www.alhiwartoday.net/node/5757 
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سرهم اجباهتم املختلفة سواء جتاه دينهم وأنفسهم وأتفعيل رسالة املسجد يف الغرب لتوعية الناس بو  :رابعا
 جملتمعات اليت يعيشون فيها.أو جتاه ا

رتقاء هبا؛ التطوير املؤسسات الدينية واإلجتماعية والثقافية والتعليمية واملهنية القائمة اليوم وا" :خامسا
 ،وس أبناء املسلمني كمالتكون مراكز إشعاع حقيقية ترسخ القيم اإلسالمية اإلنسانية احلضارية يف نف

وجيب أن يستشعر خدماهتم ومسامهاهتم يف بناء أمنه  ،وتبصرهم بواجباهتم جتاه جمتمع يعيشون فيه
 .(1) "ومستقبله

إنشاء مؤسسات اجتماعية متخصصة يف تقدمي الدعم الرتبوي واملعنوي الذي حيتاجه اآلابء  :سادسا
مي الذي ترعرعوا فيه عن الوسط اإلسال خيتلف ، الذي(2)واألمهات يف وسطهم االجتماعي اجلديد

 وشّبوا، لكي يكونوا قادرين على القيام بواجبهم الديين والرتبوي جتاه أبنائهم.  

 االهتمام ابملشاريع الثقافية والرتبوية والتأطريية، ومن ذلك: : سابعا
واالجتماعية،  إنشاء مراكز خاصة للقيام مبختلف النشاطات اإلعالمية والفنية والتثقيفية"

 كإقامة املخيمات واملعسكرات الثقافية والكشفية الدورية، فهناك فكرة )مشروع النادي أو
املراكز اإلسالمية املقامة حاليا  واليت  مكاان  خيتلف عن: اجملمع االسالمي العام( ونعين به

الدينية  روعةوالثقايف.. مكاان  عاما  مفتوحا  لكل النشاطات املش تقتصر على اجلانب الديين
مصاله العبادي وكتابه الثقايف  والثقافية والرايضية والفنية والرتفيهية.. مكاان  جيد فيه املسلم

صدقائه.. أالسينمائي ومالعب الطفاله وملتقى  وساحته الرايضية ومسرحا  وصالة للعرض
عيض عنه مركزا  من املراكز اإلسالمية وما أكثرها است فلو أن ،وليس هذا ابألمر العسري

 ثرا  وأتثريا  وانتشاال لشبابنا وشاابتنا من هذه املراكزألكان أكثر  ،مبجمع من هذا النوع

                                                 

، "واملسلمون و العمل اإلسالمي يف أورواباإلسالم " الراوي،  (1)
http://www.islamtoday.net/files/w_e_di/P_3.htm 

من تدريب العاملني يف امليدان االجتماعي من التجارب اجلديرة ابلذكر والشكر، ما قامت به بلدية أيندهوفن يف هولندا   (2)
بية"، ومطالبتهم بتدريب جمموعة من اآلابء واألمهات على كيفية تربية أبنائهم والرتبوي من املسلمني على مشروع "الرتبية اإلجيا

 بطريقة إجيابية، وذلك مقابل تعويض مادي من طرف البلدية. 
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لكل شرائح اجلالية  العامرة ببنائها واحملدودة بعطائها، رمبا حملدودية وظيفتها غري الشاملة
 . (1) واهتماماهتا"

يال واملسامهة الفاعلة يف مستقبله ابنية األجاملرأة هي الرتكيز على عنصري املرأة والشباب؛ ألن ": اثمنا
وكذلك العناية  .وذلك من خالل مشاركتها الفاعلة يف كل جوانب العمل اإلجتماعي والثقايف والسياسي

ابلشباب من خالل بناء مؤسسات إجتماعية وثقافية وبذل جهد متواصل من أجل عملية اندماجهم 
واملشاركة الفاعلة  ،اظ على اهلوية والقيم اإلسالميةة بني احلفوازنة دقيقيف اجملتمع األورويب من خالل م

 .  (2)"يف أوجه حياة اجملتمع األورويب بكل جوانبها اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية والسياسية

الشباب فتح قنوات احلوار مع  "و ،الدعوي احلقل يف والعاملني ابلشباب الرتبوي االهتمام :اتسعا
 يف احلقل اإلسالمي دعوة وتربية وإعالما. وذلك قصد اإلقناع ت احلركية من املتطوعنياملتحمس والفئا

استثمار ما كتبه العلماء الثقات يف إصالح القلوب واألخالق ، و ابملنهج السلمي يف التغيري اإلصالحي
 . (3)"وحب الناس ،يف التدريب والتمرين على السماحة والعفو

الشباب إذا ربطناهم ابإلسالم )حضارة( سيتفهمون " :ينا وحضارة ألنربط الشباب ابإلسالم د :عاشرا
وأهنا متكاملة ومن تكاملها مجعها بني )الدين( و  ،واملقاصد النبيلة الغالية مللتنا الشريفة ،املرامي السامية

لشأن الدين توجيها إلصالح اوإذا كان . )وبني )املادة( و )الروح ،)الطني( أي بني )الدنيا( و)اآلخرة(
وابلتايل فالربط املذكور يعد من كوابح  .؛ فإن )احلضارة( توجيه إسالمي لعمارة األرضالبشري يف اآلخرة

 .(4) " التطرف والغلو واحلمد هلل رب العاملني

                                                 

القيت يف مؤمتر رابطة الشباب املسلم التاسع والعشرين ـ لندن، ورقة  ن الغرب"،مشاكل اغرتاب املسلمني يف بلدا"البصري،   (1)
.28مشكالت األقليات املسلمة يف الغرب، ص ب نقال عن كتا

http://www.alukah.net/publications_competitions 
، "العمل اإلسالمي يف أورواباإلسالم واملسلمون و الراوي، "  (2)

http://www.islamtoday.net/files/w_e_di/P_3.htm

 ،30ص على احلكمة والوسطية واالعتدال،فقه الدعوة اإلسالمية يف الغرب ووجوب جتديدها الريسوين،   (3)
http://shamela.ws/browse.php/book-1203/page-27#page-30

 ،=28ص، مرجع سابق  (4)
http://shamela.ws/browse.php/book-1203/page-27#page-28 
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 واإلرهاب،من التطرف يف الغرب  الشباب نيتحصتقوم بإطالق جمموعة من املشاريع اليت  :عشر احلادي
ويقرتح ، ثقافة التسامح والتعاون والتعايش واحلوار خ يف نفوسهمعتدل، وترستوازن املالفكر املتبين لديهم و 

توعوي تثقيفي، ووقائي عالجي يعىن حبماية الشباب هو مشروع و  (وقاية)مشروع إنشاء يف هذا الصدد 
البامج  من خالل جمموعة من ، واالنزالق يف براثن اإلرهاب،من األيديولوجيات املتطرفة الغرباملسلم يف 
اليت يقوم عليها خنبة من األطر واملدربني، وفرق عمل احرتافية، خاصة يف اآلونة ، (1)والتطويرية التدريبية

، وجناحها يف جذب وجتنيد بعض الشباب غري االرهابيةخطر التنظيمات تناميتشهد األخرية اليت 
 . واالنفعايلتزان العقالينوانعدام لال ،املؤطر فكراي، أو من يعانون من خلل فكري وضعف شخصي

قدمي حلول عملية لتإنشاء مراكز حبثية متخصصة بدراسات شؤون األقليات املسلمة،  عشر: الثاين
 واستشرافية. ملشاكل األقلية، من خالل دراسات وحبوث نظرية وميدانية

بياته وتكثريها، االنفتاح اإلجيايب على اجملتمع الغريب، وقراءته بعيون منطقية لرصد إجيا عشر: الثالث
 وتقليلها.وجتنب سلبياته 

الوصول إىل اعرتاف رمسي أورويب ابلدين اإلسالمي ينسحب على كل دول  : "العمل على الرابع عشر
وسيمثل ذلك االعرتاف  ،كبرية ومتواصلة  اطلب جهودتوذلك ي ،االحتاد األورويب )اخلمس والعشرين(

 .  (2)"طبيعية للمسلمني يف أوروابالياة احللعقبات يف جنازا  عظيما  يساهم يف جتاوز الكثري من اإ

 ابلشكل املأمول إال ترتجم إىل واقع عمليمثل هذه االقرتاحات لن وعلى ضوء ما سبق فإن 
بني كل أطياف األقلية املسلمة، من خالل تنظيم الصف وتكثيف اجلهود  نسجامالفاعل واابلتعاون والت

ثنيات، واستشعار اجلميع وعلى رأسهم أهل العلم والرأي والفاعلني يف واملبادرات، وجتاوز اخلالفات واال
لقاة على عاتقهم، وكدا استشعار القادرين من املسلمني يف البلدان الساحة األوربية عظم املسؤولية امل

، للحفاظ على هويتهم يعّد واجبا شرعيا، ومطلبا حضارايإلسالمية أّن دعم إخواهنم يف هذه الداير ا
                                                 

تدريبية لألئمة والدعاة عن  دورة 2016شهر ديسمب يف  يف هولندامن اجلهود الطيبة يف هذا اجملال تنظيم مؤسسة السالم   )1(
، أو ين حيملون أفكارا متطرفةمع األشخاص الذ إكساهبم مهارات التعامل)مهارات التعامل مع أصحاب األفكار املتطرفة(، هبدف 

 .متأثرين هبا
، "اإلسالم واملسلمون و العمل اإلسالمي يف أورواب"الراوي،  (2)

http://www.islamtoday.net/files/w_e_di/P_3.htm 
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صورته م خط الدفاع األول عن اإلسالم، وه مصورة اإلسالم، وإبراز حماسنه، فهحتسني مية، و اإلسال
 احلية.

ن يكونوا رسل و يف هذا الصدد أصدر اجمللس األوريب لإلفتاء توصيات للمسلمني يف الغرب أب
 :طالبهم أبنخري لدينهم وأمتهم، واالعتصام أبخوة الدين، ونبذ التشرذم واخلالف والعنف، و 

يراعوا احلقوق كلها، وأن يعطوا الصورة الطيبة والقدوة احلسنة من خالل أقواهلم وتصرفاهتم  .1
 .وسلوكهم

واحلكمة يف  أن جيتنبوا العنف بكل صوره ومظاهره، وأن يكون أسلوهبم الرفق والرمحة .2
التعامل مع الناس مجيع ا كما أيمرهم اإلسالم، وأن ينكروا على كل من حاد عن هذا 

 .إلسالمي السويالطريق ا
أن يعتصمواحببل هللا مجيع ا، ويلتزموا األخّوة، والسماحة، والوسطية، والتعاون على الب  .3

ا عن والتقوى، ورعاية احلوار اهلادئ واألساليب السليمة يف  معاجلة قضااي اخلالف، بعيد 
مناهج التشدد ومسالك التطرف اليت تشوه صورة اإلسالم، وتسيء أبلغ اإلساءة إىل 

ملسلمني عامة وإىل األقليات املسلمة خاصة، فيتلقفها بعض الناس للتشنيع عليه ا
 . (1) " ليهممم عوالتخويف منه ومن أهله واستعداء األ

 خالصة الفصل:
كبرية تلقي بظالل قامتة على أسس العالقات اإلنسانية بني سبق ذكره أن هناك حتدايت  يتبنّي مما   

من الواقع األوريب كمشكلة انبع  ربية، وهذه التحدايت، منها ماهوداير الغلمني وغري املسلمني يف الاملس
التضييق والتمييز، والتذويب والتغريب، والتطرف والعنصرية، واالزدراء واالستفزاز، والرتهيب والتخويف 

ن انبع من واقع األقليات املسلمة يف الغرب كاجلهل مببادئ الديومنها ما هو من اإلسالم واملسلمني، 
من  وغريها، ، والغلو والتطرف، والفرقة والتشرذماإلسالمي السمحة، واالحنراف الفكري والسلوكي

اآلليات واملسالك املوضوعية، لتخفيف تداعياهتا اخلطرية على خمتلف مما يستدعي تفعيل  ،التحدايت
 مستقبل املسلمني يف هذه الداير.

                                                 

والبحوث املنعقدة مبدينة البيان اخلتامي للدورة العادية اخلامسة والعشرين للمجلس األورويب لإلفتاء اجمللس األوريب لإلفتاء،   (1)
يف تركيا،إستانبول

cfr.org-https://www.e 
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 د:متهي


ع حميطها الغريب، فإنه ينبغي من العقبات الكثرية اليت تكتنف عالقة األقلية املسلمة م الرغم على
اجلالية أال تركن هلذه العقبات وتستسلم هلا، بل جيب عليها أن تعمل جاهدة يف هنج وابتكار على 

األساليب والوسائل السلمية واحلضارية اليت تساعدها يف تقريب الشقة ورأب الصدع وردم  الفجوة 
هم يف تس اليت واملشروعة املمكنة افة السبلبينها وبني غري املسلمني، كما ينبغي عليها البحث يف ك

متميزة يسودها التعاون واألمن  لتستطيع تكوين عالقةتعزيز وتطوير عالقتها مع واقعها األوريب، 
"حقيقة متجذرة يف التاريخ احلديث لدائرة والسالم، السيما أن الوجود اإلسالمي يف الغرب أصبح 

فالفهم الدقيق  .يةاعية والدينية والسياسة واالقتصاداحلضارة الغربية، وإحدى مكوانهتا االجتم
واملتجدد واملواكب للتطورات هو الذي يبصر ابلواجبات اآلنية واملستقبلية، ويفتح آفاق عمل 

.  (1)جديدة، ويساهم يف التقارب والتفاهم بني خمتلف األطراف"

 الكيان سالمة مدى على فيتوق فيها، تعيش اليت تمعاتجملا يف اإلسالمية األقليات أتثري إن"

 وواعية   يا،قوخل عقداي متماسكة   كانت فكلما األقليات؛ هلذه األخالقية املناعة وعلى والثقايف، الفكري

 من سيمكنها أنه إىل ابإلضافة واحمليط، البيئة يف اإلجيايبّ  التأثري إىل أقرب ذلك كان احلضارية، برسالتها

 كل تقدمها اليت األطروحات مع وتلتقي الشعوب، طموحات بتستوع متكاملة إسالمية أطروحات تقدمي
 . (2)"العام اإلنساين ابلصاحل املعنية املنظمات

الذي أّسس أول وثيقة للعيش املشرتك مع غري  ولألقلية املسلمة أسوة حسنة يف رسوهلا 
املدينة، هذه الوثقية  املسلمني بعد قدومه واستقراره ابملدينة املنورة، واليت اصطلح على تسميتها بصحيفة 

تعد مفخرة من مفاخر احلضارة اإلسالمية، حيث سعت بنودها إىل ترسيخ أسس التعايش اإلنساين ما 
 . وغري املسلمني بني املسلمني

                                                 

  .5ص ،1، طمسلمو الغرب تطلعات وخماوفالنكديل،   (1)
 ، 359ص فاعلة يف احلوار احلضاري، حىت تصبح األقليات املسلمة رجب،   (2)

 http://www.cmiesi.ma/acmiesi/file/notes/abdelatif-rajab_1.pdf.
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أتمل النصوص الشرعية استطاع أن يستخرج منها كنوزا ودررا من األساليب، واملناهج،  كما أن من
جمتمعات آمنة  ، وبناء مع غري املسلمني متميزة عالقات إنسانيةوين واألطروحات اليت يهتدي هبا يف تك

 الرخاء واالستقرار والطمأنينة.يظللها مطمئنة 

املستمدة من روح الشريعة  األساليبذه املناهج واجملاالت و والسؤال املطروح إبحلاح ماهي ه
؟، وكيفية تنزيلها على املسلمني القات اإلنسانية مع غريلعا اإلسالمية ومقاصدها اليت تساعد يف تعزيز 

 الواقع الغريب؟، هذا ما سنحاول طرحه من خالل املباحث التالية:
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 اإلنسانية للعالقات املعززة والوسائط واألساليب املناهج :األول بحثامل

 .املطلب األول: مناهج معززة للعالقات اإلنسانية

املسلمني مع غريهم  اتعالقهم يف تعزيز وتدعيم تزخر الشريعة اإلسالمية بكم هائل من املناهج اليت تس
رتقي هبا إىل مستوى الداير األوربية، وإكساهبا طابعا مجاليا، وإضفاء املعاين اإلنسانية عليها، حت تيف 

 من التفاعل البناء الذي يؤدي إىل السالم والتعايش، وينأى هبا عن العنف والتنافر، ومن هذه املناهج:

 هج الوسطية.أوال: االلتزام مبن
، وهي تدل على معان متعددة تتقارب من بسكون السني وفتحها )وسط(والوسطية مأخوذة من مادة 

، وكسرت : قبضت وسط احلبلكقولك،  وهو منه امسا ملا بني طريف الشيء"، فتأيت اترة حيث داللتها
الشيء ط وس"، يقال: )العدل(. وأتيت اترة أخرى مبعىن: (1)رمح، وجلست وسط الدار"وسط ال

 .(3) . يقال: "هو من أوسط قومه أي: خيارهم")اخلريية(. وأتيت كذلك مبعىن (2)"وأوسطه: أي أعدله

﴿وهبذه املعاين اللغوية فسر علماء التفسري قوله تعاىل:           

         ﴾ (4) .  فقد فسرها اإلمام الطبي
" وأان أرى أن الوسط يف هذا املوضع هو الوسط الذي  مبعىن التوسط بني الغلو والتقصري، حيث قال:

فال هم أهل غلو فيه  وصفهم أبهنم وسط لتوسطهم يف الدين،..وإمنا مبعىن اجلزء الذي هو بني الطرفني
سط واعتدال أهل تو  -أي املسلمني -، ولكنهم ...فيه تقصري اليهود ل تقصري هم أهوال...غلو النصارى

 .(5)"فيه

                                                 

 .7/428مادة: "وسط"، ، لسان العرب، د.طابن منظور،   (1)
 سابق.مرجع   (2)
 سابق.مرجع   (3)
.143سورة البقرة، اآلية:   (4)

 .142-3/141 ،د.طجامع البيان عن أتويل آي القرآن،  الطبي،(5) 



235

 

أن الوسط من كل شيء اخليار واألجود، قال: "عن بعض املفسرين أبهنا تعين:  اإلمام الرازي نقلو 
     ﴿ :أنه مطابق لقوله تعاىل ه..،وهذا التفسري أوىل من األول لوجو خياره قالوا: 

﴾(1)  .أنه أكثر فضال وهذا  ،القول الثالث : أن الرجل إذا قال: فالن أوسطنا نسبا فاملعىن
 . (2)"كواسطة القالدة  ،وسط فيهم

أي أعدهلم  ﴾أوسطهم قال ﴿يل:ويف التنز ... والوسط: العدلقال: "  وفسرها القرطيب ابلعدل،
 . (3)وخريهم"

مع غري ل ملعىن الوسطية ينبغي للمسلم يف تعامله وانطالقا من هذا املفهوم الشامل واملتكام
 اعتقادا وتطبيقه اإلسالم متث ل يف واالستقامة واالعتدال االتزان والتزام منهج سلوك"الدايراملسلم يف هذه 

 ألن:  ؛ونبذ كل مظاهر الغلو والتطرف أو التفريط والتمييع ، (4)وعبادة، سلوكا ومعاملة"
م أن يتجنب املسلم فرد ا وجمتمعا يف اخلاصّية األزلّية لإلسالمقتضى هذا االلتزام هبذه "

واصله مع اآلخر الغلو جبميع أشكاله وصوره، فالغلو إما يف التقديس أو يف التجريح يعمي ت
عليه الصالة -البصر، ويقضي على البصرية، وحيول دون أي تفاعل إجيايّب مع اآلخر يقول 

، كما   (5)الدين يف الغلو قبلكم من كان أهلك ا، فإمنالدين يف والغلو كمإايّ  « :-والسالم
والتفريط يف ثوابت الشرع  ،كل أشكال التهاون والتمييع والتقصري  املقابل جتنبجيب يف 

متيز مابني  ،وأصوله عند التواصل، وهذا يقتضي النظر بعني فاحصة ونظر اثقب ورؤية انفذة
إّن حسن الصدور عن هذا ... قة مع اآلخر الثوابت واملتغريات عند رومنا تعزيز أية عال

الضابط عند التواصل مع اآلخر يفتح أمام املسلم جماال رحبا لالختيار والرتجيح بني خمتلف 
يعّمق  االجتهادات العقدية والفقهّية والتهذيبّية، حيث يتبأ من كل اجتهاد  عقدّي أو فقهيّ 

                                                 

 .110سورة آل عمران، اآلية:   (1)
 .4/108 ،2ط ،لتفسري الكبرياالرازي،   (2)
 .2/144 د.ط،اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب،   (3)
ص ،  العالقة الفكرية الثقافية بني العاملني اإلسالمي والغريب يف العصر احلاضر احلواجز واجلسور، د.ط، يالقوس   (4)

104.
لنسائي يف ا (، وأخرجه3029) رقم، 328، كتاب املناسك، ابب قدر حصى الرمي، صالسننيف  ابن ماجة أخرجه)5(

: حديث صحيح، التمهيدقال ابن عبد الب يف  .(3057) رقم، 323، صالتقاط احلصى، ابب مناسك احلج، كتاب السنن
24/428 .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=590&idto=593&bk_no=132&ID=182#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=590&idto=593&bk_no=132&ID=182#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=590&idto=593&bk_no=132&ID=182#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=2&ayano=143#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=2&ayano=143#docu
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ات اليت متّكن من التفاعل اإلجيايب الفجوة واجلفوة بينه وبني اآلخر، وأيخذ ابالجتهاد
  .(1)اآلخر"والتعاون البّناء مع 

 اثنيا: االلتزام مبنهج التسامح:
 يطلق التسامح ويراد به معنيان:

ة ومسوحة ومساحا: األول: مبعىن اجلود والكرم. قال ابن منظور: والسماح والسماحة: اجلود. مسح مساح
 جاد.

 . (2)وا: تساهلوا منظور: املساحمة: املساهلة. وتساحموالثاين مبعىن: التساهل. قال ابن 

ويف االصطالح عرّفه جممع اللغة العربية أبنه: "سعة صدر تفسح لآلخرين أن يعبوا عن آرائهم 
 . (3)ولو مل تكن موضوع تسليم أو قبول، وال حياول صاحبه فرض آرائه اخلاصة على اآلخرين" 

صطلح يف عصور اإلصالح الديين اليت أعقبت القرون امل هذاما يف الفكر الغريب فقد ظهر "أما 
 . (4) "وقبول االختالف والسماح حبرية الرأي ،لدموية، وقد ارتبط مفهومه عندهم ابلتعدديةا

اصد الشريعة كل قول أو فعل مستمد من أحكام ومقالتزام  نعين به أما يف هذا البحث، ف
 وحميطها األوريب، ويهدف إىل ساين بني األقلية املسلمةهم يف تعزيز التعايش اإلناإلسالمية السمحة يس

 أتليف قلوب غري املسلمني، وتعريفهم حبقيقة اإلسالم، وتصحيح تصوراهتم املغلوطة عنه.

وتظهر أمهية هذه القيمة جليا يف البيئات املختلفة ثقافيا وعقائداي، حيث تعتب"فضـيلة مدنيـة وضـرورة 
، الطـائفي، القـومي، ة خاصـة يف اجملتمعـات ذات التنـوع السياسـي، الـديينسياسـية وأخالقيـة واجتماعيـ

إذ ال يعـد وجـود التسـامح ضـرورة الزمـة للمجتمعـات الـيت تعـاين مـن نزاعـات أو صـراعات فحسـب، بـل 

                                                 

  ،"يف التواصل مع اآلخر..معامل وضوابط ووسائل" سانو، (1)
http://islam.gov.kw/Pages/ar/BookItem.aspx?id=104 

 .6/355 ،”مسح”، مادة لسان العرب، د.طابن منظور،   (2)
.44ص ،8ط ،املعجم الفلسفي، صليبا  (3)
من اإلسالم ملي عن موقف ، حبث مقدم يف املؤمتر العانظرات استشرافية يف فقه العالقات بني املسلمني وغري املسلمني"، سفر  (4)

  3، ص"اإلرهاب
 http://www.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=1015 
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مكونـات  يحـت يف أوقـات السـلم عنـدما يكـون اجملتمـع ذ ،أن وجـوده ضـرورة الزمـة لكـل اجملتمعـات
 .(1)خمتلفـة"

األداين إىل هللا  أوىل اإلسالم اهتماما كبريا هبذه القيمة اإلنسانية وجعلها من أحبّ  دلذا فق
قال:  ابن عباس  صمام أمان لكل جمتمع متعدد يرنو العيش بسالم وأمان، فعن دّ تعاىل؛ ألهنا تع
 .(2)"«ةة السمحاحلنيفي» ! قال:أحب إىل هللا، أي األداين قيل لرسول هللا 

 :يتعني عليها التايل، واقع تعامل األقلية املسلمة مع غري املسلمنييف لتسامح لتحقيق فضيلة او 
، والتخلق ابألخالق احلسنة من لني وتساهل وعفو ورفق قبول االختالف، واالعرتاف بالخر .1

ذلك دثنا عن ، وقد حت(3)لطف وغريها من مجيل اآلداب  يف التعامل مع غري املسلمنيرمحة و و 
 الشرعية. املقاصديف مبحث 

، واملتطرفني والساعني لإليقاع بني املسلمني وغريهم يف هذه الداير، اهلجران اجلميل للمعاندين .2
﴿: -جل وعال-لضمان حتييدهم وحتجيم شرهم. يقول            

  ﴾ (4) .آمرا  رسوله يقول تعاىل  ابن كثري: " قال  ابلصب على ما يقوله من كذبه

                                                 

 ، "التسامح يف بعض احلضارات القدمية"رزاق، و  عباس  (1)
 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72255 

لتعزيز قيمة التسامح داخل املبادرات؛ ومن صور التسامح اجلميلة والنموذجية إطالق بعض املساجد يف هولندا سلسلة من  (2)
اجملتمع اهلولندي، مثل محلة: اإلحسان إىل اجلار غري املسلم، والتعريف حبقوقه من خالل منابر اجلمعة، وتقدمي اهلدااي واحللوايت 

الل شهر  املدينة خعليهم يف األعياد، ودعوهتم إىل املسجد؛ إلكرامهم وتعزيز العالقة معهم، وتنظيم إفطار مجاعي هلم مع مسؤويل
ومن املبادرات املتميزة تنظيم اجتماعات دورية حتضرها خمتلف املؤسسات ، يام وفوائده، واحلكمة من تشريعهرمضان، وتعريفهم مبزااي الص

 اإلنساين.الدينية من مساجد وكنائس وغريها، ومؤسسات اجملتمع احمللي، للتباحث حول املواضيع واملشاريع املعززة للعالقات والتسامح 
(، وأخرجه الطباين يف املعجم 2107، رقم )185، مسند عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب، صاملسندأخرجه أمحد يف  (3)

 .2/522، (. وقال أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند: إسناده صحيح11572، رقم )11/227الكبري، عكرمة عن ابن عباس، 
 .10سورة املزمل، اآلية:   (4)
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 (2)وبنّي الزخمشري،  (1)من سفهاء قومه، وأن يهجرهم هجرا  مجيال ، وهو الذي ال عتاب معه"
حقيقة: "اهلجر اجلميل: أن جيانبهم بقلبه وهواه، وخيالفهم مع حسن املخالفة، واملداراة واإلغضاءـ 

جر اجلميل: " هو اهلجر حيث اقتضت أن اهل (4)ر اإلمام السعديكذ كما ،   (3)وترك املكافأة"
املصلحة للهجر، الذي ال أذية فيه، بل يعاملهم ابهلجر واإلعراض عن أقواهلم اليت تؤذيه، وأمره 

 .(5)جبداهلم ابليت هي أحسن"

مع  هذا املبدأ الرتبوي وقد طّبق النيب  تقوية اجلسور مع املساملني ومداراة من خيشى شره. .3
: )أن رجال  استأذن --رضي هللا عنها--عمليا ، فعن عائشة أم املؤمنني بيقا  غري املسلمني تط

، فلما «بئس أخو العشرية، وبئس ابن العشرية»قال:   ، فلما رآه الرسول على النيب 
رضي هللا -يف وجهه، وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة  جلس تطّلق النيب 

: اي رسول هللا حني رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ث تطلقت يف وجهه وانبسطت إليه؟ -عنها
اي عائشة مت عهدتيين فحاشا ، إن شر الناس عند هللا منزلة  يوم القيامة »: فقال رسول هللا 

. وقد ذكر القاضي عياض أن هذا الرجل:" هو عيينة بن حصن، (6) («رهمن تركه الناس اتقاء ش
أن يبنّي حاله، ليعرفه الناس،   ن كان قد أظهر اإلسالم، فأراد النيب إأسلم حينئذ، و مل يكن 

وبعده ما دّل على ضعف إميانه،  وال يغرت به من مل يعرف حاله... وكان منه يف حياة النيب 
له أبنه بئس   يء به أسريا  إىل أيب بكر رضي هللا عنه. ووصف النيب وارتد مع املرتدين، وج

                                                 

 .8/256، 2القرآن العظيم، ط تفسريابن كثري،   (1)
 )الكشاف(الزخمشري اخلوارزمي النحوي صاحب  العالمة، كبري املعتزلة أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد ،هو   )2(

ه. 583مات ليلة عرفة سنة  ه، و467ولد سنة ,و)املفصل(. كان رأسا يف البالغة والعربية واملعاين والبيان ، وله نظم جيد.
 .7/178، واألعالم للزركلي، 153-20/151الم النبالء، انظر: سري أع

 .6/245 ،1، طالكشاف عن حقائق  التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلالزخمشري،   (3)
ه، شارك يف فنون عديدة 1307هو عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا آل سعدي التميمي، ولد يف عنيزة القصيم بنجد   (4)

واألصول والتوحيد، وأتثر كثريا ابإلمامني ابن تيمية وابن القيم وخترج على يده طالب كثريون، تويف سنة كالتفسري والفقه 
.2/121، ومعجم املؤلفني لرضا كحالة، 3/218مثانية قرون للبسام، ه  انظر: علماء جند خالل 1376

 .327 -5/326 ،1ط ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانابن السعدي،   (5)
(، 6032) رقم، 6033فاحشا وال متافحشا، ص  ، كتاب األدب، ابب: مل يكن النيب الصحيحيف  البخاري أخرجه  (6)

 (.1996، رقم )333، كتاب الب والصلة، ابب ماجاء يف املداراة، صالسنن يفوأخرجه ابن ماجة 
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النبوة، ألنه ظهر كما وصف، وإمنا أال ن له القول أتلفا  له، وألمثاله  العشرية، من أعالمأخو 
  .(1) على اإلسالم"

اآلنف الذكر: "فهذا الرسول  -رضي هللا عنها-يقول ابن حجر تعليقا على حديث عائشة 
 بهه مل ا جبل عليه من الكرم، وأعطيه من حسن اخللق، أظهر هلذا الرجل بشاشة، ومل جي

 "وا من شره وغائلتهابملكروه؛ لتقتدي به أمته يف اتقاء شر من هذا سبيله، ويف مداراته ليسلم
وحنو ذلك  ابلفسق،  أو الفحش،غيبة املعلن  "جوازمن احلديث:  كما استنبط القرطيب،  (2)

 من اجلور يف احلكم، والدعاء إىل البدعة مع جواز مداراهتم اتقاء شرهم، ما مل يؤد ذلك إىل
والفرق بني املداراة واملداهنة أن املداراة بذل  : لعياض املداهنة يف دين هللا تعاىل. ث قال تبعا

، ورمبا استحبت، واملداهنة ترك الدين  الدنيا لصالح الدنيا أو الدين أو مها معا، وهي مباح
  .(3)"لصالح الدنيا

، فحاول حتييدهم واتقاء خطورة بعض الناس على املسلمني وهكذا "فقد أدرك نيب األمة 
م ملصلحة اجملتمع املسلم، ودرء الفنت عنه، وهذا من حسن التصرف احملمود واملندوب إليه، شره

واملعتدين من غري املسلمني، ويعزز العالقات اإلنسانية مع بقية حيث يقي الناس ويالت الظلمة 
ليا  واقعيا  يف اراة تطبيقا  عموتطبيق هذه املد أفراد اجملتمعات اليت مل تضمر الشر للمسلمني،

 .(4)العصر احلاضر، يعّد من الضرورايت لتجنيب األمة املسلمة كيد األعداء، وحسد الفجار"

م املسلمني يف الغرب مبنهجي الوسطية والتسامح يف التعامل مع وعودا على بدء فإن التزا
إلنسانية معهم، والنأي هبذه غري املسلمني، كفيل إبحداث التقارب اإلجيايب، وتعزيز العالقات ا

 العالقة عن مواطن اخلالف والتوتر.

 
                                                 

 .4/111، 3صحيح مسلم بشرح النووي، ط النووي،  (1)
 .4/469 ،1الباري شرح صحيح البخاري، ط فتح ابن حجر،   (2)
 .10/454، مرجع سابق  (3)
 ،رسالة دكتوراهالعالقات اإلنسانية مع غري املسلمني يف ضوء الرتبية اإلسالمية وتطبيقاهتا يف الواقع املعاصر، الشمري،   (4)
.97ص
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 : أساليب معززة للعالقات اإلنسانية.الثاين طلبملا

احليوية واألساسية اليت تساعد على جتسري الفجوة بني األقلية املسلمة وغري  األساليبمن هذه و 
 املسلمني: 

 حلكمة وحسن التصرف.ا أوال: انتهاج أسلوب
خاصة أوقات تقوية وتعزيز العالقة مع غري املسلمني، و من أعظم األساليب يف  ا األسلوبيعتب هذو 

اء التوتر، فيظهر أثر احلكمة وحسن التصرف يف الفنت واألزمات حينما تضطرب األحوال، وتسود أجو 
مبينا فضل احلكمة وخريها  -جل وعال-يقول سّل سخائم النفوس، وامتصاص الوضع، وهتدئة األمور. 

 ﴿لعميم: ا                          

   ﴾ (1).   يقول الطبي: " يعين بذلك جل ثناؤه: يؤيت هللا اإلصابة يف القول والفعل
    .(2)يف ذلك منهم، فقد أويت خريا  كثريا  " من يشاء من عباده، ومن يؤت اإلصابة

قطب يف التعليق على اآلية السابقة: " أويت القصد واالعتدال، فال يفحش، وال يتعدى سيد ويقول 
احلدود، وأويت إدراك العلل والغاايت، فال يضل يف تقدير األمور، وأويت البصرية املستنرية اليت هتديه 

   . (3)ألعمال، وذلك خري كثري متنوع األلوان" للصاحل الصائب من احلركات وا

احلكمة أحياان أثناء التواصل مع غري املسلمني التنازل عن بعض األمور اليت ال وقد تقتضي 
لتحقيق مصلحة أعظم للمسلمني وغري املسلمني. وال شك أن اجلالية إذا اضطرت  ؛متس أصول الدين

ر قع، والقدرة على النظالية الذين مجعوا بني فقه النص والوافإنه جيب عليها االسرتشاد بعلماء اجل ؛لذلك
 .واملوازنة ما بني املصاحل واملفاسد

                                                 

 .269سورة البقرة، اآلية:   (1)
 .5/567، ن، د.طجامع البيان عن أتويل آي القرآ الطبي،  (2)
.1/312، 32يف ظالل القرآن، ط قطب،   (3)
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وحرصه على  يف صلح احلديبية، تصرفهوحسن   ومن املواقف اليت تشهد على ذلك: حنكة النيب 
 .(1)إبرام هذا الصلح رغم احتوائه على بعض الشروط اجملحفة يف حق املسلمني

الزهري قوله عن هذا الصلح: "فما فتح يف اإلسالم فتح قبله كان أعظم منه،  ماماإل وورد عن
م إمنا كان القتال حني التقى الناس، فلما كانت اهلدنة ووضعت احلرب أوزارها، وأمن الناس كلهم بعضه

، فقد بعضا ، فالتقوا، وتفاوضوا يف احلديث واملنازعة، فلم يكلم أحد ابإلسالم يعقل شيئا  إال دخل فيه
  .(2)دخل يف تيك السنني يف اإلسالم مثل ما كان يف اإلسالم قبل ذلك وأكثر" 

معرض حديثه عن يف  ابن حجر احلافظ هذكر استنبط منها الفقهاء عدة أحكام، منها ما كما 
يم فيه، ما مل يكن قادحا يف جواز بعض املساحمة يف أمر الدين واحتمال الضّ " :القصة، حيث قالهذه 

 ذلك طريقا للسالمة يف احلال والصالح يف املآل، سواء كان ذلك يف حال ضعف ذا تعنّي أصله، إ
 .(3)"املسلمني أو قوهتم

حقنت دماء املسلمني وغري املسلمني، ومدت جسور وحسن تصرفه،  كمة الرسول وهكذا حب
 العالقة اإلنسانية والدعوية مع اآلخرين يف بقاع كثرية. 

لفته ملن جير املسلمني إىل مغامرات غري حمسوبة يف العصر كما نستشف من هذه القصة "
د إىل محاية املسلمني، احلاضر، ألهواء وأطماع خاصة، أو حبا  يف الرائسة، أو فهما  وأتويال  خاطئا ، ال يعو 

  "وصون دمائهم وبلداهنم من اعتداء املعتدين
(4). 

ي )فيلدرز( عن نيته إخراج فيلمه ومن حكمة املسلمني يف هولندا بعد إعالن املتطرف اهلولند
ني )فتنة(، تنادى أئمة املساجد ودعوا عموم املسلمني يف هولندا إىل احلكمة املسيء لإلسالم واملسلم

والتعامل مع هذه اإلساءات بشكل قانوين، من خالل رفع دعاوى قضائية، واستقطاب والرويّة، 
                                                 

ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل  ،لشروط، كتاب االبخاري لإلمام صحيح اجلامعانظر: قصة صلح احلديبية يف  )1(
 (.2732-2731)رقم  ،6033، ص احلرب وكتابة الشروط

 .3/132، 2، طكل منهم  اتريخ الرسل وامللوك ومن كان يف زمنالطبي،   (2)
 .5/352، 1فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط ابن حجر،   (3)
 رسالة دكتوراه، ،العالقات اإلنسانية مع غري املسلمني يف ضوء الرتبية اإلسالمية وتطبيقاهتا يف الواقع املعاصر، الشمري  (4)
.170ص
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عوا إىل اإلعراض عن كل هذه االستفزازات، السياسيني واملفكرين الذين تعاطفوا مع املسلمني، ود
يهدف  وتوظيفها يف التعريف بدينهم اإلسالمي وقيمه النبيلة، فساهم حسن تصرفهم يف تفويت ما كان

 ؛ذا املتطرف من استفزاز للمسلمني، وجّر بعضهم إىل ارتكاب بعض احلماقات، واألعمال الطائشةإليه ه
 بية. بغية االستفادة منها يف محلته االنتخا

ومن حسن التصرف كذلك ما تقوم به بعض املساجد واملراكز اإلسالمية من تنظيم لقاءات 
مور واالشكاالت الطارئة، مما يصّب يف خدمة واجتماعات مع مسؤويل البلدايت يف هولندا ملعاجلة األ

 الشأن العام، وحيافظ على اهلدوء واالستقرار. 

 .ي يف عالج القضااي واإلشكاالت املختلفةاثنيا: انتهاج أسلوب احلوار كمبدإ أساس
م من أرقى أساليب التواصل والتفاه ومعرفة اآلخر يعدّ  ،احلوار املبين على أسس من االحرتام والعقالنيةف

لذا جاءت نصوص القرآن الكرمي ترتى يف احلث على  ،يف التعايش اإلنساين بني البشر واإلسهام
كزات الفكرية واحلضارية يف تقوية جسور التعارف والتالقي استخدامه، وعده من أهم األصول واملرت

 ﴿ اإلنساين، يقول هللا تعاىل:                  

 ﴾ (1).   (2)" ا  فقولوا خريا  يقول الطبي: "أي ال جتادلوهم إال ابجلميل من القول، وإن قالوا شر. 

نها يف التأثري يف الطرف احلوار ابليت هي أحسن يتمثل يف اتباع أفضل األساليب وأحس"كما أن
حيث يظل املسلم يف حبث دائم عن األساليب اليت توصله إىل الطريقة األفضل يف موضوع اليت اآلخر، 

 يف األصل"ألن  ؛(3)"التعامالت هي أحسن، سواء  يف املنهج أو الفكرة أو األسلوب أو الطرائق أو
النفس،  ومساحة الصدر، رحابة من ذلك يقتضيه مبا التجاوبالكالم، وهو  يف املراجعة هو اإلسالم يف احلوار

 والتفاعل والتجاوب التكيف على من القدرة إليه يرمز ومبا وثبات، ويقني ثقة من يتطلبه ومبا العقل، ورجاحة

 -الشك يرقى إليه ال مبا - لدينا يتأكد املعىن وهبذا .املختلفة واآلراء فكارألا املتحضر مع الراقي والتعامل

                                                 

 .46سورة العنكبوت، اآلية:   (1)
.18/417، عن أتويل آي القرآن، د.طجامع البيان  الطبي،  (2)
، 196، ص"أحباث مؤمتر مكة املكرمة اخلامس احلوار يف الكتاب و السنة  مبادئه و أهدافه، من"عجك،   (3)

http://www.themwl.org/AlDaawa/default.aspx?d=1&cid=6&cidi=429 
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ثقافته  طبيعة وهديه ومن رسالة من العربية اإلسالمية، ينبع للحضارة الثابتة األصول من أصل احلوار أن
 . (1)"حضارته وجوهر

ي فيها تشجيع خمتلف وبناء على ذلك جيب على اجلالية مبؤسساهتا ومثقفيها وقادة الفكر والرأ
طيها مع قضاايها وإشكاالهتا املختلفة مع الغربيني، تعامكوانت األقلية املسلمة على احلوار عند تفاعلها و 

" أن يكون شكل احلوار وطبيعته بني األقليات اإلسـالمية وبني خمتلف الشـرائح والفـئات كما جيب 
وتعيش يف كنفها، لتثبت وجودها وحضورها داخل االجتماعية والفكـرية والسياسية اليت تتعامل معها 

الفرص اليت يتيحها احلوار والتواصل والتفاعل يف خدمة مصاحلها وحتقيق تلك اجملتمعات، ولتستفيد من 
 .(2)حياة أفضل هلا"

يؤيت احلوار مثاره، وتتفيأ اجلالية ظالله جيب أن أن يقوم على أسس راسخة، وينطلق من  حتو 
 مهها: اإلحاطة أبسس وقواعد احلوار وآدابه وضوابطه، ومن ذلك:منطلقات أساسية، أ

 أن يتسم ابحلكمة واملوعظة احلسنة واجملادلة ابليت هي أحسن. .1
 نشدان احلق وقبوله ولو كان من الطرف اآلخر. .2
 نب كل ما من شأنه تعكري صفو النقاش واحملاورة، ومن ذلك:جت .3

 ختطئة اآلخر وتسفيه رأيه، بل قد البعد عن املساجالت واملماحكات اليت هتدف إىل"
      ﴿املسلمني منهج احلوار الذي يرضاه فقال: علم هللا 

  ﴾"(3)،  يبدأ احلوار إلثبات أن املسلمني على هدى أو أن املخالفني ث
اور أبهنا حقائق مسلمة ال جدال يف ضالل مبني. فال يبدأ احلوار بعرض أمور يصرح احمل

احملاورة، فيها وال نقاش حوهلا، بل تطرح على طاولة احلوار، أي: أهنا قابلة للنقاش و 
وعدم  ،وتقدير فكره وثقافته ،ام رأيهواحرت  ،فاإلسالم يشجع ثقافة الثقة يف املخالف

                                                 

 .76ص ، احلواجز واجلسور، د.طيب يف العصر احلاضر العالقة الفكرية الثقافية بني العاملني اإلسالمي والغر القوسي،   (1)
، "منشور على موقع الشبكة اإلسالمية ،احلوار..الذات، واآلخر"، اهلييت  (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId 
 .24سورة سبأ، اآلية:   (3)
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ن اإلسالم يشجع االستهانة أو السخرية من هذا الرأي أو الفكر أو الثقافة. وابجلملة فإ
 .(1)"نقد الرأي مع عدم اإلساءة لصاحبه أو اهتامه يف قصده وأهدافه

 يرتكز أن جيب اليت األساسية من املنطلقات"احلوار وقيمه، ويعد ذلك  االلتزام أبخالقيات .4
 ولنا للحوار. صلبة وأرضية عاما ار إطا تكون مشرتكة قواسم يستلزم وجود وهذا احلوار، عليها

 الفرقاء جلميع اءن  غ   ،اثنيا القانونية والقواعد اإلنسانية املبادئ يف أوال، ث دينيةلا القيم يف
 . (2)احلوار" يف املشاركني

وثقافته "فاحلوار املنتج ال يكون بني متحاورين ال يعرف كل عقلية اآلخر وبيئته باملعرفة العميقة  .5
ورات تبىن على هذه يم وتصومفاه ،وشرائع وقيم ومبادئ ،منهما ما عند اآلخر من عقائد

 .(3)العقائد"
 انتقاء املؤهلني األكفاء لكل نوع من أنواع احلوار. .6
وثقايف كموقف اإلسالم من اآلخر، البدء ابملواضيع اليت هلا أولوية عند كل حوار ديين أو فكري  .7

 وحقوق اإلنسان يف اإلسالم، وحوار احلضارات، والتعايش السلمي....
 ر احلقائق وكشف الشبهات.ناظرة كحل أخري إلظهااللجوء إىل أسلوب امل .8

وغين عن البيان أن مثل هذه املناهج واألساليب تلعب دورا يف تقريب وجهات النظر، وإشاعة 
ومتنع حدوث الضرر على األقلية املسلمة، ومحايتها من كل مكروه، وتساعد على السلم والتعارف، 

 كوين عالقات إنسانية سلمية طيبة مع اآلخرين.حتقيق األمن واألمان واالستقرار، وتسهم يف ت

 

 

 اإلنسانية للعالقة املعززة الرتبوية الوسائط الثالث: املطلب

                                                 

 ، 82ص للمؤمتر العاملي للحوار مبدريد، ، حبث مقدم احلوار يف اإلسالمحامد حسان،   (1)
dialogue.org/Madrid/arabic/invities.pdf-www.world

.76ص ، العالقة الفكرية الثقافية بني العاملني اإلسالمي والغريب يف العصر احلاضر احلواجز واجلسور، د.ط، القوسي(2)
 .66 ص، مي والغريب يف العصر احلاضر احلواجز واجلسور، د.طالعاملني اإلسالالعالقة الفكرية الثقافية بني ، القوسي  (3)
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 والتعليمية.الفرع األول: املؤسسات الرتبوية 

هم يف صياغة اليت تؤثر تربواي على الفرد، وتس املؤسساتالوسائط و وي اجملتمع على العديد من تحي
كما أهنا تلعب دورا حيواي يف التنشئة االجتماعية ته حنو نفسه وحنو اآلخرين،  شخصيته، وتشكيل اجتاها

 ومن أهم هذه املؤسسات أتثريا على اإلنسان:وتعزيز التعايش اإلنساين مع غري املسلمني، 

 األسـرة.مؤسسة : أوال
ه من "فلألسرة املسلمة دور فعال يف توضيح الصورة احلقيقية لطبيعة العالقة بني املسلم وغري 

ى، ويف إجناح تفعيل العالقات اإلنسانية الطيبة بني الطرفني، وتطبيقاهتا يف أصحاب الدايانت األخر 
الواقع الفعلي، فيكون لألسرة املسلمة الواعية دور كبري يف تنمية اجتاهات الطفل اإلجيابية حنو غري 

 .املسلمني

كون هلا آلخرين، واملؤثرات األوىل تفاألسرة الواعية تقدم للطفل درسه األول يف احرتام حقوق ا
عادة داللة خاصة، كما أن خبات األسرة املتعلقة ابلقيم اإلنسانية تتكرر أمام الطفل عدة مرات، وهذا 

 .(1)"ةالتكرار يف حد ذاته جيعل لألسرة األمهية الكبري 

اإلنسانية، من  لذا فإن على األسرة املسلمة يف الغرب مسؤولية تربية أبنائها على القيم اخللقية
، وغرس القيم اإلسالمية النبيلة يف نفوس أبنائها، وترمجتها يف ه والتعليم والقدوة الصاحلةتوجيخالل ال

واقع حياهتم من خالل حسن التواصل مع غري املسلمني، وحفظ حقوقهم، وجتنب جترحيهم أو غشهم 
جبرياهنم  ة اجملتمعية، وتوصيتهم خرياأو الثنائية السلبية يف التعامل معهم، وحث األطفال على املشارك

 ومعلميهم وزمالئهم من غري املسلمني.
 

                                                 

رسالة دكتوراه، ، صرعاالعالقات اإلنسانية مع غري املسلمني يف ضوء الرتبية اإلسالمية وتطبيقاهتا يف الواقع املالشمري،   (1)
 .108ص
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  املدرسة.مؤسسة : اثنيا
"املؤسسة الرتبوية الثانية بعد األسرة، واألوىل يف املؤسسات الرمسية اليت يكتسب فيها الناشئ  تعدّ فهي 

نت األساليب انجحة، وطرق التدريس املعرفة والتعليم والقيم والسلوكيات، ويكون أتثريها أقوى كلما كا
   .(1)قائمة على أسس سليمة وفعالة، ويقوم هبا معلمون حكماء ومربون انجحون جمدون"

ونظرا هلذا الدور احليوي الذي تلعبه املدرسة يف تكوين النشء ثقافيا وحضاراي، وسلوكيا 
ية، وجعلها من أوىل أولوايهتا، خاصة وأخالقيا، فإنه جيب على األقلية املسلمة االهتمام ابلعملية التعليم

وذلك من   يف املساجد واملراكز اإلسالمية، مدارس هناية األسبوع، و (2)املدارس اإلسالمية املعرتف هبا
  خالل:

هم يف تعزيز العالقات اإلنسانية مع غري املسلمني ج واملقررات الدراسية اليت تساملناه تفعيل دور .1
 ثال:يف هذه الداير، فعلى سبيل امل

حرمة دماء وأعراض وأموال املساملني من غري املسلمني، ويبني  يوضح يف مقررات الفقه"
رمة العهد وامليثاق، وضرورة االلتزام به وعدم نقضه، وحنوها من األحكام اليت جاءت هلم ح

هبا الشريعة اإلسالمية لتعزيز العالقات اإلنسانية مع غري املسلمني. ويبني يف مقررات 
اإل شكال واللبس الذي قد حيصل عند بعض املسلمني بني مفهوم الوالء والباء، التوحيد 

اإلقساط واإلحسان لغري املسلمني، مع التأكيد على ضرورة االلتزام وبني مفهوم الب و 
ابلعدل واإلنصاف يف التعامل مع اآلخرين، وااللتزام ابهلوية اإلسالمية املميزة. ويوضح يف 

وصحابته الكرام رضوان هللا تعاىل عليهم،  من أحاديث الرسول مقررات احلديث مناذج 
ملسلمني، والتعامل احلسن معهم. وتقدم مناذج مشرقة واليت تؤكد على رعاية حقوق غري ا

يف مقررات التاريخ لتعامل السلف الصاحل مع غري املسلمني التعامل العادل املتسامح على 
 .(3)ؤكد على التعايش مع غري املسلمني"مر العصور اإلسالمية املختلفة، واليت ت

                                                 

، رسالة املتوسطة بململكة العربية السعودية والرتبية الوطنية يف املرحلةقيم السالم يف كتب التفسري واحلديث لزهراين، ا  (1)
 .70ص دكتوراه،

 مدرسة إسالمية تنفق عليها الدولة اهلولندية. 40أكثر من  يوجد يف هولندا  (2)
رسالة دكتوراه، ،  اصر، العالقات اإلنسانية مع غري املسلمني يف ضوء الرتبية اإلسالمية وتطبيقاهتا يف الواقع املعالشمري  (3)
 .311-112ص
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تنظيم زايرات ميدانية لغري و  املعارض، والفنون التشكيلية، مثل ،تفعيل األنشطة الالصفية .2
املسلمني يف املستشفيات وغريها، واملشاركة يف البامج االجتماعية، وتشجيع الطالب على 

افة دعاة وأئمة إللقاء دروس البحث وتقدمي عروض حول عالقة  املسلم بغري املسلم، واستض
شيد هادفة، وحتفيزهم على تقدمي مشاهد مسرحية وحماضرات حول هذا املوضوع، وتلقينهم أان

   خ اإلسالمي يف التعامل مع اآلخرين.اريجتسد وقائع من الت
يف أحكام العالقات اإلجتماعية واإلنسانية مع غري  تقدمي دورات تثقيفية وتطويرية للمعلمني .3

 ، وكيفية غرس القيم اإلنسانية يف نفوس الطالب.املسلمني

 ليم العايل.: مؤسسات التعاثلثا
تثقيف الطالب، وصقل مهاراهتم الفكرية، وإثراء املعرفة ابإلنتاج العلمي احملكم، ألن هلا دور كبري يف 

ب، وذلك العلمية تقدمي الكثري لصاحل تعزيز العالقة مع غري املسلمني يف الغر  اتيمكن هلذه املؤسسف
 من خالل: 

تشجيع البحوث العلمية اليت تبز حقيقة موقف اإلسالم من اآلخر، وتؤصل مبادئ التعايش  .1
اإلنساين واالجتماعي والثقايف واحلضاري مع اآلخر، واالستفادة من هذه البحوث يف إعداد 

 ملناهج الدراسية ألبناء املسلمني يف الغرب.املقررات وا
اإلسالم وحضارته، وتفنذ املزاعم واألابطيل  العلمية اليت تظهر حماسنترمجة البحوث والدراسات  .2

 اليت أحلقت زورا ابلدين اإلسالمي. 
 التعاون مع اجلامعات الغربية يف إنشاء كراسي لدراسة اإلسالم وحضارته. .3
 هيلهم للمشاركة يف الندوات واملناظرات والبامج اإلعالمية..  تكوين الطالب وإعدادهم وأت .4
ثقفني الغربيني واملهتمني ابلشأن السياسي واإلعالميني وأصحاب القرار ملناقشة فة املاستضا .5

 القضااي الشائكة، وذات االهتمام املشرتك.
الكرمي والسنة استضافة علماء حياضرون يف اجلامعات األوربية عن اإلعجاز العلمي يف القرآن  .6

 ه وتشريعاته السمحة.النبوية، فيكون مدخال لتعريف اآلخرين ابإلسالم وأحكام

ونظرا هلذه األمهية اليت يكتسيها التعليم العايل يف تعميق العلم واملعرفة، وترسيخ جسور العالقات 
عات والكليات اإلنسانية مع اآلخرين ينبغي على األقلية املسلمة السعي يف  إنشاء املزيد من اجلام
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طلع بتأدية هذه األدوار اليت سبق اإلشارة ، واحلصول على اعرتافات رمسية هلا، حت تض(1)اإلسالمية
إليها، كما ينبغي للجامعات يف عاملنا اإلسالمي تشجيع الطالب واملوهوبني من أبناء املسلمني يف الغرب 

هيلهم بشكل علمي صحيح، لسّد احلاجات ، حت يتّم أت(2)على االلتحاق هبا،  وتيسري منح دراسية هلم
 م يف هذه البلدان. الدعوية، وليكونوا رسل خري وسال

 رابعا: مؤسسة املسجد.
 املساجد، سانية بني املسلمني وغري املسلمنيهم يف توطيد العالقات اإلنالوسائط الرتبوية اليت تسومن 

نظرا  لإلقبال الكبري ، ااألقلية املسلمة إذا أحسن استغالهلمن أعظم املؤثرات الرتبوية يف نفوس فهي تعد 
 .أايم اجلمع والعطل األسبوعية ة؛ خاصمن اجلاليةعليها 

 التايل: روعي وميكن أن يضطلع املسجد بدوره يف تعزيز العالقات اإلنسانية يف احمليط األوريب إذا

 ،هلذه املهمة اجلليلة، ومتابعتهم يف تطوير أدائهم علميا ومهاراي طباءحسن انتقاء واختيار األئمة واخل أوال:
ملسجد إدراكا  واسعا ، جعل من املسجد ا  ورعا  مصلحا  مدركا  لرسالة ا"فإذا كان القائم على املسجد عامل

 .(3) ومؤسسة تربوية تكون املنطلق لإلصالح يف كل جانب من جوانب احلياة"، مكاان  نظيفا  لذكر هللا

اإلمام واخلطيب أن يربط اخلطب واملواعظ والدروس مبشكالت اجملتمع ذا ينبغي على "ل
لدعاة أن يتناولوا توضيح العالقات اإلنسانية مع غري املسلمني التوضيح السليم، واحتياجاته، وعلى ا

 .(4)"ربطوا األمة املسلمة حبال سلفها الصاحل يف تعامالهتم مع اآلخرينوأن ي

 لكفاءات إلدارة املساجد واملراكز اإلسالمية، والتأهيل املستمر هلم.اختيار ا اثنيا:

اضرات والندوات والدورات العلمية اليت ختدم دمي الدروس واخلطب واحملتفعيل دور املسجد يف تق اثلثا:
 اجلانب التعزيزي.

                                                 

 توجد بعض اجلامعات اإلسالمية يف هولندا، مثل جامعة روتردام اإلسالمية، وجامعة أوراب اإلسالمية.  (1)
ومن اجلامعات الرائدة يف هذا اجملال: اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، وجامعة املدينة العاملية، فقد خترج منهما العديد من   (2)

  يز يف تعريف غري املسلمني ابإلسالم.الطالب الذين صار هلم أثر متم
 .60، صالرتبية واجملتمعالتوم،   (3)
.216ص ،1ط ،اإلنسان يف اإلسالمالرتبية وحقوق موسى،   (4)
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غري املسلمني من تفعيل دور مجاعة املصلني يف التعريف ابإلسالم، وتعزيز العالقة اإلنسانية مع  رابعا:
مل أو الدراسة سواء أكانوا جرياان أم زمالء يف الع ،هم على حسن التعامل مع غري املسلمنيخالل حثّ 

، وتوزيعها واملطوايت التعريفية ابإلسالممن أجل طباعة الكتيبات  التبعتشجيعهم على أو غري ذلك، و 
  على غري املسلمني. 

