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ح أمني بن عبد اهللا الشقاوي، ١٤٣٦هـ
فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش

الشقاوي، أمني بن عبد اهللا
املسلمون يف بالد الغربة. /أمني بن عبد اهللا الشقاوي - ط١ - الرياض، 

١٤٣٦هـ
٢٨٠ ص؛ ١٧×٢٤سم.

ردمك: ٦ - ٨٨٢٤ - ٠١ - ٦٠٣ -  ٩٧٨
العنوان:

١ - الفتاوي الرشعية - اسئلة واجوبة.
٢ - االقليات اإلسالمية.

١٤٣٦/٧٣٦٥ ديوي ٢٥٨     

رقم اإليداع: ١٤٣٦/٧٣٦٥
ردمك: ٦ - ٨٨٢٤ - ٠١ - ٦٠٣ -  ٩٧٨
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مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  والـــســـالم  والـــصـــالة  الــعــالــمــيــن  رب  هللا  الــحــمــد 
ال  وحـــده  ـــه  الـــلَّ إال  إلـــه  ال  أن  وأشـــهـــد   ، أجــمــعــيــن  وصــحــبــه  آلـــه  وعــلــى 

شــريــك لــه وأشــهــد أن مــحــمــداً عــبــده ورســولــه ، أمــا بــعــد.

ســـواء  الــكــفــر  دول  فـــي  يــعــيــشــون  الـــذيـــن  الــمــســلــمــيــن  إخـــوانـــنـــا  فـــإن 
أكــانــوا مــن أهــلــهــا األصــلــيــيــن أم مــن الــوافــديــن عــلــيــهــا فــي أشــد الــحــاجــة 
إلــــى مـــعـــرفـــة األحـــكـــام الــفــقــهــيــة فـــي الــــنــــوازل الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــم لــيــعــلــمــوا 
ــه وأحـــب إلــيــه، ويــعــمــلــوا بــمــا يــســتــطــيــعــون مــن ذلــك،  مــا هــو أرضـــى لــلَّ
والـــتـــوجـــيـــه إلـــى األخــــذ بــالــحــلــول الــمــمــكــنــة لــمــواجــهــة الــمــشــكــالت،.
وألن غــالــب تــلــك الــمــســائــل هــي مــن الــنــوازل، فــإن مــعــرفــة الــحــق فــيــهــا 
الــشــرعــيــة  اإللـــمـــام بـــالـــنـــصـــوص  بـــعـــد  يــتــطــلــب -  إلـــيـــه  األقــــــوال  وأقـــــرب 
الوقائع  وتصور  الشرعية،  القواعد  معرفة  المسائل-  بتلك  المتعلقة 
الـــمـــراد الــتــطــبــيــق عــلــيــهــا تـــصـــوراً دقــيــقــاً لــشــدة الــتــشــابــه، ودقـــة الــفــوارق 
بـــيـــن تـــلـــك الـــمـــســـائـــل، واخــــتــــالف الـــحـــال بـــيـــن شـــخـــص وآخـــــر، وتــغــيــر 
ومن  الــواحــد،  والشخص  الــواحــدة  المسألة  فــي  الــحــال  بتغير   الفتو
ــه مــن نــيــتــه الــحــرص  ــه بــه خــيــراً يــفــقــهــه فــي الــديــن، ومــن عــلــم الــلَّ يــرد الــلَّ

 Ê﴿ :ــه، ألــهــمــه الــصــواب ووفــقــه لــه، قــال تــعــالــى عــلــى مــرضــاة الــلَّ
 .[٢٨٢ [البقرة:  ﴾Î  Í  Ì Ë
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 ﴾T  S  R  Q  P  O  N  M  L﴿ :وقال تعالى
 ¢  ¡ ے   ~  }  | [األنفال:٢٩]، وقال تعالى: ﴿} 
 ±  °  ¯ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

 .(١)« بِالنيَّاتِ الُ  مَ األَعْ ا  «إِنَّمَ النبيملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  [الحديد]،   ﴾  ³ ²

إخــوانــنــا  يــعــانــيــهــا  الــتــي  الـــنـــوازل  فــقــه  مــعــرفــة  عــلــى  يــعــيــن  مــمــا  وإن 
الــمــســلــمــون فــي بــالد الــغــربــة الــرجــوع إلــى ســيــرة الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص وأصــحــابــه 
ناصبهم  كافر،  مجتمع  وسط  قليلين  غرباء  يعيشون  كانوا  إذ  مكة  في 
يبًا،  رِ غَ مُ  الَ سْ اإلِِ أَ  دَ «بَ النبيملسو هيلع هللا ىلص:  قال  شيء،  كل  في  وحاربهم  العداء، 

 .(٢ ــاء»( بَ ــرَ ــغُ ــطُــوبَــى لِــلْ فَ أَ ،  ــدَ بَ ــا  ــمَ كَ يــبًــا  ــرِ ــودُ غَ ــيَــعُ سَ وَ

Ug]e’\;\É·;È…;]‚d;‡]¬iâÁ̌;Èi’\;ÏË¡Öç’\;Å¡\ÊŒ’\;flŸÂ

ذلك: أن  ومثال  المصالح:  جلب  على  مقدم  المفاسد  درء   -١
كـــان  فـــــإذا  كـــافـــريـــن،  كـــانـــا  وإن  والــــديــــه  بـــبـــر  الـــولـــد  أمــــر  ـــه  الـــلَّ
بــرهــمــا يــفــضــي إلــى فــتــنــة الــولــد فــي ديــنــه، فــهــذه مــفــســدة كــبــيــرة 

مــراعــاتــهــا مــقــدم عــلــى بــرهــمــا عــنــد الــتــعــارض.
جــــــــاءت الــــشــــريــــعــــة اإلســـــالمـــــيـــــة بـــتـــكـــثـــيـــر الــــمــــصــــالــــح وتـــقـــلـــيـــل   -٢
الـــمـــفـــاســـد، وتـــرجـــيـــح أعـــظـــم الــمــصــلــحــتــيــن. مـــثـــال ذلـــــك: أن 
الــمــســلــم الــذي يــعــيــش فــي بــالد الــكــفــر ولــه بــلــد إســالمــي، فــإنــه 
في  بــقــائــه  مصلحة  كــانــت  فــإن  بــلــده،  إلــى  الــرجــوع  عــلــيــه  يــجــب 

.(١٩٠٧) برقم  مسلم  وصحيح   ،(١) برقم  البخاري  صحيح   (١)
.(١٤٥) برقم  مسلم  صحيح   (٢)
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تــلــك الــدولــة الــكــافــرة أعــظــم، كــان بــقــاؤه أولــى مــا دامــت تلك 
راجحة. المصلحة 

من أصول اإلسالم وقواعده بغض الكافر، وإظهار العداوة   -٣
يظهرون  ال  الذين  الكفار  القاعدة  هذه  من  استثني  وقد  له: 
يــظــاهــرون عــلــيــهــم،  وال  وال يــقــاتــلــونــهــم  الــعــداوة لــلــمــســلــمــيــن، 
األحـــوال، وذلــك بــالــبــر  بــل ربــمــا كــانــوا عــونــاً لــهــم فــي بــعــض 

 O  N  M  L  K  J  I﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  والــقــســط 
 ]  \  [  Z Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P

[الممتحنة].   ﴾  _  ^

نــصــح   (١ عــيــبــة( كــانــت  خــزاعــة  قــبــيــلــة  أن  الــنــبــويــة  الــســيــرة  وفـــي 
الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  وأذن  وكــــافــــرهــــم،  مـــســـلـــمـــهـــم  ــــهملسو هيلع هللا ىلص  لــــلَّ لــــرســــول ا
كـــفـــر،  دار  وهــــــي  الــــحــــبــــشــــة،  إلــــــى  يــــهــــاجــــروا  أن  ألصــــحــــابــــه 

.(٢ )« هُ ــنْــدَ عِ ــدٌ  حَ أَ ــم  ــظْــلَ يُ الَ  ــاً  ــلــكَ مَ ــا  فِــيــهَ : «إِنَّ  قائالً
ولــمــا طــرد أهــل الــطــائــف رســول الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص لــم يــســتــطــع دخــول 
 ، إجــارة الــمــطــعــم بــن عــدي وكــان كــافــراً إال بــدخــولــه فــي  مــكــة 
بــدر  وقـــد عـــرف لــه الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص هـــذه الــنــعــمــة، فــقــال فــي غـــزوة 
مَّ  ثُ  ، يا  حَ يٍّ  دِ عَ بْنُ  طْعِمُ  المُ انَ  كَ «لَوْ   األسر له  جمع  حين 

. (٣ )« ــمْ لَــهُ ــتُــهُ كْ ــتَــرَ لــنَّــتْــنَــى، لَ ا ءِ  الَ ــؤُ فِــي هَ ــنِــي  ــمَ ــلَّ كَ
سره. على  واألمانة  النصح  موضوع  أنهم  أي  لحفظها  الثياب  فيه  توضع  ما  عيبة   (١)

النبوية  السيرة  كتابه  في  العمري  أكرم  د.  وقال   (٥٤٣/١) هشام  ابن  سيرة   (٢)
حسن.. إسناده   (١٧١/١) الصحيحة 

.(٤٢٠٤) برقم  البخاري  صحيح   (٣)
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الــعــبــد بــاالســتــطــاعــة  إنــمــا تــجــب عــلــى  أوامــر الــشــرع  أن جــمــيــع   -٤
 ª  ©  ¨  §﴿ قــال تــعــالــى:  والــقــدرة عــلــى فــعــلــهــا،  لــهــا 
ــمْ  ــكُ تُ ــرْ مَ أَ ا  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ وقــال   ،[٢٨٦ [الــبــقــرة:   ﴾¬  «
ونــتــج عـــن هـــذه الــقــاعــدة   .(١ )« ـــمْ ـــتُ ـــعْ ـــطَ ـــتَ اسْ ـــا  ـــهُ مَ ـــنْ ـــوا مِ تُ ـــأْ فَ ـــرٍ  مْ بِـــأَ

قــاعــدة أخــر عــظــيــمــة الــمــنــافــع هــي:
نْ  ــإِ فَ ــا،  ــمً ــائِ ــلِّ قَ الــمــشــقــة تــجــلــب الــتــيــســيــر، قــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «صَ  -٥
٢)، وقــال  )« ــنْــبٍ جَ ــى  ــلَ ــعَ فَ ــتَــطِــعْ  ــسْ ــمْ تَ نْ لَ ــإِ فَ ا،  ــدً ــاعِ ــقَ فَ ــتَــطِــعْ  ــسْ ــمْ تَ لَ

 I  H  G  F  E﴿ الــصــيــام:  عــلــيــه  يــشــق  فــيــمــن  تــعــالــى 
 .[١٨٤ ﴾ [الــبــقــرة:   O  N  M  L  K  J

مــن الــمــفــيــد جـــداً أن تــعــلــم فـــروض الــعــيــن وفــــروض الــكــفــايــة،   -٦
الكفاية. فرض  على  العين  فرض  م  قُدِّ تعارضت  إذا  حتى 

مــثــال ذلــك: امــرأة تــريــد أن تــدرس نــوعــاً مــن الــعــلــم لــتــخــدم به 
إال  التخصص  هذا  من  تتمكن  ال  ولكن  المسلمات،  أخواتها 
العفاف  على  المحافظة  إن  يقال  وهنا  والسفور،  باالختالط 
وفرض  كفاية،  فرض  الدراسة  وتلك  عين،  فرض  والحشمة 
دراسة  من  المنع  والنتيجة  الكفاية،  فرض  على  مقدم  العين 
ذلـــك الــتــخــصــص.. وغــيــر ذلـــك مـــن الـــقـــواعـــد الــشــرعــيــة الــتــي 

الشرع. مقاصد  فهم  على  تعين 
مــن الــمــعــلــوم بــاالســتــقــراء -مــن قــواعــد الــشــريــعــة- وأصــولــهــا   -٧

.(٧٢٨٨) برقم  البخاري  صحيح   (١)

.(١١١٧) برقم  البخاري  صحيح   (٢)
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الـــمـــســـائـــل  فــــي  بــــاالحــــتــــيــــاط  األخــــــذ  بـــالـــمـــســـلـــم   األحـــــــر أن 
، وذلــك  الــمــخــتــلــف فــيــهــا الـــذي يــكــون الــخــالف فــيــهــا ســائــغــاً
قــولٍ  لــكــل  أن  بــمــعــنــى  الــنــظــر،  مــن  حــظٌ  لــلــخــالف  يــكــون  حــيــن 
مـــن األدلـــــة الـــشـــرعـــيـــة مـــا يـــؤيـــده، وســـيـــأتـــي لـــذلـــك أمـــثـــلـــة فــي 

فــتــاو أهــل الــعــلــم الــمــرفــقــة.
مــــن الــــقــــواعــــد الـــشـــرعـــيـــة الــــتــــي تـــفـــيـــد الـــمـــســـلـــم فــــي الـــمـــســـائـــل   -٨
الــمــشــكــوك فــيــهــا األخــــذ بــمــا غــلــب عــلــى ظــنــه وال تـــبـــرأ ذمــتــه 
إال بــذلــك؛ فــالــصــائــم مــثــالً إذا شــك فــي غــروب الــشــمــس ولــم 
يــتــيــقــن ذلــــك، وغــلــب عــلــى ظــنــه أنــهــا لـــم تــغــرب فـــال يــحــل لــه 
دخول  ذلك  ومثل  غربت،  أنها  ظنه  على  يغلب  حتى  الفطر 
وقـــت الـــصـــالة وغــيــرهــا مـــن الــمــســائــل الــكــثــيــرة، وســيــأتــي لــهــا 

المرفقة.  الفتاو في  أمثلة 
وقـــد اقـــتـــصـــرت فـــي بــعــض الــمــســائــل عــلــى الـــفـــتـــاو ثـــقـــةً فــي 
أصــــحــــابــــهــــا، وأشــــــــرت إلــــــى الــــمــــراجــــع لــــمــــن يــــريــــد الـــتـــوســـع 
ــتــبــت فــي الــمــوضــوع رســائــل  وقــد كُ والــمــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل، 
مــطــولــة ومــفــصــلــة، فــأحــبــبــت كــتــابــة هــذه الــرســالــة الــمــخــتــصــرة 
وإن  هـــذا  الـــمـــطـــولـــة..  الــكــتــب  إلـــى  مــنــهــا  لــلــدخــول  كــنــمــوذج 
هــذا الــبــاب رســالــة  مــن أهــم الــكــتــب الــتــي اطــلــعــت عــلــيــهــا فــي 
هـــذه  امــــتــــازت  وقــــد  يــــســــري.  مـــحـــمـــد  د.  ألخـــيـــنـــا  الــــدكــــتــــوراه 
الــرســالــة بــالــتــأصــيــل والــســيــر عــلــى آثـــار الــســلــف مـــع قـــوة فــي 
المواضع،  بعض  منها  نقلت  التعبير،  في  ووضوح  العبارة، 
اإلسالم  عن  اللَّه  فجزاه  لالستزادة،  عليها  القارئ  وأحلت 

Ú������flÜ������‘������Ωa
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والــمــســلــمــيــن خــيــر الــجــزاء.
نــنــا الــمــســلــمــون  وبــعــد الــتــأمــل فـــي الــمــســائــل الــتــي يــحــتــاجــهــا إخــوا
ثـــالثـــة  إلـــــى  تــــرجــــع  أنــــهــــا  وجــــــدت  الـــكـــفـــر  دول  فــــي  يـــعـــيـــشـــون  الــــذيــــن 

:(١ أصــول(
fiÎ˛a: الــجــنــســيــة واإلقــامــة.

الــحــقــوق. واســتــيــفــاء  الــتــحــاكــم   :Ô„br€a
والــبــراء. الــوالء   :s€br€a

هــذا الــكــتــاب عــلــى مــا يــقــارب خــمــســيــن مــســألــة  وقــد اقــتــصــرت فــي 
ــه تــعــالــى عــلــى جــمــع الــمــســائــل الــتــي لــم تــذكــر  عــلــى أمــل الــعــون مــن الــلَّ

فــي طــبــعــات قــادمــة.
المهداة،  الرحمة  نبي  على  والسالم  الصالة  به  أختم  ما  وأفضل 

الــمــســداة مــحــمــد بــن عــبــدالــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص.  والــنــعــمــة 
 Ã÷ˆ€÷]           

١٤٣٦/٠٥/١٨هـــ  Vö^ËÜ÷]         


أقرب  أصل  كل  تحت  وجعلت  الثالثة  األصول  هذه  على  المسائل  وزعت  وقد   (١)
الثالثة. األصول  هذه  في  المسائل  بعض  تداخل  مع  إليه،  المسائل 
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الــجــنــســيــة.  : أوالً
اإلقــامــة.  : ثــانــيــاً

الــكــافــر. إســالم   : ثــالــثــاً
الــمــســلــمــة. الــمــرأة  حــجــاب   : رابــعــاً

االخــتــالط.  : خــامــســاً
الــقــروض.   : ســادســاً

الــتــأمــيــن.  : ســابــعــاً
االئــتــمــانــيــة. الــبــطــاقــات   : ثــامــنــاً

األســرة. تــربــيــة   : تــاســعــاً
الــلــبــاس.  : عــاشــراً

الــكــالب. اقــتــنــاء  عــشــر:  الــحــادي 
مــســائــل: وفــيــه  األطــعــمــة،  أحــكــام  عــشــر:  الــثــانــي 

الــذبــائــح. (أ)  
المشروبات. أو  المأكوالت  في  المحرمات  دخول  (ب) 

الــكــفــار. أوانــي  فــي  األكــل  (ج) 
الــكــفــار. مــطــاعــم  فــي  األكــل  (د)  
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الــكــفــر. بــالد  فــي  الــمــســاجــد  بــنــاء  عــشــر:  الــثــالــث 
ــه. الــلَّ إلــى  الــدعــوة  فــي  الــزكــاة  أمــوال  صــرف  عــشــر:  الــرابــع 

الــكــفــار. مــن  قــلــوبــهــم  لــلــمــؤلــفــة  الــزكــاة  صــرف  عــشــر:  الــخــامــس 
الــفــطــر. زكــاة  عــشــر:  الــســادس 

مــســائــل: وفــيــه  الــجــمــعــة،  صــالة  عــشــر:  الــســابــع 
الــجــمــعــة. لــصــالة  الــمــطــلــوب  الــعــدد  (أ) 

الــجــمــعــة. لــصــالة  الــمــرأة  أداء  (ب) 
الــجــمــعــة. خــطــبــة  تــرجــمــة  (ج) 

الــزوال. قــبــل  الــجــمــعــة  صــالة  (د) 
الــمــســجــد. لــضــيــق  دفــعــتــيــن  عــلــى  الــجــمــعــة  إقــامــة   ( (هـــ

لـــــتـــــبـــــرعـــــات  ا لــــــكــــــفــــــار  ا مـــــــن  لــــمــــســــلــــمــــيــــن  ا قــــــبــــــول  عــشــر:  الــثــامــن 
خــيــريــة. لــمــشــاريــع    

الــســكــن. عــشــر:  الــتــاســع 
الــصــوري. الــزواج  الــعــشــرون: 

مــســائــل: وفــيــهــا  الــصــالة،  أوقــات  والــعــشــرون:  الــحــادي 
وعــشــريــن  أربـــعـــاً  لــنــهــار  ا أو  الــلــيــل  اســـتـــمـــرار  حـــال  فـــي  (أ) 

فــأكــثــر. ســاعــة  
بــقــاء  مع  مفرطاً  قصراً  النهار  أو  الــلــيــل  قــصــر  حال  في  (ب) 

الــشــرعــيــة. الــفــلــكــيــة  الــعــالمــات 
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مــســائــل: وفــيــهــا  الــصــيــام،  والــعــشــرون: أوقــات  الــثــانــي 
وخــروجــه. رمــضــان  شــهــر  دخــول  فــي  الــرؤيــة  (أ) 

فــي  الــنــاس  اجــتــمــاع  يــوم  هــو  هــل  عــرفــة،  يــوم  الــصــيــام  (ب) 
بــلــد؟ كــل  بــحــســب  الــتــاســع  الــيــوم  عــرفــة؟ أو 

الــغــيــم. حــال  فــي  رمــضــان  فــي  اإلمــســاك  زمــن  تــحــديــد  (ج) 
الــصــيــام. فــي  مــتــفــرقــة   فــتــاو (د) 

ديــنــه. إظــهــار  مــن  الــمــســلــم  خــوف  والــعــشــرون:  الــثــالــث 
قــبــور. فــيــهــا  الــتــي  الــمــســاجــد  فــي  الــصــالة  والــعــشــرون:  الــرابــع 

الــمــبــتــدع. اإلمــام  خــلــف  الــصــالة  والــعــشــرون:  الــخــامــس 
الــكــفــار. مــقــابــر  فــي  الــمــســلــم  دفــن  والــعــشــرون:  الــســادس 
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الــــنــــوازل)  كـــتـــابـــه (فـــقـــه  فــــي  إبـــراهـــيـــم  يـــســـري  مـــحـــمـــد  د.  كـــتـــب  قــــد 
لـــألقـــلـــيـــات الـــمـــســـلـــمـــة تـــأصـــيـــالً وتـــطـــبـــيـــقـــاً بـــحـــثـــاً مــــطــــوالً عــــن الــجــنــســيــة 
حفظه  قال  واختصار،  بتصرف  منه  أنقل  وأجــاد،  فيه  أفــاد  والتجنس، 
ـــه: «جـــر عــمــل فــقــهــائــنــا الــمــتــقــدمــيــن عــلــى تــقــســيــم الــعــالــم إلـــى دار  الـــلَّ
باعتبار  الناس  انقسم  فقد  المعاصر  الواقع  في  وأما  كفر،  ودار  إسالم 
غير  بلد  بجنسية  يتجنس  أن  لإلنسان  الممكن  من  وصار  الجنسيات، 
من  تختلف  معينة  شروط  وفق  وآباؤه  هو  فيه  نشأ  الذي  األصلي  بلده 

.«أخر إلى  دولة 
غير  جنسيات  على  الحصول  إلى  الزمان  هذا  أبناء  من  كثير  وسعى 
الجئ  فمن  شتى؛  دوافع  ذلك  إلى  تدفعهم  األصلية،  بالدهم  جنسيات 
ســيــاســي، ومــن بــاحــثٍ عــن حــريــة وســـاعٍ إلــى الــحــصــول عــلــى حــقــوق أو 

المآرب. من  ذلك  غير  إلى  قومه..  في  يجدها  لم  مميزات 
ـــعـــطـــاهـــا الـــمـــرء  يُ ولـــكـــن األمــــر لـــيـــس قـــاصـــراً عـــلـــى الـــمـــيـــزات الـــتـــي 
نـــيـــن  وواجــــبــــات عـــلـــيـــه؛ مــــن االلــــتــــزام بـــقـــوا فـــحـــســـب، بــــل ثـــمـــة حـــقـــوق 
واالنـــخـــراط  تــلــك الــبــلــد، والــتــحــاكــم إلـــى أنــظــمــتــهــا، والـــدفـــاع عــنــهــا، 
وبـــذل الــجــهــد والـــوســـع فــي  فـــي ســلــك الــمــدافــعــيــن عــنــهــا مـــن أبــنــائــهــا، 
تــقــويــتــهــا ورفــعــة شــأنــهــا، وعــقــد الـــوالء لــهــا والـــبـــراء مــن غــيــرهــا.. إلــى 

مــفــردات مــنــظــومــة كــبــيــرة تــســمــى بـــ «الــمــواطــنــة». غــيــر ذلــك مــن 
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بجنسيات  التجنس  حكم  معرفة  إلى  اليوم  الحاجة  ت  مسّ هنا  ومن 
ذلك. إلى  والمقتضيات  الدوافع  لشدة  اإلسالمية؛  غير  الدول 

Zè‰vn€aÎ @ÚÓé‰v‹€ @Ôy˝İï¸a @‚ÏË–‡€a

والسياسية  القانونية  (الرابطة  بأنها:  «الجنسية»  القانونيون  يعرف 
في  جزءاً  الفرد  يعتبر  بمقتضاها  والتي  والدولة،  الفرد  بين  تربط  التي 
شــعــب الــدولــة يــتــمــتــع بــالــحــقــوق الــمــتــرتــبــة عــلــى تــمــتــعــه بــجــنــســيــة الــدولــة 
والــتــي ال يــتــمــتــع بــهــا األجــنــبــي كــأصــل عــام، ويــلــتــزم أيــضــاً بــااللــتــزامــات 

األجنبي). بها  يلتزم  ال  والتي  الوطني  وصف  على  تترتب  التي 
فــهــا بــعــض الــقــانــونــيــيــن بــقــولــه: (رابــطــة ســيــاســيــة وقــانــونــيــة بــيــن  وعــرّ
الـــفـــرد والـــدولـــة)، وهـــنـــاك مـــن يــضــيــف إلـــى هــاتــيــن الــرابــطــتــيــن رابــطــةً 
مكوناً  الدولة  شعب  كان  إذا  خاصة  االجتماعية،  الرابطة  هي  ثالثة؛ 

واحــدة. مــن أمــة 
دولــة  جــنــســيــة  إلــى  إنــســان  نــتــســاب  ا فــهــو: (طــلــب  لــتــجــنــس»  أمــا «ا
عــن  ويــنــشــأ  يـــاهـــا،  رعـــا عـــداد  فـــي  قــبــولــه  عــلــى  فــقــتــهــا  ومــوا لــــدول  ا مـــن 
تـــجـــنَّـــس  لـــتـــي  ا لــــدولــــة  ا نـــيـــن  لـــقـــوا لـــمـــتـــجـــنـــس  ا خـــضـــوع  لـــتـــجـــنـــس  ا ذلــــك 
فــي  عــنــهــا  لـــدفـــاع  ا لـــتـــزام  وا  ، كـــرهـــاً أو  طــوعــاً  لــهــا  وقــبــولــه  بــجــنــســيــتــهــا، 

الــحــرب). حــال 
الخاص  ومنها  العام،  فمنها  الدول،  تشترطها  شروط  وللتجنس 

الــدول. بــبــعــض 
Zè‰vn€a @âbqe

والتي  الوطني،  صفة  كسب  هو  التجنس  على  يترتب  أثر  أهم  إن 
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تــســتــوجــب الــتــمــتــع بــجــمــيــع الــحــقــوق الــتــي يــتــمــتــع بــهــا الــوطــنــي األصــلــي 
الحقوق  هذه  أهم  من  ولعل  بها،  لزم  يُ التي  الواجبات  بكافة  وااللتزام 

يلي: ما  والواجبات 
الــحــقــوق:   ZḈ Îc

لــجــمــلــة،  ا فــي  لــلــوطــنــي  لــحــقــوق  ا فــي  مــســاويــاً  لــمــتــجــنــس  ا يــكــون 
ومـــن  حـــســـاســـة،  ئـــف  لـــوظـــا لـــتـــقـــدم  كـــا األمـــــور  بـــعـــض  ســـتـــثـــنـــيـــت  ا وإن 

لــحــقــوق: ا هــذه  بــيــن 
الــحــصــول عــلــى حــق الــمــواطــنــة.  -١

الــدائــمــة. ٢- الــتــمــتــع بــاإلقــامــة 
٣- تــكــفــل الــدولــة الــحــمــايــة الــدبــلــومــاســيــة لــلــمــنــتــســب إلــيــهــا. 

الــبــلــد. ٤- تــتــولــى الــقــنــصــلــيــات رعــايــة أحــوالــه الــشــخــصــيــة خــارج 
اجــتــيــاز  بــعــد  االنـــتـــخـــاب  كــحــق  الــســيــاســيــة  بــالــحــقــوق  الــتــمــتــع   -٥

االخــتــبــار، ومــمــارســة الــحــريــات األســاســيــة. فــتــرة 
الــواجــبــات:  ZĆbÓ„bq

١- خــضــوع الــمــتــجــنــس لــقــوانــيــن الــدولــة واالحــتــكــام إلــيــهــا.
الحرب. حالة  في  عنها  الدفاع  والتزام  جيشها  في  المشاركة   -٢

. ٣- تــمــثــيــل الــدولــة خــارجــيــاً
٤- مــشــاركــتــه فــي بــنــاء صــرح الــدولــة.
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الهجرة  مسألة  في  البحث  عن  يختلف  المسألة  هذه  في  البحث 
قــديــم  أمــــر  الـــهـــجـــرة  إن  حـــيـــث  مـــن  اإلســـــالم  دار  إلــــى  الـــكـــفـــر  دار  مـــن 
وشــروح  ــدم اإلســـالم، وتــنــاولــه الــعــلــمــاء فــي كــتــب الــفــقــه والــتــفــســيــر  بــقِ

الــحــديــث وغــيــرهــا.
وأمــا الــتــجــنــس فــمــســألــة حــادثــة ونــازلــة لــم تــكــن عــلــى عــهــد الــســلــف 
في  الواضح  التفصيل  الفقهاء  األئمة  كتب  في  لواجد  وإنك  واألئمة، 
األقــلــيــات  وأحــكــام  اإلســالم،  دار  إلــى  الــكــفــر  دار  مــن  الــهــجــرة  أحــكــام 
في  المسلمة  األقليات  فقه  أما  المسلم،  المجتمع  في  المسلمة  غير 
الــبــالد غــيــر الــمــســلــمــة فــنــادر فــي كــتــب الــفــقــه؛ ألنــه نــادرٌ مــا كــان يــحــتــاج 
الــدائــمــة هــنــالــك؛ لــوجــود الــخــالفــة اإلســالمــيــة الــتــي  الــمــســلــم لــإلقــامــة 
الــدول  الــحــدود بــيــن  يـــأوي إلــيــهــا الــمــســلــم ويــتــفــيــأ ظــاللــهــا، والنــعــدام 
اإلســـالمـــيـــة، فــأيــنــمــا تــيــمــم الــمــســلــم فـــي بـــالد اإلســــالم فــهــو فـــي بـــالده 
بــهــا  يــتــمــتــع  الــتــي  اإلســالمــيــة  الــعــزة  وكـــذا  وحــشــة،  وال  بــغــربــة  يــحــس  ال 
التجنس  عن  فضالً  الكفر  بالد  في  لإلقامة  بحاجة  ليس  فهو  المسلم 
لإلقامة  موطئ  الكافرة  الدول  بجنسية  التجنس  أن  ذلك  بجنسياتها، 
أو  خــلــل  عــلــى  يـــدل  فــإنــمــا  شـــيء  عــلــى  دل  إن  وهـــو  الـــكـــفـــر،  بـــالد  فـــي 
الــمــهــزوم  إذ  هــويــتــهــم،  فــي  الــعــظــيــم  والــخــلــل  بــالــمــســلــمــيــن  حــلَّ  ضــعــف 

فــيــقــتــدي بــه. يــريــد أن يــشــابــه الــمــنــتــصــر والــقــوي  الــذي  والــضــعــيــف هــو 
ــرد، فــوقــت أن كــانــت  مــطَّ أمــر  هــذا  أن  وجــد  فــي الــتــاريــخ  ومــن نــظــر 
الــــدولــــة لــلــمــســلــمــيــن كــــان الـــمـــشـــركـــون حـــريـــصـــيـــن عـــلـــى تـــعـــلـــم لــغــتــهــم 
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الــذي  ورغــد الــعــيــش  والــعــدل  والــعــيــش فــي بــالدهــم؛ لــيــتــمــتــعــوا بــاألمــن 
كــانــت بــالدهــم قــفــراً مــنــه.