خاصة أايم األعياد السنة الستقبال غري املسلمني يف املسجد، و ختصيص أايم مفتوحة يف  خامسا:
 ريفية منتقاة بعناية عليهم.تعريفهم ابإلسالم، وتوزيع كتب تعل ؛اإلسالمية

واملراكز  لطالهبا للمساجدلتنظيم زايرات  ؛التنسيق مع إدارات املؤسسات التعليمية األوربية سادسا:
 . ، وتعريفهم ابإلسالم ونبيه هللتعرف على املسجد وبراجم اإلسالمية؛

 التعرف عليه. ختصيص حقائب تعريفية ابإلسالم تسلم ملن يرغب الدخول يف اإلسالم أو سابعا:

مد ختصيص جلنة يف كل مسجد مهمتها وضع اخلطط والبامج التعريفية بقيم اإلسالم وأحكامه، و  اثمنا:
 يف اجلهات املختلفة.اجلسور مع مؤسسات اجملتمع املدين، واملنافحة عن اإلسالم وأهله 

 خامسا: املؤسسات اإلعالمية.
تشكيل ، اليت هلا دور ابهر يف وسائل اإلعالم احلاضرعصران ومن الوسائل اليت تكتسي أمهية ابلغة يف 

ملعارف انقل  كما هلا دور حيوي يفوتصوراهتم،   الناس أفكار والتأثري علىلرأي العام يف اجملتمع، ا
" توفر املعلومات، وتوسع دائرة وإىل جانب ذلك فهي، بني الشعوب والثقافات واخلبات واحلضارات

ل الرأي اآلخر وتعليم املهارات، تلعب دورا  كبريا  يف التغيري يصاوإ ،ومناقشة البدائل ،احلوار
  .(1)االجتماعي"

يف الغرب واجب االستفادة من هذه الوسائل، واستثمارها يف التعريف بدينهم  نباملسلمعلى ف
م وأخالقهم وتراثهم وثقافتهم ولغتهم وحضارهتم؛ لتغيري تلك الصورة الذهنية السيئة اليت ال أيلو اإلعال

الم الذي اقتداء بنبينا عليه أفضل الصالة والس كما أن يف ذلكاملعادي يف ترسيخها يف الذاكرة الغربية،  
واستثمرها يف هداية الناس وإرشادهم إىل  ،أخذ هباعصره تعينه على تبليغ دينه إال و مل يرتك وسيلة يف 

                                                 

 .54ص، 2ط، دور وسائل اإلعالم يف بناء ملكة التفكري السديد لدى الطالبالشنقيطي،   (1)
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ية مبكان فقه هللا تعاىل أنه من األمهبفطرته واثقب نظره بعد أن و   الطريق القومي، "فقد أدرك الرسول 
خلدمة اإلسالم، مثل اخلطابة، والرحالت استثمار مجيع الوسائل املتاحة آنذاك، بل عمل على تطويرها 

يف األسواق، والندوات يف مواسم احلج، ومكاتبة امللوك واألمراء، وإقامة املعجزات احلسية املشاهدة أمام 
   .(1)العيان، كانشقاق القمر وحنوها"

ابإلسالم، ومن االقرتاحات اليت تعني يف السري على هذا املسار التعزيزي، وتساعد يف التعريف 
لة حول األحداث واألفكار واالجتاهات والقيم، وتكوين الرأي العام، وإعطاء وجهة النظر الشرعية املؤصّ 

 .اآلخر وإشاعة الفقه الصحيح بني أفراد اجلالية حول حقيقة العالقة اإلنسانية مع

، ومن ملطبوعاتتفعيل وسائل اإلعالم املقروءة من صحف وجمالت ونشرات تعريفية وغريها من ا أوال:
 التجارب الرائدة يف هذا املضمار جملة "اكتشف اإلسالم" الصادرة عن املنتدى اإلسالمي يف بريطانيا.

يف جمال متلك القنوات واستئجار  تفعيل وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية، واالستفادة من احلرية اثنيا:
 ألوربية املختلفة.البث، إلنشاء قنوات ابللغات ا

االستفادة بقوة وعمق من عامل شبكة املعلومات الدولية اإلنرتنت لسهولة استعماهلا وانتشارها بني  اثلثا:
فيديو،  الناس، وتتعدد وسائل االستثمار من إنشاء مواقع، وصحف إلكرتونية، وإنتاج أفالم ومقاطع

 وغريها.

 عال من املهنية واخلبة.  تكوين صحفيني وإعالميني من أبناء األقلية يتمتعون مبستوى ةضرور  رابعا:

هم يف حتقيق عاملية الدعوة، وإقامة سيس ،ستغالل هذه الوسائل واستثمارها بشكل فاعلوال شك أن ا   
 وغري املسلمني.احلجة على الناس، وتوطيد العالقة اإلنسانية بني املسلمني 

 


                                                 

.130، صد.ط، حنو اتصال دويل جديدعبد احلميد،   (1)
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 املبحث الثالث: اجملاالت املعززة للعالقة اإلنسانية

 

 .مشروعية التعاون مع غري املسلمني :األولطلب امل

كتسي التعاون بني خمتلف مكوانت اجملتمع البشري أمهية ابلغة، السيما ألقلية مسلمة تعيش بني أكثرية ي
رك أهل البلد األصليني دايرهم ومكتسباهتم وخرياهتم ختالفها يف الدين والثقافة واملعتقد، جاءت لتشا

وضعا مثل هذا قد خيلق لدى اآلخر نوعا من التوجس والنفور والعداء  ومنافعهم، وبطبيعة احلال فإن
 والعنصرية جتاه الوافد اجلديد.

لذا فإن هذا الواقع يقتضي من اجلالية السعي اجلاد للقيام بدورها احلضاري يف خدمة نفسها 
تعايش واالنسجام تمعاهتا، واالرتقاء مبستواها، وتفعيل دورها، وتقوية أواصر التعارف والتعاون والوجم

والوائم مع حميطها، وذلك من خالل مشاركة قوية فعالة يف مجيع جماالة احلياة االجتماعية واالقتصادية 
 ة، وعنصر إضافة وتقوية للمجتمع.والسياسية والثقافية، وأن تكون قيمة مهم

مع غري املسلمني يف  من حماسن الشريعة اإلسالمية حرصها على مد جسور العالقة اإلنسانيةو 
﴿: -جل وعال-احلياة اليت تعود ابخلري والنفع على البشرية، يقول  تخمتلف جماال        

               ﴾ (1).    قال
 ث هنى فقال..أي : ليعن بعضكم بعضا، هو أمر جلميع اخللق ابلتعاون على الب والتقوىالقرطيب: "

 (2)وهو احلكم الالحق عن اجلرائم، وعن العدوان وهو ظلم الناس" والعدوان اإلث على تعاونوا وال: 

 صاحب املنار يف تفسريه هلذه اآلية: ذكرو 
: اتقاء كل ما ﴾والتقوى ﴿الراغب، وسيأيت حتقيقه،  التوسع يف فعل اخلري، قاله: ﴾الب﴿" 

أبنه كاألاثم ، اسم  : فسره الراغب﴿اإلث﴾و ،أو تركايضر صاحبه يف دينه أو دنياه فعال 
لألفعال املبطئة عن الثواب، ومجعه آاثم، واآلث متحمل اإلث وفاعله، ث صار اإلث يطلق 

                                                 

 .2سورة املائدة، اآلية:   (1)
.6/18 ،د.ط أحكام القرآن،القرطيب،   (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=5&ayano=2#docu
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جتاوز حدود الشرع والعرف يف املعاملة ، واخلروج : ﴾العدوان﴿، وعلى كل ذنب ومعصية
ان اهلداية االجتماعية يف فهو من أرك التقوىاألمر ابلتعاون على الب و  أما عن العدل فيها..

ألنه يوجب على الناس إجيااب دينيا أن يعني بعضهم بعضا على كل عمل من أعمال  ؛القرآن
اليت  الب اليت تنفع الناس أفرادا وأقواما يف دينهم ودنياهم ، وكل عمل من أعمال التقوى

ني التحلية والتخلية، ولكنه قدم يدفعون هبا املفاسد واملضار عن أنفسهم ، فجمع بذلك ب
وهو التعاون على اإلث ابملعاصي وكل ما ، د هذا األمر ابلنهي عن ضده، وأكالتحلية ابلب

يعوق عن الب واخلري، وعلى العدوان الذي يغري الناس بعضهم ببعض ، وجيعلهم أعداء 
 . (1)متباغضني يرتبص بعضهم الدوائر ببعض"

عمارة األرض، ق مراد هللا تعاىل يف وكافرهم مطلب ضروري لتحقي فالتعاون بني الناس مسلمهم
حياة بين آدم والدفع بعجلة التنمية لتوفري فرص احلياة الكرمية ألهل األرض. يقول ابن تيمية رمحه هللا: "

، ويف األعمال  األقوال، أخبارها وغري أخبارهاوعيشهم يف الدنيا ال يتم إال مبعاونة بعضهم لبعض يف
 . (2)"أيضا

معه على ها ينبغي أن يدعم ويشجع ويتعاون األذى عن فكل من يسعى خلدمة البشرية وكفّ  
"فكل من التمس النظر عن لونه وجنسه ودينه، يقول ابن القيم رمحه هللا:  ضالب والعدل واإلحسان بغ

ى إعانته علرتتب على مل ي، أجيب إىل ذلك كائنا من كان، مااملعاونة على حمبوب هلل تعاىل مرض له
 .(3)وهذا من أدق املواضع وأصعبها وأشقها على النفوس"مبغوض هلل أعظم منه،  ذلك احملبوب

ها، واألدلة مبدأ التعاون مع اجلميع يف حياته الواقعية، سواء قبل بعثته أوبعد ق الرسول وقد طبّ 
 على ذلك كثرية منها:

 : قبل بعثتهأوال: 
 األمني. ت، وتلقيبه له ابلصادقبني قومه حبفظ األماان شتهاره ا .1

                                                 

 .6/108 ،1ط ،تفسري املنارحممد رشيد رضا،   (1)
 .1/251 ،1طلتسعينية، ابن تيمية، ا  (2)
.3/267 ،4ط ،زاد املعاد يف هدي خري العبادابن القيم اجلوزية،   (3)
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بعد عودته من غار حراء  خائفا مذعورا، وتعدادها   يهعل -رضي هللا عنها-ثناء خدجية  .2
روى البخاري يف . حملاسنه واألعمال اجلليلة اليت كان يقدمها للناس قبل نزول الوحي عليه

، وتكسب وحتمل الكل ،لتصل الرحم خيزيك هللا أبدا إنك ماوهللا  كالّ )أهنا قالت:  صحيحه
 (1)(احلق وتعني على نوائباملعدوم، وتقري الضيف، 

يف حلف الفضول الذي تداعت إليه قبائل قريش، وتعاهدت من خالله على نصرة   اشرتاكه .3
لقد شهدت يف دار عبد هللا بن جدعان »عن هذا احللف:  املظلوم، وقد قال رسول هللا 

 . (2) «أدعى به يف اإلسالم ألجبتولو حلفا  ما أحب أن يل به محر النعم، 
د يف حقن دماء القبائل حينما تنازعوا على من يظفر بشرف وضع احلجر األسو  مسامهته  .4

   . (3) بعد إعادة بناء الكعبة

 :  بعد بعثته اثنيا:
يف حفظ ودائع قومه رغم إذايتهم له، وحماربتهم لدعوته، وقد ضرب  -عليه السالم-ستمراره ا .1

وعدم االستيالء على  ،ملثل األعلى يف النبل والوفاء والفداء ومقابلة اإلساءة ابإلحسانيف ذلك ا
أموال وحقوق اآلخرين حبجة العداوة واحملاربة، وذلك حينما ترك عليا رضي هللا يف بيته مبكة 

  . (4) الودائع اليت كانت عنده ألصحاهبا عند هجرته، حت يؤدي
إىل املدينة املنورة، وكتب يف ذلك م مع اليهود بعد مقدمه معاهدة أمن وتعاون وسال عقده  .2

 .كتااب اصطلح عليه ابسم بصحيفة املدينة

                                                 

وأخرجه مسلم يف ، (3رقم)،  3بدء الوحي، ابب كيف كان بدء الوحي، ص ، كتابصحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (1)
 (.160، رقم )88، صابب بدء الوحي إىل رسول هللا ، كتاب اإلميان، الصحيح

، كتاب الوصااي، مجاع أبواب تفريق اخلمس، ابب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به السنن الكربىأخرجه البيهقي يف   (2)
 .7/325، 1: حديث صحيح، طالبدر املنريقال ابن امللقن يف  (.12110م )رقالبداية، 

 .1/146 ،2ط ،البن هشام السرية النبويةانظر:   (3)
.2/111مرجع سابق،   (4)
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 وإشاعة اخلري،  ونشر السلم تعاون مع املشركني ، يتم من خالله حقن الدماء ألي   مبادرته .3
أعطيتهم  ة يعظمون فيها حرمات هللا إالطّ يسألوين خُ  ال» : والنفع بني الناس، كما يف قوله 

 . (1)«إايها
مع نصارى جنران حينما طلبوا مرافقا  هلم حيكم بينهم من املسلمني حيث   تعاون الرسول  .4

قالوا: ابعث معنا رجال  من أصحابك ترضاه لنا ليحكم بيننا يف أشياء اختلفنا فيها من أموالنا 
 . (2) «األمنيائتوين العشية، أبعث معكم القوي »: فإنكم عندان رضا ، فقال الرسول 

بعث خبمس  حيث، ، ومقابلته إلساءهتم ايإلحسانملشركي العرب -السالمعليه -مساعدته  .5
 ،مئة دينار إىل مكة حني قحطوا، وأمر بدفع ذلك إىل أيب سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية

إىل يقول زيدان: " فهذا األثر يدل على أن الشريعة تدعوا .  (3) "ليفرقاها على فقراء أهل مكة
 . (4)احملتاج، ومساعدته وإن كان غري مسلم من أهل احلرب"العطف على 

وبناء على ما تقدم يتبني مدى حرصه عليه أفضل الصالة والسالم على إقامة عالقة إنسانية 
مع اآلخر يظللها الرتاحم والتعاطف والتسامح واالنفتاح والتفاعل احلضاري، لتعزيز مفاهيم الرمحة وثقافة 

 الناس.الرشيد بني التعاون 

واألقلية املسلمة يف أمس احلاجة هلذا التفاعل مع اآلخر يف هذه الداير، حت تثبت وجودها 
ملا فيه مصلحة البالد والعباد، وذلك أبن تتجاوز   إلسهامها وقدرهتا على التعاون واوجدارهتا وأهليت

ضارية اثبتة، وذلك نصر شراكة ح"التفاعل البسيط مع اجملتمع إىل تفاعل أمشل وأعمق هو أن يكون ع
أبن يتجاوز هذا الوجود الوضع االستهالكي ماداي ومعنواي، متمثال فيما يستفيده املسلمون من وجودهم 
ابلبالد األوروبية من فوائد اقتصادية، ومن فوائد علمية وحضارية، إىل وضع آخر تنضاف فيه االستفادة 

مسرية التحضر من إضافات قيمية وروحية وعلمية ملسلمون يف وذلك مبا يسهم به ا احلضارية إىل اإلفادة،

                                                 

، وأخرجه (2732، 2731رقم)،  522، صالشروط يف اجلهاد ، اببالشروط، كتاب صحيح اجلامعأخرجه البخاري يف )1(
(.2765، رقم )312كتاب اجلهاد، ابب يف صلح العدو، ص،  السننأبو داود يف 

.2/205 ،2طالسرية النبوية، ، ابن هشام)2(
.96/1 ،د.طاملبسوط، ، السرخسي)3(
.87ص ،2طأحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم، ، زيدان)4(
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ودميوغرافية، لينتهي املسلمون أبورواب إىل أن يكونوا عنصر مناء حضاري يف جمتمعهم، يسهمون يف تقدمه 
 . (1) وازدهاره، ويف حل مشاكله بصفة فاعلة"

 : (2)جب األلفييقول حممد وعن مشروعية تعاون األقلية املسلمة مع جمتمعاهتا الغربية 

"ال نرى مانعا  من تفاعل األقليات املسلمة داخل اجملتمعات اليت تعيش فيها؛ فهذا ال 
يتعارض مع مبادئ اإلسالم وتوجيهاته، وقد يؤدي إىل زايدة أعداد املهتدين من املواطنني، 

ين، مع مراعاة التمسك ابلثوابت اإلسالمية اليت متثلها مقاصد الشرع اإلسالمي: حفظ الد
والنفس، والعقل، والنسل، واملال، وتعهدها من أن يتطرق إليها فساد، أو حييط هبا غبش. 
وفيما عدا ذلك، فإن تفاعل األقليات املسلمة داخل اجملتمعات الغربية ينضبط بقاعدتني 

﴿  جوهريتني: وردت األوىل يف سورة املمتحنة:                 

                               

﴾(3). 

فهو أخف مما حّرم حترمي  ،وأما القاعدة الثانية فمضموهنا: أن ما كان منهيا  عنه لسد الذريعة
  . (5)" (4)راجحةاملقاصد، ويفعل ألجل املصلحة ال

                                                 

 .3ص ،املسلم مواطنا يف أورب، د.طمولوي،   (1)
 رنسا سابقا وعضو جممع الفقه اإلسالمي.مفيت املسلمني يف ف  (2)
 .8سورة املمتحنة، اآلية رقم:   (3)
والقاعدة األخرى: استخلصها علماء األصول والفروع من جمموعة أدلة ويقول األلفي يف موضع آخر يف بيان هذه القاعدة: "  (4)

سداا للذريعة أخف  مما حرّ م حترمي  املقاصد، أو:  وتطبيقات عملية ومقتضيات مقاصد الشرع اإلسالمي، ومضمون القاعدة: ما ُحرّ م
التوفيق بني " انظر: نه يفعل ألجل املصلحة الراجحةما حرّ م للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، أو: ما كان منهياا عنه للذريعة فإ

التقيد ابلثوابت وبني مقتضيات املواطنة خارج البالد اإلسالمية حملمد األلفي، 
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4049 

 ،"غري املسلمنيفقهاء اإلسالم يتحدثون عن أحكام وآداب تعامل األقليات املسلمة مع "ممتاز،   )5(
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4342 
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أن حكم التعاون ما بني األقلية املسلمة وغري املسلمني تعرتيه األحكام التكليفية  (1)ويرى عبد هللا املطلق
 املطلق:اخلمسة، فقد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا، كما قد يكون حراما أو مكروها. يقول 

ن كانت املصاحل املراد حتقيقها خيتلف حكم التعاون ابختالف املصاحل املراد حتقيقها، فإ"
م يف ذلك واجبا، وإن كانت املصاحل املراد حتقيقها مستحبة يكون واجبة يكون التعاون معه

التعاون معهم مستحبا، فإذا دعت حكومات تلك املناطق اليت يعيش فيها املسلمون إىل 
وحيد من  النظام والتعاون مع الشعب فيما حيفظ األمن وحيفظ حرمات اآلخرين احرتام

ألن الواجب  ؛هم يف ذلك واجبإجرام اجملرمني ومينع تسلطهم على الناس فإن التعاون مع
ما إذا دعت إىل التعاون أال يتم إال مبثل هذه األمور، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، 

 ؛وفيها مصاحل هلم ولكنها غري واجبة ،ة اليت هي من أعمال الناسيف بعض األمور املالي
ري واجب، كأن تدعو تلك فإن التعاون حينئذ يكون مستحبا  غ ،ا من األمور التكميليةهنأل

ففي هذه احلالة  ،أو التعاون يف شيء ينفع الناس ،مثال إىل التعاون يف االدخار احلكومات
وليس فيه مضرة والتعاون حينئذ مستحب، ألننا ذكران أن حكم التعاون  ،االدخار مصلحة

وإن كان يف  ،املتعاون فيه، فإن كان التعاون يف واجب فهو واجبأيخذ حكم الشيء 
 . (2) مستحب فهو مستحب"

التوفيق بني  يف قراره بشأنجممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته السابعة عشرة  وقد خلص
ليس هناك مانع "، حيث قرر أنه: التقيد ابلثوابت وبني مقتضيات املواطنة للمسلمني خارج دايرهم

ني يف غري الدول اإلسالمية يف األنشطة االجتماعية، أو السياسية، أو ي من إسهام املسلمشرع
ية اليت ال تتعارض مع الثوابت املتقدمة وال سيما إذا اقتضت املواطنة ذلك، شريطة أال هتدد االقتصاد

 .(3)"هويتهم وشخصيتهم اإلسالمية

إىل  كندا  بدولة املنعقد مبونرتايل ادسالس همؤمتر جممع فقهاء الشريعة يف وإىل مثل ذلك ذهب 
األصل هو املشاركة يف حتقيق الصاحل العام للمجتمعات والدول " ، منها أن يف هذا الصدد عدة قرارات

املضيفة، وال حرج فيها إذا حسنت فيه النيات، فإن مبدأ التعاون على الب والتقوى شريعة عامة، 
                                                 

  .عضو هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية (1)
 بق.مرجع سا  (2)
خارج البالد للمسلمني ابلثوابت وبني مقتضيات املواطنة  انظر قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل، "قرار بشأن التقيد  (3)

 http://www.iifa-aifi.org/2209.html، "اإلسالمية
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ل غري املسلمني خارج داير اإلسالم مع مبادئ اإلسالم ابإلضافة إىل كوهنا وسيلة من وسائل تواص
 .(1)"وقواعده وأحكامه

للمجتمعات اليت  عليه فإن املسلمني يف الغرب مطالبون بتفعيل قيمة التعاون مع اآلخر، وفاء  و 
تطبيقا ملبادئ دينهم احلنيف الذي يدعو التزاما بعهود ومقتضيات وواجبات املواطنة، و يقيمون فيها، و 

"فمبدأ التعاون على  ، يقول الصاوي:جناس البشرشاعة ثقافة اخلري والبذل والعطاء مع خمتلف أإىل إ
الب والتقوى شريعة عامة تفتح أمام املسلم آفاقا رحبة من التعاون مع كل صاحب فكرة صاحلة وغاية 

 إال أعطيتهم ة يعظمون فيها حرمات هللاطّ يسألوين خُ  الوالذي نفسي بيده  » :نبيلة، وقد قال نبينا 
 العام للمجتمع الذي يعيش فيه، فإن هذا ، واملسلم مدعو إىل املشاركة يف حتقيق الصاحل (2)«إايها

ابإلضافة إىل كونه مقصودا كليا من مقاصد الشريعة، فإن آاثره الطيبة تنعكس على اجلالية املسلمة كما 
فإن هذا من شأنه أن يتألف القلوب  تنعكس على غريه من بقية أطياف اجملتمع.. ابإلضافة إىل ذلك

 .(3)ويفتح هلا مغاليقها"على دعوة احلق اليت حيملها املسلم، 

، ملا حيمله ذلك من عدم املشاركة اجملتمعيةو كما جيدر التأكيد على ضرورة احلذر من العزلة   
 ، يقول حسام شاكر: ألقلية املسلمة يف حميطها الغريبمعان سلبية تسيء إىل مسعة ا

ق بذلك؛ التحذير من خطورة االستئناس ابلتصّرف مبعزل عن النسيج اجملتمعي، مبعىن لحوي"
أن تظهر األقلّيات معزولة عن "جمتمع األغلبية"، ومكشوفة أمام معادلة كثريا  ما تبدو غري 
متكافئة. وال جدال يف أّن أّي فعل جمتمعي أو سياسي قائم على منطق العزلة أو حت إرادة 

ا يتناقض مع روحّية فعل "املشاركة" جمتمعّيا  أو سياسّيا . ومن هنا؛ فإنّه ال مناص إمن؛ االنعزال
من السعي لالنتشار يف شت قطاعات الفعل اجملتمعي الرشيد، وبناء التحالفات والشراكات، 
وتوثيق أواصر التعاون والتنسيق؛ مع األطراف الفاعلة يف البيئة اجملتمعّية والسياسّية، بناء  

                                                 

لشريعة ، موقع جممع فقهاء اكندا  – مبونرتايل املنعقد أبمريكا الشريعة فقهاء جملمع السادس ملؤمترا وتوصيات قرارات  )1(
http://www.amjaonline.net/2009/11 

، وأخرجه (2732، 2731رقم)،  522، صالشروط يف اجلهاد ، اببالشروط، كتاب صحيح اجلامعأخرجه البخاري يف )2(
(.2765، رقم )312، كتاب اجلهاد، ابب يف صلح العدو، صالسننأبو داود يف 

 ،االنتماء القومي""جدلية العالقة بني الوالء الديين و ، الصاوي (3)
http://www.amjaonline.org/en/academic-research/cat_view/5-contemporary-

issues-facing-muslim-youth-in-the-west-2009

http://www.amjaonline.net/2004/04/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
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خمزون القواسم املشرتكة، واسرتشادا  ابلتوجيهات اإلسالمية يف هذا الشأن، وأخذا  بعني ى عل
لة  .(1)"االعتبار جممل املعايري والضوابط ذات الصّ 

املنضبط مع أوضاع اجملتمع احلياتية يف خمتلف جوانبها السياسية  والتكيف ،اإلجيايبفاالندماج 
، وال يؤدي إىل الذوابن يف منظومة الدينية والثقافية نارض مع خصوصياتواالقتصادية والقانونية، مبا ال يتعا
 ، ويتعاون أطرافه على الب والصاحل العام، وال يتعاونون على اإلثاجملتمع الغريب القيمية واحلضارية

"فليس من الشريعة ما يعارض مثل هذا االندماج   مطلب شرعي وإنساين وواجب وطين،؛ والعدوان
، فإن الذي خيالط الناس ويصب على أذاهم خري من الذي ال خيالط الناس وال يصب جيايبالواعي واإل

ر اإلسالم أن على أذاهم، واملؤمن كالغيث حيثما وقع نفع، بل إن من مبرات وجوده وإقامته خارج داي
اخللق يتحقق به مقصود كلي من مقاصد الشريعة، وال يوجد مقصد آكد من الدعوة إىل اخلري، وهداية 

   .(2) إىل احلق، وإرشادهم إىل ما فيه صالحهم وسعادهتم يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد!"

 

 
 

                                                 

http://www.e-cfr.org ،"مسلمو أوراب واملشاركة السياسية الواقع واملنشود"، شاكر (1)

 ،ين واالنتماء القومي""جدلية العالقة بني الوالء الدي، الصاوي (2)
http://www.amjaonline.org/en/academic-research/cat_view/5-contemporary-

issues-facing-muslim-youth-in-the-west-2009
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 .اإلغاثي واإلنساين اجملالالتعاون يف : الثاين طلبملا

هم واحرتامهم السعي يف قضاء حوائجهم، وتقدمي يد من أهم وسائل التأثري على اآلخرين وكسب ودّ ف
والنفوس جمبولة على حمبة من ألن اإلنسان أسري ملن أحسن إليه،  ؛فع األذى عنهماملساعدة هلم، ود

 ،عالقة متميزة مع اآلخر ينبغي أن يكون هلا حضور قويأسدى إليها معروفا، فاجلالية إذا رامت 
ومشاركة فعالة يف كل جماالت العمل اإلغاثي والتطوعي، وأن يصبح البذل والعطاء والتبع ثقافة وجزء 

هم يف متاسك القتها مع حميطها الغريب، كما تسيف تعزيز ع تسهمأ من حياهتا اليومية، وبذلك يتجز  ال
 اجملتمع واستقراره، وإشاعة روح الرتاحم والتعاطف بني أبنائه.

 :املسلمة يف هذا اجملال اإلحساين ومن األعمال اليت ميكن أن تنشط فيها األقلية

  من غري املسلمني:التكافل املايل مع احملتاجنيأوال: 
 عد على إحداث التقارب والتواصل اإلجيايب مع اآلخرين، كما يعدّ ن هذا النوع من التكافل يساأل

 وسيلة إلظهار رمحة اإلسالم وإحسانه.

واعتبهتا من أنواع اخلري  ،ومن هذا املنطلق  أجازت الشريعة صلة غري املسلم ابلصدقة النافلة
  ﴿       : قال تعاىليه املسلم، والعمل الصاحل الذي يؤجر عل

             ﴾ (1) . 

 . (2) «وا على أهل األدايندقتص» :عن سعيد بن جبري قال: قال رسول هللا و 

الت هلا أعاذك هللا من عذاب امرأة يهودية سألتها فأعطتها، فق أنّ (: -رضي هللا عنها-وعن عائشة 
: ث قال لنا رسول ، قالت عائشة: ال قالت له، فقال لنيب ، فلما رأت ا، فأنكرت عائشة ذلكالقب
 .  (3) ( «ركمأوحي إيل أنكم تفتنون يف قبو  إنه» :بعد ذلك هللا 

                                                 

.8سورة املمتحنة، اآلية رقم: (1)
(، وقال ابن 1194)، رقم: 68، كتاب الزكاة، ما قالوا يف الصدقة يف غري أهل اإلسالم، صاملصنفيف  ابن شيبة أخرجه(2)

.1/266: هذه مراسيل يشد بعضها بعضا، الدراية ختريج أحاديث اهلدايةحجر العسقالين يف 
ريه: وهذا (، قال ابن كثري يف تقس26008)، احلديث رقم: 1923، حديث السيدة عائشة، ص املسنديف  أمحد أخرجه(3)

.7/146إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ومل خيرجاه، 
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إعطاءها لليهودي ة، ولو كان غري جائز  -رضي هللا عنها-مل يُنكر على عائشة  ووجه الد اللة: أنه "  
 . (1)" ألنكره؛ إذ أتخ ر البيان عن وقت احلاجة ال جيوز

وأهل املروءات  ،يف اجملموع: "يستحب أن خيص بصدقته الصلحاء وأهل اخلري النووي وقال
صدق على فاسق أو على كافر من يهودي أو نصراين أو جموسي جاز، وكان فيه أجر و تفل ،واحلاجات
 . (2) يف اجلملة"

اإلحسان لغري املسلم مما ندبت إليه شريعتنا الغراء، ودعت إليه يف ضوء ما سبق يتبني أن و 
 واعتبته من حماسن اآلداب ومكارم األخالق. 

التكافل مع غري  إتعزيز مبداملقصد النبيل، و  ق هذاحتقي علىمن الوسائل العملية اليت تساعد و 
من حلوم األضاحي، يقول ابن قدامة: " وجيوز أن يطعم منها كافرا ، وهبذا قال احلسن إطعامهم  املسلمني

وأبو ثور وأصحاب الرأي... ولنا أنه طعام له أكله، فجاز إطعامه للذمي كسائر طعامه، وألنه صدقة 
  . (3) ائر صدقة التطوع "ي واألسري كسإطعامها الذمتطوع، فجاز 

ومن االقرتاحات يف هذا الصدد إنشاء بنوك الطعام، واالستفادة من مناسبة عيد األضحى 
 لتجميع حلوم األضاحي من املسلمني، وتوزيعها على املستحقني من غري املسلمني.

وقبوهلا  ،فالوق تعريفقرائهم التكافل املايل كذلك إيقاف األوقاف اخلريية على ف ومن صور
هم يف تعزيز روابط التعاون اإلنساين املشرتك بني اجلالية هذا من التسامح اإلسالمي الذي يسمنهم، و 

 على ودليال  قائما   اخلالد، اإلسالمي التشريع معامل من ابرزا معلما   يعدّ  (4)الوقف وغري املسلمني، "فنظام

 املشرتكة للبشر، ابملصاحل الدين اهتمام هذا  -خرىاأل أنظمة اإلسالم شأن شأنه– يُثبت وسعته، حيويته

                                                 

 املوسوعة الفقهية، إعداد جمموعة من الباحثني إبشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاق،   (1)
 http://www.dorar.net/enc/feqhia/2684  . 

 .6/237،  د.طاجملموع شرح املهذب، النووي،   (2)
 .9/356، 1املغين، طابن قدامة،   (3)
عن متليكها ألحد من العباد، والتصدق ابملنفعة ابتداء  وانتهاء  ، أو انتهاء  فقط ،  الوقف يف اصطالح الفقهاء: حبس العني  (4)

أحكام الذميني واملستأمنني  زيدان،فمن األول الوقف على الفقراء ، ومن الثاين وقف اإلنسان على ولده ث على الفقراء . انظر: 
.393، ص2يف دار اإلسالم، ط
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 على اختالف أجناسهم الناس هبا يسعد واقعية، عملية طريق أحكام عن املصاحل حتقيق هذه إىل وسعيه

 .(1)وأدايهنم" وألواهنم

على  املسلمغري ، وجواز وقف (2) وقد ذهب الفقهاء إىل جواز وقف املسلم على غري املسلم
يقول ابن القيم: "وقف املسلم عليهم فإنه يصح منه ما وافق . شرط أن ال يكون يف معصيةب (3)ماملسل

حكم هللا ورسوله، فيجوز أن يقف على معني منهم، أو على أقاربه وبين فالن وحنوه، وال يكون الكفر 
قوا ذلك، أو أبيه أو قربته، استحموجبا  وشرطا  يف االستحقاقات، وال مانعا  منه، فلو وقف على ولده 

وإن بقوا على كفرهم، فإن أسلموا فأوىل ابالستحقاق، وكذلك إن وقف على مساكينهم وفقرائهم 
(4) وزمناهم

(5) وحنو ذلك استحقوا، وإن بقوا على كفرهم، فإن أسلموا فأوىل ابالستحقاق" 
ث يقول: .   

وز للمسلم الوقف عليها أوقفوه على معني أو جهة جيفإذا أوقف غري املسلمني فينظر يف وقفهم، فإن "
كالصدقة على املساكني والفقراء وإصالح الطرق واملصاحل العامة، أو على أوالدهم وأنساهلم وأعقاهبم 

 . (6)"فهذا الوقف صحيح، حكمه حكم وقف املسلمني على هذه اجلهات

يعها يع الوقفية اليت يعودها ر وعليه، فيجوز للمسلمني يف هذه الداير أن ينشؤوا بعض املشار 
كتجنب الوقف على مافيه إعانة على كفرهم، أو   ،مع ضرورة التقيد ابلضوابط الشرعية ،للصاحل العام

ال يصح الوقف على معصية "يقول ابن قدامة: نشر معتقداهتم، أو حرهبم على اإلسالم واملسلمني، 
للكفر  واضع بنيتن ذلك معصية، فإن هذه املكبيت النار والبيع والكنائس وكتب التوراة واإلجنيل أل

                                                 

، 102ص ،اإلسالمي الوقف نظام يف املسلمني غري أحكامالقضاة،   )1(
http://web2.aabu.edu.jo/Islamic/artical241.html 

، للدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، و3/324، 1ط، للزيلعيتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق انظر: انظر:   (2)
للبهويت، د.ط،  شاف القناعك، و1/575، د.ط، لألنصاريوأسىن املطالب يف شرح روض الطالب ، 2/512د. ط، 

4/245. 
 ومغين احملتاج، 7/80، 1للخرشي، طشرح خمتصر خليل ، و3/531، 1ط، تبيني احلقائق للزيلعيانظر: انظر:   (3)

 .5/377، 1البن قدامة، ط املغين، و3/531، 1للشربيين،ط
الز مانة العاهة واجلمع ز ْمىن  : ألنه جنس كلبالاي اليت أ ْزم ن الشيء: طال عليه الزمان، ويقال ز م ن أي مبتلى بني الز مانة، و   (4)

 .61 /7، لسان العرب، د.طيصابون هبا ويدخلون فيها وهم هلا كارهون .انظر :ابن منظور، 
 .     602 /1 ،أحكام  أهل الذمةابن القيم،   (5)
 .  376 /5 ،1املغين، ط، ابن قدامة  (6)
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والوقف على قناديل البيعة وفرشها ومن خيدمها ويعمرها كالوقف عليها ...وهذه الكتب مبدلة منسوخة
 ".ألنه يراد تعظيمها

وإقصاء  ،"ويلحق بذلك كل جهة، أو مؤسسة، خاصة أو عامة تعمل على هدم اإلسالم
،  (1) امة للدين واألخالق"وكل حركة هدّ ة والرواتري وما شاهبهم، املسلمني عنه كالصهيونية واملاسوني

  : (2)حميي الدين قادي يقول .ذلكيف  وقوعالضع الشروط اليت حتول دون البد من و و 
البشرية فائدة حقيقية، تقرها الشريعة اإلسالمية، من عمل دنيوي سياسي أو يفيد "فما 

...قال رهم ابلتعاون عليهالب الذي حيبه هللا لعباده وأيماقتصادي أو زراعي أو جتاري هو من 
: «والعلم املختص يف السياسة، أو االقتصاد أو الزراعة  ...(3)«خري الناس أنفعهم للناس

والتجارة أو غري ذلك مما ينفع الناس هو السبيل إىل ذلك، فإعانة هذه املؤسسات التعليمية 
ه، ألن العلم احملاط حددت مبا ندبت الشريعة إليه ورغبت فييف بالد الغربة يف اإلطار الذي 

بسياج من اخللق العظيم إنساين النفع، سواء تصدق عليها، ووهب هلا، أو وقف عليها 
وأما العلوم ، أوقاف ا، أو أوصى هلا أو بعبارة أمشل تبع عليها بوجه من وجه التبع املشروع

اليت تؤهل  ار كمصانع األسلحة املدمرة واملؤسساتاليت ال فائدة فيها بل حتمل الضرر والدم
املختصني يف صناعتها وكعلم الشعوذة، وقراءة الكف، والفلسفة امللحدة، ومعاهد االقتصاد 
الشيوعي أو حنو ذلك فهذه ال جيوز التبع هلا بوجه من وجوه التبع، والتبع عليها حرام؛ 

 . (4)ن"، وتعاون على اإلث والعدواألهنا مترد على شريعة اإلسالم، وعصيان الداينة

تقدم نرى أنه على األقلية املسلمة ضرورة تفعيل هذا اجلانب اخلريي بني غري املسلمني  وفقا  ملاو 
واالرتقاء به من خالل عمل مؤسسايت منظم يهتم مبساعدة الفقراء واحملتاجني، وإطعام اجلائعني، وإيواء 

                                                 

.494 ص ،1املسلمة، ط فقه األقلياتخالد عبد القادر،   (1)
عضو جممع الفقه اإلسالمي.   (2)

إحتاف اخلرية (، وضعفه البوصريي يف 5787، رقم )6/58، ابب امليم، من امسه حممد، املعجم األوسطأخرجه الطباين يف   (3)
 .5/525، بزوائد املسانيد العشرة املهرة

الفقه اإلسالمي  جملة جممع، ات تعليمية أو تنصريية، أو كنسية؟ما حكم تربع املسلم فرد ا كان أو هيئة ملؤسسقادري،   )4(
 ، على الرابط:1230ص، 3، ع2ة، ماإلسالمي جبدالتابع ملنظمة املؤمتر 

http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-2454 
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م وإنسانيته، وأن املسلم ناس حت يلمس كل إنسان عاملية اإلسالاملشردين، وإيصال اخلري والنفع لكل ال
 كالغيث أينما وقع نفع.

 تفعيل ثقافة التربع بلدم واألعضاء.اثنيا: 
هنا من األمور اليت توليها الدول الغربية اهتماما كبريا، ملا هلا من دور يف إسعاف املرضى واملصابني أل

 وإنقاذ حياهتم.

ة يف الدعوة إىل احملافظة على احلياة رمحة للبشرية قد سبق سائر القوانني الوضعيواإلسالم بوصفه 
وإنقاذها من كل ما يؤدي إىل هالكها، ومل يفرق يف ذلك بني نفس مسلمة وغري مسلمة.  ،اإلنسانية

 .       ﴾(1) ﴿يقول تعاىل: 

اة نفس واحدة إبنقاذها من موت رشيد رضا يف تفسري املنار: "ومن كان سببا حلياإلمام يقول 
كانت مشرفة عليه، فكأمنا أحيا الناس مجيعا، ألن الباعث على اإلنقاذ هو الرمحة والشفقة، ومعرفة 

قوق فتندغم فيه مجيع ح ،قيمة احلياة اإلنسانية، واحرتامها والوقوف عند حدود الشريعة يف حقوقها
 كة يراهم مشرفني على الوقوع فيهاهم كلهم من هلالناس عليه، فهو دليل على أنه لو استطاع أن ينقذ

 . (2) ال يين يف ذلك وال يدخر وسعا، ومن كان كذلك ال يقصر يف حقوق البشر عليه"

هم يف مثل هذه اجملاالت اإلغاثية، اليت فيها إنقاذ للحياة تسلذا فإنه ينبغي لألقلية املسلمة أن 
 اليت ترضى ابألخذ، ومتتنع عن البذل والعطاء،االزدواجية املقيتة  والتخلص من تلكالبشرية، 

ا جيعل موقفهم موقفا غري عادل وال منسجم مع منطق تقابل األخذ ابلعطاء، وهو ممّ " 
ويعبثون بدينهم  ،بصورة املسلمني إذ يقدمهم على أهنم يتناقضون يف مواقفهم موقف يضرّ 

ابل صورة اآلخرين الذين وحيرمون التبع عليهم. يف مق ،حني يبيحون األخذ من اآلخرين
 يتبعون لفائدة من خيالفوهنم يف الدين ويف االنتماء.

لمني لالنسجام مع أفراد ويكفي مثل هذا السلوك الستغالله يف إبراز عدم قابلية املس
 البالد املضيفة اليت أصبحت ابلنسبة لألجيال التالية بلد مولد واستقرار.

                                                 

 .32سورة املائدة، اآلية:   (1)
.6/288 ،1ط ،تفسري املنارحممد رضا،  (2)
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ة إىل ضعف هذا املوقف من الناحية األخالقية إن معاجلة هذه القضية تبدأ من اإلشار 
على األقل، إذ ال يقبل أي جمتمع بفئة أتخذ وال تعطي، كما أن من الضروري تناوله من 

وهم مطمئنون  ،لشرعية اليت يتعني أن تكون مؤطرة للموقف الذي يتخذه املسلمونالوجهة ا
 .  (1) إىل أنه ميثل موقف الشرع من املوضوع"

 ، فقد قرر اجمللس األوريب التايل: لتفريق بني املسلمني وغريهم يف املواساةعدم اوخبصوص 
املسلم يف املواساة والدعم أثناء الكوارث الطبيعية من أسس العيش املشرتك عدم التفريق بني املسلم وغري "

بني املسلم كالزالزل والفيضاانت، أو التبع ابلدم واألعضاء، أو مساعدة الالجئني وإغاثتهم، فالتفريق 
 كقوله تعاىل: ،  وغري املسلم يف هذه الصور خيالف األصول اليت دلت عليها نصوص القرآن

 ﴿      ﴾(2)، :وقوله تعاىل ﴿    

  ﴾(3)، اىل: وقوله تع﴿         

  ﴾ (4) النصوص كونت أصال  كلياا عاماا ال جيوز االعرتاض عليه ابإلبطال بنص ، فهذه
 .( 5)"جزئي

ألن هللا تعاىل  ا  من ذلك؛ أعلم مانعالبن ابز: "اجواز التبع ابلدم لغري املسلم يقول  وحول
﴿ يقول يف كتابه العظيم :                    

         ﴾ (6)  .ه أنه ال ينهاان فأخب هللا سبحان
عن الكفار الذين مل يقاتلوان ومل خيرجوان من دايران أن نب هم وحُنسن إليهم ، واملضطر يف حاجة شديدة 

                                                 

 ،"على غري املسلمني تبع املسلمني أبعضاء بشرية"بن محزة،   (1)
http://www.benhamza.net/printpage.php?idArt=96 

 .32سورة املائدة، اآلية:   (2)
 .8، اآلية: إلنسانسورة ا  (3)
 .2سورة املائدة، اآلية:   (4)
 ، "سلمني وغريهم يف املواساةعدم التفريق بني املقرار حول عدم "للمجلس األوريب لإلفتاء، البيان اخلتامي  (5)

cfr.org/fatwa_cats-https://www.e 
 .8سورة املمتحنة، اآلية رقم:   (6)



265

 

إىل بنتها وهي كافرة ،  -رضي هللا عنها-إىل اإلسعاف، وقد جاءت أم أمساء بنت أيب بكر الصديق 
لك فأفتاها يف ذ ، فاستفتت أمساء النيب لصلةهلا اتسأ أهل مكةو  يف املدينة يف وقت اهلدنة بني النيب 

لها ، وقال (1)«صلي أمك»: أن تص 
 . وهي كافرة 

لك فال فإذا اضطر املعاهد أو الكافر املستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب ، إذا اضطر إىل ذ
 حرج عليك أن، ألنه وأنت مأجور يف ذلك ،يتة، كما لو اضطر إىل املأبس ابلصدقة عليه من الدم

"تسعف من اضطر إىل الصدقة
(2) . 

كما ذهب اجملمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي املنعقد يف مكة املكرمة بشأن زراعة األعضاء 
 إىل القرار التايل:

إن أخذ عضو من جسم إنسان حي، وزرعه يف جسم إنسان آخر مضطر إليه إلنقاذ  أوال :
ساسية هو عمل جائز ال يتناىف مع و الستعادة وظيفة من وظائف أعضائه األحياته، أ

الكرامة اإلنسانية ابلنسبة للمأخوذ منه، كما أن فيه مصلحة كبرية وإعانة خرية للمزروع فيه، 
 وهو عمل مشروع ومحيد إذا توافرت فيه الشرائط التالية:

حبياته العادية، ألن القاعدة الشرعية أن ال يضر أخذ العضو من املتبع ضررا  خيل  .1
ال يزال بضرر مثله، وال أبشد منه، وألن التبع حينئذ يكون من قبيل أن الضرر 

  اإللقاء ابلنفس إىل التهلكة، وهو أمر غري جائز شرعا .
 أن يكون إعطاء العضو طوعا  من املتبع دون إكراه. .2
 مكنة ملعاجلة املريض املضطر.أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة امل .3
 من عملييت النزع والزرع حمققا  يف العادة أو غالبا .أن يكون جناح كل  .4

 جائزة شرعا  بطريق األولوية كل من احلاالت التالية:تعد  اثنيا :
أخذ العضو من إنسان ميت إلنقاذ إنسان آخر مضطر إليه، بشرط أن يكون املأخوذ منه 

  . (3) بذلك حال حياته..."مكلفا  وقد أذن 

                                                 

 .46سبق خترجيه، انظر: ص  (1)
http://waqfeya.com/book.php?bid=2405 ،"فتاوى نور على الدرب"ابن ابز،   (2)

ء، الدورة الثامنة، موقع رابطة العامل اإلسالمي، قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي بشأن موضوع زراعة األعضا  (3)
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=99&l=AR& 
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وأكد عليه السيما ابلنسبة للمسلمني املتواجدين يف الغرب، فقال  (1)ما قرر ذلك مصطفى بن محزةك
 بعد أتصيله ملسألة جواز التبع ابألعضاء لغري املسلم: 

سه اإلسالم من إسعاف غري املسلم، ومن سعي إىل حفظ هلذا كله، واعتبارا ملا أسّ  "
الذي يظل هو السلمي وملتزما حبدود التعامل ، حرب حياته ما دام غري داخل يف حالة

 األصل يف التعامل اإلنساين.

هلذا كله، فإن دخول املسلمني مع غريهم يف تبادل التبع ابألعضاء البشرية أمر جائز 
يقتضيه منطق العدل الذي يلزم اآلخذ أبن يكون معطيا، ويلزم املستفيد أبن يكون مفيدا، 

ت وعواقب األمور، ألن ة املآالكما جيوز هذا التبادل بناء على أصل آخر هو أصل مراعا
اقتصار املسلمني على األخذ من الغري دون العطاء، جيعلهم هم اخلاسر األكب حينما ميتنع 
اآلخرون عن منحهم أعضاء ليعوضوا هبا أعضاءهم التالفة، علما أبن غري املسلمني يف 

ون يف املسلم البالد غري اإلسالمية خصوصا هم أقدر على االستغناء أبنفسهم، بينما يظل
  . (2) حاجة إىل غريهم يف كل اجملتمعات اليت ال يشكلون فيها إال جالية حمدودة العدد"

، كما املسلمنيومما تقدم نرى أنه على اجلالية إحياء ثقافة التبع ابلدم واألعضاء وإشاعتها بني 
اإلسالمية  لتنظيم لقاءات توعوية يف املساجد واملؤسسات واملراكز ،من السنة ختصيص أايم نقرتح

لتشجيع أبناء األقلية املسلمة على االخنراط يف مراكز  ؛املستشفيات ووسائل اإلعالم املختلفة ابلتعاون مع
سيد وجت من متثل لألخالق اإلسالميةأوال: التبع ابلدم، والتوقيع على وثيقة التبع ابألعضاء، ملا يف ذلك 

لتحسني صورة  من فرصة مثينةملا يف ذلك : واثنيا ، (3)«خري الناس أنفعهم للناس» واقعي للوصية النبوية
ر اليت كرستها بعض وسائل اإلعالم والدوائ السيئة يف إزالة الصورة الذهنية اإلسهاماإلسالم واملسلمني، و 

 الثقافية.
 

                                                 

 رئيس اجمللس العلمي ملدينة وجدة ابململكة املغربية، وعضو اجمللس العلمي األعلى ابملغرب.  (1)
 ،"على غري املسلمني تبع املسلمني أبعضاء بشرية"بن محزة،   (2)

 http://www.benhamza.net/printpage.php?idArt=96 
 .271سبق خترجيه، انظر: ص  (3)
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 واألمين التنموييف اجملال التعاون : املطلب الثالث

 التعاون يف اجملال التنموي. الفرع األول:
وحميطها  ،سائل العملية اليت تعمق جسور الثقة واالحرتام والتفاعل اإلنساين بني األقلية املسلمةمن الو و 

الغريب، تعميق شعور املسلمني ابملواطنة وسط هذه اجملتمعات، والتأكيد على مسؤوليتهم عن إصالح 
نمو والرقي، وأن ال ه أبسباب اليف تطويره ومدّ  اجلاد مااإلسهيمون فيها، وذلك من خالل البلد اليت يق

ى من أجلها من علم ومال وحرية ضحّ ون وال يفيدون، يتمتعون خبرياته يكونوا عالة على اجملتمع، يستفيد
كان املسلمون األقلية "فإذا أبناء البلد األصلي، ولكن يف املقابل ال يقدمون شيئا لبالدهم أو موطنهم، 

يفتح ابب طعنا يف الكرامة و و  ،عد خدشا يف املروءةال يشعرون ابالنتماء إىل بلد استوطنوه فإن هذا ي
 . (1)ضطهدوهنم"فينفوهنم أو ي ،الذرائع أن تتوجس األكثرية من هذه األقلية

عامله كيد دور املسلم يف إصالح وطنه وجمتمعه و إىل أت جيب أن يكون االجتهاد لفقه األقليات دافعا  " لذا
اية من احملن، مثل من يدعون إىل وجوب إنشاء املدارس ال أن ينحصر يف فقه احلماية من الفنت و الوق

لبناء قيادات حية من أبنائنا  ؛محاية ألبنائنا من الفنت لكن ال يوجد فكر قيادي إصالحي ؛اإلسالمية
  . (2) "..تنفع اجملتمع

ينبغي على املسلم يف هذه الداير أن يكون مواطنا مصلحا انفعا متعاوان على اخلري مع  وعليه
ت واستقطاب رؤوس األموال يف إنشاء املؤسسات والشركا دبلده مسلمني وغري مسلمني، اليرتد أبناء

ملؤسسات ايف اقا يف االخنراط هم يف دفع عجلة التنمية يف موطنه اجلديد، كما ينبغي أن يكون سبّ اليت تس
اقني، أو السجناء أو أو املع املسنني أو كجمعيات رعاية املرضى  ،التطوعية اليت يعود نفعها على اجملتمع

يف تقدمي الذي مل يتوان  -عليه السالم-قدوته يف ذلك نيب هللا يوسف ، محاية البيئة ، أو مجعيات الفقراء
 يف احلياة بصناعة مكلف"، فاملسلم معاملته لذي رعاه وأحسنخباته وأمانته لنفع جمتمعه غري املسلم ا

 مل لشعب عظيمة حياة بصناعة -عليه السالم-ف يوس قام فقد والدمار، املوت صناعة ال مكان، كل
 والنبوة واإلهلام الوحي بركات من وأعطاهم أفكاره، هلم قدم واملوت، حيث اجملاعة من وأنقذهم مسلم ا، يكن

                                                 

 salahsoltan.com/Print.aspx?print_ID=443، "الضوابط املنهجية لفقه األقليات"سلطان،   (1)
 مرجع سابق.  (2)
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والعلوم  االبتكارات تقدمي يف وطين واجب عليهم املسلمة تعاىل. فاألقلية هللا هبا بفضل أنقذهم ما
 .(1) مصر" يف -عليه السالم- يوسف فعله ما وهذا رهوتطوي إلنقاذه ؛تواخلدما

هم يف نفع الية واملساعدات املادية اليت تسومن الوسائل التطبيقية يف هذا اجملال تقدمي اهلبات امل
، وتعاوان معهم على وفاء واعرتافا جبميلهم ؛الواجبة كانت تلك اهلبات من الزكاة  اجملتمع وتنميته، ولو

 وكسبهم يف صف املسلمني.  ،هبم على اإلسالم، وكذلك دفعا ألذاهم عن املسلمنياخلري، وأتليفا لقلو 

 :جل وعال- قال د القرآن الكرمي أصناف املستحقني للزكاة، وذكر منهم املؤلفة قلوهبم.وقد عدّ 
﴿                                            
           ﴾ (2) . 

السيد املطاع يف قومه ممن يرجى إسالمه، أو خيشى شره، أو يرجى بعطيته واملؤلف قلبه هو: 
 .(3)الزكاة ممن ال يعطيها، فيعطى ما حيصل به التأليف واملصلحةقوة إميانه، أو إسالم نظريه، أو جباية 

 : فقال ،ملؤلفة قلوهبماوقد أورد ابن كثري أقسام 
صفوان بن  كما أعطى النيب   ،من يعطى ليسلم :وأما املؤلفة قلوهبم: فأقسام: منهم"

 ل هللا أمية من غنائم حنني وقد كان شهدها مشركا ، يقول صفوان: فلم يزل يعطيين رسو 
 ..الناس إيل بعد أن كان أبغض الناس إيل حت صار أحبّ 

يوم حنني  ومنهم من يعطى ليحسن إسالمه، ويثبت قلبه، كما أعطى رسول هللا     
 إينّ »: نهم، وقال مجاعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من اإلبل لكل واحد م

ويف .(4)«جهه يف انر جهنمهللا على و  هخشية أن يكبّ  ؛إيل منه عطي الرجل وغريه أحبّ ألُ 
بذهيبة يف تربتها  بعث إىل النيب  عليا أن) د:أيب سعي الصحيحني عن

                                                 

-20القره داغي، مصرف املؤلفة قلوهبم وتطبيقاته املعاصرة، ص   (1)
21.http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content ، 
 .60سورة التوبة، اآلية:   (2)
 . 2/392 ،1ط ،ري كالم املنانتيسري الكرمي الرمحن يف تفسابن السعدي،   (3)
م، . انظر: صحيح مسلإين أُلعطي الرجل وغريه أحّب إيل منه؛ خشية أن يكّب النار على وجههمسلم بلفظ:  أخرجه  (4)

 .(150)، رقم 405 صكتاب الزكاة، ابب إعطاء من خُياف على إميانه، 
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وعلقمة بن  وعيينة بن بدر، األقرع بن حابس،:  رفقسمها بني أربعة نف ،اليمن من
 .((1)«مأأتلفه»: ، وقالوزيد اخلري عالثة،

منهم من يعطى ليجيب الصدقات ممن ومنهم من يعطى ملا يرجى من إسالم نظرائه، و  
 .(  2)"من أطراف البالد املسلمني الضرريليه، أو ليدفع عن حوزة 

أي -يعطيهم  : " فكان رسول هللا احلكمة من إعطائهم، فقال اإلمام الكاساين احلنفي بنيوي
م، وحتريضا  ألتباعهم تطيبا  لقلوب املسلمني منهم، وتقريرا  هلم على اإلسال ؛من الصدقات - املؤلفة قلوهبم

حلسن  ؛على إتباعهم، وأتليفا  ملن مل حيسن إسالمه، وقد حسن إسالم عامتهم إال من شاء هللا تعاىل
 .  (3)"سريته، ومجيل معاملة النيب 

حميي الدين القره علي ، وعضو اجمللس األوريب لإلفتاء وقد ذكر الفقيه يف االقتصاد اإلسالمي
عصران الراهن، ؤلفة قلوهبم( األحوال اليت يستعمل فيها هذا السهم يف )مصرف امل :داغي يف حبثه

  :ملخصها
كرؤساء القبائل   ،لشخصيات املؤثرة يف اجملتمعأنه جيوز دفع سهم املؤلفة قلوهبم ل أوال:

 م أتثري يف اجملتمع، بغية إسالمهم والتأثري يف غريهم.والعلماء واملفكرين الذين هل

تباعهم أو بعلومهم ال بقصد أليف قلوب هؤالء الشخصيات املؤثرة أبتل"جيوز دفعها  :اثنيا
، قصد دفع شرهم وأذاهم عن املسلمني، ولكن بن ذلك بعيد عنهمدخوهلم يف االسالم، إذ كا

ويدخل يف هذا الصنف بطريق أوىل بعض  اإلسالمية،وابلتايل إاتحة الفرصة لنشر الدعوة 
سالمية فيعطى هلم لتحقيق األمن هلم، إليات احلكومات غري االسالمية واليت حتوي جا

وكذلك تدخل بعض احلكومات اليت تعارض إقامة مشاريع اسالمية دعوية على أرضها اليت 

                                                 

﴿ ، كتاب التوحيد، ابب:صحيح اجلامعيف  بخاريال أخرجه  (1)        ﴾ ،(، 7432)، رقم 1415 ص
 (.1064رقم ) ،409، كتاب الزكاة، ابب: ذكر اخلوارج وصفاهتم، صالصحيحوأخرجه مسلم يف 

 ، )بتصرف(.4/167، 2تفسري القرآن العظيم، طتفسري ابن كثري،   (2)
، 91-9/90، وروضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي، د.ط، 2/491، 2الشرائع، طبدائع الصنائع يف ترتيب ، الكاساين)3(

.106-3/105، د.ط، للبهويت عن منت اإلقناع وكشاف القناع
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حيث لو أعطى هؤالء المتنعوا عن مضايقات ، م واملسلمنيتدر ابلنفع على االسال
 ( .1)"املسلمني، ومسحوا إبقامة املشاريع الدعوية

  ني اجلدد.إعانة املسلم اثلثا:
، افلو وفرت أقالم مؤثرة يف جمتمعاهت" حسن الدعاية والعرضحتسني النظرة إىل اإلسالم من خالل  رابعا:

سالم على إلق ائح حقا؟ وكم تسهل عملية توضيالماألق، فكم تؤثر هذه ودفع ألصحاهبا شيء من املال
  . (2)"سالم ودعوتهإل من خالهلا من الثمار الطيبة ل؟ وابلتايل كم جنينهؤالء الشعوب

وللتدليل على ما للمساعدات املالية من أتثري على توجهات الشعوب والدول واحلكومات،  
يف ختصيصها جزء كبري من  ؤسسات العاملية ومجعيات التنصرييكفينا أتمل واقع الدول الكبى وامل

ولغتها فيها، واألدهى من ذلك ميزانياهتا، ومداخيلها لشراء والءات دول أخرى وحتالفاهتا، ونشر ثقافتها 
  السعي يف تنصري املسلمني وإخراجهم من دينهم.

 .الفرع الثاين: التعاون يف اجملال األمين
األمين أبرز اهلواجس اليت تشغل الرأي العام الغريب، ملا له من انعكاسات اجتماعية ثل اهلاجس مي

لدان األوربية على جعله يف قائمة براجمها واقتصادية وسياسية على اجملتمع، لذا دأبت األحزاب يف الب
والبشرية استمالة ألصوات الناخبني، كما جندت  احلكومات الغربية كل إمكانياهتا املادية  ؛السياسية

 لتوفريه وإشاعته بني املواطنني. ؛واإلعالمية وغريها

م فيها أمر يف غاية لذا فإن معرفة ومراعاة األقلية املسلمة ألولوايت واهتمامات البلدان اليت تقي
 ألنه يساعد على تعزيز العالقة اإلنسانية، وجتسري التواصل والتفاهم مع جمتمع األغلبية. ؛األمهية

أعظم ما جيب على األقلية املسلمة مراعاته يف عالقتها مع هذه اجملتمعات، وعليه فإن من 
ألن يف ظل األمن  ؛الجتماعي فيهايف نشر قيم السلم ا البناء إلسهامعلى أمنها واستقرارها، وا احلفاظ

أيمن اجلميع مسلمون وغري مسلمني من كل خوف أو فزع أو ترويع، ويف ظل األمن حتقن الدماء، 
عراض، وحتفظ األموال. والريب أن من أكب املستفيدين من االستقرار األمين هم األقلية وتصان األ

                                                 

 ، "رف املؤلفة قلوهبم وتطبيقاته املعاصرةمص"القره داغي،  (1)
 http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content 

 نفس املصدر السابق، )بتصرف(. (2)



271

 

، وانفرط عقد األمن واهلدوء واالستقرار، املسلمة نفسها، ألنه إذا اضطربت األوضاع، وماجت الفنت
 فاملتضرر األكب هي اجلالية املسلمة.

لتحقيق  ؛تعاون اإلجيايب مع األجهزة األمنيةهم يف تعزيز األمن الومن التطبيقات العملية اليت تس
"فإذا دعت حكومات تلك املناطق اليت يعيش فيها املطلق: ستقرار داخل اجملتمع، يقول األمن واال

من  وحيدّ  ،وحيفظ حرمات اآلخرين ،والتعاون مع الشعب فيما حيفظ األمن ،سلمون إىل احرتام النظامامل
ألن الواجب ال يتم إال  ؛فإن التعاون معهم يف ذلك واجب ؛لناسإجرام اجملرمني ومينع تسلطهم على ا

 . (1) مبثل هذه األمور، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب"

 أبناء بلدها من املسلمني وغري املسلمنيو  ،للدفاع عن أوطاهنا الية املسلمة أن هتبّ كما ينبغي على اجل
ملصلحة  وحتقيقا   ؛للبلد الذي استقبلها، وأكرم وفادهتا وفاء   ؛إذا تعرضت ألي ظلم واعتداء خارجي

 :توبولياك املسلمني، يقول الباحث سليمان
كافر إذا كان حيرتم املسلمني يعطيهم "جيوز لألقليات املسلمة أن يقاتلوا مع القائد ال
وهذا ما نفهمه من معاونة املسلمني  ،محقوقهم إذا خشي أن ينتصر عليه من يتوقع ظلمه هل

فأقمنا مع خري جار يف خري (أهنا قالت :  -رضي هللا عنها-روي عن أم سلمة  ،للنجاشي
ما علمنا حزان  قط  فوهللا ،فلم يلبث أن خرج عليه رجل من احلبشة ينازعه يف ملكه ،دار

هو أشد منه فرقا  من أن يظهر ذلك امللك عليه، فيأيت امللك ال يعرف من حقنا ما كان 
فجلعنا ندعو هللا ونستنصره للنجاشي، فخرج إليه سائرا  فقال أصحاب رسول هللا  ،يعرفه
 كانو  –فيحضر الوقعة حت ينظر ملن تكون؟ قال الزبري  ،بعضهم لبعض من خيرج 

حت  ،فجعل يسبح عليها يف النيل ،فجعلها يف صدره ،قربة فنفخوا له: –سنا   أحدثهم
خرج من شقه اآلخر إىل حيث التقى الناس فحضر الوقعة، فهزم هللا ذلك امللك وقتله 

بشروا فقد أظهر هللا أأال ف ويقول:، فجاءان الزبري يليح لنا بردائه ،وظهر النجاشي عليه
ث أقمنا  ،منا أننا فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور النجاشي ما علقلت: فوهللا النجاشي،

 . (2) (عنده حت خرج منا من خرج وأقام من أقام

                                                 

فقهاء اإلسالم يتحدثون عن أحكام وآداب تعامل األقليات املسلمة مع غري املسلمني، ممتاز،   )1(
Details.aspx?id=4342http://fiqh.islammessage.com/News 

.186-4/185 د.ط، ،البداية والنهايةابن كثري، )2(
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من هذه القصة نرى بوضوح أن املسلمني كانوا يستنصرون هللا للنجاشي، وأن الزبري حضر الوقعة مع ف
 .(1) قوقهم ما يعرفه"يعرف من حالنجاشي ضد خصمه، خمافة أن يكون مغلواب  فيأيت بدله غريه وال 

إذا  مشاركة املسلمني يف القتال مع اجليش الكافر ضد عدوهمويقول السرخسي مبينا جواز 
، قاتلوا معنا عدوان من أهل حرب ولو قالوا لألسرى"ومّثل على ذلك بقوله: ، ترتب عليه مصلحة

ون فال أبس أبن يقاتلوا صادقفلو وقع يف قلوهبم أهنم  ،آخرين على أن خنلي سبيلكم إذا انقضت حربنا
، فكما يسعهم ون هبذا األسر من أولئك املشركني: ألهنم يدفعل ذلك السرخسي ويقولمعهم، ويعلّ 

 . (2) " اإلقدام هناك فكذلك يسعهم ها هنا

ا والدفاع عنها، يف هذه الداير احلفاظ على أمن هذه اجملتمعات ومحايتهاملسلمني على ومما سبق نرى أن 
التعاون مع اجلهات األمنية فيما حيفظ األمن، أم من خالل البعد عن األعمال  سواء من خالل

واملمارسات اليت تعكر صفو األمن فيها كاجلنح واجلناايت اليت يرتكبها بعض أبناء املسلمني. أم من 
  . خالل الدفاع عنها ضد أي ظلم واعتداء خارجي

 

                                                 

120ص ، 1، طاألحكام السياسية لألقليات املسلمة يف الفقه اإلسالميتوبولياك، )1(

 .7/301 د.ط، ،شرح السري الكبريالسرخسي،   (2)
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 ايف.يف اجملال السياسي والثقالتعاون رابع: ال طلبملا

 .التعاون يف اجملال السياسيالفرع األول: 
. (1)السياسة لغة: مصدر ساس يسوس سياسة، وهي فعل السائس، وهي القيام على الشيء مبا يصلحه

 .(2)وأما اصطالحا: فهي "القانون املوضوع لرعاية اآلداب واملصاحل وانتظام األحول"

ن تلك العلوم االجتماعية الين تعاجل االصطالح الغريب: "هي علم الدولة، أو هو فرع مويف 
 .(3)نظرية وتنظيم وحكم الدول، وكذا املمارسات العملية الالزمة لتحقيق ذلك"

ويقصد ابملشاركة السياسية لألقليات املسلمة يف الدول الغربية: "تلك األعمال واألنشطة اليت 
لمون بدءا من تكوين األحزاب عاصرة يف بلد األقليات، واليت يشارك فيها املستتعلق ابلسياسة امل

السياسية، وااللتحاق هبا، مرورا ابلرتشح والرتشيح يف االنتخاابت البملانية، وانتهاء ابلتحالفات، وإقامة 
 .(4)التكتالت، وعمل املناورات السياسية"

اإلسالمي ومحايته يف بالد األقليات وتوطني األمة واهلدف من وراء ذلك كله "تقوية الوجود 
جرة، أو املقيمة هناك، واحملافظة على مكتسباهتا، ومساعدهتا على حل إشكاالهتا، وحتقيق مقاصد املها

 .(5)الوجود اإلسالمي فوق كل أرض وحتت كل مساء"

نظرا ملا هلا من أتثري هام ابلغة  لألقلية املسلمة يف الغرب أمهية املشاركة السياسية قضية تكتسيو 
، لذا يظل التعاون الرشيد يف هذا وسط اجملتمع األوريب قرارات السياسيةعلى املواقف واالسرتاتيجيات وال

يف منوه  اإلسهاماجملال الصمام اآلمن للحفاظ على حقوق اجلالية، والوسيلة الفعالة خلدمة اجملتمع و 
ون به دين الذين اختذوا من هذه الوسيلة سالحا يهددوإصالحه، وقطع الطريق على املغرضني واحلاق

 إلسالمي يف الغرب.الوجود ا

                                                 

.10/253 ،“سوس”، مادة لسان العرب، د.ط، بن منظورا  (1)
 .2/220 ،1ط ،اخلطط واآلاثراملواعظ واالعتبار بذكر زي، املقري  (2)
 .19، ص1طبني التنظري واملعاصرة،  علم السياسةمهنا،   (3)
 .11-9، ص1طاملشاركة السياسية للمسلمني يف البالد غري اإلسالمية، اخلادمي،   (4)
 http://www.e-cfr.org ،وخيارات التطوير" مالمح الواقع مسلمو أوراب واملشاركة السياسية الواقع واملنشود"، شاكر  (5)
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وبناء على ذلك فإنه من اخلطأ اجلسيم العزوف عن هذه املشاركة بدعوى أن املشاركة تقتضي احلكم 
 ابلتعددية القبول إىل تؤدي السياسية املشاركة، أو أّن "بغري ما أنزل هللا، وأهنا مواالة حمرمة وركون للكافر

 عليه، واإلعانة ابلباطل، القبول من فيها ولفالدخ لإلسالم، مناقضة أنواعها بعض تكون قد اليت
 أجل من ضرورة األنظمة هذه ظل يف التعددية منظومة خالل من السياسي العمل أن :عنه فاجلواب
 يف مزية إنه بل الفرقاء، مجيع بني التوازن حتقيق إىل ووسيلة واألموال، واحلرايت احلقوق على احلفاظ

 لعمل وتبيحه، ذلك ترعى اليت والدساتري القوانني من االستفادة من املسلمني لتمكني البلدان هذه مثل
 . (1)م"مصاحله وحيصل خيصهم انفع، شيء  

استثناء من أصل عام، "وأن هناك  تعدالذي جيب أن يصار إليه هو أن هذه املشاركة  أيضا 
يف حكم نظام  عدة اعتبارات وقواعد عامة تدور حول املصلحة، تتظافر كلها لتؤكد حكم جواز املشاركة

ه ضبط دقيق هلذعضو اجمللس األوريب لإلفتاء فيصل مولوي ول، (2) كافر ال حيكم بشريعة هللا تعاىل"
املسألة حيث يقول: "واالشرتاك يف احلكم ليس من قبيل املصاحل املرسلة، ألّن النصوص الصرحية جاءت 

ابن تيمية  اإلسالم كما يقول شيخ  اجلاهلي، واالستدالل هنا عائد قاطعة يف أتثيم املشارك يف احلكم
دانمها، ودفع أعظم ترجيح خري اخلريين، وشّر الشرّين، وحتصيل أعظم املصلحتني، بتفويت أ إىل

 . (3)املفسدتني ابحتمال أدانها"

تيمية )حتصيل أعظم املصلحتني، ودفع أعظم وإبعمال هذه القاعدة اليت أشار إليها اإلمام ابن 
املفسدتني( جند أن "املشاركة السياسية املنضبطة، وما يرتتب عليها من صيانة حقوق األقليات، ورفع 

 .(4)ينغمر فيها ما قد يتعرض له املشارك من مفاسد" الظلم عنها، ميثل مصلحة راجحة،

                                                 

 .289، ص11ع ،حكم مشاركة املسلمني يف جمتمعات األقليات اجتماعيا وسياسياالفعر،   (1)
 .259ص ، د.ط، لألقليات املسلمة فقه السياسة الشرعيةزردومي،   (2)
، "مشاركة احلركة اإلسالمية املعاصرة يف احلكم"مولوي،   (3)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title 
 .2/1141، 1، طلألقليات املسلمة، أتصيال وتنزيال فقه النوازلحممد يسري،  (4)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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 هذا الصدد قاعدة )اعتبار الذرائع، والنظر يف ومن القواعد الفقهية العظيمة اليت جيب مراعاهتا يف
، "وال شك أن املشاركة تؤول عاقبتها إىل تقوية شوكة املسلمني، وحفظ مصاحلهم، وعلى (1) املآالت(

 .(2)املفاسد واملناكر اليت تعرتض سبيله" من يشارك أن يتقي هللا يف

، يف العمل السياسي سواء ابلرتشيحن مشاركة األقلية أهللا بن بيه  أكد الشيخ الفقيه عبد"كما 
حوال والء للكفر، وال خروجا عن االسالم، بل هي مشاركة ألاالنتخاب ال تعين أبي حال من ا وأ

، املشروعة هلم، وهذا ال شيء فيه حقوق املواطنةتقتضيها ظروف وجودهم يف هذه البالد، وحق من 
املشاركة السياسية تنعكس حتما على مصاحل  وهناك احداث يف السرية النبوية تؤكد ذلك، وجائزية هذه

 . (3)نفسهم يف هذه اجملتمعات"أاملسلمني، وحت ال يعزل املسلمون 

 مناقضة أنواعها بعض تكون قد اليت ابلتعددية القبول إىل تؤدي السياسية املشاركة أبن القول أما

 خالل من السياسي العمل أن  :عنه فاجلواب عليه، واإلعانة ابلباطل، القبول من فيها فالدخول لإلسالم،

 إىل ووسيلة واألموال، واحلرايت احلقوق على احلفاظ أجل من ضرورة األنظمة هذه ظل يف التعددية منظومة

 القوانني من االستفادة من املسلمني لتمكني البلدان هذه مثل يف مزية إنه بل الفرقاء، مجيع بني التوازن حتقيق

 .مصاحلهم لوحيصّ  خيصهم انفع، شيء   لعمل وتبيحه، ذلك ترعى اليت والدساتري

 الوالايت العامة يف األنظمة اليت ال حتكم والبن تيمية رمحه هللا استدالل رائع فيما يتعلق بتويّل 
يها حتقيق العدل وتقليل الشر والظلم قدر املستطاع. حيث قال: د من تولّ بشرع هللا، إذا كان القص

وكثري ا ما يتوىل الرجل  .والن جاشي ما كان ميكنه أن حيكم حبكم القرآن؛ فإن  قومه ال يقرونه على ذلك"
ه ذلك. بني املسلمني والتتار قاضيا ، بل وإماما ، ويف نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل هبا؛ فال ميكن

ي وأمثاله سعداء يف اجلنة، وإن ..فالنجاش.بل هناك من مينعه ذلك، وال يكلف هللا نفسا  إال وسعها

                                                 

 .4/194انظر: املوافقات للشاطيب، د.ط،  (1)
 .2/1141، مرجع سابق (2)
 مشاركة املسلمني يف العمل السياسي ابلغرب ليست والء للكفر بل هي ضرورة جمتمعية، "بن بيه،   (3)

www.binbayyah.net/portal/tasrehaat/283 
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كانوا مل يلتزموا من شرائع اإلسالم ما ال يقدرون على التزامه؛ بل كانوا حيكمون ابألحكام اليت ميكنهم 
 : هذه املسألةقرير تث يقول يف موضع آخر يف  ، (1)احلكم هبا"

 ،كان فعلها واجبا  ..ذلك ألن الوالية إذا كانت من الواجبات اليت جيب حتصيل مصاحلها و "
فإذا كان ذلك مستلزما لتولية بعض من ال يستحق وأخذ بعض ما ال حيل وإعطاء بعض 

صار هذا من ابب ما ال يتم الواجب أو املستحب إال  :من ال ينبغي، وال ميكنه ترك ذلك
ا إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو املستحب به فيكون واجبا أو مستحب

لوالية غري واجبة وهي مشتملة على ظلم، ومن توالها أقام الظلم حت توالها بل لو كانت ا
كان ذلك حسنا مع   :شخص قصده بذلك ختفيف الظلم فيها. ودفع أكثره ابحتمال أيسره

وهذا ابب خيتلف . ا هو أشد منها جيداهذه النية وكان فعله ملا يفعله من السيئة بنية دفع م
 الوالية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة فقد يكون ث.. ابختالف النيات واملقاصد

أو أحب فيقدم حينئذ خري اخلريين وجواب اترة واستحبااب  ،يف حق الرجل املعني غريها أوجب
مصر بل ومسألته ومن هذا الباب تويل يوسف الصديق على خزائن األرض مللك  ى.أخر 

ال بد أن يكون هلم عادة وسنة يف ومعلوم أنه مع كفرهم .. أن جيعله على خزائن األرض
قبض األموال وصرفها على حاشية امللك وأهل بيته وجنده ورعيته وال تكون تلك جارية 
على سنة األنبياء وعدهلم ومل يكن يوسف ميكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين 

ابلسلطان من  فإن القوم مل يستجيبوا له لكن فعل املمكن من العدل واإلحسان وانلهللا 
 إكرام املؤمنني من أهل بيته ما مل يكن ميكن أن يناله بدون ذلك وهذا كله داخل يف قوله:

﴿     ﴾(2) "(3).   

ال أبس أن يتقلد املسلم أبنه: "يث صرح وهذا ما أقره كذلك جممع فقهاء الشريعة أبمريكا، ح
من الوالايت خارج داير اإلسالم ما يرجو به حتقيق الصاحل العام بتقليل ما ميكن تقليله من املفاسد، 

                                                 

.19/218، جمموع الفتاوى، د.طابن تيمية،   (1)
 .16، اآلية: تغابنسورة ال  (2)
.57-56-20/55، جمموع الفتاوى، د.طابن تيمية،   (3)
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وإقامة ما ميكن إقامته من العدل، على أن حيافظ على هذا املقصود ابتداء ودواما، لكي يكون وكيال 
 .(2)"(1)عن الظامل يف إعانته على ظلمها، وليس وكيال عن املظلوم يف رفع مظلمته أو تقليله

قد ترتقي إىل حكم  وقد ذهب الفقيه يف فقه األقليات فيصل مولوي إىل أن هذه املشاركة
 الوجوب شرعا، ملا يف اإلحجام عنها من تضييع ملصاحل وضرورات وحقوق األقلية، وترك الساحة هنبا  

 ؤون. يقول املولوي:ألعداء اإلسالم يسرحون فيها كيفما يشا
 مشاركتهم يف ذلك مبا الغربية، اجملتمعات يف السياسية احلياة يف املسلمني مشاركة إنّ " 

 الشعبية االنتخاابت يف جديدة، ومشاركتهم ألحزاب تشكيلهم أو القائمة، األحزاب مع
 شرعي جبوا رأينا يف املشاركة هذه إنّ  والرائسية، البلدية والنيابية املستوايت، مجيع على
 هللا واألمر إىل الدعوة من املسلم لتمكني شرعي، واجب فهي وطين، هي واجب كما

 ميكن ما ولتحقيق إن وجدت، اإلسالمية املكتسبات وحلماية املنكر، عن والنهي ابملعروف
 اجملالس يف الناس ثيللتم األصلح املفاسد، والختيار من ميكن ما ودرء املصاحل، من

 الناس خلدمة اباب   ابعتباره احلكم، ممارسة يف سوء األقلّ  األفضل أو روالختيا التمثيلية،
الناس  احلرام وظلم املال ومجع واالحتكارات للسرقات سبيال   وليس بينهم، وحتقيق العدالة

 الضرر ( :، وأنّ  )واجب فهو إال به يتم الواجب ال ما(أّن:  املعروفة الشرعية والقاعدة
 )واآلجل العاجل يف العباد ملصاحل هو إمنا الشرائع وضع) :، وأنّ )فخاأل ابلضرر يزال األشد

 حتقيق على الشريعة وحرص ، ")مصاحل جتلب أو مفاسد تدرأ إما :مصاحل كلها والشريعة(
 استوىل لو«  السالم: عبد بن العز احلكم اإلسالمي. يقول وجود على يتوّقف ال ذلك

 يظهر فالذي العامة، املسلمني مبصاحل يقوم ملن القضاء فولوا عظيم،  إقليم على الكفار
 الشرع عن رمحة يبعد إذ الشاملة، للمفاسد ودفعا   العامة، للمصاحل جلبا   كّله، إنفاذ ذلك

                                                 

بعض الوالايت العامة  تويل الصاحلني األكفاء من املسلمني :"هذه املسألة، فدعا إىل اجملمع يف قرار سابق علىأكد قد و   (1)
خارج بالد اإلسالم أو يف البالد اليت حتكم ابلقوانني الوضعية املخالفة للشريعة، أوىل من تركها ألهل الشر والفساد، وبطانة السوء 

جملمع  ثاينوتوصيات املؤمتر ال قرارات انظر:"-عليه السالم-ف ن، كما فعل نيب هللا يوسالذين يفسدون يف األرض وال يصلحو 
 العمل القضائي خارج داير اإلسالم، ما حيل منه وما حيرم، ، خبصوص فقهاء الشريعة أبمريكا املنعقد ابلقاهرة

www.amjaonline.org/.../99-amja-second-annual-convention-2004-in-denmark-all-pap 
 

، خبصوص املشاركة السياسية، قرارات وتوصيات املؤمتر الرابع جملمع فقهاء الشريعة أبمريكا املنعقد ابلقاهرة انظر:  (2)
http://www.amjaonline.org/en/conferences/annual-convention-new/20-declarations/83-

decisions-and-recommendations-of-amja-fourth-annual-convention-egypt-ar 

https://web.archive.org/web/20120227172232/http:/amjaonline.org/2006/08/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%81/
https://web.archive.org/web/20120227172232/http:/amjaonline.org/2006/08/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%81/
https://web.archive.org/web/20120227172232/http:/amjaonline.org/2006/08/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%81/


278

 

 الكمال لفوات الشاملة، املفاسد وحتمل العامة، املصاحل تعطيل عباده، ملصاحل ورعايته
 . (1) " »هلا أهل هو ملن توليتها يتعاطى فيمن

أن املشاركة السياسية يف الداير "ذهب جممع فقهاء الشريعة أبمريكا، حيث قرر أن:  وإىل ذلك
غري اإلسالمية يدخل يف ابب السياسة الشرعية، فيكون مشروعا إذا حسنت فيه النية وكانت املصلحة 

مبفسدة راجحة، وقد يبلغ مبلغ الوجوب إذا تعني وسيلة لتحصيل بعض املصاحل فيه ظاهرة، ومل تعارض 
الراجحة أو تعطيل بعض املفاسد الظاهرة، وقد يكون حراما إذا عظمت مفسدته، وغلب ضره على 
نفعه، بل رمبا أدى إىل فساد يف االعتقاد، فهو مما تتغري فيه الفتوى بتغري الزمان واملكان واألحوال، 

 .(2)"ا لتغري وجوه املصلحةوذلك تبع

سلمة يف املشاركة يف االستحقاقات السياسية يف على ما سبق فإنه ال حرج على األقلية امل وبناء
الدول الغربية، سواء ابلتصويت أو املشاركة يف أحزاب تعد أقرب ملصاحل املسلمني، وأخف ضررا مقارنة 

 مام هلذه األحزاب ابلضوابط التالية:بغريها من األحزاب، مع ضرورة تقيد املسلم عند االنض
 صاحب نفوذ حبيث يؤثر وال يتأثر.، و قوي اإلميان أوال: أن يكون املسلم قوي الشخصية،"

 : أال يلتزم مببادئ احلزب اليت ختالف األحكام الشرعية، القولية منها والفعلية.اثنيا
 .مظاهرة على املؤمنني، أو تسويغا للحكم بغري ما أنزل هللاو أ، : أال يرتتب عليه مواالةاثلثا
 سلمة.: أن يكون يف انضمامه نفع جلماعته املرابعا

 خامسا: أال تكون تلك الفرقة شيوعية أو إابحية وغري ذلك.
.(3)، واالستطالة عليهم"جتنب الكذب والتزوير وتعمد اإلضرار ابآلخرينسادسا: 

وال أبس كذلك بتأسيس أحزاب إسالمية، وقد يرتقي ذلك إىل الوجوب، إذا كان وسيلة 
نها من إقامة شعائر دينها واحلفاظ على أصول للمحافظة على احلياة الدينية ملسلمي الغرب، ومتكي

                                                 

 .77-76 ص ،د.طاملسلم مواطنا يف أورب، املولوي،   (1)
، خبصوص املشاركة السياسية، نعقد ابلقاهرةقرارات وتوصيات املؤمتر الرابع جملمع فقهاء الشريعة أبمريكا امل انظر:  (2)

http://www.amjaonline.org/en/conferences/annual-convention-new/20-declarations/83-
decisions-and-recommendations-of-amja-fourth-annual-convention-egypt-ar 

يال وفقه النوازل لألقليات املسلمة أتص، 147-146، 1لتوبولياك، ط األحكام السيلسية لألقليات املسلمة: انظر  (3)
 .2/1144، 1حملمد يسري، ط وتنزيال

https://web.archive.org/web/20120227172232/http:/amjaonline.org/2006/08/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%81/
https://web.archive.org/web/20120227172232/http:/amjaonline.org/2006/08/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%81/
https://web.archive.org/web/20120227172232/http:/amjaonline.org/2006/08/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%81/
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عقيدهتا، وجوهر شخصيتها اإلسالمية، واحلفاظ على حقوقها االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
لعنصرية، ودفع الضرر عن فية واألخالقية، واملنافحة عن  مكتسباهتا، والتصدي لألحزاب اوالثقا

م وأمواهلم وأعراضهم اليت رفعها اإلسالم إىل مستوى ، وحتقيق األمان للمسلمني يف أنفسهاملسلمني
"وال يتأتى  .(1) «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام..»احلرمات يف خطبة الوداع، فقال: 

حتقيق مقصود الشارع يف صيانة هذه احلقوق واحلرايت إال إبنشاء هذه األحزاب اليت حتمي الناس من 
 .(2)عسف السلطان وجور احلكام"

كما ميكن أن يستدل على وجوب إقامة هذه األحزاب ابلقاعدة األصولية العظيمة )ما ال يتم 
يع املسلمني بغ ّض النظر عن املكان الذي يعيشون ، "فالواجب على مج(3) الواجب إال به فهو واجب(

وقهم، فيه أن يدعو إىل اإلسالم، وأن يتصدوا جلميع خمططات األعداء ومكائدهم، وأن يطالبوا حبق
وحيافظوا عليها، وذلك كله واجب على املسلم، وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي إقامة احلزب يف تلك 

عليهم. ألن نظم تلك اجملتمعات تقوم على احلزب، ومن له اجملتمعات، ومن هنا يكون ذلك واجبا 
 .(4)حزب يستطيع أن يكون له قوة ووجود يف تلك اجملتمعات"

اجملالس واجملامع  اتللحق وأداء للواجب نسوق قرار  ا  ة املشاركة السياسية حفظمن ضرور  وأتكيدا ملا ذكر
، اليت جيب مراعاهتا عند املشاركة لضوابطوا ،وى مجاعية تضمنت احلكم الشرعيافت اابعتباره ؛الفقهية

 :ومن هذه القرارات قرار اجمللس األوريب لإلفتاء، وهذا نصه
 ة هبذا املوضوع، قرر اجمللس ما يلي: بعد تدارس البحوث املقدمة املتعلق" 

والدفاع عن القيم اخللقية  ،هدف املشاركة السياسية هو صيانة احلقوق واحلرايت أوال :
 والروحية، وعن وجود املسلمني يف ذلك البلد ومصاحلهم املشروعة. 

حة األصل مشروعية املشاركة السياسية للمسلمني يف أورواب، وهي ترتدد بني اإلاب اثنيا :
      ﴿تعاىل: والندب والوجوب، وهذا مما يدل عليه قوله 

                                                 

(، وأخرجه مسلم يف 105، رقم )46، كتاب العلم، ابب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، صصحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (1)
 (.1679، رقم )695موال، صالصحيح، كتاب القسامة واحملاربني، ابب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واأل

 .58، ص1، طالتعددية السياسية يف الدولة اإلسالميةالصاوي،   (2)
 .125للسيوطي، ص  األشباه والنظائرانظر:   (3)
 136ص ، 1، طاألحكام السياسية لألقليات املسلمة يف الفقه اإلسالميتوبولياك، توبولياك،   (4)
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            ﴾ (1). كما أنه يعتب
 من مقتضيات املواطنة.

وااللتحاق ابألحزاب،  ،السياسية تشمل االخنراط يف مؤسسات اجملتمع املديناثلثا : املشاركة  
 وتكوين التوجهات، واملشاركة يف االنتخاابت تصويتا  وترشيحا . 

رابعا : من أهم ضوابط املشاركة السياسية االلتزام ابألخالق اإلسالمية، كالصدق والعدل 
خالف، والتنافس النزيه مع املعارضني، وجتنب لتعددية والرأي املوالوفاء واألمانة، واحرتام ا

 العنف.
خامسا : من أهم ضوابط املشاركة السياسية: التصويت يف االنتخاابت، بشرط االلتزام  

ابلقواعد الشرعية واألخالقية والقانونية، ومنها وضوح املقاصد يف خدمة مصاحل اجملتمع، 
 الشخصية.  والتجرد من اهلواء والبعد عن التزوير أو التشهري،

سادسا : جواز بذل املال للحملة االنتخابية، حت لو كان املرشح غري مسلم، ما دام أقدر 
 على حتقيق الصاحل العام.

 . (2)سابعا : مشروعية املشاركة تنطبق على املرأة املسلمة، كالرجل" 

ركة يف جواز املشاالذي ذهب إىل قرار اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي وكذلك نص 
 ، ومما جاء يف القرار:االنتخاابت السياسية خارج داير املسلمني حتقيقا خلري اخلريين، ودفعا لشر الشرين

مشاركة املسلم يف االنتخاابت مع غري املسلمني يف البالد غري اإلسالمية من مسائل  .1
، والفتوى نة بني املصاحل واملفاسدالسياسة الشرعية اليت يتقرر احلكم فيها يف ضوء املواز 

 .فيها ختتلف ابختالف األزمنة واألمكنة واألحوال
جيوز للمسلم الذي يتمتع حبقوق املواطنة يف بلد غري مسلم املشاركة يف االنتخاابت النيابية  .2

وحنوها لغلبة ما تعود به مشاركته من املصاحل الراجحة مثل تقدمي الصورة الصحيحة عن 
يف بلده، وحتصيل مكتسبات األقليات الدينية اإلسالم، والدفاع عن قضااي املسلمني 

والدنيوية، وتعزيز دورهم يف مواقع التأثري، والتعاون مع أهل االعتدال واإلنصاف لتحقيق 
 :التعاون القائم على احلق والعدل، وذلك وفق الضوابط اآلتية

                                                 

 .2سورة املائدة، اآلية:   (1)
cfr.org/new/-http://e ،"وضوابطها أحكامها السياسية املشاركة"س األوريب لإلفتاء، اجملل  )2(
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، ودرء كته اإلسهام يف حتصيل مصاحل املسلمنيأوال : أن يقصد املشارك من املسلمني مبشار 
 .املفاسد واألضرار عنهم

اثنيا : أن يغلب على ظن املشاركني من املسلمني أن مشاركتهم تفضي إىل آاثر إجيابية، 
تعود ابلفائدة على املسلمني يف هذه البالد؛ من تعزيز مركزهم، وإيصال مطالبهم إىل 

 .ةاحلفاظ على مصاحلهم الدينية والدنيويأصحاب القرار، ومديري دفة احلكم، و 

 .اثلثا : أال يرتتب على مشاركة املسلم يف هذه االنتخاابت ما يؤدي إىل تفريطه يف دينه

وإذا ظهرت املصلحة يف ذلك فال ينبغي التقاعس عنه، إذا ال سبيل إىل استقرار اجلاليات 
وجودها إال من خالل القوة  املسلمة يف الغرب ومتكينها من احملافظة على حقوقها وتوطني

 وما ال يتم الواجب إال به فهو واجبالسياسية 

ولكن لكي ميتهد سبيل إىل مشاركة انجحة ال بد من االتفاق على أجندة سياسية، وعلى 
جهة تطالب هبا ومتثل مجاعة املسلمني يف هذا املعرتك حت ال يفشلوا وتذهب رحيهم، وهللا 

 .(1)"تعاىل أعلى وأعلم

 .(2)الثقايف يف اجملال : التعاونالفرع الثاين
واملراد بذلك: التعاون مع غري املسلمني يف اجلوانب العلمية والفكرية، مبا حيقق مصلحة اإلسالم 
واملسلمني، ويُعرف اآلخرين بديننا وحضارتنا. وحكم هذا التعاون: أنه قد يرقى إىل الوجوب الكفائي 

اآلخرين، لتعريفهم حبقيقة  ذه الداير، إن تعنّي سبيال هلدم الفجوة مععلى جمموع األقلية املسلمة يف ه

                                                 

، مشاركة املسلم يف االنتخابت مع غري املسلمنياجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي،  )1(
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=167&l=AR&cid=17 

أي: صار  الثقايف: نسبة إىل الثقافة، وتطلق يف اللغة على معان عدة، منها: احلذق، والفطنة والذكاء، قال ابن منظور: وثقف  (2)
"مجلة العلوم، ذكاء. ويف االصطالح تعين: وهو غالم لقن ثقف أي: ذو فطنة و  .ثقف ا مثل تعب تعب ا أي: صار حاذق ا فطن ا
. واملعجم الوسيط، جملمع اللغة 3/28. انظر: لسان العرب البن منظور، مادة "ثقف"، "واملعارف، والفنون ال يت يطلب احلذق هبا

 .1/98العربية، 
 
 
 
 



http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=167&l=AR&cid=17
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ديننا احلنيف وقيمه العاملية، وتصحيح الصورة النمطية اليت علقت يف أذهان كثري من الغربيني عن 
 اإلسالم وأهله. 

د جسور التعاون الثقايف مع يف هذه الداير معنية بشكل كبري مب املؤسسات اإلسالمية لذا فإن
سسات العلمية والدوائر الثقافية لة ابملنابر اإلعالمية واملؤ وربط الصمؤسسات اجملتمع املدين األوريب، 

يف إحداث تقارب وتفاهم وتواصل بني  لإلسهاموالسياسية املنصفة ذات التأثري يف الرأي العام احمللي، 
ة الثقافية هبذه اجملتمعات، وتعريف اآلخر حبقيقة الدين الثقافتني، وتقدمي حلول ملشكالت التعددي

جيع مساعي ودعوات احلوار احلضاري، وذلك من خالل الرتكيز على القواسم املشرتكة، اإلسالمي، وتش
والتحاور حول القضااي الشائكة، وإعداد البحوث والدراسات املعززة هلذه العالقة، وتنظيم البامج 

ندية لمية بني النخب املثقفة من اجلانبني، وأتسيس املزيد من اجلمعيات واألواملشاريع واللقاءات الع
 والروابط واهليئات واملراكز الثقافية اليت تساعد الغرب على:

 اإلسالم على التعرفو  ،اإلسالم عن الثقافة الغربية قبل من املتوارث الفهم سوء تصحيحأوال: 
، بدل استقائه من كتاابت املتعصبني من الكتاب واملستشرقني والساسة الصحيحة املصادر من وحضارته

 هم. ورجال الكنيسة وغري 

للثقافة  وترسيخ فكرة أن اإلسالم مصدر ثراء ،تبديد خماوف الغربيني من اإلسالم وانتشاره بينهم اثنيا:
ريب والعاملي، يقول لسالم على الصعيدين األو األمن واالغربية، وأن أحكامه وتشريعاته تعزز منظومة 

موجها الغربيني  "ن احلادي والعشرينمستقبل اإلسالم يف القر "جون ايزبوزيتو يف كتابه املؤلف األمريكي 
إىل ضرورة قراءة الفكر اإلسالمي مبعزل عن األفكار املغلوطة واملسبوقة وداعيا القيادات اإلسالمية إىل 

االسالميه، ميكن  ةاحلضار  ىأن التعرف من قريب عل لعب دور مهم يف تبديد خماوف الغرب، يقول : "
االسالمية تشمل كنوزا من املعرفه اليت ن احلضاره أعتبار ن يشكل مصدرا للتقارب مع املسلمني، ابأ

 .(1) هم يف تعزيز السالم العاملي، وابلتحديد الفكر االسالمي القائم علي االجيابيه واالتزان"سن تأميكن 

 إذكاء إىل تؤدي اليت والطرق املنافذ كل  سدّ "، واثلثا: البعد عن كل ما يسّبب التوتر بني اجلانبني
 الغربية املثال: مطالبة احلكومات سبيل  على ذلك ومن والغرب. اإلسالم بني ف والنزاعاخلال جذوة

                                                 

 ، "درون على تبديد خماوف الغربمؤلف أمريكي: الفكر اإلسالمي يعزز منظومة السالم العاملي..وقياداته قا"معمر،    (1)
 http://beta.akhbarak.net/articles/15801230 
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 ابجلرح منهم وتنال، السالم عليهم الرسل إىل تسيء اليت الكتاابت على للرقابة قوانني ابستحداث
تمعات بتقدمي "صيغة جديدة لكيفية إدماج املسلمني يف اجملكذلك مطالبتها ، و (1) والطعن واالمتهان"

إجيابية، وال هتدف إىل إجبارهم على الذوابن واالنصهار القسري، بل  يعيشون فيها بصورة اختياريةاليت 
البد أن تستند هذه الصيغة اجلديدة على تعددية واسعة، وتسامح رحب اآلفاق، وتعايش سلمي بني 

ومة إذا استمرت عددية املزعخمتلف الدايانت، والقوميات واالنتماءات الفكرية والسياسية، وال قيمة للت
إىل اإلسالم بوصفه دينا غريبا عن أوراب، واعتبار ثقافته مناوئة لقيمتها، واعتبار الوجود  أوراب يف النظر

 .  (2)نشازا  ال مكان له يف اجلسم األوريب" اإلسالمي

 فرصة ستمثل " زات اليت أسلفنا ذكرهاذه املعزّ األقلية املسلمة هلأن تفعيل مما ال ريب فيه وأخريا 

 املسلمون استطاع إذا إال الفرصة هده تتحقق ولن واحد، آن يف وللمسلمني األوروبية للمجتمعات إجيابية

 حبق سيكونون وبذلك املختلفة، االتجملا يف خيدموها وأن مهتجمتمعا يف فاعلة مواطنة طريق عن يندجموا أن

 أورواب يف املسلمني أن كما .احلضاري التبادل قيقحت يف هميس اإلسالمي والعامل أورواب بني للتواصل جسرا

 مهبخطا يف اإلنساين البعد يطّورون جتعلهم إسالمية غري جمتمعات ظل يف وجودهم من سيستفيدون
 األوروبيني املسلمني أن نزعم أن ميكننا إنه بل معها، التحاور فيحسنون الغربية الثقافة ويتفهمون اإلسالمي،

 .(3)"الغربية والثقافة اإلسالمية الثقافة بني متبادل إثراء خالهلا من يتمّ  حضاري التقاء نقطة سيشكلون

 خالصة الفصل:
حميطها الغريب فيما ال ميّس بثوابتها الشرعية وشخصيتها  يتضح مما سبق أن تعاون األقلية املسلمة مع

وحضاراي ، ألن من خالل شرعيا  اإلسالمية، وال يفضي إىل ارتكاب احملذورات واحملرمات، يعّد مطلبا  
وتقدم األقلية ، والتكاتف والرمحة بني أفراده اجملتمع األلفةوتسود هذا التعاون تتوطد العالقات اإلنسانية، 

ما يدعم حسن املعاملة واملعايشة، شكرا ووفاء للمجتمعات اليت تقيم فيها، وتقليال من خنق وضيق 
 ايرها.املسلمني يف داألكثرية غري املسلمة من تواجد 

                                                 

 .135ص ، د.ط العالقة الفكرية الثقافية بني العاملني اإلسالمي والغريب يف العصر احلاضر احلواجز واجلسور،القوسي،   (1)
.184، ص.طداجلاليات اإلسالمية يف أورب املنافذ، املشكالت، احللول، األصور،   (2)
 .272ص ، 11ع، الوسطية بني مقتضيات املواطنة يف أورب، واحلفاظ على اهلوية اإلسالمية،جاب هللا  (3)
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وهذا التعاون يشمل مجيع جماالت احلياة ومناشطها، فيشرع تقدمي الصدقات واملعوانت املادية واإلغاثية 
لغري املسلمني، كما يشرع التبع هلم ابلدم واألعضاء، والوقف عليهم، وإعطاؤهم من أموال الزكاة أتليفا 

والعسكري والسياسي والثقايف، مما يسهم يف نموي واألمين لقلوهبم، كما جيوز التعاون معهم يف اجملال الت
تطوير هذه اجملتمعات ورقيها، واحلفاظ على أمنها، ودفع الضرر عنها، والتفاعل اإلجيايب يف حياهتا 
العامة، وخلق فضاءات جديدة للحوار وتقريب وجهات النظر، والتعريف مبثل األقلية املسلمة وقيمها 

 الدينية.
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 امساخل الفصل

 االجتماعي اجملال يف املسلمني غري مع اإلنسانية القاتالع

 الغربية اجملتمعات يف
 

 ويتكون من ثالثة مباحث:

 املبحث األول: الزواج واملصاهرة مع غري املسلمني.   

 مع القرابة غري املسلمة. ات اإلنسانيةاملبحث الثاين: العالق   

  املسلمني. ة غريمع عامّ  ات اإلنسانيةاملبحث الثالث: العالق  
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 متهيد:

ما أشران من قبل أن انتقال املسلمني إىل الداير الغربية نتج عنه تعدد وتنوع يف الصالت والعالقات ك
اإلنسانية مع غري املسلمني، ومن أشد هذه العالقات حساسية اجلانب االجتماعي منها، لذا حرصت 

ية، وحتقيق التواصل املنشود مع اآلخر على الشريعة اإلسالمية ومن منطلق حرصها على إسعاد اإلنسان
ترشيد هذه العالقة وأتطريها، حفاظا عليها من الغلو والتمييع واإلفراط والتفريط، أو العزلة واالنطواء 

 والتقوقع.

عاملة مع غري املسلمني، ويف إقامة املثل األعلى، والقدوة احلسنة يف مساحة امل م النيب "وقد قدّ 
يزور غري املسلمني،  ة معهم، وحفظ حقوقهم، ففي اجملال االجتماعي كان النيب العالقات اإلنساني

وحيضر والئمهم، وحيسن إليهم، ويعود مرضاهم، ويغشى جمالسهم، ويبادهلم التهادي والتهاين، ويواسيهم 
بتهم، ويعاملهم بكل أنواع املعامالت اليت يتبادهلا يف مصائبهم، وحيفظ حقوق جوارهم، وصلة قرا

يف حاجة لغري  تمعون يف مجاعة حيكمها قانون واحد، وتشغل مكاان  مشرتكا ، ومل يكن النيب اجمل
عليه -املسلمني، بل عمل هذا حفظا  حلقوق غري املسلمني، وتعليما  لألمة، وتثبيتا  عمليا  ملا يدعو إليه 

عالقات املسلمني مع سالم ووائم وتسامح، وتدليال  على أن اإلسالم ال يقطع من  -الصالة والسالم
 .(1)"غري املسلمني

وانطالقا من هذه املثل والقيم النبيلة، واستمدادا من موروثنا الفقهي واحلضاري سنبحث يف هذا 
جيات مع الفصل أحكام وضوابط ونوازل ومستجدات هذه العالقة يف شقها االجتماعي، نظرا لكثرة الز 

إلسالمي، صاروا يف أشد احلاجة لفقه جيلي هلم ويبز غري املسلمني، واعتناق فئام من الناس للدين ا
، إضافة إىل االختالط العميق لألقلية مع غري املسلمةويعاجل حقيقة وإشكالية عالقتهم مع قرابتهم 

 حتكاك والتواصل االجتماعي.اآلخرين سواء على مستوى اجلوار أم العمل والدراسة، أم ابقي أنواع اال
 

                                                 

.241، صالرتبية اإلسالمية وتطبيقاهتا يف الواقع املعاصرالعالقات اإلنسانية مع غري املسلمني يف ضوء ، الشمري(1)
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 املسلمني غري مع واملصاهرة الزواج :األول املبحث

يعتب الزواج من أهم الوسائل يف توسيع شبكة العالقات االجتماعية بني الناس، وتوثيق الصالت 
املقاصد بينهم، لذا أابح الدين اإلسالمي احلنيف الزواج بني املسلمني وغري املسلمني؛ حتقيقا هلذه 

هذه العالقة بشكل إجيايب، ويف حدود ما العالية، واألهداف السامية، كل ذلك يف إطار ما خيدم 
 يرتتب عليها من آاثر دينية وإنسانية واجتماعية طيبة على طريف العالقة.

إال أن تفعيل هذه الوسيلة بني املسلمني وغريهم يف الداير الغربية تكتنفها صعوابت، وحتّف هبا 
 ر وحتدايت، بسبب إكراهات وأتثريات البيئة واحمليط.خماط

ه العقبات سيتمحور حديثنا يف هذا املبحث على اإلجابة عن التساؤالت اجلوهرية ونظرا هلذ
، وماهي الضوابط واحلقوق الداير غري اإلسالميةالتالية: ما مدى مشروعية الزواج بغري املسلمني يف 

 مع نوازل هذه العالقة وإشكاالهتا املختلفة؟.  الشرعية احلاكمة لذلك، وكيف نتعامل

 .زواج املسلم من غري املسلمة :األولاملطلب 

لقوله  ،غري اليهودية والنصرانية املرأة غري املسلمةالزواج من للمسلم  حيلّ ال هب أهل العلم إىل أنه ذ
عز -"هذا حترمي من هللا : اإلمام ابن كثري قال ،      ﴾ (1)﴿تعاىل: 

أن يتزوجوا املشركات من عبدة األواثن. ث إن كان عمومها مرادا، وأنه يدخل فيها على املؤمنني  -وجل
   ﴿من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله:  كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خصّ 

                                 

                                                 

 .221سورة البقرة، اآلية:   (1)
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     ﴾ (1)"(2) . 

   ﴿وقوله تعاىل: 
يقول جل ثناؤه اإلمام الطبي: " قال.  (3)﴾ 

ن حببال النساء الكوافر وأسباهبن، : ال متسكوا أيها املؤمنو للمؤمنني به من أصحاب رسول هللا 
، وهذا هني من هللا والسببوهي ما اعتصم به من العقد ، والكوافر: مجع كافرة ، والعصم: مجع عصمة

 .  (4)، وأمر هلم بفراقهنركات من أهل األواثنقدام على نكاح النساء املشللمؤمنني عن اإل

كمن ،"وسائر الكفار غري أهل الكتابوقد حكى اإلمام ابن قدامة اإلمجاع على ذلك، فقال: "
فال خالف بني أهل العلم يف حترمي نسائهم  ،عبد ما استحسن من األصنام واألحجار والشجر واحليوان

 . (5)وذابئحهم"

 الزواج ابملرأة، فيجوز للمسلم الكتابياتإال  النساء غري املسلماتفلم يستثن هللا تعاىل من 
الطبي: "نكاح مجيع احلرائر اليهود والنصارى جائز، حربيات كن  اإلمام يقولنصرانية، اليهودية أو ال

 . (6)املتأخرين" يات، من أي أجناس اليهود والنصارى كّن، وهذا قول مجاعة من املتقدمني و أو ذمّ 

: "ليس بني أهل العلم حبمد أنه ال خالف بني أهل العلم يف جواز ذلك، فقال ابن قدامة وذكر
عن أحد من األوائل أنه وقال ابن املنذر: وال يصح ...ر نساء أهل الكتابهللا اختالف يف حل حرائ

 . (7)أهل العلم" سائروبه قال ...م ذلكحرّ 

                                                 

 .5املائدة، اآلية:  سورة  (1)
 .1/582 ،2طتفسري القرآن العظيم، ابن كثري،   (2)
 .10سورة املمتحنة، اآلية:   (3)
 .23/331، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، د.طالطبي،   (4)
 .7/101، 1املغين، طابن قدامة،   (5)
 .9/587، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، د.طالطبي،   (6)
.7/99، 1املغين، طقدامة،  ابن  (7)
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، سواء كانوا ممن كتاب: هم أتباع التوراة واإلجنيللذين أوتوا الوا"قال اإلمام ابن عاشور: و 
 ممن اتبعوا الدينني اختيارا؛انوا ، أم كعليهما السالم إىل اتباع الدين وعيسى موسى دعاهم

من  وتنصر اليمن، أهل العربهتود من ، وقد خاصة بين إسرائيل دعوا وعيسى موسى فإنّ 
ألهنم على  وحكمة الرخصة يف أهل الكتاب؛ اجلمهور... ب عندفهؤالء من أهل الكتا ...تغلب العرب

، ال تظن هبم خمالفتها مضبوطة متبعةوهنم أحكام ؤ ، وهلم يف شدين إهلي حيرم اخلبائث، ويتقي النجاسة
 .(1)"، خبالف املشركني وعبدة األواثنهي مستندة للوحي اإلهليو 

  ؛ني وغري املسلمني من أهل الكتابوقد أابح  الدين اإلسالمي احلنيف الزواج بني املسلم
 لتحقيق مقاصد كثرية، لعل من بينها :

"ملا بني املسلمني وأهل الكتاب من تقارب يف ، وذلك أوال: التقريب بني أهل الدايانت السماوية
العقيدة، إذ أن الكتابية تعرتف ابهلل تعاىل وتؤمن به، كما تؤمن بنيب وابليوم اآلخر، وأنه دار العقاب 

ثواب، وتقر بكتاب مساوي، فهذا التعاون ميكن أن يتحقق معه مقاصد الزواج وأغراضه من التعاون وال
ولعل  كذلك "الرغبة يف تقريب أهل الكتاب هي اليت دفعت الرسول  .(2)ة"والتآلف وتبادل املودة والرمح

 ا  كي يؤلف أن يعرض اإلسالم على صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي، ث الرغبة يف الزواج منه
قومها ويزيل أسباب الشحناء والبغض من نفوسهم لإلسالم واملسلمني. ونفس االستنتاج ميكن إسقاطه 

ل مصر؛ إىل أه املسلمني مجيعا ابإلحسان على مارية القبطية رضي هللا عن اجلميع، وإيصاء النيب 
 .(3)"ألن هلم ذمة ورمحا

جياد األلفة واحملبة بني الطرفني من خالل املصاهرة، ، و"إاثنيا: مد جسور التعارف مع غري املسلمني
من إابحة هذا ، ولعل احلكمة كذلك "(4)األمر الذي حيد من شدة العداء أو الصدام الدموي البغيض"

                                                 

 .6/121، التحرير والتنوير، د.طابن عاشور،   (1)
 .168صد.ط، ، اإلسالم واملساواة بني املسلمني وغري املسلمنيبركة،   (2)
 .2/29 ،1ط ،فقه األسرة املسلمة يف املهاجر العمراين،  (3)
 ع مكتبة املهتدين اإلسالمية، على الرابط:موق الزواج من نساء أهل الكتاب، أحكامه وآاثره،السرطاوي،   (4)

http://www.al-maktabeh.com/play.php?catsmktba=1445 
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أن املسلمني يؤمنون وخاصة  ،(1)بني املسلم وغري املسلمة" الزواج هي هتيئة الفرصة أمام التعارف اإلنساين
: "فإن املسلم  تبهم، وال يرغموهنم على ترك دينهم، لذلك يقول حممد علي الصابوينبرسلهم، وحيرتمون ك

ويؤمن برسالتهما، ويعتقد ابلتوراة واإلجنيل اليت أنزهلا هللا، وال  -عليه السالم-يعظم موسى وعيسى 
إلميان ابهلل، بسبب العقيدة؛ ألنه يلتقي معها على ا النصرانيةأو  اليهوديةحيمله إميانه على إيذاء زوجته 

املسلم الذي ال يؤمن وتعظيم رسله، فال يكون اختالف الدين سببا  لألذى أو االعتداء، خبالف غري 
؛ فإن عدم إميانه يدعوه إىل إيذاء املسلمة، -عليه الصالة والسالم-برسالة نبينا حممد  لقرآن والاب

 .(2)واالستخفاف بدينها، والنيل منها"

"فإذا كانت الزوجة كتابية، أمكن الزوج أن يوضح هلا ما  ن الدين اإلسالمي،اثلثا: االطالع على حماس
ر هلا ما جهلت من مبادئه وتعاليمه، ويكشف هلا مزاايه خفي عليها من حماسن اإلسالم، وأن يفس

الغامضة، فقد جتد هذه األمور يف نفس الزوجة قبوال ، وتعلق إبحساسها، وتتالئم مع طبيعتها، فتتأثر 
ى الزوج يف روعها، ومتيل إىل دين زوجها، وقد يساعد على ذلك ما انطوت عليه طبيعة النساء مبا ألق

  .(3)"ن سرعة التأثر وامليل ملوافقة زوجهامن رقة، وما عرفت به م

 ،ز نكاح الكتابية لرجاء إسالمهاجوّ إنه إال " : وقد أشار إىل هذه احلكمة اإلمام الكاساين فقال
بياء والرسل يف اجلملة، وإمنا نقضت اجلملة ابلتفصيل، بناء على أهنا أخبت عن ألهنا آمنت بكتب األن

فالظاهر أهنا مت نبهت على حقيقة األمر تنبهت، وأتيت ابإلميان على األمر على خالف حقيقته. 
التفصيل، على حسب ما كانت أتت به يف اجلملة، وهذا هو الظاهر من حال اليت ُبين   أمرها على 

ون اهلوى والطبع، والزوج يدعوها إىل اإلسالم وينبهها على حقيقة األمر، فكان يف نكاح املسلم الدليل د
ء إسالمها، فيجوز نكاحها هلذه العاقبة احلميدة، خبالف املشركة، فإهنا يف اختيارها الشرك، إايها رجا

 .(4)…"ما ثبت أمرها على احلجة، بل على التقليد بوجود اآلابء على ذلك 

                                                 

 . 1/219، 1، طيسألونك يف الدين واحلياةالشرابصي،   (1)
 .1/290، 3، طروائع البيان يف تفسري آايت األحكامالصابوين،   (2)
 .66صد.ط، ، املسلمنيالعالقات االجتماعية بني املسلمني وغري بدران،   (3)
 .2/270، 2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، طالكاساين،   (4)
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إسالمها، وقد روي أن  د يقال ابستحباب نكاحها، إذا رجي حاشية املنهاج للنووي: "وقوقال يف
، تزوج نصرانية فأسلمت وحسن إسالمها، وقد ذكر القفال أن احلكمة يف إابحة عثمان رضي هللا عنه

على  وإيثارهم ،الكتابية ما يرجى من ميلها إىل دين زوجها، إذ الغالب على النساء امليل إىل أزواجهن
 .(1)اآلابء واألمهات، وهلذا حرمت املسلمة على املشرك "

الكتابية يف هذه الداير ذكر أهل العلم عدة شروط،  املسلم منلتحقيق هذه املقاصد من زواج و 
منها ما هو مستقى من النصوص الشرعية، ومنها ما هو مستنبط من قواعد الشريعة ومقاصدها، ومن 

 :أهم هذه الشروط

بيني ، تؤمن بدينها على العموم، نظرا النتشار فلسفة اإلحلاد بني غالبية الغر كد من كوهنا كتابيةالتأ  :أوال
لذلك البد قبل اإلقدام على الزواج ابألوروبية أو األمريكية من التحري عن دينها وعقيدهتا، للتثبت  "

 من كوهنا كتابية.

نه، ألن اإلميان بوجوده سبحانه أمر وال يكفي يف التثبت أن تسأل عن اإلميان بوجود هللا سبحا
املرأة الكتابية من كوهنا تؤمن ابهلل سبحانه، مشرتك بني أهل الكتاب واملشركني..لذلك البد يف اعتبار 

 .(2)وتؤمن ابملسيح أو مبوسى عليهما السالم، وتؤمن ابإلجنيل أو ابلتوراة"

      ﴿، لقوله تعاىل: أن تكون عفيفة حمصنة :اثنيا

                      

﴾ (3)بن ا أراد ابحملصنات احلرائر دون اإلماء، حكاه :فقيل ":. قال ابن كثري
تمل أن عنه ، وحياحملصنات  احلرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه  جماهد وإمنا قال جماهد. عن جرير

يف الرواية األخرى عنه. وهو قول اجلمهور هاهنا، وهو األشبه؛  جماهد ، كما قالهيكون أراد ابحلرة العفيفة
اآلية  ا ابلكلية... والظاهر منلئال جيتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غري عفيفة، فيفسد حاهل

                                                 

 .3/249 ،1، طألفاظ املنهاجإىل معرفة معاين  مغين احملتاجالشربيين،   (1)
.411، ص1أحكام األحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب، ط الرافعي، (2)
 .5سورة املائدة، اآلية:   (3)
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    ﴿ اآلية األخرى: العفيفات عن الزان ، كما قال يف :أن املراد ابحملصنات

  ﴾(1).  

يندر بشكل كبري وجود ، الغربية، والثقافة السائدة فيها ولكن ابلنظر إىل طبيعة اجملتمعات
النساء يف من  "وال ريب أن هذا النوع  لعفة واإلحصان أوساط الغربيات، يقول القرضاويشرطي: ا

بل شاذ، كما تدل عليه كتاابت الغربيني وتقاريرهم وإحصاءاهتم أنفسهم،  اجملتمعات الغربية شيء اندر
هم، وما نسميه حنن البكارة والعفة واإلحصان والشرف وحنو ذلك، ليس له أية قيمة اجتماعية عند

اس إليها وحكم الشارع معلق ابإلحصان والفتاة اليت ال صديق هلا تُعري  من أتراهبا، بل من أهلها وأقرب الن
 .(2)فال حيل له الزواج حت يستيقن من ذلك"

ولكن أحياان قد جيد الشاب املسلم امرأة كتابية سبق هلا أن مارست الفاحشة، وبعد تعرفها 
واالمتناع عن الوقوع يف الزان مرة أخرى، فهل حيل الزواج هبا يف هذه  عليه قررت تغيري منط حياهتا،

 احلالة؟

، وأقلعت عن ممارسة -جل وعال-ذهب بعض أهل العلم إىل جواز ذلك إذا اتبت إىل هللا  
وأما الفاجرات غري العفيفات عن الزان، فال عبد الرمحن السعدي رمحه هللا  " هذه الرذيلة. يقول الشيخ

    ﴿ هن، سواء كن مسلمات أو كتابيات، حت يتنب؛ لقوله تعاىل: يباح نكاح  

  ﴾"(3). 