وانــتــشــار الــغــزو الــصــلــيــبــي  ثــم إنــه بــعــد ســقــوط الــخــالفــة اإلســالمــيــة 
الكفر  دول  فتحت  (االستعمار)؛  بـ  زوراً  مي  سُ ما  أو  اإلسالم،  لبالد 
هويتهم،  لطمس  المسلمين؛  من  ذلك  في  يرغب  لمن  التجنس  باب 
القرن  أوائل  في  وذلك  قلوبهم،  في  والجهاد  اإليمان  روح  وإخماد 
الــمــيــالدي الــمــنــصــرم، وهــي نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــضــعــف الــمــســلــمــيــن وقــوة 

شــوكــة عــدوهــم.
أبــداً  خــلــدون فــي مــقــدمــتــه الــشــهــيــرة: (الــمــغــلــوب مــولــع  يــقــول ابــن 
وعوائده؛  أحواله  وسائر  ونِحلته  وزيِّه  شعاره  في  بالغالب  باالقتداء 
وانقادت  غلبها  فيمن  الكمال  تعتقد  أبداً  النفس  أن  ذلك  في  والسبب 
أو لــمــا تــغــالــط  إمــا لــنــظــره بــالــكــمــال بــمــا وقــر عــنــدهــا مــن تــعــظــيــمــه،  إلــيــه؛ 
وتشبُّهه  الغالب  لكمال  هو  إنما  طبيعي  لغالب  ليس  انقيادها  أن  من 
غــلــب  أن  مــن   – أعــلــم  ــه  – والــلَّ تـــراه  لــمــا  أو  االقــتــداء،  هــو  وذلـــك  بــه، 
مــن  انــتــحــل  بــمــا  هـــو  وإنـــمـــا  نـــاس  قـــوة  وال  بــعــصــبــيــة  لــيــس  لــهــا  الـــغـــالـــب 

والــمــذاهــب. الــعــوائــد 
أبــداً بــالــغــالــب فــي مــلــبــســه ومــركــبــه  ولــذلــك تــر الــمــغــلــوب يــتــشــبــه 

.(١ وفــي ســائــر أحــوالــه) ( وســالحــه فــي اتــخــاذهــا وأشــكــالــهــا؛ بــل 
حــادثــة،  مــســألــة  الــكــافــرة  الـــدول  بــجــنــســيــة  الــتــجــنــس  أن  والــحــاصــل 

.(٥٠٥/٢) خلدون  ابن  مقدمة   (١)
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وقــد اخــتــلــف فــيــهــا فــقــهــاء الــعــصــر عــلــى أربــعــة أقــوال:
ZfiÎ˛a@fiÏ‘€a

بــه  قــــال  ومـــمـــن  لـــمـــنـــع،  ا وهــــو  لـــمـــعـــاصـــريـــن  ا لـــفـــقـــهـــاء  ا أكـــثـــر  قــــول 
عــضــو  مــحــفــوظ  عــلــي  لــشــيــخ  وا رضـــا،  رشــيــد  مــحــمــد  لــشــيــخ  ا لــعــالمــة  ا
لــبــاقــي  عــبــدا مــحــمــد  لــشــيــخ  وا لــشــريــف،  ا بــاألزهــر  لــعــلــمــاء  ا كــبــار  هــيــئــة 
لــشــيــخ  وا لبنان،  مــفــتــي  محفوظ  الشريف  إدريس  والشيخ  الزرقاني، 
لـــشـــريـــف،  ا بــــاألزهــــر  لـــعـــلـــمـــاء  ا كــــبــــار  هـــيـــئـــة  عـــضـــو  لــــدجــــوي  ا يــــوســــف 
لـــحـــمـــيـــد  عـــبـــدا لــــعــــالمــــة  وا لـــرحـــمـــن،  عـــبـــدا بــــن  لـــلـــطـــيـــف  عـــبـــدا لـــشـــيـــخ  وا
جــمــعــيــة  أعـــضـــاء  وكـــل  اإلبـــراهـــيـــمـــي،  لــبــشــيــر  ا لـــعـــالمـــة  وا بـــاديـــس،  بـــن 
لـــلـــبـــحـــوث  ئــــمــــة  لــــدا ا لـــلـــجـــنـــة  وا ئــــريــــيــــن،  لــــجــــزا ا لـــمـــســـلـــمـــيـــن  ا لـــعـــلـــمـــاء  ا
لــشــيــخ  ا لــعــالمــة  وا لــســعــوديــة،  ا لــعــربــيــة  ا لــمــمــلــكــة  ا في  واإلفتاء  لــعــلــمــيــة  ا

وغــيــرهــم. عــثــيــمــيــن..  ابــن 
@ZÔ„br€a @fiÏ‘€a

يـــوســـف  د.  ومـــنـــهـــم  الــــــجــــــواز،  وهــــــو  الـــعـــصـــر  فـــقـــهـــاء  بـــعـــض  قــــــول 
الـــديـــن  عـــلـــى  الـــمـــحـــافـــظـــة  بـــشـــرط  الـــزحـــيـــلـــي،  وهـــبـــة  ود.  الــــقــــرضــــاوي، 

الكافر. المجتمع  في  الذوبان  وعدم  به،  والتمسك 
@Zs€br€a @fiÏ‘€a

جــــواز الــتــجــنــس بــجــنــســيــة الـــدولـــة الـــكـــافـــرة عـــنـــد الــــضــــرورة؛ كــمــا 
 أحـــد ســو لــو كـــان مــضــطــهــداً فــي ديــنــه فــي بــلــده الــمــســلــم ولـــم يــقــبــلــه 
اإلسالمي،  الفقه  مجمع  أعضاء  بعض  رأي  وهو  الكافرة،  الحكومة 

وضــع الــشــيــخ الــخــلــيــلــي ثــالثــة شــروط لــلــجــواز، وهــي: وقــد 
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انــســداد أبــواب الــعــالــم اإلســالمــي فــي وجــه لــجــوئــه إلــيــهــم.  -١
ــر ذلــك. ٢- أن يــضــمــر الــنــيــة عــلــى الــعــودة مــتــى تــيــسَّ

٣- أن يــخــتــار الــبــلــد الــتــي يــمــارس فــيــهــا ديــنــه بــحــريــة.
@Z…iaä€a @fiÏ‘€a

الــتــفــصــيــل فــي الــمــســألــة؛ فــالــنــاس فــي طــلــب الــجــنــســيــة عــلــى ثــالثــة 
أقــســام:

بل  شرعي،  غ  مسوِّ غير  من  الكافرة  الدولة  بجنسية  التجنس   -١
تــفــضــيــالً لــلــدولــة الــكــافــرة وإعــجــابــاً بــهــا وبــشــعــبــهــا وحــكــمــهــا، 

ــه. ردة عــن اإلســالم عــيــاذاً بــالــلَّ وهــذه 
تلك  سكان  أصل  من  هي  التي  المسلمة  لألقليات  التجنس   -٢
الـــبـــالد؛ فـــهـــو مـــشـــروع وعــلــيــهــم نـــشـــر اإلســـــالم فـــي بـــالدهـــم، 
واحــتــاجــت  وتــبــيــيــت الــنــيــة لــلــهــجــرة لــو قــامــت دولـــة اإلســـالم 

إلــيــهــم.
الــبــلــد  أهــــل  مـــن  تـــكـــن  لـــم  الـــتـــي  الــمــســلــمــة  األقـــلـــيـــات  تــجــنــس   -٣

الــكــافــرة، ويــعــتــريــه الــحــاالت الــتــالــيــة:
ويلجأ  واالضــطــهــاد  االضــطــرار  بسبب  بــلــده  الــمــســلــم  يــتــرك  أن  (أ) 
للجوء،  الحقيقي  االضــطــرار  بــشــرط  جــائــز  فــهــو  الــدولــة؛  لــهــذه 
وأن  الـــكـــفـــر،  بـــــالد  فــــي  وأهــــلــــه  لــلــمــســلــم  األمــــــن  يــتــحــقــق  وأن 
اإلســالم  لــبــالد  الــرجــوع  يــنــوي  وأن  هــنــاك،  ديــنــه  إقــامــة  يستطيع 
متى تيسر ذلك، وأن ينكر المنكر ولو بقلبه، مع عدم الذوبان 

الكفر. مجتمعات  في 
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الــقــوت؛  ألجـــل  الــكــفــر  بـــالد  قـــاصـــداً  بــلــده  الــمــســلــم  يــتــرك  أن  (ب) 
لــم  إذا  يــتــجــنــس  أن  فــلــه  وأهله،  هو  لــهــلــك  بالده  في  بــقــي  فــلــو 

يــســتــطــع الــبــقــاء بــغــيــر جــنــســيــتــه.
الــتــجــنــس لــمــصــلــحــة اإلســـــالم والــمــســلــمــيــن ونـــشـــر الـــدعـــوة،  (ج) 

وهــو جــائــز.
مــصــلــحــة  وال  ضـــرورة  بــال  دنــيــويــة  أغـــراض  لــمــجــرد  الــتــجــنــس  (د) 

لــإلســالم وأهــلــه، وهــو مــحــرم.
حه بعض الباحثين وأصحاب الرسائل الجامعية. وهذا التفصيل رجّ

ZÂÓ»„b‡€a @Ú€Öc

ومـــقـــاصـــد شــرعــيــة  وعـــمـــومـــات  كـــثـــيـــرة،  بـــأدلـــة  الـــمـــانـــعـــون  اســـتـــدل 
يــلــي: فــيــمــا  نــوردهــا 

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قــــــــال   -
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أولــيــاء  الــقــربــى  ذوي  اتــخــاذ  عــن  الــنــهــي  اآليــتــيــن  هــاتــيــن  فــفــي 
 ، وأصــحــابــاً أولــيــاء  األبــاعــد  بــاتــخــاذ  فــكــيــف  ؛  كــفــاراً كــانــوا  إن 

وإظــهــار الــمــوافــقــة لــمــا هــم عــلــيــه والــرضــا بــه؟
 W  V  U  T  S  R  Q  P﴿ وقــــــالک:    -
 e  d  c  b  a  `  _ ^  ]  \  [  Z  Y X

.[ النساء  ]  ﴾n  m  l k  j  i  h g  f
بـــن  ســـــمـــــرة  حـــــديـــــث  مـــــن  داود  أبـــــــو  رواه  مـــــا  الــــســــنــــة  ومـــــــن    -
نَ  كَ سَ وَ كَ  رِ شْ الْمُ عَ  امَ جَ نْ  «مَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  جندبگ 

 .(١ )« ــهُ ــثْــلُ ــهُ مِ نَّ ــإِ فَ ــهُ  ــعَ مَ
ــــرِ  ــــهُ ظْ ــــنَ أَ ــــيْ بَ ـــيـــمُ  ـــقِ يُ ــمٍ  ـــلـِ ـــسْ ـــــلِّ مُ كُ ـــــنْ  يءٌ مِ ـــــــرِ بَ ــــــا  نَ وقــــولــــهملسو هيلع هللا ىلص: «أَ   -
  اءَ ــــرَ تَ : «الَ  ــــالَ قَ ؟  ــمَ لـِ ــه  لــلَّ ا ــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ ـــوا:  ـــالُ قَ  ،« كِـــيـــنَ ـــرِ ـــشْ ـــمُ لْ ا

 .(٢ ــا»( ــمَ اهُ ــارَ نَ
قال:  عبداللَّهگ  بن  جرير  حديث  من  النسائي  رواه  وبما   -
 ، ــاةِ كَ ـــاءِ الــزَّ يـــتَ إِ ، وَ ةِ ــالَ ـــامِ الــصَّ قَ إِ ــى  ــلَ ــهملسو هيلع هللا ىلص عَ ـــولَ الــلَّ سُ ــتُ رَ ــعْ ــايَ بَ

.(٣ ) كِ ــرِ ــشْ لْــمُ اقِ ا فِــرَ ــلَــى  عَ ، وَ ــلِــمٍ ــسْ ــلِّ مُ ــحِ لِــكُ الــنُّــصْ وَ
أبيه  عن  حكيم  بن  بهز  حديث  من  سننه  في  النسائي   ورو  -
الصحيحة  السلسلة  في  األلباني۴   وحسنه   (٢٧٨٧ ) برقم  داود  أبي  سنن   (١)

.(٢٣٣٠ ) برقم 
الترمذي  سنن  صحيح  في  األلباني۴  وحسنه   (١٦٠٤) برقم  الترمذي  سنن   (٢)

.(١٣٠٧) برقم 
محققوه  وقال   (١٩٢٣٨) برقم  مسنده  في  وأحمد   ،(٤١٧٥) برقم  النسائي  سنن   (٣)

صحيح. حديث 
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ــزَّ  عَ ـــهُ  لـــلَّ ا ــبَــلُ  ــقْ يَ قـــال: «الَ  ـــهملسو هيلع هللا ىلص  الـــلَّ رســـول  أن  جـــدهگ  عــن 
كِــيــنَ  ــرِ ــشْ ــمُ لْ ا قُ  ــارِ ــفَ يُ وْ  أَ  ، ــالً ــمَ عَ ــمَ  ــلَ سْ أَ ــا  مَ ــدَ ــعْ بَ كٍ  ــرِ ــشْ مُ ــنْ  مِ جــل  وَ

 .(١ )« ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ لْــمُ لَــى ا إِ
إذا  كـــان  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  بـــريـــدةگ  عــن  مــســلــم  صــحــيــح  وفـــي   -
فــذكــرهــا،  بـــأمـــور؛  أوصــــاه  جــيــشــاً  أو  ســريــة  عــلــى  أمـــيـــراً  بــعــث 
ارِ  دَ ــــــى  لَ إِ ـــــــــمْ  هِ ارِ دَ ـــــنْ  مِ لِ  ــــوُّ ــــحَ لــــتَّ ا ــــــى  لَ إِ ـــــمْ  ـــــهُ عُ ادْ ــــــمَّ  ومـــنـــهـــا: «ثُ

 .(٢ )« يــنَ ــرِ ــاجِ ــهَ لْــمُ ا
ZÚ‘ibé€a@sÌÖby˛aÎ@pbÌŁa@Âfl@Ú€¸Ü€a@ÈuÎ

لـــقـــد اســـتـــفـــاضـــت الـــنـــصـــوص الـــشـــرعـــيـــة الـــســـابـــقـــة فــــي الـــتـــحـــذيـــر مــن 
منكراتهم،  وعن  عنهم  والرضا  ومودتهم،  ومحبتهم  الكافرين،  مواالة 
وأوضـــحـــت أن ذلــــك مــنــاقــض ألصــــل اإلســـــالم وهـــــادم لــعــقــيــدة الــــوالء 

بها. إال  عبدٍ  إسالم  يصح  ال  التي  اللَّه  في  والبغض  والحب  والبراء 
التي  للدولة  المرء  والء  محالة–  –ال  منه  يلزم  التجنس  كان  ولما 
ويــصــيــر الــمــتــجــنــس  يــحــمــل جــنــســيــتــهــا وخــضــوعــه لــنــظــامــهــا وقــوانــيــنــهــا، 
واحــــداً مـــن الــمــواطــنــيــن لـــه مـــا لــهــم وعــلــيــه مـــا عــلــيــهــم، وتـــجـــري عــلــيــه 
األحـــوال الــشــخــصــيــة والـــمـــواريـــث، وعـــدم تــدخــلــه  أحــكــام مــلــتــهــم فــي 
الــذكــور  ســـواء  عــنــدهــم  الــقــانــونــيــة  الــســن  بــلــغــوا  إذا  أوالده  شـــؤون  فــي 
الدول  بجنسية  التجنس  طلب  كان  كذلك  األمر  كان  ا  لمّ واإلناث..، 
الصغير  الجامع  صحيح  في  األلباني۴  وحسنه   (٢٥٦٨) برقم  النسائي  سنن   (١)

 .(٧٧٤٨) برقم 
.(١٧٣١) برقم  مسلم  صحيح   (٢)
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على  موافقة  أو  المتجنس  من  طلباً  بل  عليها  إكراه  غير  من  الكافرة 
وخــروجــاً  ــه،  قــبــولــهــا صـــورة مــن صـــور الـــردة عــن اإلســـالم عــيــاذاً بــالــلَّ
اللَّه  حذرنا  الذين  الكافرين؛  معية  في  ودخوالً  المؤمنين  سبيل  عن 
ومواالتهم  أظهرهم،  بــيــن  والمقام  ســبــيــلــهــم،  اتباع  ومن  مــنــهــم  تــعــالــى 

والــركــون إلــيــهــم، كــمــا دلــت عــلــى ذلــك الــنــصــوص الــســابــقــة. 
لــذي  بــقــولــه: (وا لــة  لــمــســأ ا هــذه  فــي  لــبــحــث  ا ــه  لــلَّ ا حــفــظــه  خــتــم  ثــم 
لــســنــة  وا لـــكـــتـــاب  ا لـــى  إ هــــا  وردَّ لــمــخــتــلــفــيــن  ا دلــــة  أ عـــرض  بـــعـــد  يــظــهــر 
هـــو  مــــيــــن  لــــمــــحــــرِّ ا مـــــذهـــــب  أن  لــــمــــعــــتــــبــــرة،  ا لــــمــــرعــــيــــة  ا لـــــمـــــقـــــاصـــــد  وا
فــضــالً  لــمــســاوي  ا لــمــعــارض  ا مــن  لــمــة  ســا قــويــة  وأدلــتــهــم  لــصــحــيــح،  ا

لــراجــح. ا عــن 
الــتــجــنــس  تــبــيــح  ومـــالبـــســـات  أحــــوال  الــمــســألــة  تــعــتــري  قـــد  أنـــه  إال 
على  ليس  الكالم  أن  البيان  عن  وغنيٌّ  بقدرها،  ر  فتقدَّ ملجئة  لضرورة 
وافــتــخــاراً  واعــتــزازاً  مــن تــجــنَّــس رغــبــة فــي الــكــفــر وتــفــضــيــالً ألحــكــامــه 
دنــيــويــة  مــصــالــح  يــتــجــنــس لــتــحــصــيــل  ــن  عــمّ الــكــالم  وال  الــجــنــســيــة،  بــتــلــك 
مرتد  فاألول  التحسينيات؛  من  تكون  أن  غايتها  بل  ضرورية،  ليست 
ممن  وهو  عظيم  خطر  على  والثاني  عالم،  هذا  في  يتوقف  وال   ، قطعاً

 L  K﴿ ويــشــمــلــه قــولــه تــعــالــى:  اآلخــرة،  عــلــى  الــدنــيــا  الــحــيــاة  اســتــحــبَّ 
 T  S  R  Q  P  O  N  M
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 j  i  h  f  e  d  c b a  `  _  ^

.[ [التوبة  ﴾ m  l  k
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 n m  l  k  j  i  h  g  f  e﴿ :وقوله جل ذكره
 ﴾|  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o

 .[لــشــور [ا

ZÔmŁb◊@bË„bÓiÎ@Lp¸by@t˝q@Ôœ@‚˝ÿ€a@b‡„gÎ

؛  األقــلــيــات الــمــســلــمــة الــتــي هــي مــن ســكــان تــلــك الــبــالد أصــالً  -١
خــيــار  وال  والدتـــهـــم،  بــمــجــرد  الــجــنــســيــة  لــهــم  تــثــبــت  فـــهـــؤالء 
مــكــره،  عــلــى  إثـــم  وال  عــلــيــهــا  مــكــرهــون  فــهــم  ذلـــك؛  فـــي  لــهــم 
حــقــهــم  فــــي  فـــهـــي  جـــنـــســـيـــة؛  ــــــدون  ب حــــيــــاة  لـــهـــم  تـــســـتـــقـــيـــم  وال 
اإلســالم  بــأحــكــام  يــلــتــزمــوا  أن  البــد  ذلــك  مــع  لــكــن  ضـــرورة، 
الـــتـــحـــول  عـــلـــيـــهـــم  وجـــــب  وإال  ديـــنـــهـــم  ــــظــــهــــروا  ويُ ــــهــــدهــــم  جُ
حــتــى تــنــقــطــع الــتــوبــة،  ال تــنــقــطــع  والــهــجــرة  ولــزمــتــهــم الــهــجــرة، 
ومــن  مــغــربــهــا،  مـــن  الــشــمــس  تــطــلــع  حــتــى  الــتــوبــة  تــنــقــطــع  وال 
دينه  إظهار  على  فليعمل  السبل  به  ضاقت  أو  البقاء،  اختار 
ما  متى  المسلمين  لبالد  الهجرة  على  ليعزم  أو  استطاع،  ما 

إال وســعــهــا. ــه نــفــســاً  وال يــكــلــف الــلَّ أمــكــنــه ذلــك، 
األصلي،  بلده  في  اضطهاده  بسبب  التجنس  إلى  اضطر  من   -٢
كـــان  أو  قـــوتـــه،  أو  ـــرضـــه  عِ أو  نــفــســه  فـــي  عــلــيــه  لــلــتــضــيــيــق  أو 
بــالــتــجــنــس؛  إال  اإلقـــامـــة  مـــن  ـــنـــع  ومُ أصــــالً  جــنــســيــة  يــحــمــل  ال 
فــقــط  بــــاإلقــــامــــة  ضــــرورتــــهــــم  دفـــــع  يـــمـــكـــنـــهـــم  لــــم  إن  فــــهــــؤالء 
ــن لــدفــع ضــرورتــهــم الــواقــعــة  وكـــان البـــد مـــن الــتــجــنــس وتــعــيَّ
لــــــضــــــرورات تــبــيــح  الـــمـــعـــتـــبـــرة؛ فـــلـــهـــم الـــتـــجـــنـــس مــــن بـــــاب «ا
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 &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــمــحــظــورات» 
 ﴾3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
[ األنــــعــــام:١١٩]، وقــد أبـــاح الــشــرع الــنــطــق بــكــلــمــة الــكــفــر حــال 

 M﴿ :اإلكـــــراه مـــع طــمــأنــيــنــة الــقــلــب بـــاإليـــمـــان. قـــال تـــعـــالـــى
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
 ¯  ®  ¬﴿ وقــال ســبــحــانــه:  [الــنــحــل:١٠٦]،   ﴾X
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °

[آل عمران: ٢٨].   ﴾Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼
كــونــهــا  تــحــقــق  بــعــد  بــقــدرهــا  الـــضـــرورة  ـــقـــدر  تُ أن  البـــد  ولــكــن 
الَّ  أن  بــشــرط  لــهــا؛  مــزيــالً  الــتــجــنــس  وتــعــيــن  مــلــجــئــة،  ضـــرورة 
عــلــى  يـــأمـــن  وأن  الـــكـــفـــار،  شـــخـــصـــيـــة  فــــي  شـــخـــصـــيـــتـــه  تـــــذوب 
لإلسالم  انتماءه  يستشعر  وأن  الفتنة،  وأوالده  وأهله  نفسه 
زال  مـــتـــى  الـــمـــســـلـــمـــيـــن  بـــــالد  إلـــــى  الــــرجــــوع  ويــــنــــوي  وأهــــلــــه، 
بــيــده  ذلــك  يــمــكــنــه  لــم  إن  بــقــلــبــه  الــمــنــكــرات  يــنــكــر  وأن  عــذره، 
بال  دينه  إظهار  فيه  يستطيع  الذي  البلد  يتخير  وأن  ولسانه، 

غــضــاضــة عــلــيــه.
لــإلســالم   كــبــر كــلــيــة  مــصــالــح  لــتــحــقــيــق  الــمــســلــم  يــتــجــنــس  أن   -٣
ضــــروريــــة  ـــــه، وتـــحـــصـــيـــل عــــلــــوم  لـــــلَّ وأهـــــلـــــه؛ كــــالــــدعــــوة إلـــــى ا
مــع  ذلــك،  بــدون  وال يــمــكــن تــحــصــيــلــهــا  يــحــتــاجــهــا الــمــســلــمــون 
وولـــده، وانــتــفــاء الــمــفــاســد  أمــنــه عــلــى نــفــســه، وديــنــه، وأهــلــه 
بـــاب  فـــهـــذا  أهـــلـــه،  حـــق  فـــي  أو  حـــقـــه  فـــي  آنـــفـــاً  ذكـــرنـــاهـــا  الـــتـــي 
واالجــــتــــهــــاد والــــمــــوازنــــة بـــيـــن الـــمـــصـــالـــح  يــــســــوغ فـــيـــه الـــنـــظـــر 
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ــه عــنــد  والــلَّ ــه يــعــلــم الــمــفــســد مــن الــمــصــلــح،  والــلَّ والــمــفــاســد، 
وال يــخــفــى عــلــيــه شــيء مــن أمــره. قــلــب الــمــرء ولــســانــه 

اإلجــبــاري  وهــذه الــصــورة مــن الــتــجــنــس قــد تــلــحــق بــالــتــجــنــس 
االضــطــراري حــقــيــقــة وحــكــمــاً فــي حــيــن  ، ولــكــنــهــا مــن  ظــاهــراً
غــيــر  مــن  االضــطــراري  الــتــجــنــس  مــن  األولــيــيــن  أن الــصــورتــيــن 

.(١ ــه أعــلــم» ( والــلَّ خــالف.. 


 (١٠٩٨/٢-١١٢٥) يسري  محمد  للدكتور  المسلمة  لألقليات  النوازل  فقه   (١)
بتصرف.
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«كـــالم أهــل الــعــلــم الــمــتــقــدمــيــن وبــحــوثــهــم بــوجــوب الــهــجــرة   -١
مـــن بـــلـــد الـــكـــفـــر إلــــى بـــلـــد اإلســـــالم، ومــــا يــســتــحــب مـــن ذلـــك 
كــانــت  فــقــد  الــمــعــاصــر،  الـــواقـــع  غــيــر  واقـــع  فـــي  كـــان  يـــبـــاح  أو 
الـــخـــالفـــة اإلســـالمـــيـــة الـــتـــي يـــــأوي إلـــيـــهـــا كــــل مـــســـلـــم قـــائـــمـــة، 
واحــــد، فــأيــنــمــا تــيــمــم الــمــســلــم  بــلــد  وبــــالد الــمــســلــمــيــن كــلــهــا 
يــشــعــر  وال  بــغــربــة  يــحــس  ال  بــلــده  فـــي  فــهــو  اإلســــالم  بـــالد  فـــي 

بــوحــشــة.
يــقــع  لما  بلده  من  بدينه  يفر  الــمــســلــمــيــن  بعض  فإن  اليوم  أما 
وجــد فــي تــلــك  عــلــيــه مــن االضــطــهــاد فــي ديــنــه ودنــيــاه، وربــمــا 
وحــريــة فــي إقــامــة  الــبــالد حــيــاة كــريــمــة وتــمــتــعــاً فــي الــحــقــوق 
 ،(١ اإلســالمــيــة» ( الــدول  غــالــب  فــي  تــوجــد  ال  قــد  ديــنــه  شــعــائــر 
ـــه الــمــشــتــكــى مـــن غـــربـــة الــــديــــن، وقـــلـــة الـــنـــاصـــريـــن،  فـــإلـــى الـــلَّ

وتــســلــط الــظــالــمــيــن.
عــلــى  يــمــكــن تــنــزيــل حــكــمــهــا  ال  ومــا شــابــهــهــا  هــذه الــمــســألــة  إن   -٢
الــذي  فــرد حــكــمــه  الــعــمــوم الخــتــالف أحــوال الــنــاس، فــلــكــل 
 v  ﴿ حــد قــولــه تــعــالــى:  عــلــى  واقــعــه وحــالــه  بــحــســب  يــخــصــه 

.(١٠٩٤/٢) يسري  محمد  للدكتور  المسلمة  لألقليات  النوازل  فقه   (١)
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فــــواجــــد   ،[ لــــــنــــــســــــاء [ا  ﴾|  {  z  y  x  w
الــحــيــلــة غــيــر فــاقــدهــا، والــقــوي غــيــر الــضــعــيــف، والــغــنــي غــيــر 
تــخــتــلــف  وهـــكـــذا   ..(١ الــــكــــاللــــة( غـــيـــر  الـــعـــصـــبـــة  وذو  الـــفـــقـــيـــر، 
وهو  آخر  جانب  من  وتختلف  األحوال،  باختالف  األحكام 
إلى  الوقائع  على  تطبيقها  في  تحتاج  قواعد  إلى  ترجع  أنها 
الــنــظــر الــدقــيــق والــفــهــم الــثــاقــب، واإللــمــام الــتــام مــثــل قــاعــدة 
وقــاعــدة «دفــع  الــمــصــالــح»  جــلــب  عــلــى  مــقــدم  الــمــفــاســد  «درء 

أعــظــم الــضــرريــن بــفــعــل أدنــاهــمــا» .. وغــيــرهــا.
المقارنة  الصائب،  القول  معرفة  إلى  الوصول  على  يعين  مما   -٣
بلده،  في  وحاله  الكافرة،  البالد  تلك  في  الشخص  حال  بين 

. ضرراً وأقلهما  نفعاً  الحالين  أكثر  منهما  فيرجح 
لـــكـــافـــرة،  ا لــــدول  ا تـــلـــك  حـــال  مـــعـــرفـــة  ذلـــك  عـــلـــى  يــعــيــن  مـــمـــا   -٤
واعــتــبــارهــم،  ثــقــلــهــم  لــهــم  كــثــيــر  فــيــهــا  لــمــســلــمــون  ا دولٌ  فــمــنــهــا 
دول  ومــــنــــهــــا  ظـــــاهـــــرة،  ئــــرهــــم  وشــــعــــا عـــــامـــــرة،  مــــســــاجــــدهــــم 

ذلــك. بــخــالف 
والسيرة  الشرعية  لــلــنــصــوص  الــعــمــيــق  والفهم  الدقيق  النظر   -٥
الكافرة  البالد  تلك  من  كان  من  بين  بالتفريق  يقضي  النبوية 
إذا  مـــن  يــســتــوي  فـــال  عــلــيــهــا،  الـــطـــارئ  وبــيــن   ، ومـــولـــداً أصـــالً 
وبين  وذويه،  أهله  بين  بلده  إلى  رجع  البالد  تلك  من  خرج 
والكاللة:  ويحمونة،  يعينونه  بلده  من  أو  قومه  من  أقارب  له  الذي  هو  العصبة  ذو   (١)

يمنعه . أحد  له  ليس  الذي 
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يمكنه  ال   أخر بالد  إلى  بلده  من  يخرج  فإنما  خرج  إذا  من 
ال  والتزامات  بشروط  إال  فــيــهــا  اإلقامة  عن  فضالً  دخولها، 
يفته  لم  النظر  وأمعن  تقدم  ما  الحظ  فمن  للقليل،  إال  تتهيأ 
 s  r  q  p﴿ تعالى:  اللَّه  شاء  إن  الصواب 

[العنكبوت].  ﴾z  y  x  w  v  ut

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

لــعــمــر  ا من  أبلغ  حيث  اآلن،  إلى  فيها  وأعيش  فرنسا  في  ولدت 
األول  طــفــالن،  ولــي  مــتــزوج  اآلن  نــا  وأ تــونــســيــان  أبــواي  ســنــة،   (٢٦ )
بــالد  إلـــى  لــهــجــرة  ا أريـــد  أشـــهـــر،  لــثــانــي (تــســعــة)  وا ســـنـــوات،  (أربــــع) 
ديــنــهــم  عـــلـــى  ولـــلـــحـــفـــاظ  خـــاصـــة،  بـــنـــائـــي  أ مـــســـتـــقـــبـــل  أجــــل  مـــن  عـــربـــيـــة 
هناك،  عائلتي  جميع  ألن  تونس  في  االستقرار  أنوي  كنت  ولغتهم، 
الــحــجــاب  أن  لــمــشــكــلــة  ا لــكــن  هـــنـــاك،  إلـــى  لـــرجـــوع  ا يــنــويــان  بــــواي  وأ
لـــشـــارع،  ا فـــي  حــتــى  لــمــســلــمــة  ا لـــمـــرأة  ا عــلــى  تـــاً  بـــا مــنــعــاً  مــمــنــوع  هـــنـــاك 
لـــحـــجـــاب،  ا نـــزع  عـــلـــى  اســـتـــكـــرهـــوا  قـــد  هـــنـــاك  ئــلــتــي  عــا فــــراد  أ وجـــمـــيـــع 
الــصــبــغــة  ذات  االجـــتـــمـــاعـــات  أو  لـــلـــقـــاءات  ا هـــنـــاك  يـــجـــوز  ال  نـــه  أ كــمــا 
لــمــســلــمــون  وا غــيــرهــا،  أو  زواج  حــفــلــة  ضــمــن  كــان  ولــو  حــتــى  لــديــنــيــة،  ا
خــوف  وفــي   فـــراد لــلــعــيــش  مــضــطــرون  مــنــهــم  لــشــبــاب  ا خــاصــةً  هــنــاك 

لــمــســجــد. ا فــي  ئــمــة  لــدا ا الــصــالة  لــمــجــرد  حــتــى  ئــم،  دا

تـــرتـــدي  لــــتــــي  ا ولــــزوجــــتــــي  لــــي  لـــنـــســـبـــة  بـــا هــــنــــاك  لـــعـــيـــش  فـــا لــــذلــــك 
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أضــمــن  ال  ئــي  ألبــنــا لــنــســبــة  بــا حــتــى  ألنـــه  ؛  مــســتــحــيــالً يــعــتــبــر  لــحــجــاب  ا
وعـــنـــدمـــا  صـــحـــيـــحـــة،  عــــد  قــــوا عـــلـــى  هــــنــــاك  ديـــنـــهـــم  يـــتـــعـــلـــمـــوا  أن  لـــهـــم 
بـــالد  فــــي  عــــيــــش  أ نـــــي  أ وكــــيــــف  لـــي  لـــحـــا ا وضــــعــــي  فــــي  فــــكــــر  وأ أرجـــــع 
حــل  عــنــدي  وال  لــســمــاء،  وا األرض  بــيــن  مــعــلــقــاً  نــفــســي  أجــد  لــكــفــار  ا
أم  واجـــبـــة  لـــحـــال  ا هـــذه  فـــي  لـــهـــجـــرة  ا هـــل  أعـــرف  ال  ألنـــي  يــريــحــنــي؛ 
نــيــة  قــرآ يـــات  وآ بــأحــاديــث  خــيــر  كــل  ــه  لــلَّ ا جــزاكــم  فــادتــي  إ أرجـــو  ال؟ 
أو  ذلـــك  بـــعـــد  نــــدم  أ ال  حـــتـــى  لـــســـلـــيـــم،  ا لـــقـــرار  ا أســـاســـهـــا  عـــلـــى  تـــخـــذ  أ

أخــطــأت؟. نــنــي  أ أحــس 

الديني  والشعور  اإلحساس  هــذا  على  األخ  أيها  نشكرك   @ZlaÏv€a
ـــه ربـــــا، وبــــاإلســــالم ديـــنـــاً،  الـــــذي هـــو واجـــــب عــلــى كـــل مــســلــم يـــؤمـــن بـــالـــلَّ
ـــه تــعــالــى فـــي جــمــيــع  وبــمــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص نــبــيــا ورســــــوالً، ونــوصــيــك بــتــقــو الـــلَّ
أمــــورك، كــمــا نــفــيــدك بـــأن اإلقـــامـــة فــي بـــالد الــكــفــار مــحــرمــة فــي الــشــريــعــة 
المسلمين  عــنــد  يــوجــد  ال  كــعــالج  شــرعــاً،  مــعــتــبــرة  لــحــاجــة  إال  اإلســالمــيــة 
األسباب  وبذل  باالجتهاد  وعليك  ذلك،  ونحو  اإلسالم..  إلى  دعوة  أو 
المسلمين،  بالد  إلى  واالنتقال  الكفار  بالد  في  البقاء  من  تخلصك  التي 
 j﴿ يــقــول:  تعالى  ــه  والــلَّ رأســك،  مسقط  هــي  التي  بلدك  غير  إلــى  ولــو 
 .[ ٢-٣ u t s r q p o n m l k﴾ [الــطــالق: 
الهجرة،  لك  تتيسر  ولــم  ذكــرت  كما  وتونس  فرنسا  في  حالك  كــان  وإذا 
والمحافظة  عليه  والثبات  بدينك  والتمسك  نفسك  في  اللَّه   تقو فعليك 
على شعائر الدين كالصلوات الخمس وغيرها، ودوام االلتجاء إلى اللَّه 
أن يثبت قلبك، وعليك البعد عن مشاركة أهل السوء ومجالستهم، وإن 
اللَّه  إلى  الدعوة  عليك  كما  صحبته،  فالزم  المسلمين  من  أحداً  وجدت 
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الخير  لك  ييسر  وأن  التوفيق  لك  الكريم  اللَّه  نسأل  االستطاعة.  حسب 
عليه(١). والقادر  ذلك  ولي  إنه  كنت  أينما 

J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ
^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]

ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < <Áñ¬
á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <K�Èé÷] <Ÿa <àËà√÷]Çf¬ <K·]áÁÀ÷] <x÷^ë <KÇËá <Áe_ <Ü”e

هي  ما  السائل:  يقول  باز۴،  بن  عبدالعزيز  الشيخ  ئل  سُ كما 
يــعــمــلــون  وال  انــجــلــتــرا  فــي  الــمــقــيــمــيــن  واألخـــوات  لــإلخــوة  نــصــيــحــتــكــم 
ويــتــلــقــون مــعــونــة مــالــيــة مــن الــحــكــومــة؟ وأحــيــانــاً هــم يــحــصــلــون عــلــى 
عــمــالً  يــعــتــبــر  هـــذا  عــمــلــهــم  فــهــل  الــحــكــومــة،  يـــخـــبـــرون  ال  ولـــكـــن  عــمــل 

؟ صــحــيــحــاً
بــالد  فـــي  الــمــقــيــمــيــن  الــمــســلــمــيــن  جــمــيــع  عــلــى  الـــواجـــب   ZlaÏv€a
اللَّه  شعائر  فيها  تقام  التي  اإلسالمية  البالد  إلى  يهاجروا  أن  الكفر، 
أقــل  هــي  الــتــي  الــبــالد  فــإلــى  ذلــك  يــتــيــســر  لــم  فــإن  ذلــك،  اســتــطــاعــوا  إذا 
، كــمــا هــاجــر جــمــاعــة مــن الــصــحــابــةژ بــأمــر الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص مــن مــكــة  شــراً
عــلــى  يــقــع  مــمــا  شــراً  أقــل  الــوقــت  ذاك  الــحــبــشــة  بــالد  ألن  الــحــبــشــة؛  إلــى 
الـــمـــســـلـــمـــيـــن فــــي مـــكـــة مــــن الـــشـــر قـــبـــل فـــتـــح مـــكـــة، فــــإن لــــم يــســتــطــيــعــوا 
ـــه  الـــلَّ حـــــرم  مــــا  يـــــحـــــذروا  وأن  مـــحـــلـــهـــم،  فــــي  ــــه  لــــلَّ ا يـــتـــقـــوا  أن  فـــعـــلـــيـــهـــم 
برقم:   (٤٥٥/١-٤٥٦) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)

.١٩٥٨١
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فــي  عــلــيــهــم  حــــرج  وال  عــلــيــهــم،  ـــه  الـــلَّ أوجــــب  مـــا  يـــــؤدوا  وأن  عــلــيــهــم، 
عــلــى  يــتــرتــب  لم  إذا  الكافرة،  الدولة  من  والمساعدة  المعاونة  قبول 
إال  الــمــســاعــدة  أخــذ  لــهــم  ولــيــس  مــحــظــور،  فــعــل  أو  واجــب  تــرك  ذلــك 
يــكــذبــوا  أن  ولــيــس لــهــم  الــدولــة،  الــتــي قــررتــهــا  الــطــريــقــة الــرســمــيــة  عــلــى 
وأن  شــيء،  كــل  فــي  ــه  الــلَّ يــتــقــوا  أن  جــمــيــعــاً  وعــلــيــهــم  عــلــيــهــا،  لــلــحــصــول 
بينهم  فيما  والسنة  القرآن  في  يتفقهوا  وأن  عنه،  اللَّه  نهى  ما  يحذروا 
مــن  أو  بــالــمــكــاتــبــة  ولـــو  عــلــيــهــم،  أشــكــل  عــمــا  الــعــلــم  أهـــل  يــســألــوا  وأن 
عليهم  وحفظ  جميعاً  المسلمين  أحوال  اللَّه  أصلح  الهاتف،  طريق 
ديــنــهــم ومــنــحــهــم الــفــقــه فــيــه، وكــفــاهــم شــر أنــفــســهــم وشــر أعــدائــهــم إنــه 

 .(١ جــواد كــريــم»(


-٢٣٨/٢٨) باز۴  بن  عبدالعزيز  للشيخ  متنوعة  ومقاالت   فتاو مجموع   (١)
.(٢٣٩
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أن  اإلســــــــالم  إلــــــى  الــــكــــفــــار  دعـــــــوة  فـــــي  لــــــرســــــولملسو هيلع هللا ىلص  ا طــــريــــقــــة  إن 
ـــه،  الـــلَّ رســــول  مـــحـــمـــداً  وأن  ـــه  الـــلَّ إال  إلـــه  ال  أن  شـــهـــادة  إلـــى  يـــدعـــوهـــم 
فـــإن هــم أجــابــوه إلـــى ذلـــك دعــاهــم إلـــى بــقــيــة شــرائــع اإلســـالم حــســب 

األحــوال. ومــا تــقــتــضــيــه  أهــمــيــتــهــا 
ابــن  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري  رواه  مــا  ذلـــك  فــي  ورد  ومــمــا 
لــه:  قـــال  الــيــمــن  إلـــى  مـــعـــاذاً  بــعــث  لــمــا  ـــهملسو هيلع هللا ىلص  الـــلَّ رســـول  أن  عــبــاسک 
ـــهَ  لَ إِ الَ  نْ  أَ ةِ  ـــادَ ـــهَ شَ ـــى  لَ إِ مْ  هُ عُ ادْ ، فَ الْكِتَابِ لِ  هْ نْ أَ مِ ـــا  مً ـــوْ قَ تِـــي  ـــأْ تَ ــــكَ  نَّ «إِ
ــه  الــلَّ نَّ  أَ ــمْ  ــهُ ــلِــمْ عْ ــأَ فَ لِــكَ  لِــذَ ــوا  ــاعُ طَ أَ ــمْ  هُ إِنْ  اللَّه، فَ ــولُ  سُ رَ ــي  نِّ أَ وَ ــه  الــلَّ إِالَّ 
ــوا  ــاعُ طَ ــمْ أَ ــإِنْ هُ فَ  ، ــةٍ ــلَ ــيْ لَ مٍ وَ ــوْ يَ ــلِّ  كُ فِــي  اتٍ  ــوَ ــلَ صَ ــسَ  ــمْ ــمْ خَ ــهِ ــيْ ــلَ ضَ عَ ــرَ ــتَ افْ
ــمْ  ــائِــهِ ِــيَ ــن غْ أَ ــنْ  مِ ــذُ  خَ ــؤْ تُ ــةً  قَ ــدَ صَ ــمْ  ــيْــهِ ــلَ عَ ضَ  ــتَــرَ افْ ــه  الــلَّ نَّ  أَ ــمْ  ــهُ ــلِــمْ عْ ــأَ فَ  ، لِــكَ لِــذَ

.(١ ــمْ .. الــحــديــث»( ئِــهِ ا ــرَ ــقَ فُ فِــي  دُّ  ــتُــرَ فَ
 ، مْ تِهِ احَ بِسَ لَ  نْزِ تَ تَّى  حَ  ، لِكَ سْ رِ لَى  عَ ذْ  فُ «انْ لعلي:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وقال   
ــهِ  الــلَّ ـــقِّ  ـــنْ حَ ــمْ مِ ــهِ ــيْ ــلَ ــبُ عَ ــجِ يَ ــا  بِــمَ ـــمْ  هُ ـــبِـــرْ خْ أَ ، وَ ــــالمِ سْ اإلِ ـــى  لَ إِ ـــمْ  ـــهُ عُ ادْ ـــمَّ  ثُ
نْ  أَ نْ  مِ لَكَ  يْرٌ  خَ ا،  دً احِ وَ ال  جُ رَ بِكَ  هُ  اللَّ يَ  دِ هْ يَ نْ  ألَ هِ  اللَّ وَ فَ فِيِه،  الَى  عَ تَ

.(٢ )« ــمِ الــنَّــعَ ــرُ  ــمْ ــونَ لَــكَ حُ ــكُ تَ
.(١٩) برقم  مسلم  وصحيح   (١٣٩٥) برقم  البخاري  صحيح   (١)

   .(٢٤٠٦) برقم  مسلم  صحيح   (٢)
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يــنــطــق  أن  مــنــه  ــطــلــب  يُ الــكــفــار  مــن  أســلــم  مــن  أن  يــقــال  ذلــك  وعــلــى 
وأن  ـــه،  الـــلَّ إال  بــحــق  مــعــبــود  ال  أي  مــعــنــاهــا،  لـــه  ـــشـــرح  ويُ الــشــهــادتــيــن، 
فتؤمن  والعجم،  العرب  إلى  رسل  أُ والرسل،  األنبياء  خاتم  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
باالغتسال،  يؤمر  ثم  عنه،  نهى  ما  وتجتنب  به،  يأمر  فيما  وتطيعه  به 
قــال:  بــن عــاصــمگ  قــيــس  حــديــث  مــن  فــي ســنــنــه  الــتــرمــذي   رو فــقــد 
 .(١ )« رٍ دْ سِ وَ اءٍ  بِمَ لَ  تَسِ غْ أَ نْ  أَ نِي  رَ مَ أَ فَ  ، المَ  سْ اإلِ يدُ  رِ أُ النَّبِيملسو هيلع هللا ىلص  يْتُ  تَ «أَ
يــجــبُّ  واإلسالم  قــبــلــهــا،  ما  تجبُّ  التوبة  أن  له  ــبــيــن  يُ ذلك  بــعــد  ثم 
الــديــن،  لــهــذا  هــدايــتــه  عــلــيــه  بــهــا  ــه  الــلَّ أنــعــم  نــعــمــة  أعــظــم  وأن  قــبــلــه،  مــا 
أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو فـــقـــد  الـــنـــار،  مـــن  ونـــجـــاتـــه 
بِــي  ــعُ  ــمَ ــسْ يَ ، الَ  هِ  ــدِ ــيَ بِ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  ـــذِ لَّ ا قــال: «وَ ملسو هيلع هللا ىلص  الــنــبــي  أن  هــريــرةگ 
ــنْ  مِ ــؤْ يُ ـــمْ  لَ وَ ـــوتُ  ـــمُ يَ ـــمَّ  ثُ  ، نِـــيٌّ  ا ـــرَ ـــصْ نَ الَ  وَ  ، يٌّ  ـــودِ ـــهُ يَ ــــةِ  مَّ األُ هِ  ـــذِ هَ ـــنْ  مِ ـــدٌ  حَ أَ

.(٢ لــنَّــارِ »( ا ــلِ  هْ ــنْ أَ ــانَ مِ كَ إِالَّ  بِــهِ ،  ــتُ  ــلْ سِ رْ ي أُ بِــالَّــذِ
واإليـــــمـــــان، ومـــعـــنـــى  ثــــم بـــعـــد ذلـــــك تــــوضــــح لــــه أركـــــــان اإلســـــــالم 
 ـــبـــيـــن لـــه بـــطـــالن قــــول الـــنـــصـــار ويُ لــــقــــدر،  اإليــــمــــان بـــالـــيـــوم اآلخـــــر وا
أن  والـــصـــحـــيـــح  ثــــالثــــة،  ثـــالـــث  وأنـــــه  ــــه،  لــــلَّ ا ابــــن  أنــــه  عـــيـــســـىگ  فــــي 
ـــه ورســـولـــه، وهـــو بــشــر مــثــلــه كــمــثــل إخـــوانـــه مــن  عــيــســىگ عــبــد الـــلَّ
الــرســل، ولــيــس لــه شــيء مــن خــصــائــص األلــوهــيــة والــربــوبــيــة، وأنــه لــم 
قتله،  اليهود  أراد  حين  السماء  إلى  اللَّه  رفعه  بل  يُصلب،  ولم  يُقتل 

.[  ١٥٧ [الــنــســاء:   ﴾O  N  M  L  K  J  I﴿ قــال تــعــالــى: 
الترمذي.  سنن  صحيح  في  األلباني۴  وصححه   (٦٠٥) برقم  الترمذي  سنن   (١)

  .٤٩٥ (١٨٧/١) برقم 
(٢)  برقم (١٥٣).   
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الخنزير،  ويقتل  الصليب،  فيكسر  الزمان،  آخر  في  ينزل  وسوف 
يمكث  ثم  محمدملسو هيلع هللا ىلص  نبينا  بشريعة  يحكم  بل  جديد،  بشرع  يأتي  وال 

ــه أن يــمــكــث، ثــم يــمــوت كــســائــر الــبــشــر. مــا شــاء الــلَّ
أو  ديــــــن،  غـــيـــر  عـــلـــى  أو  وثــــنــــيــــاً  اإلســـــــالم  يــــريــــد  لــــــذي  ا كـــــان  وإن 
ــه  الــلَّ أن  لـــه  فــيــبــيــن  ذلــــك،  غــيــر  أو  الـــقـــبـــور..  ألهـــل  الـــعـــبـــادات  يـــصـــرف 
وأن  لــلــعــبــادة،  الــمــســتــحــق  الـــكـــون،  لــهــذا  الــمــدبــر  الــــرازق  الــخــالــق  هــو 
والــذبــح،  والـــنـــذر،  كــالــدعــاء،  ــه  لــلَّ الــعــبــادات  جــمــيــع  يــخــلــص  أن  عــلــيــه 
 §  ¦  ¥  ¤  £﴿ تــعــالــى:  قــال  وغــيــرهــا،  واالســتــغــاثــة.. 
 ¶  μ  ´  ³  ²  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

.[  ١٦٢-١٦٣ ¸﴾ [األنــعــام: 
 Þ  Ý  Ü﴿ تعالى:  قال  وأهله،  الشرك  من  يبرأ  وأن 

.[  ٢٥٦ [الــبــقــرة:   ﴾ä  ã  â  á  à  ß
وأن  الـــديـــن،  عــلــى  والـــثـــبـــات  ـــه،  الـــلَّ  بــتــقــو تــوصــيــه  الـــخـــتـــام  وفـــي 

 >  =  <  ;﴿ تــعــالــى:  قـــال  ديــنــه،  عــلــى  الــثــبــات  دائــمــاً  ــه  الــلَّ يــســأل 
وأبــنــائــه،  زوجــتــه،  بــدعــوة  وتــوصــيــه   .[  ١٠٢ عــمــران:  [آل   ﴾@  ?
تــعــيــنــه  الــتــي  الــصــالــحــة  الــرفــقــة  عــلــى  يــحــرص  وأن  وأقـــاربـــه،  ووالـــديـــه، 
أنــه  وهـــو  مــهــمــاً  أمـــراً  هــنــاك  إن  ثــم  ديــنــه،  فــي  يــتــفــقــه  وأن  الــخــيــر،  عــلــى 
أخــالق  أو  كــذب،  مــن  الــمــســلــمــيــن  بــعــض  مــن  ســيــئــة  تــصــرفــات   يــر قــد 
اإلســالمــي،  الــديــن  يــقــرهــا  ال  الــتــصــرفــات  فــهــذه  ذلــك،  غــيــر  أو  ســيــئــة.. 
ــنــســب  واألخــــطــــاء تُ فــــاإلســــالم يـــأمـــر بـــكـــل خـــيـــر ويـــنـــهـــى عـــن كـــل شــــر، 

لــألشــخــاص ولــيــس لــإلســالم.
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــخــتــان، فــواجــب عــلــى الـــرجـــال، ومــكــرمــة فــي حــق 



NSÚ���iä���Ã���€a @Ö˝������i @ø @ÊÏ���‡���‹���é���Ωa

RPQWMVMRP

خـــر الــخــتــان بــعــض الـــوقـــت حــتــى يــتــمــكــن اإلســـالم  الــنــســاء، لــكــن لـــو أُ
أن تــكــون الــمــبــادرة إلــى  خــشــيــة   ، فــي قــلــبــه، ويــطــمــئــن إلــيــه، لــكــان حــســنــاً

دعــوتــه إلــى الــخــتــان مــنــفــرة لــه مــن اإلســالم.

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

وهـــنـــاك ســمــعــنــاه  فـــراش الــمــســتــشــفــى  فـــي  الـــذي  الــكــافــر  حــكــم  مـــا   
هل  األجل.  وافاه  حتى  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  رسول  محمداً  اللَّه  إال  إله  ال  يقول: 

نــحــكــم عــلــيــه بــأنــه أســلــم أم ال؟

ولــم  الــحــلــقــوم،  الــروح  بــلــوغ  قــبــل  بــالــشــهــادتــيــن  نــطــق  مــن   ZlaÏv€a
فإنه  مات  ثم  األكبر،  الشرك  أنواع  ويتعاطى  صحته  في  يقولها  يكن 
، ويــعــامــل مــعــامــلــة الــمــســلــمــيــن مــن حــيــث الــتــغــســيــل  يــعــد بــذلــك مــســلــمــاً
يــدل عــلــى  والــدفــن والــدعــاء لــه بــالــمــغــفــرة والــرحــمــة،  والــصــالة عــلــيــه، 
 (١ )« ـــرْ غِ ـــرْ ـــغَ يُ ـــمْ  لَ ـــا  مَ ـــدِ  ـــبْ ـــعَ لْ ا ـــةَ  بَ ـــوْ تَ ـــبَـــلُ  ـــقْ يَ ـــهَ  لـــلَّ ا الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ  قـــول  ذلـــك 

والــتــرمــذي وغــيــرهــمــا. رواه أحــمــد 

وكــــذلــــك قـــصـــتـــه عـــلـــيـــه الــــصــــالة والــــســــالم مــــع عـــمـــه أبـــــي طـــالـــب، 
فـــراش الــمــوت، لــكــنــه أبـــى الــنــطــق  وعــرضــه الــشــهــادة عــلــيــه وهـــو عــلــى 
غــالمــاً  عاد  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  أيضاً  الــصــحــيــح  وفي  الــصــحــيــح.  في  كــمــا  بــهــا 
وعــرض عــلــيــه اإلســالم فــأســلــم، فــخــرج الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  يــهــوديــاً فــي مــرضــه، 

حسن.  إسناده  محققوه  وقال   ،٦١٦٠ برقم  أحمد (٣٠٠/١٠)  اإلمام  مسند   (١)
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.(١ )« لــنَّــارِ ا ــنَ  بِــي مِ هُ  ــذَ ــقَ نْ ي أَ ــه الَّــذِ ــدُ لِــلَّ ــمْ وهــو يــقــول: «الْــحَ
اللَّه،  غير  ويعبد  صحته،  حال  في  بالشهادتين  ينطق  كان  من  أما 
هــذا ال  ويــذبــح لــهــم، فــإن  ويــنــذر  األمــوات واالســتــغــاثــة بــهــم،  كــســؤال 
صــرح  إذا  إال  الــمــوت،  عــنــد  بــالــشــهــادتــيــن  نــطــقــه  بــمــجــرد  مــســلــمــاً  يــعــتــبــر 

.(٢ بــتــوبــتــه مــن شــركــه الــســابــق(
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬< < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬       

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <K�Èé÷] <Ÿa <àËà√÷]Çf¬ <K·]áÁÀ÷] <x÷^ë <KÇËá <Áe_ <Ü”e


<

   .(١٣٥٦) برقم  البخاري  صحيح   (١)
.١٩٦٠٣ برقم   (٣٥٢/١) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (٢)
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Ï⁄÷â⁄’\;Î^Ö⁄’\;g]qt;U⁄]¬d\Ñ

ــه عــلــى  «حــجــاب الــمــرأة هــو عــنــوان عــفــتــهــا وطــهــارتــهــا، فــرضــه الــلَّ
 r  q  p  o  n  m﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  األمـــــــة،  نــــســــاء 
~ے   }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s

[األحزاب].  ﴾¥  ¤  £  ¢  ¡

 e  d  c  b  a  `﴿ تــــعــــالــــى:  ـــــه  الـــــلَّ وقـــــــال 
 ﴾r q p o nm l k j i h g f
أم  قالت  الــعــبــاءة،  بمنزلة  الخمار  فــوق  الـــرداء  هــو  والجلباب   ،[  ٣١  [النور: 
سلمة: لما نزلت هذه اآلية خرج نساء األنصار كأن على رؤوسهن الغربان 

من األكسية(١).

الـــمـــرأة  رأس  أن  عــلــى  واضــــح  دلـــيـــل  الــكــريــمــة  اآليــــات  هـــذه  وفـــي 
وشــعــرهــا وعــنــقــهــا ونــحــرهــا ووجــهــهــا مــمــا يــجــب عــلــيــهــا ســتــره عــن كــل 
حـــــرام، ومـــن أدلـــة  وأن كــشــفــه لــغــيــر الـــمـــحـــارم  مـــن لــيــس بــمــحــرم لـــهـــا، 
الــســنــة أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص لــمــا أمــر بــإخــراج الــنــســاء إلــى مــصــلــى الــعــيــد قــلــن: 
ا  هَ بِسْ لتُلْ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ الَ  قَ فَ  ، بَابٌ  لْ جِ ا  لَهَ ونُ  يَكُ الَ  ا  انَ دَ إِحْ اللَّه  ول  سُ رَ ا  «يَ
داود  أبي  سنن  صحيح  في  األلباني  وصححه   (٤١٠١) برقم  داود  أبي  سنن   (١)

   .٣٤٥٦ (٧٧٣/٢) برقم 
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١)، فــهــذا الــحــديــث يـــدل عــلــى أن الــمــعــتــاد عــنــد  ـــا»( ـــابِـــهَ ـــبَ ـــلْ ــــنْ جِ ـــا مِ ـــهَ ـــتُ خْ أُ
يـــأذن لــهــن  فــلــم  إال بــجــلــبــابــهــا،  الــمــرأة  أال تــخــرج  نــســاء الــصــحــابــةژ 

جلباب. بغير  بالخروج  رسول اللَّهملسو هيلع هللا ىلص 
نُ  ــبَــا كْ لــرُّ ا نَ  ـــا «كَ قــالــت:  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  داود  بــو  أ  رو
بِــنَــا،  وا  اذَ حَ ا  ذَ إِ فَ ــهملسو هيلع هللا ىلص،  لــلَّ ا ولِ  سُ رَ ــعَ  مَ ــات  مَ ــرِ ــحْ مُ ــنُ  ــحْ نَ وَ بِــنَــا،  ونَ  ــرُّ ــمُ يَ
ـــا  ونَ زُ ـــاوَ جَ ا  ذَ ـــإِ فَ ـــا،  ـــهَ سِ أْ رَ ـــنْ  مِ ــا  ــهَ ــهِ جْ وَ ــى  ــلَ عَ ــا  ــهَ بَ ــبَــا ــلْ جِ ـــا  نَ ا ـــدَ حْ إِ لَـــتْ  ـــدَ سَ
لـــركـــبـــان،  ا تـــعـــنـــي  بـــنـــا،  حــــــاذوا  فـــــإذا  قـــولـــهـــا:  فـــمـــعـــنـــى   ،(٢ ) « هُ ـــــا ـــــنَ ـــــفْ ـــــشَ كَ
جـــاوزونـــا  فـــإذا  وجــهــهــا،  عــلــى  رأســـهـــا  مـــن  بــهــا  جــلــبــا نـــا  إحـــدا ســدلــت 
فـــي  لـــــمـــــشـــــروع  ا ألن  لـــــوجـــــه،  ا ســــتــــر  وجـــــــوب  عــــلــــى  دلــــيــــل  كــــشــــفــــنــــاه 
لــوجــب  حــيــنــئــذ  كــشــفــه  مــن  قــوي  نــع  مــا وجــود  فــلــوال  كــشــفــه،  اإلحــرام 

.(٣ ) « مــكــشــوفــاً  بــقــاؤه 
وقـــد شــنــت بــعــض الــــدول الــغــربــيــة حــمــلــة عــلــى الــمــحــجــبــات، فــفــي 
مقاعد  في  الرأس  غطاء  ارتداء  من  المسلمات  الطالبات  نعت  مُ فرنسا 
كل  على  مالية  غرامة  وفرضت  الــعــام،  الــشــارع  في  وكذلك  الــدراســة، 

متحجبة. امرأة 
 &  %  $  #  "  !﴿ يـــقـــول:  إذ  تــعــالــى  ـــه  الـــلَّ وصــــدق 

.[  ١٢٠ [الــبــقــرة:   ﴾)  (  '

له.  واللفظ   (٨٩٠) برقم  مسلم  وصحيح   (٣٢٤) برقم  البخاري  صحيح   (١)
رسالته  في  وقال  داود  أبو  عنه  وسكت   (١٨٣٣) برقم  داود  أبي  سنن  صحيح   (٢)

صالح. فهو  عنه  سكت  ما  مكة  ألهل 
باز۴  بن  عبدالعزيز  للشيخ  النسائية  المسائل  في  البازية  الموسوعة   (٣)

   .(١٠٤١/٢-١٠٤٣)
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<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

لــلــمــرأة؟ بــالــنــســبــة  اإلســالمــي  الــزي  مــا   
بدنها  جميع  تستر  أن  للمرأة:  بالنسبة  اإلسالمي  الزي   ZlaÏv€a
عــن الــرجــال غــيــر الــمــحــارم، بــثــيــاب ضــافــيــة واســعــة غــيــر شــفــافــة، لــيــس 
مــوضــع  هــو  وجــهــهــا  ألن  الــرجــال؛  عــن  وجــهــهــا  تــغــطــي  وأن  زيــنــة،  فــيــهــا 
 μ  ´  ³  ²  ±  °﴿ تــعــالــى:  ــه  الــلَّ لــقــول  الــفــتــنــة؛ 
والـــمـــراد   ،[  ٥٣ [األحـــــــزاب:   ﴾¼  »  º  ¹  ¸¶
لــــــذي يـــحـــصـــل بــــه ســـتـــر جـــمـــيـــع بـــــدن الــــمــــرأة عــن  بـــالـــحـــجـــاب الـــســـتـــر ا
 q  p  o﴿ تــعــالــى:  وقـــال  وجــهــهــا  ذلـــك  فـــي  بــمــا  الـــرجـــال، 
ســبــحــانــه  ـــه  الـــلَّ أمـــر  الــــرأس،  غــطــاء  والـــخـــمـــار:   ،[  ٣١ [الـــنـــور:   ﴾r
ويــلــزم مــن  بــإضــفــائــه عــلــى الــنــحــر، وهــو: فــتــحــة الــجــيــب عــلــى الــصــدر، 
عــلــى  الــدالــة  األدلــة  مــن  ذلــك  غــيــر  إلــى  ويــســتــره،  يــمــر بــالــوجــه  أن  ذلــك 

.(١ وجــوب الــحــجــاب(
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
 ^ñ¬ _

·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <K·]áÁÀ÷] <x÷^ë <K�Èé÷] <Ÿa <àËà√÷]Çf¬ <KÇËá <Áe_ <Ü”e <
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi <  

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬
.١٦٣٧٦ برقم   (١٥/٢٤-١٦) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^j˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â <^€“
VŸÁœi <Ì◊Ò^â<HÌËÅÁ√ä÷]

امــرأة مــســلــمــة أمــريــكــيــة لــيــس لــهــا مــن يــعــولــهــا وتــضــطــر لــلــعــمــل فــي   
وقت  خارج  الحجاب  تلبس  ولكن  حجاب،  وبدون  مختلفة  أماكن 

الــعــمــل، فــمــا الــحــكــم؟
اخـــتـــالط  فـــيـــه  مـــكـــان  فـــي  تــعــمــل  أن  لــلــمــســلــمــة  يـــجـــوز  ال   ZlaÏv€a
بــــالــــرجــــال، والــــواجــــب االلــــتــــزام بـــالـــحـــجـــاب الـــشـــرعـــي، والـــبـــعـــد عــن 
لــــبــــحــــث عــــن عـــمـــل مــــبــــاح لـــيـــس فـــيـــه شـــــيء مــمــا  لـــــرجـــــال، وا مـــجـــامـــع ا
شأنه  جل  واللَّه  منه،  خيراً  اللَّه  عوضه  للَّه  شيئاً  ترك  ومن  اللَّه،  حرم 
 ﴾u t s  r q  p  o  n  m l  k  j﴿ يــقــول: 

.(١ )[  ٢-٣ [الــطــالق: 

J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ
^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]

ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬    
á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <K�Èé÷] <Ÿa <àËà√÷]Çf¬ <K·]áÁÀ÷] <x÷^ë <KÇËá <Áe_ <Ü”e



.١٩٥٠٤ برقم   (٢٣١/١٧) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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اخــــتــــالط الـــنـــســـاء بــــالــــرجــــال مــــن الـــبـــاليـــا والـــفـــتـــن الـــعـــظـــيـــمـــة الـــتـــي 
وقــعــت بــالــمــجــتــمــعــات اإلنــســانــيــة ســـواء الــمــجــتــمــعــات الــكــافــرة مــنــهــا، 

أو الــمــســلــمــة.
قــــال الــشــيــخ عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن بـــــاز۴: «وكـــــان الـــنـــســـاء فـــي عــهــد 
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص ال يــخــتــلــطــن بــالــرجــال ال فــي الــمــســاجــد، وال فــي األســـواق، 
والسنة  القرآن  ويرشد  اليوم،  المصلحون  عنه  ينهى  الذي  االختالط 
وعــلــمــاء األمـــة إلــى الــتــحــذيــر مــنــه حـــذراً مــن فــتــنــتــه، بــل كــان الــنــســاء فــي 
الرجال،  عن  متأخرة  صفوف  في  الرجال  خلف  يصلين  مسجدهملسو هيلع هللا ىلص 
ـــرُ  ـــيْ خَ ـــا، وَ هَ ـــرُ ـــا آخِ هَ ـــرُّ شَ ـــا، وَ ـــهَ لُ وَّ ـــالِ أَ جَ ـــوفِ الـــرِّ ـــفُ ـــرُ صُ ـــيْ وكـــان يــقــول: «خَ
ــــا»(١)، حــــذراً مــن افــتــتــان آخــر  ــــهَ لُ وَّ ـــا أَ هَ ـــرُّ شَ ـــا ، وَ هَ ـــرُ ـــاءِ آخِ ـــوفِ الـــنِّـــسَ ـــفُ صُ
عليه  عــهــده  فــي  الــرجــال  وكــان  الــنــســاء،  صــفــوف  بــأول  الــرجــال  صــفــوف 
ـــث فـــي االنـــــصـــــراف، حـــتـــى يــمــضــي  الـــصـــالة والــــســــالم يــــؤمــــرون بـــالـــتـــريُّ
الــنــســاء ويــخــرجــن مــن الــمــســجــد، لــئــال يــخــتــلــط بــهــن الــرجــال فــي أبــواب 
 ،والتقو اإليمان  من  ونساءً  رجاالً  جميعاً  عليه  هم  ما  مع  المسجد، 

بعدهم؟!  من  بحال  فكيف 
ويــؤمــرن  الــطــريــق،  ســط  فــي  يــمــشــيــن  أن  يــنــهــاهــن  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  وكـــان 

.(٤٤٠) برقم  مسلم  صحيح    (١)
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حـــــذراً مـــن االحـــتـــكـــاك بـــالـــرجـــال، والــفــتــنــة  بـــلـــزوم حـــافـــات الـــطـــريـــق؛ 
١). أ-هـــ بــمــمــاســة بــعــضــهــم بــعــضــاً عــنــد الــســيــر فــي الــطــريــق(

٢)؛  مـــنـــه( يـــخـــرجـــن  بـــاً  بـــا لـــلـــنـــســـاء  يــخــصــص  كــــان  لـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  ا إن  بـــل 
األمــر  ولـــي  أن  ذلـــك  –: «ومـــن  خــالصــتــه  مــا   - لــقــيــم۴  ا بـــن  ا قـــال 
األســـواق  فـــي  لــنــســاء؛  بــا لـــرجـــال  ا اخـــتـــالط  مـــن  يــمــنــع  أن  عــلــيــه  يــجــب 
بــه  لــفــتــنــة  وا ذلــك،  عــن  مــســؤول  فــاإلمــام  الــرجــال،  ومــجــامــع  لــفــرج  وا
زيـــدگ:  بـــن  أســـامـــة  حــديــث  مـــن  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  رو عــظــيــمــة. 
ــنَ  مِ ـــالِ  جَ لـــرِّ ا ــى  ــلَ عَ ـــرَّ  ضَ أَ ــنَــةً  ـتْ فـِ ي  ـــدِ ـــعْ بَ ـــتُ  كْ ـــرَ تَ ـــا  قـــال: «مَ لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن 
 .(٤ )« يــــقِ ــــرِ لــــطَّ ا ــــاتِ  فَّ ــــا بِــــحَ ـــنَّ  ـــكُ ـــيْ ـــلَ آخــــر: «عَ حـــديـــث  وفــــي   ،(٣ )« ــــاءِ ــــسَ لــــنِّ ا
ــالت،  مــتــجــمِّ ــنــات  مــتــزيِّ لـــخـــروج  ا مـــن  لــنــســاء  ا يــمــنــع  أن  عــلــيــه  ويــجــب 
لــثــيــاب  كــا عـــاريـــات،  كـــاســـيـــات  بـــهـــا  يـــكـــنَّ  لـــتـــي  ا لـــثـــيـــاب  ا مـــن  ومـــنـــعـــهـــنَّ 
لـــطـــرقـــات،  ا فــــي  لــــرجــــال  ا حـــديـــث  مــــن  ومـــنـــعـــهـــنَّ  لــــرقــــاق،  ا لـــواســـعـــة  ا
الخروج  أكثرت  إذا  المرأة  يــحــبــس  أن  وله  ذلك،  من  الرجال  ومنع 
عــلــى  لــنــســاء  ا إقــرار  بــل  مــتــجــمــلــة،  خــرجــت  إذا  ســيــمــا  وال  مــنــزلــهــا،  مــن 
األمـــر  ولـــي  ســـائـــل  ـــه  لـــلَّ وا لــمــعــصــيــة،  وا اإلثــــم  عــلــى  لـــهـــنَّ  نـــة  إعـــا ذلـــك 
لــنــســاء  ا الــخــطــابگ  بــن  عــمــر  لــمــؤمــنــيــن  ا أمــيــر  مــنــع  وقــد  ذلــك،  عــن 
فــعــلــى  الطريق،  في  بــهــن  واالختالط  الرجال،  طريق  في  لــمــشــي  ا من 

.(١٠٥٥/٢) النسائية  المسائل  في  البازية  الموسوعة    (١)
األلباني۴  وصححه  عمرک،  ابن  حديث  من   ،(٤٦٢) برقم  داود  أبي  سنن   (٢)

 .٤٣٩ برقم  داود (٩٢/١)  أبي  سنن  صحيح  في 
.(٢٧٤٠) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٥٠٩٦) برقم   (٣)

الصغير  الجامع  صحيح  في  األلباني۴  حسنه   ،(٥٢٧٢) برقم  داود  أبي  سنن   (٤)
.(٩٢٩) برقم 



OR ;Úflb”⁄aÎ@ÚÓé‰¶a@ZfiÎ˛a@›ï˛a

RPQWMVMRP

ذلــك. فــي  بــه  يــقــتــدي  أن  األمــر  ولــي 
كــل  أصــل  بــالــرجــال  اخــتــالطــهــن  مــن  الــنــســاء  تــمــكــيــن  أن  ريــب  وال 
نــزول الــعــقــوبــات الــعــامــة، كــمــا أنــه  بــلــيــة وشــر، وهــو مــن أعــظــم أســبــاب 
بالنساء  الرجال  واختالط  والخاصة،  العامة  أمور  فساد  أسباب  من 

 .(١ ســبــب لــكــثــرة الــفــواحــش والــزنــا»(
بــإنــشــاء  الـــكـــفـــار  بـــالد  فـــي  الــمــســلــمــون  يـــتـــعـــاون  أن  الـــحـــلـــول  ومـــن 
مــحــافــظ  مــســلــم  رجـــل  يــمــلــكــهــا  مــــدارس  أو  شـــركـــات،  أو  مـــؤســـســـات، 
يــســتــطــيــع إزالــة بــعــض الــمــنــكــرات الــمــوجــودة فــي الــمــؤســســات الــغــربــيــة 
مــن االخــتــالط، وإضــاعــة الــصــلــوات، وشــرب الــخــمــور.. وغــيــر ذلــك، 

الــدول الــغــربــيــة. وهــذا يــســمــح بــه الــنــظــام فــي بــعــض 
<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷] <Í <^j˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â

VÌ◊Ò^ä÷]< <ŸÁœi<HÌËÅÁ√ä÷]
لـــــمـــــدارس  ا فـــــي  ويـــتـــعـــلـــمـــن  يــــدخــــلــــن  أن  لــــــألخــــــوات  يــــجــــوز  هـــــل 
الــتــعــلــيــم  إال  الــغــرب  بــالد  فــي  يــوجــد  ال  حــيــث  الــمــخــتــلــطــة  والــجــامــعــات 
مضايقات  مع  اإلسالمي  بالزي  يلتزمن  األخوات  ولكن  المختلط، 

الــكــفــار؟
ومــنــكــر  حــــرام،  الــتــعــلــيــم  فـــي  والــنــســاء  الـــرجـــال  اخـــتـــالط   ZlaÏv€a
عــظــيــم، مــمــا فــيــه مــن الــفــتــنــة، وانــتــشــار الــفــســاد، وانــتــهــاك الــمــحــرمــات، 
هــذا االخــتــالط مــن الــشــر والــفــســاد الــخــلــقــي لــهــو مــن  ومــا وقــع بــســبــب 

(ص:٢٨٠-٢٨١). الحكمية  الطرق   (١)
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بالد  في  كونه  ذلك  إلى  انضاف  وإذا  تحريمه،  على  الدالئل  أوضح 
والجامعات  بالمدارس  المرأة  وتعلم   ، ومنعاً حرمة  أشد  كان  الكفار 

.(١ الــضــرورات الــتــي يــســتــبــاح بــهــا الــمــحــرمــات( لــيــس مــن 
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<<Ì€Ò]Ç÷]<<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬< < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬    

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <K�Èé÷] <Ÿa <àËà√÷]Çf¬ <K·]áÁÀ÷] <x÷^ë <KÇËá <Áe_ <Ü”e
<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷] <Í <^j˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú âÊ

VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]
إذا   ، جـــائـــزاً أو  واجـــبـــاً  كـــان  إذا  الــطــب  لــتــعــلــم  الـــمـــرأة  خـــروج  هـــل 

كــانــت ســتــرتــكــب فــي ســبــيــلــه هــذه األشــيــاء مــهــمــا حــاولــت تــالفــيــهــا؟
االخــــتــــالط مـــع الــــرجــــال، فـــي الـــكـــالم مـــع الـــمـــريـــض، مــعــلــم  (أ) 

الــطــب، فــي الــمــواصــالت الــعــامــة.
بــلــد مــثــل الـــســـودان إلـــى مــصــر ولـــو كــانــت تــســافــر  الــســفــر مــن  (ب) 

بــطــائــرة أي لــمــدة ســاعــات ولــيــســت لــمــدة ثــالثــة أيــام.
هـــل يـــجـــوز لـــهـــا اإلقــــامــــة بـــمـــفـــردهـــا بـــــدون مـــحـــرم، مـــن أجـــل  (ج) 
النساء  من  جماعة  وسط  في  إقامة  كانت  وإذا  الطب،  تعلم 

مــع الــظــروف الــســابــقــة؟
برقم   (١٨١/١٢-١٨٢) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)

.١٩٤٧٩
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اخــتــالطــهــا  عــنــه  يــنــشــأ  الـــطـــب  لــتــعــلــم  خـــروجـــهـــا  كـــان  إذا   ZlaÏv€a
تــحــدث  اخــتــالطــاً  الــمــواصــالت  ركــوب  فــي  أو  الــتــعــلــيــم،  فــي  بــالــرجــال 
عــيــن،  فـــرض  لــعــرضــهــا  حــفــظــهــا  ألن  ذلــــك؛  لــهــا  يـــجـــوز  فـــال  فــتــنــة،  مــنــه 
فـــرض  وتـــعـــلـــمـــهـــا الــــطــــب فـــــرض كـــفـــايـــة، وفــــــرض الـــعـــيـــن مــــقــــدم عـــلـــى 
فــلــيــس  الـــطـــب  مــعــلــم  أو  الـــمـــريـــض  مـــع  الـــكـــالم  مـــجـــرد  وأمــــا  الـــكـــفـــايـــة، 
لــه  وتــلــيــن  تــخــاطــبــه  لــمــن  بــالــقــول  تــخــضــع  أن  الــمــحــرم  وإنــمــا  بــمــحــرم، 
الـــكـــالم فــيــطــمــع فــيــهــا مـــن فـــي قــلــبــه مـــرض الــفــســوق والـــنـــفـــاق، ولــيــس 

هــذا خــاصــاً لــتــعــلــم الــطــب.
لتعليمه  أو  الطب  لتعلم  سفرها  في  محرم  معها  كان  إذا    : ثــانــيــاً
ســفــرهــا  فــي  مــعــهــا  يــكــن  لــم  وإذا  جـــاز،  مــريــض  لــعــالج  أو 
الــســفــر  كـــــان  ولـــــو   ، حـــــرامـــــاً كـــــان  مـــحـــرم  أو  زوج  لـــذلـــك 
ـــعَ  مَ إِالَّ  ةُ  أَ ـــــرْ ـــــمَ الْ ـــرِ  ـــافِ ـــسَ تُ «الَ  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص:  لـــقـــول  بـــالـــطـــائـــرة 
»(١) مــتــفــق عــلــى صــحــتــه، ولــمــا تــقــدم مــن إيــثــار  مٍ ـــرَ ـــحْ ذِي مَ
تعلم  مــصــلــحــة  عــلــى  األعــراض  عــلــى  الــمــحــافــظــة  مــصــلــحــة 

تعليمه. أو  الطب 
مــن  مــأمــونــة  جــمــاعــة  مــع  مــحــرم  بــدون  إقــامــتــهــا  كــانــت  إذا    : ثــالــثــاً
عالج  مباشرة  أو  تعليمه  أو  الطب  تعلم  أجل  من  النساء 
زوج  وجــود  عــدم  مــن  الــفــتــنــة  خــشــيــت  وإن  جــاز،  الــنــســاء 
تــبــاشــر  كــانــت  وإن  يــجــز،  لــم  غــربــتــهــا  فــي  مــعــهــا  مــحــرم  أو 
.(٢ إال لــضــرورة مــع عــدم الــخــلــوة( عــالج رجــال لــم يــجــز 