كما أفت بذلك اجمللس األوريب لإلفتاء يف معرض فتوى عرضت عليه من شاب مسلم يعيش 
 :يف رومانيا ويرغب يف الزواج بفتاة رومانية، فأجاب مبا نصه

                                                 

 .3/43، 2تفسري القرآن العظيم، طابن كثري،   (1)
.98ص  ،1ط ،يف فقه األقلياتالقرضاوي،   (2)
 .3سورة النور، اآلية:   (3)
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    ﴿ :-عز وجل- تعاىل الزواج من الكتابية احملصنة بقوله أابح هللا"
          ﴾ .اآلية 

يقول مجهور املفسرين، وهللا تعاىل هنى عن الزواج  الزانية، كماواملرأة احملصنة هنا هي العفيفة غري 
ابلزانية ولو كانت مسلمة. واتفق اجلمهور على أن الزانية املسلمة إن اتبت جيوز نكاحها، ويظهر أن 
الزانية الكتابية كالزانية املسلمة يف هذا احلكم، فيجوز الزواج منها إن أقلعت عن الزان. أما إذا كانت 

الزواج منها. فإن كان احلرج الذي تتعرض له بسبب اإلقامة يف رومانيا وصعوبة  ليه فال جيوزمصرة ع
الزواج كما ذكرت، فال أبس من اختيار فتاة رومانية كتابية، بشرط إقالعها عن الزان وأن تستبئ رمحها 

 .(1)حبيضة"

ألنه  ؛وأىن له ذلكر، ا فتنة أو ضر تب على زواجه هب، وأال يرت أن تتحقق قوامة الزوج املسلم عليها :اثلثا
"حني يعقد عليها يف بالد الغرب خيضع زواجهما للقوانني الغربية، وقد بينا ما يف هذه القوانني من سوء 
وعار ال جيوز للمسلم  أن يرضى به، كانعدام قوامة الرجل يف بيته، وحرية الزوجة يف معاشرة األجانب، 

 لمسلم أن يرضى هبا.اليت ال جيوز ل واصطحاب العشيق إىل البيت، وغري ذلك من املخازي

فالرجل هو ، ان ذلك مبنيا على اخلضوع ألحكامهواإلسالم حني أجاز الزواج ابلكتابية، ك
القوام على املرأة وعلى البيت، وال يدع للمرأة أتثريا يف تسيري البيت وتوجيهه حنو االحنالل، أو تربية 

 .(2)األطفال على الكفر وعادات الكافرين"

ري يف مصلحتها يف بالدها، فلو أراد أن يطلقها فإن القانون جيبه على أن القانون األسكما "
مغادرة منزله وتركه هلا وألوالدها، وحيكم هلا ابألوالد ما داموا دون سن معينة كالثامنة عشرة، فيخسر 

 .(3)أوالده وتربيهم هي كما تريد، وهو يشاهد ذلك فال يقدر على محايتهم من ذلك"

                                                 

 http://e-cfr.org/new/2-15اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث، البياانت اخلتامية،   (1)
 .417، ص 1أحكام األحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب، ط سامل الرافعي،  (2)
 ،"حكم زواج املسلم املغرتب من املرأة الكتابية"ممتاز،   (3)

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6013 
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رمحه هللا يف جواز الزواج ابلكتابية "أن تكون مبوضع ال خياف الناكح فيه على اشرتط ابن جرير وقد 
 .(1)ولده، أن جيب على الكفر"

 يف آرائها حرب أو تتبىّن  ،ة معادية لإلسالمأن ال تكون حربيّ  (2)أهل العلمكما اشرتط بعض 
ة منع بعض عل   نا  مبيّ  يقول القرضاوي اربوهنم.وحيأو من قوم يعادون املسلمني اإلسالم ومعاداة املسلمني، 

جعل هللا املصاهرة من أقوى الروابط بني البشر، وهي تلي رابطة النسب  "فقد :العلماء الزواج ابحلربية
            ﴿والدم، وهلذا قال سبحانه: 

﴾(3)وكيف يسوغ  ؟،. فكيف تتحقق هذه الرابطة بني املسلمني وبني قوم حيادوهنم وحياربوهنم
، فيصبح منهم أجداد أوالده وجداهتم وأخواهلم وخاالهتم ؟ فضال  عن أن تكون ؟للمسلم أن يصهر إليهم

  .(4)"زوجه وربة داره وأم أوالد منهم ؟

زوج الكتابية يف دار الكفر، وأيمن هذه احملذورات كان احلكم املسلم أن يتوعليه "فإن استطاع  
ابقيا على األصل وهو احلل. وإن تيقن الوقوع يف هذه احملذورات حرم عليه اإلقدام على الزواج، ألنه 

يقن ا إذا خشي الوقوع يف هذه احملذورات، ومل يتوأمّ ، وكل ما أدى إىل احلرام فهو حرام يؤدي إىل احلرام،
ألن الوسائل هلا أحكام املقاصد، والزواج ابلكتابية من حيث احلكم  ؛(5)احلكم على الكراهة"ذلك كان 

التكليفي فهو مباح، واملباح إذا كان وسيلة إىل حمرم صار حراما، "فالشريعة مبنية على االحتياط، واألخذ 
 .(6)ابحلزم، والتحرز عما عسى أن يكون طريقا إىل مفسدة"

أن ال يقدم على الزواج ابلكتابية يف  ؛نه األوىل واألحوط للمسلم ابتداء  على هذا نرى أ وبناء  
للمفاسد العظيمة املرتتبة عليه، واليت تربوا بكثري على املصاحل اليت ترجى من هذا  هذه الداير؛ نظرا  

ورجا افة اآلخر واعتقاده، النكاح، ويستثىن من ذلك إذا تعرف على فتاة كتابية مؤدبة ومتخلقة، حترتم ثق
                                                 

 .9/590، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، د.طالطبي،   (1)
 .4/311، 1الشربيين، طللخطيب  ومغين احملتاج، 3/45البن عابدين، د.ط،  حاشية رد احملتار على الدر املختارانظر:   )2(

 .54سورة الفرقان، اآلية:   (3)
  .99-98ص ، 1ط، يف فقه األقلياتالقرضاوي، (4) 
 .416، ص 1أحكام األحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب، طالرافعي،   (5)
.3/85، د.ط، املوافقات، الشاطيب  (6)
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إسالمها ملا تتمتع به من خلق، وعدم استكبارها عن قبول احلق إذا عرض عليها، وتوسم فيها اخلري 
 ، لى تفادي تلك احملذورات املتوقعةوالصالح، واتفق معها ع

  :كأن يتفق معها على ما يلي"
األوالد على الدين قوامته على البيت وعدم منازعتها له، وأن تكون تربية  .1

 .ال يتنازل عن ذلك قيد أمنلةو  ،اإلسالمي
 يف حال الطالق تكون احلضانة له. .2
 عدم ممارستها لدينها أمام األوالد أو إظهار شيء من شعائره. .3
 عدم دعوهتا لألوالد إىل دينها. .4
عدم اصطحاهبا األوالد إىل أماكن العبادة اخلاصة بدينها وعدم اخلروج هبم أو  .5

 بدون إذن الزوج. السفر هبم
شئتهم على األخالق احلسنة، وابلنسبة لتعليمهم ودراستهم ال حرصها على تن .6

تكون إال عن طريق الزوج، وابلنسبة لزواجهم فيما بعد ال يكون إال عن طريق 
 الزوج أيضا .

عدم خضوع الزوج للقوانني اليت ختالف الدين اإلسالمي وخاصة فيما يتعلق  .7
 ابألطفال.

ى البيت، واألوالد، واألمانة يف على نفسها، وعفتها، وعلى الزوج، وعلحرصها  .8
 .(1)ذلك والصدق يف التعامل"

"فإن وافقت أقدم على الزواج بعد توثيق هذا االتفاق عند كاتب العدل، وإن أبت فال يقدم 
 .(2)عليه، ألن يف اإلقدام عليه تفريطا يف حق نفسه وحق أوالده"

 

                                                 

 http://shamela.ws/browse.php/book-96245/page-49، "املسلم وحقوق اآلخرين"البدراين،   (1)
.416، ص 1أحكام األحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب، طالرافعي،   (2)
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 .وجة الكتابيةاحلقوق املعززة للعالقة اإلنسانية مع الز : املطلب الثالث

قد راعت الشريعة اإلسالمية حقوق الزوجة الكتابية، وجعلت هلا من احلقوق على زوجها املسلم، كما ل
 للزوجة املسلمة ابستثناء بعض األحكام اخلاصة كالتوارث وغريها، ومن هذه احلقوق.   

 تقسيمها إىل قسمني:وميكن  أوال: احلقوق الدينية،

سواء أكان ذلك ابإلكراه، أم التقتري يف النفقة  ،ييق عليها لتغيري عقيدهتاعدم إجبارها، أوالتضأوال: 
ها له للضغط عليها للدخول يف اإلسالم، فكل هذه الوسائل وغريها ال وغريها، أم استغالل فرط حبّ 

بدإ اآلايت القرآنية على م دين اإلسالمي، ومن أدلّ إلرغام املرأة الكتابية على اعتناق ال ؛جيوز استعماهلا
، فاإلميان نعمة          ﴾ (1)﴿عدم اإلكراه يف الدين قوله تعاىل: 

   ﴿ :-جل وعال-ن يشاء من عباده، يقول من هللا يهبه مل      

  ﴾(2)،  ل هذه اآلية  ما جاء عن ابن عباسسبب نزو ومما ورد يف  نه قال: "كان انس من أ
األنصار هلم قراابت من بين قريظة والنضري، وكانوا ال يتصدقون عليهم رغبة منهم يف أن يسلموا إذا احتاجوا، 

 .(3)فنزلت اآلية بسبب أولئك"

 ؛ئل اإلجبار واإلكراه وسيلةجواز  استخدام التقصري يف النفقة أو غريها من وساعلى عدم هذا دليل ف
اإلسالم هو التزام زوجها  اعتناقاملرأة الكتابية على  وإمنا الذي يشجعّ  .إلرغام اآلخرين يف الدخول إىل اإلسالم

 بياتالواقع أن الكثري من الزوجات الكتااملسلم بدينه، ومتثله لألخالق اإلسالمية يف التعامل معها، حيث أثبت 
يف التعامل  أزواجهن معهن، وخري دليل على ذلك ما ورد يف مساحة رسول هللا  أسلمن بسبب حسن تعامل

قد اصطفى   أن رسول هللا ، فقد ذكر ابن هشام يف سريته -رضي هللا عنها-مع جاريته رحيانة بنت عمرو 
رحيانة بنت عمرو "م وحماربتهم للمسلمني، اصطفى من السبااي لنفسه من نساء بين قريظة بعد غدره

حت تويف عنها  إحدى نساء بين عمرو بن قريظة، فكانت عند رسول هللا  -رضي هللا عنها-افة خن
ويضرب عليها احلجاب فقالت: اي  ،قد عرض عليها أن يتزوجها وهي يف ملكه، وقد كان رسول هللا 

                                                 

 .256سورة  البقرة: اآلية:   (1)
 .272سورة البقرة، اآلية:   (2)
.3/307، د.طاجلامع ألحكام القرآن، د.ط واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان، القرطيب،   (3)
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ت وقد كانت حني سباها تعصّ . وعليك، فرتكها رسول هللا بل ترتكين يف ملكك فهو أخف عليّ 
، فبينما ووجد يف نفسه لذلك من أمرهاعلى دينها،  رسول هللا  عزهلاسالم، وأبت إال اليهودية، فابإل
 ؛«لثعلبة بن سعية يبشرين إبسالم رحيانةإن هذا »، إذ مسع وقع نعلني خلفه، فقال: مع أصحابه هو

 .  (1)"فجاءه فقال: اي رسول هللا قد أسلمت رحيانة، فسره ذلك من أمرها

ة من مثار التسامح واالختالط واملصاهرة مع غري املسلمني، فقد أسلمت جارية الرسول فهذه مثر "
  بعد أن رفضت اإلسالم، فصب عليها رسول هللا ،ونعمت عنده مبعاملة متساحمة يف بيته الشريف ،

حت اعتنقت اإلسالم عن رغبة وقناعة خاصة منها، دون جب أو إكراه، فرضي هللا تعاىل عنها 
 . (2)"اهاوأرض

أبعيادها الدينية، وعدم  ، واالحتفالعلى عقيدهتا، وممارسة شعائرها التعبديةفاظ يف احل اثنيا: حقها
"أابح اإلسالم للمسلم أن يتزوج الكتابية،  :(3)حممد عبدهاإلمام ، يقول إلزامها مبا تعتقده حراما يف دينها

زوجها املسلم أن تتمتع ابلبقاء على عقيدهتا،  نصرانية أم يهودية، وجعل من حقوق الزوجة الكتابية على
 .(4)"..والذهاب إىل كنيستها أو بيعتهاوالقيام بفروض عبادهتا، 

: رمحه هللا مجلة من حقوق الكتابية على زوجها املسلم، فقال ابن القيم عّدد اإلماموقد 
أيمرها، فأما أن مينعها ، وقد سأله: هل مينعها أن تدخل منزله الصليب؟ قال: مهنا يف رواية أمحد وقال"

ت عليه االستمتاع يف وقته، وال من وليس له منعها من صيامها الذي تعتقد وجوبه، وإن فوّ ..فال 
هتم يف مسجده إىل قبلتهم، وفد نصارى جنران من صال ن النيب ىل الشرق، وقد مكّ صالهتا يف بيته إ

وليس له إلزام اليهودية إذا حاضت مبضاجعته واالستمتاع مبا دون الفرج... وليس له محلها على كسر 

                                                 

 .3/222، 2السرية النبوية، طهشام، ،  ابن  (1)
رسالة دكتوراه، ، العالقات اإلنسانية مع غري املسلمني يف ضوء الرتبية اإلسالمية وتطبيقاهتا يف الواقع املعاصرالشمري،   (2)
 .156ص 
غربية مبصر( سنة ولد يف شنرا )من قرى ال. حممد عبده بن حسن خري هللا، من آل الرتكماين: مفيت الداير املصريةهو   (3)

تفسري القرآن الكرمي( مل يتمه، و)اإلسالم والرد على منتقديه( و)شرح م. من مؤلفاته: )1905م، وتويف ابإلسكندرية سنة 1894
 .1/652ومعجم املؤلفني املعاصرين،  ،7/37ج البالغة(. انظر: األعالم، هن

 .85-84، طبعة خاصة، صاإلسالم بني العلم واملدنيةعبده،   (4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17163


298

 

السبت، وحنوه مما هو واجب يف دينهم، وقد أقررانهم عليه، وليس له محلها على أكل الشحوم واللحوم 
 .(1)ها من قراءة كتاهبا"احملرمة عليهم...وليس له منع

مالك إىل أنه ليس للزوج منع زوجته من الذهاب إىل الكنيسة، بينما ذهبا اإلمام وذهب 
اإلمام أمحد إىل جواز منعها من اخلروج إىل الكنيسة أو البيعة، ألن ذلك ليس بطاعة وال نفع، واإلذن 

الرجل له املرأة النصرانية: ال  ، يفأمحد قال" : هلا فيه إعانة ألسباب الكفر وشعائره. يقول ابن قدامة
 ، أو تذهب إىل بيعة، وله أن مينعها ذلك .أيذن هلا أن خترج إىل عيد

تقبل فليس له  مل كذلك يف األمة. قيل له: وأله أن مينعها شرب اخلمر؟ قال: أيمرها، فإنو 
، وخترج هي تشرتي بت منه أن يشرتي هلا زانرا ؟ قال: ال يشرتي زانرافإن طل . قيل له:منعها

 .(2)"لنفسها

ه ذلك أنه ال يعينها على أسباب الكفر وشعائره ، قال ابن القيم يف توجيه كالم اإلمام أمحد: "وإمنا وجّ 
 .(3)"وال أيذن هلا فيه

عبادهتا، وشهود أعيادها إذا خلت الكتابية احلق يف الذهاب إىل أماكن والرأي هو أن للمرأة 
ص صريح من كتاب أو من املنكرات، وأمنت الفتنة، ومل يرتتب ضرر على الزوج املسلم، وألنه مل أيت ن

"ما ذهب إليه اإلمام مالك هو األقرب لظاهر آية املائدة املبيحة لنكاح الكتابيات و ،سنة يف منعها
 .مع أنه سبحانه يعلم أهنا ستفعل ذلك دون قيد،

                                                 

 .823-2/822  ،1أحكام أهل الذمة، طابن القيم،   (1)
 .9/291، 1املغين، طابن قدامة،   (2)
 .9/291، 1املغين، طابن قدامة،  (3)

http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/showalam.php?ids=12251
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م عذاب السعري فليس إذن للزوج أن مينعها ألنه حقها بشرط أال تصطحب معها أوالده حت ال ترديه
وجيب عليه أن مينعها من ممارسة شعائرها أمام صغاره حت ال حياكوها، ويف ذلك ، إبفسادهم وإضالهلم

 .(2)"(1)ضرر عظيم

سكرات وأكل حلم اخلنزير، فقد اختلف مثل شرب امل واجبا   وليس فرضا   ،دينهاا ما تراه مباحا يف أمّ 
ففي املهذب يف فقه إىل جواز منعها،  (3)واحلنفية ومجاعة من احلنابلة الفقهاء يف جواز منعها، فذهب الشافعية

وألنه ال أيمن أن جتين  ...ألنه مينع االستمتاع  ؛ية فله منعها من السكرفإن كانت ذمّ : "اإلمام الشافعي
ا من أكل حلم اخلنزير وشرب القليل من اخلمر فيه ثالثة أوجه: أحدها جيوز له وهل له أن مينعه ،عليه

والثالث وهو قول أيب علي  ،ألنه ال مينع الوطء ؛والثاين ليس له منعه ،منعها ألنه مينع كمال االستمتاع
ألن  ؛مروله منعها من قليل اخل ،ألنه ال مينع الوطء؛س له منعها من حلم اخلنزير بن أيب هريرة أنه لي

وبني ما ال يسكر مع اختالف الطباع فمنع  ،وال ميكن التمييز بني ما يسكر ،السكر مينع االستمتاع
  .(4)"من اجلميع

أكل اخلنزير؛ ألهنما أنه ليس للزوج منعها من شرب اخلمر و وذهب املالكية واحلنابلة يف قول آخر، 
وإمنا كرهه مالك  سلم نكاح حرة كتابية،"وجيوز للم: ، ففي املهذب يف اختصار املدونةحالل عندها

وليس له منعها من ذلك  ،وهو يقبل ويضاجع ابه ولده يوتغذ ،ومل حيرمه ملا تتغذى به من مخر وخنزير
 .(5)ة"وال من الذهاب إىل الكنيس

                                                 

وهل جيوز هلا وضع صنم أو صليب أو إجنيل يف املنزل، أو الكويت على سؤال نصه: "وبذلك أفتت جلنة اإلفتاء بدولة   (1)
 الصالة يف البيت، أو االحتفال ابألعياد النصرانية؟الذهاب إىل الكنيسة للصالة أو 

عبادهتا، ويف هذه احلال ال فأجابت اللجنة: أبنه: "جيوز للزوجة النصرانية أو اليهودية أن تذهب إىل الكنيسة أو املعبد؛ ملمارسة 
األوالد يتبعون أابهم يف دينه.  جيوز للزوجة أن تصحب أي واحد من أوالدها من زوجها املسلم معها إىل الكنيسة أو املعبد؛ ألن

ت ال وكذلك ال جيوز للزوجة النصرانية أو اليهودية وضع صنم أو صليب أو ممارسة طقوسها الدينية يف املنزل، أو أمام األوالد، ح
 .5/23، وزارة األوقاف الكويتيةفتاوى قطاع اإلفتاء ب". انظر: يفتنوا يف دينهم أتثرا أبمهم

 .457ص، 1ط األقليات املسلمة، فقهعبد القادر،   (2)
.7/224، 1طاملغين، انظر: ابن قدامة،   (3)
 .2/480، د.ط، املهذب يف فقه اإلمام الشافعيالشريازي،   (4)
 .2/247 ،1، طاملهذب يف اختصار املدونةابن الباذعي املالكي،   (5)
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عن جواز منع املسلم لزوجته النصرانية من "أنه سئل: أمحد بن حنبل اإلمام  عن  ابن قدامة وذكر اإلمام
  .(1)فقال: "أيمرها فإن مل تقبل، فليس له منعها" ،ب اخلمرشر 

وللخروج من هذا احلرج فالرأي أن يشرتط الزوج املسلم على زوجته الكتابية قبل العقد االمتناع 
 نزير جتنبا ألي إشكال قد يقع يف املستقبل.عن شرب اخلمر، وأكل حلم اخل

 فقد، الكتابية على الغسل من احليض واجلنابة ومن املسائل املتعلقة هبذا املوضوع مسألة إجبار
على  إىل عدم إجبارها ابن القيم رمحه هللا ك، فمالتباينت أقوال الفقهاء يف مدى جواز إجبارها على ذل

، كما مل لك إجبارها على الغسل من اجلنابةوظاهر هذا يقتضي أنه ال مي": الغسل من اجلنابة، فقال
 .(2)"اخلمر ؛ ألنه مينع من كمال الوطء ، وال مينع من أصله شرب ميلك إجبارها على االمتناع من

مسألة لباس املرأة  ب خالفات بني الزوجني إذا مل حتسم ابتداء  سبّ ومن القضااي كذلك اليت قد تُ 
خروجها من البيت، وهل جيوز للزوج املسلم  إلزامها ابللباس احملتشم، فالذي يراه الباحث الكتابية عند 

سألة هو أن يكون شرط االحتشام وارتداء احلجاب من مجلة الشروط اليت يتفق عليها قبل يف هذه امل
ضرر  عقد الزواج، ويف حال خمالفتها  فيحق له منعها من اخلروج من البيت؛ ألن يف خروجها متكشفة

 عليه أوال، واثنيا يف ذلك خمالفة مبا يلزمه به دينها من االحتشام والتسرت.

إليه من أحكام ونصائح وإرشادات وشروط قد تكون منسجمة مع الزوج املسلم وأخريا ما أشران 
ومل يشرتط عليها هذه الشروط،  ،الذي مل يقدم بعد على الزواج ابلكتابية، أما من سبق له الزواج ابلكتابية

ها فرأى منها خمالفات شرعية، وله معها أبناء، فما عليه إال أن يتحلى ابلصب ابجلميل، والتعامل مع
 ابحلكمة واملوعظة احلسنة؛ طمعا يف إصالحها، وحفاظا على أبنائه من التفلت والضياع.

 ، ومن ذلك:اثنيا: حقها يف املعاشرة ابملعروف

                                                 

 .9/291، 1املغين، طابن قدامة،   (1)
 .2/818 ،1طة، أحكام أهل الذمابن القيم،   (2)
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، وهذا التوجيه عام يف (1) «خريكم خريكم ألهله، وأان خريكم ألهلي»: سنة، لقوله املعاملة احل .1
 الزوجة املسلمة والكتابية.

الق ْسم بني املسلمة  ابن املنذر: "أمجعوا على أنّ  اإلمام قالدت زوجاته. حق العدل إذا تعدّ  .2
 .(2)والذمية سواء"

مما بينه الفقهاء من حقوق املعاشرة الزوجية، احلق يف املهر والنفقة والسكىن واملطعم، وغري ذلك  .3
كاملسلمة   قال النووّي: "الكتابّيةفال جيب للمسلمة على زوجها شيء إال وجب مثله للكتابية. 

 .(3)"، لكن ال توارث بينها وبني املسلميف النفقة والق سم والطالق وعاّمة أحكام النكاح

يقول ابن  إفساد هلا، أو ضرر ابلزوج أو أببنائه.حقها يف صلة رمحها، مامل يرتتب على ذلك  .4
نا مثال، وهو حيتاج إىل خدمتها، والزوج مينعها من " جنيم احلنفي: تعاهده، ولو كان أبوها زم 

فعليها أن تعصيه، مسلما كان األب أو كافراا، كذا يف فتح القدير. وقد استفيد مما ذكرانه أن 
 .(4)"موج إىل زايرة األبوين واحملار هلا اخلر 

كما جاء يف الشرح ،  خوف إفساد أبويها هلالو يف حالة ، و منعهاوذهب املالكية إىل عدم     
نة قضي خبروجها وأثبت دعواه ببيّ  ،الزوج إفساد أبويها هلا عىفإذا ادّ  ي:"الدسوق الكبري وحاشية

ألهنما ظاملان، والظامل أحق ابحلمل عليه وقد انتفعا ابلزايرة،  ؛مع أمينة وأجرة األمينة على األبوين
 .(5)"فاألجرة على الزوج النتفاعه ابحلفظ ،امفإن كان ضرر األبوين جمرد اهتّ 

أن أيخذ بقول املالكية إذا خاف على زوجته الكتابية  يف هذه الداير وميكن للزوج املسلم
، أو توكيل امرأة أمينة من أقاربه اء زايرهتا لرمحهامن إفساد أهلها هلا، وذلك مبصاحبته هلا أثن

 .خروجا من إشكالية قطع الرحم اليت أمر هللا بصلتها ؛تتكلف هبذه املهمة

                                                 

، وقال: حسن غريب 3895، رقم احلديث 601، صابب فضل أزواج النيب  ، كتاب املناقب،السننأخرجه الرتمذي يف   (1)
 (.15699، رقم )770، كتاب النفقات، ابب فضل النفقة على األهل، صالسنن الكربىصحيح، وأخرجه البيهقي يف 

.109ص، 2ط اإلمجاع،، ابن املنذر  (2)
 .7/136 د.ط، ،روضة الطالبني وعمدة املفتنيالنووي،   (3)
 .4/212 ،2ط ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم،   (4)
 .2/512، د. ط، حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي،   (5)
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مل يكن هناك اشرتاط مسبق إذا ،ت زوجهاطفلها املسلم بعد الطالق أو مو  (1)ها يف حضانةحقّ  .5
استنادا ملا ذهب إليه املالكية  ؛والضاللكما ذكران من قبل، أو ختوف من تنشئته على الكفر 

سواء يف استحقاق احلضانة؛ إال أن تكون كافرة  غري املسلمةمن أن املسلمة و  (2)واألحناف
ن التفريق بني األم وولدها كما يف ابلردة  واستدلوا على ذلك ابألحاديث الواردة يف النهي ع

الوالدة وولدها فرق هللا بينه وبني  ق بنيمن فرّ »يقول:   أيوب قال: مسعت رسول حديث أيب
وهي بعمومها ال تفرق بني مسلمة وغريها. وقيد احلنفية هذا اجلواز  ،(3) «أحبته يوم القيامة

واحلاضنة الذمية ولو "ابن عابدين: أو خياف عليه الكفر يقول  ،بشرط أال يعقل احملضون الدين
ر بسبع سنني كمسلمة ما مل يعقل ولدها دينا، وقدّ جموسية أبن أسلم زوجها وأبت هي اإلسالم  

لصحة إسالمه يومئذ، أو إىل أن خياف أن أيلف الكفر بنحو أخذه إىل معابدهم، فينزع منها 
 . (4)"وإن مل يعقل دينا

ى احملضون من كفر احلاضنة أن تضم إىل املسلمني؛ أما املالكية فاشرتطوا عند اخلوف عل
اإلسالم ليس شرطا يف ": يف حاشية الدسوقي على الشرح الكبريكما ليكونوا رقباء عليها.  

احلاضن ذكرا أو أنثى وضمت احلاضنة غري املسلمة للمسلمني إن خيف على احملضون منها 
ليها، وال ينزع منها، وال يشرتط اجلمع، فساد: كأن تغذيه بلحم خنزير، أو مخر؛ ليكونوا رقباء ع

(5)"بل املسلم الواحد كاف يف ذلك 
 . 

                                                 

من احل ضن )بكسر احلاء(، وهو مادون اإلبط إىل الكشح. واحلضن: اجلنب.   )1(  حي ُْضُنُه ح ض ن  الص يب   و  احلضانة لغة مأخوذة  
هُ  ن ةُ ح ْضن ا : ر اب  ُن و احلْ اض  القيام حبفظ من المييز، وال يستقل واحلضانة اصطالحا: " ابلصيب حيفظانه ويربيانه.املوكالن  :. و احلْ اض 

الطالبني وعمدة املفتني  ، وروضة4/152لسان العرب، د.ط البن منظور،  . انظر:أبمره، وتربيته مبا يصلحه ووقايته عما يؤذيه"
 .9/98للنووي، 

 ،2طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ، الكاساين ؛2/529 د.ط، ،الشرح الكبري على حاشية الدسوقيالدسوقي،   (2)
4/42. 

 (، وقال: حسن غريب،1566)، رقم 275ابب يف كراهية التفريق بني السيب، ص  ، كتاب السري،يف السنن الرتمذي أخرجه  (3)
 (.  4080، رقم )4/182، ابب اخلاء، ابب من امسه خالد، املعجم الكبريوأخرجه الطباين يف 

 .565-3/564،  د.طرد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين،   (4)
 .2/529 د.ط، ،الشرح الكبري على حاشية الدسوقيالدسوقي،   (5)
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إىل أنه ال حضانة لكافر على مسلم؛ ألن احلضانة نوع من  (1)بينما ذهب الشافعية واحلنابلة
الوالية، وال والية لكافر على مسلم، كما أن الكافر قد خيرجه عن اإلسالم بتعليمه الكفر وتربيته 

. واملراد       ﴾(2)﴿:  تجوا بقوله تعاىلواحعليه 
ابلسبيل الوالية، واحلضانة نوع من الوالية فال تثبت لغري املسلم على املسلم كوالية النكاح 

على مسلم، كوالية لكافر  -أي احلضانة  -فال تثبت "واملال. يقول ابن قدامة يف كتابه املغين: 
إنه يفتنه عن دينه وألهنا إذا مل تثبت للفاسق، فالكافر أوىل فإن ضرره أكثر، ف ؛النكاح واملال

وخيرجه عن اإلسالم بتعليمه الكفر، وتزيينه له، وتربيته عليه، وهذا أعظم الضرر، واحلضانة إمنا 
 . (3)"تثبت حلظ الولد، فال تشرع على وجه يكون فيه هالكه وهالك دينه

 وبعد النظر يف أدلة الفريقني يرتجح يل ماذهب إليه األحناف واملالكية من أن اإلسالم ليس
شرطا يف احلاضنة مامل يعقل األداين أو خيف عليه من أن أيلف الكفر بتعويده عليه أو على 

، أو تغذيهم غذاء حمرما كلحم اخلنزير مع ضرورة األخذ غري املسلمةشعائره من قبل احلاضنة 
 :ن أساسينيبقيدي

ها،كما ذهب إىل القيد األول: ضرورة إلزامها أبن تكون قريبة من ويل احملضون حت ميكن مراقبت
 ذلك املالكية.

املسلمني حت نستطيع إلزامها بعدم تعريض دين احملضون  بنيالقيد الثاين: أن تكون مقيمة 
 للخطر.

﴿استنادا لقوله تعاىل:  ؛ةأما ما استدل به املانعون من عدم جواز حضانة الكافر       
   ﴾(4)، وإمنا محلوها على معان ن املفسرين مل حيملوها على احلضانة، فإ

أخرى مل يشريوا فيها إىل احلضانة،كما اختلفوا يف معىن السبيل فمنهم من محله على احلجة أي حجة 

                                                 

 .8/190، 1طاملغين،  ن قدامة،؛ اب 8/358 ط. األخرية، ،هناية احملتاجالرملي،   (1)
 .141سورة النساء، اآلية:   (2)
.8/190، 1املغين، ط، ابن قدامة  (3)

.141سورة النساء، اآلية: )4(
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بة حجة الكافرين، ومنهم من محله على أن املسلم اليقتل ابلذمي، ومنهم من يرى أن اآلية املسلمني غال
  . (1) "وليست من التشريع يف شيء وعد حمض دنيوي،

أنه ينبغي  ؛ا ابلنسبة لوضع األقلية املسلمة يف الغرب، فكما ذكران ونؤكد عليه مرة أخرىأمّ 
إال إذا اضطر إىل ذلك، فيجب أن يشرتط عليها أن تكون جتنب الزواج بغري املسلمة؛  ابتداء   للمسلم

انوين؛ ألن له احلضانة بعد الطالق، أو ألقرابئه من املسلمني بعد املوت، ويوثق ذلك االتفاق بشكل ق
 ،القانون  األسري يف الغرب غالبا ما يكون يف مصلحة املرأة. أما إذا مل يشرتط ذلك فال يلومن إال نفسه

أن يبذل كل ما يستطيع من الوسائل القانونية للحصول على حقه يف حضانة  إالّ  احلالةيف هذه  وما عليه
، وأن يتصرف حبكمة (2) ابنه يف القانون األوريباليت مبوجبها حيصل على حضانة شروط الحتقيق و ، ابنه

تمام مع طليقته حت يتمكن من رؤية أوالده، وحياول أن جيذهبم لصاحله عن طريق حسن التعامل وااله
 هبم، ومراقبتهم حت يصلوا إىل سن ميكنهم من االقتداء واالرتباط به.

 
 

                                                 

 .58، د.ط، صدراسة مقارنة يف احلضانة بني الشريعة والقانون يف البالد العربيةالغرايين،   )1(
 :شروط احلضانة يف القانون اهلولندي  )2(

 سنة.  18أال يقل عمر احلاضن عن  أوال:
 اثنيا: أال يكون مصااب جبنون أو اضطراب عقلي.

 اثلثا: صالحية احلاضن لرعاية األطفال )القدرة على القيام أبعباء احملضون(.
 رابعا: أال يكون مدمنا على تناول املسكرات.

كرات، أو تعريض نفسه أو اآلخرين للخطر بسبب خامسا: أال يكون حتت الوصاية بسبب من األسباب كاإلسراف يف تناول املس
 مرض نفسي. 

 سادسا: أال يكون حمكوما عليه ابلسجن.
 سابعا: إمهال أو إحلاق األذى ابلطفل.

ة إلسقط احلضانة عن احلاضن، كما حيق ملؤسسات إذا ثبت أي إخالل هبذه الشروط حيق للطرف اآلخر رفع دعوى لدى احملكم 
، 3، ص"الوصاية ، اإلدارة والتوجيه". انظر: منشورات وزارة العدل اهلولندية، ية الطفل ونزعه من حاضنهمحاية الطفل التدخل حلما

www.rijksoverheid.nl.

http://www.rijksoverheid.nl/
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 .زواج املسلمة من غري املسلم: لثالثاملطلب ا

على حترمي زواج املسلمة من غري املسلم مهما كانت افرت األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع ضقد تل
﴿داينته، لقوله تعاىل:                          

                                  

                               

                              

     ﴾ (1) :وقوله تعاىل ،﴿         

                               

       ﴾ (2). 

املؤمنات أن ينكحن مشركا قال أبو جعفر الطبي: "يعين تعاىل ذكره بذلك، أن هللا حر م على 
من كان املشرك، ومن أي أصناف الشرك كان، قال تنكحوهن أيها املؤمنون منهم، فإن ذلك حرام  كائنا  

من مصدق ابهلل وبرسوله ومبا جاء من عند هللا؛ خري لكم من أن عليكم؛ وألن تزوجوهن من عبد مؤ 
 .(3)م حسبه ونسبه"تزوجوهن من حر مشرك، ولو شُرف نسبه وكرم أصله، وإن أعجبك

وهللا ما ، فقالت أنه قال: "خطب أبو طلحة أم سليم ومن السنة ما ورد عن أنس بن مالك 
أة مسلمة وال حيل يل أن أتزوجك. فإن تسلم فذاك وأان امر  يرد، ولكنك رجل كافر أاب طلحة مثلك اي

                                                 

 .10سورة املمتحنة، اآلية:   (1)
 .221سورة البقرة، اآلية:   (2)
 .4/370، آي القرآن، د.ط جامع البيان عن أتويلالطبي،   (3)
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ابمرأة قط كانت أكرم مهرا فما مسعت  اثبت: مهري، وما أسألك غريه. فأسلم فكان ذلك مهرها. قال
 .(1)"أم سليم من

ح يف املغين يف شر  ابن قدامة كما اتفقت كلمة فقهاء املذاهب على هذا احلكم، يقول
 ة حبال. قال: أما الكافر فال والية له على مسلمة حبال، إبمجاع أهل"وال يزوج كافر مسلم اخلرقي: قول

اب الرأي. وقال ابن املنذر: أمجع على هذا كل من العلم، منهم: مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصح
 .(2)حنفظ عنه من أهل العلم"

 ىل بقوله: ومن احلكم يف حترمي زواج املسلمة من غري املسلم ما أشار إليه احلق سبحانه وتعا

﴿             ﴾ (3)أولئك :قرطيب. قال ال "

. أي إىل األعمال املوجبة إىل النار، فإن ﴾    ﴿إشارة للمشركني واملشركات 
 .(4)هم ومعاشرهتم توجب االحنطاط يف كثري من هواهم"صحبت

ة على املشركني فحسب، بل تتعدى إىل كل كافر سواء أكان مشركا أم وال تقتصر هذه العلّ 
"والنص وإن ورد يف املشركني، لكن العلة وهي الدعاء إىل النار تعم الكفرة أمجع، كتابيا. قال الكاساين: 

 .(5)جيوز إنكاح املسلمة الكتايب كما ال جيوز إنكاحها الوثين واجملوسي" فيتعمم احلكم بعموم العلة. فال

ومن احلكم كذلك يف "حترمي زواج املسلمة من الكتايب إمنا هو بسبب عدم إميان الكتايب أبصل 
دينها، خبالف زواج املسلم من الكتابية، حيث إنه مؤمن أبصل دينها، ونبوة نبيها، مما جيعلها يف إطار 

عقيدة الكتايب، فال  ، وابلتايل تكون املسلمة خارج إطار أما الكتايب فال يؤمن بنبوة حممد  عقيدته،
يستقيم التعايش الفكري والعقدي أصال ، هذا فضال  عن أن قوامة الزوج يف األسرة قد يسيء استخدامها 

                                                 

السنن (، وأخرجه البيهقي يف 3341)، رقم 352، كتاب النكاح، التزويج على اإلسالم، صالسننيف  النسائيأخرجه   (1)
(، وقال ابن 7130، رقم )107، صتعاىل به من الصب واالسرتجاعابب الرغبة يف أن يتعزى مبا أمر هللا  كتاب اجلنائز،، الكربى

 .9/18إسناده صحيح، : لباريحجر يف فتح ا
 .7/21، 1املغين، طابن قدامة،   (2)
 .221سورة البقرة، اآلية:   (3)
 .3/76، ، د.طاجلامع ألحكام القرآن، د.ط واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان القرطيب، (4)
 .2/271 ،2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، طالكاساين،   (5)
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ر حبكم إسالمه برتكها حلمل زوجته املسلمة على ترك دينها، أو إمهال تعاليمه، بينما الزوج املسلم مأمو 
 .(1)على عقيدهتا إن مل تقبل اإلسالم دينا "

يف الدخول  وال اقتناعا   يف التحرمي من أعلن إسالمه طمعا يف الزواج من املسلمة، ال رغبة   ويلحق
يف اإلسالم، وظهرت منه قرائن االحتيال واستخدام الدين مطية للوصول إىل مآربه، فال يزوج ابملسلمة، 

ل هبا. يقول نطقه بكلمة التوحيد، ألن هلذه الكلمة العظيمة شروط ومقتضيات، جيب العم وال يكفي
  "﴿تعاىل:  عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب يف قوله         ﴾ 

اءة من الشرك وإخالص القول أما النطق هبا من غري معرفة ملعناها وال يقني وال عمل مبا تقتضيه من الب 
 .(2)واجلوارح: فغري انفع ابإلمجاع "والعمل: قول القلب واللسان وعمل القلب 

أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا ال إله إال »  :ويقول ابن حجر يف معرض شرحه حلديث
و كذلك لكن هل يصري وه، ولو مل يزد عليهاما نصه: "وفيه منع قتل من قال: ال إله إال هللا  (3) « هللا..

أحكام  قتله حت خيتب فإن شهد ابلرسالة والتزممبجرد ذلك مسلما؟ الراجح: ال، بل جيب الكف عن 
 .(4)"«إال حبق اإلسالم»اإلسالم حكم إبسالمه ، وإىل ذلك اإلشارة ابالستثناء بقوله: 

مية يف الغرب العناية ها ومسؤويل املساجد واملراكز اإلساليجب على املرأة املسلمة ووليّ ف وعليه
 ية من يعلن إسالمه ويرغب يف الزواج من املسلمة، هبذا األمر، واحلرص على التأكد من صدق وجدّ 

وال يكتفى يف هذه احلالة أن ينطق الكتايب بعبارة )ال إله إال هللا حممد رسول هللا( بل "
عا من التحايل على ال بد من شروط أخرى ينبغي توفرها لكي يباح له التزوج من مسلمة من

ؤا ولعبا، أو رغبة يف التزوج مبسلمة ألنه الدين؛ ألن كثريين يف زماننا يتخذون األداين هز 
 أحبها فيتظاهر إبسالمه للوصول إىل من أحب.

                                                 

، د.ط ،واليهودية واملسيحية والقانون ات االجتماعية بني املسلمني وغري املسلمني يف الشريعة اإلسالميةالعالقبدران،   (1)
 .66ص
 .65، ص8، طفتح اجمليد شرح كتاب التوحيدآل الشيخ،   (2)
﴿ ، كتاب اإلميان، اببصحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (3)                       

ابب األمر بقتال الناس حت يقولوا ال إله إال هللا حممد ، كتاب اإلميان، الصحيحيف  مسلم أخرجه، و (25)، رقم 28 ص، ﴾
 .(23)، رقم 43، صهللارسول 

 .12/279 ،1طفتح الباري شرح صحيح البخاري،  ابن حجر،   (4)
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من أجل هذا يشرتط يف الكتايب الذي يشهر إسالمه عالوة على شهادة أن ال إله إال    
نه اإلذعان لكل ما جاء يف القرآن والسنة، وكل ما ثبت هللا وأن حممدا رسول هللا أن يبدو م

الدين ابلضرورة، وأن يشتهر أبن اعتناقه للدين اإلسالمي كان متسما ابلصدق واجلدية، من 
 .(1)وهذا من مسؤولية املخطوبة ووليها قبل القاضي"

از تزويج كما أفتت جلنة اإلفتاء بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت بعدم جو 
حكم الشرع يف إشهار إسالم شاب  "ماا مفاده: مدعي اإلسالم ابملرأة املسلمة يف سؤال ورد عليه

بعدم القيام  أو وجود نية مستقبال   ،مسيحي فقط؛ لكي يتزوج من مسلمة دون اقتناعه ابإلسالم
 فأجابت اللجنة مبا يلي: ،؟ابلشعائر اإلسالمية من صالة وصوم وزكاة وحج

أو أبي ركن من أركانه  ،ابإلسالماب غري مسلم يقينا إذا كان قد أعلن عدم اقتناعه هذا الش"
 .(2)كالصالة والصيام، ويكون زواجه من مسلمة ابطال. وهللا أعلم"

وطبعا هذه الشروط ليس اهلدف منها التضييق على املسلم اجلديد، وإمنا صيانة الرابطة الزوجية 
يف إبرامه، تصدع واالهنيار، فكم من عقد زواج تسرع األولياء من العبث والتالعب، وحفظها من ال

فكانت هنايته مأساوية بعد اكتشاف املرأة املسلمة أن من قبلت به زوجا قد تالعب مبشاعرها الدينية، 
 وبقي على كفره، ورمبا يرتكب املوبقات من وراء ظهرها.

لداخل يف اإلسالم بنية الزواج  ومن االستدالالت اخلاطئة اليت يستدل هبا على جواز تزويج ا
، فقد بني ابن حجر رمحه -رضي هللا عنهما-يب طلحة، حني أسلم ليتزوج أم سليم االستدالل بقصة أ

، (3)حممول على أنه رغب يف اإلسالم ودخله من وجهة، وضم إىل ذلك إرادة التزويج املباح "أن ذلك" 
عد آاثره وحسن إسالمه وسريته العطرة رضي هللا عنه بي هذا الرأي ما ورد من حماسنه ومناقبه و ومما يقوّ 
 إسالمه.

ومن النوازل واملستجدات الكثرية الوقوع يف هذه الداير، وهلا تعلق هبذه القضااي مسألة إسالم 
 املرأة وهي يف عصمة مشرك أو كتايب امتنع عن الدخول يف اإلسالم، فما احلكم يف هذه احلالة؟

                                                 

 105-104 ، ص1طلشخصية يف الشريعة اإلسالمية والقوانني اللبنانية، األحوال ا، الرافعي  (1)
 .5/25، 1، طفتاوى قطاع اإلفتاء بلكويتاإلدارة العامة لإلفتاء والبحوث الشرعية،  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  (2)
 .1/17 ،1طفتح الباري شرح صحيح البخاري،  ابن حجر،   (3)
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   من نفسها، لقوله تعاىل: ﴿ غري املسلمها أن متكن زوجها حيرم على الزوجة بعد إسالم  
    ﴾(1) .  قال الشوكاين رمحه هللا هذا "تعليل للنهي عن إرجاعهن، وفيه دليل على أن

أمجعت األمة على ، وقال القرطيب: "و (2)"زوجهااملؤمنة ال حتل لكافر، وأن إسالم املرأة يوجب فرقتها من 
 .(3)من الغضاضة على اإلسالم"أن املشرك ال يطأ املؤمنة بوجه، ملا يف ذلك 

ابن  ينفسخ بعد انقضاء عدهتا، وهلا أن تتزوج غريه، قال بزوجها غري املسلم أن نكاحها كما
يف قول ت عدة املرأة؛ انفسخ النكاح "إذا أسلم أحد الزوجني وختلف اآلخر حت انقض يف املغين: قدامة

 .(4)ة العلماء"عامّ 

يف حكم نكاحهما بعد إسالمه، وانتهاء عدهتا، فهل ترجع له ابلعقد األول،  الفقهاء واختلف
 أم حيتاجان لعقد جديد؟

بعض احملققني من أهل العلم  رّجحإىل وجوب إنشاء عقد جديد، بينما  (5)ذهب مجهور الفقهاء
نت راغبة يف زوجها، وأحبت أن تنتظره إىل أن يسلم فلها إىل أن الزوجة إذا كا كابن القيم وابن تيمية

يقول . ذلك، ويعتب نكاحهما موقوفا، فإن أسلم رجعا إىل بعضهما البعض دون جتديد لعقد النكاح
د نكاح زوجني سبق أحدمها اآلخر إبسالمه جدّ  فإنه ال يعرف أن رسول هللا  :" ابن القيماإلمام 

ومل يعرف عن أحد منهم البتة أنه تلفظ  ،جل قبل امرأته وامرأته قبلهقط، ومل يزل الصحابة يسلم الر 
 وقد رد النيب  ،إبسالمه هو وامرأته وتساوقا فيه حرفا حبرف، هذا مما يعلم أنه مل يقع البتة

، وهي أسلمت من أول البعثة، فبني  احلديبية ، وهو إمنا أسلم زمنالربيعأيب العاص بن  على زينب ابنته
أن النكاح موقوف، فإن  ولكن الذي دل عليه حكمه  ...إسالمهما أكثر من مثاين عشرة سنة 

                                                 

 .10ة: سورة املمتحنة، اآلي  (1)
 .1/1484، 4فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية، طالشوكاين،   (2)
  . 3/72، 3ط أحكام القرآن،، ابن العريب  (3)
.7/118، 1املغين، ط ابن قدامة،  (4)
 املقنع، واملبدع يف شرح 2/216، 1، طلإلمام مالك الكربى واملدونة، 2/174، 1ط، تبيني احلقائق للزيلعيانظر:   (5)

 .7/121 ،3ط، البن مفلح

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9920
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9920
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9920


310

 

قبل انقضاء عدهتا فهي زوجته، وإن انقضت عدهتا فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته  أسلم
 . (1) "كاحه من غري حاجة إىل جتديد النكانت زوجت  فإن أسلم

ل على أئمة األقلية التعامل مع الوقائع والنوازل يسهّ  هذا اإلمام ابن القيم اختيارالشك أن و 
لمرأة اليت أسلمت لأن يفتوا  يمكن يف هذه املسألة، فاالتاقعهم األوريب يف مثل هذه احلاملستجدة يف و 

انتظاره حت يسلم، أن ال حرج عليها يف العودة سلم، ورغبت يف حديثا، ومل تشأ مفارقة زوجها غري امل
 إىل زوجها دون عقد وال مهر جديد بعد أن يسلم.

العتناقه للدين  إضافة إىل ذلك، فإن يف انتظار املرأة لزوجها حت يسلم، قد يكون ذلك دافعا  
أّن املرأة " ه. يقول مولوي:اإلسالمي، ملا يلمسه يف موقفها هذا من ُمُثل احلّب والوفاء واإلخالص ل
له وهي تنتظر إسالمه بفارغ  املسلمة اليت ال تتزّوج رجال  آخر بعد انقضاء عّدهتا من زوجها األول؛ وفاء  

الصب لتعود إىل حياهتا معه، وأّن اإلسالم يسمح هلا بذلك، إّن هذا املوقف ميكن أن يكون له أتثري 
 املسلمني نظرة إنسانية عن هذا الدين ا أنّه يعطي غريعلى زوجها األول فيدخل يف دين هللا، كم

تشّجعهم على التجاوب معه والدخول فيه. وهو أمر حيتاجه املسلمون يف بالد الغرب حيث مّت تشويه 
  .(2)اإلسالم أمام الناس بتأثري األحقاد اليهودية واملطامع االستعمارية"

التدرج مع املسلمة اجلديدة، ومدى متكن اإلميان فالرأي هو أن نراعي مبدأ  سألة،هلذه امل وختاما  
من قلبها، فإن كان يف التزامها ابلدين اإلسالمي قوة وصالبة فننصحها مبفارقة زوجها مباشرة، مع 
االستمرار يف دعوته إىل اإلسالم، فإن أسلم قبل انقضاء عدهتا رجعت إليه، وإذا انتهت عدهتا انفسخ 

 أهل العلم، وهلا أن ترفع دعوى التطليق لدى القضاء األوريب.األكثرية من  قولها عمال بنكاح

ا إن خشينا أن متتنع املرأة ابتداء من الدخول إىل اإلسالم إذا أفتيناها بوجوب مفارقة زوجها أمّ 
ذهبوا إىل بسبب ذلك عن اإلسالم، فاألوىل األخذ أبقوال بعض أهل العلم الذين  ، أو ترتدّ غري املسلم

ا إن خشينا أن متتنع املرأة أمّ عها ابلسكىن والنفقة دون وطئها. يقول ابن القيم: "، ومتتّ جواز بقائها معه
                                                 

 .5/124 ،4ط ،زاد املعاد يف هدي خري العبادابن القيم،   (1)
 مولوي، إسالم املرأة دون زوجها، موقع أون إسالم،  (2)

 http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8255/8416/50042-2004-08-

01%2017-37-04.html
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بسبب ذلك عن  ، أو ترتدّ غري املسلمابتداء من الدخول إىل اإلسالم إذا أفتيناها بوجوب مفارقة زوجها 
عها ابلسكىن ومتتّ بوا إىل جواز بقائها معه، اإلسالم، فاألوىل األخذ أبقوال بعض أهل العلم الذين ذه

... وال إمجاع وأما مراعاة زمن العدة فال دليل عليه من نصّ والنفقة دون وطئها. يقول ابن القيم: "
 .(1)"ا سلطانومل يسلم زوجها فهما على نكاحهما إال أن يفرق بينهم ،إن أسلمت الزهري عن

هنا تقر فإ ؛ومل يسلم ،أسلمت زوجة الذمي إذا داود بن علي: وقال "ث يقول يف موضع آخر 
ة يف ذمي إبراهيم النخعي ، عن محاد بن أيب سليمان ثنا : شعبة وقال .وطئهاعنده ولكن مينع من 

: ومرادهم أن العصمة قلت . محاد بن أيب سليمان وبه أفت ،أسلمت حتت ذمي، فقال: تقر عنده
 .(2)هلا النفقة والسكىن، ولكن ال سبيل له إىل وطئها" ابقية، فتجب

فإن أبت إال أن تعاشره معاشرة األزواج من وطء وغريه، فإعمال مصلحة إسالمها مقدم عن 
عن اإلسالم، أو عدم  من ارتدادها ، ووقوعها معه يف احلرام أخفّ غري املسلممفسدة البقاء مع زوجها 

 الدخول فيه.

يتبعون هلا. قال  (3)فأصح األقوال أهنم مسلمون غري املسلمغار مع زوجها وإذا كان هلا أوالد ص
"الولد يتبع خري األبوين دينا؛ ألنه أنظر له، فإن كان الزوج مسلما فالولد على  صاحب كنز الدقائق:

 .(4)وله ولد صغري صار ولده مسلما إبسالمه، سواء كان األب أو األم" ،دينه، وكذا إن أسلم أحدمها

أن جيتهد يف كسب األبناء إىل  يف الواقع الغريب فاألمر خيتلف، لذا ينبغي على من أسلمأما 
جانبه، من خالل حسن القدوة واملعاملة، ليضمن تبعية األبناء له، كما ينبغي عليه أن يبذل اجلهد يف 

 دعوة الطرف اآلخر إىل اإلسالم بكل السبل املتاحة.

                                                 

 .5/126 ،4ط ، هدي خري العبادزاد املعاد يفابن القيم،   (1)
 مرجع سابق.  (2)

األوالد؟  عن زوجني نصرانيني أسلمت الزوجة وهلا أوالد منه صغار ملن تكون، فقد سئل مالك خالفا ملا ذهب إليه املالكية  )3(
لمت أن الولد وكذلك النصرانية إذا كانت حامال  فأسلمت، ث ولدت بعد ما أس.. على دين األب موعلى دين من؟ فأجاب: ه
 .2/220، 1إلمام سحنون التنوخي، طبرواية الإلمام مالك  املدونة الكربى. انظر: لألب وهم على دين األب

.3/225 ،2، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم،   (4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15741
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15741
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15741
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12354
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12354
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12354
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15741
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15741
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15741
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 املسلمة غري القرابة مع اإلنسانية اتالعالق :الثاين املبحث

 .سلمنياملغري  األبوينمع اإلنسانية العالقة : املطلب األول

على األبناء  الزما   ر الوالدين غري املسلمني فرضا  ا جعلت بّ أهنّ  ؛هان حماسن الشريعة اإلسالمية ومسوّ م
ىل، لذا جاءت املسلمني، ملا هلما من فضل كبري وإحسان عظيم عليهم، فهما سبب وجوده بعد هللا تعا

النصوص ترتى يف وجوب برمها، واإلحسان إليهما، ومصاحبتهما يف الدنيا ابملعروف، وجتنب طاعتهما 
          ﴿: -جل وعال-يف اإلث واملعصية، قال 

                                  

﴾(1). :يقول ابن كثري 
الوالدين بعد احلث على التمسك بتوحيده ، يقول تعاىل آمرا عباده ابإلحسان إىل "

فالوالد ابإلنفاق والوالدة وجود اإلنسان، وهلما عليه غاية اإلحسان،  فإن الوالدين مها سبب
          ﴿ابإلشفاق؛ وهلذا قال تعاىل: 

    ﴾ (2) ومع هذه الوصية ابلرأفة والرمحة واإلحسان إليهما، يف مقابلة ،

            ﴿إحساهنما املتقدم، قال: 

  ﴾ أي: وإن حرصا عليك أن تتابعهما على دينهما إذا كاان مشركني، فإايك .
 .(3)وإايمها"

ة من أحوال عالئق املسلمني فإمنا يدل على عظمة القرآن الكرمي الذي مل يرتك "فاذّ  وهذا إن دلّ 
هم فيها املناسب إلمياهنم، ومن أشد تلك العالئق عالقة النسب، فالنسب بني ابملشركني إال بني واجب

اختالف الدين يستدعي املناوأة واملغاضبة  املشرك واملؤمن يستدعي اإلحسان وطيب املعاشرة، ولكن
                                                 

 .15سورة لقمان، اآلية:   (1)
 .23سورة اإلسراء، اآلية:   (2)
.265-6/264 ،2م، طتفسري القرآن العظي ابن كثري،  (3)
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أتيت دعوة اإلسالم على أساس دينهم،  وال سيما إذ كان املشركون متصلبني يف شركهم ومشفقني من أن
قون األذى ابملسلمني ليقلعوا عن متابعة اإلسالم، فبني هللا هبذه اآلية ما على املسلم يف معاملة فهم يلح

ذكر منها نسب الوالدين؛ ألنه أقرب نسب، فيكون ما هو دونه أوىل أنسبائه من املشركني. وخص ابل
 .(1)ه"ابحلكم الذي يشرع ل

ني تكفلت الشريعة بتنظيم عالقة االبن ولرتسيخ أسس التعايش اإلنساين مع الوالدين غري املسلم
ا، لضمان املعنوية منها واملادية اخلاصة هلم، فشرعت مجلة من احلقوق غري املسلمنياملسلم مع أبويه 

 حسن صحبتهما، وكرمي عشرهتما، ومن هذه احلقوق:

﴿، وجتنب عقوقهما، لقوله تعاىل: أوال: حسن مصاحبتهما ابملعروف         

              ﴾ (2).   

"وإن جاهدك يقول الطبي موضحا مفهوم الطاعة، ومعىن الصحبة للوالدين غري املسلمني: 
وال  -مما ال تعلم أنه يل شريك  أيها اإلنسان والداك على أن تشرك يب يف عبادتك إايي معي غريي،

    ﴿فال تطعهما فيما أراداك عليه من الشرك يب،  ،شريك له تعاىل ذكره علّوا  كبريا  
  ﴾.  يقول: وصاحبهما يف الدنيا ابلطاعة هلما فيما ال تبعة عليك فيه فيما بينك وبني ربك، وال

  . (3)إث"

 ابلصحبة اليت، وأُّولت كذلك (4)"ابلب والصلة والعشرة اجلميلة": سري الصحبة ابملعروفوورد تف
جفائهما، وعيادهتما إذا مرضا، يرتضيها الدين، ويقتضيها الكرم واملروءة، إبطعامهما، وكسوهتما، وعدم "

باحات دون املعاصي يف املمن معانيها: طاعة الوالدين القرطيب  ذكرو ، (5)ومواراهتما يف القب إذا ماات"

                                                 

 .21/212، التحرير والتنوير، د.طابن عاشور،   (1)
 .23سورة اإلسراء، اآلية:   (2)
 .20/139، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، د.طالطبي،   (3)

 .6/288 ،1ط ،معامل التنزيل يف تفسري القرآنالبغوي،    )4(
.21/83، 1، طتفسري املراغياملراغي،   (5)
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"إن طاعة األبوين ال تراعى يف ركوب كبرية، وال يف ترك فريضة على األعيان، وتلزم : ، فقالواملنهيات
 .(1)طاعتهما يف املباحات"

قدوة  -عليه السالم-ولنا يف نيب هللا إبراهيم  ،اثنيا: دعوهتما إىل دين اإلسالم ابحلكمة واللطف واللني
عليه -ه وتعاىل جمليا لعباده مظاهر اللني وحسن اخلطاب يف دعوة إبراهيم حسنة، حيث يقول سبحان

﴿ألبيه. يقول تعاىل:  -السالم                      

                             

                                 

                       

                                 

         ﴾ (2). 

 -عليه السالم-ق الفخر الرازي على قصة إبراهيم مع والده بقوله: "واعلم أن إبراهيم وقد علّ 
رتب هذا الكالم يف غاية احلسن، ألنه نّبه أوال على ما يدل على املنع من عبادة األواثن، ث أمر ابتباعه 

عقول، ث ختم الكالم ن طاعة الشيطان غري جائزة يف اليف النظر واالستدالل، وترك التقليد، ث نّبه على أ
أورد هذا الكالم احلسن مقروان  -عليه السالم-ابلوعيد الزاجر عن اإلقدام على ما ال ينبغي، ث إنه 

ابللطف والرفق، فإن قوله يف مقدمة كالمه ﴿      دليل على شدة احلب والرغبة يف صونه عن ﴾

تعاىل: ﴿اب، وختم الكالم بقوله العقاب وإرشاده إىل الصو     ذلك يدل على شدة تعلق ﴾
 .(3)قلبه مبصاحله"

                                                 

 .14/60،  اجلامع ألحكام القرآن، د.طقرطيب، ال  (1)
 .47-41سورة مرمي، اآلية:   (2)
 .228-21/227 ،2ط ،التفسري الكبريالرازي،   (3)
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واالستغفار هلما ما داما حّيني، وذلك من أمسى صور الب الذي  ،اثلثا: الدعاء هلما ابهلداية والتوفيق
 أبس أن يدعو  الرجل : "وقد قال كثري من العلماء: الينبغي تقدميه لألبوين املشركني. يقول القرطيب

ويستغفر هلما ما داما حي نْي، فأما من مات: فقد انقطع عنه الرجاء فال يُدعى له.  غري املسلمنيألبويه 
، فأمسكوا عن االستغفار ومل ينههم أن يستغفروا كانوا يستغفرون ملواتهم، فنزلت : ابن عباس قال

  .(1)" لألحياء حت ميوتوا

عن أمساء بنت أيب ف، واملبالغة يف خدمتهما، وتلبية رغباهتما ومطالبهما، عليهما رابعا: صلتهما واإلنفاق
، فاستفتيت يف عهد رسول هللا شركة قدمت علي أمي وهي م»، قالت: -رضي هللا عنهما-بكر 

يف فتح  ابن حجر قال .(2) «نعم صلي أمك وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال:قلت:  ،رسول هللا 
طايب: فيه أن الرحم الكافرة توصل ابملال وحنوه، وكما توصل املسلمة، قال: ويستنبط وقال اخل" الباري:

 .(3)الكافرة وإن كان الولد مسلما"منه وجوب نفقة األب الكافر واألم 

﴿لقوله تعاىل:  ،: "جيب على الولد املسلم نفقة أبويه الذمينيجاء يف املبسوطو     

    ﴾ ، وليس من املصاحبة ابملعروف أن يتقلب يف نعم هللا، ويدعهما ميواتن جوعا ،
استحقاقهم ابعتبار الوالد مبنزلة  ب واألم مبنزلة األبوين يف ذلكقبل األوالنوازل واألجداد واجلدات من 

 .(4)استحقاق األبوين"

إن كاان حمتاجني ذهب وإىل هذا القول أي وجوب نفقة الولد املسلم على أبويه الكافرين "
، واستدلوا على ذلك بعموم األدلة اليت تدل على   (5)مجهور العلماء من احلنفية واملالكية والشافعية

                                                 

 .8/192، اجلامع ألحكام القرآن، د.طالقرطيب،   (1)
 .46سبق خترجيه، انظر: ص  (2)
 .5/234، 1فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط ابن حجر،   (3)
 .5/226 ،املبسوط، د.طرخسي، الس  (4)
 ،1، طواحلاوي الكبري، 2/225، 1لإلمام مالك، ط املدونة الكربى، 4/36، 2للكاساين، ط بدائع الصنائعانظر:   (5)

 .11/488للماوردي، 
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والذي ابن القيم: "يقول  .(1)"ق بني املسلم والكافروجوب الب واإلحسان إىل الوالدين، حيث مل تفرّ 
 . (2)يقوم عليه الدليل وجوب اإلنفاق وإن اختلف الدينان"

 عالقات إنسانية إجيابية حسنة  واضحة على وجوب إقامة  تدل داللة   وقيم   من أحكام  ما سلف عليه فو 
ووالديه غري املسلمني، قوامها الب واإلحسان واملصاحبة ابملعروف، واللني  يف الداير الغربية بني املسلم

 .واحلرص على اإلرشاد، والداللة للطريق القومي

 .مسلمنيغري من  ذوي القرىبمع  اإلنسانية اتعالقال :املطلب الثاين

من وسائل تعزيز العالقات اإلنسانية مع غري املسلمني يف اجملال االجتماعي كفالة الشريعة حلقوق و 
األقرابء من غري املسلمني، ودعوهتا إىل الب هبم واإلحسان إليهم، والعدل معهم، وعدم ظلمهم يف 

 هذه احلقوق كذلك:  أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم. ومن

حذير من د تواترت آي القرآن الكرمي والسنة النبوية يف الدعوة إىل صلة الرحم، والتّ فق ،أوال: صلة رمحهم
قال قطعها، ومل يرد دليل صريح بتخصيصها ابلقرابة املسلمة، بل هي عامة تشمل املسلم وغري املسلم. 

 ،ألمساء :قال ن قطيعتها حمرمة وقد صح أن النيب القرطيب: "اتفقت امللة على أن صلة الرحم واجبة وأ
فأمرها بصلتها وهي كافرة. فلتأكيدها دخل الفضل  .«نعم صلي أمك» :: أأصل أمي؟ قالوقد سألته

 .(3)يف صلة الكافر"

   ﴿فأنزل هللا تعاىل فيها: وملا أورد اإلمام البخاري حديث أمساء قال: "قال ابن عيينة: 

                               

      ﴾ (4). " :هذه اآلية رخصة من هللا تعاىل يف صلة الذين قال القرطيب

                                                 

 .471، ص1فقه األقليات املسلمة، طعبد القادر،   (1)
.2/792، 1أحكام أهل الذمة، طابن القيم،   (2)
 .5/7 ،اجلامع ألحكام القرآن، د.طالقرطيب،   (3)
 .46سبق خترجيه، انظر: ص  (4)
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...وتقسطوا إليهم أي تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلة .  مل يعادوا املؤمنني ومل يقاتلوهم
 . (1)ابن العريب" قالهوليس يريد به من العدل؛ فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن مل يقاتل؛ 

 من غري املسلمنيقد بقي على صلة أقاربه من  رحم أن النيب ا يؤكد أمهية وعظم شأن صلة الممّ و 
 من انحية املعروف واإلحسان، كما يف حديث عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال: مسعت النيب 

 البخاري، زاد املؤمننيي هللا وصاحل أال إن آل أيب فالن ليسوا أبوليائي إمنا ولي»جهار ا غري سرّ  يقول: 
ه او  »يف رواية له:  م  أ بـُل ه ا ب ب ال  ُْم ر ح   .(2)"، يعين أصلها بصلتها «ل ك ْن هل 

"وهذا احلديث دليل  على وجوب الباءة من الكفار وإن كانوا من األقارب، فال جتوز حمبتهم 
أثره الكبري يف إبقاء حبل الوصل صلة الرحم، وهذا االستثناء له  وال نصرهتم، ولكن قد استثىن النيب 

به، وهذا إضافة إىل أنه من صلة الرحم فإن له فائدة جليلة ابلنسبة للدعوة، فإن بقاء هذا اخليط مع أقار 
 .(3)الذي يعرفونه ويقدرونه وهو الب واإلحسان قد يكون سبب ا يف إمياهنم مبا أنكروه من دعوته"

عت ابن ومن التطبيقات العملية يف صلة غري املسلمني ما ورد عن عبد هللا بن دينار قال مس
اي رسول هللا ابتع هذه والبسها يوم اجلمعة وإذا جاءك )يقول رأى عمر حلة سرياء تباع فقال:  عمر 

فقال  ،حبلةمنها حبلل فأرسل إىل عمر  فأيت النيب  ،«إمنا يلبس هذه من ال خالق له»الوفود. قال: 
، «تبيعها أو تكسوها لتلبسها ولكن إين مل أعطكها» :قال .وقد قلت فيها ما قلت ،كيف ألبسها

 . (4)فأرسل هبا عمر إىل أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم" 

                                                 

 .18/53، اجلامع ألحكام القرآن، د.طالقرطيب،   (1)
(، وأخرجه مسلم يف 5990، رقم )1161ابب تبل الرحم ببالهلا، ص  ، كتاب األدب،صحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (2)

(.215، رقم )115صمقاطعة غريهم والباءة منهم، ابب مواالة املؤمنني و ، كتاب اإلميان، الصحيح
 ،"صلة األرحام"إعداد الفريق العلمي بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،   (3)

 http://www.al-islam.com/Content.aspx?pageid=1304&ContentID=1527

 .54سبق خترجيه، انظر: ص  (4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815
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ب اإلمام النووي على هذا املوقف بقوله: "ويف هذا دليل جلواز صلة األقارب الكفار، واإلحسان وقد بوّ 
شرك، ويف احلديث جواز صلة األخ امل: "(2)البغوي اإلمام وقال،  (1)"وجواز اهلدية إىل الكفارإليهم، 

 . (3)وأن يب معه ابملال دون الطاعة يف أمر الدين، ويف الرأي واملشورة"

، وإبراز حماسن الدين اإلسالمي هلم، من خالل حسن اثنيا: دعوهتم إىل اإلسالم، واحلرص على هدايتهم
، وبيان فضل اإلسالم على البشرية، وتوضيح إعجاز أحكامه وتشريعاته، مع هنج كل السبل املعاملة

الطرق اليت تساعده على استمالة قلوهبم؛ للدخوهلم يف الدين اإلسالمي، وقدوته يف ذلك نبينا حممد و 
ملا قال -رضي هللا عنهما- عباس ابن عنف) شريفة إنذار عشريته،، فكان أول ما بدأ به يف دعوته ال 

بين  اي» :فجعل ينادي ،الصفا على صعد النيب     ﴾(4)﴿  :نزلت
فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسوال  ،حت اجتمعوا قريش لبطون .«!بين عدي اي ،!فهر

أرأيتكم لو أخبتكم أن خيال ابلوادي تريد أن تغري عليكم » :فقال وقريش أبو هلب فجاء ،لينظر ما هو
فإين نذير لكم بني يدي عذاب » :قال .ما جربنا عليك إال صدقا .نعم :قالوا .«أكنتم مصدقي

    . (5)(«شديد

حت وهو يف حلظاته  من املوت على الكفر عمه أيب طالب نقاذإعلى  كما حرص النيب 
، ال إله إال هللاقل: »لعمه، عند املوت:  قال الرسول )فعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: األخرية، 

                                                 

 . 4/233،  3النووي، ط صحيح مسلم بشرحالنووي،   (1)
احلسني بن مسعود الفراء البغوي، صاحب )التهذيب( امللقب مبحيي حممد أبو  الشيخ اإلمام، العالمة القدوة احلافظ، هو  (2)

 السنة، وبركن الدين. من مصنفاته: )شرح السنة( و)املصابيح( و)معامل االتنزيل(. كان إماما جليال ورعا زاهدا فقيها، حمداث مفسرا.
 .19/439، وسري أعالم النبالء، 77-7/75نظر: طبقات الشافعية الكبى، ه. ا516تويف يف شوال سنة 

 .12/29، 2، طشرح السنةالبغوي،  (3)
 .214سورة الشعراء، اآلية:   (4)
 ، رقم 929، ص﴾وأنذر عشريتك األقربني واخفض جناحك﴿، كتاب التفسري، ابب: صحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (5)

 (.208، رقم )114﴾، ص وأنذر عشريتك األقربني﴿ابب يف قوله تعاىل وأخرجه مسلم يف الصحيح، كتاب اإلميان، (، 4770)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8631#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8631#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8631#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8631#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8631#docu
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   ﴿: ، فأىب، فأنزل هللا«وم القيامةأشهد لك هبا ي            

     ﴾ (1))(2).  

من مقتضيات العالقة اإلنسانية بني األقرابء، وخصوصا  ذلك يعتبو  ،لثا: مشاركتهم أفراحهم وأحزاهنماث
، أو تعيني يف إجناب ولدأو  اضر الذي تعددت فيه املناسبات الشخصية اخلاصة كزواج، يف الوقت احل

، وحنوه، وقد رجح ابن القيم جواز هتنئتهم كما جازت عيادهتم إذا خلت بيئة التهنئة من املنكرات وظيفة
أو ولد أو  فصل يف هتنئتهم بزوجة" يف كتابه أحكام أهل الذمة:  ابن القيم قالواملخالفات الشرعية. 

وقد اختلفت الرواية يف ذلك عن أمحد فأابحها  وحنو ذلك: ،قدوم غائب أو عافية أو سالمة من مكروه
يما مرة ومنعها أخرى، والكالم فيها كالكالم يف التعزية والعيادة وال فرق بينهما، ولكن ليحذر الوقوع ف

  ".يقع فيه اجلهال من األلفاظ اليت تدل على رضاه بدينه 

يف مناسبات املصائب والكروب، ومن أعظمها "كد واجب الب وصلة األقارب خاّصة ويتأ
املوت الذي جيمع األقارب عند فقدان أحدهم، واإلنسان بفطرته جيد حاجة للتعبري عن عاطفته حنو 

 . (3)"صلةامليت من أقرابئه، وممن تربطه به 

قريبه الكافر، ويكفنه، ويشيعه، العلماء إىل أنه جيوز للمسلم أن يغسل  مجاعة منوقد ذهب  
ويعزيه ببعض الكلمات اليت ختفف عنه احلزن واملصاب مع جتنب الدعاء للميت ابملغفرة والرمحة. يقول 

: إن عمك الضال قد لنيب ل قلت) اإلمام العيين بعد إيراده حلديث علي رضي هللا عنه، أنه قال:
دل أصحابنا هبذا احلديث على أن املسلم إذا مات وبه است: "قال .(4) («ب فوار أابكاذه»قال: مات. 

                                                 

 .56سورة القصص، اآلية:   (1)
، كتاب اإلميان، ابب الدليل على صحة إسالم من حضره املوت مامل يشرع يف النزع وهو الغرغرة، الصحيحيف  مسلم أخرجه  (2)

، كتاب التفسري، ابب ومن سورة القصص، السنن(، وأخرجه الرتمذي يف 25)، 44االستغفار للمشركني، ص ونسخ جواز
 (.3188، رقم )507ص
  تشييع جنازة القريب غري املسلمشاركة يفاجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث، فتوى يف حكم امل  (3)

http://e-cfr.org/new/fatwa/3 
(، قال ابن امللقن يف 3214)، رقم 326، كتاب اجلنائز، ابب الرجل ميوت له قرابة مشرك، صنالسنيف  داود أخرجه أبو  (4)

 .2/21، 1: إسناده حسن، طحتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج
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له قريب كافر يغسله ويدفنه، وقال صاحب "اهلداية": وإن مات الكافر وله ويل مسلم يغسله ويكفنه 
 .(1)"ويدفنه، بذلك أمر  علي يف حق أبيه أيب طالب

 :وجود نص قاطع يف املسألة؛ فقال عدم (األوسط)يف  (2)املنذروذكر ابن 
؛ فكان مالك يقول: ال يغسل املسلم والده إذا فوا يف غسل الكافر ودفنه.. واختل"

، وكان الشافعي (3)مات كافرا، وال يتبعه، وال يدخل يف قبه إال أن خيشى أن يضيع، فيواريه
، وبه قال أبو ثور، (4)قرابته من املشركني، ويتبعه، ويدفنهيقول: ال أبس أن يغسل املسلم ذا 

أبو بكر: ليس يف غسل من خالف اإلسالم سنة جيب اتباعها،  وأصحاب الرأي ، قال
واحلديث الذي احتج به الشافعي منقطع ال تقوم به احلجة، وقد روينا عن عمر بن اخلطاب 

ب دابة وسر أمامها ، وروي عن ابن أنه قال أليب وائل وقد ماتت أمه نصرانية فقال: ارك
قد اختلف فيه ، وقال احلسن البصري: ال عباس أنه قال: يقوم عليه، ويتبعه، ويدفنه، و 

 .(5)"نرى أبسا أن حيثه أو يكفنه

زايرة قبورهم ما جاء يف احلديث الصحيح عن أيب و ومما يستدل به على جواز تشييع جنائزهم، 
استأذنت ريب يف أن أستغفر هلا »قب أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال:  زار النيب )قال:  هريرة 

 .(6) «ستأذنته يف أن أزور قبها فأذن يل، فزوروا القبور فإهنا تذكر املوتفلم يؤذن يل، وا

                                                 

 .6/168، 1، طأيب داودشرح سنن العيين،   (1)
كة مب كان شيخ احلرمر النيسابوري الفقيه ،  املنذ اإلمام احلافظ العالمة ، شيخ اإلسالم أبو بكر ، حممد بن إبراهيم بنهو   )2(
تويف سنة   وصاحب التصانيف ك )اإلشراف يف اختالف العلماء(، وكتاب: )اإلمجاع ، وكتاب : )املبسوط( ، وغري ذلك ،

.5/294، واألعالم، 492-14/491: سري أعالم النبالء، انظر .ه318

 .1/261، 1ط، لإلمام مالك املدونة الكربى انظر:  (3)
 .1/303، د.ط، للشافعيألم ا انظر:  (4)

 .5/341، 1، طواالختالف واإلمجاع السنن يف األوسطابن املنذر،   )5(
، (976، رقم )377يف زايرة قب أمه، ص -عز وجل-ربه  ، كتاب اجلنائز، ابب استئذان النيب الصحيحأخرجه مسلم يف   (6)

 (.3234، رقم )364زايرة القبور، ص ، كتاب اجلنائز، ابب يفالسننوأخرجه أبو داود يف 
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يتبعها وميشي أمامها، وروي  سئل عن الرجل يتبع أمه النصرانية متوت قال: ابن عمر أن"املصنف ويف 
 كان ينبغي له ابن عباس: بلغه أن رجال  نصرانيا  مات وله ابن مسلم فلم يتبعه، فقال أنه ابن عباس عن

  .(1)"أن يتبعه ويدفنه

 ؛والرأي الذي مييل إليه الباحث هو أنه جيوز للمسلم تغسيل وتكفني جنازة قريبه غري املسلم
هبم، إذا مل يوجد من غري املسلمني من يقوم بذلك، فإذا وجد فاألوىل جتنب ذلك خروجا  وبرا   إحساان  

 .مستند -رضي هللا عنهما-اب وابن عمر فلنا يف أثري عمر بن اخلط ،من اخلالف، أما تشييعهم ودفنهم

، سواء أكانوا فذوي القرىب أحق ابملعونة والصلة املالية من غريهم، : النفقة عليهم، واإلحسان إليهمرابعا
 لقرابة الرحم والدم.  مراعاة   ؛مسلمني أم غري مسلمني

ري املسلمني من اإلحسان لقرابتهم من غ -رضوان هللا عليهم-ج بعض الصحابة لذلك ملا حترّ 
كان )قال:  والتصدق عليهم، نزلت اآلايت مبينة جواز ذلك، فعن أيب جعفر عن أبيه عن الربيع 

وهو حمتاج فال يتصدق عليه، يقول:  ،ان بينه وبني الرجل من املشركني قرابةالرجل من املسلمني إذا ك
 ﴿: -عز وجل-ليس من أهل ديين، فأنزل هللا          

  ﴾ (2))(3). 

 ،الرحم عند احلاجةنن الرخصة يف اإلنفاق عليهم حبق وقد ذكران يف كتاب السّ : "قال البيهقيو 
ومواراته وجمازاة من كانت له  ،وتكفني من مات من رمحه ،ويف عيادهتم إذا مرضوا وهو يرجو إسالمهم

 .(4)"عنده يد

 :ذكرمن غري املسلمني، حيث  وجوب اإلنفاق على ذوي الرحم إىلابن القيم  ومال

                                                 

.(1420، رقم )3/228، اليف الرجل ميوت له القرابة املشرك حيضره أم  ، كتاب اجلنائز،املصنفأخرجه ابن أيب شيبة يف   )1(
 .272سورة البقرة، اآلية:   (2)
 .5/588، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، د.طالطبي،   (3)
 .21/19، 1، طانشعب اإلميالبيهقي،   (4)
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 ﴿: وإن اختلف الدينان، لقوله تعاىل "والذي يقوم عليه الدليل وجوب اإلنفاق، 
    ﴾ (1) ...مه وليس من اإلحسان وال من املعروف ترك أبيه وأ

قاطعي الرحم،  -تبارك وتعاىل  - هللا ، وقد ذميف غاية الغىن يف غاية الضرورة، والفاقة، وهو
    ﴿ ، قال تعاىل:نت كافرةا وإن كا، وأوجب حقهوعظم قطيعتها

              ﴾ 
صلة الرحم ترك القرابة وليس من ... (3)«ال يدخل اجلنة قاطع رحم»: يث، ويف احلد(2)

كانت   ، وصلة الرحم واجبة وإنهتلك جوعا، وعطشا، وعراي، وقريبه من أعظم الناس ماال  
  .(4)، فله دينه وللواصل دينه"لكافر

 أقارهبم نيالنقطاع التوارث بينهم وب ؛ومن صور الب بذوي الرحم وصلتهم الوصية هلم من الرتكة
: أن النيب -رضي هللا عنهما-أسامة بن زيد  كما يف حديث  ؛اختالف الديننع بسبب ما، املسلمني
 :«(5)«، وال الكافر املسلماليرث املسلم الكافر. 

وقد أمجع أهل العلم على أن الوصية لغري املسلم صحيحة بال خالف يعلم، قال ابن حزم: " 
، (6)«يف كل ذي كبد رطبة أجر» :هذا خالفا ، وقد قال رسول هللا  والوصية للذمي جائزة ال نعلم يف

 .(7)"كما جتوز وصية الكافر للمسلم عند مجاهري العلماء

                                                 

 .8سورة العنكبوت: اآلية:   (1)
 .1سورة النساء، اآلية:  (2)
 .(2556)، رقم 1033، كتاب الب والصلة واآلداب، ابب صلة الرحم وحترمي قطيعتها، الصفحةالصحيحيف  مسلم أخرجه  (3)
 .1/792، 1أحكام أهل الذمة، طابن القيم،   (4)
، 1290، كتاب الفرائض، ابب ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم، ص صحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (5)

 (.1614، رقم )658، كتاب الفرائض، صصحيحه(، وأخرجه مسلم يف 6764)قمر 
يف  مسلم وأخرجه (،6008، رقم )1164أخرجه البخاري يف صحيح اجلامع، كتاب املظامل، ابب رمحة الناس والبهائم، ص  (6)

 (، 2244)، رقم 933لسالم، ابب فضل سقي البهائم احملرتمة وإطعامها، الصفحة ، كتاب ا الصحيح
 .8/364 ،املنريية .ط ،احمللىابن حزم،   (7)
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ومن التطبيقات العملية على هذا املبدأ العظيم الذي يعزز أسس العالقة اإلنسانية مع القرابة غري املسلمة 
ابعت حجرهتا من معاوية مبئة ألف، وكان  - عنهارضي هللا-أن صفية بنت حيي " :ورد عن  عكرمةما 

 .(1)"م فأىب، فأوصت له بثلث املئة ألفهلا أخ يهودي، فعرضت عليه أن يسل

وبناء  على ما قدمنا ينبغي للمسلم يف هذه الداير أن حيرص على ترسيخ جسور الصلة والب 
سالم، وأن يتجنب كل ما من واإلحسان مع أقرابئه من غري املسلمني، وأن يتخلق معهم أبخالق اإل

 شأنه أن خيل هبذه العالقة، أو يؤثر على قوهتا ومتاسكها. 

 .اإلنسانية مع القرابة غري املسلمة اتالعالقنوازل : املطلب الثالث

اليت التحدايت و  اإلشكاالت كتنف عالقة املسلم مع قرابته غري املسلمة يف داير الغرب العديد منت
، ومن هذه النوازل اليت حتتاج هايستدعي البحث يف كيفية التعامل مع ا  هامّ  موعها إطارا  يف جم تشكل
 : )*(من البحث والبيان مزيدا  

، أو بسبب الصورة خشية أذية أقرابئهم هلم وال: خوف بعض املسلمني اجلدد من إشهار إسالمهمأ
شى فيه الوالدان غري يف الوقت الراهن الذي خي الذهنية املغلوطة عن اإلسالم واملسلمني، وخصوصا  

، أو بسبب ، أو االلتحاق مبناطق الصراع واحلروبوالتطرف املسلمني من انضمام ابنهما جلماعات الغلو
فهل جيوز يف هذه احلالة للمسلم اجلديد إخفاء إسالمه؟ وهل يسعه  .تعصب القرابة لدينها وعقيدهتا

لقاصرة حديثة العهد ابإلسالم عدم ترك بعض الواجبات حفاظا على عالقته مع أسرته؟ وهل جيوز ل
 ارتداء احلجاب حت ال تطرد من بيت أهلها؟

سيرتتب على  اإلشكاالت يتطلب اإلحاطة بواقع املسلم اجلديد، فإن كانواجلواب على هذه 
طردهم له من البيت، خصوصا إذا  كخشيته على نفسه من أذى أهله، أو  ،ضرر ابلغإشهار إسالمه 

كان آخر أيوي إليه، فال حرج عليه يف إخفاء إسالمه وشعائره الظاهرة، وعليه كان قاصرا، وليس له م
عه من الواجبات، مع العمل على إجياد بديل لوضعه هذا، وذلك من خالل إجياد أن أييت مبا يستطي

                                                 

.1/607، 1أحكام أهل الذمة، طابن القيم،   (1)
راه األصوب. وهللا ي اول ترجيح ماوحينقل آراء بعض الفقهاء، يأهال لذلك، وإمنا  يسل هيف هذه النوازل، ألنيفيت الباحث ال  )*(

 أعلم.
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، كما أنه على املسلمة اجلديدة مبسلم حيفظها ويرعاها أن تتزوجسكن آخر بعيد عن أسرته، أو 
إجياد حماضن ومساكن إليواء املسلمني اجلدد الذين يطردهم  مسؤولية المية يف الغرباملؤسسات اإلس

 .همو ذو 

ما دل عليه القرآن الكرمي على أن مكة   خشية الضرر األدلة على جواز إخفاء اإلسالمومن 
﴿كان هبا من خيفي إميانه وقت الفتح، وفيهم نزل قوله تعاىل:               

                             

        ﴾ (1)   ." :ه: وقولقال ابن كثري﴿  

   ﴾ .:بني أظهرهم ممن يكتم إميانه وخيفيه منهم خيفة على أنفسهم من  أي
قومهم ، لكنا سلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدمت خضراءهم ، ولكن بني أفنائهم من املؤمنني واملؤمنات 

 . (2)"أقوام ال تعرفوهنم حالة القتل

 التعرض لألذى قوله تعاىل:ابإلميان والعبادة خشية االستخفاء  مشروعيةعلى  دلة كذلكومن األ

﴿        ﴾ (3). " فهذا الرجل مؤمن بنص القرآن مع
قال له الرسول   ذرأيب عن فرعون وقومه خوفا  على نفسه، ويف قصة إسالم (4)أنه كان خيفي إميانه

                                                 

.25، اآلية: الفتحسورة   (1)
 .7/344، 2تفسري القرآن العظيم، ط، بن كثريا  (2)
.28سورة غافر، اآلية:   (3)

وليس من شرط اإلميان أن يسمعه الغري يف صحته من : "يب يف بيان عدم اشرتاط إشهار اإلسالم وإعالنهيقول القرط  )4(
.15/275، د.ط، تفسري القرطيب". انظر: مساع الغري له ليكف عن نفسه ومالهالتكليف، وإمنا يشرتط 
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: «(2)وفيه دليل على جواز كتم اإلميان -إسالمه الدعوة وأمر أمر – (1) «اي أاب ذر اكتم هذا األمر 
  .(3)ملصلحة أو خشية ضرر وحنو ذلك"

"خشية التعرض له ؛ أمر إسالمه على قومه -رمحه هللا تعاىل-كذلك كتمان النجاشي 
وأظهر عمله هذا نصرا  للدين، وخدمة للمسلمني، ولو عاند وللمسلمني املقيمني يف احلبشة، فكان 

 .(4)إسالمه لقتل، وألوذي املسلمون، وخلسرت الدعوة اإلسالمية حليفا  قواي  هلا، وأرضا  آمنة تنطلق منها"

الكفر وارتكاب الباطل، فهذا ال يباح إال عند اإلكراه، اإلميان وإسراره ال يعين إظهار  مانوكت
ء آخر، فهذا مل يبحه هللا قط إال ملن : "وكتمان الدّ ين شيء، وإظهار الدّ ين الباطل شييقول ابن تيمية

 .(5)أكره، حبيث أبيح له النطق بكلمة الكفر، وهللا تعاىل قد فرق بني املنافق واملكره"

قوة املسلمني اجلدد يف مدى تدينهم و  كما حنب أن نلفت االنتباه إىل أمر مهم أال وهو تباين
هم، فمنهم من ينصح له ابألخذ ابلعزمية، إذا كان يف تدينه قوة وصالبة، وكانت املصلحة راجحة التزام

                                                 

 .(3522)، رقم 677، كتاب املناقب، ابب قصة زمزم، صصحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (1)
 ﴿: يقول اإلمام اجلصاص يف تفسري قوله تعاىل  (2)                    
 ﴾  . :وقد جيوز إخفاء اإلميان وترك إظهاره تقية بعد أن يكون مطمئن القلب ابإلميان" ،106اآلية: سورة النحل ،"

عليه فروع ابلكفر به وهو أصل الشريعة عند اإلكراه ومل يؤاخذ به ، محل العلماء  -عز وجل  -ملا مسح هللا ": ويقول اإلمام القرطيب
 ، 5/156للجصاص، د.ط،  كام القرآنحأانظر:  ". يؤاخذ به ومل يرتتب عليه حكمالشريعة كلها، فإذا وقع اإلكراه عليها مل 

 .10/165، ، د.طللقرطيب اجلامع ألحكام القرآن و
حوث اإلسالمية التابعة ، جملة الب-دراسة حتليلية- العهد املكي يف مرحلة االستخفاء يف  دعوة النيباألمحد، علي،   (3)

، على الرابط: 82للرائسة العامة للبحوث واإلفتاء، ع
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&BookID=2&V

iew=Page&PageNo=5&PageID=12009 
رسالة دكتوراه، ، هتا يف الواقع املعاصراإلسالمية وتطبيقاالعالقات اإلنسانية مع غري املسلمني يف ضوء الرتبية الشمري،   (4)
 .164ص
 .6/424، 1، طمنهاج السنة النبويةابن تيمية،   (5)
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على املفسدة، ومنهم من ينصح له ابلرخصة، إذا كان حديث عهد ابإلسالم، ويف تدينه ضعف فيفضل 
 .(2)واجباتال من طيعهاإلتيان مبا يست، و (1)يف هذه احلالة التدرج يف دعوته، وحثه على إخفاء إسالمه

، ملن مات له قريب كافر، دون مشاركتهم يف طقوسها. وهذه اثنيا: حضور مراسم اجلنازة يف الكنيسة
 من النوازل االجتماعية اليت يكثر السؤال عنها يف هذه الداير، فما الرأي يف هذه النازلة؟  تعداملسألة 

أو  ،جمرد دخول الكنائسن نبني أن قبل أن نذكر خالف أهل العلم حول هذه املسألة نود أ
البيع ال مانع منه على الراجح من أقوال الفقهاء إن مل تكن هناك طقوس أو عبادات خاصة هبم، حالة 

"وروى ابن عائذ يف فتوح الشام أن النصارى صنعوا لعمر  يف املغين: ابن قدامة دخول املسلم إليها. قال
 الكنيسة، فأىب أن يذهب، وقال لعلي: ام ض قالوا يف  حني قدم الشام طعاما  فدعوه فقال أين؟

ابلناس فدخل الكنيسة وتغدى هو واملسلمون، وجعل علي ينظر إىل   ابلناس فليتغدوا، فذهب علي 
الصور، وقال: ما على أمري املؤمنني لو دخل فأكل، وهذا اتفاق منهم على إابحة دخوهلا وفيها الصور، 

 . (3)وال ب يع  غري حمرم"وألن دخول الكنائس 

أما ابلنسبة ملسألتنا فقد ذهب بعض أهل العلم إىل حرمة حضور مراسم اجلنازة يف الكنيسة، 
  ﴿نوع إقرار وموافقة هلم، وقد قال تعاىلألن يف ذلك  ؛ولو مل يشاركهم يف طقوسهم  

                                                 

اختالف احلال وتباين قدرة املكلفني يف األخذ ابلرخصة أو العزمية، فقال: كالم بديع حول مسألة   -رمحه هللا-ولإلمام الشاطيب   (1)
وة والضعف، وحبسب األحوال، وحبسب قوة العزائم وضعفها، وحبسب األزمان، "أن سبب الرخصة املشقة، واملشاّق ختتلف ابلق

ال حد حمدود ي ط ر د يف مجيع الناس... وحبسب األعمال... وإذا كان كذلك فليس للمشقة املعتبة يف التخفيفات ضابط خمصوص، و 
إضايف ابلنسبة إىل كل خماطب يف نفسه...  فإذ ا ليست أسباب الرخص بداخلة حتت قانون أصلي، وال ضابط مأخوذ ابليد، بل هو

املوافقات  على أن املشاق ختتلف ابلنّ سب واإلضافات، وذلك يقضي أبن احلكم املبين  عليها خيتلف ابلنسب واإلضافات". انظر:
 .280-1/279للشاطيب، د.ط، 

لقتل أو التعذيب والضرر البالغ، أن فعلى سبيل املثال: جيوز للمسلمة حديثة العهد ابإلسالم إن خشيت على نفسها ا  (2)
وقاف تتخفف من شروط احلجاب الشرعي ابلقدر الذي يرفع عنها الضرر احملقق. انظر: فتاوى الشبكة اإلسالمية التابعة لوزارة األ

القطرية، حكم من خاف على نفسه الضرر يف إخفاء إسالمه وشعائره، 
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&I

d=146651 
 .217-7/216، 1املغين، طابن قدامة،   (3)
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      ﴾ (1).  فدل هبذا على وجوب اجتناب  :قال القرطيب رمحه هللا"
ر، قال أصحاب املعاصي إذا ظهر منهم منكر، ألن من مل جيتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا ابلكفر كف

ومل ينكر عليهم يكون معهم يف  ،معصية فكل من جلس يف جملس  ﴾   ﴿هللا عزوجل: 
الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا ابملعصية وعملوا هبا، فإن مل يقدر على النكري عليهم 

 .(2)حت ال يكون من أهل هذه اآلية" فينبغي أن يقوم عنهم

عليها؛ ألن  ذلك إظهار ل ابن بط ال: "فال ينبغي حضور املنكر واملعاصي، وال جمالسة أهل ها وقا
للرّ ضا هبا، وم ن كث ر سواد قوم فهو منهم، وال أيمن فاعل ذلك حلول سخط هللا وعقابه علْيهم، ومشول 

 .(3)لعنته جلميعهم"

حيث  ،وفتاويه يف إحدى قراراته ذهب اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث إىل جواز ذلكبينما 
حيضر تشييع جنازة والديه أو أحد أقرابئه غري املسلمني، وال حرج يف أنه جيوز للمسلم أن " : نص على

حضوره للمراسم الدينية اليت تُقام عادة لألموات يف الكنائس واملعابد، على أن ال يشارك يف الصلوات 
جيوز له حضور الّدفن، ولتكن نيته يف ذلك وفاء  حبق الب  والطقوس وغريها من األمور الدينية، وكذلك

لة، ومشاركة األسرة يف مصاهبا، وتقوية الصلة أبقرابئه، وجتّنب ما يؤّدي إىل اجلفوة معهم يف حال والص
 .(4)غيابه عن مثل هذه املناسبات"

مع  فسدة،والذي مييل إليه الباحث هو اجلواز، إذا كان يف احلضور مصلحة شرعية، أو درء م
استصحاب مشاعر النفور والكره ملا عليه القوم من الكفر والضالل، وعدم مشاركتهم يف الصالة عليها 

                                                 

 .140سورة النساء، اآلية:   (1)
 .5/357، اجلامع ألحكام القرآن، د.طالقرطيب،   (2)
.7/292، 2، طشرح صحيح البخاريابن بطال،   (3)
 ،"تشييع جنازة القريب غري املسلم فتوى يف حكم املشاركة يف"اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث،   (4)

 http://e-cfr.org/new/fatwa/3 
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لنصارى جنران ابلصالة يف املسجد  وال الدعاء هلا. وميكن أن يستأنس على جواز ذلك إبذن النيب 
 ظم.حتقيقا ملصلحة أع ؛طقوسا ختالف عقيدة التوحيد تعدالنبوي مع أن صالهتم 

أو جلوسه مع  ،، أو إحضار اخلمر هلمالثا: طلب األبوين من ابنهما املسلم أخذمها إىل الكنيسةاث 
 أقرابئه على مائدة عليها مطعومات ومشروابت حمرمة، فما احلكم يف مثل هذه القضااي واملسائل؟

﴿ذهب أكثر الفقهاء إىل عدم جواز ذلك لقوله تعاىل:                
           ﴾ (1).  وما صح عن النيب من »ه: من قول

     .(2)«ريها اخلمعلى مائدة يدار عل لسفال جي ،يؤمن ابهلل واليوم اآلخركان 

معاشرة غري املسلم الذي له حق إىل أن  استنادا   ؛إىل جواز ذلكاملالكية وذهب بعض فقهاء 
ففي كتاب ويُغتفر فيها ماال يُغتفر يف غريها،  ،واجب يف الصلة والعشرة ختتلف عن معاشرة غريهم

جيب على الولد املسلم أن يوصل أابه الكافر إىل كنيسته إن طلب منه ذلك، " :أنه الفواكه الدواين
 .(3)سه لنحو عمى؛ كما قاله ابن قاسم"لوصول بنفوعجز عن ا

"فيقود األعمى منهما للكنيسة، وحيملهما هلا، ويعطيهما ما ينفقانه يف  العدوي: ويف حاشية
 .(4)أعيادمها"

       ﴾ (5)﴿ابن عاشور أن معىن املعروف يف آية  اإلمام وذكر
ن يفعاله يف أنفسهما، وإن كان منكرا  للمسلم فلذلك قال فقهاؤان: إذا يشمل: "ما هو معروف هلما أ

                                                 

 .2سورة املائدة، اآلية:   (1)
وقال: حسن ، 2801، رقم احلديث: 449جاء يف دخول احلمام، ص، كتاب األدب، ابب ما السننأخرجه الرتمذي يف   (2)

 (.125، رقم )32، مسند عمر بن اخلطاب، صاملسندغريب، وأخرجه أمحد يف 
.2/290، د.ط، الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواينالنفراوي،   (3)
 .2/424، د.ط، حاشية العدوي على كفاية الطالب الربينالعدوي،   (4)
 .23سورة اإلسراء، اآلية:   (5)
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ألن شرب اخلمر  ؛وكان عادهتما شرب اخلمر اشرتى هلما اخلمر ،أنفق الولد على أبويه الكافرين الفقريين
 .(1)يشايع أحد أبويه عليه"فال حيّل للمسلم أن  ،، فإن كان الفعل منكرا  يف الديننينكر للكافرليس مب

والرأي هو أنه جيب على املسلم ابتداء أن جيتهد يف تبصري أقرابئه غري املسلمني حبرمة هذه 
 األشياء يف دينه، خروجا من احلرج واخلالف، وأال يقدم عليها إال إذا كان مضطرا. 

ء من جواز األخذ وميكن كذلك االستدالل يف هذه القضااي والنوازل مبا ذهب إليه بعض العلما
أو رفع ،  إلشكاليف ذلك حال إذا كاناملرجوح عند الضرورة أو احلاجة، ضعيف، والرأي ابلقول ال

 للحرج عن األمة.

ومن القضااي الشبيهة هبذه املسائل إشكالية تقدمي الطعام للقرابة غري املسلمة يف هنار رمضان، 
نلحظ املسائل، و  كثرة االستفتاءات حول هذه  أو بيع الطعام لغري املسلم يف هنار رمضان، حيث نرى

األخذ  الكفار خماطبون بفروع الشريعة. وطبعا على أنّ  بعدم اجلواز، بناء   يف الغالب أن اإلجابة تكون
هم يف تعميق احلرج بني املسلمني وغريهم يف اجملال االجتماعي واملايل، وخيلق هبذا الرأي على إطالقه يس

من الدخول يف اإلسالم، بسبب  غري املسلمنيتنفري  جفوة يف العالقة اإلنسانية بني األقارب، ويؤدي إىل
يف حتميلهم تكاليف مل يؤمنوا هبا، كما ينتج عن هذا القول وجوب غلق املسلمني ملتاجرهم يف الغرب 

 هنار رمضان، حت ال يعينوا غري املسلمني على اإلفطار.

 ( 2) هور العلماءخماطبون بفروع الشريعة، كما ذهب إىل ذلك مج غري املسلمنيوالرأي هو أن 
 لقوة أدلتهم، إال أن هذه املخاطبة 

لى ق هبم هم يف الباطن  )أي مابينهم وبني هللا( يف الدنيا، وكذلك يف ترتب العقوبة عتتعلّ "
املعصية يف تلك الفروع يف اآلخرة، أما آاثر هذه املخاطبة فال تسري يف عالقة املسلم معهم؛ 

وتُعرف صحة القاعدة من خالل آاثرها ، ها ظاهراصف الكفر مانعا من إجرائبل يكون و 

                                                 

.22/161، التحرير والتنوير، د.طابن عاشور،   (1)
روضة ، و1/279، 3طصحيح مسلم بشرح النووي، و ،6/391، 2ط، البن عابدينار رد احملتار على الدر املختانظر:   (2)

 .164-1/163، 2البن قدامة، طالناظر وجنة املناظر 
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يف األحكام والفروع؛ حيث ال ُيشرع االحتساب عليه يف معصيته، وكذلك يف اإلذن هلم 
 رغم أن جنابتهم احلكمية ابقية. بدخول املساجد؛

كما أن ظاهر هدي السلف قد دل على ذلك؛ حيث كانوا ينفقون على زوجاهتم     
 خلدم والرقيق من غري املسلمني، ومن الضرورة أن حيتاج هؤالء مأكال  الكتابيات، ويساكنهم ا

ومشراب، وأن مهمة إطعامهم تعود إىل األسياد واألزواج، ولو كان املنع من إعانتهم على 
 .(1)"األكل يف هنار رمضان، أو على مالبستهم للمحرمات حكما مستقرا عندهم لُنقل إلينا

: "اتفق أصحابنا على أن الكافر األصلي هلذا الرأيذب تقريرا يف شرح امله اإلمام النووي قالو 
عليه الصالة والصوم واحلج وغريها من فروع اإلسالم، والصحيح يف كتب األصول: أنه خماطب  ال جتب

ابلفروع، كما هو خماطب أبصل اإلميان. قال: وليس هو خمالفا ملا تقدم، ألن املراد هناك غري املراد هنا، 
زمه قضاء املاضي، ومل وإذا أسلم أحدهم مل يل : أهنم ال يطالبون هبا يف الدنيا مع كفرهم،فاملراد هناك

يتعرضوا لعقاب اآلخرة. ومرادهم يف كتب األصول: أهنم يعذبون عليها يف اآلخرة زايدة على عذاب 
 .(2)" دنيايتعرضوا للمطالبة يف ال الكفر. فيعذبون عليها وعلى الكفر مجيعا، ال على الكفر وحده، ومل

، كبيعهم أو إهدائهم ع غري املسلمالتعامل مر املستثناة يف بعض الصو  (3)ونقل اإلمام الزركشي
 :ثوب احلرير، ألنه حمرم لوصفه، وليس لذاته، وإقرارهم على ما يرونه مباحا يف دينهم، فقال

يه فيها ال جيري عل القائلني بتكليفه ورجوع الفائدة ألحكام الدنيا استثنوا صورا   إن"
به على  : شرب اخلمر ال حيدونمنها: ؛ ألجل عقيدهتم إبابحته يف صورأحكام املسلمني

: ال مينع من غصب منه اخلمر ردت عليه. ومنها : لواملذهب العتقادهم إابحته. ومنها
  لبس احلرير يف األصح .

                                                 

املاجد، تقدمي الطعام لغري املسلم يف رمضان، موقع سليمان املاجد،   (1)
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=16582 

 .3/5 د.ط،، شرح املهذب اجملموعالنووي،   (2)
ي املولد والوفاة. ولد حممد بن هبادر بن عبد هللا املصري الزركشي الشافعي ، تركي األصل، مصر  هو بدر الدين أبو عبد هللا  (3)
جد(، هـ ، وكان فقيها  أصوليا  أديبا  فاضال ، ودرس وأفت، من  مؤلفاته: )البحر احمليط، و)إعالم الساجد أبحكام املسا745سنة 

،6/60األعالم، ، و 573-8/572انظر: شذرات الذهب،  .هـ794و)الديباج يف توضيح املنهاج(، وغريها..تويف سنة 
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يف  : ال مينع من لبس احلريرأنكحتهم على ما يعتقدون. ومنها ومنها : احلكم بصحة
 األصح . 

ألن الكفار كانوا  اللبث يف املسجد؛نب : أنه ال حيرم على الكافر اجلومنها
 وخيالف املسلم؛ .م كانوا جينبون، وال شك أهن، ويطيلون اجللوسمسجد النيب  يدخلون

اعتقاده والكافر ال يعتقد حرمته وال يلزم تفاصيل  فيؤاخذ مبوجب ،فإنه يعتقد حرمة املسجد
أن الكافر ال حيد على  وهذا كما: ث قال الرافعي. لهيؤاخذ به كذا علّ  ز أن الالتكليف فجا
 .(1)"ألنه ال يعتقد حترميه واملسلم حيدّ  شرب اخلمر؛

كما ذهب ابن تيمية إىل جواز بيع احلرير لغري املسلم: "وكذلك ال يباع احلرير لرجل يلبسه من 
رير فإن عمر بن اخلطاب أرسل حب ؛ذلك إذا بيع لكافروك ،وأما بيع احلرير للنساء فيجوز ،أهل التحرمي

 .(2)"أعطاه إايه النىب إىل رجل مشرك

ألن كفره  ؛وعليه فإن "لتعامل املسلم مع الكافر خصائص ال تشابه أحكام تعامله مع املسلم
ابه خط يُعتب مانعا من تصحيح تكليفه ظاهرا فيما يتعامل فيه مع املسلم، وهذا كله ال يتعارض مع أصل

 .(3)ابطنا ابلفروع واألصول"

 

 
  

                                                 

 .140-2/139، 1، طالبحر احمليطالزركشي،   (1)
 .29/299، جمموع الفتاوى، د.طابن تيمية،   (2)
، "تقدمي الطعام لغري املسلم يف رمضان"املاجد،   (3)

http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=16582
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 الغرب يف املسلمني غري ةعامّ  مع اإلنسانية اتالعالق :الثالث املبحث

وغريها من غري املسلمني يف الداير الغربية، تتعدد وتتنوع أشكال التواصل اإلنساين بني األقلية املسلمة 
ومعرفة ابلثابت واملتغري يف هذه العالقة، مما يستدعي من املسلم املقيم بني ظهرانيهم أن يكون على بينة 

وما جيوز منها وما ال جيوز، وكيف يتعامل مع مستجداهتا ونوازهلا، وكيف يقوي أواصرها ويوطد أركاهنا، 
وإحراجاهتا املختلفة واملتعددة؟، ليخلق أجواء من األلفة والتسامح والتعايش وكيف يتجنب إشكاالهتا 

 السلمي داخل جمتمعه وحميطه.

ذا سنحاول تسليط الضوء يف هذا املبحث على أحكام وآداب ونوازل العالقة العامة مع غري ل
العادات االجتماعية،  األصل فيها أهنا من"املسلمني، مع التنويه إىل أن كثريا من املعامالت مع اآلخر 

ظيم ومداهنة وجتري عليها األحكام التكليفية اخلمسة حسب نية الشخص املتعامل هبا، فإن نوى هبا تع
اآلخر فيكون ذلك حراما، وإن نوى هبا دعوته إىل اإلسالم، وإبراز أخالق املسلمني احلسنة، كان 

الف نصا شرعيا كان ذلك على مستحبا، وإن قصد جمرد تعامل سرى به العرف االجتماعي وال خي
 .        ﴾"(1)﴿ الراجح مباحا؛ لقوله تعاىل:

 .العالقات واملعامالت اليومية: املطلب األول

، أو وسيلة كان حراما  قد أابحت الشريعة كل أنواع التعامل املشروع مع اآلخر، ومل تستثن منه إال ما  ل
ستفاضت آايت للشخصية اإلسالمية، وقد ا وذوابان   ومسخا   إلقرار اآلخر على ابطله وكفره، أو متييعا  

الذكر احلكيم، والسنة الصحيحة، والوقائع الكثرية يف السرية النبوية املؤكدة على مشروعية هذه العالقات، 
 ومن ذلك: 

 .  حسن جريهتمأوال: 
﴿ تعاىل موصيا  ابإلحسان للجريان على اختالف أقسامهم وأنواعهم وتوجهاهتمقول هللا ي   

                               

                                                 

 ، )بتصرف(.85، صاملسلم مواطنا يف أورب، د.طمولوي،   (1)
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    ﴾(1).  

يقول الطبي: "معىن اجلنب يف هذا املوضع الغريب البعيد مسلما  كان أو مشركا ، يهوداي  كان 
 .(2)جبميع أصناف اجلريان قريبهم وبعيدهم"أو نصرانيا ... ليكون ذلك وصية 

وهللا ال  ، يؤمنوهللا ال ،وهللا ال يؤمن»قال:  وورد عن أيب شريح رضي هللا عنه أن النيب 
 ، وعند احلاكم بزايدة:(3) «الذي ال أيمن جاره بوائقه»: ومن اي رسول هللا؟ قال الرسول  :قيل «يؤمن

 .(4) «قالوا؟ وما بوائقه، قال: شره»

ترك إذايته بقسمه  -عليه الصالة والسالم- يقول القرطيب: "وهذا عام يف كل جار، وقد أكدّ 
ميان الكامل من أذى جاره، فينبغي للمؤمن أن حيذر أذى جاره، وينتهي ثالث مرات، وأنه ال يؤمن اإل

 .(5)العباد عليه" عنه، ويرغب فيما رضاه وحضّ  ا هنى هللا ورسوله عمّ 

هذه املبادئ السمحة إىل واقع  وصحابته الكرام رضوان هللا تعاىل عليهم ى قد ترجم املصطفو 
عبد هللا بن عمرو رضي هللا  وهذا، (6)اليهودي ملا مرضابن جاره  يعود -عليه السالم-عملي، فهاهو 

اي غالم إذا فرغت فابدأ جباران اليهودي، فقال رجل من ": يوصي غالمه وهو يسلخ شاة، فقالعنه 
 .(7)"يوصي ابجلار حت خشينا أنه سيورثه القوم: اليهودي؟ أصلحك هللا، قال: إين مسعت النيب 

                                                 

 .36سورة النساء، اآلية:    (1)
 .8/339، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، د.طتفسري الطبي،    (2)
 (.6016)، رقم 1165بوائقه، ص، كتاب األدب، ابب إث من ال أيمن جاره صحيح اجلامعأخرجه البخاري يف (3)

هذا (، وقال: 21)، رقم 1/157، أيمن جاره بوائقهال يدخل اجلنة من ال ، إلميان، كتاب اأخرجه احلاكم يف املستدرك )4(
 .حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هكذا

.5/161، اجلامع ألحكام القرآن، د.ط القرطيب، (5)
 .51سبق خترجيه، انظر: ص  (6)

حيح األدب انظر: صوصححه األلباين،  (،128، رقم )69، ابب جار اليهودي، صاألدب املفردأخرجه البخاري يف   )7(
 .72املفرد، ص 
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فيكرمهم احلرص على التعامل اجلميل مع جريانه من غري املسلمني،  لذا ينبغي للمسلم يف هذه الداير
، وجتنب إيذائهم، وغرس هذه املعاين يف نفوس أطفاله، والتعرف على بنبل أخالقه، وحسن مساعدهتم

 .(1)عاداهتم وتقاليدهم وثقافتهم يف اجلوار

 اثنيا: احرتامهم وتقديرهم:
 فقد كان النيبسنة يف معاملة الكافر وقد تفضي هلدايته، األخالق اإلسالمية املستحويعتب ذلك من " 
 وينزهلم (2)ليهم"إوحيسن االستماع  ،وخياطبهم ابلتكنية ،املسلمنيمن غري وجلساءه  حيرتم ضيوفه ،

من حممد رسول هللا إىل »إىل قيصر الروم فقد ورد يف فحواها  ليا يف رسالته منازهلم ويظهر هذا ج
يف (4)أنزل وفد ثقيف) :: أن رسول هللا ما جاء يف املصنف ومن ذلك .(3) «هرقل عظيم الروم..

 .(5)حني يصلون، ويسمعون القرآن( ، يرون الناسياماخل فيه وبىن هلم ،املسجد

وفد النجاشي ملك احلبشة وهم نصارى، فأنزهلم يف مسجده، وقام بنفسه  أكرم الرسول  كما
 ،إهنم كانوا ألصحابنا مكرمني»: -فضل الصالة والسالمعليه أ- على ضيافتهم وخدمتهم، وكان يقول

    .(6)«وإين أحب أن أكافئهم

                                                 

على تزيني فعلى سبيل املثال: جند أن اهلولنديني يهتمون ابملظهر العام ألحيائهم، من حيث االهتمام بنظافتها، واحلرص  (1)
لم أن خيرج لورود واألشجار والنبااتت، ووضع الستائر اجلميلة على نوافذ بيوهتم، لذلك ال ينبغي للمسحدائقهم األمامية أبنواع من ا

 عن هذا اإلطار، فيهمل حديقته، أو ال يهتم ابلشكل اخلارجي لبيته!!.
، "احرتام الكافر وإكرامه أم احتقاره والتكب عليه..رؤية شرعية"فتاوى الشبكة اإلسالمية،   (2)

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/printfatwa.php?Id=262849&lang=A 
، كتاب التفسري: سورة آل عمران، ابب: )قل اي أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا اجلامع الصحيحأخرجه البخاري يف   (3)

اجلهاد والسري، ابب كتاب  ، كتابيحالصح، وأخرجه مسلم يف (4553، رقم )861(. سواء: قصد، ص وبينكم أال نعبد إال هللا
 (.1773، رقم )736إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم، ص النيب 

يف املدينة، واستقبلهم وأكرم  قدموا على رسول هللا  يتكون من ستة من كبار بين مالك واألحالفهو وفد من الطائف   )4(
قد أسلم مجيعهم ملا ملسوا من حسن املعاملة، وكانوا سببا يف و  ،الناس إذا صلواوبىن هلم خياما  لكي يسمعوا القرآن ويروا وفادهتم، 

 .268-27/264انظر قصتهم ابلكامل يف كتاب سري أعالم النبالء  للذهيب،  دخول ثقيف يف اإلسالم.
 .(1622)، رقم 1/412ابب املشرك يدخل املسجد، ، كتاب الصالة،  ملصنفأخرجه ابن عبد الرزاق يف ا( 5)
 (. 626، رقم )2/307، دالئل النبوة رواه البيهقي يف ( 6)
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 (Meneer) ابللغة اهلولندية، أو ما يقابلها ومن هذا املنطلق فالرأي أنه ال أبس من إطالق لقب )سّيد(
جند  إن كان ذلك من ابب التعريف واالحرتام ال من ابب التعظيم والتفاخر، حيث ؛على غري املسلم

بعض الفتاوى اليت حترم  ، بناء علىغري املسلمون من إطالق هذا اللقب على أن بعض املسلمني يتحرج
ال تقولوا للمنافق سيد، »: مستندة إىل حديث عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول هللا  ؛ذلك

 النووياوي نقال عن اإلمام املناإلمام  فقد بنّي  .(1) «-عز وجل-فإنه إن يك سيدا  فقد أسخطتم ربكم 
 . قال النووي:يد يف غري هللا شائع ذائع يف الكتاب والسنةواستعمال السّ  : "ة يف التحرمي فقالالعلّ 

 .(2)واملنهي عنه استعماله على جهة التعاظم ال التعريف"

إرادة أنه رئيس قومه، أو سيد على كومما يدل كذلك على اجلواز إن كان على سبيل التعريف،  
 » :رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا  أيب هريرة عنعن أخرجه ابن السين  مؤسسته وأهل بيته، ما

ب قد بوب عليه بقوله: ابو  .(3) «كل نفس من بين آدم سيد، فالرجل سيد أهله، واملرأة سيدة بيتها
 إابحة ذلك على اإلضافة. 

 .«من بين آدم سيد فالرجل سيد أهلهكل نفس »:" يف شرح احلديث -رمحه هللا-قال املناوي و 
ومن ال أهل له وال زوج سيد على جوارحه  ،«واملرأة سيدة بيتها» ،ولد وخادمة و ج: عياله من زو أ ي

"(4). 