له. واللفظ   (١٣٤١) برقم  مسلم  وصحيح   (١٨٦٢) برقم  البخاري  صحيح   (١)
.(١٧٨/١٢-١٨٠) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (٢)
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الــقــروض لــشــراء  مــمــا يــعــانــي مــنــه الــمــســلــمــون هــنــاك، الــحــاجــة إلــى 
والـــمـــتـــوفـــر  الــــحــــاجــــات،  مــــن  غـــيـــرهـــا  أو  لـــــســـــيـــــارات..  ا أو  الـــمـــســـاكـــن 

الــقــروض الــربــويــة الــتــي تــوفــرهــا الــبــنــوك بــفــوائــد ربــويــة ســنــويــة.
واإلجــمــاع، قــال  والــســنــة  أن الــربــا مــحــرم بــالــكــتــاب  ومــن الــمــعــلــوم 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تـــعـــالـــى: 
 9  8  7  6 5  4  3  2  1  0  /  . -  ,  +
 I H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ;  :

.[ ﴾ [البقرة  S  R  Q  P  O N  M  L  K  J

 ^  ]  \  [  Z  Y X  W  V  U  T﴿ تــعــالــى:  وقــال 
.[ [البقرة  ﴾ `  _

 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u﴿ تــعــالــى:  وقــال 
.[ [البقرة  ﴾£  ¢  ¡ ے 

بكثير  تقييد  غير  من  مطلقاً  الربا  حرمة  على  الكريمة  اآليات  فدلت 
أو قــلــيــل، ومــن غــيــر تــعــلــق بـــدار أو دولـــة، وأنـــه مــن كــبــائــر الــذنــوب الــتــي 

تعالى. اللَّه  من  والحرب  العقوبة  وتستوجب  البركة  تمحق 
ـــنَ  ـــعَ قــــال: «لَ جـــابـــرگ  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   رو
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 ، ـــــهِ يْ ـــــدَ ـــــاهِ شَ وَ  ، ـــــهُ  تِـــــبَ ـــــا كَ وَ  ، ـــــهُ ـــــلَ ـــــوكِ مُ وَ ـــــا،  بَ لـــــرِّ ا ــــــلَ  آكِ ـــــهملسو هيلع هللا ىلص،  لـــــلَّ ا ــــــــولُ  سُ رَ
.(١ اء»( ــوَ سَ مْ  هُ  : الَ قَ وَ

ســعــيــد  أبي  حديث  من  صــحــيــحــيــهــمــا  في  ومسلم  البخاري   ورو
 ، بِ هَ بِالذَّ بَ  هَ الذَّ وا  بِيعُ تَ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  رسول  قال  قال:  الخدريگ 
قَ  رِ لْــوَ ا ــوا  ــبِــيــعُ تَ الَ  وَ  ،(٢ ) ــضٍ ــعْ بَ ــى  ــلَ عَ ــا  ــهَ ــضُ ــعْ بَ ــوا  ــفُّ ــشِ تَ الَ  وَ  ، ــثْــلٍ  بِــمِ ــثْــالً  مِ إِالَّ 
ــوا  ــبِــيــعُ تَ الَ  وَ  ، ــضٍ ــعْ بَ ــى  ــلَ عَ ــا  ــهَ ــضُ ــعْ بَ ــوا  ــفُّ ــشِ تَ الَ  وَ  ، ــثْــلٍ بِــمِ ــثْــالً  مِ إِالَّ   ، قِ  رِ ــوَ بِــالْ

.(٣ )« ــزٍ بِــنَــاجِ ــائِــبًــا  ــا غَ ــنْــهَ مِ
قــال الــنــووي۴: «وأجــمــع الــمــســلــمــون عــلــى تــحــريــم الــربــا فــي 

.(٤ واخــتــلــفــوا فــيــمــا ســواهــا»( هــذه األعــيــان الــســتــة الــمــنــصــوص عــلــيــهــا، 
وقــد اتــفــق الــعــلــمــاء عــلــى تــحــريــم الــتــعــامــل بــالــربــا بــيــن الــمــســلــمــيــن 

دار الــحــرب. أو فــي  دار اإلســالم،  فــي 
مطلقاً  والحربي  المسلم  بين  بالربا  التعامل  حرمة  الجمهور  قرر  كما 
وهو  أمــان،  بــدون  أو  بأمان،  الحرب  أو  اإلســالم  دار  في  إعطاءً  أو  أخــذاً 

مذهبهم. صحيح  في  والحنابلة  والشافعية  المالكية  قول 
دار  بين   – الربا  أي   – تحريمه  في  فرق  النووي۴: «وال  قال 
حــرامــاً  دار اإلســالم كــان  حــرامــاً فــي  ودار الــحــرب، فــمــا كــان  اإلســالم 

.(١٥٩٨) برقم   (١)
وال  بمثل  مثًالً  إال  بالذهب  الذهب  تبع  فال  بعض  على  بعضها  تزيدوا  ال  أي:   (٢)
البــد  والــرديء ســواء  مــثــالً بــمــثــل الــطــيــب  إال  أي الــفــضــة بــالــفــضــة  الــورق بــالــورق 

وزنًــا بــوزن  . أن يــكــون 
.(١٥٨٤) برقم  مسلم  وصحيح   (٢١٧٧) برقم   (٣)

.(٣٩١/٩) للنووي۴  المجموع   (٤)
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وحـــربـــي،  مــســلــم  أو  الــمــســلــمــيــن  بـــيـــن   جــــر ســــواء  الـــحـــرب،  دار  فـــي 
.(١ وســواء دخــلــهــا الــمــســلــم بــأمــان، أم بــغــيــره»(

عــــام  لــــقــــاهــــرة  بــــا اإلســـــالمـــــيـــــة  لــــبــــحــــوث  ا مــــجــــمــــع  قـــــــرار  فـــــي  جــــــاء 
ضــرورة،  وال  حــاجــة  تــبــيــحــه  ال  مــحــرم  بــالــربــا  : (واإلقــراض  ١٣٨٥هـــ
دعــت  إذا  إال  إثــمــهــمــا  يــرتــفــع  وال  كــذلــك،  مــحــرم  بــالــربــا  واالقــتــراض 

 .(٢ الــضــرورة)( لــيــه  إ
كاآلتي:  قراره  نص  جاء  فقد  بأمريكا  الشريعة  فقهاء  مجمع  وأما 

ــه، وبــعــد: والــصــالة والــســالم عــلــى رســول الــلَّ ــه  الــحــمــد لــلَّ
دورة مــؤتــمــره  فــي  «فــإن مــجــمــع فــقــهــاء الــشــريــعــة بــأمــريــكــا الــمــنــعــقــد 
شــهــر  مــــن   ٤-٧ مــــن  الــــدنــــمــــارك  بــــدولــــة  كـــوبـــنـــهـــاجـــن  بـــمـــديـــنـــة  لــــثــــانــــي  ا
عام  يونيو  شهر  من   ٢٢-٢٥ الموافق  ١٤٢٥هـ،  عام  األولى   جماد
أعــضــاء  الـــســـادة  مــن  الــمــقــدمــة  األبـــحـــاث  عــلــى  اطــالعــه  بــعــد  ٢٠٠٤م. 
وخــبــرائــه بــخــصــوص مـــوضـــوع: «شــــراء الــبــيــوت عـــن طــريــق  الــمــجــمــع 
حــولــه،  دارت  الـــتـــي  الــمــســتــفــيــضــة  والــمــنــاقــشــات  الـــربـــوي»،  الــتــمــويــل 

قــرر الــمــجــمــع مــا يــلــي:
من  القاطعة  الشرعية  األدلة  عليه  أكدت  ما  على  التأكيد   : أوالً
البنوك  فــوائــد  وأن  ونــســيــئــة(٣)،  فــضــالً  بنوعيه  الــربــا  حــرمــة 
اإلفـــتـــاء  دور  جــمــيــع  قـــررتـــه  مـــا  وهــــو  الــــحــــرام،  الـــربـــا  هـــي 

.(٣٩١/٩) للنووي۴  المجموع   (١)

.(١٣٦/٣) الحيزاني  د.  النوازل  فقه   (٢)
ربـــا الــفــضــل: مــثــالــه أن يــبــيــع ذهـــب جــديــد بــذهــب قــديــم مــع زيــــادة فــي الــــوزن، ربــا   (٣)

مؤجل. بذهب  حاضر  ذهب  يبيع  أن  مثاله  النسيئة: 
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اإلسالمي. العالم  أنحاء  مختلف  في  الفقهية  والمجامع 
إال  األصل  في  تُحله  ال  بالربا  االقتراض  أن  على  التأكيد   : ثــانــيــاً
المحرمات  سائر  شأن  شأنه   ، شرعاً المعتبرة  الضرورات 
أهــل  عليها  نــصَّ  الــتــي  وبــشــروطــهــا  الــشــريــعــة،  فــي  الــقــطــعــيــة 
العلم بأن تكون واقعة ال منتظرة، بحيث يتحقق أو يغلب 
النفس،  أو  الــديــن،  عــلــى  حقيقي  خــطــر  وجــود  الــظــن  عــلــى 
بحيث  ملجئة  تكون  وأن  المال،  أو  النسل،  أو  العقل،  أو 
أعضائه،  من  عضو  قطع  أو  نفسه،  هالك  المضطر  يخاف 
المضطر  يجد  ال  وأن  المحظور،  ترك  إن  منفعته  تعطل  أو 
طــريــقــاً آخــر غــيــر الــمــحــظــور، وعــلــى مــن تــلــبَّــس بــحــالــة من 
وعلمه  فــي ديــنــه  يــثــق  مــن  يــلــجــأ إلــى  أن  الــضــرورة  حــاالت 

ضرورته. تقدير  في   الفتو أهل  من 
أن الــحــاجــة تــنــزل مــنــزلــة الــضــرورة فــي إبــاحــة الــمــحــظــور   : ثــالــثــاً
مــتــى تـــوافـــرت شـــرائـــط تــطــبــيــقــهــا، وتــتــمــثــل هـــذه الــشــروط 

يلي: فيما 
الـــضـــرر،  دفــــع  وهــــي  الـــشـــرعـــي،  بــمــفــهــومــهــا  الـــحـــاجـــة  تـــحـــقـــق   -١
والـــضـــعـــف الـــــذي يـــصـــدُّ عــــن الـــتـــصـــرف والـــتـــقـــلـــب فــــي أمــــور 
الــمــعــاش، واســـتـــمـــرار الـــنـــاس عــلــى مـــا يــقــيــم قـــواهـــم، ولــيــس 
االنــتــفــاع  فــي  الــرغــبــة  مــجــرد  أو  الــشــيء،  إلــى  الــتــشــوف  مــجــرد 

والــتــرفــه والــتــنــعــم.
الــــحــــرام،  يـــعـــم  بـــــأن  وذلــــــك  الــــمــــشــــروعــــة،  لــــبــــدائــــل  ا نـــــعـــــدام  ا  -٢
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فــي  الــجــهــد  بــذل  تــعــيــن  وإال  الــحــالل،  إلــى  الــطــرق  وتــنــحــســم 
الــبــدائــل: االســتــئــجــار، مــتــى  كــســب مــا يــحــل، ومـــن بــيــن هـــذه 

انــدفــعــت بــه الــحــاجــة.
االكــــتــــفــــاء بــــمــــقــــدار الــــحــــاجــــة، وتــــحــــريــــم مــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــرفـــه   -٣

أو مــحــض الــتــوســع. والــتــنــعــم، 
انـــعـــدام الـــقـــدرة عـــلـــى الـــتـــحـــول إلــــى مـــواضـــع أخــــر يــتــســنــى   -٤

فــيــهــا الــحــصــول عــلــى الــبــديــل الــمــشــروع.
وبــنــاءً عــلــى مــا ســبــق فــإن األصــل فــي الــعــاجــز عــن تــمــلــك   : رابــعــاً
يــقــنــع  أن  ريــبــة،  وال  فــيــه،  ربــا  ال  مــشــروع  بــطــريــق  مــســكــن 
اللَّه  مه  حرَّ فيما  الوقوع  عن  مندوحة  ففيه  باالستئجار، 

ورســولــه مــن الــربــا.
بالنسبة  ظــاهــرة  ومــشــقــة  بــالــغــاً  حــرجــاً  االســتــئــجــار  ــثَّــل  مَ إذا   : خــامــســاً
لــبــعــض الـــنـــاس، العـــتـــبـــارات تــتــعــلــق بــعــدد أفـــــراد األســــرة، 
لـــخـــروج  أو  يـــكـــفـــيـــهـــم،  مـــســـتـــأجـــر  مـــســـكـــن  وجـــــــود  وعـــــــدم 
ـــع رب األســـرة وطــاقــتــه، أو لــغــيــر ذلــك من  سْ أجــرتــه عــن وُ
مسكن  تملك  فــي  الــتــرخــص  لــهــم  جــاز  الــقــاهــرة،  الــظــروف 
بــهــذا الــطــريــق فــي ضـــوء الــضــوابــط الــســابــقــة، بــعــد الــرجــوع 
توافر   ومد الحاجة،  هذه  مقدار  لتحديد  العلم  أهل  إلى 
صالحيتها   مــد مــن  للتحقق  وذلــك  الــشــرعــيــة؛  شــرائــطــهــا 

المحظور. هذا  إباحة  في  الضرورة  منزلة  تنزل  بأن 
:التأكيد على ما أكدت عليه كل المجامع اإلسالمية الرسمية  سادساً
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اإلسالمية  البدائل  توفير  على  العمل  ضرورة  من  واألهلية 
مؤسسات  إنشاء  خالل  من  ا  إمَّ المساكن:  تمويل  لمشكلة 
إســـالمـــيـــة، وهــــو األولـــــــى، بـــاعـــتـــبـــاره األرضــــــى لـــلـــرب جــل 
البنوك  إقناع  خــالل  من  أو  ولعباده،  لدينه  واألنفع  وعــال، 
الجاليات  مــع  تجريها  التي  عقودها  فــي  بالتعديل  الغربية 
أن  إلى  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  يتفق  بما  اإلسالمية 
يــتــوافــر الــبــديــل اإلســالمــي الــمــنــشــود، وهــو أمــر مــيــســور في 

المجتمعات. هذه 
يـــتـــبـــنـــوا  أن  اإلســـــالمـــــي  الــــعــــالــــم  مــــن  الــــقــــادريــــن  مــــنــــاشــــدة   : ســابــعــاً
في  الكسب  بين  فيه  لهم  اللَّه  يجمع  استثمارياً  مشروعاً 
الــدنــيــا، واألجــــر فـــي اآلخــــرة؛ لــتــوفــيــر مــســاكــن لــلــراغــبــيــن 
فــــي ذلــــك مــــن الــمــســلــمــيــن الــمــقــيــمــيــن فــــي الــمــجــتــمــعــات 
الــغــربــيــة، وذلـــك بــصــيــغــة مــن الــصــيــغ الــشــرعــيــة الــمــعــروفــة 
منتهياً  تأجيراً  أو   ، استصناعاً أو  مرابحة(١)،  أو  مشاركة، 
في  غالوا  يُ وأال  نحوه،  أو  الشرعية،  بضوابطه  بالتمليك 
تــقــديــر أربــاحــهــم، حــتــى ال يــكــونــوا فــتــنــة تــصــد الــنــاس عــن 
الــتــعــامــل ابــتــداءً مــع الــمــؤســســات اإلســالمــيــة، وتــحــمــلــهــم 
ـــي إلــيــه  عِ عــلــى إســـاءة الــظــن بــالــتــطــبــيــق اإلســالمــي، كــلــمــا دُ

.(٢) وأعلم»  أعلى  تعالى  واللَّه  بوادره..  الحت  أو 
علمهما  ويشترط  معلوم  وربح  المال  برأس  البيع  هي  قدامة  ابن  قال  المرابحة:   (١)

عشرة. وربح  بها  بعتك  بمائة  علي  هو  أو  فيه  مالي  رأس  فيقول  المال  برأس 
(ص١٠٠-١٠٢). للمجمع  الثاني  المؤتمر  وتوصيات  قرارات   (٢)
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وقــبــل الــدخــول فــي مــوضــوع الــتــأمــيــن يــحــســن الــتــعــريــف بــه، «وهــو 
إلـــى  أو  لــــه  الــــمــــؤمــــن  إلـــــى  يــــــؤدي  أن  بـــمـــقـــتـــضـــاه  الــــمــــؤمــــن  يـــلـــتـــزم  عـــقـــد 
الــمــســتــفــيــد الـــذي اشــتــرط الــتــأمــيــن لــصــالــحــه مــبــلــغــاً مــن الــمــال أو إيـــراداً 
تــحــقــق  أو  الـــحـــدث  وقــــوع  حـــالـــة  فـــي  آخـــر  مـــالـــي  عـــوض  أي  أو   ، مـــرتـــبـــاً
 أخر مالية  دفعة  أية  أو  قسط،  نظير  في  وذلك  بالعقد  المبين  الخطر 

.(١ للمؤمن»( له  المؤمن  يؤديها 
العربية  بالمملكة  الــعــلــمــاء  كــبــار  هــيــئــة  مــن  عـــدة   فــتــاو صـــدرت  وقـــد 
الـــســـعـــوديـــة، وكـــذلـــك مـــن الــمــجــمــع الــفــقــهــي اإلســـالمـــي بــتــحــريــم الــتــأمــيــن 
بشأن  اإلسالمي  الفقهي  المجمع  قرار  في  فجاء  أنواعه،  بجميع  التجاري 
م أن المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي  التأمين: تقدَّ
وبتاريخ  اإلســالمــي  العالم  رابــطــة  بمقر  المكرمة  بمكة  األولــى  دورتــه  فــي 
مدارسة  بعد  بأنواعه،  التأمين  موضوع  في  نظر  شــعــبــان/١٣٩٨هـــ،   /١٠
قرر  علمائه  بين  الــرأي  وتــداول  الموضوع،  في  المقدمة  للبحوث  علمية 
باإلجماع – عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا  – تحريم التأمين التجاري 
بجميع أنواعه، سواء أكان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك، 

وانتهى إلى جواز التأمين التعاوني باإلجماع.
.(١٠٨٤/٢) السنهوري  الرزاق  لعبد  الوسيط   (١)



PSÚ���iä���Ã���€a @Ö˝������i @ø @ÊÏ���‡���‹���é���Ωa

RPQWMVMRP

إلـــى (أن  الـــدولـــي  اإلســـالمـــي  الــفــقــه  مــجــمــع  قــــرار  نــتــهــى  ا وهـــكـــذا 
شــركــات  بــه  تــتــعــامــل  الــذي  الــثــابــت  الــقــســط  ذا  الــتــجــاري  الــتــأمــيــن  عــقــد 
ولــذا فــهــو حــرام  الــتــأمــيــن الــتــجــاري عــقــد فــيــه غــرر كــبــيــر مــفــســد لــلــعــقــد؛ 

.(١ ) ( شــرعــاً
ZÊbmâÏï@È‹œ @Ô„Îb»n€a @ÂÓfldn€a @bflcÎ»

األشخاص  من  مجموعة  تعاون  صورة  في  تتمثل   ZÛ€Î˛a @ÒâÏñ€a
فــيــتــعــاونــون  الــمــخــاطــر؛  مــن  لــنــوع  يــتــعــرضــون  واحـــدة  حــرفــة  ذوي  مــن 
مــن  أحــــدهــــم  عـــلـــى  يـــقـــع  خـــطـــر  أي  عــــن  الـــتـــعـــويـــض  عـــلـــى  بـــيـــنـــهـــم  فـــيـــمـــا 

اشــتــراكــاتــهــم.
ونحوه  الربا  من  مشروع  غير  أمر  يخالطها  لم  إذا  الصورة  فهذه 
اإلســالمــيــة  لــبــحــوث  ا مــجــمــع  مــن  قــرار  بــذلــك  صــدر  وقــد  حــالل،  فــهــي 
لــفــقــهــيــة  ا لــمــجــامــع  ا ومــن   ، ١٣٨٥هـ عــام  بــالــقــاهــرة  لــثــانــي  ا مــؤتــمــره  فــي 

.األخــر
شركة  تقوم  أن  وهي   ، بُ كَّ رَ المُ التعاوني  التأمين   ZÚÓ„br€a @ÒâÏñ€a
مــتــخــصــصــة بـــأعـــمـــال الـــتـــأمـــيـــن الـــتـــعـــاونـــي، يـــكـــون جــمــيــع الــمــســتــأمــنــيــن 
الجمعية  منهم  وتتكون  الشركة،  هذه  في  مساهمين  الوثائق)  (حملة 

اإلدارة. الــعــمــومــيــة، ثــم مــجــلــس 
الــشــركــة،  إدارة  فــي  ــصــرف  وتُ الــمــســاهــمــيــن،  مــن  ــجــمــع  تُ فــاألمــوال 
حــســب  أو يــعــطــى لــلــمــســتــفــيــد  الــضــرر،  يــقــع عــلــيــه  مــن  وفــي تــعــويــض كــل 

.(٥٤٥/٢) الثاني  العدد  المجمع،  مجلة   (١)
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عُ مــنــه شــيء  زَّ ـــــوَ يُ االتـــفـــاق، والـــبـــاقـــي يــبــقــى فـــي رصـــيـــد الـــشـــركـــة، وقـــد 
الـــدول  وهــــذا الـــنـــوع مــنــتــشــر فـــي بـــالد الـــغـــرب وبـــخـــاصـــة فـــي  عــلــيــهــم، 

.(١ اإلســكــنــدنــافــيــة»(
@ZÔ„Îb»n€a @ÂÓfldn€a @·ÿy»

وأن  وإلـــيـــهـــم،  مــنــهــم  األمــــوال  ألن  الـــمـــبـــدأ؛  حــيــث  مـــن  حـــالل  أنـــه 
لــــتــــبــــرع، ولـــيـــس  لــــتــــعــــاون وا الــــعــــالقــــة بـــيـــن الـــمـــســـاهـــمـــيـــن تــــقــــوم عـــلـــى ا
هــذه  صــاحــبــت  إذا  إال  الــتــأمــيــن،  عــمــلــيــات  مــن  واالســتــربــاح  الــتــجــارة، 

الــشــركــات مــحــرمــات، مــثــل: الــتــعــامــل بــالــربــا.
االجتماعي،  والضمان  المعاشات  نظام  التعاوني:  التأمين  ومن 

وتــأمــيــن الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة.
في  الشريف  لألزهر  التابع  اإلسالمية  البحوث  مجمع  قرر  وقد 

١٣٨٥هـــ، بــخــصــوصــه مــا يــلــي: مــؤتــمــره الــثــانــي عــام 
فــيــهــا  يـــشـــتـــرك  تـــعـــاونـــيـــة  جـــمـــعـــيـــات  بــــه  تـــقـــوم  لـــــذي  ا لـــتـــأمـــيـــن  ا  -١
لــيــه  إ يــحــتــاجــون  مـــا  ئــهــا  ألعــضــا لـــتـــؤدي  لــمــســتــأمــنــيــن  ا جــمــيــع 
لـــتـــعـــاون  ا مـــن  وهــــو   ، مــــشــــروعٌ أمــــرٌ  وخـــدمـــات  مـــعـــونـــات  مـــن 

. لــبِــرِّ ا عــلــى 
الــضــمــان  نــظــام  مــن  ومــا يــشــبــهــه  نــظــامُ الــمــعــاشــات الــحــكــومــي،   -٢
لـــــــدول، ونــــظــــام الـــتـــأمـــيـــنـــات  الـــجـــمـــاعـــي الـــمـــتـــبـــع فــــي بـــعـــض ا
يسري.  محمد  د.  المسلمة،  لألقليات  النوازل  فقه  يراجع:  التفاصيل  من  ولمزيد   (١)

.(٨٩٤/٢-٩٣٠)
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األعــمــال  مــن  هـــذا  كــل   أخـــر دول  فــي  الــمــتــبــع  االجــتــمــاعــيــة 
الــجــائــزة.

الــفــقــه  مـــجـــمـــع  مـــن   (٢/٩) ٩ رقــــم  قـــــرار  بـــه  صــــدر  مـــا  وهـــــذا 
ومن  اإلسالمي،  المؤتمر  لمنظمة  التابع  الدولي  اإلسالمي 
اإلسالمي،  العالم  لرابطة  التابع  اإلسالمي  الفقهي  المجمع 

العلماء»(١). كبار  وهيئة 
الـــســـائـــل: «الـــنـــاس  يـــقـــول  بــــاز۴  بـــن  عـــبـــدالـــعـــزيـــز  الـــشـــيـــخ  ـــئـــل  سُ
فــإذا وقــع  فــي هــذه الــبــالد مــلــزمــون بــحــكــم الــقــانــون بــتــأمــيــن ســيــاراتــهــم، 

بــهــذا الــتــأمــيــن؟ يــصــلــح ســيــارتــه  حــادث، فــهــل يــجــوز لــه أن  ألحــدهــم 
ZlaÏv€a إذا كانوا ملزمين بأخذ مقابل ما دفع؛ ال زيادة وال يأخذ 
دفع  عشرة،  يأخذ  آالف  عشرة  لهم  دفع  فإذا  قمار،  هي  التي  الزيادة 
والــزائــد  يــأخــذ ألــفــيــن،  يــأخــذ ثــالثــة، ألــفــيــن  يــأخــذ أربــعــة، ثــالثــة  أربــعــة 
لــلــفــقــراء  الــبــر  وجــوه  فــي  يــدفــعــهــا  بــهــا،  يــتــصــدق  أخــذهــا  وإن  يــأخــذه،  ال 

.(٢ والــمــســاكــيــن»(
الصحي  كالتأمين   األخر التأمين  أنواع  بقية  على  ينطبق  وهذا 
فـــــإذا اضـــطـــر الـــمـــســـلـــم لــدفــع  والـــتـــأمـــيـــن عـــلـــى الـــمـــمـــتـــلـــكـــات وغـــيـــرهـــا، 

ــه أعــلــم. والــلَّ يــزيــد.  وال  يــأخــذ عــلــى قــدر مــا دفــع  الــتــأمــيــن فــإنــه 


القره  لعلي  اإلسالمي  التأمين   ،(٩١١ يسري (٩١٠/٢ -  محمد   د -  النوازل  فقه   (١)
بعدها. وما  داغي (ص١٩٧) 

.(١٢٠/٢٨) باز۴  ابن  عبدالعزيز  للشيخ  متنوعة   وفتاو مقاالت  مجموع   (٢)
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وقــــد كـــتـــب فـــي مـــوضـــوع الـــبـــطـــاقـــات االئـــتـــمـــانـــيـــة الـــشـــيـــخ بـــكـــر بــن 
وأفــــاد،  فــيــهــا  أجــــاد  ذلــــك،  فـــي  قــيــمــة  رســـالـــة  زيــــد۴  أبــــو  اللَّه  عبد 

واخــتــصــار: أنــقــل مــنــهــا بــتــصــرف 
:(١)]‚ÁÖ¬h

هـــي بــطــاقــة مــعــدنــيــة أو بــالســتــيــكــيــة مــمــغــنــطــة، عــلــيــهــا اســـم حــامــلــهــا، 
إال  يعرفه  ال  سري  ورقم  صالحيتها،  نهاية  وتاريخ  إصدارها،  وتاريخ 
فــي (٧- رقـــم (٧/١/٦٥)  بـــقـــراره  الــفــقــه  مــجــمــع  انــتــهــى  وقـــد  حــامــلــهــا. 
)، إلـــى تــعــريــفــهــا بــمــا يــأتــي: (بــطــاقــة االئــتــمــان: هــي  ١٤١٢/١١/١٢هـــــــــ
مــســتــنــد يــعــطــيــه مــصــدره، لــشــخــص طــبــيــعــي أو اعــتــبــاري – بــنــاء عــلــى عقد 
المستند،  يعتمد  ممن  الخدمات  أو  السلع،  شــراء  مــن  يمكنه   – بينهما 
هذا  أنواع  ومن  بالدفع.  المصدر  التزام  لتضمنه  حاالً،  الثمن  دفع  دون 

انتهى. المصارف).  من  نقود  سحب  من  ن  يُمكِّ ما  المستند 
:(٢)ÀÁÖ¬i’\ ;{]ïÁb

عــقــديــن  مــن  مــركــب  إصـــدارهـــا  عــقــد  أن  يــتــبــيــن  الــتــعــريــف  هـــذا  مــن 
مــتــالزمــيــن فــيــهــمــا طــرف مــن اإلذعــان، وهــمــا:

.(٦٥٣  ،٥٥٩ وانظر (٤٨٠/٧،  اإلسالمي (٧١٧/٧)،  الفقه  مجمع  مجلة   (١)
.(٦٥٥  ،٥٦٠/٧) السابق  المصدر   (٢)
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–حداً  ســقــفــاً  يتضمن  حــامــلــهــا،  وبــيــن  ر،  ــدِ ــصْ الــمُ بــيــن  عــقــد   Zb‡ÁÜyc
أقصى–  لالئتمان، وشروط العالقة.

مؤسسات،  من  يعتمدها  من  وبين  در،  صْ المُ بين  عقد   Zb‡ËÓ„bq
هـــذا الــعــقــد، الــعــمــولــة  وشـــركـــات، ومـــصـــارف. ومـــن أهـــم مــحــتــويــات 
ــــدر مــــن الــــذيــــن يـــتـــعـــامـــلـــون بــــهــــذه الـــبـــطـــاقـــة مــن  ــــصْ لــــتــــي يــــأخــــذهــــا الــــمُ ا

أصــحــاب الــمــحــالت والــخــدمــات.
يــنــطــبــق  ال  ولــكــن  االئــتــمــانــيــة،  لــلــبــطــاقــات  الــعــام  الــتــعــريــف  هــو  هــذا 
والمواصفات،  الشروط،  الختالف  نظراً  ائتمانية؛   (١ بطاقة( كل  على 
بــطــاقــة  كـــل  يــلــحــق  أن  البـــد  الـــحـــكـــم  فـــإن  لـــهـــذا  آخــــر،  إلـــى  مـــصـــدر  مـــن 
بــعــيــنــهــا، بــمــالــهــا مـــن شــــروط، ومـــواصـــفـــات، فــضــالً عـــن الــحــكــم عــلــى 

مــجــمــوعــة الــشــروط.

;U]·ÑÊêÂ;]‚¡\Ê›^;

أصــبــحــت الــبــطــاقــات تــشــكــل ظــاهــرة مــتــنــامــيــة، مــتــوســعــة االنــتــشــار، 
والــجــمــعــيــات،  أو بــواســطــة الــمــنــظــمــات،  مــبــاشــرة،  الــبــنــوك  مــن  إصــداراً 
عصرنا  على  يطلق  أن  يمكن  حتى  األفراد،  من  لها  وحمالً  واستقباالً 

هــذا (عــصــر الــبــطــاقــات).
العادية،  البطاقات  من  كبيرة  مجموعة  النظار  يجد  وباالستقراء 

واالئــتــمــانــيــة، يــمــكــن تــصــنــيــفــهــا فــي ثــالثــة أنــواع:
.(٣٧٧/٧-٣٧٨) اإلسالمي  الفقه  مجمع  مجلة   (١)
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أو  الــــصــــرف،  بـــطـــاقـــة  ويــــقــــال:  الــــعــــاديــــة.  الـــبـــطـــاقـــات   ZfiÎ˛a @Ï��‰��€a
الــبــطــاقــة  ويـــقـــال:  الـــفـــوري.  الــخــصــم  بــطــاقــة  الـــصـــرف اآللــــي، أو  بــطــاقــة 

.(١ لتقليدية( ا
وذلك  لديه،  حساب  له  الذي  للعميل  البنك  يمنحها  بطاقة  وهي 
الصرف  أجهزة  بواسطة  استخدامها  عند  حسابه  من  الفوري  للخصم 

يلي: بما  تتصف  وهي  االلكتروني،  التحويل  أنظمة  أو  اآللية، 
رصــيــد لــد الــبــنــك. إال لــمــن لــه  ١- ال تــصــدر 

رصــيــد حــامــلــهــا. وال تــســمــح بــالــصــرف مــن غــيــر   -٢
وبــدون مــقــابــل.  -٣

أو  لـــلـــمـــبـــلـــغ،  بــــاالســــتــــالم  اســـتـــخـــدامـــهـــا  فـــــور  الـــخـــصـــم  ويــــتــــم   -٤
بــالــتــحــويــل عــلــيــه.

حسب  تتسع  وقد  الدولة،  جغرافية  محيط  في  محلية  وهي   -٥
.ربــط أجــهــزة الــصــرف بــدولــة أخــر

مــقــدار الــرصــيــد. ومــن خــدمــاتــهــا االســتــعــالم عــن   -٦
الــبــنــوك  شــبــكــة  مــن  بــهــا  الــصــرف  لــحــامــلــهــا  أن  خــدمــاتــهــا:  ومــن   -٧
لــــــصــــــرف عـــلـــى  لـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــي تــــأمــــيــــن أجــــــهــــــزة ا األخــــــــــر ا
كان  إذا  الصرف،  شبكات  نظام  حسب  هنا  لكن  الطرقات، 
حــامــل الــبــطــاقــة صــرف بــهــا مــن جــهــاز صــرف لــغــيــر مــصــدرهــا 

.(٦٥٦  ،٤٤٨/٧-٤٤٩) المجمع  مجلة   (١)
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خــدمــة  فـــإن جــهــة الــجــهــاز تــأخــذ مــن مــصــدر الــبــطــاقــة عــمــولــة 
حــدود (أربــعــة ريــاالت فــي األلــف). الــســحــب فــي 

U ]zz‚⁄“t

وهـــذا الـــنـــوع مـــن الــبــطــاقــات بــهــذا الـــوصـــف لــيــســت مــحــل بــحــث، 
أو  شـــــرط  لـــهـــا  يـــحـــصـــل  لــــم  ومـــــا  حـــلـــهـــا،  فــــي  شـــائـــبـــة  أي  وجـــــود  لـــعـــدم 
وصــف إضــافــي يــنــقــلــهــا مــن الــحــل، ويــحــولــهــا إلــى الــتــحــريــم، وهــي فــي 
 لــد حــســابــاً  لـــه  ألن  تــكــون (وكـــالـــة)؛  لــلــتــاجــر  حــامــلــهــا  تــحــويــل  حـــال 

الــمــصــرف، فــوكــلــه بــالــســداد عــنــه مــن حــســابــه.
أو  الـــخـــصـــم،  بـــطـــاقـــة  ويــــقــــال:  لــــخــــصــــوم،  ا بـــطـــاقـــة   ZÔ„br€a @Ï��‰��€a

.(١ الــمــديــنــة( الــبــطــاقــة 
 وهــــي بـــطـــاقـــة مـــشـــروط إصــــدارهــــا بـــوجـــود حـــســـاب لــلــعــمــيــل لـــد
الــبــنــك، لــكــن لــيــس لــهــا الــقــدرة عــلــى تــولــيــد ســيــولــة إضــافــيــة عــن طــريــق 
 لد استخدمها  كلما  العميل  أن  يلي:  فيما  تكمن  وفائدتها  البطاقة، 
–مصدر  الـــبـــنـــك  يـــقـــوم  ونـــحـــوهـــا  طــــيــــران،  خـــطـــوط  أو  تــــجــــاري،  مـــحـــل 
الواردة  الفاتورة  قيمة  لسداد  حسابه  من  مباشرة  بالسحب  البطاقة – 

التاجر. من 
U ]zz‚⁄“t

يمنع  ما  فيه  يظهر  وال  الحل،  على  جار  الوصف  بهذا  النوع  هذا 
لــم  مــا  االئــتــمــانــيــة،  الــبــطــاقــات  مــجــمــوعــة  تــحــت  يــدخــل  ال  ألنــه  ؛  شــرعــاً

. أو تــوصــيــف إضــافــي فــيــنــظــر فــي حــكــمــه شــرعــاً يــحــصــل أي شــرط، 
.(٣٧٩/٧) المجمع  مجلة   (١)
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سابقتها  عن  االقتصاديون  أفردها  لماذا  اآلن–  –حتى  أدري  وال 
األول. فــي الــنــوع 

U „zzËefih

أصــدرهــمــا  الـــذي  الــبــنــك  أن  قــبــلــه:  والـــذي  الــنــوع،  هـــذا  عــلــى  يـــرد 
مــن  هــذا  يــكــون  أال  إصــدارهــمــا  مــقــابــل  الــرصــيــد  اســتــثــمــار  مــن  يــســتــفــيــد 

.(١ الــربــا؟ فــلــيــحــرر(
أو  االعــتــمــاد،  بــطــاقــات  ويــقــال:  االئــتــمــان،  بــطــاقــات   Zs€br€a @Ï‰€a

.(٢ الــمــالءة( بــطــاقــات 
والمؤسسات  المنظمات،  مجموعة  في  العضو  البنك  يصدرها 
أشــهــر  ومـــن  الــمــصــرفــيــة،  لــلــبــطــاقــات  الــراعــيــة  أو  الــتــرخــيــص،  صــاحــبــة 

هــذا الــنــوع: بــطــاقــات 
.(٣ - بــطــاقــات الــفــيــزا(

.(٤ - بــطــاقــات الــمــاســتــر كــارد(
.(٥ الــدايــنــرز كــلــوب( - بــطــاقــات 

.(٦ - بــطــاقــة األمــريــكــان إكــســبــرس(
ربوية. مصارف  ألنها  مطلقاً  البنوك  مع  التعامل  تحريم   ير من  العلم  أهل  ومن   (١)

.(٥٨٠/٨-٥٩٣  ،٦٥٦  ،٤٥١  ،٤٤٩  ،٤٤٥ مجلة المجمع (٣٧٩/٧-٣٨٠،   (٢)
بها. التعريف  تقدم   (٣)
بها. التعريف  تقدم   (٤)
بها التعريف  تقدم   (٥)

المصرفية،  األنــشــطــة  تـــزاول  كبيرة  مالية  ومــؤســســة  بنك  هــو  إكــســبــرس:  األمــريــكــان   (٦)
البطاقة. حمل  وراغب  البنك  بين  الصلة  وتنظم  البطاقات،  إصدار  على  وتشرف 
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والــــمــــؤســــســــات  الـــمـــنـــظـــمـــات  مـــــن  مــــؤســــســــة  أو  مـــنـــظـــمـــة،  كـــــل  ثـــــم 
عــدداً مــن الــبــطــاقــات، تــخــتــلــف مــواصــفــات وشــروط  الــمــذكــورة تــصــدر 
لــــفــــيــــزا) تــمــنــح  وأغــــــــراض كــــل بـــطـــاقـــة عــــن األخـــــــر مـــنـــهـــا مـــنـــظـــمـــة (ا

إصــدار ثــالثــة أنــواع مــن بــطــاقــاتــهــا هــي: تــراخــيــص 
١- بــطــاقــة الــفــيــزا الــفــضــيــة.
٢- بــطــاقــة الــفــيــزا الــذهــبــيــة.
فــيــزا الــكــتــرون. ٣- بــطــاقــة 

ثــالثــة  إصــــدار  تـــراخـــيـــص  تــمــنــح  إكـــســـبـــرس)  ومــنــظــمــة (أمـــريـــكـــان   
أنــواع مــن الــبــطــاقــات هــي:

١- بــطــاقــة أمــريــكــان إكــســبــرس الــخــضــراء.
٢- بــطــاقــة أمــريــكــان إكــســبــرس الــذهــبــيــة.
٣- بــطــاقــة أمــريــكــان إكــســبــرس الــمــاســيــة.

ZÂÓ‡é”@Ôœ@bË‹»u@Âÿ‡Ì@ÚÓ„b‡nˆ¸a @Ï‰€a @aàÁ@pb”bİiÎ

الشهري،  االعتماد  بطاقة  ويقال:  العادية،  االئتمان  بطاقات   -١
.(١ الــشــهــري( الــخــصــم  أو 

ورسوم  اشتراك،  برسوم  تصدر  ودولية،  محلية،  بطاقة  وحقيقتها 
تـــجـــديـــد، تـــمـــكـــن حـــامـــلـــهـــا مــــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الـــمـــحـــالت الـــتـــجـــاريـــة 

.(٦٥٦  ،٤٤٩-٤٥٠ المجمع (٣٧٩/٧-٣٨٠،  مجلة   (١)
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أو  الـــفـــنـــادق،  أو  الـــطـــيـــران،  مــكــاتــب  فـــي  الـــخـــدمـــات  تــلــقــي  أو  لـــلـــشـــراء، 
ونحوها. المطاعم... 

للسحب  اآللي  الصرف  بطاقة  نحو  على  استخدامها  يمكن  كما 
يــلــزم  وال  األلــكــتــرونــي،  الــتــحــويــل  أنــظــمــة  أو  اآللــي،  الــصــرف  بــواســطــة 
ر لــهــا،  لــلــحــصــول عــلــيــهــا وجــود حــســاب لــحــامــلــهــا لــد الــبــنــك الــمــصــدّ
(الخط  اصطالحهم  في  ويسمى  أعلى  حد  له  مبلغاً  يقرضه  البنك  بل 
بــتــســديــد  حـــامـــلـــهـــا   – لـــهـــا  الـــمـــصـــدر   – الـــبـــنـــك  ويـــطـــالـــب  االئـــتـــمـــانـــي)، 
حــال الــمــمــاطــلــة  وفــي   ، ال تــزيــد عــن شــهــر غــالــبــاً مــدة  خــالل  مــســحــوبــاتــه 
فــوائــد  يــقــوم الــبــنــك بــمــطــالــبــتــه، ويــلــغــي الــبــنــك الــبــطــاقــة، ويــرتــب عــلــيــه 

الــتــأخــيــر.
ZÚÓmŁa @äïb‰»€a @Ü‡n»m @Ú”bİj€a @ÍàËœ

فـــي (بــطــاقــة  لــلــعــمــيــل  حـــســـاب  وجــــوب  إلصــــدارهــــا  يـــلـــزم  ال   -١
بعض  تشترط  وقد  كلوب)،  والداينرز  إكسبرس،  أمريكان 

اإلصــدار ذلــك. جــهــات 
لــه  مــبــلــغــاً   – الــبــطــاقــة  – حــامــل  الــعــمــيــل  بــإقــراض  الــبــنــك  يــقــوم   -٢

حــد أعــلــى يــســمــى (الــخــط االئــتــمــانــي).
. خــالل شــهــر غــالــبــاً ــلــزم حــامــلــهــا بــالــتــســديــد  يُ  -٣

ورســـم  االشــــتــــراك،  رســــم  أربـــعـــة:  بـــدفـــوعـــات  حــامــلــهــا  ـــلـــزم  يُ  -٤
والــتــأخــيــر. اإلقــراض،  وفــوائــد  الــتــجــديــد، 

عــضــويــة  وتـــلـــغـــى   ، قـــضـــائـــيـــاً يـــطـــالـــب  الـــتـــســـديـــد  عــــدم  حــــال  فـــي   -٥
ــســحــب مــنــه الــبــطــاقــة. أو تُ حــامــلــهــا 
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بطاقة  أو  االئتمان،  بطاقة  ويقال:  القرضية،  االئتمان  بطاقات   -٢
باألقساط(١). التسديد 

، وأكــثــرهــا  إصــداراً ، وهــي آخــرهــا  انــتــشــاراً وهــذه أقــو الــبــطــاقــات 
الــدول الــصــنــاعــيــة، والــمــتــحــضــرة، ويــنــصــرف إلــيــهــا  ، خــاصــة فــي  رواجــاً

مــصــطــلــح (بــطــاقــة االئــتــمــان) عــنــد اإلطــالق.
تفترق  لكن  تقدم،  كما  الشهري)  الخصم  (بطاقة  مثل  وحقيقتها 
 ، عــنــهــا بــأن هــذه الــبــطــاقــة يــكــون الــتــســديــد فــيــهــا غــيــر مــحــدد بــشــهــر مــثــالً
حامل   – العميل  تُعطي  بحيث  دفعات،  شكل  على  متجدد  دين  لكنه 
الــفــوائــد  بــتــســديــد  مــنــتــظــمــاً  دام  مـــا  اســتــخــدامــهــا  عــلــى  قـــدرة   – الــبــطــاقــة 
، وهــي أكــثــر الــبــطــاقــات فــرضــاً لــلــفــوائــد عــلــى  الــمــســتــحــقــة عــلــيــهــا شــهــريــاً
حـــامـــلـــهـــا، لـــهـــذا فـــهـــي تــــدر ربـــحـــاً مـــجـــزيـــاً لـــمـــصـــدرهـــا، وهــــذه الــبــطــاقــة 

تــعــتــمــد الــعــنــاصــر اآلتــيــة:
إلصــدارهــا وجــود حــســاب لــلــعــمــيــل. ١- ال يــلــزم 

حـــامـــل  الـــعـــمـــيـــل  بــــإقــــراض   – لـــهـــا  الـــمـــصـــدر   – الـــبـــنـــك  يـــقـــوم   -٢
حــد أعــلــى يــســمــى (الــخــط االئــتــمــانــي). الــبــطــاقــة مــبــلــغــاً لــه 

مــحــدداً  ولــيــس  دفــعــات،  شــكــل  عــلــى  بالتقسيط  يــكــون  الــتــســديــد   -٣
ــــعــــة: رســـــم االشــــتــــراك  بـــشـــهـــر، ويــــلــــزم حـــامـــلـــهـــا بــــدفــــوعــــات أرب
(الـــعـــضـــويـــة)، ورســــوم الــتــجــديــد، وفـــوائـــد اإلقــــــراض، وفــوائــد 

التأخير.
.(٦٥٦-٦٥٧  ،٤٥١-٤٥٢ المجمع (٣٨٠/٧،  مجلة   (١)
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البــد مــن بــيــان اآلتــي: قــبــل الــدخــول فــي بــيــان حــكــمــهــا 
حــكــم  يـــصـــدر  أن  يــنــبــغــي  تــفــصــيــالً  الــحــكــم  بـــيـــان  قــبــل   : أوالً
ــــرمــــة،  حُ أو  ــــــال  حِ لــــهــــا،  الـــتـــصـــور  واقــــــع  مــــن  إجـــمـــالـــي 
لـــــعـــــامـــــة، وشــــروطــــهــــا  لــــبــــطــــاقــــة ا حــــســــب مـــــواصـــــفـــــات ا

. أو عــدمــاً وجــوداً 
يــخــصــهــا  حـــكـــم  بـــطـــاقـــة  كــــل  عـــلـــى  يـــصـــدر  أن  يـــنـــبـــغـــي   : ثـــانـــيـــاً
حـــســـب شــــــروط ومــــواصــــفــــات إصـــــدارهـــــا بـــكـــلـــيـــتـــهـــا، 

ومــجــمــوعــهــا.
مراحل  إلى  العقد  يفكك  الباحثين  بعض  أن  يالحظ   : ثالثاً
اآلخــر إلــى تــســلــيــكــه فــي  جــزئــيــات، ويــخــرج فــي  وإلــى 
العملية  هذه  على  الحكم  إخراج  والمتعين  المباح، 
(بــطــاقــة االئــتــمــان) بــجــمــيــع شــروطــهــا، ومــواصــفــاتــهــا، 

الــروح بــالــبــدن. ومــراحــلــهــا، وأنــهــا مــتــرابــطــة تــرابــط 
: يــأخــذ فــي االعــتــبــار أمــوراً : عــلــى الــفــقــيــه أن  رابــعــاً

الـــتـــجـــاريـــة  الـــبـــنـــوك  خـــلـــق  مــــن  لـــيـــس  الـــحـــســـن)  لــــقــــرض  (ا أن   -١
يــكــف  أن  بــصــيــرتــه  ـــه  الـــلَّ ر  نــــوَّ مـــن  عـــلـــى  والــمــتــعــيــن  الـــربـــويـــة، 

نــفــســه عــن الــمــغــالــطــة حــتــى ال تــجــره إلــى الــغــلــط فــي الــحــكــم.
 ،٦٥٢  ،٦٤٩/٨  ،٦٥٩  ،٤٠٨-٤١٠  ،٣٩٢-٣٩٥  ،٣٦٥/٧) المجمع  مجلة   (١)

.(٦٥٩
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تــســمــيــن  عـــلـــى  قـــامـــت  إنـــمـــا  الــــربــــويــــة،  الـــتـــجـــاريـــة  الـــبـــنـــوك  أن   -٢
الغرامات،  (الفوائد،  شعار  تحت  بالربا  بالتعامل  مواردها 
كــوســيــلــة  الــبــنــوك،  ولــدتــهــا  االئــتــمــانــيــة  الــبــطــاقــة  وأن  الــرســوم) 

جــديــدة تــصــب فــي جــيــب الــبــنــك. مــغــريــة لــفــتــح مــوارد ربــويــة 
لــهــا  يــبــحــث  أن  الــنــازلــة،  لــهــذه  الــفــقــيــه  بــحــث  مــن  الــمــراد  لــيــس   -٣
االعــتــذار، ويــخــرجــهــا عــلــى اإلبــاحــة مــن أطــراف  عــن وجـــوه 
هــذا أقــرب إلــى مــواطــن اإلثــم  فــإن   ، وإن كــان شــاذاً الــخــالف 
فــهــمــه  يــصــح  مــا  عــلــى  يــنــزلــهــا  أن  الـــمـــراد  وإنــمــا  الـــثـــواب،  مــن 

مــن الــشــرع الــمــطــهــر.
هــو  الـــشـــرعـــي  األصـــــل  أن  الـــفـــقـــيـــه  نـــظـــر  عــــن  يـــغـــيـــب  ال    : خــــامــــســــاً
محاسن  من  وهذا  والشروط،  المعامالت  في  الحل 

ــه. الــشــريــعــة، وســعــتــهــا، ويــســرهــا لــعــبــاد الــلَّ
األصل  هذا  من  تنتقل  ال  فيها  شرط  أو  معاملة  أي  أن     : ســادســاً
مــضــرة،  أو  لــلــطــرفــيــن  ظــلــم  فــيــهــا  كـــان  إذا  إال  (الـــحـــل) 
أكـــالً   ، شـــرعـــاً مـــحـــرم  عـــلـــى  بــاشــتــمــالــهــا  ألحـــدهـــمـــا،  أو 
وأن كــل مــعــامــلــة تــنــقــل عــن  الــنــاس بــالــبــاطــل،  ألمــــوال 
ــحــولــه إلــى قــالــب الــتــحــريــم، البــد وأن  هــذا األصــل، وتُ
وهي: الثالث،  التحريم  قواعد  من  واحدة  إلى  تعود 

ربا. فهو  نفعاً  جر  قرض  كل  ومنه  الربا.  تحريم   -١
تــحــريــم الــتــغــريــر. ومــنــه الــنــهــي عــن تــلــقــي الــركــبــان، والــنــجــش،   -٢

والتدليس. والمعيب،  المصراة،  وبيع 
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٢- تحريم الغرر، إما بالعجز عن تسليمه، كالشارد، واآلبق(١)،أو 
، أو  لــعــدمــه حــيــن الــعــقــد كــحــبــل الــحــبــلــة(٢)، أو لــجــهــالــتــه كــلــيــاً
التأمين  الغرر:  عقود  ومن  مقداره،  جهالة  أو  جنسه،  جهالة 

وأشكاله. بضروبه  التجاري 
UÅ¡\ÊÕ;È…;Ê·Â;UÈ÷“’\;€“u’\

ZÛ€Î˛a @ÚÓ‡ÿz€a @ÒÜ«b‘€a

تــســمــح  فــــال  حـــامـــلـــهـــا  مـــــال  مــــن  كــــامــــل  غــــطــــاء  لـــهـــا  بـــطـــاقـــة  كــــل  أن 
ورصــيــده  حــســابــه،  عــلــى  إال  اآللـــي  الــتــحــويــل  وال  الــفــوري،  بــالــســحــب 
لـــد مـــصـــدرهـــا، فــهــي بـــهـــذا الـــوصـــف جـــاريـــة عــلــى األصــــل الــشــرعــي 

(الــحــل والــجــواز).
اآللي)،  الصرف  (بطاقة  البطاقات  من  األول  النوع  حكم  وهذا 
وهــــذا الـــنـــوع مـــن الـــبـــطـــاقـــات بـــهـــذا الـــوصـــف لـــيـــس مـــحـــل بـــحـــث هــنــا، 
يــحــصــل  لــم  مــا   ( ـــلُّ وهــو (الـــحِ األصـــل  تــعــتــري  شــائــبــة  أي  وجـــود  لــعــدم 
ويحولها  المنع،  إلى  الحل  من  ينقلها  إضافي  وصف  أو  شرط،  لها 
الــبــنــك  أن  تــأثــيــر  مــعــرفــة  فــي  الــمــتــقــدم  الــتــنــبــيــه  مــع  تــقــدم بــيــانــه  وقــد  إلــيــه، 

ويــســتــفــيــد مــنــه الــفــوائــد الــربــويــة. يــســتــثــمــر الــرصــيــد، 
ZÚÓ„br€a @ÚÓ‡ÿz€a @ÒÜ«b‘€a

والمحتوية  عالمياً  المعروف  العام  بوضعها  االئتمان  بطاقة  أن 
عــلــى شــروط ومــواصــفــات قــطــعــيــة الــتــحــريــم، مــثــل: غــرامــات الــتــأخــيــر، 
الشارد: مثل الحيوان الذي شرد عن أهله، واآلبق: العبد الذي هرب عن مواليه.  (١)
حبل الحبلة: المراد بيع نتاج األجنة التي تكون في بطون األنعام وهذا النهي عند البيع   (٢)

. ا أو مجهوالَ إما لجهالة في أجله أو ألمر يتعلق بعين المبيع وهو كونه معدومً
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الــتــاجــر  فــاتــورة  مــن   – لــهــا  الــمــصــدر   – الــبــنــك  يــقــتــصــه  الــذي  والــخــصــم 
كالتخفيض،  لحاملها  المنافع  من  قدر  وتوفير  العميل،  من  الموقعة 
) ال  األخــــر، هـــذه الــبــطــاقــة االئــتــمــانــيــة (مــحــرمــة شـــرعـــاً والـــخـــدمـــات 

.(١ وال تــســويــغــهــا بــالــنــظــر الــشــرعــي( يــمــكــن قــبــولــهــا، 
مــعــنــى  فــيــه  أطـــراف  ثــالثــة  مــن  مــركــب  بــيــع  بــعــقــد  وعـــد   ZbËn‘Ó‘yÎ
وفـــوائـــد حــال  دراهــــم بـــدراهـــم بــفــوائــد مــعــجــلــة  اإلذعــــان يــتــضــمــن بــيــع 
األجـــل،  وفــوائــد أخـــر لــلــتــأخــيــر مــتــضــاعــفــة كــلــمــا تــضــاعــف  الــتــبــادل، 
فــهــو عــقــد ربــــوي مــنــتــهــاه: الــســيــر عــلــى الــســيــاســة الــمــالــيــة الـــتـــي قــامــت 
إلـــى  فـــكـــه  يــــســــوغ  وال  بــــفــــوائــــد)  الــــربــــويــــة (اإلقــــــــراض  الـــبـــنـــوك  عـــلـــيـــهـــا 
ال  إذ  جــعــالــة،  أو  كــفــالــة،  أو  حــوالــة،  أو  بــوكــالــة،  تــكــيــيــف  وال  عــقــديــن، 

حــدود هــذه الــعــقــود. واحــد مــن  يــنــطــبــق عــلــيــه أي 
ZÚr€br€a @ÚÓ‡ÿz€a @ÒÜ«b‘€a

عشر  أحد  وهي  العقد(٢)،  هذا  في  المالية  المدفوعات  حكم  في 
– وواحد  للبطاقة  المصدر   – البنك  جيب  في  تصب  منها  عشرة   ، نوعاً
وإجراء  البطاقة،  ترويج  في  الوسيطة–  –المؤسسة  لوكيله  البنك  من 

العمالء. مع  عقدها 
حاملها،  مــن  ثمانية  منها  الــبــنــك،  إلــى  الــعــشــرة  الــمــدفــوعــات  وهــذه 
أن  شك  (ال  الزرقاء:  مصطفى  الشيخ/  قول   (٦٧٠/٧-٦٧١) المجمع  مجلة   (١)
وتسويغها  قبولها،  يمكن  ال  عالمياً  المعروف  العام  بوضعها  االئتمان  بطاقة 

المعروفة٠٠٠). أحكامها  كل  في  الشرعي  بالنظر 
.(٣٨٩-٣٩٤  ،٣٦٥/٧-٣٦٨) المجمع  مجلة   (٢)
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وهــــي خــمــســة رســــــوم: رســـــوم إصــــــدار، وتـــجـــديـــد بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــمـــدة، 
وتـــجـــديـــد قـــبـــل انـــتـــهـــائـــهـــا، واســـتـــبـــدال، وتـــكـــالـــيـــف تــحــصــيــل الــشــيــكــات 

بها. المسدد 
شهر  لــمــدة  الــتــســديــد  عــن  الــتــأخــيــر  غــرامــة  وهــي  فــوائــد،  والــســادس: 
دخل  تحقيق  والسابع:  التأخير،  تضاعف  كلما  متضاعفة  هي  ثم   ، مثالً
سعر  فروق  والثامن:  البطاقة،  هذه  لحاملي  مساندة  خدمات  من  آخر 

المسجلة. العملة  عن  المحلية  بالعملة  التسديد  عند  العمالت 
ودفــــعــــان اثـــنـــان مـــن الـــتـــاجـــر إلــــى الـــبـــنـــك، وهـــمـــا: حـــســـم نــســبــة مــن 
لقاء  للبنك  الــتــاجــر  يــدفــعــه  اشــتــراك  ورســم  للبنك،  الــشــراء  فــواتــيــر  ثــمــن 

البطاقة. عمالء  خدمة  دليل  في  تسجيله 
لــتــجــاريــة  ا لـــبـــنـــوك  ا وأن  هــــذه،  لـــمـــدفـــوعـــات  ا مــجــمــل  ــــرف  عُ وإذا 
البنوك  وأن  بفائدة)،  (القرض  الربوي)،  (القرض  على  قامت  إنما 
أن  يــســتــحــيــل  نـــه  وأ الــحــســن)،  لــقــرض  طــبــيــعــتــهــا (ا مــن  لــيــس  لــتــجــاريــة  ا
األقـــســـام  مـــن  مـــجـــمـــوعـــة  مـــســـخـــرة  لـــبـــشـــر  ا مـــاليـــيـــن  عـــلـــى  لـــهـــا  أمـــوا تــنــثــر 
لــواحــد  ا لــيــحــوز  لــتــحــويــل،  وا الصرف،  أجهزة  من  ومئات  لــوظــيــفــيــة،  ا
لـــبـــنـــوك،  ا أمـــــوال  مـــن  بـــهـــا  ويـــســـحـــب  لــــه)  رصـــيـــد  ئـــتـــمـــان (وال  ا بـــطـــاقـــة 
لــيــهــا،  إ لــســيــولــة  ا تــدفــق  فــي  نــجــاحــاً  مــغــفــالً  حــامــلــهــا،  مــصــلــحــة  قـــاصـــداً 
فــي  لـــمـــا  مـــتـــصـــاص)  ا هــــي: (عـــمـــلـــيـــة  نـــمـــا  إ لـــبـــطـــاقـــة  ا هــــذه  حــقــيــقــة  وأن 
ذمـــتـــه  ثــــقــــال  وإ لــــه،  أمــــوا لـــســـحـــب  إغـــــراء  وســـيـــلـــة  بـــل  حـــامـــلـــهـــا،  جـــيـــب 
تــجــد  ولــهــذا  مــقــبــلــة،  لــســنــيــن  تــه  مــدخــرا عــلــى  تــقــضــي  مــســتــقــبــلــيــة  بــديــون 
فــي  ســيــمــا  ال  بـــالـــســـحـــب،  حــامــلــهــا  نـــدفـــاع  ا مـــن  لــتــنــبــيــه  ا يـــتـــلـــوه  لــتــنــبــيــه  ا
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مــحــرمــة  هــي  لــتــأخــيــر)  ا أن (فــوائــد  فــاعــلــم  هــذا  عــرف  إذا  لــغــربــة،  ا بــالد 
إجماع  محل  وهذا  تُربي)  أن  وإما  تقضي  أن  (إما  الجاهلية  ربا  من 

الــخــالف. فــيــه  يــجــوز  ال 
مــصــدر  الـــبـــنـــك  لـــصـــالـــح  الـــتـــاجـــر  فـــاتـــورة  مـــن  الـــحـــســـم  فـــوائـــد  وأن 
البنك  إقراض  مقابل  معجلة)  ربوية  (فوائد  حقيقتها  في  هي  البطاقة 
لــحــامــل الــبــطــاقــة، مــأخــوذة مــن الــتــاجــر، فــهــو (إقــراض ربــوي مــســتــتــر).

(القرض  البنوك  عليه  قامت  الذي  العنصر  إلى  العملية  فعادت 
ومــكــر،  وإبــــدال، وإغــــراء،  بــفــائــدة) لــكــنــهــا بــطــريــقــة ذكـــيـــة، فــيــهــا قــلــب 
األفــــراد حــتــى الــمــفــلــســيــن، واســـتـــحـــواذ عــلــى  وخــــداع، ولــعــب بــعــقــول 
الـــســـوق، وتــحــويــل الـــنـــاس إلـــى أبــــواب الــبــنــوك مـــأســـوريـــن بــالــديــون، 
 لد تحقق  وإذا  التأخير،  غرامة  يضاعف  والبنك  التسديد،  وتتابع 
وفوائد  معجلة  بفائدة)  بقرض  (وعد  البطاقة  هذه  حقيقة  أن  الناظر 
الــبــاحــثــيــن  بــعــض   لـــد لــتــكــيــيــفــهــا  وجـــه  ال  أنـــه  عــرفــت  مــتــعــاقــبــة،  تــأخــيــر 
هي (وعد  وإنما  حوالة...  أو  كفالة،  أو  ضمان،  أو  وكالة،  عقد  بأنها 
بـــقـــرض)، فــكــلــمــا اقـــتـــرض اقــتــصــت الـــفـــائـــدة مــنــه عـــن طـــريـــق الــتــاجــر، 
على  البيع  في  شريكاً  التاجر  أيها  تكن  ال  يقول:  البنك  حال  فلسان 
حال  ولسان  القرض،  فائدة  عنه  تدفع  أن  بشرط  إال  البطاقة  حاملي 
البنك،  على  بالثمن  وأحيلك  منك  أشتري  أنا  للتاجر:  يقول  حاملها 
الــقــرض لــلــبــنــك، فــاتــضــحــت الــصــورة تــمــامــاً أنــه  فــائــدة  تــدفــع  أن  بــشــرط 
الــبــنــك،  يــد  فــي  حــاالً  وفــائــدتــه  إال  حــامــلــهــا  يــد  فــي  واحــد  ريــال  يــقــع  ال 

فــهــذا (الــقــرض بــفــائــدة) وهــو عــيــن الــربــا.
لـــوعـــيـــد  ا فــــيــــه  لـــيـــنـــفـــذ  لــــبــــنــــك،  ا قـــبـــضـــة  فــــي  حـــامـــلـــهـــا  صـــــار  حـــيـــنـــئـــذ 
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عــن  تـــأخـــر  كــلــمــا  مــضــاعــفــتــهــا  ثـــم  لـــتـــســـديـــد،  ا عـــن  تـــأخـــر  إذا  لـــغـــرامـــة  بـــا
وإال  ســـدد،  فـــإن  لــلــتــنــفــيــذ،  الــحــقــوق  ئـــرة  دا إلـــى  ســحــبــه  ثــم  لــتــســديــد،  ا

لــغــارمــيــن. ا  مــأو فــإلــى 
إلصــدار  ريـــال)   ٤٠٠ الــخــفــيــف:  أن (الــرســم  جــلــيــاً  يــظــهــر  عــنــدئــذ 
الــبــطــاقــة، والــرســم الــخــفــيــف بــنــحــوه عــنــد تــجــديــدهــا إلــى آخــر الــرســوم 
واإلغــراء بــهــذه الــبــطــاقــة الــتــي فــي  الــخــمــســة، جــمــيــعــهــا رســوم لــلــتــغــريــر، 
حــقــيــقــتــهــا تــحــمــل تـــحـــويـــالً إلــــى (الـــمـــعـــامـــالت الـــمـــحـــرمـــة)، (الـــقـــرض 

بــفــائــدة) ثــم إلــى تــراكــم مــديــونــيــتــه لــلــبــنــك.
عليه  يفوت  استعمالها  عدم  حال  في  إذ  وجهالة)،  (غرر  فيها  ثم 
جــــدو، وعــلــيــه فـــال وجـــه لــتــكــيــيــف هـــذه الــرســوم  هـــذا الــمــبــلــغ بـــدون 

اإلداريــة. والــبــحــث عــن تــخــريــجــهــابــأنــهــا مــقــابــل الــتــكــالــيــف 
ZÔËœ@ÙäÅ˛a@…œb‰‡€a@bflcÎ@ZÙäÅ˛a@…œb‰‡€a

الــتــأمــيــن عــلــى حــيــاة حــامــل الــبــطــاقــة، وقــد صـــدرت الــقــرارات    -
والجهالة،  والمخاطرة،  الغرر  على  لبنائه  بتحريمه؛  الفقهية 

والمقامرة.
الـــجـــوائـــز والـــهـــدايـــا وقـــاعـــدة الــشــريــعــة: كـــل قـــرض جـــرَّ نــفــعــاً   -

فــهــو ربــا.
داخـــلـــة فـــي قــاعــدة  الــمــنــافــع والــتــســهــيــالت الــمــعــنــويــة: وهـــي    -
أو  مـــــادي،  نـــفـــع  لـــكـــل  شـــامـــلـــة  هـــي  إذ  الــــمــــذكــــورة،  الـــشـــريـــعـــة 

.( مــعــنــوي، فــكــل قــرض جــر إلــيــهــا فــهــو ربــا (مــحــرم شــرعــاً
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ماستر  إكــســبــرس،  أمــريــكــان  فــيــزا،  بــأنــواعــهــا:  االئــتــمــان)  أن (بــطــاقــة 
االستتار  على  مبني  ربوي،  عقد  حقيقتها  في  جميعها  غيرها،  أو  كارد، 
على  (التعاون  على  األربعة  أو  الثالثة،  أطرافها  اتفقت  التي  بالبطاقة 

 < ـــه ســبــحــانــه يـــقـــول: ﴿;  اإلثــــم والــــعــــدوان وأكــــل الـــربـــا)، والـــلَّ
قــبــل  مـــن  خـــانـــوه  وهـــنـــا   .[٧١ ـــــفـــــال:  [األن  ﴾B  A  @  ?  >  =
بــالــقــرض بــالــفــائــدة عــلــنــاً دون تــغــلــيــفــهــا بــبــطــاقــة ائــتــمــان، ثـــم غــلــفــوه بــمــا 
ــه،  يــســمــى بــبــطــاقــة االئــتــمــان، وكــالهــمــا تــحــايــل عــلــى انــتــهــاك مــحــارم الــلَّ
مــن  بــالــحــيــل  مــحــارمــه  اســتــحــل  مــن  عــلــى  ولــعــنــتــه  غــضــبــه  صبَّ اللَّه  وقـــد 
 y  x  w  v  u﴿ ســــبــــحــــانــــه:  فـــــقـــــال  الـــــيـــــهـــــود، 
 ¥  ¤  £  ¢ ¡ ے   ~  }  | {  z

 .[  ١٧ [المائدة:   ﴾ ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
المصرفية  الخدمات  منظمات  نظام  وأن  كذلك،  الحال  كان  وإذا 
بــمــا  االئــتــمــانــيــة،  الــبــطــاقــة  إصـــدار  مــن  فــيــهــا  الــعــضــو  الــبــنــك  تــعــارض  ال 
لــلــمــصــارف  مــفــتــوحــة  الــفــرصــة  فــإن  الــداخــلــي،  نــظــامــه  مــع  يــتــعــارض  ال 
 ئـــتـــمـــان) تــتــفــق عــلــيــهــا جــمــيــعــاً بــفــتــو إصــــدار (بــطــاقــة ا اإلســـالمـــيـــة فـــي 
وبصيرتهم،  وخبرتهم،  ودينهم،  بعلمهم،  الموثوق  الشريعة  علماء 
هــذا أجــر عــظــيــم وخــيــر كــثــيــر فــي تــصــحــيــح مــعــامــالت الــمــســلــمــيــن،  وفــي 
بطاقة  ولينبذوا  ورسولهملسو هيلع هللا ىلص  اللَّه  حرمه  فيما  الوقوع  من  وحمايتهم 

االئــتــمــان الــربــويــة الــنــكــداء.
V{‚MPMRKMKNS<�ËÖ^iÊ<DMSRMME<‹ŒÖ<ÔÁj

وبعد: بعده..  نبي  ال  من  على  والسالم  والصالة  وحده  للَّه  الحمد 
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فــقــد اطــلــعــت الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة واإلفــــتــــاء عــلــى 
مــا ورد إلـــى ســمــاحــة الــمــفــتــي الــعــام مــن فــضــيــلــة رئــيــس جــهــاز اإلرشـــاد 
والـــتـــوجـــيـــه بـــالـــحـــرس الـــوطـــنـــي الـــشـــيـــخ إبـــراهـــيـــم بــــن مـــحـــمـــد أبــــو عــبــاة 
والـــمـــحـــال إلـــى الــلــجــنــة مـــن األمـــانـــة الــعــامــة لــهــيــئــة كــبــار الــعــلــمــاء بــرقــم 
١٤١٦/١/٢٠هـــــ، وقــد ســأل الــمــســتــفــتــي ســؤاالً هــذا  (٣٣٧) وتــاريــخ 
صادرة  سامبا  فيزا  بطاقة  الحاضر  الوقت  في  الناس  بين  يتداول  نصه: 
مــن الــبــنــك الــســعــودي األمــريــكــي وقــيــمــة هــذه الــبــطــاقــة إذا كــانــت ذهــبــيــة 
الــقــيــمــة  هـــذه  تـــســـدد   ،( ريـــــاالً  ٢٤٥) فــضــيــة  كـــانـــت  وإذا   ( ريـــــاالً  ٤٨٥)
سنوي. كاشتراك  منها  لالستفادة  فيزا  بطاقة  يحمل  لمن  للبنك  سنوياً 
وطــــريــــقــــة اســـتـــعـــمـــال هـــــذه الـــبـــطـــاقـــة أنـــــه يـــحـــق لـــمـــن يـــحـــمـــل هـــذه 
ــلــفــة)  يـــريـــده (سُ الــــذي  الــمــبــلــغ  الــبــنــك  فــــروع  مـــن  يــســحــب  أن  الــبــطــاقــة 
 ، يــومــاً وخــمــســيــن  أربــعــة  تــتــجــاوز  ال  مــدة  خــالل  الــقــيــمــة  بــنــفــس  ويــســدد 
الــمــحــددة  الــفــتــرة  خــالل  الــمــســحــوب (الــســلــفــة)  الــمــبــلــغ  يــســدد  لــم  وإذا 
يــأخــذ الــبــنــك عــن كــل مــائــة ريـــال مــن (الــســلــفــة) الــمــبــلــغ الــمــســحــوب، 
أن  كــمــا   ،( ريــاالً  ١٫٩٥ هــلــلــة ( وتــســعــيــن  وخــمــســاً  ريــاالً  قــيــمــتــهــا  فــوائــد 
 ٣٫٥ الــبــطــاقــة ( لــحــامــل  نـــقـــدي  ســحــب  عــمــلــيــة  كـــل  عـــن  يـــأخـــذ  الــبــنــك 
ريال)   ٤٥ ) يأخذون  أو  منهم،  تسحب  ريال)   ١٠٠ ) كل  عن  ريال) 

كــحــد أدنــى عــن كــل عــمــلــيــة ســحــب نــقــدي.
ويــحــق لــمــن يــحــمــل هـــذه الــبــطــاقــة شـــراء الــبــضــائــع مــن الــمــحــالت 
يــدفــع مــاالً نــقــديــاً وتــكــون  دون أن  الــتــجــاريــة الــتــي يــتــعــامــل مــعــهــا الــبــنــك 
أربــعــة  اشــتــراه  الـــذي  قــيــمــة  ســـداد  عــن  تــأخــر  وإذا  لــلــبــنــك،  عــلــيــه  ســلــفــة 
من  ريال  مائة  كل  عن  البطاقة  حامل  على  يأخذون   ، يوماً وخمسين 
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قــيــمــة الــبــضــاعــة الــمــشــتــراه مــن الــمــحــالت الــتــجــاريــة الــتــي يــتــعــامــل مــعــهــا 
١٫٩٥ريــال). وخــمــس وتــســعــيــن هــلــلــة ( فــوائــد قــيــمــتــهــا ريــاالً  الــبــنــك 

هــذا  واالشـــتـــراك الــســنــوي مــع  فــمــا حــكــم اســتــعــمــال هـــذه الــبــطــاقــة 
ــه يــحــفــظــكــم ويــرعــاكــم؟ والــلَّ الــبــنــك لــالســتــفــادة مــن هــذه الــبــطــاقــة. 