سم السيادة إىل قسمني: سيادة مطلقة على مجيع كما قرر ذلك ابن عثيمني حيث ق    
ال " :قال .، وسيادة نسبية مقيدة جيوز إضافتها إىل األشخاص-جل وعال-املخلوقات فهي هلل وحده 

،  تعاىل هو السيد الكامل السؤددفاهلل -عز وجل-أحد أن يوصف ابلسيادة املطلقة إال هللا  يستحق
، والسيادة قد تكون ابلنسب، وقد ولد آدم، لرسول هللا صف بسيادة مقيدة مثل سيد ريه فيو أما غ

، وقد تكون ابمللك، كسيد اململوك، وقد تكون تكون ابلكرم، وقد تكون ابلشجاعة، وقد تكون ابلعلم

                                                 

(، وأخرجه احلاكم يف 4977)، رقم 538، كتاب األدب، ابب ال يقول اململوك ريب وربيت، صالسننيف  داود أخرجه أبو  (1)
 صحيح اإلسناد.(، وقال: هذا حديث 7935، رقم )443، كتاب الرقاق، أعالم النور يف الصدور، صاملستدرك

 .4/152 ،1ط ،قديرفيض الاملناوي،   (2)
 .236، ص 388رقم احلديث: ، عمل اليوم والليلة يف ابن السينرواه   (3)
.2/427، 3، طالتيسري بشرح اجلامع الصغرياملناوي،   (4)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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ما يف قوله ، كمور اليت يكون هبا اإلنسان سيدا، وقد يقال للزوج: سيد ابلنسبة لزوجتهبغري ذلك من األ
  .     ﴾(1)"(2)﴿ :تعاىل

وعليه فإن احرتام غري املسلم وتقديره وإكرامه والتعامل معه معاملة حسنة، مما يعزز التواصل 
كما له مثرات اينعة يف ،  معهميف هذه الداير، ويبين جسور التعايش والتسامح  اآلخريناإلجيايب مع 

  هتم وتعاطفهم مع املسلمني.حتبيب الناس يف دين هللا تعاىل، وكسب نصر 

 :تهم ومؤاكلتهماثلثا: مصاحب
ألن الطبع  ؛أما ابلنسبة للمصاحبة فاألصل أن املسلم  ينبغي له أال يصاحب إال مؤمنا تقيا صاحلا 

في ف .(3) «ال تصاحب إال مؤمنا..»أنه قال:  احب ساحب، لذلك ورد عن النيب ، والصّ لصّ 
 .(4)"مضر ة يف الدّ ينواملنافقني؛ ألن  مصاحبتهم  هني  عن مصاحبة الكفار احلديث:"

وخلطورة املصاحبة وأثرها على الفرد، وانعكاسها على عقيدته وسلوكه وأخالقه جيب على املسلم 
خاصة أن طبيعة احلياة الغربية  ؛أن يكون على يقظة اتمة يف عالقاته ومعامالته اخلاصة مع غري املسلمني

 والعمل وغري ذلك. واالحتكاك هبم يف الدراسة ،ينتفرض عليه اللقاء ابآلخر 

جياب، "وتنبه إىل إبأما إذا أمن املسلم على نفسه أتثريات البيئة واحمليط، واستطاع أن يؤثر فيها 
ة، فال أبس إبقامته عالقات ا حيافظ به على عقيدته وعلى قيمه اإلسالمية ابجلملهذه األمور وغريها ممّ 

 .(5)هاء املسلمني"ود ما أجازه اإلسالم وفقفرديّة بغري مسلم  يف حد

                                                 

 .3/109األخرية،  .، طجمموع فتاوى ابن عثيمنيابن عثيمني،   )1(
 .25اآلية: سورة يوسف،   )2(

(، وأخرجه احلاكم يف 2395)، رقم 392الزهد، ابب ما جاء يف صحبة املؤمن، ص ، كتابالسننيف  الرتمذي أخرجه  (3)
 (، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد.7251، رقم )177املستدرك، كتاب األطعمة، ال أيكل طعامك إال تقي، ص

    .7/64، د.ط، الرتمذيحتفة األحوذي بشرح جامع املباركفوري،   (4)
 .341، رسالة دكتوراه، ص ني املسلم وغري املسلم يف الفقه اإلسالميالعالقات الفردية بأفة،   (5)
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فإن قيل: أمجعت األمة على أنه جتوز خمالطتهم ومعاشرهتم، فما هذه املودة احملرمة  قال اإلمام الرازي: "
ه دينا  ودنيا مع كونه كافرا ، فأما ما سوى ذلك فال حظر  احملظورة؟ قلنا: املودة احملظورة هي إرادة منافس 

 .(1)فيه"

ين، ابلدّ   تضرّ حيث الأو للمجاورة أو للمرافقة  ةللمبايعة العاديّ  البيان: "أّما املعاملة ويف روح
 .(2)"، بل قد تكون مستحبة يف مواضعهامةفليست مبحرّ 

غري املسلمني، وأجاب  فقد زار النيب أما مؤاكلتهم فقد دلت السنة النبوية على جوازها، 
عام اليهود، وقد أكل من شاة مسمومة أهدته إايها عنه أنه كان أيكل من ط دعوهتم، كما صحّ 

 .(3)يهودية

أبس  ال"قال ابن جنيم:  طعام غري املسلمني ابستثناء ذابئحهم، إىل حلّ  (4)كما ذهب العلماء
أبس وال : "قال القرطيبو  ،(5)أن أيكل املسلم من طعام أهل الكتاب، ومن طعام اجملوس إال الذبيحة"

، فال يباح منها إال (6)"، كاملشركني، وعبدة األواثن، ما مل يكن من ذابئحهمأبكل طعام من ال كتاب له
﴿: -جل وعال-ذابئح أهل الكتاب، يقول                    

      ﴾ (7). أهل العلم على إابحة ذابئح أهل  قال ابن قدامة: "أمجع

ابن . وقال  (9)، يعين ذابئحهم"﴾      ﴿"، لقوله تعاىل: (8)الكتاب

                                                 

 .29/499 ،2ط ،التفسري الكبريالرازي،   (1)
 .9/412 د.ط،، روح البيانالبوسوي،   (2)
 (، 4249)، رقم  804خبيب، ص انظر: صحيح البخاري، كتاب املغازي، ابب الشاة اليت مست للنيب   (3)
البن  والكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، 2/193البن عابدين، د.ط،  درية يف تنقيح الفتاوى احلامديةالعقود الانظر:   (4)

 . 11/39، 1البن قدامة، ط واملغين، 178، ص4عبد الب، ط
 .8/232 ،2ط ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم،   (5)
 .6/44، اجلامع ألحكام القرآن، د.طالقرطيب،   (6)
.5سورة املائدة، اآلية:   (7)
.79، ص2البن املنذر، ط اإلمجاعانظر: كتاب   (8)
 .8/567 ،1، طاملغين، ابن قدامة  (9)



338

 

حترمي الذبح  ألهنم يعتقدونأن ذابئحهم حالل للمسلمني؛  ؛وهذا أمر جممع عليه بني العلماء" :كثري
، تعاىل ا فيه تعاىل ما هو منزه عن قوهلم، وإن اعتقدو سم هللالى ذابئحهم إال ا، وال يذكرون علغري هللا
 .(1)"وتقدس

وعليه فاألصل يف ذابئح أهل الكتاب احلل، إال أن هذا احلكم قد يطرأ عليه ما يغريه، خاصة 
أن هلم  ن أغلب هذه الشعوب متيل إىل اإلحلاد وعدم اإلميان ابهلل تعاىل، كماإلغربية حيث يف الداير ا

ها على الصعق واخلنق، أو الضرب ابلرصاص، دون الذبح فتصري طرقا غريبة يف قتل احليواانت تعتمد جلّ 
 .(2) يف هذه احلالة يف حكم املوقوذة واملنخنقة وامليتة

                                                 

 .3/40، 2تفسري القرآن العظيم، طابن كثري،   (1)
 وهذا ما ذهب إليه اجملمع الفقهي الدويل بشأن الذابئح، فمن قراراته:  (2)
 :طرق التاليةالتذكية الشرعية تتم إبحدى ال :أوال  

والبقر والطيور وحنوها، وجتوز الذبح، ويتحقق بقطع احللقوم واملريء والودجني. وهي الطريقة املفضلة شرعا  يف تذكية الغنم  .1
 .يف غريها

 .النحر، ويتحقق ابلطعن يف اللبة، وهي الطريقة املفضلة شرعا  يف تذكية اإلبل وأمثاهلا .2
 .ور عليه يف أي جزء من بدنهالعقر، ويتحقق جبرح احليوان غري املقد .3

 :يشرتط لصحة التذكية ما يلي :اثنيا  
ا  أو كتابيا  )يهوداي  أو نصرانيا (، فال تؤكل ذابئح الوثنيني، والالدينيني، وامللحدين، أن يكون املذكي ابلغا  أو مميزا ، مسلم .1

 .واجملوس، واملرتدين، وسائر الكفار من غري الكتابيني
 .ادة تقطع وتفري حبدها، سواء كانت من احلديد أم من غريه مما ينهر الدم، ما عدا السن والظفرأن يكون الذبح آبلة ح .2

على أنه إذا أدرك شيء مما سبق حيا  حياة مستقرة فذكى ، وال ما أكل السبع، وال النطيحة، وال املرتدية، املنخنقة وال املوقوذفال حتل 
 .جاز أكله

د التذكية. وال يكتفي ابستعمال آلة تسجيل لذكر التسمية، إال أن من ترك التسمية أن يذكر املذكي اسم هللا تعاىل عن .3
 .انسيا فذبيحته حالل

األصل يف التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان، ألن طريقة الذبح اإلسالمية بشروطها وآداهبا هي األمثل، رمحة  اثلثا:
 .ابحليوان وإحساان لذحبته وتقليال من معاانته

التدويخ ذكاة شرعية حيل أكلها إذا توافرت مع مراعاة ما هو مبني يف البند )أ( من هذه الفقرة، فإن احليواانت اليت تذكى بعد  (أ )
 :الشروط الفنية اليت يتأكد هبا عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها، وقد حددها اخلباء يف الوقت احلايل مبا يلي

 ي(.القذايل )القفو  -ني على الصــدغني أو يف االجتاه اجلبهيأن يتم تطبيق القطبني الكهرابئي .1
 .(فولت 400 – 100)أن يرتاوح الفولطاج ما بني  .2
 .أمبري( ابلنسبة للبقر 2.5إىل  2أمبري( ابلنسبة للغنم، وما بني ) 1.0إىل  0.75أن ترتاوح شدة التيار ما بني ) .3
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والنصارى ذكي ذكاة شرعية، كذابئح اليهود  ذابئحهم إال ما علمنا أنهوبناء على ذلك فال حيل من 
وما أصله احلظر كاألبضاع، وحلوم " يقول ابن رجب:  ،ن ال يستجيزون أكل امليتاتاملتدينني الذي

احليوان، فال حيل إال بيقني حله من التذكية والعقد، فإن تردد يف شيء من ذلك لسبب آخر رجع إىل 
عن أكل الصيد الذي جيد  ه، فما أصله احلرمة بىن على التحرمي، وهلذا هنى النيب األصل فبىن علي

؛ وعلل: أبنه ال يدري هل مات من (1)أو جيده قد وقع يف ماء، ه الصائد أثر سهم أو كلب غري كلبهفي

                                                 

 =(.ثوان 6إىل  3 )أن جيري تطبيق التيار الكهرابئي يف مدة ترتاوح ما بني .4
اإلبرة الواقذة أو ابلبلطة أو ابملطرقة، وال ابلنفخ على الطريقة ال جيوز تدويخ احليوان املراد تذكيته ابستعمال املسدس ذي  ( ب )

 .اإلجنليزية
 .منها قبل التذكية ال جيوز تدويخ الدواجن ابلصدمة الكهرابئية، ملا ثبت ابلتجربة من إفضاء ذلك إىل موت نسبة غري قليلة ( ج )
مزيح اثين أكسيد الكربون مع اهلواء أو األكسجني أو ابستعمال املسدس ال حيرم ما ذكي من احليواانت بعد تدوخيه ابستعمال  ( د )

 .ذي الرأس الكروي بصورة ال تؤدي إىل موته قبل تذكيته
طرق القانونية للحصول على اإلذن هلم ابلذبح على الطريقة على املسلمني املقيميني يف البالد غري اإلسالمية أن يسعوا ابل رابعا:

 .اإلسالمية بدون تدويخ
جيوز للمسلمني الزائرين لبالد غري إسالمية أو املقيمني فيها، أن أيكلوا من ذابئح أهل الكتاب ما هو مباح شرعا ، بعد خامسا: 

 .ا مل تذك تذكية شرعيةالتأكد من خلوها مما خيالطها من احملرمات، إال إذا ثبت لديهم أهن
املذكي، وال أبس ابستخدام اآلالت امليكانيكية يف تذكية الدواجن ما دامت األصل أن تتم التذكية يف الدواجن وغريها بيد  :سادسا: 

أعيدت  شروط التذكية الشرعية املذكورة يف الفقرة )اثنيا ( قد توافرت، وجتزيء التسمية على كل جمموعة يتواصل ذحبها، فإن انقطعت
 .التسمية
 سابعا:

سكاهنا من أهل الكتاب وتذبح حيواانهتا يف اجملازر احلديثة مبراعاة شروط التذكية إذا كان استرياد اللحوم من بالد غالبية  ( أ )
 .5املائدة:. ﴾      ﴿ الشرعية املبينة يف الفقرة )اثنيا ( فهي حلوم حالل لقوله تعاىل:

 .سكاهنا من غري أهل الكتاب حمرمة، لغلبة الظن أبن إزهاق روحها وقع ممن ال حتل تذكيتهاللحوم املستوردة من بالد غالبية  ( ب )
ة اللحوم املستوردة من البالد املشار إليها يف البند )ب( من هذه الفقرة إذا متت تذكيتها تذكية شرعية حتت إشراف هيئ ( ج )

، )بتصرف( قرارات اجملمع الفقهي الدويل بشأن الذبئحانظر:  .فهي حالل  إسالمية معتمدة وكان املذكي مسلما  أو كتابيا  
http://www.iifa-aifi.org/2015.html 

 (، 5167)، رقم  804، صابب الصيد إذا غاب عنه يومني أو ثالثة، الذابئح والصيد انظر: صحيح البخاري، كتاب  )1(
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الشك يف "فيه بيان قاعدة مهمة وهي أنه إذا حصل وقال النووي:  .(1)"السبب املبيح له أو من غريه
"الذكاة املبيحة للحيوان: مل حيل؛ ألن األصل حترميه، وهذا ال خالف فيه

(2. ) 

 :ا: معاملتهم ماليا واقتصادايرابع
فمن املتفق عليه بني مجيع الفقهاء واملذاهب، أن مجيع " يقول املولوي: ،(3)الفقهاءوقد أمجع على ذلك  

الشريعة اإلسالمية ميكن أن جتري بني املسلمني وغري املسلمني بدون أنواع املعامالت املالية املباحة يف 
وغريهم من الكفار  أهل الذمة معاملة قد أمجع املسلمون على جوازو : "اإلمام النوويقال   .(4)إشكال"

وما يستعينون به  ،ن يبيع أهل احلرب سالحا وآلة حربال جيوز للمسلم أ لكن، إذا مل يتحقق ما معه
مل يتحقق : "جتوز معاملة الكفار فيمافأوضح أنه ن حجراب، كما قّرر ذلك اإلمام (5)" إقامة دينهميف 

 .(6)تعامل فيه، وعدم االعتبار بفساد معتقدهم ومعامالهتم فيما بينهم"حترمي عني امل

"ثبت عن : احلكم، فذكر أنه هذابعدة شواهد من السرية النبوية تؤكد  ابن القيم استدل اإلمامو 
، وثبت عنه أنه أخذ من يهودي ثالثني وسقا  من (7)أنه اشرتى من يهودي سلعة إىل امليسرة النيب 

، وفيه دليل على جواز معاملتهم، ورهنهم السالح، وعلى الرهن يف احلضر، وثبت (8)عهشعري ورهنه در 
 .(10)"(9)هم وساقاهمعنه أنه زارع

                                                 

 .198، ص7، طجامع العلوم واحلكمابن رجب،   (1)
 .13/78، 3طصحيح مسلم بشرح النووي، النووي،   (2)
 .1/457، 3ط ،لسعدي أبو جيب موسوعة اإلمجاعنظر: ا  (3)
 .89، صاملسلم مواطنا يف أورب، د.طاملولوي،   (4)
 .3/218، 3صحيح مسلم بشرح النووي، طالنووي،   (5)
 .5/141، 1باري شرح صحيح البخاري، طفتح ال ابن حجر،   (6)
ابب من اشرتى ابلدين وليس  ، كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس،اجلامع الصحيحيف  البخاري أخرجه  (7)

وجهينة ابب من فضائل غفار وأسلم  ،اب فضائل الصحابة، كتالصحيحأخرجه مسلم يف (، و 2385)، رقم 447عنده مثنه، ص 
 (.5242)، رقم 1018ص ،زينة ومتيم ودوس وطيئوأشجع وم

، 560والقميص يف احلرب، ص  ابب ما قيل يف درع النيب  ، كتاب اجلهاد والسري، اجلامع الصحيحيف  البخاري أخرجه  (8)
 (.2916) رقم

 .(2331) ، رقم438، ص اليهوداملزارعة مع ابب  ،زارعة، كتاب امل اجلامع الصحيحيف  البخاري أخرجه  (9)
 .1/551، 1أحكام أهل الذمة، طابن القيم،   (10)
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ر على ذلك أن أموال غري املسلمني قد تكون حرام ا، إذا كانت قد اكتسبت بطرق حمرمة، ألن ثّ "وال يؤ 
كما ،()تبدل سبب امللك كتبدل الذات ألنّ  ؛هعند املسلم يكتسبها منهم بطريق حالل، فتصبح حالال  

البالد األوروبية تتم وفق قوانني وضعية، فالواقع أن هذه ال يّؤثر على ذلك أن مجيع املعامالت املالية يف 
القوانني بشكل عام تلتقي مع األحكام الشرعية ابستثناء موضوع الراب، وهو ما جيب على املسلم االبتعاد 

 .(1)عنه لتكون معامالته مباحة"

واقتحامهم ما حرم الصحيح جواز معاملتهم مع رابهم ": أنه قالابن العريب  ذكر القرطيب عنو 
﴿ قال هللا تعاىل: .هللا سبحانه عليهم، فقد قام الدليل على ذلك قرآان وسنة         

            ﴾..  واحلاسم لداء الشك واخلالف اتفاق األئمة على جواز
 .(2)"احلرب، وقد سافر النيب صلى هللا عليه وسلم إليهم اتجرا  التجارة مع أهل 

وبناء على هذا جيوز التعامل مع غري املسلمني ابلبيع والشراء، وسائر العقود املالية، كعقود 
التبعات كاهلبة والقرض والعارية والوديعة والوصية، املعاوضات من شركة وإجارة ومضاربة وغريها، وعقود 

ما جيري على التعامل ات كالكفالة والضمان والرهن، وجيري عليهم من األحكام والضوابط وعقود التوثيق
 :فإنه ، لذامع املسلمني

تة فيما حرم هللا من األطعمة واملواد واملكاسب احملرمة، كاخلمور واخلنزير واملي متاجرهتمال جيوز  .1
خان، وبيع ما يكثر التعامل به يف داير املخالفني كبيع األصنام والكالب ولو واملخدرات والدّ 

 عليهم محرّ على قوم أكل شيء، م هللا إذا حرّ  إنّ »أنه قال:  ا ثبت عنه مع غري املسلمني؛ مل
 .(3) «مثنه

                                                 

 .89، صاملسلم مواطنا يف أورب، د.طاملولوي،   (1)
 .1/647، اجلامع ألحكام القرآن، د.طالقرطيب،   (2)
(، قال ابن القيم يف زاد 3485)، رقم 388، أبواب اإلجارة، ابب يف مثن اخلمر وامليتة، ص السننيف  داود أخرجه أبو  (3)

 .5/661: إسناده صحيح، عادامل
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يوع الغرر كالتأمني التجاري ال جيوز التعامل مع غري املسلمني ابملعامالت احملرمة كالراب والقمار وب .2
 :عدة أدلة منها علىيف عدم اجلواز  استند العلماءوقد   ،(1)نو  حبرمته العلماء املعاصر الذي أفت

 .(2)«الغرر احلصاة، وعن بيع هنى عن بيع»: ما ورد عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب 

 :وهو مأخوذ من قوهلم هو ما طوي عنك وخفي عليك ابطنه، أصل الغرر"قال اخلطايب: 
معلوم أو كان املقصود منه جمهوال غري  ، وكل بيعط و ْيت  الثـ ْوب  ع ل ى غ ر ة  أ ْي ك ْسر ه  اأْل و ل  

، لألموال أن تضيع حتصينا   ؛بيع الغرر عن ، وإمنا هنى و غررمعجوزا عنه غري مقدور عليه فه
 .(3)"وقطعا للخصومة بني الناس

، حيمن الدولة كالتأمني على السيارة والتأمني الصّ  (4)  وإلزاميا كان إجباراي  ويستثىن من ذلك ما 

حول موضوع عقود التأمني خارج داير فقهاء الشريعة يف إحدى قراراته، ب جممع وإىل ذلك ذه
 ذهب إىل التفريق بني:حيث اإلسالم، 

ب التعاون من اب ويعدّ  ،بني التأمني التكافلي الذي يستند إىل التعاون والتكافل"
مني مشروع، والتأمني التجاري الذي تكتنفه شبهات شرعية على الب والتقوى، وهو أت

 عديدة كالغرر والراب وأكل أموال الناس ابلباطل، وأكد القرار على حترمي هذا النوع.
 أنه مراعاة خلصوصية حال املسلمني املقيمني خارج داير اإلسالم يف ضرورة وبنّي 

الدولة اليت يقيمون فيها يرى الرتخص يف التأمني اإلجباري امللزم مبقتضى التزامهم بقوانني 
شتد إليه احلاجة من أنواع التأمني األخرى كالتأمني الصحي مثال، القوانني، وفيما ت

وبعض أنواع التأمني ضد املسؤولية.كما أوصى اجملمع بضرورة املسارعة إىل إنشاء 
                                                 

انظر على سبيل املثال: أحباث هيئة كبار العلماء، قرار هيئة كبار العلماء بشأن موضوع التأمني،   (1)
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=410&Page

No=1&BookID=1 
، وأخرجه (1513، رقم )614الذي فيه غرر، ص بيع احلصاة، والبيع ، كتاب البيوع، ابب بطالنالصحيحأخرجه مسلم يف   (2)

 (.19624، رقم )594، صابب من قال ال جيوز بيع ما جنس منهالبيهقي يف السنن الكبى، كتاب الضحااي، 
 .9/165، 2عون املعبود على سنن أيب داود، ط، العظيم آابدي  (3)
، "شرعي من التأمني اإلجبارياملوقف ال"انظر: موقع الشبكة اإلسالمية،   (4)

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id
=25925
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لنموذج اإلسالمي يف ابب التأمني، وجتنب األمة شركات التأمني اإلسالمية اليت تعمم ا
بضرورة أن يتجه املرتخصون يف هذه  الوقوع يف مثل هذا العقود الفاسدة، كما أوصى

املرحلة االنتقالية قدر اإلمكان إىل الشركات اليت تطبق بعض أساليب التأمني اليت 
 .(1)"ةتقرتب من التأمني التكافلي الذي تباشره شركات التأمني اإلسالمي

املسيح  جيوز بيع ما يستعني به غري املسلمني على أمر دينهم وشعائرهم، كبيع الصلبان وصورال  .3
أو ما يستعينون بشرائه  بيع األرض أو الدار ملن يتخذها كنيسة أو معبدا،  ، و -عليه السالم-

كذا و : "ففي مواهب اجلليل شرح خمتصر خليلم، كبيع العنب ملن يتخذه مخرا. على أمر حمرّ 
فيها اخلمر وقاله يف عل وكذا ملن جي بيع الدار، وكراؤها ملن يتخذها كنيسة أو بيت انر حيرم

 .(3)"يعملها صليبا ، وكذا بيع اخلشبة ملن(2)املدونة

كما جيب االنتباه عند عقد الشركة مع غري املسلم من متكينه من التصرف املطلق أبموال     
: ابن القيمن عدم جنوحه إىل معاملة غري مشروعة. يقول الشركة، دون إجراء رقابة عليه لضما

 -؟ الرجل يشارك اليهودي والنصراين وسئل عن-  أاب عبد هللا مسعت يم:إبراهإسحاق بن  قال"
، وذلك أهنم أيكلون الراب ويستحلون (5)، ولكن هو يلي البيع والشراء(4)يشاركهمقال : 
 .(6)"األموال

ري املسلم، وشرائه على شرائه، وسومه على سومه، يقول ابن عبد ال جيوز بيع املسلم على بيع غ .4
، على سومه، وال يسوم مي ال جيوز ألحد أن يبيع على بيعهالذّ  ال أعلم خالفا يف أن": (7)البّ 

                                                 

جممع فقهاء الشريعة، قرارات املؤمتر السنوي الثاين جملمع فقهاء الشريعة املنعقد يف العاصمة الدامناركية كوبنهاجن،   (1)
http://www.amjaonline.org/en/declarations/20-declarations/ 

 .2/216، 1ط، لإلمام مالك املدونة الكربى انظر:  (2)
 .4/254 ،3ط ،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلاحلطاب،   (3)
 .1/106، 1، طأليب بكر اخلالل أحكام أهل امللل من اجلامع ملسائل اإلمام أمحدانظر:  (4)

: سألت أاب عبويف رواية األثرم: " )5( : يشاركهم، ولكن ال خيلو اليهودي والنصراين د هللا عن مشاركة ق ال  اليهودي والنصراين؟ ق ال 
 .1/106، 1ط". انظر: نفس املرجع السابق، ابملال دونه، يكون هو يليه ألنه يعمل ابلراب

 .3/1330، 1أحكام أهل الذمة، طابن القيم،  (6)
أبو عمر، يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الب بن عاصم النمري األندلسي ، حافظ املغرب، شيخ اإلسالم هو اإلمام العالمة )7(

. من تصانيفه: ه368، مولده يف سنة  صاحب التصانيف الفائقةمؤرخ، أديب، حباثة، يقال له حافظ املغرب. ، القرطيب ، املالكي ، 
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فإنه قال: ال أبس بدخول املسلم على الذمي يف  وزاعياأل وأنه، واملسلم يف ذلك سواء إال
، وخاطب يف أن ال يبيع بعضهم على بيع بعضإمنا خاطب املسلمني  ألن رسول هللا  ؛سومه
، سائر العلماء ال جيوز ذلك، وقال أن ال يبيع على بيع أخيه املسلم، فليس الذمي كذلك املسلم

، وحنوه كذلك ، ويف ربح ما مل يضمن(1)شجْ ن النّ كما دخل الذمي يف النهي عأنه   واحلجة هلم
 . (2) هذا.."يف يدخل 

 العمل عندهم: : خامسا
أجريا ، بشرط أال يعمل يف شيء حمرم كبيع  إىل جواز عمل املسلم عند غري املسلم (3)هب العلماءذ

جر نفسه منه يف ا إن آفأمّ "اخلمر أو اخلنزيز، أو التعامل ابلراب، أو أي حمرم آخر. يقول ابن قدامة: 
عنه ـ عمل معني يف الذمة، كخياطة ثوب، وقصارته، جاز بغري خالف نعلمه، ألن عليا ـ رضي هللا 

بذلك، فلم ينكره، وكذلك  ، وأخب النيب (4)آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة
 .(5)"األنصاري، وألنه عقد معاوضة ال يتضمن إذالل املسلم، وال استخدامه

على  كذلك واتفقوا م. اتفق الفقهاء على جواز خدمة الكافر للمسلملوسوعة الفقهية: "ا ويف
الذمة، كخياطة ثوب وبناء دار، وزراعة أرض  يف عمل معني يف املسلم نفسه للكافرأن يؤجر  جواز

  .(6)وغري ذلك"

 ية:وعليه جيوز للمسلم العمل عند غري املسلم يف هذه الداير، إذا حتققت الشروط التال

 .أن يكون عمله فيما حيل للمسلم فعله .1

                                                 

(. تويف سنة  االستيعاب يف أمساء الصحابة وكتاب ) وأيب عمرو(، انفع )االكتفاء يف قراءةمالك(، وكتاب  الكايف يف مذهبكتاب )
 . 8/240، واألعالم، 159-18/153انظر: سري أعالم النبالء،  ه.463

الرغبة يف السلعة،  مسُّ ي تناجش ا؛ ألن الناجش يثريهو الزايدة يف مثن السلعة مم ن ال يريد شراءها ليقع غريه فيها، وقد : الن ْجشُ   )1(
.4/416. انظر: فتح الباري، أة البائع فيشرتكان يف اإلثويقع ذلك مبُواط

.319-13/318 ،2ط ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدابن عبد الب،   (2)
 .5/322 ،1، طابن قدامة املغينو ،2/14، 1للشربيين، ط مغين احملتاج، 4/189، 2للكاساين، ط بدائع الصنائعانظر:  (3)
 (، وقال عنه ابن حجر يف تلخيص احلبري: إسناده جيد.8935، رقم )360، مسند أيب هريرة، صاملسندد يف أخرجه أمح ا  (4)
 .5/322 ،1، طاملغين، ابن قدامة  (5)
 .19/45، 2وزارة األوقاف الكويتية، املوسوعة الفقهية، ط  (6)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760
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املهلب: كره أهل العلم أال يعينهم فيما يعود ضرره على املسلمني، قال ابن حجر: "قال  .2
ذلك إال لضرورة بشرطني، أحدمها أن يكون عمله فيما حيل للمسلم فعله، واآلخر أن ال 

 . (1)"يعينه على ما يعود ضرره على املسلمني
الشركية، كبناء كنيسة، أو صناعة صليب، وغري إعانة هلم على معتقداهتم أال يكون يف عمله  .3

وأكره للمسلم أن يعمل بّناء، أو جنارا ، أو غري ذلك يف ": ذلك. يقول اإلمام الشافعي
وأما مذهب أمحد يف اإلجارة لعمل انقوس "ـ: وقال ابن تيمية. (2)"كنائسهم اليت لصالهتم

املعقود عليها حمرمة، وكذلك اإلجارة واية واحدة، ألن املنفعة وحنوه، فقال اآلمدي ال جيوز. ر 
  .(3)"لبناء كنيسة، أو بيعة، أو صومعة، كاإلجارة لكتب كتبهم احملرفة

اخلاصة، مثل تقريب كاخلدمة الشخصية،  )*(للمسلم ومهانة أال يكون يف العمل إذالل  .4
قال ابن  ك. قال ابن حجر:"ذل أو فتح ابب السيارة له، وحنو حذائه، أو الوقوف بني يديه،

املنري: استقرت املذاهب على أن الصناع يف حوانيتهم جيوز هلم العمل ألهل الذمة، وال يعد 
ذلك من الذلة، خبالف أن خيدمه يف منزله، وبطريق التبعية له. وهللا أعلم، واملقصود ابلتبعية 

 . (4)"أن يكون ذليال  عنده
العمل يف حاانت اخلمر أو أماكن القمار، أو املطاعم اليت أن يكون العمل غري حمرم شرعا، ك .5

إن هللا إذا حرم على " لقوله تقدم اخلمر واخلنزير، أو العمل يف املتاجر اليت تبيع احملرمات، 
(5)قوم أكل شيء حرم عليهم مثنه"

إال إذا كان مضطرا لذلك العمل بشرط عدم مباشرة  ،.
وقد أفت اجملمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر ديل الشرعي. احملظور، وضرورة السعي يف إجياد الب

اإلسالمي حبرمة العمل يف املطاعم من غري ضرورة )أي املطاعم اليت تقدم اخلمر و اخلنزير(، 

                                                 

 .4/529 ،1ط فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين ،  (1)
 .4/213، األم، د.طالشافعي،   (2)
.2/41، 7ط اقتضاء الصراط املستقيم، ،ابن تيمية  (3)
فما تعارف عليه أهل البلد أهنا أعمال مهينة وذليلة، فينبغي للمسلم ، الرجوع فيها للعرفجيب  سألة أنهالرأي ابلنسبة هلذه امل )*(

اجلميع سواء أكان مسلما أو غري مسلم، كمهنة التنظيف فهذه ال تعد يف أن يتجنبها، إال إذا كان مضطرا، أما األعمال اليت يزاوهلا 
  حرج على املسلم أن يقوم هبا، وهللا أعلم. عرف هذه البلدان من األعمال املهينة، وال

 .4/529 ،1ط فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين ،  (4)
 .334سبق خترجيه، انظر:   (5)
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أما إذا اضطر للعمل يف تلك املطاعم هام فيها، و معابد شركية، أو اإلسو حبرمة تصميم 
ر أو محلها، أو صناعتها، أو االجتار هبا، و كذلك فيجوز، بشرط أال يباشر نفسه سقي اخلم

. وبذلك أفت كذلك جممع فقهاء (1)"احلال ابلنسبة لتقدمي حلوم اخلنزير، و حنوها من احملرمات
وال حرج يف مثل أعمال : "فيها مباشرة احملرم، وزاد خبصوص األعمال اليت ليست الشريعة

ملطاعم مما ال يتضمن مباشرة شيء من احملرمات احلراسة والنظافة وحنوها يف هذه البقاالت وا
ُيكر ه للمسلم العمل يف غسل األطباق واألكواب  ..ببيعها أو محلها أو إعدادها أو تقدميها.

 .(2)"انة غري املباشرة على املعصيةاليت ُتستعمل يف احملرمات؛ ملا يف ذلك من اإلع

 .نيغري املسلم اإلنسانية مع عامة اآلداب: املطلب الثاين

ومكارم العامة التزام اآلداب  ؛لته الشريعة، وأصّ يف الغرب مع اآلخرين اإلنسانية مما تفرضه العالقةو 
 ، ومن هذه اآلداب:على املستوى الشخصي، أم على املستوى اجلماعي أكان ذلك األخالق سواء

لها ابللغات األوربية، أو ما يقاب..، وأهال وسهالريخلكقول: مرحبا، وصباح ا  ،تبادل التحااي معهمأوال: 
  .(3)فالراجح جوازها بدون كراهة 

إما بقول: يهديكم هللا ويصلح ابلكم، إذا قالوا: احلمد هلل، أو أبي تشميت  ،تشميت عاطسهماثنيا: 
يرجون أن  كان اليهود يتعاطسون عند النيب )) : رضي هللا عنه قال عن أيب موسىف ،جرى به العرف

  .(4) «يهديكم هللا ويصلح ابلكم»فيقول هلم:  يقول هلم: يرمحكم هللا،

                                                 

، نقال عن موقع الشبكة اإلسالمية، 23مع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، القرار رقم انظر قرار اجمل  (1)
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=9&ChapterId=9&Boo

kId=261&CatId=201&startno=0 
 ل يف حمالت البقالة واملطاعم، ر خبصوص العمانظر: جممع فقهاء الشريعة أبمريكا، قرا  (2)

 http://amjaonline.org/en/conferences/annual-convention-new/20-declarations/82-decisions-

and-recommendations-of-amja-fifth-annual-convention-bahrain-ar

 .391-1/390، 3، طفلحمالبن  اآلداب الشرعيةانظر:   (3)
(، وقال: حسن 2739)، رقم 442، كتاب األدب، ابب ما جاء كيف تشميت العاطس، صالسننيف  الرتمذي أخرجه  (4)

 (.5038، رقم )544، كتاب األدب، ابب كيف يشمت الذمي، صالسنن صحيح، وأخرجه أبو داود يف
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كان يقبل اهلدية   واألصل يف ذلك اجلواز كما روى البخاري "أن النيب  ،تبادل اهلدااي معهماثلثا: 
 قال"، فقال رمحه هللا: قبول اهلدية من املشركنيب اببوب البخاري يف صحيحه: و ، (1)ويثيب عليها"

  .(3)بغلة بيضاء وكساه بردا  " يب للن (2): أهدى ملك أيلةأبو محيد

 . (4)مباح، وقبول ما أعطى هو كقبول ما أعطى املسلم "وقال ابن حزم: " وإعطاء الكافر 

 ويستثىن من قبول هدااي غري املسلمني:
م علينا حراما مطلقا، كاخلمر واخلنزير..، فقد روى اإلمام مسلم كون اهلدية تشتمل على حمرّ  .1

هل »: فقال له رسول هللا  ،راوية مخر ن رجال أهدى لرسول هللا إ)عن ابن عباس قال: 
 .«مب سارْرته؟»: قال: ال، فساّر إنساان . فقال له رسول هللا  .«علمت أن هللا قد حرمها؟
قال: ففتح املزادة حت ذهب ما . «م بيعهام شرهبا حرّ إن الذي حرّ »فقال: أمرته ببيعها. فقال: 

  .(5)(فيها

تشتمل على ما هو حالل وحرام، هدااي الشركات يف الكريسميس اليت ويلحق بذلك 
مخر، وبعض أنواع األجبان واحللوايت، فال قنينة   حتتوي على، و ليت تعطى للموظفنيكالعلب ا

 ، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف االقتضاء: جيوز للمسلم قبوهلا تغليبا جلانب احلظر واملنع
أيب طالب رضي هللا منا عن علي بن م عيدهم فقد قدّ وأما قبول اهلدية منهم يو "

  عنه أنه أيت هبدية النريوز فقبلها.

                                                 

و داود يف (، وأخرجه أب2585)، رقم 489، كتاب اهلبة، ابب املكافأة يف اهلبة، ص صحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (1)
 (.4512، رقم )494، كتاب الدايت، ابب فيمن سقى رجال مسا أو أطعمه فمات أيقاد منه؟، ص السنن

البلدان  معجمام. انظر: أيـْل ة: ابلفتح: مدينة على ساحل البحر األمحر قدميا  مما يلي الشام، وهي آخر احلجاز وأول الش  (2)
 .1/292، للحموي

 .494، كتاب اهلبة، ابب قبول اهلدية من املشركني، ص اجلامعصحيح أخرجه البخاري يف   (3)
 .8/121 ،املنريية .ط ،حمللىاابن حزم،   (4)
(، وأخرجه النسائي يف السنن، 1587)، رقم 644، كتاب املساقاة، ابب حترمي بيع اخلمر، صالصحيحيف  مسلم أخرجه  (5)

 (.4664، رقم )482كتاب البيوع، بيع اخلمر، ص 
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وروى ابن أيب شيبة يف املصنف حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة 
وإنه يكون هلم العيد فيهدون لنا. فقالت: أما ما ذبح  ،من اجملوس لنا أظآرا   إنّ : :قالت

 أتكلوا ولكن كلوا من أشجارهم.لذلك اليوم فال 
وقال حدثنا وكيع عن احلكم بن حكيم عن أمه عن أيب برزة أنه كان له سكان جموس 

 ،واملهرجان فكان يقول ألهله ما كان من فاكهة فكلوه  (1)فكانوا يهدون له يف النريوز
 . (2)"  .وما كان من غري ذلك فردوه

ير الذي حيل حترم من وجه آخر، كالذهب واحلر ا ما كان من اهلدااي اليت حتل من وجه و أمّ 
أن )للنساء دون الرجال، فيجوز قبوهلا وإعطاؤها ملن حتل له، كما ورد عن علي ابن أيب طالب: 

ه مُخُرا  بني قْ شقّ  »ثوب حرير فأعطاه عليا  فقال:  أكيدر دومة أهدى إىل النيب 
 . (4)(«.(3)واطمالف  

وإمنا ، يقول ابن تيمية: "-عز وجل-ا يف أعيادهم لغري هللا أال تكون من الذابئح اليت يتقرب هب .2
جيوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب يف عيدهم اببتياع أو هدية أو غري ذلك مما مل يذحبوه للعيد 

تاب فأما ذابئح اجملوس فاحلكم فيها معلوم فإهنا حرام عند العامة. وأما ما ذحبه أهل الك
إىل غري هللا نظري ما يذبح املسلمون هداايهم وضحاايهم متقربني ألعيادهم، وما يتقربون بذحبه 

هبا إىل هللا تعاىل، وذلك مثل ما يذحبون للمسيح والزهرة فعن أمحد فيها روايتان : أشهرمها يف 
 .(5)نصوصه أنه ال يباح أكله"

ابطلهم، أال يهدي املسلم هلم شيئا مبناسبة أعيادهم الدينية، ألن يف ذلك نوع إقرار هلم على  .3
اهلدااي ابسم هذين  واالعطاء ابسم النريوز واملهرجان ال جيوز، أي"قال احلصكفي احلنفي: 
                                                 

، للويس معلوف رْيُوز: عند الفرس أول يوم من أايم السنة الشمسية، ويطلق على يوم الفرح عموما . انظر: املنجد يف اللغةالن    (1)
 .850ص
 .1/327،  7اقتضاء الصراط املستقيم، ط، ابن تيمية  (2)

 وفاطمة بنت أسد بن هاشم والدة علي بنت النيب  فاطمة ما تغطي به املرأة رأسها، والفواطم: قيل: املراد ابلفواطممر: اخلُ   )3(
  .3/310. انظر: فتح الباري، ، وفاطمة بنت محزة بن عبد املطلب بن أيب طالب

لذهب والفضة على الرجال والنساء، وخامت ، كتاب اللباس والزينة، ابب حترمي استعمال إانء االصحيحيف  مسلم أخرجه  (4)
ابب لبس احلرير والذهب ، كتاب اللباس، السنن(، وأخرجه أبو داود يف 2071)، رقم 861الذهب واحلرير على الرجل، ص

  (.3596، رقم )386، ص للنساء
.1/251، 7ط اقتضاء الصراط املستقيم،ابن تيمية،   (5)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11108
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11108
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11108
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11108
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قال أبو حفص الكبري: لو أن  . وإن قصد تعظيمه كما يعظمُه املشركون يكفر.اليومني حرام
فر وحبط مخسني سنة ، ث أهدى ملشرك  يوم النريوز بيضة ، يريُد تعظيم اليوم فقد ك هللا عب درجال 
 .(1)"عمله

سلمني الدينية، كما ال جيوز للمسلمني تبادل اهلدااي بني بعضهم البعض مبناسبة أعياد غري امل
ة يف سائر األوقات للعادومن أهدى للمسلمني هدية يف هذه األعياد خمال فة "يقول ابن تيمية: 

، مثل على التشبه هبمة مما يستعان هبا ، خصوصا إن كانت اهلدي تقبل هديتهمل غري هذا العيد
اخلميس الصغري الذي يف آخر ، أو إهداء البيض واللنب والغنم يف امليالدإهداء الشمع وحنوه يف 

، ال ية ألجل العيداألعياد هد ، وكذلك أيضا ال يهدى ألحد من املسلمني يف هذهصومهم
 . (2)سيما إذا كان مما يستعان هبا على التشبه هبم كما ذكرانه "

وحلساسية هذا املوضوع، ..ل اهلدية شعائر كفرهم، كالصليب، وأشجار امليالد.أن ال حتم .4
واحتمال تنفري اآلخر من اإلسالم، يف حالة رفض اهلدية، فإنه ينبغي أن يصحب رفض هذا 

 ضيح وبيان بلني ورفق وحكمة لسبب  االمتناع عن قبول اهلدية.النوع من اهلدااي تو 

: أنه ، واألصل يف جواز عيادهتم ما رواه اإلمام البخاريشييع جنائزهمعيادة مرضاهم وتعزيتهم وترابعا: 
 .(3)"«أسلم»فقعد عند رأسه فقال له: ، يعوده ، فمرض، فأاته النيب كان غالم يهودي خيدم النيب )

ويف احلديث جواز استخدام املشرك وعيادته إذا مرض، وفيه حسن ": (4)رقاين املالكياإلمام الز  قال 
 .(5)"وعرض اإلسالم على الصيب، ولوال صحته منه ما عرضه عليه  ،وفيه استخدام الصغريالعهد، 

                                                 

 .6/754، ر املختار، د.طرد احملتار على الدابن عابدين،   (1)
 .1/227، 7اقتضاء الصراط املستقيم، طابن تيمية،   (2)
 .51سبق خترجيه، انظر: ص  (3)

زرقان ، خامتة احملدثني ابلداير املصرية، ونسبته إىل حممد بن عبد الباقي بن يوسف بن أمحد الز رقاين املالكي )أبو عبد هللا(هو   )4(
شرح املنظومة البيقونية يف مصطلح ه . من تصانيفه: )1055صويل. ولد ابلقاهرة سنة فقيه، أ(، )من قرى منوف مبصر

. تويف لك(أهبج املسالك بشرح موطأ االمام ما خمتصر املقاصد احلسنة يف االحاديث املشتهرة على االلسنة(، و)(، و)احلديث
  .10/124معجم املؤلفني، و  ،6/184األعالم،  ه. انظر:1122ابلقاهرة سنة 

 .9/333 ،1، طشرح الزرقاين على املواهب اللدنية بملنح احملمديةالزرقاين،   (5)
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 يرد أي نص يف منع ذلك، ملتعزيتهم وتشييع جنائزهم، حيث " كما اتفق مجهور الفقهاء على جواز
 .(1)وإن ذكر بعض الفقهاء كراهة ذلك أو حترميه فهي آراء شاذة، وقد تكون خاصة بظروف معينة"

، ومن التطبيقات إجابة دعوهتم ما مل تشتمل على حمرمصلتهم، و  استضافتهم، وإكرام ضيوفهم،: خامسا
، يقول عدي: " خرجت حت أقدم على (2)ملا جاءه عدي بن حامت لنيب العملية على ذلك ما صنعه ا

فقلت:  «من الرجل؟»املدينة، فدخلت عليه وهو يف مسجده، فسلمت عليه فقال:  رسول هللا 
فانطلق يب إىل بيته، فوهللا إنه لعامد يب إليه إذا لقيته امرأة ضعيفة  بن حامت فقام رسول هللا  عدي

كبرية، فاستوقفته فوقف هلا طويال  تكلمه يف حاجتها، قال: قلت يف نفسي: وهللا ما هذا مبلك! قال: 
ها إيل فقذف (4)حم ُْشو ة  ل يف ا (3)م ْن أ د م  حت إذا دخل يب بيته، فتناول وسادة  ث مضى يب رسول هللا 

، فجلست عليها، «بل أنت»، قال: قلت بل أنت فاجلس عليها، فقال: «اجلس على هذه»فقال: 
 . (5) ابألرض، قال: قلت يف نفسي: وهللا ما هذا أبمر ملك..." وجلس رسول هللا 

أن جارا : )وفيه -هارضي هللا عن-جييب من دعاه من غري املسلمني، فعن عائشة  كما كان النيب 
 «؟وهذه»: طعاما ث جاء يدعوه فقال ، فصنع لرسول هللا فارسيا كان طيب املرق لرسول هللا 

 «وهذه ؟»: : رسول هللا فعاد يدعوه، فقال. «ال»:  ال رسول هللا. فقفقال: ال - لعائشة -
: وهذه؟ قال:  ، فقال رسول هللاث عاد يدعوه. «ال»: ال رسول هللا فقال : ال . ق - لعائشة -

 . (6) ( منزله، فقاما يتدافعان حت أتيا نعم يف الثالثة
                                                 

 .85، ص املسلم مواطنا يف أورب، د.طاملولوي،   (1)
الشريف، أبو وهب وأبو طريف  احلشرج بن امرئ القيس بن عدي ، األمريعدي بن حامت ابن عبد هللا بن سعد بن هو   )2(

  .. الذي يضرب جبوده املثلصاحب النيب  وقيل سنة عشر، وكان نصرانيا قبل ذلك، أسلم يف سنة تسع،الطائي ، 
-3/163أعالم النبالء، سري  :ه. انظر68قيل أنه تويف سنة يف وسط سنة سبع ، فأكرمه واحرتمه. على النيب  عدي وفد

 .4/388، واإلصابة، 165
 . : من جلدم ْن أ د م    )3(

 .2054ص انظر: معجم اللغة العربية املعاصرة ألمحد خمتار عمر،. اور الس ع ف  الذي جيقشر النخل  الليف: (4)
 .195-194/ 4، 2السرية النبوية، طابن هشام،   (5)
، كتاب األشربة، ابب ما يفعل الضيف إذا تبعه غري من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن الصحيحيف  مسلم أخرجه  (6)

(، وأخرجه النسائي يف السنن، كتاب الطالق، الطالق ابإلشارة املفهومة، ص 2037)م ، رق842صاحب الطعام للتابع، ص 
 (.3436، رقم )326

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6176&idto=6179&bk_no=53&ID=958#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6176&idto=6179&bk_no=53&ID=958#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6176&idto=6179&bk_no=53&ID=958#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6176&idto=6179&bk_no=53&ID=958#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6176&idto=6179&bk_no=53&ID=958#docu
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ه فيدعو يف دعوته مسلمني أو النصراين يصنع صنيعا فيخنت ابنا لعن وسئل مالك قال ابن رشد: "
 .مسلما، أترى أن جييبه؟ فقال: إن شاء جاء، ليس عليه يف ذلك ضيق، إن جاء فال أبس به

إذا كان له وجه من قال حممد بن رشد: معىن قوله: إنه ال إث عليه يف ذلك وال حرج إن فعله، وذلك 
 .(1)"جوار أو قرابة أو ما أشبه ذلك

 ،، ويكافئهم على زايرهتمأن يصل غري املسلمني ويتفقد أحواهلم وال أبس  على املسلم كذلك
قال ابن جنيم: "ال أبس  فكل ذلك مما يريسخ جسور التعايش اإلنساين بني املسلمني وغري املسلمني.

 .(2)أن يصل الرجل املسلم املشرك"

 اإلنسانية مع غري املسلمني. قاتالعالنوازل املطلب الثالث: 

سلمني مع غريهم يف هذه الداير نتج عنه أنواع وألوان من العالقات الودية واألسرية شك أن اختالط املال
 إال أنه ابملقابل أفرز العديد من القضااي واإلشكاالت، من بينها:  بينهم وبني اجملتمع احمليط،

ة يتم ذلك من خالل تسليم مؤسسات رعايحيث ، غري املسلمني ألطفال املسلمني (3)تبيّن  مشكلة أوال:
القاصرين الغربية أطفال املسلمني لألسر غري املسلمة لكفالتهم، أو تبنيهم، إما بسبب وفاة األبوين 
املسلمني وعدم وجود كافل من أقرابء الطفل املسلم، أو بسبب استقدامهم من مناطق الكوارث 

كم احملكمة بنزع أو بسبب كثرة النزاعات واملشاكل اليت حتدث بني األبوين املسلمني فتح  ،(4)احلروبو 
األطفال منهما، وتسليمهم لدور الرعاية اليت تسلمهم بدورها ملن يرغب يف كفالتهم من األسر غري 

عض املسلمة، ولو كانت تلك األسرة من مثليي اجلنس، مما يؤدي إىل وقوع بعض األطفال يف براثن ب
جرائم اغتصاب وحترش جنسي الشاذين جنسيا. وقد رأينا وقرأان يف وسائل اإلعالم املختلفة حدوث 

                                                 

 .355-4/354 ،2ط ،يان والتحصيلالب، ابن رشد القرطيب  (1)
 .8/232 ،2ط ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم،   (2)

لسان ، انظر: ادعيت بنوته. وتبناه: اختذه ابنا :يقال: تبنيته أي .هو اختاذ الشخص طفال ابنا له وليس اببن له يف األصل )3(
 .2/159، العرب، د.ط

كما هو احلال مع أطفال الالجئني السوريني، حيث تطالب بعض األحزاب اهلولندية إىل جلب املزيد من األطفال الالجئني،    (4)
 هولندا، إىل الالجئني األطفال من 750 جللب اهلولندية احلكومة تدعو املعارضة أحزابانظر على سبيل املثال موقع أخبار هولندا، 

 8http://www.hollandanews.com/%D الرابط: على
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تعرض له املكفولون على أيدي بعض الكافلني وموظفي مؤسسات احلضانة ورعاية األحداث يف 
   .(1)هولندا

بسبب عدم  منيلومن احلوادث املؤسفة اليت وقفت عليها شخصيا حادثة نزع طفلني من أبوين مس
إىل الكنيسة، وترفض ختتينهما بعد  أهليتهما لرعاية طفليهما وتسليمهما ألسرة نصرانية تصطحبهما

 مطالبة األم املسلمة بذلك.

أبن لفظ الّتبينّ  يطلق ويقصد به  أحد  أن نبنّي  حيسنوقبل أن نقرتح بعض احللول هلذه اإلشكالية 
أنه ، ويستلحقه بن سب ه، وحكم هذا النوع من التبين بنا  لهخذ شخص ولد غريه اأن يتّ املعنيني: األول: 

  ﴿غري مسلم، لقوله تعاىل:  وسواء كان املتبين مسلما أعا، ال جيوز شر         

                           

            ﴾2). قال ابن كثري: 
، فأمر  -وهم األدعياء -"هذا أمر انسخ ملا كان يف ابتداء اإلسالم من جواز ادعاء األبناء األجانب 

-رمحه هللا-قال البخاري . تبارك وتعاىل برد نسبهم إىل آابئهم يف احلقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط
ه إال زيد بن حممد حت ما كنا ندعو  ن زيد بن حارثة موىل رسول هللا أ :...عن عبد هللا بن عمر:

 .      ﴾(3)"(4)﴿نزل القرآن : 

                                                 

صحيفة دي فولكس كرانت حول االعتداءات اجلنسية اليت يتعرض هلا األطفال يف انظر: ما نشره موقع راديو هولندا نقال عن   (1)
 .http://www.rnw.nl/arabic/article/283351هولندا، 

 .5-4سورة األحزاب، اآلية رقم:   (2)
، رقم 933، ص﴾﴿، كتاب التفسري، ابب: صحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   )3(
(4782.) 

 .6/377، 2تفسري القرآن العظيم، طابن كثري،   (4)
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قن أن واملعىن الثاين للّتبين: أن جيعل غري ولده كولده يف الرعاية والرتبية دو  به نسبه، وهو هبذا املعىن  يـُْلح 
يعّد نوعا من أنواع الكفالة اليت حث عليها الشرع وندب إليها، فعن سهل بن سعد قال: قال رسول 

 .(1)ابة والوسطىوأشار إىل السبّ ، «اأان وكافل اليتيم يف اجلنة هكذ»: هللا 

 (2)ة واحلنابلةذهب الشافعي يشرتط  يف الكافل أن يكون مسلما، أما إذا كان غري مسلم فقدو 
ة يف ذلك، فقال: "وال حضانة العلّ  (3)ويتهُ  اإلمام البُـ للطفل املسلم، وقد بنّي  تهكفال  عدم جوازعلى  إىل 

 ،لكافر على مسلم، بل ضرره أعظم؛ ألنه يفتنه عن دينه وخيرجه عن اإلسالم بتعليمه الكفر وتربيته عليه
 .(4)ويف ذلك كله ضرر عليه"

الفواكه الدواين ففي ، كفالته  ب كفائيا على مجاعة املسلمنيجيفإنه  (5)كان الولد لقيطا  نأما إ  
وجد مجاعة طفال منبوذا وجب عليهم التقاطه وحضنه، فإن قام  "ولذا إذا: شرح رسالة أيب زيد القريواين

  . (6)"به البعض سقط عن غريه كسائر فروض الكفاية

لمني يف هذه الداير إجياد حماضن إسالمية لألطفال الذين ولتجاوز هذا اإلشكال جيب على املس
كما جيب وجواب كفائيا ،  (7)يهجرهم آابؤهم وأمهاهتم، أو الذين حيكم القضاء برفع وصاية الوالدين عنهما

  .على األقلية املسلمة كفالة اللقيط أو اليتيم املسلم

                                                 

، وأخرجه أبو داود يف السنن، (5304، رقم )1050، ابب اللعان، صالطالقاب ، كتصحيح اجلامعأخرجه البخاري يف   (1)
 (.5150، رقم )554كتاب األدب، ابب من ضم اليتيم، ص 

 ، 8/190، 1، واملغين البن قدامة، ط3/595انظر: مغين احملتاج للشربيين، د.ط،   (2)
احلنبلى: شيخ احلنابلة مبصر يف عصره. نسبته إىل  البهويتن حسن بن إدريس منصور بن يونس بن صالح الدين ابهو   (3)

له كتب،  كان إماما مهاما عالمة يف سائر العلوم، فقيها متبحرا، أصوليا، مفسرا،  .ه1000ولد سنة ،  )هبوت( يف غربية مصر
يل النهى لشرح اإلقناع(، و)دقائق أو )كشاف القناع عن منت و )الروض املربع شرح زاد املستقنع املختصر من املقنع(، منها:

 .7/307األعالم، و  ،114خمتصر طبقات احلنابلة البن شطي، ص ه. انظر:1051املنتهى(. تويف سنة 
 .5/498، د.ط، كشاف القناع عن منت اإلقناعالبهويت،   (4)

   . 13/222، انظر: لسان العرب، د.ط. الطفل الذي يوجد مرميا على الطرق ال يعرف أبوه وال أمه :اللقيط  )5(
 .2/66 د.ط، ،الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواينالنفراوي املالكي،   (6)
.286، ص9-8 ع، اجمللة العلمية للمجلس األوريب لإلفتاء والبحوث، )بتصرف( احلضانة يف الشرععبد هللا بن بية،   (7)
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دعم األسر املسلمة اليت ترغب يف كفالة  أنه على اجلالية يف هذا الصدد نرى العملية ومن االقرتاحات
أبناء املسلمني إن مل تكن مثة مساعدات مالية خمصصة من الدولة أو املؤسسات أو اجلمعيات للكافلني، 

حسني حالوة؛ األمني فإن وجدت فال حرج من االستفادة من هذه املساعدات واملنح، حيث يرى "
الة غري املسلم لليتيم املسلم جائزة يف اجلانب املادي، العام للمجلس األوريب لإلفتاء والبحوث أن كف

الذي ينصرف إىل الطعام والشراب والكساء وغري ذلك، أما اجلانب اخلاص ابلرتبية والتوجيه فال بد من 
 .(1)اشرتاط اإلسالم يف الكافل"

ترعى كما أن على املراكز اإلسالمية االضطالع هبذا الواجب، إذا مل توجد أسر مسلمة 
ون القاصرين من اليتامى والالجئني، وهذا ما ذهب إليه اجمللس األوريب لإلفتاء، حيث أفت أبنه: شؤ 

يف رعاية من ال  على املراكز واجلمعيات واملدارس اإلسالمية العاملة يف البالد األوربية دور مهم وكبري"
تماعية، ورعاية القاصرين ية االجتستطيع األسر املسلمة رعايته، وعليهم أن يسعوا إلنشاء دور للرعا
 .واأليتام، ال سيما املراكز واجلمعيات الكبرية، ذات املرافق املتعددة

لالجئني  كما أن على هذه املراكز خماطبة اجلهات املسؤولة يف الدولة لتهيئة األجواء املناسبة
 الُقص ر، على أن الالجئنيمبا يراعي خصوصياهتم، وأتهيل األسر املسلمة للقيام بدورها لكفالة ورعاية 

 .(2)"يتم كل ذلك يف إطار القانون

أما ابلنسبة للدول الغربية اليت تلزم الكافلني بنظام التبين، وال تبيح هلم كفالة اليتامى إال إذا 
، وذلك بتبين أطفال املسلمني صوراي (3) نسبوا الولد إليهم، فاحلل هو األخذ بقاعدة )أخف الضررين(

وإعالم إحدى املراكز اإلسالمية حبقيقة الوضع، وكتابة ورقة تثبت ذلك، مع  لرمسية،يف السجالت ا
من وقوعهم  املسلمني ألطفال إنقاذا   ا يفقه فيه هذه املعاين؛ضرورة إخبار الطفل املتبىن بذلك، إذا بلغ سنّ 

                                                 

، "سلم..هل جتوز؟كفالة غري املسلم لليتيم امل"موقع إنسان أونالين، تقرير بعنوان:   (1)
http://insanonline.net/news_details.php?id=777  

 ،3/16اإلسالمية قرار اإلقامة يف غري البالد "اجمللس األوريب لإلفتاء،   (2)
 e-cfr.net/ar/index.php?ArticleID=284. 

 . 87، ص1انظر: األشباه والنظائر للسيوطي، ط  (3)
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فل أن وز للكاأبقل األضرار من مأزق التبين، كما جي أبيدي الكنائس واملنظمات التنصريية، وخروجا  
 .يوصي ملن كفله بثلث الوصية إذا كب بدال من املرياث

كما يقرتح يف هذا الصدد خروجا من إشكالية اختالط املكفول أبقارب الكافل، أن ترضعه 
 زوج الكافل أو أختها.

وهبذا الرأي أفت جممع فقهاء الشريعة أبمريكا يف إحدى قراراته حول تبين املهجرين من أطفال 
 ج داير اإلسالم ، فنص على التايل:املسلمني خار 
"كفالة األيتام ومن يف حكمهم من اللقطاء واملشردين من أجل الطاعات وأزكاها  .1

وأشار ، «اأان وكافل اليتيم يف اجلنة هكذ»: ، فقد قال -عز وجل-عند هللا 
 .(1)ابة والوسطىإىل السبّ 

ات اجلاهلية، وهو بين الذي ينسب فيه الطفل إىل غري أبيه من عاداألصل أن التّ  .2
﴿من احملرمات القطعية يف الشريعة اإلسالمية، فقد قال تعاىل:     

                            
                            

    ﴾2). 