حــال  كــان  إذا  يــلــي:  بــمــا  أجــابــت  لــالســتــفــتــاء  الــلــجــنــة  دراســـة  وبــعــد 
المرابين  أعمال  من  جديد  إصدار  فهو  ذكر  كما  فيزا)  (سامبا  بطاقة 
لـــــنـــــاس بــــالــــبــــاطــــل وتــــأثــــيــــمــــهــــم وتــــلــــويــــث مـــكـــاســـبـــهـــم  وأكـــــــل ألمــــــــوال ا
فــي  الـــمـــحـــرم  الـــجـــاهـــلـــيـــة  ربــــا  حـــكـــم  عــــن  يـــخـــرج  ال  وهــــو  وتـــعـــامـــلـــهـــم، 
يــجــوز  فـــال  لـــهـــذا  تـــربـــي)،  أن  وإمــــا  تـــقـــضـــي،  أن  الــمــطــهــر (إمــــا  الـــشـــرع 

وال الــتــعــامــل بــهــا. إصــدار هــذه الــبــطــاقــة 
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مــن أخــطــر األمــور الــتــي يــعــانــي مــنــهــا إخــوانــنــا الــمــســلــمــون فــي دول 
عــن  األوالد  وخـــــروج  الــــرجــــل،  قـــوامـــة  عـــن  الــــزوجــــة  خـــــروج  الـــكـــفـــر، 
األمـــر مــن أكــبــر  األب تــحــت حــمــايــة األنــظــمــة الــكــفــريــة، «وهـــذا  طــاعــة 
البالد  تلك  وأعراف  قوانين  تعطي  حيث  االجتماعي،  الفساد  أبواب 
الــزوجــة حــقــوقــاً تــســتــغــنــي بــهــا عــن زوجــهــا وأوالدهــــا وأســرتــهــا، وكــذا 
وأن  عــنــهــا،  بــعــيــداً  يــنــشــؤوا  وأن  األســـرة  يــغــادروا  أن  يــمــلــكــون  األوالد 
يــجــلــب االبـــن الــشــرطــة ألبــيــه ألنـــه ضــربــه عــلــى ذنـــب اقــتــرفــه، أو هــدده 
تتدخل  الشرطة  فإن  بحقه  االبن  يطالب  أن  وبمجرد  بالضرب،  فقط 
بـــواجـــب  لـــقـــيـــامـــه  الـــســـجـــن  أودعــــتــــه  وربــــمــــا  الـــمـــذنـــب  األب  لـــتـــســـتـــدعـــي 

ولده!! تأديب 
فــي  عـــلـــيـــهـــم  ألحــــد  ســـلـــطـــان  فــــال  وبـــلـــغـــوا  كــــبــــروا  مــــا  إذا  فــــــاألوالد 
اإلقــامــة والــمــبــيــت والـــدراســـة، والــعــمــل، فــهــم أحـــرار فــي تــصــرفــاتــهــم 
خــســر  ولــقــد  تــجــاهــه،  عــلــيــهــم  واجــبــات  وال  عــلــيــهــم  لــألب  ســلــطــان  وال 
وأنـــكـــروا فــضــلــهــم ومـــن قــبــل  كــثــيــر مـــن أولـــئـــك الــمــهــاجــريــن أبـــنـــاءهـــم 

انــســلــخــوا مــن ديــنــهــم.
تــجــعــل  كـــبـــيـــرة،  بــحــريــة  تــتــمــتــع  إذاً  الـــمـــرأة  فـــإن   أخــــر جــهــة  ومـــن 
إلــى  يــضــطــره  مــمــا  زوجــتــه،  تــصــرفــات  إزاء  أيــضــاً  الــيــديــن  مــكــبــل  الــزوج 
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أحــــد االحـــتـــمـــالـــيـــن: طـــلـــب الــــطــــالق مــــع مــــا يـــنـــتـــج عــــن ذلــــك مــــن آثــــار 
الـــزوجـــة  تـــصـــرفـــات  عـــن  الـــســـكـــوت  أو  فــــادحــــة،  واقـــتـــصـــاديـــة  قـــانـــونـــيـــة 
ال  الـــتـــي  االنـــحـــرافـــات  أو  الـــتـــصـــرفـــات  تـــلـــك  الـــشـــرعـــيـــة،  وانـــحـــرافـــاتـــهـــا 
الــزوج  يــمــلــك  ال  مــبــاحــة  حــريــة  عــن  تــعــبــيــراً  إال  الــقــانــون  نــظــر  فــي  تــعــتــبــر 
أجــواء  فــي  الــزوجــة  أو  الـــزوج  يــتــأقــلــم  أن  هــنــا  والــمــشــكــلــة   ، رفــضــاً لــهــا 

الــبــيــئــة الــقــانــونــيــة مــمــا يــجــعــل حــيــاة األســرة الــمــســلــمــة فــي خــطــر كــبــيــر.
ومــشــربــهــا  مــأكــلــهــا  لــهــا  الــدولــة  ــن  ــؤمِّ تُ الــزوج  مــثــل  الــمــرأة  أن  ذلــك 
ال  أو  تــعــمــل  مـــتـــزوجـــة،  أو  عـــزبـــاء  كــانــت  ســـواء  ومــســكــنــهــا،  ومــلــبــســهــا 
تـــعـــمـــل، وكـــذلـــك الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة مـــكـــفـــولـــة لــلــجــمــيــع بـــال اســـتـــثـــنـــاء، 
وحـــق الــضــمــان االجــتــمــاعــي لــكــل مــقــيــم فـــي الــبــلــد ســـواء نـــال جــنــســيــة 
الــنــاس  عــلــى  يــســهــل  كــان  وإن  هــذا الــضــمــان  ونــظــام  يــنــلــهــا،  لــم  أم  الــبــلــد 
زوجــهــا  طــاعــة  مــن  لــتــمــرق  لــلــزوجــة  واســعــاً  بــابــاً  يــفــتــح  أنــه  إال  عــيــشــهــم، 
لها  رعايته  وال  عليها  إنفاقه  إلى  بحاجة  ليست  أنها  إذ  سبب،  ألدنى 
مــا دامـــت الــدولــة تــتــكــفــل بــهــذا، فــالــعــقــدة الــزوجــيــة عــرضــة لــالنــفــصــام 
عــلــى  يــحــثــهــا  ديـــن  ذات  تــكــن  لـــم  إن  والـــمـــرأة  تــفــاهــم،  ســـوء  أول  عــنــد 
وأوالدهــا وأســرتــهــا فــإنــهــا تــقــضــي عــلــى كــل هــذه الــقــيــم  رعــايــة زوجــهــا 

أو عــتــاب مــجــتــمــع. دون خــوف فــقــر  أول مــشــكــلــة  عــنــد 
والــوالء  الــتــنــشــئــة  وحــســن  الــقــويــمــة  األخــالق  عــنــصــر  إال  يــبــقــى  فــال 
يضبط  أن  يمكن  الذي  الوحيد  الضابط  هو  وقيمه  لإلسالم  الطوعي 
األســـرة ويــوجــهــهــا، وهــو عــنــصــر يــتــطــلــب زرعـــه وتــأصــيــلــه مــجــهــودات 
فــي  الـــعـــائـــلـــة  رب  ـــق  ـــوفَّ يُ وقــــد  مـــريـــحـــة،  عــائــلــيــة  أجـــــواء  ضـــمـــن  ضــخــمــة 
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.(١ وقــد يــفــشــل!» ( تــحــقــيــقــه 
ومــن الــقــصــص الــمــؤلــمــة مــا ذكــره الــدكــتــور ســالــم الــرافــعــي حــيــث 
أن  وأخــبــرنــي  أســـلـــم،  ثـــم  كـــافـــراً  كـــان  شـــاب ألــمــانــي  بـــي  قـــال: «اتـــصـــل 
زوجــتــه اتــخــذت عــشــيــقــاً وأحــضــرتــه إلــى بــيــتــه، بــمــرأ مــن أوالدهــمــا، 
وهــجــم  الـــزوج  غــضــب  الــبــيــت،  داخـــل  مــعــاشــرتــهــا  الــعــشــيــق  أراد  ولــمــا 
الــزوج الــخــبــر مــبــيــنــاً  عــلــى الــعــشــيــق وتــضــاربــا، فــجــاءت الــشــرطــة وقــص 
الشرطي:  له  قال  بيته،  من  العشيق  إخراج  وطلب  تضاربهما،  سبب 
نــســتــطــيــع  وال  امـــرأتـــك  ضــيــف  فـــهـــذا   ، شـــيـــئـــاً لـــك  نــفــعــل  أن  نــســتــطــيــع  ال 
حائر  والزوج  بعشيقته،  العشيق  وخال  الشرطة،  وغادرت  إخراجه، 
عــلــى  اعـــتـــداء  ألنـــه  امـــرأتـــه  ضـــرب  لـــه  يــحــق  فـــال  يــفــعــل،  مـــاذا  يـــدري  ال 
مــحــض  ألنـــه  مــعــاشــرتــه؛  مـــن  مــنــعــهــا  وال  الـــقـــانـــون،  نــظــر  فـــي  إنــســانــيــتــهــا 
عليه  فما  امرأته،  ضيف  ألنه  العشيق  ضرب  وال  الشخصية،  حريتها 
ذله  ويصابر  البيت  في  يبقى  أو  الطالق،  ويطلب  البيت  يترك  أن  إال 

.(٢ ــه عــلــى نــعــمــة اإليــمــان واإلســالم» ( ومــهــانــتــه، فــالــحــمــد لــلَّ
وقــد تــنــاقــلــت الــصــحــف الــســعــوديــة نــبــأ الــفــتــاة الــســعــوديــة الــمــبــتــعــثــة 
فلما  لها،  المرافق  والدها  علم  بدون  كندي  شاب  من  تزوجت  التي 
وحــــاول مــعــاقــبــتــهــا، فــتــم االتـــصـــال بــالــشــرطــة  بــلــغــه الــخــبــر أنـــكـــر ذلـــك 
ـــه  ومـــحـــاكـــمـــتـــه ثــــم إبــــعــــاده عــــن كـــنـــدا إلــــى بـــلـــده الـــســـعـــوديـــة، فـــإلـــى الـــلَّ
(ص١٤١-١٤٢)  إبراهيم  يسري  محمد  د.  المسلمة،  لألقليات  النوازل  فقه   (١)

بتصرف.
الرافعي  سالم  للدكتور  الغرب  في  للمسلمين  الشخصية  األحوال  أحكام   (٢)

(ص٤٩٧).
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وإنــا إلــيــه راجــعــون. ــه  وإنــا لــلَّ الــمــشــتــكــى، 
وقد ذكر الشيخ المحدث أحمد بن محمد: (أن كثيراً من المبتعثات 
مــمــن ســافــرن إلـــى بـــالد الــكــفــر واإللـــحـــاد فــي زمــانــه ارتــــددن عــن ديــنــهــن، 

.(١) (والنصار اليهود  من  أوربا  أو  أمريكا،  من  برجال  وتزوجن 
وقـــد ســبــق الــبــيــان أن الـــذي جـــر هـــذه الــبــاليــا عــلــى الــمــســلــمــيــن هــو 
الــقــائــلــيــن بــتــحــريــم  أدلــــة  مـــن  وهــــذه الـــوقـــائـــع  دول الـــكـــفـــر،  فـــي  اإلقـــامـــة 
اإلقـــامـــة فــضــالً عـــن الــتــجــنــس كــمــا ســبــق إيـــضـــاح ذلـــك وأن لــكــل حــالــة 
قوله  حد  على  الناس  أحوال  الختالف  حلها؛  مشكلة  ولكل  حكمها، 
الحل  أمــا   .[  ٢٨٦ [الــبــقــرة:   ﴾¬  «  ª  ©  ¨  §﴿ تعالى: 
بشريعة  تحكم  بالد  إلى  الخروج  فهو  وأمثالها  المشكلة  لهذه  الكلي 
اإلســـــالم ولــــو فـــي األحـــــوال الــشــخــصــيــة عــلــى األقـــــل، فــــإن لـــم يــتــمــكــن 
مــن ذلــك مــؤقــتــاً فــلــيــهــاجــر الــمــرء لــحــمــايــة ديــنــه وعــرضــه بــاالنــتــقــال إلــى 
، واالجــتــهــاد فــي اخــتــيــار الــزوجــة الــصــالــحــة والــحــرص  أمــاكــن أقــل شــراً
ــه  الــلَّ وتــعــظــيــم  اإلســالم  شــرائــع  بتعليمهم  األوالد  تــحــصــيــن  عــلــى  الــبــالــغ 
والمراكز  الصالحة  األسر  مع  الطيبة  العالقات  وتكوين  قلوبهم،  في 
اإلســالمــيــة، والــبــحــث مــعــهــا فــي إيــجــاد الــحــلــول الــمــنــاســبــة لــكــل حــالــة، 
بتنفيس  المضطرين  دعاء  ودعائه  إلى اللَّه  االلتجاء  وبعده  ذلك  وقبل 
الـــكـــروب، وتــفــريــج الــهــمــوم، ورفـــع الــبــالء، قـــال تــعــالــى: ﴿¨ © 
 μ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª

 .[  ٦٢ [النمل:   ﴾¼  »  º  ¹  ¸¶
تاريخه  االبتعاث،  كتاب  عن  نقالً   (٢٨٢/٦) أحمد  اإلمام  مسند  على  التعليق   (١)

(ص٣٠). البداح  عبدالعزيز  للدكتور  وآثاره 
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نــحــن  «نــواجــه  الــســائــل:  يــقــول  المنجدڤ  محمد  الشيخ  ــئــل  سُ
الــمــســلــمــيــن فـــي الـــغـــرب صـــعـــوبـــات فـــي الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى أبـــنـــائـــنـــا مــن 
ونـــريـــد بــعــض  واالنـــحـــراف فـــي الــمــجــتــمــع الــغــربــي الــمــنــحــل،  الــضــيــاع 
لــــتــــي نـــســـتـــطـــيـــع بـــهـــا الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أبـــنـــائـــنـــا مــن  الــــخــــطــــوات الـــعـــمـــلـــيـــة ا

. خــيــراً ــه  االنــحــراف والــضــيــاع؟.. وجــزاكــم الــلَّ
ــــه،  لــــلَّ لـــــســـــالم عـــلـــى رســــــول ا لـــــصـــــالة وا ــــه وا ZlaÏ��v��€a الـــحـــمـــد لــــلَّ
لــلــمــحــافــظــة عــلــى كــيــان األســرة الــمــســلــمــة فــي بــالد الــكــفــر يــنــبــغــي تــوفــيــر 

داخــل الــمــنــزل وخــارجــه: عــدد مــن الــشــروط والــمــتــطــلــبــات 
Uÿáfi⁄’\ ;◊|\Ä

 البـــــد مــــن مـــحـــافـــظـــة اآلبــــــاء عـــلـــى الــــصــــالة فــــي الـــمـــســـجـــد مــع - ١
فــالــصــالة  قــريــب،  مــســجــد  هــنــاك  ثــم  يــكــن  لــم  وإن  أوالدهــــم، 

جــمــاعــة فــي الــبــيــت.
٢ -. والبــد لــهــم مــن قــراءة الــقــرآن واالســتــمــاع لــلــتــالوة يــومــيــاً  
والبــد لــهــم مــن االجــتــمــاع عــلــى الــطــعــام بــعــضــهــم مــع بــعــض.- ٣  
والبــد لــهــم مــن الــتــحــدث بــلــغــة الــقــرآن بــقــدر اإلمــكــان.- ٤  
والبد لهم من المحافظة على اآلداب األسرية واالجتماعية التي - ٥  

نص عليها رب العالمين في كتابه، ومنها ما ورد في سورة النور.
بــمــشــاهــدة - ٦ ألوالدهـــــم  أو  ألنــفــســهــم  الـــســـمـــاح  عـــدم   وعــلــيــهــم 

األفــالم الــخــلــيــعــة والــفــاســقــة.
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 والبـــــد لــــــألوالد مــــن الـــمـــبـــيـــت داخـــــل الـــمـــنـــزل والـــعـــيـــش فــيــه - ٧
أطــول وقــت مــمــكــن حــمــايــة لــهــم مــن تــأثــيــر الــبــيــئــة الــخــارجــيــة 
والــتــشــديــد عــلــى عـــدم الــســمــاح لــهــم بــالــبــقــاء خــارج  الــســيــئــة، 

الــمــنــزل لــلــنــوم.
يسكنوا - ٨ لكي  البعيدة  الجامعات  إلى  األوالد  إرسال   تجنب 

ســيــضــيــعــون  الــذيــن  أوالدنـــا  ســنــفــقــد  وإال  الــجــامــعــة  ســكــن  فــي 
فــي الــمــجــتــمــع الــكــافــر.

يــجــتــنــب - ٩ وأن  الــحــالل،  عــلــى الــطــعــام  الــحــرص الــتــام  مــن   البــد 
كــالــســجــائــر  الــمــحــرمــات  مــن  نـــوع  أي  تــعــاطــي  تــمــامــاً  األبـــوان 

والــمــاريــوانــا وغــيــرهــا مــمــا يــنــتــشــر فــي بــالد الــكــفــر.
ZHfiå‰‡€a@xâbÅI@Ôœ@bflc

الطفولة  منذ  إسالمية  مدارس  إلى  األطفال  إرسال  من  البد   -١
إلــى نــهــايــة الــثــانــويــة.

وذلك  اإلمكان  بقدر  المسجد  إلى  أيضاً  إرسالهم  من  البد   -٢
لــصــالة الــجــمــعــة والــجــمــاعــات، وحــضــور الــحــلــقــات الــعــلــمــيــة 

والــدعــويــة والــوعــظــيــة وغــيــرهــا.
األطفال  بين  والرياضية  التربوية  النشاطات  إيجاد  من  البد   -٣

والــشــبــاب فــي أمــاكــن يــشــرف عــلــيــهــا الــمــســلــمــون.
بكاملها. العائلة  أفراد  إليها  يذهب  تربوية  مخيمات  إقامة   -٤
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األراضــــي  إلــــى  الـــذهـــاب  إلــــى  واألمــــهــــات  اآلبـــــاء  يــســعــى  أن   -٥
وفــريــضــة الــحــج مــصــطــحــبــيــن  الــمــقــدســة ألداء مــنــاســك الــعــمــرة 

مــعــهــم أوالدهــم.
إن   – بــعــضــهــم  وإرســـال  الــقــرآن  حــفــظ  عــلــى  األوالد  تــدريــب   -٦
الــديــن، ثــم  فــي  بــلــد عــربــي مــســلــم لــكــي يــتــفــقــهــوا  – إلــى  أمــكــن 
يـــعـــودوا بــعــد ذلـــك لــيــكــونــوا دعـــاة مـــزوديـــن بــالــعــلــم والــديــن 

ولــغــة الــقــرآن الــكــريــم.
وإمــامــة  الــجــمــعــة،  خــطــب  إلــقــاء  عــلــى  األبـــنـــاء  بــعــض  تــدريــب   -٧

الــمــســلــمــيــن لــكــي يــصــبــحــوا قــادة لــلــجــالــيــات اإلســالمــيــة.
مــبــســطــة  بــلــغــة  اإلســــالم  عـــن  الــتــحــدث  عــلــى  األوالد  تـــدريـــب   -٨

يــفــهــمــهــا الــكــبــيــر والــصــغــيــر، والــمــســلــم وغــيــر الــمــســلــم.
مــبــكــراً لــكــي نــحــفــظ لــهــم ديــنــهــم  الــزواج  ٩- تــشــجــيــع األبــنــاء عــلــى 

ودنــيــاهــم.
الـــمـــســـلـــمـــات  مــــــن  لـــــــــــزواج  ا عــــلــــى  تـــشـــجـــيـــعـــهـــم  مــــــن  البـــــــد   -١٠

والــعــائــالت الــمــعــروفــة بــديــنــهــا وخــلــقــهــا.
بــالــمــجــيء  الــشــرطــة  ومــطــالــبــة   (٩١١ رقــم ( اســتــعــمــال  تــرك   -١١
فــالبــد مــن  إلـــى الــمــنــزل لــحــل الـــخـــالف، فـــإن حــصــل خـــالف 
أو  اإلســــالمــــيــــة  الـــجـــالـــيـــة  فــــي  الـــمـــســـؤولـــيـــن  بــــأحــــد  االتــــصــــال 

الــعــقــالء الــمــســلــمــيــن لــلــمــســاعــدة عــلــى حــل الــخــالف.
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والــــغــــنــــاء  والــــمــــوســــيــــقــــى  الـــــرقـــــص  حــــفــــالت  حــــضــــور  عــــــدم   -١٢
األوالد  ومنع  الكفر،  أعياد  ومشاهدة  الفسق،  ومهرجانات 
بــالــحــكــمــة مــن الـــذهـــاب مــع طـــالب الــمــدرســة الــنــصــار إلــى 
ــــه الـــمـــوفـــق والــــهــــادي إلــــى ســـواء  الــكــنــيــســة يــــوم األحـــــد. والــــلَّ

.(١ ) السبيل»


وجواب). سؤال  (اإلسالم.  الله-   المنجد-حفظه  محمد  الشيخ  موقع   (١)
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ـــه الــكــثــيــرة عــلــى عـــبـــاده؛ لــســتــر  الــلــبــاس نــعــمــة عــظــيــمــة مـــن نــعــم الـــلَّ
اآلفــات. والــبــرد، وســائــر  الــعــورات، ووقــايــة مــن الــحــر 

ر الــواجــب  ــدْ ــبــيِّــنــة الــقَ ومُ ــلــة،  ــفــصِّ مُ وقــد جــاءت الــشــريــعــة بــأحــكــامــهــا 
ســـتـــره، والـــمـــســـتـــحـــب مـــن الـــلـــبـــاس، والـــمـــحـــرم والـــمـــكـــروه والـــمـــبـــاح 

.(١ مــقــداراً وكــيــفــيــة(
وهـــذه بــعــض الــفــتــاو الــتــي تــتــعــلــق بــلــبــاس الــمــســلــم، ومـــا يــنــبــغــي 
شــفــافــاً  أو  ضــيــقــاً  الــلــبــاس  كـــون  أو  اإلســـبـــال  نــاحــيــة  مــن  ســـواء  اجــتــنــابــه 
غــيــر  أو  الــنــســاء،  أو  الــفــســاق  أو  بــالــكــفــار  تــشــبــه  فــيــه  أو  الــعــورة،  يــجــســم 

ذلــك مــن الــمــخــالــفــات.
<VÿÒ^ä÷]<ŸÁœË<HÌËÅÁ√ä÷]<ÌÈeÜ√÷]<Ì”◊€€÷^e<^j˛÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]<k◊Ú â

_›jé‡€a@·ÿy@bfl

مــا  إلـــى  تــصــل  الــتــي  الــطــويــلــة  الــمــالبــس  بــلــبــس  اإلســـبـــال   ZlaÏv€a
أو  الــمــلــبــوس ثــوبــاً  كـــان  ســـواء  الـــرجـــال،  عــلــى  مــحــرم  تــحــت الــكــعــبــيــن 
لــعــمــوم  ذلــــك؛  غـــيـــر  أو  عــــبــــاءة..  أو  بـــنـــطـــلـــونـــاً  أو  ســــــرواالً  أو  قـــمـــيـــصـــاً 
رسالة الشيخ بكر أبو زيدڤ (حد الثوب واألزرة، وتحريم اإلسبال ولباس   (١)

بتصرف. ص٢٢-٢٤  الشهرة) 
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 ،(١ )« ـــارِ لـــنَّ ا فِـــي  ـــوَ  ـــهُ فَ  ، ارِ  زَ اإلِِ ـــنَ  مِ ــنِ  ــيْ ــبَ ــعْ ــكَ لْ ا ـــنَ  مِ ـــلَ  ـــفَ سْ أَ ـــا  قــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
الَ  وَ ــمْ  ــيْــهِ لَ إِ ــنْــظُــرُ  يَ الَ  وَ ــةِ  ــيَــامَ لْــقِ ا مَ  ــوْ يَ ــهُ  الــلَّ ــمُ  ــهُ ــمُ ــلِّ ــكَ يُ الَ  ــةٌ  ثَ ــالَ ولــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «ثَ
ــهُ  ــتَ ــعَ ــلْ ـــقُ سِ ـــنَـــفِّ لْـــمُ ا ، وَ ـــانُ ـــنَّ ـــمَ لْ ا ، وَ ــبـِـلُ ــسْ لْــمُ : ا لِـــيـــمٌ ابٌ أَ ــــذَ ـــمْ عَ ـــهُ لَ ، وَ ــمْ ــيــهِ كِّ ــزَ يُ

.(٣ )(٢ )« بِ ــاذِ لْــكَ ــلِــفِ ا بِــالْــحَ
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬< < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬< < < < < < <

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬
<ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷] <ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^j˛÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â <^€“

VÿÒ^ä÷]
لــلــبــاس  ا ذلـــك  لــبــدلــة؛  ا لــبــس  لــمــســلــمــيــن  ا بـــالد  مــن  كــثــيــر  فــي  شـــاع 
بــنــطــلــون  على  المالبس  تقتصر  وقد  وبنطلون،  جاكيت  من  المكون 
لـــحـــر،  ا لـــشـــدة  لـــصـــيـــف  ا فـــي  كـــم  بـــنـــصـــف  أو  بـــكـــم  نـــيـــال  فـــا أو  وقـــمـــيـــص 
لــمــســلــمــيــن؟  ا بــغــيــر  لــتــشــبــه  ا بــاب  تــحــت  يــدخــل  لــلــبــاس  ا هــذا  لــبــس  فــهــل 

ال؟ أو 
ZlaÏ��v��€a األصـــــل فــــي أنــــــواع الـــلـــبـــاس اإلبـــــاحـــــة؛ ألنـــــه مــــن أمــــور 

 ;  :  9  8  7  6  5  4  3﴿ تــعــالــى:  قــال  الــعــادات، 
.(٥٧٨٧) برقم  البخاري  صحيح   (١)

.(١٠٦) برقم  مسلم  صحيح   (٢)
.١٩٦٠٠ برقم   (١٢/٢٤) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (٣)
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الشرعي  الدليل  دل  ما  ذلك  من  ويستثنى   ،[  ٣٢ [األعراف:   ﴾=  <
الــعــورة؛  يــصــف  والــذي  لــلــرجــال،  كــالــحــريــر  كــراهــتــه  أو  عــلــى تــحــريــمــه 
يــحــدد  ضــيــقــاً  لــكــونــه  أو  الـــجـــلـــد،  لـــون  ئــــه  ورا مـــن   ــــر يُ شـــفـــافـــاً  لــكــونــه 
وكالمالبس  يجوز،  ال  وكشفها  كشفها  حكم  في  حينئذ  ألنه  العورة؛ 
للرجال  ال  لبسها  يجوز  فال  بهم،  الخاصة  الكفار  سيما  من  هي  التي 
الـــرجـــال  وكـــلـــبـــس  بـــهـــم،  الـــتـــشـــبـــه  عــــن  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  لـــنـــهـــي  لـــلـــنـــســـاء؛  وال 
مــالبــس الــنــســاء ولــبــس الــنــســاء مــالبــس الــرجــال؛ لــنــهــي الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص عــن 
تــشــبــه الـــرجـــال بــالــنــســاء والــنــســاء بــالــرجــال، ولــيــس الــلــبــاس الــمــســمــى 
بــالــبــنــطــلــون والــقــمــيــص مــمــا يــخــتــص لــبــســه بــالــكــفــار، بــل هــو لــبــاس عــام 
والـــدول، وإنــمــا تــنــفــر  فــي الــمــســلــمــيــن والــكــافــريــن فــي كــثــيــر مــن الــبــالد 
لــــبــــالد لـــعـــدم اإللـــــف ومـــخـــالـــفـــة  الـــنـــفـــوس مــــن لـــبـــس ذلــــك فــــي بـــعـــض ا
مــن  غــيــرهــم  لــعــادة  مــوافــقــاً  ذلــك  كــان  وإن  الــلــبــاس،  فــي  ســكــانــهــا  عــادة 
أهــلــهــا  يــعــتــد  لــم  بــلــد  فــي  كـــان  إذا  بــالــمــســلــم  األولـــى  لــكــن  الــمــســلــمــيــن، 
وال فــي  وال فــي الــمــجــامــع الــعــامــة  ذلــك الــلــبــاس أال يــلــبــســه فــي الــصــالة 

.(١ الــطــرقــات(
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬< < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬< < < < < < <

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬
.١٦٢٠ برقم   (٣٨/٢٤-٣٩) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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VÿÒ^ä÷]<ŸÁœË<HÌËÅÁ√ä÷]<ÌÈeÜ√÷]<Ì”◊€€÷^e<^j˛÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]<k◊Ú â<
يلبسون  الطالب  يتخرج  عندما  تقليد  األمريكية  الجامعات  في   
بـــدلـــة تــســمــى (بـــدلـــة الـــتـــخـــرج) وهــــو عـــبـــارة عـــن مــــالءة تــشــبــه الـــعـــبـــاءة 
الـــزي  هـــذا  إن  ويـــقـــال:  مــعــيــن،  شــكــل  عــلــى  لـــلـــرأس  وغـــطـــاء  الــعــربــيــة، 
كـــان زيــــاً لــرهــبــانــهــم فـــي الـــســـابـــق، فــهــل يـــجـــوز عــنــد مــشــاركــة الــطــالــب 

هــذا الــلــبــاس؟ يــلــبــس  االحــتــفــال أن  هــذا  الــمــســلــم فــي 
مــن  كـــان  إذا  الــلــبــاس  هـــذا  يــلــبــس  أن  لــلــطــالــب  يــجــوز  ال   ZlaÏv€a
 .(١ )« ــمْ ــهُ ــنْ ــوَ مِ ــهُ فَ مٍ  ــوْ بِــقَ ــهَ  ــبَّ ــشَ تَ ــنْ  لــبــاســهــم الــخــاص؛ لــقــول الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «مَ

.(٢ إذا ثــبــت أنــه مــن شــعــار رهــبــانــهــم( ويــتــأكــد الــمــنــع 
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi    

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬
الـــســـائـــل: مـــا حــكــم غــســل  يـــقـــول  عــثــيــمــيــن۴  ابـــن  الــشــيــخ  ـــئـــل  سُ

مــالبــســنــا فــي الــبــالد الــكــافــرة مــع مــالبــس الــكــفــار؟
لــــنــــجــــاســــة؛ ألنــــهــــم ال  لــــغــــالــــب عـــلـــى مــــالبــــس الــــكــــفــــار ا ZlaÏ��v��€a ا
مسند اإلمام أحمد (٩٢/٢) وقال الذهبي في سير أعالم النبالء (٥٠٩/١٥) إسناده   (١)

صحيح.
.٣٤ برقم   (٩٨/٢٤) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (٢)
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بــمــفــردهــا،  غــســلــهــا  بــاإلمــكــان  كـــان  فـــإذا  يــســتــجــمــرون،  وال  يــســتــنــجــون 
عــلــى  يــغــلــب  أو  نــعــلــم  أن  فــالبــد  يــمــكــن  لــم  وإذا  الــمــطــلــوب،  هــو  فــهــذا 
تــطــهــر  بــحــيــث  مـــرات  عــدة  الــمــاء  عــلــيــهــا  يــصــب  يــغــســلــهــا  الـــذي  أن  ظــنــنــا 

.(١ أو الــثــانــيــة وتــبــقــى طــاهــرة( فــي الــمــرة األولــى 
ــئــل فــضــيــلــتــه۴، يــقــول الــســائــل: مــا حــكــم الــمــالبــس الــتــي  كــمــا سُ
ـــتـــب عــلــيــهــا عـــبـــارات تــخــل بــالــديــن أو الـــشـــرف، حــيــث انــتــشــرت تــلــك  كُ

المالبس؟
أو  بـــالـــديـــن  يـــخـــل  مـــا  عـــلـــيـــه  يـــكـــتـــب  الــــذي  الـــلـــبـــاس   ZĆ̋ ˆb” @lbudœ
أو غــيــرهــا، وســواء  ال يــجــوز لــبــســه ســواء كــتــب بــالــلــغــة الــعــربــيــة  الــشــرف 
لــجــزء  أو  الــبــدن  لــجــمــيــع  شــامــالً  كــان  وســواء  الــنــســاء،  أو  لــلــرجــال  كــان 
أو عــضــو مــن أعــضــائــه مــثــل أن يــكــتــب عــلــيــه عــبــارة تــدل عــلــى ديــانــة  مــنــه 
أو  أعــــيــــادهــــم،  مــــن  عـــيـــد  عـــلـــى  أو  غـــيـــرهـــم،  أو   الـــنـــصـــار أو  الـــيـــهـــود 
يــجــوز  وال  ذلـــك،  نــحــو  أو  الــفــاحــشــة..  فــعــل  أو  الــخــمــر،  شـــرب  عــلــى 
حـــرام؛  وثــمــنــهــا  شـــراؤهـــا،  أو  بــيــعــهــا،  أو  األلـــبـــســـة،  هـــذه  مــثــل  تـــرويـــج 
ونــصــيــحــتــي   ،(٢ )« ــهُ ــنَ ــمَ ثَ مَ  ــرَّ حَ ــا  ــئً ــيْ شَ مَ  ــرَّ حَ ا  إِذَ ــهَ  الــلَّ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ  لــقــول 
لينالوا  عليهم  حرم  ما  ويتجنبوا  ربهم  يتقوا  أن  المسلمين  إلخواني 

 .(٣ واآلخــرة( ســعــادة الــدنــيــا 

.(٤٤٤/١٥-٤٤٥) عثيمين۴  ابن  الشيخ  ورسائل   فتاو مجموع   (١)
لــه  والــلــفــظ   (٢٠) بـــرقـــم   (٧/٣) والـــدارقـــطـــنـــي   ،(٣٤٨٨) بـــرقـــم  داود  أبــــي  ســنــن   (٢)
وصـــحـــحـــه األلـــبـــانـــي۴ فـــي كـــتـــابـــه غـــايـــة الــــمــــرام فـــي تـــخـــريـــج أحــــــادث الـــحـــالل 

برقم (٣١٨).   ص١٩٢  والحرام، 
.(٢٨٤/١٢-٢٨٥) عثيمين۴  ابن  الشيخ  ورسائل   فتاو مجموع   (٣)
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مــن  وأن  واقــتــنــاؤهــا،  الــكــالب  بــيــع  تــحــرم  كــثــيــرة  نــصــوص  وردت 
الــصــيــد  كــلــب  إال   ،(١ قـــيـــراطـــان( يـــوم  كـــل  أجــــره  مـــن  نــقــص  كــلــبــاً  اقــتــنــى 

وحــراســة الــزرع، فــإنــه يــجــوز اقــتــنــاؤهــا. وحــراســة الــمــاشــيــة، 
قــال:  جــحــيــفــةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو
ابن  حديث  من  داود  أبو   ورو  ،(٢ ) لْبِ  الْكَ نِ  ثَمَ نْ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  ى  نَهَ
ــاءَ  جَ إِنْ  وَ  ، ــبِ ــلْ ــكَ لْ ا ــنِ  ــمَ ثَ ــنْ  عَ ــهملسو هيلع هللا ىلص  الــلَّ ـــولُ  سُ رَ ــى  ــهَ قــال: «نَ عــبــاسک 

.(٣ ا» ( ابً رَ تُ ــهُ  ــفَّ كَ  ْ ــألَ ــامْ فَ  ، ــبِ ــلْ لْــكَ ا ــنَ  ــمَ ثَ ــبُ  ــطْــلُ يَ
لـــــنـــــووي۴ فــــي شـــــرح مـــســـلـــم: «وأمـــــــا الـــنـــهـــي عــــن ثــمــن  قـــــال ا
فـــيـــدل عــلــى تــحــريــم  الــكــلــب وكـــونـــه مـــن شـــر الـــكـــســـب، وكـــونـــه خــبــيــثــاً 
مــتــلــفــه،  عــلــى  قــيــمــة  وال  ثــمــنــه،  يــحــل  وال  بــيــعــه،  يــصــح  ال  وأنــــه  بــيــعــه، 
وبهذا  ال،  أم  اقتناؤه  يجوز  مما  كان  وسواء  ال،  أم  معلماً  كان  سواء 

.(٤ قــال جــمــاهــيــر الــعــلــمــاء»(
أحــداً  يــجــد  ولــم  الــحــراســة  أو  لــلــصــيــد  الــكــلــب  إلــى  احــتــاج  إذا  أمــا 

.(١٥٧٤) برقم  مسلم  وصحيح   (٥٤٨٢) برقم  البخاري  صحيح   (١)
(٢)  برقم (٢٠٨٦).   

(٣)  سنن أبي داود برقم (٣٤٨٢) وصححه األلباني۴ في صحيح سنن أبي داود 
   .٢٩٧٣ (٦٦٦/٢) برقم 
   . مختصراً  (٤٧٧/١٠) مسلم  صحيح  شرح   (٤)
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البائع؛  على  اإلثم  ويكون  يشتريه،  أن  له  جاز  بالبيع،  إال  إياه  يعطيه 
ألنــه بــاع مــا ال يــجــوز لــه بــيــعــه.