إذا تعني هذا التبين سبيال الستنقاذ املهجرين إىل الغرب من أطفال املسلمني من  .3
أخطار تبين الكنائس واجلمعيات غري اإلسالمية هلم، ومل تتيسر كفالتهم عن طريق 

اجملردة؛ فإنه يرخص يف هذا التبين بشكل صوري على أن تتخذ اإلجراءات الكفالة 
دود الكفالة، وحتول دون االختالط يف العملية اليت حتصر هذه العالقة يف ح

األنساب، وجتنب االختالط غري املشروع، وبذل األسباب الشرعية اليت تعني على 
، وتسجيلها أمام املركز ذلك، ومن ذلك إشهاد اجلالية املسلمة على هذه الواقعة

                                                 

 .359سبق خترجيه، انظر ص   (1)
 .5-4سورة األحزاب، اآلية رقم:   (2)
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اإلسالمي، وإرضاع هذا الطفل من زوجه إن كانت ذات لنب، أو أختها مثال؛ 
 .(1)ملشكلة االختالط يف املستقبل" حالا 

وتريد إرضاعه لطفل، ومل  (2)أو مل حتمل، أو مل تلد، ث اثب هلا لنب، كانت املرأة عقيماما إذا  أ
العلماء يف هذه املسألة على رأيني: األول: أن هذا اللنب ينشر جتد من قريباهتا من ترضعه، فقد اختلف 

ولو ":-مبينا اختالف أقوال الفقهاء يف هذه املسألة- ابن تيمية يقولاحلرمة، والثاين: الينشر احلرمة. 
ا ينشر احلرمة يف مذهب أىب حنيفة، ومالك، : فهذالمرأة مل تتزوج قط (3)بنب اث  ذا اللّ ر أن هقدّ 

  .(4): أنه ال ينشر احلرمة "هي رواية عن أمحد، وظاهر مذهبهوالشافعي، و 

يف املغين أن الرأي القائل ابنتشار احلرمة هو مذهب اجلمور، وذهب إىل صحته  ابن قدامة وذكر
نشر احلرمة يف أظهر الروايتني ، "وإن اثب المرأة لنب من غري وطء، فأرضعت به طفال   :ورجحانه، فقال 

ومذهب مالك، والثوري، والشافعي، وأيب ثور، وأصحاب الرأي، وكل من حيفظ  ، وهو قول ابن حامد،
وألنه لنب امرأة فتعلق به التحرمي،  ،   ﴾(5):﴿ابُن املنذر؛ لقول هللا تعاىل  عنه

 . : فجنسه معتادكما لو اثب بوطء؛ وألن ألبان النساء خلقت لغذاء األطفال، فإن كان هذا اندرا  

، والرواية الثانية : ال تنشر احلرمة؛ ألنه اندر، مل جتر العادة به لتغذية األطفال فأشبه لنب الرجال
 . (6) واألول: أصح "

                                                 

، كاليفورنيا  – سكرمنتو مبدينة املنعقدة أبمريكا الشريعة فقهاء جملمع األوىل الألئمة دورةل اخلتامي البيان  )1(
http://www.amjaonline.net/2004/04/%D8%A7 

 بعد الوالدة. يتدفق يف ثدي األمألن العادة أن اللنب وهذا اندر،   (2)
: اثب الناسيقال: وأتيت مبعىن: اجتمع.  .: رجع بعد ذهابهوثواباناثب الرجل يثوب ثواب يقال: وعاد.  اثب: أتيت مبعىن رجع )3(

   . 3/51، انظر: لسان العرب، د.ط. اجتمعوا وجاءوا . وكذلك املاء إذا اجتمع يف احلوض
 .  24/50، جمموع الفتاوى، د.طابن تيمية،  (4)
  .23سورة النساء، اآلية:  (5)
 .8/144 ،1املغين، طن قدامة، اب  (6)

http://www.amjaonline.net/2004/04/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
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: "لنب النساء خملوق لالغتذاء، وليس مجاع الرجل شرطا  ، فقالاملاوردي الشافعي مامإىل ذلك ذهب اإلو 
األغلب، فصار كالبكر إذا نزل هلا لنب فأرضعت به طفال : انتشرت به فيه، وإن كان سببا  لنزوله يف 

 .(1)حرمة الرضاع، وإن كان من غري مجاع "

ء، واالفتاء بثبوت حرمة الرضاع بني وبناء على ما سبق، فيجوز األخذ بقول مجهور الفقها
خروجا  من إشكالية  ؛الرضيع املكفول واملرضعة اليت اثب هلا لنب، وانتشار هذه احلرمة إىل أوالدها

 االختالط .

إدرار اللنب عب بعض الوسائل احلديثة، إبشراف أطباء حت ال يكون "كما ميكن يف هذه احلالة 
 ج املكفول لنب بشكل طبيعي.، إن مل يثب لزو (2)هناك ضرر عليها"

وهنا رأي آخر وجيه مبين على الضرورة ومراعاة مراتب مقاصد الشريعة، حيث يرى وجوب 
لقّصر من الالجئني املسلمني الذين فروا من جحيم احلروب، إىل األسر املسلمة، دون النظر يف ضم ا

اجمللس األوريب لإلفتاء أبن:  األحكام اجلزئية اليت جيب أن تراعى يف أوضاعها الطبيعية، حيث أفت
ُقص ر من املسلمني يف أورواب أن يقوموا بواجب األخوة اإلنسانية، وأن يعملوا على ضم العلى "

 .الالجئني إىل أبنائهم وبناهتم، وحيفظوهم كما حيفظون ذريتهم، رعاية خلصائصهم

اطالع على بعض عورة، وال يصح التلكؤ يف حكم ذلك أو التوقف فيه ألجل مظنة خلوة أو 
فهذه األحكام اجلزئية تراعى ما أمكن يف أوضاعها الطبيعية، وهي مظنونة هنا وليست قطعية، وال حتول 

 .ون القيام مبثل هذه الفريضة اخلطرية يف كفالة الُقص ر من الالجئنيد

ولنستحضر أن األحكام الشرعية تتفاوت درجاهتا، فال يصح أن يقدم األدىن فيها على 
 !األعلى، فكيف واألدىن ظين الوقوع واألعلى قطعي إىل حد الضرورة؟

                                                 

 .11/413 ،1ط ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي املاوردي، (1)
 ، "فتوى حول ضوابط التبين يف بالد الغرب" علواين،  )2(
 http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8255/8422/51639-2004-08-01%2017-37-

04.html
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ن ينظروا بعد ضمهم إليهم يف الوسائل املثلى فال ينبغي التفريط يف هؤالء الالجئني، وعلى املسلمني أ
 .(1)"لتجنب ما خيشون منه

كل السبل تفعيل  األقلية املسلمة يف هذه الداير وأخريا يف هذا اإلطار يرى الباحث أنه على 
قوانني تراعي اخللفية الدينية والثقافية ، من أجل سّن على احلكومات الغربية القانونية ووسائل الضغط

د تسليمه للكافلني؛ وإعطاء األولوية يف الكفالة للمتحدين مع احملضون يف الداينة حت للمحضون عن
 .حتفظ للمحضون هويته فال يعتدى عليها

د أن فقهاء األحناف قد راعوا هذه املسألة؛ حيث اشرتطوا احتاد والدارس للفقه اإلسالمي جي
احتاد الدين  -أي من شروط احلضانة-ها ومن" الدين يف العصبة احلاضنة، فقد جاء يف بدائع الصنائع:

 ؛وقال: هذا قول أيب حنيفة، وقياسه ال أن يكون على دينه كذا ذكر حممد،فال حق للعصبة يف الصيب، إ
  يثبت إال للعصبة واختالف الدين مينع التعصيب.ألن هذا احلق ال

ي؛ أن اليهودي أوىل وقد قالوا يف األخوين إذا كان أحدمها مسلما، واآلخر يهوداي والصيب يهود
 . (2)"به ألنه عصبة ال املسلم

ت هبا البلوى، وصارت مثار اختالف بني عمّ  فقد، اثنيا: إشكالية التهنئة أبعياد رأس السنة امليالدية
املسلمني عند حلول كل سنة ميالدية جديدة، ومما يزيد الوضع تعقيدا أن اآلخرين هم من يبادرون 

شديد بني مبادلتهم للتهنئة، أو السكوت واإلحجام مع ما يرتتب عليه  ابلتهنئة، فيحس املسلم حبرج
 نية مع غري املسلمني. من انعكاسات سلبية على واقع العالقات اإلنسا

وإزاء هذه النازلة اختلفت أقوال العلماء املعاصرين يف جواز هتنئتهم هبذا العيد بني مانع وجميز 
  بشروط وضوابط.

                                                 

، ص 23، عاألوريب لإلفتاءاجمللس كفالة األطفال الالجئني يف أوراب، اجمللة العلمية األوريب لإلفتاء،  جمللس انظر: فتوى ا  (1)
223-224. 
.4/43 ،2ترتيب الشرائع، طبدائع الصنائع يف الكاساين،   (2)



359

 

جلنة اإلفتاء يف اململكة العربية السعودية، وجلنة الفتوى ابلشبكة اإلسالمية ، والتحرميفمّمن ذهبوا إىل املنع 
 :(1) "واستدلوا على ذلك ابلتايلبن عثيمني، بدولة قطر، وحممد صاحل ا

 ﴿: أن يف التهنئة أبعيادهم إقرار هلم على ابطلهم، ورضى به هلم. قال تعاىل .1

          ﴾(2) . 
 تعاىل. أن ذلك من املداهنة يف دين هللا .2
 التهنئة تشبه ابلكفار.أن يف  .3

إذا رجي من وراء ذلك حتقيق مصلحة  إىل جواز التهنئة هبذه املناسبة ويف املقابل هناك من ذهب
، عند التهنئة ورة التقيد ابلضوابط الشرعيةمع ضر  راجحة كتأليف قلوهبم، أو كّف أذاهم عن املسلمني

 واستدلوا على ذلك ابلتايل: ،(3) لإلفتاءاجمللس األوريبو  وميثل هذا الرأي كل من جبهة علماء األزهر،
 .نص قطعي يف حترمي التهنئة عدم وجود .1

 .كل ما ورد يف التحرمي إمنا هو يف املشاركة، وليس يف جمرد التهنئة   .2

الشرعية حتث على الب إىل أهل الكتاب غري احملاربني، مجلة من النصوص  ورود .3
     ﴿من ذلك قوله تعاىل:  والتهنئة هلم من الب هبم،

                           
      ﴾. 

                                                 

ألوىل(، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة )اجملموعة ا انظر: فتاوى (1)
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&PageNo=1&PageI,

 .3/45 ط: األخرية،  العثيمني،جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل و
.7 سورة الزمر: اآلية:)2(

، حول هتنئة أهل الكتاب أبعيادهم ومشاركتهم فيهاانظر: بيان جبهة علماء األزهر   (3)
http://www.jabhaonline.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4 

 ،  http://e-cfr.org/new/fatwa، اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث كم هتنئة غري املسلمني أبعيادهم،فتوى حو 

http://www.jabhaonline.net/index.php?option=com_content&view=article&id=482:2010-12-31-17-09-28&catid=27:2009-10-16-18-46-20&Itemid=3
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إذا كان النصارى يهنئون  ، ويتأكد ذلكمن ابب مبادلة التحية مبثلهاا أهن .4
﴿تعاىل:  قال ،املسلمني أبعيادهم               

﴾(1).  

  ، ومن ذلك:من خري غالب هتنئتهميف مآالت النظر  .5

ر املسلمني على حقيقتهم ابلصورة احلسنة الالئقة هبم مما يعد إظها .أ
 .نوعا من الدعوة إىل هللا

اإلسالم الذي يفرض على أتباعه فعل كل مجيل حت  حماسن برازإ  .ب
 مع غري املسلمني.

  :الشروط التالية مع ضرورة مراعاة

هم منها ألشكال اليت يفا: جيب أن ختلو تلك التهنئة من أي شكل من الشرط األول
 .إقرار بعقيدهتم

الشرط الثاين: أال حيضر املهنئ طقوسا من طقوسات احتفاالهتم، ومنها الذهاب إىل 
 .ملا يكون فيها من إعالن الكفر ،الكنيسة وحنوها

ر وصليب وحنو مصحوبة مبحرم، كتقدمي مخ : أال تكون تلك التهنئةثالثالشرط ال
 ذلك.

ة ما ينصرف منها إىل غري الداللة االجتماعية ال تتجاوز تلك التهنئأ: رابعالشرط ال
 .(كل سنة وأنتم طيبون، أو وأنت طيب)دون الدينية من مثل قولنا هلم 

ونظرا لقوة اخلالف يف هذه املسألة، وصعوبة ترجيح أحد الرأيني على اآلخر، فالرأي جتنب هتنئة 
اخلالف، وأال يُقدم عليها سواء على من  ين، وخروجا  للدّ  املسلمني مبثل هذه املناسبات؛ احتياطا  غري 

املستوى الشخصي أم املؤسسايت إال عند مبادرة اآلخر ابلتهنئة، وُوجد حرج شديد يف عدم الرد عليهم، 
بسبب رجحان قد ينعكس سلبا على صورة اإلسالم واملسلمني، أو كان يف ذلك اتقاء لشرهم، أو 

نه أن يفهم منه إقرار على ابطلهم، واالكتفاء مصلحة التهنئة على مفسدهتا، مع جتنب كل ما من شأ
املؤمتر السادس جملمع بعبارات عامة تفي ابملطلوب، وشبيه هبذا الرأي ذهب جممع فقهاء الشريعة يف  

حيث نصوا على أن "األصل هو  فقهاء الشريعة أبمريكا حتت عنوان نوازل الناشئة خارج داير اإلسالم،
املسلمني، ومن ذلك هتنئتهم يف األمور االجتماعية املشرتكة كالزواج أو الب والقسط يف التعامل مع غري 
                                                 

.86سورة النساء، اآلية: )1(
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قدوم املولود وحنوه، أما األعياد الدينية فاألصل أهنا من خصوصيات امللل والنحل، فتبقى خمتصة أبهلها، 
بكلمات عامة ال تتضمن انتهاكا هلذه اخلصوصيات، وال  وال أبس عند رجحان املصلحة من جماملة

 .(1)لى إقرار هلم على دينهم أو رضا بذلك "تشتمل ع

 الفصل:  خالصة
ها االجتماعي، تقوم على عدة أحكام ا سبق ذكره يتضح أن العالقة اإلنسانية مع غري املسلمني يف شقّ ممّ 

ففي جمال الزواج واملصاهرة مع غري املسلمني، حّرمت دميومتها واستقرارها،  علىحفاظا  ؛وضوابط
ملسلم ابملسلمة، الستحالة التعايش الفكري والعقدي بينهما، بينما أجازت االرتباط الشريعة زواج غري ا

ابلكتابية، ملا ينتج عنه من مصاحل ومقاصد وحكم كثرية، تتحّقق إذا روعيت يف ذلك شروط عّدة، 
 ، ومراعاة حقوق الزوجة الكتابية: منترتب فتنة أو ضرر عدمو ها: احلصانة والعفة وحتقق القوامة، أمه

 معاشرة ابملعروف، وحرية يف االعتقاد، وممارسة للشعائر التعبدية.

كما أّسست  الشريعة اإلسالمية عالقة املسلم مع والديه غري املسلمني على أساس الصحبة 
من الب واإلحسان والنفقة والصلة والدعاء هلما ابهلداية والرشاد، وأن متتّد  ابملعروف، وأداء حقوقهما

يبة إىل ابقي القرابة من غري املسلمني، فيصل رمحهم، ويب هبم وحيسن إليهم، ويشاركهم هذه العالقة الط
 أفراحهم وأتراحهم.

احبتهم ومؤاكلتهم، سع هذه العالقة لتشمل مجيع املساملني من غري املسلمني، فيجوز مصكما تتّ 
كما أنه على   ،جنائزهم عيادة مرضاهم وتعزيتهم وتشييع وأنه ال حرج يفومعاملتهم  ماليا واقتصاداي، 

، فيحسن جريهتم، ويكرم مبكارم األخالق وآداب اإلسالممعهم  أن يتحلىاملسلم يف هذه الداير 
حسان إليهم، كل ذلك يف إطار من ضيوفهم، وجييب دعوهتم، ويبادهلم التحية، ويقدم يد املعروف واإل

 االلتزام ابألحكام والضوابط الشرعية هلذه العالقة.

   

                                                 

، كندا  – مبونرتايل املنعقدة أبمريكا الشريعة فقهاء جملمع األوىل الألئمة دورةل اخلتامي البيان  )1(
http://www.amjaonline.net/2009/11 



http://www.amjaonline.net/2004/04/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
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 ةاخلامت

وإشكاالته ومعززاته  هوبعد التعريج على أهم منطلقات ،هذا املوضوعيف ثنااي  الطيبةهذه اجلولة بعد 
بتأسيس  فائقة   عناية   تقد أولو الشريعة اإلسالمية  أنّ  بشكل عام نستنتج ؛نوازله ومستجداتهأحكامه و و 

 بل وضعت لنا قاعدة   ؛اافظة عليهالوسال العملية الكفيلة ابحملبيان ، و مع اآلخر اإلنسانية قواعد العالقة
سواء أكانوا يف داير املسلمني أم يف  ؛املنطلق اليت تنبثق منه كل العالقات مع غري املسلمني تعدّ  ذهبية  
 .الب والعدلهو:  غري املسلم املساملمع اإلنسانية أن مدار العالقة  تفيد، وهي قاعدة غري املسلمني داير

رة هلذه احلقيقة، والكاشفة لشواهد تلو األخرى املقر اب -وهلل احلمد واملنة– الدراسةهذه  وقد استفاضت
 ة الشرعية.م  هلذه املسل  

 ومناقشته، ، وعرضه،حبثه خالل ما استطعناكذلك من خالل هذا الدراسة املتواضعة، ومن 
 -هة نظريمن وج-آراء فقهية معتبة ميكننا أن خنرج بعدة نتائج وتوصيات أعدها أقوال و  وترجيحه من

 خالصة هذا البحث.

 أهم نتائج البحث. أوال:
والتجنس واملواطنة يف البلدان الغربية إذا توفر شرطان أساسيان:  الدائمة وز للمسلم اإلقامةجي .1

 األمن على نفسه، وعلى من حتت رعايته. واآلخر: قدرته على إظهار شعائر دينه.أوهلما: 
األمان املعاصرة اليت ياسي أو اإلنساين من أنواع بطاقات اإلقامة واجلنسية وحق اللجوء الس .2

 .جيب على املسلم االلتزام مبقتضياهتا

الغربية؛ أهنا  جملتمعاتيف ا املسلمني بغري األقلية غري املسلمةأن التوصيف الفقهي لعالقة   .3
 .األمان عقدل اآلاثر الشرعيةعالقة سلم وأمان وعهد ودعوة ترتتب عليها كل 

 د األمان بني األقلية املسلمة وغريها يف هذه الداير: من مقتضيات عقأن  .4

، مع جتنب افيه ون يقيمأنظمة وقوانني البلد اليتواحرتام  ،الوفاء ابلعهود واملواثيق .أ
 .إليه كان مضطراما  ما خيالف الشريعة من أنظمتها، إال 
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د إحدى الدول الغربية على بلد من بلدان املسلمني ال جيوز ألح يف حالة اعتداء  .ب
من األقلية املسلمة نصرة إخوانه املسلمني إال بعد أن يلغ عقد األمان مع من 

 أمنوه، ويعلمهم بذلك.
من مساعدات إنسانية يستثىن من أنواع النصرة ما تسمح به القوانني الغربية   .ج

 عالمية. إأنشطة سياسية و دواء، و الطعام و كال
اضهم، وضرورة مقابلة إحساهنم حرمة خيانتهم والغدر هبم يف أنفسهم وأمواهلم وأعر   .د

 .ابلشكر والوفاء اجلميل
 عدم جواز التجسس عليهم لصاحل أية جهة أخرى. .ه

الشرعية يف إقامتها يف الداير الغربية، ويف عالقتها  ألقلية املسلمة االلتزام ابلضوابطعلى ا .5
 ومن ذلك: اإلنسانية مع اآلخر،

 .الوالء والباء مبفهومها الصحيحااللتزام بعقيدة  .أ
 .جتنب التشبه بغري املسلمني فيما هو من خصائص دينهم .ب
سببا يف دفع ضرر عن  إذا كان ذلكالتشبه هبم أحياان يف هديهم الظاهر جيوز  .ج

 .املسلمني، أو أتليفهم على الدخول يف اإلسالم
ال جيوز للمسلمني يف الغرب أن يشرتكوا مع غري املسلمني يف أي قتال ضد أهل  .د

 .الظروف واملبرات والضغوطاإلسالم، مهما كانت 
 . الدول الغربيةالتجسس على املسلمني لصاحل حيرم على املسلم  .ه
ريعة إال إذا كان مضطرا، ال جيوز للمسلم أن يتحاكم إىل قوانينهم اليت ختالف الش .و

ويف املقابل جيب على األقلية املسلمة أن تسعى إىل إنشاء جمالس التحكيم الشرعية، 
 .النزاعات املالية واالجتماعية اليت تقع بني املسلمني تضطلع بدور فضل

 : من أهم املقاصد الشرعية لعالقة األقلية املسلمة بغري املسلمني .6
، ومن وأمواهلم وأعراضهم حق محاية اآلخرين يف أرواحهم يتمثل يفاحلقوقي: و  املقصد  .أ

 ذلك:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
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مبقتضى العهد، فال حيل  ن أرواح غري املسلمني معصومةاالعتقاد أب -
   اإلقدام على أي عمل إرهايب أو إجرامي أوساط هذه اجملتمعات.

 االعتقاد حبرمة أعراضهم، فال جيوز غيبتهم وال االستهزاء هبم. -

سب احلرام على اختالف أنواعها، ومنها كل أساليب الك  اجتناب -
الكذب والغش والتدليس من أجل احلصول على املساعدات اجلكومية، 

 .التحايل إلسقاطهاو التهرب من دفع الضرائب، أو 

، وتعريفهم بدين اإلسالم، دعوة غري املسلمني الدعوي: ويتمثل يف وجوب  املقصد  .ب
مية، ومستحبة يف حق أفرادهم، فرض عني على مساجدهم ومراكزهم اإلسالوأن ذلك 

  ني على الفرد حسب الظروف واألحوال. وقد تتع
املؤثرة  ،التحدايت اخلارجية والداخليةلتجاوز  ؛سالكامل كلعلى األقلية املسلمة أن تنتهج   .7

 ومن ذلك: ،على عالقتها اإلنسانية مع غري املسلمني
، شروعة للمطالبة حبقوقهااستعمال كل الوسائل املتاحة وامل :اخلارجيستوى املعلى  .أ

ملواجهة األحزاب اليمينية، ووسائل اإلعالم املغرضة،  ردات فعل منظمة وحضاريةاختاذ و 
 ... ملكافحة كراهية اإلسالم واملسلمنيإنشاء مراصد وتفعيل اجلانب اإلعالمي، و 

واالهتمام بتجديد  وأتطري األئمة، : تفعيل رسالة املسجد،الداخليستوى املعلى   .ب
وإنشاء املؤسسات االجتماعية، واالهتمام بعنصري املرأة وير اخلطاب الديين، وتط

 والشباب، واالنفتاح اإلجيايب على اجملتمع الغريب...
إجياد هيئة إسالمية تضم قادة العلم والرأي والفكر والسياسة يف كل بلد أوريب ضرورة  .ت

 .قيدون بقراراهتاتكون هلا شبه والية على أمور املسلمني ، جيتمعون حوهلا ويت
انونيا، ورفع دعاوى قضائية متابعة املسيئني لإلسالم واملسلمني قوز لألقلية املسلمة جي .ث

 لدى احملاكم الغربية. ضدهم
 على األقلية تعزيز جسور وروابط التواصل اإلنساين مع غري املسلمني يف الغرب، من خالل: .8

 .التعايشدة على تعزيز املساعوالوسائط الرتبوية انتهاج األساليب واملناهج  .أ
  .تقدمي خمتلف أشكال التعاون اإلغاثي واإلنساين .ب
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 .يف اجملال التنموي الفاعل اإلسهام .ج
 .احلفاظ على أمن اجملتمعات اليت يقيمون فيها، والدفاع عنها ضد أي اعتداء خارجي .د
املشاركة يف االستحقاقات السياسية، ومن ذلك: االلتحاق ابألحزاب، واملشاركة يف  .ه

ا وتصويتا، وأتسيس أحزاب إسالمية، وتقلد الوالايت والوظائف نتخاابت ترشيحاال
 العامة، واالخنراط يف مؤسسات اجملتمع املدين.

، يف اجملال االجتماعي لألقلية املسلمة مع غري املسلمني من أحكام العالقات اإلنسانية .9
 :أنه

الشروط، أمهها: كوهنا عدة  جيوز للمسلم الزواج ابلكتابية يف الداير الغربية إذا حتققت .أ
 كتابية، وأال يرتتب على زواجه منها فتنة أو ضرر.

للزوجة الكتابية حقوق عديدة، منها: حقها يف البقاء على دينها، وممارسة شعائرها الدينية،  .ب
 واحلق يف املعاشرة ابملعروف.

 ، وال مدعي اإلسالم.ال جيوز للمسلمة الزواج بغري املسلم .ج
زوجها على الكفر، ومل تشأ مفارقته، ورغبت يف انتظاره حت يسلم،  وبقي إذا أسلمت املرأة .د

 فال حرج عليها يف ذلك، ولكن بشرط: أال متكنه من نفسها.
من القواعد املهمة اليت هلا عالقة حبديثي عهد ابإلسالم أن عند تعارض مفسدة الكفر،   .ه

 ومفسدة املعصية والكبرية خُيتار أهون الشرين.
بوين دينا، فإن أسلمت الزوجة أو الزوج، فالولد على دين من أسلم ري األيتبع الولد خ .و

أن جيتهد يف كسب األبناء إىل  يف الداير الغربية ، لذا ينبغي على من أسلم منهمامنهما
 .جانبه، من خالل حسن القدوة واملعاملة

ا كاان إذ ماواإلنفاق عليهيف املعروف،  غري املسلمنيجيب على الولد املسلم طاعة والديه  .ز
 فقريين. 

 .لد املسلم النفقة على ابنه غري املسلمجيب على الوا .ح
 جيوز للمسلم تغسيل وتكفني جنازة قريبه غري املسلم، كما جيوز له تشييعه ودفنه. .ط
 للمسلم اجلديد إخفاء إسالمه، إذا ترتب على إعالنه ضرر. جيوز  .ي
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رة ختتلف عن معاشرة غريهم، والعشغري املسلم الذي له حق واجب يف الصلة  معاشرةأن  .ك
 .ويُغتفر فيها ماال يُغتفر يف غريها

ال جيوز لغري املسلم كفالة الطفل املسلم، ويف حالة الضرورة جيوز للمسلم تبنيه صوراي؛  .ل
 حفظا له من الوقوع أبيدي املنظمات التنصريية.

 جيوز هتنئة غري املسلمني أبعيادهم عند رجحان املصلحة. .م

 .اتأهم التوصي :اثنيا
نشاء هيئة إسالمية عليا متثل األقلية املسلمة يف كل بلد أوريب، من مهامها: ربط اجلسور إ .1

مع اجملتمع الغريب، وتعزيز العالقة اإلنسانية بني األقلية املسلمة وحميطها األوريب، وتصحيح 
ية الداعمة املناهج واملقررات الدراس ووضعالصورة، وعالج اإلشكاالت، وتفعيل احلوار، 

 هلذا الغرض.
 ، وتوعواياعلمي احبثي امركز يكون ، حبيث إنشاء مركز أوريب لشؤون األقليات املسلمة يف أوراب .2

يعىن خبدمة قضااي املسلمني يف الغرب، وتعزيز ثقافة احلوار والتسامح والتعايش بني  اتثقيفي
يدانية، لنظرية واملخمتلف مكوانت اجملتمع الغريب من خالل إعداد البحوث والدراسات ا

 ووضع اخلطط والبامج الالزمة، وتنظيم األنشطة والندوات والدورات التطويرية للفاعلني
 .واملؤثرين يف الساحة األوربية

وضع موسوعة فقهية أو دليل فقهي مشرتك يف أحكام عالقات املسلمني بغري املسلمني  .3
ية، حبيث يكون املرجعية وجمالس اإلفتاء العامليف الداير الغربية، من قبل اجملامع الفقهية 

 العلمية الوحيدة لألقلية املسلمة يف العامل الغريب.

إنشاء معاهد حبوث يف الغرب، أو برانمج علمي أكادميي ابسم )علم الغرب( يف جامعات  .4
البلدان اإلسالمية؛ لدراسة الغرب دراسة علمية متخصصة؛ لتمكني أبناء األمة من معرفة 

شاملة لداينته وقوانينه ونظمه وثقافته ومنهج حياته ومصاحله  الغرب معرفة علمية موضوعية
 .واترخيه وواقعه

إنشاء قناة فضائية تتوجه ابخلطاب للعامل الغريب، وألفراد األقلية املسلمة تتناول شؤون األقلية  .5
 املسلمة، وتعريف اآلخر ابإلسالم وحضارته.
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اد البحوث العلمية اليت تبز غريها من اجلامعات على إعدتشجيع اجلامعات اإلسالمية و  .6
حقيقة موقف اإلسالم من اآلخر، وتؤصل مبادئ التعايش اإلنساين واالجتماعي والثقايف 
واحلضاري مع اآلخر، واالستفادة من هذه البحوث يف إعداد املقررات واملناهج الدراسية 

 ألبناء املسلمني يف الغرب.
علماء املسلمني؛ ملناقشة مشاكل  يف كل سنة يشارك فيها أغلبعقد مؤمترات عاملية  .7

 األقليات املسلمة ومستجداهتا ونوازهلا، وتقدمي احللول الناجعة.

للحفاظ  ؛إنشاء حماضن خاصة أببناء املسلمني املتخلى عنهم، أو املتوىف آابؤهم يف الغرب .8
 على هويتهم وأخالقهم.

 الشؤوناف و األوقوزارات  ملسلمة يف كلإحداث إدارات متخصصة بشؤون األقليات ا .9
دعم اهليئات واملؤسسات واملراكز الدعوية يف اإلسالمية يف البلدان اإلسالمية، مهمتها: 

والعمل على إعداد دعاة متميزين ، وإرسال العلماء إىل الداير الغربية ابستمرار ؛الغرب
علم ومعرفة تعينهم على نشر يتقنون اللغات األجنبية، وتزويدهم بكل ما حيتاجونه من 

هج الوسطي، والتعامل مع واقع عصرهم، وخماطبة العقل الغريب، ومعاجلة وجهة نظر املن
 الغرب جتاه اإلسالم.

ألئمة والدعاة وتكوينهم وأتطريهم معرفيا وثقافيا من طرف علماء ل املستمر تأهيلال .10
 يح للعالقة اإلنسانية مع غريالشريعة، واملتخصصني يف الواقع الغريب؛ إلشاعة الفهم الصح

حيث ينظم ذلك إما حتت إشراف رابطة أو هيئة متثل األئمة سلمني بني األقلية املسلمة، امل
 يف كل بلد غريب، أو حتت إشراف وزارات أوقاف الدول اإلسالمية.

،   يف شؤون الشباب واألسرةنيمتخصصحتت إشراف إنشاء مراكز ونوادي شبابية   .11
 .االحنرافات السلوكية والفكريةطر اب اجلالية، وحتصينهم من خماأتطري شبمهمتها: 

   ، رعاية دينية واجتماعية.إنشاء مؤسسات لرعاية املسلمني اجلدد .12
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 الفهارس

 :فهرس اآلايت القرآنية
 الصفحة رقم اآلية السورة آليةا

﴿                          ﴾ 14 43 البقرة 

﴿      ﴾ 157 83 البقرة 

  ﴿               ...﴾ 247 143 البقرة 

﴿                             ...﴾ 164 190 البقرة 

﴿                           ﴾ 164 194 البقرة 

﴿                   ﴾ 136 216 البقرة 

﴿      ... ﴾ 299 221 البقرة 

﴿         ...﴾  311-49 256 البقرة 

 ﴿      ﴾  113 275 البقرة 

﴿          ... ﴾ 254 269 البقرة 

 ﴿                     ﴾ 333-311 272 البقرة 

﴿                         ... ﴾ عمران آل 
 

75 42 

﴿                       ﴾ 154 77 آل عمران 

﴿                      ...﴾  85 364 

﴿             ﴾ 248 110 آل عمران 

﴿                                ﴾ عمران آل 
 

119 137 

﴿                 ... ﴾ 227 186 آل عمران 

﴿                          ...﴾ 334-148 1 النساء 

﴿:   ﴾ 361 23 النساء 

﴿                       ... ﴾ 345 36 النساء 

﴿                       ...﴾ 171 58 النساء 
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﴿                     ﴾ 366 86 النساء 

﴿                           ... ﴾       اءالنس 
 

97-98 74-89 

﴿                                    

     ...﴾ 

 338 140 النساء

﴿                    ﴾ 321 141 النساء 

﴿                   ﴾ 153 123 النساء 

﴿      ﴾   107-106 1 املائدة 

﴿            ... ﴾ 270 2 املائدة 

﴿              ... ﴾ 364 3 املائدة 

﴿                              ...﴾ 306-47 5 املائدة-
349 

﴿                      ...﴾  153-46 8 املائدة 

﴿                          

   ...﴾ 

 162 32 املائدة

﴿              ...﴾ 146 48 املائدة 

﴿                        ... ﴾  126-75 51 املائدة-
128 

﴿                                 

        ...  ﴾ 

 135 54 املائدة

﴿     ﴾  125 55 املائدة 

﴿                               ...﴾ 127 57 املائدة 

﴿                         

       ... ﴾ 

 املائدة 
 

90-91 36 

﴿                      

           ... ﴾ 

 األنعام 
 

108 195 

﴿        ...﴾ األعراف 
 

31 187 
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﴿                             

     ... ﴾ 

 171 85 األعراف

﴿                    ﴾ 187 158 األعراف 

﴿                                    

     ... ﴾ 

 190 164 األعراف

﴿            ... ﴾       51 61 األنفال 

﴿                                

                        ...﴾ 

 110-52 72 األنفال     

﴿                           

                             ...﴾ 

 108 4 التوبة   

﴿                         .. ﴾  التوبة 
 

6 101 

                      ...  164 7 التوبة 

﴿                         ...﴾ 127 23 التوبة 

﴿        ...﴾ 311 29 التوبة 

﴿                              

         ...﴾ 

 284 60 التوبة

﴿           ﴾  يونس 
 

64 35 

﴿                        ...﴾ 147 99 يونس 

﴿                ... ﴾  هود 
 

118-119 145 

﴿                ... ﴾  يوسف 
 

33 119 

﴿                      ... ﴾ 193 108 يوسف 

﴿                   ...﴾  الرعد 
 

25 112 
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﴿                         ...﴾  النحل 
 

30 34 

﴿             ... ﴾ 152 90 النحل 

﴿                    ... ﴾ 194 125 النحل 

﴿                      ﴾ 164 126 النحل 

﴿         ...﴾ 324 23 اإلسراء 

﴿                    ﴾  اإلسراء 
 

34 106-115 

﴿         ...﴾ 149 70 اإلسراء 

﴿         ...﴾  مرمي 
 

41-47 326 

﴿                ﴾  34 107 األنبياء 

﴿                 ...﴾  احلج 
 

39-40 49 

  ﴿              ﴾  108 8 املؤمنون 

 ﴿              ﴾ 310 3 الّنور 

﴿      ﴾  28 49 الفرقان 

﴿      ...﴾ 312 54 الفرقان 

﴿       ...﴾ 162 71-68 الفرقان 

﴿    ﴾ 369 72 الفرقان 

﴿           ﴾  330 214 الشعراء 

﴿              ... ﴾  القصص 
 

56 135-136-
330 

﴿     ﴾ 333 8 العنكبوت 

 ﴿                    ...﴾  257-51 46 العنكبوت 

﴿          ...﴾  الّروم 
 

21 135-315 

﴿                           

..﴾ 

 لقمان 
 

15 324 
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﴿              ... ﴾ 359 5-4 األحزاب 

﴿                       ﴾  176 27 األحزاب 

﴿        ﴾  258 24 سبأ 

﴿               ﴾  166 18 فاطر 

﴿                ... ﴾  364 7 الزمر 

﴿        ﴾  336 28 غافر 

﴿                     ... ﴾  فّصلت 
 

33 187 

﴿                          ﴾  58 43 الشورى 

﴿                 ﴾   58 

 ﴿                 ﴾  301 10 الزخرف 

﴿                      ...﴾  اجلاثية 
 

14 159 

﴿                   ... ﴾ 13  احلجرات 

﴿            ﴾  117 60 الرمحن 

﴿                ...﴾  احلديد 
 

25 153 

﴿                           

      ... ﴾   

 اجملادلة
 

22 127 

﴿                                   

... ﴾   

 احلشر 
 

2 172 

﴿                    ... ﴾  احلشر 
 

2 171 

﴿                         ... ﴾ 75 1 املمتحنة 

﴿                    ... ﴾ 137 4 املمتحنة 

 ﴿                    ... ﴾ 160 5 املمتحنة 

﴿                      ...﴾  املمتحنة 
 

8 45-171-
274-365-

369 

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-21.html#qur033
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-21.html#qur033
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-21.html#qur033
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-22.html#qur034
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-22.html#qur034
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-22.html#qur034
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-22.html#qur035
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-22.html#qur035
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-22.html#qur035
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-23.html#qur039
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-23.html#qur039
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-23.html#qur039
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-24.html#qur040
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-24.html#qur040
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-24.html#qur040
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-24.html#qur041
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-24.html#qur041
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-24.html#qur041
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-25.html#qur042
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-25.html#qur042
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-25.html#qur042
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-25.html#qur043
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-25.html#qur043
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-25.html#qur043
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-25.html#qur045
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-25.html#qur045
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-25.html#qur045
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-27.html#qur055
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-27.html#qur055
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-27.html#qur055
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-27.html#qur057
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-27.html#qur057
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-27.html#qur057
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur058
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur059
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur059
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur059
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur059
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur059
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur059
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur060
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur060
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur060


373

 

﴿                           

... ﴾ 

 299 10 املمتحنة

﴿                              ... ﴾ اجلمعة 
 

11 81 

﴿                    ...﴾  التغابن 
 

2 146 

﴿                    ﴾  امللك 
 

13 35 

﴿                      ...﴾ 96 15 امللك 

﴿           ﴾ 152 4 القلم 

﴿        ... ﴾  القلم 
 

8-9 129 

﴿          ... ﴾  250 10 املزمل 

﴿                        ... ﴾  81 20 املّزّمل 

﴿                     ...﴾       اإلنسان 
 

8-9 170 

﴿               ﴾ 149 4 التني 

﴿                ... ﴾ 38 5-1 العلق 

 

 

 
 
 
 
 

 

https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur062
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur064
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur064
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur064
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur067
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur067
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur067
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur068
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur068
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur068
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur073
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur073
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur073
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur076
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur076
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur076
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=9#docu


374

 

 فهرس األحاديث النبوية
 الصفحة رف احلديثط

 حرف األلف
 247 ائتوين العشية، أبعث معكم القوي األمني

 111 آية املنافق ثالث
 175 أبيعا أم عطية؟

 115 اتركوا الرتك ما تركوكم

 154 ؟من حدود هللا أتشفع يف حدّ 

 155 ا دعوة املظلوم  وإن كان كافر ااتقو 
 330 أرأيتكم لو أخبتكم أن خيال ابلوادي

 332 استأذنت ريب يف أن أستغفر هلا فلم يؤذن يل
 170 استوصوا ابألسارى خريا  
 165 اغزوا وال تغلوا وال تغدروا

 182 أخبكم ابملؤمن، من أمنه الناس على أمواهلمأال 
 329 ا أبوليائيأال إن آل أيب فالن ليسو 
 170 أال ال جُيه ز ن  على جريح  

 59 أال من ظلم معاهدا  أو انتقصه
 150 أليست نفسا!

 113 أما إسالمك فمقبول، وأما مالك فمال غدر
 175 شيءأما اإلسالم أقبل، وأما املال فلست منه يف 

 176 أما اإلسالم فقد قبلنا، وأما املال فإنه مال غدر  
 301 تل الناس حت يقولوا ال إله إال هللاأمرت أن أقا

 90، 76 املشركني أظهر بني يقيم مسلم كل من أان بريء
 103 إّن هبا ملكا ال يظلم الناس ببالده يف أرض صدق

 155 أو مظلوما   أنصر أخاك ظاملا  
 111 انصرفا، نفي هلم بعهدهم، ونستعني هللا عليهم

 163 لة رسول هللا، وابهلل، وعلى مانطلقوا ابسم هللا
 194 فادعهم أهل الكتاب إنك أتيت قوما من
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 56 إنكم ستفتحون مصر
 192 إّنكم ال تسعون الناس أبموالكم
 355 إن الذي حّرم شرهبا حّرم بيعها

 367 عيدانإن لكل قوم عيدا، وهذا 
 351 إّن هللا إذا حّرم على قوم أكل شيء

 68 الدنياإن هللا يعذب الذين يعذبون الناس يف 
 329 إمنا يلبس هذه من ال خالق له

 175 اشرتى طعاما  من يهوديّ  إىل أجل أن النيب 
 277 إنه أوحي إيل أنكم تفتنون يف قبوركم

 347، 118 أكرمهمإهنم كانوا ألصحابنا مكرمني فأحب أن 
 60 دخلوا يف مسجده ملا وفدوا على النيب  أن وفد نصارى جنران

 110 ابلعهد، وال أحبس الُبُد أخيس إين ال
 285 إيّن أُلعطي الرجل وغريه أحّب إيل منه

 182 إين مل أبعث لّعاان  
 55 إىل خبز أن يهوداي دعا النيب 

 363 أوف بنذرك
 248 الدين يف والغلو إاّيكم

 250 أي األداين أحب إىل هللا
 82 إليك حيثما كنت؛ أم إىل أرض معلومة اهلجرة أين

 250 ألداين أحب إىل هللاأي ا
 حرف الباء

 251 بئس أخو العشرية
    54بسم هللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من حممد النيب 

 157 ورسوله إىل املقوقس عظيم القبطبسم هللا الرمحن الرحيم، من حممد عبد هللا 
 83 البالد بالد هللا

 81 مإذ أقبلت عري من الشا  بينما حنن نصلي مع النيّب 
 حرف التاء

 59 يهوديودرعه مرهونة عند  تويف رسول هللا 
 



376

 

 حرف اخلاء
 282 خري الناس أنفعهم للناس

 319 خريكم خريكم ألهله، وأان خريكم ألهلي
  الدالحرف 

  57دخل رهط من اليهود على رسول هللا 
 229 ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابهدعه، 

  حرف الذال
 102 ة املسلمني واحدة، يسعى هبا أدانهمذمّ 

 345 الذي ال أيمن جاره بوائقه
  حرف الراء

 62 رأى عمر حلة سرياء
 334 الرحم معلقة بساق العرش

  نيحرف الش
 355 شققه مُخُرا  بني الفواطم

 190 حرف الفاء
 188 فوهللا لئن يهدي هللا بك رجال واحدا

 334 يف كل ذي كبد رطبة أجر
  حرف القاف

 150 حت توارت مرت به وأصحابه جلنازة يهودي قام النيب 
 363 املدينة وهلم يومان يلعبان فيهما  قدم رسول هللا 

  58قدم الطفيل بن عمرو على رسول هللا 
 330 قل: ال إله إال هللا، أشهد لك هبا يوم القيامة

  حرف الكاف
  58-354كانت اليهود يتعاطسون عند النيب 

  57كان غالم يهودي خيدم النيب 
 272 الرحملتصل  كالّ وهللا ما خيزيك هللا أبدا إنك

 347 كل نفس من بين آدم سيد
 يف غزوة، فرأى الناس جمتمعني على شيء كنا مع رسول هللا 

 
163 
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  حرف الالم
 76 ال تساكنوا املشركني

 348 ال تصاحب إال مؤمنا
 347 دال تقولوا للمنافق سي

 122 ال راب بني مسلم وحريب يف دار احلرب
 166 ال يؤخذ الرجل جبريرة أبيه
 334 ال يدخل اجلنة قاطع رحم

 334 يرث املسلم الكافر ال
 255 ال يسألوين خطة يعظمون فيها حرمات هللا إال أعطيتهم إايها

 116 ال يشكر هللا من ال يشكر الناس
 77 سلم عمال  ال يقبل هللا من مشرك بعدما أ

 272 لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب
 272 هللا بن جدعان حلفا  لقد شهدت يف دار عبد 

 113 لكل غادر لواء يركز عند ابب أسته يوم القيامة
 109 ملا كاتب ُسهيل بن عمرو يومئذ  كان فيما اشرتط 

 109 ملا كاتب ُسهيل بن عمرو يومئذ  كان فيما اشرتط

 162 ؤمن يف فسحة من دينه، ما مل يصب دما حرامالن يزال امل
 182 ابلطعان وال اللعانليس املؤمن 

  حرف امليم
 165 ما ابل أقوام، جاوزهم القتل اليوم حت قتلوا الذريّة

ة    85 مات اليوم رجل صاحل، فقوموا فصّلوا على أخيكم أ ْصح م 
 135 سد الواحدمثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجل

 177-112 املسلمون عند شروطهم
 174 اقتطع حق امرئ  مسلم  بيمينه، فقد أوجب هللا له النارمن 

 113 من أّمن رجال  على دمه فقتله فأان بريء من القاتل
 113 م ن أم ن رجال  على دمه فقتله، فإنه حيمل لواء غدر  يوم القيامة

 367، 130 من تشّبه بقوم  فهو منهم
 92 مثله فإنّه معه وسكن املشرك جامع من

 155 حلف على ميني وهو فيها فاجرمن 
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 188 من دعا إىل هدى، كان له من األجر
 357 من الرجل؟ فقلت: عدي بن حامت
 184 من مس ع يهوداي  أو نصرانيا  فله النار

 108 هامن كان بينه وبني قوم عهد، فال يشّد عقدة، وال حيلها حت ينقضي أمد
 339 جيلس على مائدة يدار عليها اخلمرمن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر، فال 

 320 من فرق بني الوالدة وولدها فرق هللا بينه وبني أحبته
 166-59 من قتل معاهدا  مل يرح رائحة اجلنة

 156 من ال يرحم الناس ال يرمحه هللا
 346 من حممد رسول هللا إىل هرقل عظيم الروم

 184 التفحشم ه اي عائشة؛ فإن هللا ال حيب الفحش وال 
  حرف النون

 326، 56 نعم، صلي أمك
 351 هنى عن بيع احلصاة

  حرف الواو
  165وجدت امرأة مقتولة وجدت يف بعض مغازي 

 157 وخالق الناس خبلق حسن
 55 والذي نفس حممد بيده إن مناديل سعد بن معاذ

 190 ال يسمع يب أحد  من هذه األمة يهودي وال نصراين !دهوالذي نفس حممد بي
  حرف الياء

 337 اي أاب ذر اكتم هذا األمر
 192 اي أيها الناس أفشوا السالم

 63 اي غالم إذا فرغت فابدأ جباران اليهودي
 82 اي فديك أقم الصالة

 239 اي معاذ! هل تدري ما حّق هللا على عباده
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 املراجعاملصادر و فهرس 

: املراجع العربية:   أوال 
 

 القرآن الكرمي.  .1

جامع األصول ، م1971-هـ 1391 جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، األثري،  .2
مكتبة احللواين، مطبعة : دمشق، حتقيق: عبد القادر األرانؤوط، )1ط ،يف أحاديث الرسول 

 (.املالح، مكتبة دار البيان
 .أسد الغابة م،1910-هـ1328 ،دين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزريجمد الاألثري،  .3

 .(بريوت: دار إحياء الرتاث العريب) د.ط،

اختالف الدار وآاثره يف األحكام  ،م2004-ه1424 ،األمحدي، عبد العزيز بن مبوك .4
 . (املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، )1ط ،الشرعية

 ،1، طالسرية النبوية، م2004-ه1424 ،يسار املطليب حممد بن إسحاق بنإسحاق،   .5
  .(بريوت: دار الكتب العلمية)

 (.بريوت: دار العلم للماليني) ،6، طاإلسالم على مفرتق الطرق، م1965 ،أسد، حممد .6

 حزم(.بريوت: دار ابن ، )1، طأصول الفقه امليسر ،م2008- هـ 1429، إمساعيل، شعبان .7

عمان: دار  ،1، طاملدخل إىل الشريعة والفقه اإلسالمي ،م2005-ه1425 ،عمر األشقر، .8
 .1النفائس، ط

بريوت: دار الكتب ، )1ط، املدونة الكربى ،م1994-ه1415 ،األصبحي، مالك بن أنس .9
 (.العلمية

 .(دمشق: دار القلم) ، د.ط،مفردات ألفاظ القرآن ،األصفهاين، احلسني بن حممد .10

سالمية يف أورب املنافذ، املشكالت، اجلاليات اإل ،م1998-ه1418 ،األصور، خالد .11
 .(القاهرة: دار االعتصام) ، د.ط،احللول

الرايض: ) ،1، طالسلسلة الصحيحة ،م1996-ه1416 ،األلباين، حممد انصر الدين .12
 .(مكتبة املعارف للنشر والتوزيع
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صحيح األدب املفرد لإلمام  ،م1997 -ه1418 ،الديناأللباين، حممد انصر  .13
 (.بيل الصناعية: مكتبة الدليلاجل، )4،طالبخاري

: الرايض، )1، طسنن أيب داودصحيح  ،م1997 -ه1418 ،األلباين، حممد انصر الدين .14
 (.املعارفمكتبة 

: الرايض) ،1، طسنن أيب ماجةصحيح  ،م1997 -ه1417 ،األلباين، حممد انصر الدين .15
 (.عارفمكتبة امل

: الرايض) ،1، طن النسائيسنصحيح  ،م1999 -ه1419 ،األلباين، حممد انصر الدين .16
 (.عارفمكتبة امل

املكتب : بريوت) ،2، طصحيح اجلامع الصغري وزايداته ، د.ت،األلباين، حممد انصر الدين .17
  (.اإلسالمي

بريوت: )د.ط،  ،أصول األحكاماإلحكام يف  ،م1984-هـ  1404 ،اآلمدي، علي بن حممد .18
  (.دار الكتاب العريب

د.ط، أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، كراي، د.ت، زكراي بن حممد بن ز األنصاري،  .19
 : دار الكتاب اإلسالمي(.القاهرة)
اجلامع  ،م1998 -هـ1419 ،املغرية البخاري، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن .20

الرايض: بيت األفكار ) ، د.ط،وسننه وأايمه الصحيح املسند من حديث رسول هللا 
 .(الدولية

صحيح م. 1998 -هـ1419 ،ن إمساعيل بن إبراهيم بن املغريةأبو عبد هللا حممد بالبخاري،  .21
  (.مكتبة املعارفالرايض: ، )1ط ، حتقيق: مسري بن أمني الزهريي،األدب املفرد

، شرح سنن أيب داود ،م1999-ه1428 ،لعيين، أبو حممد حممود بن أمحدا بدر الدين .22
  (.الرايض: مكتبة الرشد) ،1ط

العالقات االجتماعية بني املسلمني وغري  ،م1983-هـ1404 ،ان أبو العيننيبدران، بدر  .23
النهضة بريوت: دار ) ، د.ط،ية واليهودية واملسيحية والقانوناملسلمني يف الشريعة اإلسالم

 .(العربية
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التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين ه، 1387يوسف بن عبد هللا بن حممد، ابن عبد الب،  .24
، )املغرب: وزارة 2، ط حممد عبد الكبري البكري ،مصطفى بن أمحد العلوييق: ، حتقواألسانيد

 األوقاف املغربية(.
، د.ط، روح البياند.ت،  ،اخللويتصطفى اإلستانبويل احلنفي البوسوي، إمساعيل حقي بن م .25

 .(بريوت: دار الفكر)

م 2002-ه1423 ،ابن الباذعي املالكي، خلف بن أيب القاسم حممد األزدي القريواين .26
  (.ديب: دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث) ،1ط ،املهذب يف اختصار املدونة

، اواة بني املسلمني وغري املسلمنياإلسالم واملس ،م1990-هـ1410 ،ركة، عبد املنعم أمحدب .27
 .(اإلسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعةد.ط، )

، مدخل إىل اإلدارة الرتبوية ،م1983 - هـ 1403 ،أمحد عبد الباقي وطه حسن بستان .28
  (.الكويت: دار القلم، )1ط

  (.مكتبة لبنانبريوت: ) ، د.ط،حميط احمليطد.ت.  ،بطرس ،البستاين .29
شرح صحيح  ،م2003 -هـ 1423 ،و احلسن علي بن خلف بن عبد امللكبطال، أب .30

 (.الرايض: مكتبة الرشد) ،2، طالبخارى

 ، د.ط،عريب–املورد احلديث قاموس إنكليزي د.ت،  ،منري البعلبكي منري والبعلبكي رمزي .31
 .(بريوت: دار العلم للماليني)

، حتقيق: معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،م1999-ه1420 ،احلسني بن مسعودالبغوي،  .32
  (.بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، )1طعبد الرزاق مهدي، 

بريوت: املكتب ) ،2ط ،شرح السنة ،م1983-ه1403 ،البغوي، احلسني بن مسعود .33
  (.اإلسالمي

، 1، طحباناإلحسان يف تقريب صحيح ابن  ،م2004-ه1425 ،بلبان، عالء الدين علي .34
 .1ط (.بريوت: دار املعرفة)

بريوت: مؤسسة ) ، د.ت،فتوح البلدان ،م1986-ه1407 ،البالذري، أمحد بن حيىي .35
 .(املعارف
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، د.ط، اع عن منت اإلقناعكشاف القن ،م1982-ه1402 البهويت، منصور بن يونس، .36
 .)بريوت: دار الفكر(

 بزوائد املهرة اخلرية إحتاف م،1999-ه1420البوصريي، شهاب الدين أمحد بن أيب بكر،  .37
 الوطن(. دار الرايض:) ،1ط الكرمي، عبد معبد أمحد الدكتور حتقيق: ،العشرة املسانيد

، ونة الفقه اإلسالمياملصاحل املرسلة وأثرها يف مر م، 2012-ه1423بوركاب، حممد،  .38
 الرتاث(.، )ديب: دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء 1ط

، حتقيق: حممد املرعشلي، أنوار التنزيل وأسرار التنزيلعبد هللا بن عمر بن حممد، البيضاوي،  .39
 ه(.1418)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب،  1ط

، )لندن: 2ط، ة أبصول الفقهعالقة مقاصد الشريعم، 2006-ه1427بن بيه، عبد هللا،  .40
 مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي(.