كـــلـــب  ال   ، أصــــــــالً كــــلــــب  بــــيــــع  يــــحــــل  «وال  حــــــــزم۴:  بــــــن  ا قــــــال 
مــن  يــجــد  ولــم  إلــيــه  اضــطــر  فــإن  غــيــرهــمــا،  وال  مــاشــيــة  كــلــب  وال  صــيــد، 
بـــتـــيـــاعـــه، وهـــو حـــالل لــلــمــشــتــري حــــرام عــلــى الــبــائــع  يــعــطــيــه إيــــاه فــلــه ا
وفـــداء  يــنــتــزع مــنــه الــثــمــن مــتــى قـــدر عــلــيــه، كــالــرشــوة فــي دفـــع الــظــلــم، 

أ-هـــ  .«(١ فــرق( وال  الــظــالــم  ومصانعة  األسير، 
واإلفــتــاء  الــعــلــمــيــة  لــلــبــحــوث  الــدائــمــة  الــلــجــنــة   فــتــاو بــعــض  وهـــذه 

الــكــالب: نــجــاســة  بــمــوضــوع  الــمــتــعــلــقــة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  بــالــمــمــلــكــة 
مــا  الــســائــل:  يــقــول   ،(١٧٥٥٨ رقــم (  الــفــتــو مــن  الــرابــع  الــســؤال 
عــلــى  وقـــع  وإذا  اإلنـــســـان،  جــســم  عــلــى  وقـــع  إذا  الــكــلــب  ـــعـــاب  لُ حــكــم 
ــغــســل مــع تــلــك الــثــيــاب فــي غــســالــة  ومــا حــكــم الــثــيــاب الــتــي تُ الــثــيــاب؟ 

واحــد؟ واحــدة ومــاء 
إنـــاء  مـــن  أصـــابـــه  مـــا  غــســل  يــجــب  نــجــس  الــكــلــب  ـــعـــاب  لُ  ZlaÏv€a
نْ  أَ  ، ــبُ ــلْ ــكَ لْ ا فِــيــهِ  ــغَ  لَ وَ ا  إِذَ  ، ــمْ كُ ــدِ حَ أَ ــاءِ  نَ إِ ــورُ  ــهُ لــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «طَ ثــوب؛  أو 
فــي  لــقــيــت  أُ إذا  والــثــيــاب   .(٢ )« ابِ ـــرَ بِـــالـــتُّ ــــنَّ  هُ والَ أُ  ، اتٍ ــــرَّ مَ ــبْــعَ  سَ ــهُ  ــلَ ــسِ ــغْ يَ
جــمــيــعــاً  طــهــرت  عــنــهــا  أثــر الــنــجــاســة  زال  حــتــى  ــســلــت  وغُ الــمــاء الــطــهــور 
نــجــاســة  مـــن  غــســلــهــا  يـــتـــكـــرر  أن  بـــشـــرط  وغــــيــــره،  الـــكـــلـــب  نـــجـــاســـة  مـــن 
مــقــامــه  يـــقـــوم  مـــا  أو  بـــالـــتـــراب،  أوالهـــــن  تـــكـــون  مـــــرات،  ســـبـــع  الـــكـــلـــب 

المحلى (٩/٩) كتاب البيوع مسألة رقم (١٥١٣).  (١)
داود  داود برقم (٣٤٨٢) وصححه األلباني۴ في صحيح سنن أبي  سنن أبي   (٢)

.٢٩٧٣ (٦٦٦/٢) برقم 
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 .(١ كــالــصــابــون واألشــنــان(
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < <Áñ¬       

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <K�Èé÷] <Ÿa <àËà√÷]Çf¬ <K·]áÁÀ÷] <x÷^ë <KÇËá <Áe_ <Ü”e
بالمملكة  مقيمون  نحن  السائل:  يقول   (٢١٤٨٧) رقم   الفتو  
اللَّه –  – أعزكم  كالباً  يقتنون  المسلمين  غير  الناس  حيث  المتحدة، 
وبــكــثــرة، حــتــى فـــي بــعــض األحـــيـــان يــكــون مـــن الــصــعــب الــتــجــنــب مــن 
الـــكـــالب ونـــحـــن ذاهــــبــــون مـــن وإلـــــى الـــبـــيـــت، وبــــالــــذات حـــيـــن نــكــون 
وتبديل  لغسل  البيت  إلى  العودة  علينا  ويعسر  المساجد،  إلى  أقرب 

الــثــيــاب الــتــي المــســت الــكــالب؟
الكالب  لُعاب  من  شيء  ثيابك  أو  بدنك  يصب  لم  إذا   ZlaÏv€a
الكالب  مالمسة  ومجرد  صحيحة،  صالتك  فإن  دمها،  أو  عرقها  أو 

أو تــبــديــلــهــا لــذلــك. وال يــجــب عــلــيــك غــســلــهــا  لــثــيــابــك ال يــنــجــســهــا، 
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < <Áñ¬       

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <K�Èé÷] <Ÿa <àËà√÷]Çf¬ <K·]áÁÀ÷] <x÷^ë <KÇËá <Áe_ <Ü”e
األشنان شجر في األرض الرملية يستعمل هو أو رماده  في غسل الثياب واألواني.   (١)
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الكلب  السائل:  يقول  رقم (٢٠٢٥١)،   الفتو من  الثاني  السؤال 
ومتى  آخر؟  شيء  أم  اللُعاب  أهو  فيه،  النجس  الشيء  هو  فما  نجس، 
بالتراب؟ إحداهن  مرات  سبع  يديه  يغسل  أن  اإلنسان  على  يجب 

غــســل  ويــجــب  ــعــابــه،  ولُ وعــرقــه  روثــه  كــلــه  نــجــس  الــكــلــب   ZlaÏv€a
فيجب  خاصة  اللعاب  أما  يطهر،  حتى  بالماء  وغيره  إناء  من  ثه  لوَّ ما 
يــقــوم  مـــا  أو  بـــالـــتـــراب  إحـــداهـــن  بـــالـــمـــاء  مــــرات  ســبــع  أصـــابـــه  مـــا  غــســل 
ــورُ  ــهُ مــقــامــه مــن الــمــنــظــفــات كــالــصــابــون وغــيــره؛ لــقــول الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «طَ
ـــنَّ  هُ والَ أُ  ، اتٍ ـــرَّ مَ ــعَ  ــبْ سَ ــهُ  ــلَ ــسِ ــغْ يَ نْ  أَ  ، ــبُ ــلْ ــكَ لْ ا فِــيــهِ  ـــغَ  لَ وَ ا  إِذَ  ، ــمْ كُ ــدِ حَ أَ ـــاءِ  نَ إِ

.(٢ )(١ )« ابِ بِــالــتُّــرَ
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
^ñ¬_ <

·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <K·]áÁÀ÷] <x÷^ë <KÇËá <Áe_ <Ü”e
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <K�Èé÷] <Ÿa <àËà√÷]Çf¬ < < < <


أبي  سنن  صحيح  في  األلباني۴  وصححه   ،(٣٤٨٢) برقم  داود  أبي  سنن   (١)
   .٢٩٧٣ داود (٦٦٦/٢) برقم 

المجموعة  من/١٩٦-١٩٧)   ٤) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (٢)
الثانية. 
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Z|ˆbià€a @HcI

 ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª﴿ تــعــالــى:  قـــال 
حــل  عــلــى  الــكــريــمــة  اآليـــــة  دلــــت   ،[ [الــــمــــائــــدة:٥   ﴾¹  ¸  ¶  μ
غير  على  ذبحهم  يكن  لم  ما   والنصار اليهود  وهم  الكتاب  أهل  ذبائح 
الــوجــه الــشــرعــي كــالــذبــح بــالــخــنــق، أو الــضــرب عــلــى الـــرأس، أو الصعق 
بــالــكــهــربــاء.. ونــحــو ذلـــك مــن الــوجــوه الــمــحــرمــة، فـــإن لــم تــعــلــم الــطــريــقــة 
من  ونحوها  السابقة  اآلية  بعموم  أخذاً  بالحل  قيل  فقد  بها،  بحت  ذُ التي 
النصوص العامة، وال دليل في اآلية على ذلك، إذ لو أُخذ بعموم اللفظ 
وال  ذبح  حال  أي  وعلى  كان،  جنس  أي  من  الكتاب  أهل  طعام  لنا  لحل 
قائل بذلك، مع التنبيه إلى أن هذا القول لو أُخذ به فغاية ذلك رفع اإلثم 
وتــبــقــى تــلــك الــلــحــوم الــمــذبــوحــة عــلــى غــيــر الــوجــه الــشــرعــي غــيــر صالحة 

وأمراض. أضرار  من  تحتوي  بما  لألكل 
والــــقــــول بـــالـــمـــنـــع عـــلـــى هــــذا هـــو الـــمـــتـــرجـــح حـــكـــمـــاً الــمــتــعــيــن حـــاالً 
، وهــــو قــــول لــبــعــض أهــــل الـــعـــلـــم مـــن الــمــتــقــدمــيــن، «قـــــال شــيــخ  وواقــــعــــاً

 e  d  c﴿ :اإلسالم ابن تيمية۴ بعد كالم في الجمع بين قوله
واألشبه  قال:   ،﴾μ  ´  ³  ²  ±  °﴿ وقوله:   ،﴾g  f
بــالــكــتــاب والــســنــة مـــا دل عــلــيــه كـــالم أحــمــد مـــن الــحــظــر، وإن كـــان مــن 
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مــتــأخــري أصــحــابــنــا مــن ال يــذكــر هــذه الــروايــة بــحــال، وذلـــك ألن قــولــه: 
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '﴿
لم  محفوظ  عموم   ،[ [الــمــائــدة:٣   ﴾9  8  7  6  5  4  3  2
تــخــص مــنــه صـــورة، بــخــالف طــعــام الــذيــن أوتـــوا الــكــتــاب، فــإنــه يــشــتــرط 
لــه الـــذكـــاة الــمــبــيــحــة، فــلــو ذكـــى الــكــتــابــي فــي غــيــر الــمــحــل الــمــشــروع لــم 
تــبــح ذكــاتــه، وألن غــايــة الــكــتــابــي أن تــكــون ذكــاتــه كــالــمــســلــم، والــمــســلــم 
بذلك  يكفر  كان  وإن  يبح،  لم  اللَّه  غير  باسم  ذبح  أو  اللَّه  لغير  ذبح  لو 
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ﴿ ألن قوله:  الذمي  فكذلك 
ونحن  هــذا،  يستحلون  كــانــوا  وإن  وهــم  ســواء،   .[ [الــمــائــدة:٥   ﴾¹  ¸
دليالن  تعارض  قد  وألنه  لنا،  يحل  استحلوه  ما  كل  فليس  نستحله،  ال 
باسم  أو  اللَّه  لغير  الذبح  وألن  يُقدم،  أن  أولى  فالحاظر  ومبيح،  حاظر 
من  فهو  السالم،  عليهم  األنبياء  دين  من  ليس  أنه  يقيناً  علمنا  قد  غيره، 
منتف  ذبائحهم،  حلت  ألجله  الذي  فالمعنى  أحدثوه،  قد  الذي  الشرك 

(١) هـ أ  أعلم.  واللَّه  هذا.  في 
وقــال ابــن رجــب۴: «ومــا أصــلــه الــحــظــر كــاألبــضــاع، ولــحــوم 
في  تردد  فإن  والعقد،  التذكية  من  حله  بيقين  إال  يحل  فال  الحيوان، 
شــيء مــن ذلــك لــســبــب آخــر رجــع إلــى األصــل فــبــنــى عــلــيــه، فــمــا أصــلــه 
الــحــرمــة بــنــي عــلــى الــتــحــريــم، ولــهــذا نــهــى الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص عــن أكــل الــصــيــد 

 .(٢ أو كــلــب غــيــر كــلــبــه» ( الــذي يــجــد فــيــه الــصــائــد أثــر ســهــم 
ــــه بــن  وقــــــد فـــصـــل حـــكـــم هــــــذه الـــمـــســـألـــة ســـمـــاحـــة الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــــلَّ

 .(٦٠/٢) المستقيم  الصراط  اقتضاء    (١)
ص٨٨-٨٩.  والحكم  العلوم  جامع    (٢)
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السعودية  العربية  بالمملكة  األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  حميد۴: 
في  حفظه اللَّه  الــفــوزان  صــالــح  الــشــيــخ  عــنــه  نــقــلــهــا  مــخــطــوطــة   فــتــو فــي 

نصها: وهذا  والذبائح،  الصيد  وأحكام  األطعمة  أحكام  كتابه 
مــعــلــبــة  الــخــارج  مــن  الــمــســتــوردة  الــلــحــوم  حــكــم  مــا  @Z›ˆbé€a @fiÏ‘Ì
 البلو وعمت   والقر المدن  في  انتشارها  كثر  والتي  معلبة  وغير 
الحظر؟  أم  اإلباحة  فيها  األصل  هل  منها،  يسلم  بيت  يكاد  فال  بها، 

األجــر. نــرجــو بــيــان ذلــك مــفــصــالً ولــكــم 
١) والـــحـــيـــوانـــات  لــــفــــتــــو: (األصـــــــل فــــي األبــــــضــــــاع( وهــــــذا نــــص ا
ألركـــانـــه  مـــســـتـــجـــمـــع  صـــحـــيـــح  بـــعـــقـــد  إال  الـــبـــضـــع  يـــحـــل  فــــال  الـــتـــحـــريـــم، 
تــحــقــق  بـــعـــد  إال  الــــحــــيــــوانــــات  لــــحــــوم  أكـــــل  يــــبــــاح  ال  كـــمـــا  وشـــــروطـــــه، 
ـــه ســبــحــانــه وتــعــالــى حـــرم الــمــيــتــة  تــذكــيــتــهــا مـــن أهـــل الــتــذكــيــة، فـــإن الـــلَّ
ــــه بــــه، وحـــــرم الــمــنــخــنــقــة  لــــلَّ لــــــدم ولـــحـــم الـــخـــنـــزيـــر ومــــا أهــــل لـــغـــيـــر ا وا
فــهــذا  ذكـــى،  مــا  إال  الــســبــع  وأكــيــلــة  والــنــطــيــحــة  والــمــتــرديــة  والــمــوقــوذة 
الــمــســلــمــون  ذكــاه  مــا  إال  الــتــحــريــم  الــحــيــوان  فــي  األصــل  أن  عــلــى  يــدل 
والـــمـــريء  الـــنـــفـــس،   مـــجـــر وهــــو  الـــحـــلـــقـــوم  بـــقـــطـــع  الـــكـــتـــاب  أهــــل  أو 
وهـــو مــجــر الــطــعــام والـــمـــاء مــع قــطــع الــودجــيــن فــي قـــول طــائــفــة مــن 
بــالد  مــن  اســتــيــراده  إن كــان  مــن الــلــحــوم الــمــعــلــبــة  يــرد  فــمــا  أهــل الــعــلــم، 
كــتــاب  أهل  وأكثرهم  مــعــظــمــهــم  أو  الكتاب  أهل  بالد  من  أو  إسالمية 
وإن كــانــت  فــال شــك فــي حــلــه،  وعــادتــهــم يــذبــحــون بــالــطــريــقــة الــشــرعــيــة 
أكثرهم  أو  عادتهم  جرت  بالد  من  تستورد  المستوردة  اللحوم  تلك 

الفروج.  أي  األبضاع:   (١)
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الكهربائية..  بالصاعقة  أو  الرأس  بضرب  أو  بالخنق  يذبحون  أنهم 
المسلمين  غير  يذبحه  ما  وكذلك  تحريمها،  في  شك  فال  ذلك،  ونحو 
شيوعي،  أو  قادياني،  أو  مجوسي،  أو  وثني،  من  الكتاب  أهل  وغير 
البد  ذكى  ما  ألكل  المبيحة  التذكية  ألن  ذكوه؛  ما  يباح  فال  ونحوهم 
ال  هؤالء  وغير  وإرادة،  قصد  له  عاقل  كتابي  أو  مسلم  من  تكون  أن 

يــبــاح تــذكــيــتــهــم.
أمـــا إذا جــهــل األمــــر فـــي تــلــك الــلــحــوم ولـــم يــعــلــم عـــن حـــالـــة أهــل 
الشرعية  بالطريقة  يذبحون  هــل  اللحوم  تلك  منها  وردت  التي  البلد 
تحريم  في  شك  فال  األمر  وجهل  المذكين  حالة  يعلم  ولم  بغيرها  أم 
لجانب  تغليباً  الذبح  في  عادتهم  أمر  المجهول  البالد  تلك  من  يرد  ما 
سواء  الحظر  جانب  فيغلب  وحاظر  مبيح  اجتمع  إذا  أنه  وهو  الحظر، 
أكــــان فـــي الـــذبـــائـــح أو الــصــيــد، ومــثــلــه الــنــكــاح كــمــا قــــرره أهـــل الــعــلــم، 
مــنــهــم شــيــخ اإلســـالم ابـــن تــيــمــيــة، والــعــالمــة ابـــن الــقــيــم، والــحــافــظ ابــن 
العسقالني،  حجر  ابن  الحافظ  وكذلك  الحنابلة،  من  وغيرهم  رجب 
واإلمـــــــام الـــــنـــــووي.. وغـــيـــرهـــم كـــثـــيـــر مـــســـتـــدلـــيـــن بـــمـــا فــــي الــصــحــيــحــيــن 
ا  لــــه: «إِذَ ملسو هيلع هللا ىلص قـــــال  الـــنـــبـــي  أن  حـــاتـــم  بـــن  عــــدي  حـــديـــث  مـــن  وغـــيـــرهـــمـــا 
تَ  ــدْ جَ ــإِنْ وَ ، فَ ــلْ ــكُ ــلــيــهِ فَ ــه عَ ــمَ الــلَّ تَ اسْ ـــرْ كَ ذَ ــمَ ، وَ ــلَّ ــعَ ــمُ ــبَــكَ الْ ــلْ ــتَ كَ ــلْ سَ رْ أَ

.(١)« لْ كُ أْ تَ الَ  فَ خرْ  آَ بًا  لْ كَ هُ  عَ مَ
آخــر أنــه  وجــد مــع كــلــبــه الــمــعــلــم كــلــبــاً  إذا  يــدل عــلــى أنــه  فــالــحــديــث 
مــبــيــح  الــصــيــد  هـــذا  فـــي  اجــتــمــع  فــقــد  الــحــظــر،  لــجــانــب  تــغــلــيــبــاً  يــأكــلــه  ال 
صحيح البخاري برقم (٥٤٧٦) وصحيح مسلم برقم (١٩٢٩) وله ألفاظ كثيرة.   (١)
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وهــو إرســال الــكــلــب الــمــعــلــم إلــيــه، وغــيــر مــبــيــح وهــو اشــتــراك الــكــلــب 
ــهُ  ــتَ صــبْ أَ ا  : «إِذَ أيــضــاً وقــالملسو هيلع هللا ىلص  مــن أكــلــه،  مــنــع الــرســولملسو هيلع هللا ىلص  لــذا  اآلخــر، 

١) مــتــفــق عــلــيــه. )« ــلْ كُ ــأْ تَ ــالَ  فَ ــاءِ  لْــمَ فِــي ا ــعَ  قَ ــوَ فَ ــكَ  ــمِ ــهْ بِــسَ
ــرَ  تَ ــمْ  لَ وَ ــهُ  ــلَ ــتَ قَ ــكَ  ــمَ ــهْ سَ نَّ  أَ ــتَ  ــلِــمْ عَ ا  الــتــرمــذي: «إِذَ عــنــد  روايــة  وفــي 

٢) وقــال: حــســن صــحــيــح عــن عــدي بــن حــاتــم. )« ــلْ ــكُ فَ ــبُــعٍ  سَ ــرَ  ثَ فِــيــهِ أَ
مــن  فــيــه  يــوجــد  الــذي  األثــر  الــصــيــد: «إن  فــي  حــجــر۴  ابــن  قــال 
ذلــك  غــيــر  أو  آخــر  رامٍ  ســهــم  أثــر  يــكــون  أن  مــن  أعــم  الــرامــي  ســهــم  غــيــر 
لــــتــــردد، وقــــال أيـــضـــاً عــنــد  مـــن األســـبـــاب الـــقـــاتـــلـــة فـــال يـــحـــل أكـــلـــه مـــع ا
هــل  الـــتـــردد  يــقــع  حــيــنــئــذ  ألنـــه  تـــأكـــل)  فـــال  الـــمـــاء  فـــي  وقـــع  قـــولـــه: (وإن 
فمات  أصابه  السهم  أن  تحقق  فلو  الماء،  في  الغرق  أو  السهم  قتله 

.(٣ فــهــذا يــحــل أكــلــه» ( إال بــعــد أن قــتــلــه الــســهــم  فــلــم يــقــع فــي الــمــاء 
الــمــاء  فــي  الــصــيــد  وجــد  إذا  مــســلــم:  شــرح  فــي  الــنــووي۴  قــال 
ينته  لم  ما  محله  بأن  الرافعي  صرح  وقد   . أ-هـ باالتفاق.  حرم  غريقاً 
الــصــيــد بــتــلــك الــجــراحــة إلــى حــركــة الــمــذبــوح فــإنــه انــتــهــى إلــيــهــا بــقــطــع 
ي  رِ ــدْ تَ الَ  ــكَ  نَّ ــإِ ويــؤيــده قــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «فَ فــقــد تــمــت ذكــاتــه،  مــثــالً  الــحــلــقــوم 
الذي  هو  سهمه  أن  علم  إذا  أنه  على  فدل   (٤ مك»( هْ سَ وْ  أَ  ، هُ  تَلَ قَ اءُ  الْمَ

فــتــح الــبــاري. قــتــلــه أنــه يــحــل. انــتــهــى مــلــخــصــاً مــن 
.(١٩٢٩) برقم  مسلم  وصحيح   (٥٤٨٤) برقم  البخاري  صحيح    (١)

حسنصحيح.    حديث  وقال   (١٤٦٨) برقم    (٢)
الباري (٦١١/٩). فتح    (٣)

مسلم (٨١/١٣).   صحيح  شرح    (٤)
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ألمكان  الماء  في  وجده  إذا  أكله  عن  نهاه  إنما  الخطابي:  وقال 
أن يــكــون الــمــاء قــد غــرقــه فــيــكــون هــالكــه مــن الــمــاء ال مــن قــبــل الــكــلــب 
واألصل  سهمه،  لغير  أثراً  فيه  وجد  إذا  وكذلك  الذكاة،  آلة  هو  الذي 
أخــل  فــمــهــمــا  اإلبــاحــة  وقــعــت  بــهــا  الــتــي  شــرائــطــهــا  تــراعــى  الــرخــص  أن 

٢). أ.هـــ )(١ األصــلــي( األمــر إلــى الــتــحــريــم  بــشــيء مــنــهــا عــاد 
الــعــلــمــاء  كـــبـــار  هــيــئــة  - عضو  الــــفــــوزانڤ  صـــالـــح  الــشــيــخ  قــــال 
حكم  في  السابقين  القولين  في  «وبالنظر  السعودية-:  العربية  بالمملكة 
هذا النوع من اللحوم يتضح رجحان القول بالتحريم لقوة مبناه ووضوح 

وجوه: من  وذلك  أدلته 
بــغــيــر  تــمــوت  الــتــي  الــحــيــوانــات  لــحــوم  حــرم  ــه  الــلَّ أن   ZfiÎ˛a@ÈuÏ€a
إلــى قــولــه:   ،﴾#  "  !﴿ فــي قــولــه ســبــحــانــه:  شــرعــيــة  ذكــاة 
الذكاة  اللحوم  هذه  في  تتحقق  لم  فما   ،[  ٣ [المائدة:  ﴾5  4  3  ﴿

الــشــرعــيــة فــهــي مــحــرمــة بــنــاء عــلــى األصــل.
ســـمـــاحـــة  ســـاقـــهـــا  لــــتــــي  ا لـــشـــرعـــيـــة  ا لــــنــــصــــوص  ا أن   ZÔ„br€a @ÈuÏ€a
غــلــب  وحــاظــر  مــبــيــح  اجــتــمــع  إذا  أنــه  بــوضــوح  تــبــيــن  فــتــواه  فــي  لــشــيــخ  ا
مـــذكـــاة  كـــونـــهـــا  بـــيـــن  تــــرددت  كـــذلـــك  لـــلـــحـــوم  ا وهــــذه  لـــحـــظـــر،  ا جـــانـــب 
جــانــب  فــيــغــلــب  تــحــل  فــال  مــذكــاة  غــيــر  وكــونــهــا  فــتــحــل  لــمــبــيــحــة  ا لــذكــاة  ا
لــهــم  أقــوا لــشــيــخ  ا ســاق  لــذيــن  ا األئــمــة  كــبــار  ذلــك  قــرر  وكــمــا  لــتــحــريــم،  ا

.لــفــتــو ا فــي 
   .(٢٩١/٤) السنن  معالم    (١)

حميد.  بن  الله  عبد  الشيخ  سماحة   فتو من  المقصود  انتهى    (٢)
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األسواق  بها  تمتلئ  التي  الهائلة  الكميات  هذه  أن   Zs€br€a @ÈuÏ€a
الـــشـــرعـــيـــة  الــــذكــــاة  تـــأتـــي  أن  يـــســـتـــبـــعـــد  وغــــيــــره  الــــدجــــاج  مــــن  الـــعـــالـــمـــيـــة 

. بــشــروطــهــا عــلــى أفــرادهــا كــلــهــا ألنــهــا تــذبــح وتــعــلــب آلــيــاً
واألحكام  الديني  العهد  من  والتحلل  اإللحاد  أن   Z…iaä€a @ÈuÏ€a
لـــــزمـــــان وقــــلــــت األمــــانــــة  لــــنــــاس فــــي هـــــذا ا الـــشـــرعـــيـــة قــــد غـــلـــب عـــلـــى ا
والــصــدق فــال يــعــتــمــد عــلــى أقـــوال هـــؤالء الــمــصــدريــن لــهــذه الــلــحــوم، 
الــطــريــقــة  عـــلـــى  ذكـــيـــت  بـــأنـــهـــا  أغــلــفــتــهــا  ظـــهـــر  عـــلـــى  كــتــابــتــهــم  عـــلـــى  وال 
يــقــطــع شــيء  الــدجــاج بــرأســه لــم  وجــد بــعــض  وقــد  ال ســيــمــا  اإلســالمــيــة 
يحتاج  ال  ما  أغلفة  على  مكتوبة  العبارة  هذه  وجدت  كما  رقبته  من 
عــبــارة  هــي  إنــمــا  الــكــتــابــة  هــذه  أن  عــلــى  يــدل  مــمــا  كــالــســمــك،  ذكــاة  إلــى 
بـــتـــزاز  وا عـــن دعـــايـــة مــكــذوبــة يــقــصــد بــهــا مــجــرد تـــرويـــج هـــذه الــلــحــوم 

األمــوال بــالــبــاطــل.
مــن  لـــنـــوع  ا هــــذا  بــــاح  أ مـــن  لـــقـــول  يـــكـــن  لـــم  نــــه  أ  ZèflbÇ€a @ÈuÏ€a

 °﴿ لــكــريــمــة:  ا اآلية  بــعــمــوم  لــتــمــســك  ا  سو مــســتــنــد  من  لــلــحــوم  ا
لــنــصــوص  بــا مــخــصــوص  لــعــمــوم  ا وهــذا   ،﴾μ  ´  ³  ²  ±

 '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  كــقــولــه  لــكــثــيــرة  ا
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
لــتــي  ا لـــنـــصـــوص  وبـــا  ،[  ٣ ئـــدة: لـــمـــا [ا  ﴾9  8  7  6  5  4  3
ــه  لــلَّ وا لــحــظــر.  ا جــانــب  غــلــب  وإباحة  حــظــر  اجــتــمــع  إذا  أنه  عــلــى  تدل 

.(١ ) أعــلــم»

األطعمة وأحكام الصيد والذبائح للشيخ صالح الفوزانڤ، ص(١٦٢-١٦٦).    (١)
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NpbiÎäí‡€a@Îc@p¸Ï◊d‡€a@Ôœ@pbfläz‡€a@fiÏÅÖ@HlI

ومــــن الـــمـــشـــاكـــل الـــتـــي يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الـــمـــســـلـــمـــون هــــنــــاك، دخــــول 
الــمــشــروبــات،  أو  الــمــأكــوالت  فــي  مــنــهــا  جـــزء  أو  الــمــحــرمــات  بــعــض 
لــم  أو  مــحــرمــة،  حــيــوانــات  أو  الــمــيــتــة،  أو  الــكــحــول،  أو  كــالــخــنــزيــر، 

أو غــيــرهــا. تــذكــى ذكــاة شــرعــيــة 
<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷] <Í <^j˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â

VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]
شــيء  فــيــهــا  دخــــل  أُ الـــتـــي  الــمــصــنــعــات  اســتــعــمــال  يــبــيــح  رأي  ظــهــر   
هــذا الــمــحــرم مــا يــخــرجــه مــن طــبــيــعــتــه لــطــبــيــعــة  جـــري عــلــى  مــحــرم، ثــم أُ
أخـــــر، مـــثـــل اســـتـــخـــدام الـــشـــحـــوم الـــمـــحـــرمـــة (شـــحـــم الـــخـــنـــزيـــر) بــعــد 
مـــعـــامـــلـــتـــهـــا كـــيـــمـــاويـــاً لـــتـــصـــيـــر شـــحـــمـــاً يـــخـــتـــلـــف فــــي طــبــيــعــتــه عــــن شــحــم 
الرأي؟  هذا  شرعية  فما  الصابون،  صناعة  في  يستخدم  ثم  الخنزير، 

هــذا الــصــابــون؟ مــد شــرعــيــة اســتــخــدام  ومــا 
، وشـــحـــمـــه داخــــــل فــي  ZlaÏ��v��€a يــــحــــرم تــــنــــاول الـــخـــنـــزيـــر مـــطـــلـــقـــاً
األمــة عــلــى ذلــك، مــهــمــا عــولــج شــيء مــن الــخــنــزيــر  الــتــحــريــم إلجــمــاع 

.(١ وال اســتــعــمــالــه( لــيــخــرج عــن طــبــيــعــتــه، فــال يــحــل اســتــخــدامــه 
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < <

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬
   .٧٣٢٢ رقم   فتو واإلفتاء (٢٨٢/٢٢)  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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<ŸÁv”÷]<›]Ç~jâ]<‡¬<ÌËÅÁ√ä÷]<ÌÈeÜ√÷]<Ì”◊€€÷^e<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]<k◊Ú âÊ
[l^eÊÜé€÷]Ê<l˜Á“`€÷] <Í

الــكــثــيــر  تـــنـــاول  كـــان  إن  الـــكـــحـــول  بـــمـــادة  خــلــط  مـــا   ZlaÏv€a @Êbÿœ
وشـــربـــاً  أكــــالً  كـــثـــيـــره  وال  قــلــيــلــه  اســـتـــعـــمـــال  يـــجـــوز  ال  فـــإنـــه  يـــســـكـــر،  مـــنـــه 

 &  %  $  #  "  !﴿ تــعــالــى:  ــه  الــلَّ لــقــول  وتــداويــاً  وتــطــيــبــاً 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
رَ  كَ سْ أَ ا  «مَ النبيملسو هيلع هللا ىلص:  وقول   ،[ [المائدة  ﴾F  E  D  C  B A  @
تَداووا  تَ الَ  وَ اللَّه،  بَادَ  عِ ا  وْ اوَ «تَدَ وقولهملسو هيلع هللا ىلص:   ،(١ )« امٌ  رَ حَ هُ  لِيلُ قَ فَ هُ  ثِيرُ كَ

.(٢ اء »( وَ ــهُ دَ ــعَ لَ مَ ــزَ نْ إِالَّ أَ اءً ،  لَ دَ ــزَ نْ ــاَ أَ ــه مَ الــلَّ ــإِنَّ  فَ  ، امٍ ــرَ بِــحَ
فيجب  باجتنابها،  وأمر  رجس،  الخمر  بأن  سبحانه  اللَّه  حكم  وقد 
نزل  لما  وألنــه  الستعمالها؛  وسيلة  وإمساكها  بقائها  فــي  ألن  إتــالفــهــا، 

المدينة. أسواق  في  فأريقت  بإراقتها،  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أمر  الخمر  تحريم 
ال  ال يــســكــر كــثــيــره، فــإنــه  إذا كــان الــمــخــلــوط بــمــادة الــكــحــول  وأمــا 

 .(٣ بــأس بــاســتــعــمــالــه ألنــه لــيــس بــخــمــر(
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

داود  أبي  سنن  صحيح  في  األلباني۴  وصححه   (٣٦٨١) برقم  داود  أبي  سنن   (١)
(٧٠٢/٢) برقم ٣١٢٨.  

سنن ابن ماجه برقم (٣٤٣٦) وصححه األلباني۴ في صحيح سنن ابن ماجه   (٢)
  .٢٧٧٢ (٢٥٢/٢) برقم 

(١٤٩/٢٢-١٥٠) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (٣)
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^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬< < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬       

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <K�Èé÷] <Ÿa <àËà√÷]Çf¬ <K·]áÁÀ÷] <x÷^ë <KÇËá <Áe_ <Ü”e
<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú âÊ

VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]
األبــقــار  مــن  الــتــالــيــة  الــمــواد  عــلــى  تــحــتــوي  مــأكــوالت  ــعــد  تُ الــشــركــة   
ثــيــن،  لــيــثــي  األعــداد  جــلــســرول، إي  جــالتــيــن،  بــحــالل:  لــيــســت  هــي  الــتــي 

؟ حــرامــاً الــمــأكــوالت  األشــيــاء  هــذه  تــجــعــل  هــل 
ZlaÏ��v��€a الــــمــــأكــــوالت الـــتـــي يـــدخـــل فــــي تـــركـــيـــبـــهـــا مـــــواد مــحــرمــة 
يجوز  ال  حراماً  تكون  المحرمة،  الحيوانات  ولحوم  الميتة  كأجزاء 
وهـــذا   ،[  ٣ [الــــمــــائــــدة:   ﴾#  "  !﴿ تـــعـــالـــى:  لـــقـــولـــه  أكـــلـــهـــا 

 .(١ أو مــا كــان بــعــضــه مــنــهــا( إذا كــان كــلــه مــن لــحــوم الــمــيــتــة  يــشــمــل 
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ <

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <K <·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <K·]áÁÀ÷] <x÷^ë <K�Èé÷] <Ÿa <àËà√÷]Çf¬
بــرقــم   (٣٠١/٢٢-٣٠٢) واإلفــــتــــاء  الــعــلــمــيــة  لــلــبــحــوث  الـــدائـــمـــة  الــلــجــنــة   فـــتـــاو  (١)

.١٧٨٨١
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كَّ ذكـــاة  ــــذَ يُ ولـــحـــوم الـــحـــيـــوانـــات الــمــحــرمــة تــشــتــمــل جــمــيــع مـــا لـــم 
والـــنـــمـــر،  الـــكـــلـــب،  مـــثـــل  الـــســـبـــاع  مـــن  نـــاب  ذي  كـــل  وكـــذلـــك  شـــرعـــيـــة، 
واألســـد، وغــيــره، ومــخــلــب مــن الــطــيــر كــالــصــقــر، والــنــســر، والــعــقــاب، 
ذِي  ــلِّ  كُ وَ  ، ــعِ  ــبُ الــسَّ ــنَ  مِ ــابٍ  نَ ذِي  ــلِّ  كُ ــنْ  عَ ــى  ــهَ نَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيَّ لــنَّ ا نَّ  ألَ وغــيــره؛ 

.(١ ــيْــرِ ( الــطَّ ــنَ  ــبٍ مِ ــلَ ــخْ مِ
ولزيادة التفصيل في هذه المحرمات راجع كتاب الدرر المنتقاة (٢). 
الـــســـائـــل: يــعــانــي  يـــقـــول  عـــثـــيـــمـــيـــن۴،  بـــن  مــحــمــد  الـــشـــيـــخ  ـــئـــل  سُ
الــمــســافــر لــبــالد الــغــرب مــشــكــلــة فــي الــطــعــام عــنــدمــا يــضــطــر لــلــســكــن فــي 
التي  والخمور  الخنزير  لحم  من  تحرج  إن  فهو  الصيام،  ثم  الفنادق 
شيء  كل  في  يضعونه  الذي  الخنزير  ودهن  شحوم  فإن  بارزة،  يراها 
البيض  يقلى  وال  األطعمة،  وأنواع  والبسكويت  والكيك  الخبز  في 
الــتــحــرز  يــســتــطــيــع  وال  عــنــدهــم،  ورخصه  لــكــثــرتــه  ذلك  غــيــر  إلى  به،  إال 
ومــا  تــنــصــحــونــه؟  فــبــمــاذا  ذلـــك،  عــلــى  الــســيــطــرة  يــســتــطــيــع  ال  بـــل  مــنــهــا، 

حــكــم صــيــامــه؟
الــفــنــادق  عــن  يــبــتــعــد  أن  ذكــر  كــمــا  األمــر  كــان  إذا  نــنــصــحــه   ZlaÏv€a
فإذا  يتمكن،  كان  إذا  ذلك  من  الخالية  الخاصة  المطاعم  في  ويكون 
نحوه  أو  خبزاً  الفندق  غير  من  يشتري  أن  بإمكانه  فإنه  يمكن  ال  كان 
بشيء  أو  بشاي  أو  بحليب  ويؤدمه  الشيء  هذا  عن  بعيداً  يكون  مما 
مــحــرم  الــخــنــزيــر  ألن لــحــم  ــه؛  الــلَّ حــرم  عــمــا  يــبــتــعــد  حــتــى  مــن الــمــعــلــبــات 

   .(١٩٣٤) برقم  مسلم  صحيح   (١)
   .(٣١٥/٨-٣٢٦) للمؤلف   (٢)
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ويــحــذر  هـــذا فــالــمــؤمــن الـــذي يــخــاف ربـــه  واإلجـــمـــاع، وعــلــى  بــالــنــص 
وهـــذه  يـــتـــصـــرف،  كــيــف  يـــعـــرف  مـــحـــرم  شـــيء  عــلــى  بـــدنـــه  يـــربـــي  أن  مـــن 
مــن  استطاع  ما  يقلل  أن  لإلنسان  توجب  السائل  ذكرها  التي  الحال 
الــذهــاب لــبــالد الــكــفــر؛ ألن الــذهــاب إلــى بــالد الــكــفــر فــيــه خــطــر عــظــيــم 

واألخــالق، واالتــجــاه. عــلــى الــعــقــيــدة، 
Z¬Îäë@Úq˝ri@¸g@ä–ÿ€a@Ö˝i@Û€g@äœbéÌ@Êc@Êbé„fi€@ãÏvÌ@¸@aàË€Î

الــتــي  الــشــبــهــات  بــه  يــدفــع  ــه  الــلَّ بــشــريــعــة  عــلــم  عــنــده  يــكــون  أن   -١
ــه. يــوردهــا عــلــيــه أعــداء الــلَّ

واالنــزالق  الــشــهــوات  اتــبــاع  مــن  يــحــمــيــه  ديــن  عــنــده  يــكــون  أن   -٢
فــي مــهــاوي الــضــالالت.