لبنان: ) ، د.ط،السنن الكربى ،م2003 -هـ 1424 ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، .41
  (.دار الكتب العملية

، حتقيق: عبد العلي شعب اإلميان، م2003-ه1423البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني،  .42
 .(ايض: مكتبة الرشد، )الر 1حامد، ط عبد احلميد

حتقيق: عبد الغين ، م1990-ه1410، للشافعيأحكام القرآن ، البيهقي، أمحد بن احلسني  .43
 .دار إحياء العلوم(، )بريوت: 1عبد اخلالق، ط

الدخول يف أمان غري املسلمني وآاثره يف الفقه ، م2012-ه1433الرتكماين، عبد احلق،  .44
 (.ميامل اإلسالقافة والنشر برابطة الع)مكة املكرمة: إدارة الثد.ت، ، اإلسالمي

اجلامع املختصر من د.ت، ،حممد بن عيسى بن سورة بن الضحاكالرتمذي، أبو عيسى  .45
الرايض: بيت ) ، د.ط،السنن عن رسول هللا ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العمل

 .(األفكار الدولية

علل ، م1989-ه1409الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن الضحاك،  .46
، ترتيب: أبو طالب القاضي، احملقون: صبحي السامرائي، أبو املعاطي النوري، الرتمذي الكبري

 (.، )بريوت: عامل الكتب1الصعيدي، طحممود 
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تيسري العزيز  ،م2007-ه1428 ،عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب التميمي، سليمان بن  .47
 (.ض: دار الصميعيالراي) ،1، طاحلميد يف شرح كتاب التوحيد

، 1، طأوثق عرى اإلميان ،م2002-ه1423 سليمان بن عبد هللا بن حممد،، التميمي  .48
 .()الرايض: دار القاسم

األحكام السياسية لألقليات املسلمة يف ، م1997ه، 1418توبولياك، سليمان حممد،  .49
 (.، )عمان: دار النفائس1، طالفقه اإلسالمي

، )ابكستان: إدارة 1، طإعالء السنن ،م1935-ه1356 التهانوي، ظفر أمحد العثماين، .50
 .(والعلوم اإلسالميةالقرآن 

ركة مكتبات عكاظ للنشر جدة، ش( د.ط، ،الرتبية واجملتمع ،ه1404، التوم، بشري .51
 .) والتوزيع

، الكرامة اإلنسانية يف ضوء املبادئ اإلسالمية ،ه1420 التوجيري، عبد العزيز عثمان، .52
  (.ـ(علوم والثقافة )ايسيسكوسالمية للرتبية والاملنظمة اإل)الرابط: 

، جمموع الفتاوى، م1995-ه1416ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم،  .53
اعة املصحف حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، )املدينة النبوية: جممع امللك فهد لطب

  .(الشريف
منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة  م،1986-ه1406 احلليم،ابن تيمية، أمحد عبد  .54

 (.جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: رايض، )ال1ط ،القدرية

 االحتجاج بلقدر، ،م1973-ه1393 تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، .55
 .(املكتب اإلسالمي)بريوت:  د.ط،

الفرقان بني أولياء ، م1977-ه1397م، ، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليتيمية .56
 .(املكتب اإلسالمي بريوت:، )4طالرمحن وأولياء الشيطان، 

، 3طاإلميان،  ،م1988-ه1408 ، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم،تيمية .57
 .(بريوت: املكتب اإلسالمي)

، حتقيق: قيماقتضاء الصراط املست ،م1999-ه1419 عبد احلليم،، تقي الدين أمحد تيمية  .58
 .(ت: دار عامل الكتب، )بريو 7انصر بن عبد الكرمي العقل، ط
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حتقيق: الدكتور حممد بن إبراهيم ، م1999ه، 1420لتسعينية، تيمية، أمحد عبد احلليم، ا .59
 .): مكتبة املعارف للنشر والتوزيعالرايض(، 1العجالن، ط

السياسة الشرعية يف  ،م1997-ه1418 تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية،تيمية،  .60
 .(وقاف والدعوة واإلرشاد، )السعودية: وزارة الشئون اإلسالمية واأل1، طإصالح الراعي والرعية

واحلفاظ على  بني مقتضيات املواطنة يف أورب الوسطية ،م2008يوليو  جاب هللا، أمحد،  .61
 .العدد احلادي عشر، جملة اجمللس األوريب لإلفتاء ،اهلوية اإلسالمية

، 1طكيف حيطم املسلمون قيد التبعية واحلصار؟،  ،م1985-ه1405 ،اجلندي، أمني .62
 .(الكتب الثقافية ة)بريوت: مؤسس

، حتقيق: أمحد اتج اللغة وصحاح العربية، م1990-ه1410اجلوهري، إمساعيل بن محاد،  .63
  .(ار العلم للماليني، )القاهرة: د4عبد الغفور عطار، ط

زاد املسري  ،م1987-ه1407 مجال الدين أبو الفرج،بن حممد  عبد الرمحن بن علياجلوزي،  .64
 .(اإلسالميملكتب ، )بريوت: ا4، طيف علم التفسري

هناية املطلب يف دراية  م،2007-هـ 1428، يوسف بن هللا عبد بن امللك عبد اجلويين،  .65
 ، )الرايض: دار املنهاج(.1ط حتقيق: عبد العظيم الديب، ،املذهب

، املستدرك على الصحيحني ،م1998-ه1418 ،حممد بن عبد هللا، النيسابوري احلاكم .66
 (.دار املعرفة بريوت:) ،1ط

، 1ط، معرفة علوم احلديث م،2003-ه1424، هللا حممد بن عبد، النيسابوري احلاكم .67
 (.ريوت: دار ابن حزم)ب

، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،م1986-ه1407 حجر العسقالين، أمحد بن علي،  .68
 .(دار الراين للرتاث، )بريوت: 1حممد فؤاد عبد الباقي وآخرون، طاحملقق: 

الكويت: ) ،1، طالصحابة اإلصابة يف متييز ،ه1328 ،العسقالين، أمحد بن عليحجر  .69
 (.مكتبة املثىن

 السيد :، حتقيقالدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ،د.ت ،حجر العسقالين، أمحد بن علي .70
 (.بريوت: دار املعرفة) د.ط، ،املدين اليماين هاشم هللا عبد
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، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،م1972 -هـ1392 ،حجر العسقالين، أمحد بن علي .71
 (.جملس دائرة املعارف العثمانية: ابدآصيدر ) ،2ط

، الزواجر عن اقرتاف الكبائر، م1987-ه1407حجر اهليثمي، أمحد بن حممد بن علي،  .72
 .(، )بريوت: دار الفكر1ط

 .احملقق: أمحد حممد شاكر، ط، م1929-ه1347، احمللى بآلاثر حزم، علي بن أمحد، .73
 .(املنريية، )مصر: مطبعة النهضة

 ،5، طحتقيق: عبد السالم هارون ،مجهرة أنساب العربد.ت،  ،حزم، علي بن أمحد .74
 (.القاهرة: دار املعارف)
وير يف شرح اجلامع التن ،م2011 -هـ  1432 ،حممد بن إمساعيلاحلسين الكحالين،  .75

 .(، )الرايض: مكتبة دار السالم1، طحممد إبراهيمحممد إسحاق ، حتقيق: الصغري

الرايض: بيت د.ط، ) ،مسند اإلمام أمحد ابن حنبل ،م2002 -هـ1422 ،أمحد حنبل، .76
 .(األفكار الدولية

 ،1، حتقيق: أمحد شاكر، طمسند اإلمام أمحد ابن حنبل ،م1995 -هـ1416حنبل، أمحد.  .77
 .(دار احلديث: قاهرةال)

مواهب اجلليل يف شرح  ،م1992-ه1412 حممد بن عبد الرمحن،حممد بن حلطاب، ا .78
 .(ار الفكر)بريوت: د، 3، طخمتصر خليل

اإلدارة املدرسية وتعبئة قواها البشرية  ،م1986 - هـ 1407 احلقيل، سليمان عبد الرمحن، .79
 .(ابع التقنية لألوفست)الرايض: مط د.ط، ،يف اململكة العربية السعودية

جملة اجمللس ، قواعد االندماج اإلجيايب للمسلمني يف أورب م،2008يوليو  حالوة، حسني، .80
 العدد احلادي عشر.، األوريب لإلفتاء

 .(، )بريوت: دار صادر2، طمعجم البلدان ،م1995 ، ايقوت عبد هللا ،احلموي .81

 .م(1979-ه1400ة، )مصر: دار النهض ،2، طمساحة اإلسالم  احلويف، أمحد، .82

 ، د.ط، )بريوت: دار الفكر(.شرح خمتصر خليلحممد بن عبد هللا، د.ت، اخلرشي،  .83
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معامل السنن شرح ، م1932-ه1351اخلطايب، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم،   .84
 .(املطبعة العلمية ، )حلب:1، طسنن أيب داود

اتريخ مدينة  ،م2001-ه1422 ،أمحد بن علي بن اثبت أبو بكر ،البغدادياخلطيب  .85
  (.بريوت: دار الغرب اإلسالمي) ،1، طالسالم )اتريخ بغداد( وذيله واملستفاد

أحكام أهل م، 1994-ه1414بو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد، اخلالل، أ .86
)بريوت: دار  ،1ط، حتقيق: سيد كسروي حسنامللل من اجلامع ملسائل اإلمام أمحد، 

 الكتب العلمية(.
 ، د.ط، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،م1972 ،أمحد بن حممد بن أيب بكر ،نخلكا .87

 .(بريوت: دار صادر)

،  واجلاليات اإلسالمية يف العاملأوضاع األقليات  ،م2006 -هـ  1426 ،الداغر، جمدي .88
 .(، )املنصورة: دار الوفاء1ط

لدينية عند املسلمني يف املشكالت الرتبوية وا، م1996ه، 1416، لدرعاوي، إبراهيم، ا .89
 .) رمة: مطابع رابطة العامل اإلسالممكة املك(، اجملتمع اهلولندي

، د. ط، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، د.تالدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة،  .90
 .(دار إحياء الكتب العربية )القاهرة:

 ،الم النبالءسري أع ،م1982-هـ1402 ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمانالذهيب،  .91
 . (لبنان: مؤسسة الرسالة، )2ط

تذكرة م. 1998 -ه1419مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان.  ،الذهيب .92
 (.بريوت: دار الكتب العلمية) ،1، طاحلفاظ

، الكبائرم. 2003 -ه1424مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان.  ،الذهيب .93
 (.فرقانمكتبة ال: اإلمارات) ،2ط

ر الكتب ، )بريوت: دا2ط ،التفسري الكبري م،2004 -ه1425 ، فخر الدين،الرازي .94
 العلمية(.

 .(، )املكتبة العصرية5، طخمتار الصحاح ،م1999-هـ  1420 ، حممد بن أيب بكر،الرازي .95
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 ، 1، طذيل طبقات احلنابلة ،م2005-ه1425 ،ن بن أمحدعبد الرمح ،رجب احلنبلي .96
  (.بيكانالرايض: مكتبة الع)

أحكام األحوال الشخصية للمسلمني يف  ،م2002 -ه1423 عبد الغين،الرافعي، سامل  .97
 .(وت: دار ابن حزم، )بري 1، طالغرب

األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية  ،م1983 -ه1403 الرافعي، مصطفى، .98
 .(ر الكتاب اللبناين، )بريوت: دا1طوالقوانني اللبنانية، 

دراسة  -السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية  م،1992-ه1412 رزق هللا، مهدي، .99
 ، )الرايض: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية(.1ط، -حتليلية

 والتوجيه والشرح والتحصيل البيانم، 1988-ه1408حممد بن أمحد، ابن رشد،  .100
 اإلسالمي(. الغرب دار )بريوت: ،2ط إقبال، أمحد حتقيق: ،املستخرجة مسائل يف والتعليل

 ،د.ط ،املقتصد وهناية اجملتهد بدايةم، 2004-ه2514حممد بن أمحد، ابن رشد،  .101
 (.احلديث دار :القاهرة)
: اهليئة املصرية القاهرة (،1، طتفسري املنار ،م1983 -ه1403 رضا، حممد رشيد، .102

 .(العامة للكتاب
ىل شرح املنهاج، هناية احملتاج إ م،1984-ه1404 حممد بن شهاب الدين، الرملي، .103

 ط. األخرية، )بريوت: دار الفكر(.
)دمشق: دار ، 2ط، الفقه اإلسالمي وأدلته،  م1985 -ه 1405، وهبة ،الزحيلي .104

 (.الفكر
يف آاثرهم  معجم املؤلفني املعاصرين، م2004-ه1425 ،حممد خري رمضان، .105

تبة امللك الرايض: مك) ، د.ط،املخطوطة واملفقودة وما طبع منها أو حقق بعد وفاهتم
 .(فهد

د.ط، ، لألقليات املسلمة فقه السياسة الشرعية ،م1997ه، 1418 زردومي، فلة، .106
 .(مان: دار النفائس)ع

الزرقاين شرح  ،م1996 -ه1417 ،أبو عبد هللا حممد بن عبد الباقي بن يوسفالزرقاين،  .107
 .()بريوت: دار الكتب العلمية، 1، طعلى املواهب اللدنية بملنح احملمدية
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 القواعد يف املنثور  ،م1985 -ه1405 ،بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادرزركشي، ال .108
 (.وزارة األوقاف الكويتية: كويت، )ال2، طالفقهية

شرح الزركشي على خمتصر  ،م1993 -ه1413 ،كشي، مشس الدين حممد بن عبد هللاالزر  .109
 (.الرايض: دار العبيكان، )1، طاخلرقي

األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من م، 2002 ،خري الدين ،الزركلي .110
  (.بريوت: دار العلم للماليني) ،15، طالعرب واملستعربني واملستشرقني

االستشراق واخللفية الفكرية للصراع  ،م1997-ه1417 ،زقزوق، حممود محدي .111
 .(رة: دار املعارف)القاهاحلضاري، 

كتب التفسري واحلديث والرتبية الوطنية قيم السالم يف   ه،1425 لزهراين، صاحل حيىي،ا .112
جامعة السعودية:  كلية الرتبية،  ،، رسالة دكتوراهيف املرحلة املتوسطة بململكة العربية السعودية

 .أم القرى

، 1طأحكام عقد األمان واملستأمنني يف اإلسالم،  ،م1985-ه1406 الزيد، صاحل، .113
 .)الناشر: بدون،(

أحكام الذميني واملستأمنني يف دار  ،م1982 -هـ 1402 زيدان، عبد الكرمي، .114
 .(القاهرة: مؤسسة الرسالة، )2ط اإلسالم،

، )القاهرة: 1ط، الدقائقتبيني احلقائق شرح كنز ه، 1313زيلعي، عثمان بن علي،  .115
 املطبعة الكبى األمريية(.

طبقات م. 1964-ه1383 ،الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علياتج  ،السبكي .116
 .(القاهرة: دار إحياء الكتب العربية) ، د.ط،الشافعية الكربى

األجوبة املرضية فيما سئل   ه،1418، مشس حممد بن عبد الرمحن السخاوي، .117
الرايض: ) ،1، طحتقيق: حممد إسحاق. الرايض. األحاديث النبويةالسخاوي عنه من 

 . 1. ط(دار الراية
 ،الكبري الطبقات، 2001-ه1421 ،حممد بن سعد بن منيع الزهريابن سعد،  .118

 (.القاهرة: مكتبة اخلاجني) ،1، طحتقيق: علي حممد عمر
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، نفسري كالم املنانتيسري الكرمي الرمحن يف  ،م2002-ه1423 السعدي، عبد الرمحن، .119
 .(سة الرسالةت: مؤس، )بريو 1طحتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، 

، 1، ط تمع املسلمالتعايش مع غري املسلمني يف اجمل،  م2006-ه1427 لسقار، منقذ،ا .120
 .(العامل اإلسالمي )مكة: الناشر رابطة

الرايض: بيت األفكار د.ط، ) ،السنن ، د.ت،تاين، أبو داود سليمان بن األشعثالسجس .121
 .(الدولية

 .(دار املعرفة ، )بريوت:د.ط، املبسوط ،م1989-ه1409 السرخسي، حممد بن أمحد، .122

، د.ط، )بريوت: ح السري الكبريشر ، م1971، حممد بن أمحد بن أيب سهلالسرخسي،  .123
 .(شركة الشرقية لإلعالانتال
اإلسالم بني النافني واملثبتني )دراسة املواطنة يف داير غري م، 2008يوليو صالح.  سلطان، .124

 العدد احلادي عشر. ،(، جملة اجمللس األوريب لإلفتاءفقهية نقدية
 .دار النهضة العربية، د.ت(، )القاهرة: 1، طالقانون الدويل اخلاص ،سالمة، عبد الكرمي .125
جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد  ،م1986-ه1407، ، فهد بن انصرالسليمان .126

 .(دار الوطن للنشر، )الرايض: 1ط ،صاحل العثيمنيبن 
، )بريوت: دار 1، ط:مقدمة إىل احلوار اإلسالمي املسيحي، م1998  السماك، حممد، .127

 .(النفائس

، فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت ،م2002- هـ 1423 السهالوي، عبد العلي حممد، .128
 .(العلمية)دار الكتب د.ط،  حتقيق: عبد هللا حممود حممد عمر،

الدر املنثور يف  ،م1983-ه1403 السيوطي، عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين، .129
 .(، )بريوت: دار الفكرد.ط ،التفسري بملأثور

األشباه والنظائر يف  ،م1983-ه1403 الدين،السيوطي، عبد الرمحن بن الكمال جالل  .130
 .(العلميةلكتب ، )بريوت: دار ا1ط ،قواعد وفروع فقه الشافعية

اجلامع الصغري يف  ،م2004-ه1425 السيوطي، عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين، .131
 .(لكتب العلمية، )بريوت: دار ا2ط ،أحاديث البشري النذير
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 بريوت:) ،1ط ،احلفاظ طبقات ه،1403 ،بكر أيب نب الرمحن عبد الدين جالل ،السيوطي .132
  (.العلمية الكتب دار
، من أحباث متطلبات رسالة األسرة الرتبوية املسلمة يف عصر العوملةسعيد، فيصل حممد،  .133

 مؤمتر الرتبية اإلسالمية وبناء املسلم املعاصر.

، يوم والليلةعمل ال، م1998-ه1418  د بن إسحاق بن إبراهيم،أمحد بن حممابن السين،  .134
 .(األرقمبريوت: دار ، )1حتقيق: عبد الرمحن كوثر البين، ط

، املوافقات ،م2003-ه1424 الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي، .135
 .(دار ابن عفان-قيمضبط نصه وعلق عليه: مشهور بن حسن آل سلمان، ) اجليزة: دار ابن ال

، االعتصام ،م1992-ه1412 وسى بن حممد اللخمي،الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن م .136
 .دار ابن عفان(، ) اجليزة: د.ط

 .(وت: دار املعرفة، )بري د.ط، األم ،م1990-ه1410 الشافعي، حممد بن إدريس، .137

 .(، )بريوت: دار اجليل1ط ،يسألونك يف الدين واحلياة ،م1980 الشرابصي، أمحد، .138

إىل معرفة معاين ألفاظ  مغين احملتاج ،م1997-ه1418 الشربيين، مشس الدين اخلطيب، .139
 .(وت: دار املعرفة، )بري 1، طاملنهاج

 ،خمتصر طبقات احلنابلة ،م1986-ه1406 ،شطي البغدادي، حممد مجيل بن عمر ابن .140
   (.بريوت: دار الكتاب العريب، )1، طحتقيق: فواز أمحد زمريل

 فين الرواية فتح القدير اجلامع بني، م2007-ه1428 ،حممد بن علي، الشوكاين .141
 .(رفةوت: دار املع، )بري 4يوسف الغوش، ط واعتىن أبصوله:، راجعه والدراية

، 1ط، ، نيل األوطار شرح منتقى األخبارم1993-ه1413 ،حممد بن علي، الشوكاين .142
 .(ديثوت: دار احل)بري 

، د.ط، البدر الطالع حملاسن من بعد القرن السابع ، د.ت،حممد بن علي، الشوكاين .143
 .(دار املعرفة بريوت:)

، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ه،1415، حممد بن علي، الشوكاين .144
 .مؤسسة الكتب الثقافية(: القاهرة، )6ط
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دور وسائل اإلعالم يف بناء ملكة التفكري السديد ،  ه1417الشنقيطي، سيد حممد،  .145
 .ـ(دار امليسر للنشر والتوزيع :الرايض( د.ط، ،لدى الطالب

، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، د.تشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، ال .146
 .(تب العلميةد.ط، )بريوت: دار الك

رة: دار ، )القاه1، طصفوة التفاسري، م1997-ه1417الصابوين، حممد علي،  .147
 .(الصابوين

، 3ط، روائع البيان يف تفسري آايت األحكام، م1980-ه1400الصابوين، حممد علي،  .148
 .(عريباء الرتاث ال)بريوت: دار إحي

طينية املؤسسة الفلس-، )رام هللا: مواطن 1، طماهي املواطنة؟ ،1994 ،الصاحل، نبيل .149
 .(-لدراسة الدميقراطية

حاشية العدوي على شرح م، 1994-ه1414الصعيدي، أبو احلسن علي بن أمحد،  .150
  ت: دار الفكر(.، حتقيق: يوسف البقاعي، د.ط، )بريو كفاية الطالب الربين

حتقيق: ، الوايف بلوفيات ،م2000 -هـ1420 ،صالح الدين خليل بن أيبكالصفدي،  .151
  (.إحياء الرتاثبريوت: دار ) ،1، طأمحد األرانؤوط وتركي مصطفى

، حتقيق: حممد نعيم العرقسوسي، املعجم الفلسفي،  م1982-هـ  1402، مجيل، صليبا .152
 .(ت: دار الكتاب، ) بريو 8ط
محدي حتقيق:  ،املعجم الكبري ،م1995-ه1415، سليمان بن أمحد بن أيوب، الطباين .153

  (.مكتبة ابن تيميةالقاهرة: ) ،1، طد السلفيبن عبد اجملي
طارق حتقيق:  ،املعجم األوسطم. 1994-ه1415، الطباين، سليمان بن أمحد بن أيوب  .154

 . (اهرة: دار احلرمنيالق) ،1، طعبد احملسن بن إبراهيم احلسيينو بن عوض هللا بن حممد 
عبد حتقيق: ، صغرياملعجم ال ،م1997-ه1418،الطباين، سليمان بن أمحد بن أيوب  .155

 . دار الفكر: بريوت الرمحن حممد عثمان،
، 2، طاتريخ الرسل وامللوك ومن كان يف زمن كل منهم ،ه1423، الطبي، حممد جرير .156
 .) ـبريوت: دار الفكر(
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، شرح مشكل اآلاثرم، 1994-ه1415، مد بن سالمةأمحد بن حم أبو جعفرالطحاوي،  .157
 ، )بريوت: مؤسسة الرسالة(.1حتقيق: شعيب األرانؤوط، ط

االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي،  ،م1994-ه1414 هللا،الطريقي، عبد  .158
 .(ت: مؤسسة الرسالة، )بريو 2ط

ل معاملتهم التعامل مع غري املسلمني أصو ، م2007-ه1428 ،لطريقي، عبد هللاا .159
 .(ار الفضيلةرايض: د، )ال1، طواستعماهلم

، 1ط ،والتحليل النفسيمعجم علم النفس  ،د.ت طه، فرج عبد القادر وآخرون،  .160
 .()بريوت: دار النهضة العربية

، د.ط، رد احملتار على الدر املختار ،م1992-ه1412 ،عابدين، حممد بن أمني بن عمر .161
 .()بريوت: دار الكتب العلمية

، د.ط، احلامدية الفتاوى تنقيح يف الدرية العقود ،د.ت ،ين، حممد بن أمني بن عمرعابد .162
 .(املعرفة)بريوت: دار 

د.ط، )تونس: دار سحنون للنشر ، التحرير والتنوير،  د.ت ، حممد الطاهر،عاشور .163
 .والتوزيع(

الشركة : قرطاج، )3ط، مقاصد الشريعة اإلسالمية،  م1988 ، حممد الطاهر،عاشور .164
 .(ونسية للتوزيعالت

االستذكار اجلامع ملذاهب  ،م1993-ه1414 ،عبد الب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا .165
 .، )دمشق: دار قتيبة(1، طفقهاء األمصار 

مكتبة السوادي  :جدة( د.ط، ،حنو اتصال دويل جديد ، د.ت،عبد احلميد، حممد فوزي .166
 .)للتوزيع

قواعد األحكام يف  ،م2001، هـ1422 ، أبو حممد عز الدين عبد العزيز،عبد السالم .167
 .()القاهرة: دار الراين، 1، طمصاحل األانم

، )طرابلس: دار 1، طفقه األقليات املسلمة، م1998-ه1419 خالد، عبد القادر، .168
 .(اإلميان



393

 

ار املدى ، طبعة خاصة، )القاهرة: داإلسالم بني العلم واملدنية ،م2002 عبده، حممد،  .169
 .(للثقافة والنشر

مودة الكافر واإلحسان الفرق والبيان بني  ،م2006-ه1427 سهل بن رفاع،العتييب،  .170
 .الشؤون اإلسالمية(، )الرايض: الناشر وزارة 1طدراسة عقدية يف ضوء الكتاب والسنة،  إليه

، )الرايض: مؤسسة الشيخ 1، طفتاوى نور على الدرب د.ت، ،عثيمني، حممد بن صاحل  .171
  (.حممد بن صاحل العثيمني اخلريية

، مجع وترتيب: فهد بن فتاوى ابن عثيمنيجمموع ، ه1413، عثيمني، حممد بن صاحل  .172
 .(ط: األخرية، )الرايض: دار الوطن انصر السليمان،

عالقة املسلمني بغريهم ومكانتها من الصالت الدولية  ،م1996ه، 1416 عرايب، أمحد، .173
 .(ة األمانة: مطبع، )مصر1، طيف اإلسالم

حتقيق: حممد  أحكام القرآن،، م2003-ه1424، مد بن عبد هللاحمأبو بكر  ابن العريب، .174
 (.دار الكتب العلمية، )بريوت: 3عبد القادر عطا، ط

حاشية العدوي على  ،م1994 -ه1414 العدوي، أبو احلسن علي بن أمحد بن مكرم، .175
 .(بريوت: دار الفكر، )د.ط، حتقيق: يوسف الشيخ حممد البقاعي، كفاية الطالب الربين

 ،عون املعبود على سنن أيب داود ،م1995-ه1415 حممد مشس احلق،، ظيم آابديالع .176
 .(ار الكتب العلمية، )بريوت: د2ط
حتقيق: حمب الدين  ،اتريخ دمشق ،م1998-ه1419 ،العساكر، علي بن احلسن ابن هبة .177

 . (بريوت: دار الفكر) ،1، طالعمري
شذرات  ،م1986-ه1406 ،مدعبد احلي بن أمحد بن حمأيب الفالح العماد احلنبلي،  .178

 (.بريوت: دار ابن كثري) ،1، طالذهب يف أخبار من ذهب
، 1، طالفاتيكان واإلسالم أهي محاقة؟..أم عداء له اتريخ؟، م2007، حممد ،عمارة .179

 .(: مكتبة الشروق الدولية)القاهرة

 ، )القاهرة:1طمعجم اللغة العربية املعاصرة، ،  م2008- هـ 1429أمحد خمتار،  عمر، .180
 .(عامل الكتب
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، د.ط، معجم العلوم السياسية امليسر، م1985 - هـ 1406العمري، أمحد سويلم،  .181
 .(بع اهليئة املصرية العامة للكتاب)القاهرة: مطا

التشريع اجلنائي يف اإلسالم مقاران بلقانون  ،م1986ه، 1406 ،، عبد القادرعودة .182
  (.بريوت: مؤسسة الرسالة) ،8، طالوضعي

الشفا بتعريف حقوق  ،م2013-ه1434 فضل عياض بن موسى،، أبو العياض .183
 .(البحوث والدراسات ، )ديب: وحدة1، حتقيق: عبده علي كوشك، طاملصطفى 

معامل السنن شرح  ،م1932-ه1351 اخلطايب، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم، .184
 .(عة العلمية، )حلب: املطب1ط، سنن أيب داود

، حتقيق: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، م2001-ه1421 العيين، بدر الدين، .185
 .(ار الكتب العلمية، )بريوت: د1عبد هللا حممود حممد عمر، ط

حكم اإلقامة يف بالد الكفار وبيان  ق، د.ت،بن حممد بن الصدي الغماري، عبد العزيز .186
 .البيت للرتاث والعلوم الشرعية( )فلسطني: مجعية آل د.ط، ،احلاالتوجوهبا يف بعض 

دراسة مقارنة يف احلضانة بني الشريعة والقانون يف ، م1997لغرايين، عز الدين حممد، ا .187
 .(Elega)مالطا: شركة  د.ط، ،البالد العربية

: عبد حتقيقمقاييس اللغة،،  معجم،  م1979-ه1399ابن فارس، أبو احلسني أمحد،  .188
 .(لفكر)بريوت: دار ا ،د.طالسالم حممد هارون، 

 .(نض: دار الفرقا، )الراي1، طبناء اجملتمع اإلسالمي ،ه 1418 ، عبد الرمحن،الفرج .189

حكم مشاركة املسلمني يف جمتمعات األقليات  م،2008يوليو  الفعر الشريف، محزة، .190
 العدد احلادي عشر.واإلفتاء ،  العلمية للمجلس األورويب للبحوثاجمللة ، اجتماعيا وسياسيا

، حتقيق: حممد نعيم القاموس احمليط ،م2005- هـ 1426،الفريوز آابدي، جمد الدين .191
 .(، )بريوت: مؤسسة الرسالة8سوسي، طالعرق

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ، د.تأمحد بن حممد بن علي املقري، الفيومي،  .192
 .()بريوات: املكتبة العلميةد.ط، للرافعي، 
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-ه1402طيبة،  الرايض: دار، )1طالوالء والرباء يف اإلسالم، ، حممد سعيد، القحطاين .193
 .(م2002

دار بريوت: ، )1، ط، املغينم1985-ه1405موفق الدين عبد هللا بن أمحد، ابن قدامة،  .194
 الرتاث العريب(.إحياء 

 املناظر وجنة الناظر روضة ،م2002-ه2314ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أمحد،  .195
 (.سسة الراينبريوت: مؤ ، )2، طحنبل بن أمحد اإلمام مذهب على الفقه أصول يف
، ضبطه الفروق أنواع الربوق يف أنواع ، م1998-ه1418 القرايف، أمحد بن إدريس، .196

ار الكتب العلمية(.، )بريوت: د2املنصور، طوصححه: خليل 

، )القاهرة: 1، طيف فقه األقليات املسلمة ،م2001 - هـ 1422 ، يوسف،القرضاوي .197
 .(دار الشروق

األصول العقدية واملقاصد طن واملواطنة يف ضوء الو  ،م2008يوليو  ،القرضاوي، يوسف .198
 العدد احلادي عشر.واإلفتاء ،  اجمللة العلمية للمجلس األورويب للبحوث ،الشرعية

مؤسسة ، )بريوت: 1، طيةاإلسالم دراسة الشريعةمدخل لم، 1993، يوسف، القرضاوي .199
 .(الرسالة

ني ملا تضمنه من السنة وآي اجلامع ألحكام القرآن واملب ،، حممد بن أمحد، د.تلقرطيبا .200
 .، د.ط، )بريوت: دار الفكر(الفرقان

 .(وت: دار الشروق، )بري 32ط ، ظالل القرآنيف ،  م1993 -ه1414 ،، سيدقطب .201
، اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية ، د.ت،الفداء زين الدين أبو العدل قاسمأبو  ،ابن قطلوبغا .202
 (.دمشق: دار القلم) ،1ط
، 2ط، معجم لغة الفقهاءم، 1988-ه1408نييب، حامد. قلعجي، حممد رواس، وق .203

 )بريوت: دار النفائس(.
العالقة الفكرية الثقافية بني العاملني اإلسالمي  م،2008-ه1429 ،لقوسي، مفرحا .204

، د.ط، )مكة املكرمة: منشورات رابطة العامل والغريب يف العصر احلاضر احلواجز واجلسور
(.المياإلس
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الصواعق املرسلة يف الرد  ،م1987-ه1408  بكر بن أيوب،حممد بن أيبابن القيم،  .205
 .(رايض: دار العاصمة، )ال1ط، حتقيق: علي بن حممد الدخيل هللا، على اجلهمية واملعطلة

، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ،م1975-ه1395 ،ابن القيم، حممد بن أيب بكر .206
 .(، )بريوت: دار املعرفة2ط

، حتقيق: أيب الباء أحكام أهل الذمة ،م1997-ه1418 ،كرابن القيم، حممد بن أيب ب .207
 .(شر، )الدمام: رمادي للن1البكري وأيب أمحد شاكر توفيق العاروري، طيوسف بن أمحد 

، 1، طإعالم املوقعني عن رب العاملني ،م1991ه، 1411 ابن القيم، حممد بن أيب بكر، .208
 .(ر الكتب العلمية)بريوت: دا

)بريوت: مؤسسة  ،4، طزاد املعاد يف هدي خري العباد ،ه1424 القيم، حممد أبو بكر، .209
 .(الرسالة

، 2، طإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ،م1975-ه1395 ،القيم، حممد بن أيب بكر .210
 .()بريوت: دار املعرفة

: الكويت، )د.ط، يف السياسة الشرعية الطرق احلكمية د.ت، ،القيم، حممد بن أيب بكر .211
 .(بياندار المكتبة 

، 2، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،م1986-ه1406 الكاساين، مسعود بن أمحد، .212
 .(ار الكتب العلمية)بريوت: د

، )مكة املكرمة: مكتبة 1ط، األقليات اإلسالمية يف العامل اليومم، 1988الكتاين، علي،  .213
 املنار(.

ض: دار الراي ) ،1طتكرمي اإلنسان يف اإلسالم،  ،م2009-ه1430الكثريي، حممد،  .214
 .(طيبة

، حتقيق: سامي بن  تفسري القرآن العظيم ،م1999-ه1420 ، أبو الفداء إمساعيل،كثري .215
 .(ة للنشر والتوزيع، )الرايض: دار طيب2ط: حممد السالمة، 

، د.طاعتىن به: حسان عبد املنان، البداية والنهاية، ، م2004 ابن كثري، إمساعيل بن عمر، .216
 .(ةاألفكار الدوليض: بيت )الراي



397

 

بريوت: مؤسسة ) ،1، طمعجم املؤلفني ،م1993 –ه 1414 ،كحالة. عمر رضا .217
 (.الرسالة

ة العربية ، د.ط، )بريوت: املؤسسموسوعة السياسة ، د.ت،الكيايل، عبد الوهاب، وآخرون .218
 .(للدراسات والنشر

، التوحيدفتح اجمليد شرح كتاب ، م2002-ه1423آل الشيخ، عبد الرمحن بن حسن،  .219
 .، )الرايض: دار املؤيد(8فراين، ط كتور الوليد بن عبد الرمحن آلحتقيق: الد 

حممد بدر حتقيق:  ،الفوائد البهية يف تراجم احلنفية ،ه1324 ،اللكنوي، حممد عبد احلي .220
 القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي(.، )1ط ،الدين أبو فراس النعاين

)الرايض: ، سنن ابن ماجة ،م1998 -هـ1419 ،عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ماجة، أبو .221
 .(بيت األفكار الدولية

احلاوي الكبري يف فقه  ،م1994-ه1414 املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب، .222
)بريوت: دار الكتب  ،1حتقيق: علي معوض وعادل عبد املوجود، ط ،مذهب اإلمام الشافعي

 .(العلمية
األحكام السلطانية  ،م1989-ه1409 املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب، .223

 .(ابن قتيبة: دار الكويت) ،1، طالدكتور أمحد مبارك البغداديحتقيق:  ،والوالايت الدينية
 شرح املفاتيح مرقاة ،م9841 -هـ 1404املباركفوري، أبو احلسن عبيد هللا بن حممد،  .224

 .(السلفية ابجلامعة تاءواإلف عوةوالد العلمية البحوث إدارة اهلند: )بنارس ،3ط ،املصابيح مشكاة

حتفة األحوذي بشرح جامع  د.ت، املباركفوري، حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم، .225
 .()بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، الرتمذي

د.ط، )القاهرة: اهليئة العامة ، م1983-ه1403، املعجم الفلسفيجممع اللغة العربية،  .226
 .(املطابع األمريية لشؤون

 .(: مكتبة الشروق الدولية)القاهرة 4، ط،املعجم الوسيط ،م2004 ،عربيةجممع اللغة ال .227

د.ط، )القاهرة: اهليئة العامة  ،معجم القانون م،1999-ه1420اللغة العربية مبصر، جممع  .228
 املطابع األمريية(. لشؤون
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فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  ،م2003-ه1424 ،جمموعة من العلماء .229
 .(لرايض: دار املؤيد)ا 5رتيب: أمحد عبد الرزاق الدويش، ط، مجع وتواإلفتاء

القول املبني يف حكم املعاملة بني األجانب  ،م1991-ه1411 ، حممد حسنني،خملوف .230
 .( للعلوم النافعةالقاهرة: مكتبة احلرمني، )4حتقيق: حسن أبو األشبال، طواملسلمني، 

، د.ط، )بريوت: كر اخلطط واآلاثراملواعظ واالعتبار بذ املقريزي، أمحد بن علي، د.ت،  .231
 دار صادر(.

)القاهرة: دار  1، طالعالقات اإلنسانية ،م1986 -هـ  1407 مرسي، سيد عبد احلميد، .232
 .(التوفيق

 .(، )جدة: عامل ملعرفة1ط ،من املبادئ الرتبوية يف اإلسالم ،ه1403 ، حممد،املرصفي .233

، صحيح مسلم ،م1998-ه1419،  بن احلجاج القشريي النيسابوريمسلم، أبو احلسني .234
 .(الرايض: بيت األفكار الدولية) د.ط،

اإلنصاف يف  ،م1956-ه1375 ،ء الدين أيب احلسن علي بن سليماناملرداوي. عال .235
ة السنة ، )القاهرة: مطبع1حتقيق: حممد حامد الفقي، ط ،معرفة الراجح من اخلالف

 .(احملمدية
العامة ملشروع العالقات الدولية يف املقدمة ،  ه1417 مصطفى، اندية حممود وآخرون،  .236

 .(العاملي للفكر اإلسالمي)القاهرة: املعهد د.ط، ،  اإلسالم

العالقات اإلنسانية مع غري املسلمني يف ضوء  ،ه1429-ه1428مطلق، الشمري،  .237
جامعة ، كلية الرتبية، السعودية: رسالة دكتوراه ،الرتبية اإلسالمية وتطبيقاهتا يف الواقع املعاصر

 .القرىأم 

، 3ط، املبدع يف شرح املقنعم، 2000-ه1421بن عبد هللا،  ابن مفلح، إبراهيم بن حممد .238
 )بريوت: املكتب اإلسالمي(.

، حتقيق: اآلداب الشرعيةم، 1999 -ه1419، عبد هللا بن حممد ابن مفلح املقدسي، .239
 ، )بريوت: مؤسسة الرسالة(.3شعيب األرانؤوط وعمر القيام، ط

البدر املنيري يف ختريج م، 2004-ه1425الدين عمر بن علي،  ابن امللقن، سراج .240
 ، )الرايض: دار اهلجرة(.1ط، األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري



399

 

حتقيق: ، حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج، ه1406ابن امللقن، سراج الدين عمر بن علي،  .241
 (.حراء: دار املكرمةمكة ، )1ط عبد هللا اللحياين،

، لسان العرب ،م2003- هـ 1423 ، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،نظوربن ما .242
 .(د.ط، ) بريوت: دار صادر

فيض القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث ، م1935-ه1356املناوي، عبد الرؤوف،  .243
  (.، )مصر: املكتبة التجارية الكبى1ط البشري النذير،

، التيسري بشرح اجلامع الصغري، م1988-ه1408 املناوي، زين الدين عبد الرؤوف،  .244
 .(ة اإلمام الشافعي، )الرايض: مكتب3ط

حتقيق: أبو محاد صغري  اإلمجاع،، م1999-ه1420ابن املنذر، أبو بكر حممد بن إبراهيم،  .245
 .(الفرقان ، )عجمان: مكتبة2أمحد بن حممد حنيف، ط

 .لفرقان(جمان: مكتبة ا، )عاإلمجاع ،م1999-ه1420 املنذر، أبو بكر حممد بن إبراهيم، .246

، )مصر: مطبعة 1، طتفسري املراغي،  م1946-ه1365املراغي، أمحد مصطفى،  .247
 .(يب احلليب وأوالدهمصطفى البا

 واإلمجاع السنن يف األوسط ،م1985-ه1405املنذر، أبو بكر حممد بن إبراهيم، .248
 .()الرايض: دار طيبة، 1، اجملقق: صغري أمحد حنيف، طواالختالف

إسرتاتيجية العمل الثقايف  م،2001ه/1422 إلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،املنظمة ا .249
 (.املعارف اجلديدة ، )الرابط: مطبعة د.ط، اإلسالمي يف الغرب

 مهنا، حممد نصر، د.ت، علم السياسة، د.ط، )القاهرة: دار غريب احلديث(. .250
 : اإلسكندرية( د.ط، ،الرتبية وحقوق اإلنسان يف اإلسالم م،2006، موسى، حممد فتحي .251

 .) لوفاء لدنيا الطباعة والنشردار ا

من إصدارات اإلحتاد العاملي  ،املسلم مواطنا يف أوربم. 2008-ه1429 ،املولوي، فيصل .252
 لعلماء املسلمني.

ة: ، )القاهر 2، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق د.ت، ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم، .253
 .(دار الكتاب اإلسالمي
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 ( ،6، طاإلسالميةدور املنهاج الربين يف الدعوة  هـ،1414 حوي، عدانن علي،الن .254
 .)دار النحوي للنشر والتوزيعالرايض: 

، د.ط، معاملة غري املسلمني يف الدولة اإلسالميةم، 1996نرمان، عبد الكرمي أمحد،  .255
 .(ة املصرية العامة للكتاب)القاهرة، اهليئ

سنن د.ت، شعيب بن علي بن سنان بن حبر اخلراساين.  النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن .256
 .(الرايض: بيت األفكار الدوليةد.ط، ). النسائي

دمشق: دار ، )اإلسرائيليات وأثرها يف كتب التفسري، م1970 -ه1390نعناعة، رمزي،  .257
 .(القلم

الفواكه الدواين على رسالة  ،م1995-ه1415 النفراوي، أمحد بن غامن شهاب الدين، .258
 .(بريوت: دار الفكر، ط.ب، ) زيد القريواينابن أيب

، مسلمو الغرب تطلعات وخماوف، م2009ه، 1430النكديل، صالح الدين،  .259
 .)لإلعالم، مطبعة املعارف اجلديدة: الدار اإلسالمية أملانيا(، 1ط

 (، 2، طوالغرب منطلقات العالقات وحمدداهتاالشرق  ،م2005 النملة، علي إبراهيم، .260
 .) املركز الثقايف العريب البيضاء: الدار

، 3ط ،صحيح مسلم بشرح النووي ،م1996-ه1416 النووي، حيىي بن شرف، .261
 .(: دار اخلري)دمشق

 .(القاهرة: الطبعة املنرييةط.د، )اجملموع شرح املهذب،  د.ت، النووي، حيىي بن شرف، .262

 ،روضة الطالبني وعمدة املفتني، م1991-ه1421النووي، أبو زكراي حيىي بن شرف،  .263
 .()بريوت: املكتب اإلسالمي د.ط،

بريوت: دار الكتب ) ،1، طهتذيب األمساء واللغات د.ت، ،الدين النووي، حيىي بن شرف .264
 .(العلمية

النووية يف شرح منت األربعني ، م1984-ه1401النووي، حيىي بن شرف الدين،  .265
  (.دمشق: مكتبة دار الفتح) ،4ط ،األحاديث الصحيحة النبوية

 .(ريوت: دار ابن حزم، )ب2، طالسرية النبوية ،م2009-ه1430 لك،هشام، عبد امل .266
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، فتح القدير شرح اهلداية د.ت، ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسياهلمام،   .267
 .، )بريوت: دار الفكر(د.ط

 ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،م 1994هـ،  1414  ،علي بن أيب بكر بن سليماناهليثمي،  .268
  .(القاهرة: مكتبة القدسي) ، د.ط،لدين القدسيحسام احتقيق: 

 ،م1993-ه1413 ،ن نصر هللاعبد القادر بن حممد بن حممد ب ،أبو الوفاء القرشي .269
 (.دار هجر القاهرة: ، )2، طجلواهر املضية يف طبقات احلنفيةا

إيثار احلق على اخللق يف رد  ،م1987-ه1407 ، حممد بن املرتضى اليماين،الوزير .270
 .، )بريوت: دار الكتب العلمية(2، طإىل مذهب احلق من أصول التوحيداخلالفات 

-ه1417 اإلدارة العامة لإلفتاء والبحوث الشرعية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية .271
 .(يت: وزارة األوقاف، )الكو 1، طفتاوى قطاع اإلفتاء بلكويت ،م1996

، )الكويت: وزارة 2، طيةاملوسوعة الفقهم، 1986-ه1406الكويتية،  وزارة األوقاف .272
 األوقاف الكويتية(.

 1،، طاإلرهاب الدويل والنظام العاملي الراهن ،م 2002 اليازجي أمل وشكري حممد، .273
 )بريوت: دار الفكر املعاصر(، 

)الرايض:  د.ط، ،مبادئ اإلدارة العامة ،م1983 - هـ1403، حممد عبد الفتاح،غياي .274
 .(مطابع الفرزدق التجارية

، 1ط، فقه النوازل لألقليات املسلمة أتصيال وتنزيال ،م2013-ه1434 ،يسري، حممد .275
 )القاهرة: دار اليسر(.

د.ط، )بريوت: دار  ،كتاب اخلراج ،م1979-ه1399، إبراهيم بن يوسف، يعقوب .276
 .(املعرفة

 : املراجع اإللكرتونية:اثنيا
 ، "سلسلة اهلدى والنور"أللباين،حممد انصر الدين، ا .1

http://www.alalbany.net/2171. 
م، 03/04/2009بتاريخ:  استعرض ،"فتاوى نور على الدرب"ابن ابز، عبد العزيز،  .2

http://waqfeya.com/book.php?bid=2405 

http://www.alalbany.net/2171
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 ، "حكم السفر خارج الدول اإلسالمية"ابن ابز، عبد العزيز،  .3
58http://www.binbaz.org.sa/mat/  

، "الدعوة إىل هللا وأخالق الدعاة"ابن ابز، عبد العزيز ،  .4
http://www.binbaz.org.sa/mat/8192 

 ، "مكانة الدعوة إىل هللا وأسس دعوة غري املسلمني"البدر، عبد الرزاق،  .5
http://al-badr.net/ebooks/2/?q=&page=36 

 18/06/2012 ، استعرض بتاريخ:"املسلم وحقوق اآلخرين"البدراين، أبو فيصل،  .6
http://shamela.ws/browse.php/book-96245/page-49  

، "حمبة املسلم لزوجته الكتابية"، الباك، عبد الرمحن بن انصر .7
http://albrrak.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=18602 

، "من أجل الدين واألمة، جملة البيان"بكار، عبد الكرمي،  .8
http://islamport.com/w/amm/Web/135/5684.htm 

، "اإلقامة والتجنس يف دار الكفر"البوطي، حممد سعيد رمضان،  .9
http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readResearch&pg_id

05=517 
مشاركة املسلمني يف العمل السياسي ابلغرب ليست والء للكفر بل "بن بيه، عبد هللا، ا .10

 ، "هي ضرورة جمتمعية
 283www.binbayyah.net/portal/tasrehaat/ 
، "حكم اإلقامة يف الغرب"ابن بيه، عبد هللا،  .11

http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/203. 
، "أبعيادهم املسلمني غري هتنئة حكمبد هللا، ابن بيه، ع .12

http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/1393 
،  "املدخل إىل علم الدعوة"البيانوين، حممد أبو الفتح،  .13

http://douralquran.com/cms/ar/about-us/  
استعرض  ،الغرب"إشكاليات الدعوة عند مسلمي  البيومي، ليلى، مقال بعنوان  " .14

 ، 2006 أغسطس 09 بتاريخ:
 http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-41-7741.htm 

http://www.binbaz.org.sa/mat/8192
http://al-badr.net/ebooks/2/?q=&page=36
http://shamela.ws/browse.php/book-96245/page-49
http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readResearch&pg_id=51705
http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readResearch&pg_id=51705
http://www.binbayyah.net/portal/tasrehaat/283
http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/203
http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/1393
http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/1393
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-41-7741.htm
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، حول هتنئة أهل الكتاب أبعيادهم ومشاركتهم فيهاجبهة علماء األزهر، بيان  .15
http://www.jabhaonline.net/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=482:2010-12-31-17-09-28&catid=27:2009-10-16-18-46-
20&Itemid=3 

، 23/10/2013  تنامي العنصرية، استعرض بتاريخ:اجلزيرة نت، قلق يف هولندا من  .16
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/10/23/%D9%8

2%D9%84%D9%82- 
، قسم البياانت اخلتامية، استعرض 1/15اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث، الفتوى رقم  .17

 ،2015/ 31/01  بتاريخ:
 http://e-cfr.org/new/2-15 
اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث، فتوى يف حكم املشاركة يف تشييع جنازة القريب غري  .18

 ،13/01/2014  املسلم، استعرض بتاريخ:
 http://e-cfr.org/new/fatwa/3 
اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث، فتوى حكم هتنئة غري املسلمني أبعيادهم، استعرض  .19

 ،2015/ 31/01 بتاريخ:
  http://e-cfr.org/new/fatwa 
احلاج، حممد األمني، حكم السفر إىل داير الكفار والسكىن بني ظهرانيهم من غري  .20

 ضرورة،
 http://www.islamadvice.com/fatawa/fatawa5.htm 
م وعهدهم منحلية ، عبد املنعم، حكم استحالل  أموال  املشرك .21  ني ملن دخل يف أماهن 

 املسلمني،
.http://www.altartosi.com/book/book03/sec03.html 
؛ ما له وما عليه،  حلية ، عبد املنعم، من دخل داير غري املسلمني .22 بعهد  وأمان 

http://www.altartosi.com/book/book24/index.html 
 17املسلمة ودورها يف تربية أبنائها يف الغرب، استعرض بتاريخ:  احلماد، عبد هللا، األم .23

 http://www.lahaonline.com/articles/view/13831.htmم، 2008أبريل

http://www.jabhaonline.net/index.php?option=com_content&view=article&id=482:2010-12-31-17-09-28&catid=27:2009-10-16-18-46-20&Itemid=3
http://www.jabhaonline.net/index.php?option=com_content&view=article&id=482:2010-12-31-17-09-28&catid=27:2009-10-16-18-46-20&Itemid=3
http://www.jabhaonline.net/index.php?option=com_content&view=article&id=482:2010-12-31-17-09-28&catid=27:2009-10-16-18-46-20&Itemid=3
http://www.jabhaonline.net/index.php?option=com_content&view=article&id=482:2010-12-31-17-09-28&catid=27:2009-10-16-18-46-20&Itemid=3
http://e-cfr.org/new/2-15
http://e-cfr.org/new/fatwa/3
http://www.islamadvice.com/fatawa/fatawa5.htm
http://www.altartosi.com/book/book24/index.html
http://www.lahaonline.com/articles/view/13831.htm
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على غري املسلمني،  تبع املسلمني أبعضاء بشريةبن محزة، مصطفى،  .24
http://www.benhamza.net/printpage.php?idArt=96 

محود، أمحد عبد الغين، مشكالت األقليات املسلمة يف الغرب،  .25
http://www.alukah.net/publications_competitions 

-http://islamtoday.net/bohooth/artshowاخلوجة، لطف هللا، هل حنب الكافر؟،  .26
86-9244.htm 

، واباإلسالم واملسلمون و العمل اإلسالمي يف أور الراوي، أمحد،  .27
http://www.islamtoday.net/files/w_e_di/P_3.htm 

 ليات املسلمة فاعلة يف احلوار احلضاري،رجب، حممد عبد اللطيف ، حت تصبح األق .28
 http://www.cmiesi.ma/acmiesi/file/notes/abdelatif-rajab_1.pdf 
احلكمة فقه الدعوة اإلسالمية يف الغرب ووجوب جتديدها على  علي بن أمحد،، الريسوين .29

م، 14/11/2010بتاريخ  استعرض ،والوسطية واالعتدال
http://shamela.ws/index.php/book/1203

 م،14/11/2014غ املرام، استعرض بتاريخ: سامل، عطية، شرح بلو  .30
http://shamela.ws/browse.php/book-7714#page-2474 

سلطان، صالح الدين، جتارة اخلمور يف الغرب..رد على مفيت الداير املصرية،  .31
http://www.salahsoltan.com/FeqhAqliat/445/Default.aspx 

سلطان، صالح الدين، الضوابط املنهجية لفقه األقليات،  .32
salahsoltan.com/Print.aspx?print_ID=443 

الصاوي، صالح، من اجلوانب الفقهية يف عالقة اإلسالم ابلغرب  .33
http://islam.gov.kw/Pages/ar/BooksItems.aspx?catId=10 

، استعرض بتاريخ: اتيجية واجليواسرتاتيجيةعابد، سعود، الفرق بني االسرت  .34
 م،25/03/2010

http://www.alriyadh.com/509799 
علوي بن عبد القادر السقاف، علوي بن عبد القادر، هل اجلهاد اآلن يف سورية فرض  .35

ه، 1434شعبان  15عني على كل مسلم؟، استعرض بتاريخ: 
http://www.dorar.net/article/1596 

 ، 2011 /12/6ن يف اإلسالم، استعرض بتاريخ: سلطان، منزلة اإلنساالعمريي،  .36

http://www.benhamza.net/printpage.php?idArt=96
http://www.islamtoday.net/files/w_e_di/P_3.htm
http://www.cmiesi.ma/acmiesi/file/notes/abdelatif-rajab_1.pdf
http://www.salahsoltan.com/FeqhAqliat/445/Default.aspx
http://www.dorar.net/article/1596
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http://taseel.com/display/pub/print.aspx?id=1068. 
يني يف الفقه اإلسالمي، الغامدي، عماد بن صاحل، محاية املدن .37

http://www.almoslim.net/node/147153 
 ، 6/4/2012استعرض بتاريخ:  مد علي، حكم أخذ اهلبة املشروطة،فركوس، حم .38

http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1127 
د ا كان أو هيئة ملؤسسات تعليمية أو ما حكم تبع املسلم فر  حميي الدين، قادري، .39

 م،14/11/2010 استعرض بتاريخ:، تنصريية، أو كنسية؟
http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-2454 

 القحطاين، سعد، عقد األمان يف الشريعة اإلسالمية، .40
 http://www.al-eman.com  

ووسائل(، استعرض بتاريخ  قطب، مصطفى سانو، يف التواصل مع اآلخر )معامل وضوابط  .41
 م،07/03/2006

 http://islam.gov.kw/Pages/ar/BookItem.aspx?id=10 
 ،القرضاوي، يوسف .42

 http://www.qaradawi.net/new/index.php 
ع والطموح، القره داغي، علي حميي الدين، جمتمع األقليات املسلمة بني الواق .43

http://muslimworldleague.com/download 
 :بتاريخاستعرض ، ، مصرف املؤلفة قلوهبم وتطبيقاته املعاصرةالقره داغي، علي .44

06/7/2009 ،
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content 

اللجنة الدائمة، إعانة البطالة ملن لديه دخل آخر،  .45
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&

PageNo=4&PageID=9261 
الدائمة )اجملموعة األوىل(،  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، فتاوى اللجنة .46

http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&
PageNo=1&PageID=10457 

-03-25   املاجد، سليمان، تقدمي الطعام لغري املسلم يف رمضان، استعرض بتاريخ: .47
 ه،1433

http://taseel.com/display/pub/print.aspx?id=1068
http://www.almoslim.net/node/147153
http://www.qaradawi.net/new/index.php
http://muslimworldleague.com/download
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content
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 http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=16582  
مواجهة اإلساءات اليت تعرض هلا وتطبيقاته الرتبوية يف يف  الكي، عزيز، منهج النيب امل .48

واقعنا املعاصر، حبث ماجستري مقدم جلامعة أم القرى، بتصرف، املكتبة الرقمية جلامعة أم 
 https://uqu.edu.sa/lib/digital_library/uqu_msgs_all/ar/224القرى، 

، موقع اجمللس األوريب 3/16اجمللس األوريب لإلفتاء، اإلقامة يف غري البالد اإلسالمية قرار  .49
 لإلفتاء،

 284cfr.net/ar/index.php?ArticleID=-ehttp:// 
-3 استعرض بتاريخ:  املشاركة السياسية أحكامها وضوابطها،األوريب لإلفتاء، اجمللس  .50

 م،9/07/2006

 cfr.org/new-http://e/ 

فتوى يف حكم املشاركة يف تشييع جنازة القريب غري املسلم، ، اجمللس األوريب لإلفتاء .51
 ،2014 /13/01 :بتاريخاستعرض 

 http://e-cfr.org/new/fatwa/3 
، قرارات املؤمتر السنوي الثاين جملمع فقهاء الشريعة املنعقد يف أبمريكا جممع فقهاء الشريعة .52

 دامناركية كوبنهاجن،العاصمة ال
 http://www.amjaonline.org/en/declarations/20-declarations/79-

decisions-and-recommendations-of-amja-s-second-annual-convention-
denmark-ar 

 الشريعة فقهاء جملمع الثالثة الألئمة لدورة مياخلتا البيان، أبمريكا جممع فقهاء الشريعة .53
 ،رنياكاليفو   – سكرمنتو مبدينة املنعقدة أبمريكا

 http://www.amjaonline.net/2006/04 
توصيات املؤمتر السادس جملمع فقهاء الشريعة أبمريكا املنعقد ، جممع فقهاء الشريعة  .54

 ، 01/11/2009 استعرض بتاريخ:، موقع جممع فقهاء الشريعة، كندا  –مبونرتايل 

 http://www.amjaonline.net/2009/11 
 أبمريكا الشريعة فقهاء جملمع األوىل الألئمة دورةل اخلتامي البيان ، شريعةجممع فقهاء ال .55

 ، 01/11/2009 ، استعرض بتاريخ:كندا  – مبونرتايل املنعقدة
http://www.amjaonline.net/2009/11 

https://uqu.edu.sa/lib/digital_library/uqu_msgs_all/ar/224
http://e-cfr.net/ar/index.php?ArticleID=284
http://e-cfr.org/new/
http://e-cfr.org/new/
http://e-cfr.org/new/
http://e-cfr.org/new/fatwa/3
http://www.amjaonline.org/en/declarations/20-declarations/79-decisions-and-recommendations-of-amja-s-second-annual-convention-denmark-ar
http://www.amjaonline.org/en/declarations/20-declarations/79-decisions-and-recommendations-of-amja-s-second-annual-convention-denmark-ar
http://www.amjaonline.org/en/declarations/20-declarations/79-decisions-and-recommendations-of-amja-s-second-annual-convention-denmark-ar
http://www.amjaonline.net/2006/04/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9-2/
http://www.amjaonline.net/2006/04/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9-2/
http://www.amjaonline.net/2006/04
http://www.amjaonline.net/2004/04/البيان-الختامي-لدورة-اللأئمة-الأولى/
http://www.amjaonline.net/2004/04/البيان-الختامي-لدورة-اللأئمة-الأولى/
http://www.amjaonline.net/2009/11
http://www.amjaonline.net/2004/04/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
http://www.amjaonline.net/2004/04/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
http://www.amjaonline.net/2009/11
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امنة، موقع جممع فقهاء الثجممع فقهاء الشريعة أبمريكا، البيان اخلتامي لدورة األئمة  .56
 الشريعة أبمريكا، استعرض بتاريخ:

http://www.amjaonline.org/en/component/content/article/20-
declarations/51-2013  

 أبمريكا الشريعة فقهاء جملمع األوىل الألئمة لدورة اخلتامي البيان،  جممع فقهاء الشريعة .57
 ، 2014أبريل  19شريعة ال ، جممع فقهاءكاليفورنيا  – سكرمنتو مبدينة املنعقدة

 http://www.amjaonline.net/2004/04/%D8%A7 
  جممع فقهاء الشريعة يف أمريكا، بيان اجملمع حول أعمال العنف واإلرهاب، .58
59. http://amjaonline.org/en/conferences/annual-convention-new/20-

declarations/79-decisions-and-recommendations-of-amja-s-second-
annual-convention-denmark-ar 

قرارات بشأن موضوع زراعة األعضاء، ، اجملمع الفقهي اإلسالمي .60
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=99&l=AR& 

تعرض ممتاز، فضل هللا، حكم زواج املسلم املغرتب من املرأة الكتابية، اس .61
، 2013 /17/01  بتاريخ:

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6013 
فقهاء اإلسالم يتحدثون عن أحكام وآداب تعامل األقليات املسلمة مع غري ممتاز،  .62

، 2012/02/23 استعرض بتاريخ: املسلمني، ب
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4342 

 :بتاريخ استعرض ،اإلسالمي الوقف نظام يف املسلمني غري أحكام، ، آدماملعابدة .63
08/06/2006 ، 

http://web2.aabu.edu.jo/Islamic/artical241.html 
املوسوعة الفقهية، إعداد جمموعة من الباحثني إبشراف الشيخ علوي بن عبد القادر  .64

 السقاق، 
 http://www.dorar.net/enc/feqhia/2684  .
موسوعة ويكيبيداي احلرة،  .65

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8
% 

http://www.amjaonline.net/2004/04/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
http://www.amjaonline.net/2004/04/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
http://www.amjaonline.net/2004/04/%D8%A7
http://amjaonline.org/en/conferences/annual-convention-new/20-declarations/79-decisions-and-recommendations-of-amja-s-second-annual-convention-denmark-ar
http://amjaonline.org/en/conferences/annual-convention-new/20-declarations/79-decisions-and-recommendations-of-amja-s-second-annual-convention-denmark-ar
http://amjaonline.org/en/conferences/annual-convention-new/20-declarations/79-decisions-and-recommendations-of-amja-s-second-annual-convention-denmark-ar
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=99&l=AR&
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=99&l=AR&
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=99&l=AR&
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6013
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4342
http://web2.aabu.edu.jo/Islamic/artical241.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%25
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%25
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، 40/09/2001  مولوي، فيصل، إسالم املرأة دون زوجها، استعرض بتاريخ: .66
http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8255/8416/50042-2004-

08-01%2017-37-04.html 
مولوي، فيصل، مشاركة احلركة اإلسالمية املعاصرة يف احلكم،  .67

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title 
    هيئة كبار العلماء، قرار هيئة كبار العلماء بشأن موضوع التأمني، استعرض بتاريخ: .68

4/4/1397 ،
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=41
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