أو مــحــتــاجــاً إلــيــه، ال  ٣- أن يــكــون مــضــطــراً لــلــســفــر إلــى الــخــارج، 
 .(١ أو الــتــرفــه( لــمــجــرد الــنــزهــة 
ZÂÓ◊äí‡€aÎ@âb–ÿ€a@Ô„aÎc@Ôœ@›◊˛a@Mx

ــدعــى إلــى ولــيــمــة طــعــام  يُ الــذي يــعــيــش فــي بــالد الــكــفــر قــد  الــمــســلــم 
تــقــدم لــه بــأوانــي الــكــفــار، فــهــل يــأكــل مــنــهــا أم ال؟

الشاة  مــن  أكــل  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  «ثبت  عثيمين۴:  ابــن  الشيخ  قــال 
من  وأصــحــابــه  تــوضــأ  وكــذلــك  خــيــبــر(٢)،  فــي  لــه  هــديــت  أُ الــتــي  المسمومة 

 .(٨٢/٢٠-٨٣) عثيمين۴  ابن  للشيخ  الممتع  الشرح   (١)
.(٥٧٧٧) برقم  البخاري  صحيح   (٢)
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مزادة امرأة مشركة(١)، كل هذا يدل على أن ما باشر الكفار فهو طاهر، 
وأمـــا حــديــث أبـــي ثــعــلــبــة الــخــشــنــيگ أنـــه ســـأل الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص عـــن األكـــل 
الَ  مْ  آنِيَتِهِ يْرَ  غَ ــمْ  تُ ــدْ جَ وَ ــإِنْ  «فَ  : النبيملسو هيلع هللا ىلص  له  فقال  المشركين،  أوانــي  في 

ا»(٢).  فِيهَ لُوا  كُ وَ  ، ا  لُوهَ سِ اغْ فَ ا  هَ يْرَ غَ وا  دُ تَجِ نْ  أَ إِالَّ  ا،  فِيهَ لُوا  أْكُ تَ

فــهــذا يـــدل عــلــى أن األولــــى الــتــنــزه، ولــكــن كــثــيــراً مـــن أهـــل الــعــلــم 
أكل  من  النجاسات  بمباشرة  عرفوا  أنــاس  على  الحديث  هذا  حملوا 
الــخــنــزيــر ونــحــوه، فــقــالــوا إن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص مــنــع مــن األكـــل فــي آنــيــتــهــم إال 
وهو  جيد  الحمل  وهذا  فيها،  ونأكل  نغسلها  فإننا  غيرها،  نجد  لم  إذا 

الشرع»(٣).  قواعد  مقتضى 

@bËÓœ @äín‰Ì @Ôn€a @Ö˝j€a @Îc @Lä–ÿ€a @Ö˝i @Ôœ @Ôn€a @·«bİ‡€a @Ôœ @›��◊˛aMÖ

Zfi˝z„¸aÎ @Öbé–€a

الــذي يــقــيــم هــنــاك األكــل فــي تــلــك الــمــطــاعــم،  قــد يــحــتــاج الــمــســلــم 
فــهــل يــجــوز ذلــك أم ال؟

ثمة  وليست  ظاهرة  منكرات  فيها  المطاعم  تلك  أن  األصل   -١
أطعمة  بتقديم  فيه  تعالى  اللَّه  يُعصى  مكان  لدخول  ضرورة 
ـــه عـــلـــى تـــحـــريـــمـــهـــا، كـــالـــخـــمـــر، والـــخـــنـــزيـــر،  وأشـــربـــة نـــص الـــلَّ
مِ  ـــوْ ـــيَ لْ ا ــهِ وَ بِــالــلَّ ـــنُ  مِ ـــؤْ يُ ـــانَ  كَ ـــنْ  وغــيــر ذلـــك، وفــي الــحــديــث: «مَ

.(٦٨٢) برقم  مسلم  وصحيح   (٣٤٤) برقم  البخاري  صحيح   (١)
.(١٩٣٠) برقم  مسلم  وصحيح   (٥٤٨٨) برقم  البخاري  صحيح   (٢)

.(٨٣/١-٨٤) الممتع  الشرح   (٣)
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 .(١ ــر»( ــمْ ــا الْــخَ ــيْــهَ ــلَ بُ عَ ــرَ ــشْ يُ ةٍ  ــائِــدَ ــلَــى مَ ــد عَ ــعُ ــقْ يَ ــال  فَ  ، ــرِ اآلخِ
لم  فــإن  بــيــده،  يــراه  الــذي  المنكر  ينكر  أن  المسلم  فــي  األصــل   -٢
عن  عــاجــزاً  كــان  وإذا  فبقلبه،  يستطع  لــم  فــإن  فبلسانه،  يستطع 
اإلنـــكـــار بــالــلــســان والـــيـــد فــيــنــكــر بــقــلــبــه، ومـــن مــقــتــضــى اإلنــكــار 
الجلوس  مــع  يتناقض  وهــذا  المعصية،  مــكــان  مفارقة  بالقلب 

 ¼  »  º  ¹  ¸﴿ تعالى:  قــال  المعصية،  مكان  في 
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

 .[ ١٤٠ Ñ﴾ [النساء:   Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë  Ê

أصحاب  اجتناب  وجوب  على  بهذا  «فدل  القرطبي۴:  قال 
رضـــي  فـــقـــد  يــجــتــنــبــهــم  لــــم  مــــن  ألن  مـــنـــكـــر  مـــنـــهـــم  ظـــهـــر  إذا  الـــمـــعـــاصـــي 
فكل   ﴾Ñ  Ð  Ï  ﴿ اللَّهک:  قال  كفر،  بالكفر  والرضا  فعلهم، 
مـــن جـــلـــس فـــي مــجــلــس مــعــصــيــة ولــــم يــنــكــر عــلــيــهــم يـــكـــون مــعــهــم فــي 
وعملوا  بالمعصية  تكلموا  إذا  عليهم  ينكر  أن  وينبغي  سواء،  الوزر 
ال  حتى  عنهم  يقوم  أن  فينبغي  عليهم  النكير  على  يقدر  لم  فإن  بها، 

.(٢ اآليــة»( يــكــون مــن أهــل هــذه 
لــــنــــســــاء  ا وجــــــــود  مـــــن  غــــالــــبــــاً  تــــســــلــــم  ال  الــــمــــطــــاعــــم  هــــــذه  أن   -٣
الــكــاســيــات الـــعـــاريـــات واخــتــالطــهــن بــالــرجــال والــفــتــنــة بــهــن 
حــديــث أبــي  عــظــيــمــة، والــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص كــمــا فــي الــصــحــيــحــيــن مــن 
لَى  عَ رَّ  ضَ أَ فِتْنَةً  ي  بَعْدِ كْتُ  تَرَ ا  «مَ قال:  الخدريگ  سعيد 

لغيره. حسن  محققوه  وقال   ١٤٦٥١ برقم   (١٩/٢٣) أحمد  اإلمام  مسند   (١)
.(١٨٥/٧) القرآن  ألحكام  الجامع   (٢)
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مواقع  عن  بالبعد  مأمور  والمؤمن   .(١ )« اءِ النِّسَ نَ  مِ الِ  جَ الرِّ
 .(٢ )« ـــــنَ ـــــتَ ـــــفِ لْ ــــبَ ا ــــنِّ ـــــنْ جُ ـــيـــدُ مَ ـــعِ لـــسَّ الـــفـــتـــن، وفــــي الـــحـــديـــث: «ا

والــســالمــة ال يــعــدلــهــا شــيء.
الفضائية  القنوات  وجود  من  غالباً  تسلم  ال  المطاعم  هذه  أن   -٤
الــتــي فــيــهــا صــور الــكــاســيــات الــعــاريــات، وكــذلــك الــمــوســيــقــى 

 D  C  B  A  @﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الــــطــــرب،  وآالت 
 O  N M  L  K  J  I  H  G  F  E
كــابــن  الـــمـــفـــســـريـــن  وأكـــثـــر  [لـــقـــمـــان]،   ﴾S  R  Q  P
وابـــن مــســعــود، فــســروه بــالــغــنــاء، وكـــان ابــن مــســعــود  عــبــاس، 
حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو ذلك،  على  يحلف 
ــتِــي  مَّ ــنْ أُ ــنَّ مِ ــونَ ــيَــكُ أبــي مــالــك األشــعــري أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «لَ
 .(٣ )« فَ ازِ عَ الْمَ وَ  ، رَ مْ الْخَ وَ  ، يرَ رِ الْحَ وَ  ، رَ الْحِ لُّونَ  تَحِ يَسْ امٌ  وَ قْ أَ
فــإخــبــار الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص عــلــى أنــهــم يــســتــحــلــونــهــا مــعــنــى ذلـــك أنــهــا 

فــي األصــل حــرام. 
فــيــشــتــري مــنــهــم  شــراب  أو  إلــى طــعــام  احــتــاج  مــن  إن  يــقــال  ولــذلــك 

ويــتــنــاولــه فــي مــكــان آخــر أســلــم لــديــنــه، وأبــعــد لــه عــن الــفــتــنــة.


.(٢٧٤٠) برقم  مسلم  وصحيح   (٥٠٩٦) برقم  البخاري  صحيح   (١)
سنن  صحيح  في  األلباني۴   الشيخ  وصححه   (٤٢٦٣) برقم  داود  أبي  سنن   (٢)

أبي داود (٨٠٣/٣) برقم (٣٥٨٥) 
.(٥٥٩٠) برقم   (٣)
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<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

أو  منطقة  في  مسجد  إلى  بناء  تحويل  أو  مسجد  بناء  يجوز  هل   
أمريكا  في  أنه  حيث  حين؟  بعد  المسلمين  من  خلوها  يتوقع  مدينة 
فـــإذا تــخــرجــوا  مــســجــداً فــي مــنــطــقــة مــعــيــنــة،  يــقــيــم الــطــالب الــمــســلــمــون 

أو شــبــه مــهــجــور؟ وعــادوا إلــى بــالدهــم يــبــقــى الــمــســجــد مــهــجــوراً 
مــن  ذلـــــك  فــــي  لـــمـــا  مـــســـجـــد  إلـــــى  بــــنــــاء  يــــحــــول  أو  ـــبـــنـــى  يُ  ZlaÏ��v��€a
إظهار  من  ذلك  في  ولما  الموجودين،  للمسلمين  العامة  المصلحة 
ـــرجـــى بـــســـبـــب ذلــــك مـــن كـــثـــرة الــمــســلــمــيــن،  يُ شـــعـــائـــر اإلســــــالم، ولـــمـــا 

.(١ الــبــلــدة اإلســالم( ودخــول بــعــض أهــل 
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ < < <
.١١٩٦٧ برقم   (٢٣٧/٦) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú âÊ
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

بـــالـــمـــســـلـــمـــيـــن  ضـــــاق  ثــــم  مـــســـجـــد،  إلـــــى  ــــــــولَ  وحُ مـــبـــنـــى  شــــــراء  تــــم   
وإذا  بــيــعــه؟  يــجــوز  فــهــل  الــمــســلــمــيــن،  مــن  الــبــلــد  خــال  أو  عــنــه،  فــتــحــولــوا 

األمــوال الــمــتــحــصــلــة مــن ذلــك؟ ــصــرف  جــاز ذلــك فــبــمــاذا تُ
أوســع  مــســجــد  تــعــمــيــر  فــي  ثــمــنــه  ويــصــرف  بــيــعــه  يــجــوز   ZlaÏv€a
مــســجــد  تــعــمــيــر  فـــي  لــثــمــن  ا ـــرف  صُ حـــاجـــة  هـــنـــاك  يــكــن  لـــم  فـــإن  مـــنـــه، 
مـــحـــتـــاجـــة   أخــــر قـــريـــة  أو  مـــحـــتـــاجـــة،   أخــــر مـــديـــنـــة  فـــي  ولــــو  آخــــر 

.(١ ذلــك( لــى  إ
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < <

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ < < <
الــســائــل: هــل يــجــوز  يــقــول  بــاز۴،  بــن  عــبــدالــعــزيــز  الــشــيــخ  ــئــل  سُ
حــائــض أم ال؟  وال نــعــلــم هــل هــي  دخــول الــمــســجــد  الــكــافــرات  لــلــنــســاء 

فــهــل يــجــوز لــهــا أن تــدخــل الــمــســجــد ولــو كــانــت كــافــرة؟
أو  فـــائـــدة،  تــســمــع  بـــأس،  فــال  لــحــاجــة  دخــولــهــا  كـــان  إذا    ZlaÏv€a

.١١٩٦٧ برقم   (٢٣٨/٦) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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عــلــى  مــضــرة  فــيــه  مــا  دخــولــهــا  كــان  إذا  ذلـــك،  أشــبــه  مــا  أو  مـــاء،  تــشــرب 
ال  مـــاء  تـــشـــرب  أو   ، أحـــــداً تــلــتــمــس  أو  فـــائـــدة،  لـــســـمـــاع  إمـــا  الـــمـــســـجـــد، 

.(١ وال يــســتــفــســر هــل هــي حــائــض أم ال( بــأس، 
 للنصار السماح  يجوز  هل  السائلة:  تقول  فضيلته،  ئل  سُ كما 
حــيــث  لــزيــارتــهــا،  الــمــســاجــد  دخـــول  الــكــفــار  مــن  غــيــرهــم  أو  الــيــهــود  أو 
لـــبـــعـــض  لــــــزيــــــارات  ا هــــــذه  مــــثــــل  تـــنـــظـــم  اإلســــالمــــيــــة  لــــــــدول  ا بــــعــــض  إن 

الــشــخــصــيــات الــتــي تــزورهــا؟
لــغــرض  كـــان  إذا  الــمــســجــد  الــكــافــر  دخـــول  فــي  حـــرج  ال    ZlaÏv€a
الـــمـــاء،  مـــن  يـــشـــرب  أو  الـــمـــوعـــظـــة،  يــســمــع  كــــأن  مـــبـــاح؛  وأمــــر  شـــرعـــي 
فـــي  الــــكــــافــــرة  لـــــوفـــــود  ا بــــعــــض  أنــــــزل  لــــنــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص  ا ألن  ذلــــــك؛  نــــحــــو  أو 
وخــطــبــه،  قـــراءتـــهملسو هيلع هللا ىلص  ويــســمــعــوا  الــمــصــلــيــن،  ليشاهدوا  مسجدهملسو هيلع هللا ىلص؛ 
أثــــال  بــــن  ثـــمـــامـــة  ربــــط  وألنــــــهملسو هيلع هللا ىلص  قــــريــــب،  مــــن  اللَّه  إلى  ولـــيـــدعـــوهـــم 
ـــه وأســلــم.  ، فـــهـــداه الـــلَّ تـــي بـــه إلــيــه أســـيـــراً الــحــنــفــي فـــي الــمــســجــد لــمــا أُ

 .(٢ ــه ولــي الــتــوفــيــق( والــلَّ
العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  ئلت  سُ  (٢٠٦٥١ ) رقم   الفتو
الـــســـائـــل: اســتــأجــرت  يـــقـــول  الـــســـعـــوديـــة،  الــعــربــيــة  بــالــمــمــلــكــة  واإلفـــتـــاء 
إحــــد الــجــمــعــيــات اإلســـالمـــيـــة بــألــمــانــيــا طـــابـــقـــاً مـــن بـــنـــايـــة، واتــخــذتــه 
فــي  صـــعـــوبـــة  يـــجـــدون  الـــمـــســـلـــمـــون  وكــــان  الـــصـــلـــوات،  ألداء  مـــســـجـــداً 
اإلدارة  مــجــلــس  أعــضــاء  مــن  اإلخــوة  أحــد  فــقــام  اإليــجــار،  ذلــك  تــوفــيــر 

.(١٣٠/٢٨) باز۴  بن  عبدالعزيز  للشيخ  متنوعة  ومقاالت   فتاو مجموع   (١)
.(٣٥٦/٨) باز۴  بن  عبدالعزيز  للشيخ  متنوعة  ومقاالت   فتاو مجموع   (٢)
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فـــي الــجــمــعــيــة الـــمـــذكـــورة بــاعــتــبــاره مـــوكـــالً لـــشـــراء الــمــكــان وتــســجــيــلــه 
بـــاســـمـــه، بــمــخــاطــبــة بــعــض مـــعـــارفـــه مـــن فــاعــلــي الــخــيــر لــلــتــصــدق عــلــى 
الـــمـــســـجـــد، فـــوافـــقـــوا عـــلـــى تـــقـــديـــم مـــبـــلـــغ مـــن صـــدقـــاتـــهـــم لـــشـــراء ذلـــك 
الــمــســجــد بــقــصــد كــونــه صــدقــة جــاريــة، واشــتــرطــوا أن يــســجــل الــمــســجــد 
بــأنــهــم  ذلــك  وعــلــلــوا  الــجــمــعــيــة،  دون  الــمــذكــور  لــألخ  مــلــكــاً  الــمــذكــور 
لــهــا  يــحــق  اعــتــبــاريــة  شــخــصــيــة  الــجــمــعــيــة  هـــذه  أن  الــعــلــم  مــع  بـــه،  يــثــقــون 
األســاســي)  دســتــورهــا (نــظــامــهــا  وأن  مــحــفــوظــة،  مــلــكــيــتــهــا  وأن  الــتــمــلــك 
حــلــهــا  إذا تــم  أنــه  عــلــى  يــنــص  الــســلــطــات األلــمــانــيــة  صــدقــت عــلــيــه  الــذي 
األخــر فــي ألــمــانــيــا،  أحــد الــمــراكــز اإلســالمــيــة  تــؤول مــمــتــلــكــاتــهــا إلــى 
ملكية  تسجيل  جواز  حول  المسجد  رواد  بين  فقهي  خالف  نشأ  وقد 
هــذا ال يــجــوز؛ ألن  إن  هــذا الــشــخــص، فــقــال الــبــعــض:  الــمــســجــد بــاســم 
ــه، والــصــواب أن تــكــتــب مــلــكــيــة الــمــســجــد بــاســم الــجــمــعــيــة  الــمــســاجــد لــلَّ
لــشــرط  تــنــفــيــذاً  الــمــســجــد  شـــؤون  بـــإدارة  الــشــخــص  هـــذا  يــقــوم  أن  عــلــى 
مــقــر  كــتــابــة  األمــــر (أي:  هـــذا  إن  اآلخــــر:  الــبــعــض  وقــــال  الــمــتــبــرعــيــن، 
هــذا الــمــســجــد كــمــلــك لــهــذا الــشــخــص) جــائــز؛ لــيــمــكــن لــه تــنــفــيــذ شــرط 

الــمــتــبــرعــيــن بــنــفــســه.
فــهــل الــشــرط الــمــذكــور الـــذي اشــتــرطــه الــمــتــصــدقــون جــائــز - 

مــن الــنــاحــيــة الــشــرعــيــة؟
؟-  بــهــذا الــشــرط جــائــز شــرعــاً األخ الــمــشــار إلــيــه  وهــل الــتــزام 
أن -  مـــســـجـــداً  اتـــخـــذ  الـــــذي  الـــطـــابـــق  يـــكـــون  أن  يـــجـــوز  وهــــل 

األخ الــمــذكــور؟ مــلــك  يــكــتــب فــي 
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فـــإن  ذكـــــر،  كـــمـــا  اإلســـالمـــيـــة  الـــجـــمـــعـــيـــة  واقـــــع  كــــان  إذا    ZlaÏ��v��€a
ومـــســـجـــالً  لـــهـــا،  تـــابـــعـــاً  مـــســـجـــداً  الـــمـــتـــخـــذ  لــــــدور  ا يـــكـــون  أن  الــــواجــــب 
يجوز  وال  له،  وأحفظ  يخصه  ما  متابعة  في  أيسر  ذلك  ألن  باسمها؛ 
األشخاص  أحد  باسم  مسجداً  المتخذ  الموقع  هذا  ملكية  يسجل  أن 
فــقــد يــدعــي  ويــنــســب إلـــيـــه؛ لــمــا يــــؤدي إلـــيـــه ذلـــك مـــن ضـــيـــاع وقــفــيــتــه؛ 
طــول  بــعــد  بــعــده  مــن  أو بــعــضــهــم  ورثــتــه  أو  الــمــســجــد بــاســمــه  ســجــل  مــن 

.(١ والــضــرر( الــزمــن مــلــكــيــتــه لــهــم، فــيــحــصــل الــنــزاع 
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
 ^ñ¬ _

·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <K·]áÁÀ÷] <x÷^ë < <KÇËá <Áe_ <Ü”e <
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < <

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <K <�Èé÷] <Ÿa <àËà√÷]Çf¬


المجموعة  من  واإلفتاء (٢٨٧/٥-٢٨٩)  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
.٢٠٦٥١ برقم  الثانية 
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<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

ــه  لــلَّ ا إلـــى  بـــالـــدعـــوة  لـــقـــيـــام  ا وجــــوب  ســمــاحــتــكــم  عــلــى  يــخــفــى  ال   
إســـالم  عـــلـــى  لــمــحــافــظــة  ا مـــســـؤولـــيـــة  وأن  وغـــيـــرهـــم،  لــمــســلــمــيــن  ا بـــيـــن 
المسلمين،  من  القادر  على  واجب  ودعوتهم  المغتربين  المسلمين 
وتعرف  أمريكا  في  تدرس  أن  اإلسالم  شباب  من  لفئة  اللَّه  شاء  وقد 
لــمــغــتــربــيــن  ا لــمــســلــمــيــن  ا الــطــالب  واقــع  لــعــمــلــيــة  ا لــمــمــارســة  ا خــالل  مــن 
وفـــتـــن  ئــــه،  وأولــــيــــا لـــلـــشـــيـــطـــان  مـــكـــر  مــــن  بـــهـــم  يـــحـــيـــط  ومــــا  أمـــريـــكـــا  فــــي 
لــشــبــاب  ا هـــؤالء  مــن  فــئــة  عــلــى  ــه  لــلَّ ا ـــنَّ  مَ ولــقــد  لــمــظــلــم،  ا لــلــيــل  ا كــقــطــع 
أمـــريـــكـــا  فـــي  ـــه  لـــلَّ ا لــــى  إ لـــدعـــوة  ا عـــلـــى  وتـــتـــعـــاهـــد  تــجــتــمــع  أن  لـــمـــســـلـــم  ا
لــمــســلــمــيــن  ا لــطــلــبــة  وا لــشــبــاب  ا تــبــصــيــر  مــن  جــهــودهــم  تــســعــه  مــا  وبـــذل 
ئــمــة  دا إقــامــة  أو  كــالــطــالب  مــؤقــتــة  إقــامــة  مــنــهــم  لــمــقــيــم  ا ســواء  بــديــنــهــم 
جــمــعــيــة  يــؤســســوا  أن  عــلــى  هــؤالء  تــفــق  ا وقــد  كــالــعــامــلــيــن،  أمــريــكــا  فــي 
 ،( وكــنــدا لــمــتــحــدة  ا الــواليــات  فــي  لــمــســلــمــيــن  ا لــطــلــبــة  ا تــســمــى (اتــحــاد 
فــي  لــيــصــرفــهــا  لــمــســلــمــيــن  ا لــطــلــبــة  ا التــحــاد  لــزكــاة  ا صــرف  يــجــوز  فــهــل 
باإلجابة  التكرم  أرجو  اللَّه؟  إلى  الدعوة  وهو  به  يقوم  الذي  عــمــلــه 
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عــلــيــكــم. والــســالم  ووفــقــكــم.  ــه  لــلَّ ا ثــابــكــم  أ االســتــفــتــاء،  هــذا  عــلــى 
السعودية  بالمملكة  العلماء  كبار  هيئة  بحثت  أن  سبق   ZlaÏv€a
فـــتـــكـــتـــفـــي  لــــحــــكــــم،  ا فـــيـــه  بـــيـــنـــت  قـــــــراراً  وأصـــــــدرت  لــــمــــوضــــوع،  ا هـــــذا 
هــذا  عــن  بــة  اإلجــا عــلــى  الشــتــمــالــه  يــلــي  فــيــمــا  مــضــمــونــه  بــذكــر  لــلــجــنــة  ا

االســتــفــتــاء:
مــن  ذلــــك  فـــي  ئـــمـــة  لـــدا ا لـــلـــجـــنـــة  ا أعـــدتـــه  مـــا  عـــلـــى  االطـــــالع  (بـــعـــد 
مصارف  آية  في  تعالى  اللَّه  بقول  المراد  بيان  في  العلم  أهل  أقوال 
أدلــة  ومــنــاقــشــة  قول،  كــل  أدلة  ودراسة   ﴾~  }  |﴿ لــزكــاة  ا
مــن  يلزمهم  ومن  الغزاة  بأنهم  اآلية  في  اللَّه  بــســبــيــل  المراد  فسر  من 
يــحــصــرهــا  ولم  بها،  المراد  في  توسع  من  وأدلة  خاصة،  الغزو  أجل 
لــعــلــم  ا وتــعــلــيــم  لـــقـــنـــاطـــر  وا لــمــســاجــد  ا بـــنـــاء  فــيــهــا  فـــأدخـــل  لـــغـــزاة،  ا فـــي 
لــبــر  ا أعمال  من  ذلك  غير  إلى  والمرشدين..  الدعاة  وبث  وتعلمه، 
لــعــلــمــاء  ا جــمــهــور  بــقــول  األخــذ  لــهــيــئــة  ا أعــضــاء  أكــثــر   ورأ ووجــوهــه، 
 |﴿ تعالى:  بقوله  المراد  أن  وفقهاء،  ومحدثين،  مفسرين،  من 
بــغــزوهــم،  لــمــتــطــوعــون  ا لــغــزاة  ا لــزكــاة  ا مــصــارف  آيــة  فــي   ﴾~  }
كــلــهــا  لــزكــاة  ا صــرفــت  يــوجــدوا  لــم  وإذا  اســتــعــداد،  مــن  لــهــم  يــلــزم  ومــا 
مــن  شــيء  فــي  صــرفــهــا  يــجــوز  وال   ،األخـــر مــصــارفــهــا  مــن  وجــد  لــمــا 
لــم  إذا  إال  وأمــثــالــهــمــا،  وقــنــاطــر،  مــســاجــد،  بــنــاء  مــن  لــعــامــة  ا لــمــرافــق  ا
فــي  عــلــيــهــا  لــمــنــصــوص  ا نــيــة  لــثــمــا ا األصـــنـــاف  مـــن  مــســتــحــق  لــهــا  يـــوجـــد 

.(١ ) لــزكــاة)  ا مــصــارف  آيــة 
.١٠٧١ برقم   (٤٧/١٠) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ
^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
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<�Èé÷] <Ÿa <‹È‚]ÜecKÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬KƒÈfl⁄ <‡e <!]Çf¬
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Ï’ı⁄÷’;Î]—á’\;ÃÖê;UÖç¡;äŸ]}’\
Ñ]“’\;flŸ;€‚dÊ÷Õ;

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

 هــل يــجــوز صــرف الــزكــاة عــلــى الــمــؤلــفــة قــلــوبــهــم؟ ومــن هــم؟
الـــقـــرآن  بـــنـــص  قــلــوبــهــم  لــلــمــؤلــفــة  الـــزكـــاة  صــــرف  يـــجـــوز   ZlaÏv€a
بــذلــك  يــرجــى  إذا كــان  فــي قــومــهــم  وهــم الــرؤســاء الــمــطــاعــون  الــكــريــم، 
أو  شـــرهـــم  كـــف  أو  مــســلــمــيــن،  كـــانـــوا  إن  إيــمــانــهــم  قـــوة  أو  إســـالمـــهـــم، 

.(١ إســالم نــظــرائــهــم(
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬
V^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷] <k◊Ú â<^€“

أن  يـــجـــوز  هـــل  الـــســـائـــل:  يـــقـــول  لــــزكــــاة.  ا مـــن  الـــكـــافـــر  إعـــطـــاء  عـــن   
.١٢٠٨٧ برقم   (٢٧/١٠-٢٨) لإلفتاء  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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الــمــشــرك  الــكــافــر  لــلــجــار  الــنــحــر  يــوم  الــنــســك  أو  الــمــال  زكــاة  مــن  ــعــطــى  يُ
قــرابــة؟ وبــيــنــه أي  بــيــنــك  لــيــس  الــذي 

قوله  وهي  التوبة  آية  في  الزكاة  مصارف  اللَّه  بيَّن   ZlaÏv€a @Êbÿœ
 w  v  u  t  s  r  q﴿ تـــعـــالـــى: 
[التوبة:   ﴾¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
ــهَ  الــلَّ نَّ  بِــأَ ــمْ  هُ ــبِــرْ خْ الــيــمــن: «أَ إلــى  مــعــاذگ  بــعــث  لــمــا  وقــالملسو هيلع هللا ىلص   ،[  ٦٠
فِــي  دُّ  ــــرَ تُ وَ ـــمْ  ـــائِـــهِ ِـــيَ ـــن غْ أَ ـــنْ  مِ ـــذُ  خَ ـــؤْ تُ ـــةً  قَ ـــدَ صَ –المسلمين–  ــمْ  ــيْــهِ ــلَ عَ ضَ  ــــرَ فَ

.(١ )« ــمْ ئِــهِ ا ــرَ ــقَ فُ
إال الــمــؤلــفــة قــلــوبــهــم،  فــي غــيــر الــمــســلــمــيــن  أن يــصــرفــهــا  فــال يــجــوز   
منها؛  الكافر  والقريب  الكافر  الجار  بإعطاء  بأس  فال  الضحية  وأما 

 .(٢ ألنــهــا صــدقــة مــن الــصــدقــات(
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < <Áñ¬ <

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬


<
صحته. على  متفق   (١)

.٣٦٣٥ برقم   (٢٨/١٠) لإلفتاء  الدائمة  اللجنة   فتاو  (٢)
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ÖŞ’\;Î]—Ü;UÖç¡;ãÄ]â’\

في  المسلمون  يحتاجه  مما  الفطر  زكاة  في   الفتاو بعض  هذه 
بــالد الــغــرب:

الــســائــل: لــو أســلــم رجــل  يــقــول  عــثــيــمــيــن۴،  ابـــن  الــشــيــخ  ــئــل  سُ
آخــر يــوم مــن رمــضــان، هــل تــلــزمــه صــدقــة الــفــطــر؟

مـــن  كــــــان  ألنــــــه  لــــفــــطــــر؛  ا بــــصــــدقــــة  يــــقــــوم  أن  يــــلــــزمــــه  نــــعــــم   ZlaÏ��v��€a
ـــاةَ  كَ زَ ضَ  ـــرَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «فَ أن  عــمــرک  ابــن  حــديــث  وفــي  الــمــســلــمــيــن، 
 ، بْدِ العَ وَ رِّ  الحُ وَ ثَى،  نْ األُ وَ رِ  كَ الذَ لَى  عَ  ، يرٍ  عِ شَ وْ  أَ رٍ  تَمْ نْ  مِ ا  اعً صَ طْرِ  الْفِ

 .(٢ )(١ ــيــن» ( ــلِــمِ ــسْ لْــمُ ــنَ ا ــبِــيــرِ مِ الــكَ ــيــرِ وَ ــغِ الــصَ وَ
ئل فضيلته، يقول السائل: نحن ندرس في بالد غير إسالمية،  كما سُ
وال يــوجــد مــن يــســتــحــق زكـــاة الــمــال أو زكـــاة الــفــطــر، فــمــا الــعــمــل؟ وهــل 

إنشاؤه؟ المزمع  اإلسالمي  المركز  لصالح  تصرف 
يــخــرجــهــا  مـــن  تــوكــلــوا  بـــأن  وذلـــك  الــمــشــكــلــة،  هـــذه  حـــل   ZlaÏv€a
أحــد  فــيــهــا  الــتــي  الــبــالد  مــن  غــيــرهــا  أو  األصــلــيــة  بــالدكــم  فــي  إمــا  عــنــكــم 
اإلســـالمـــي  الـــمـــركـــز  لـــحـــســـاب  صـــرفـــهـــا  يـــصـــح  وال  الــــزكــــاة،  أهــــل  مــــن 

.(٩٨٤) برقم  مسلم  وصحيح   (١٥٠٣) برقم  البخاري  صحيح   (١)
.(٢٥٩/١٨) عثيمين۴  ابن  الشيخ  ورسائل   فتاو مجموع   (٢)
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الــمــزمــع إنــشــاؤه؛ ألنــه لــيــس مــن مــصــارف الــزكــاة، فــإن الــمــراد بــقــولــه: 
قـــول  هــــو  كـــمـــا  ــــه،  لــــلَّ ا ســـبـــيـــل  فــــي  الـــجـــهـــاد  خـــصـــوص   ،﴾¢  ¡ ﴿ے 
الــجــمــهــور مـــن أهـــل الــعــلــم ولـــيـــس الـــمـــراد بـــه عـــمـــوم الــمــصــالــح، كــمــا 
الــحــصــر  فــائــدة  لــضــاعــت  قـــال  كــمــا  كـــان  لــو  إذ  الــمــتــأخــريــن  بــعــض  قــالــه 
 u  t  s  r  q  ﴿ قــولــه:  مــن  الــمــســتــفــادة 
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v

 .(١ )[ [التوبة  ﴾ª ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢ ¡



.(٣١٧/١٨) عثيمين۴  ابن  الشيخ  ورسائل   فتاو مجموع   (١)
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هـــذه بــعــض الــفــتــاو الــتــي تــتــعــلــق بــصــالة الــجــمــعــة أجـــابـــت عــنــهــا 
الــدائــمــة لــإلفــتــاء بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة: الــلــجــنــة 

UÏ¬⁄q’\;Î˜ë’;gÊ÷Ş⁄’\;ÄÅ¬’\;C^D

يـــدرســـون  لـــذيـــن  ا لـــســـعـــوديـــيـــن  ا لـــطـــلـــبـــة  ا أحــــد  نــــا  أ لـــســـائـــل:  ا يـــقـــول 
طـــريـــقـــنـــا؛  تـــعـــتـــرض  صـــعـــوبـــات  نــــواجــــه  نـــــا  وإ لـــمـــتـــحـــدة،  ا لــــواليــــات  بــــا
ال  نــهــا  أ لــعــلــمــنــا  نــصــلــيــهــا  ال  قــبــل  مــن  كــنــا  فــقــد  الــجــمــعــة،  صـــالة  مــنــهــا: 
إذا  مــا  نــعــلــم  وال  أربــعــيــن،  مــن  أقــل  ونــحــن   ، رجــالً بــأربــعــيــن  إال  تــجــوز 

ال؟ أم  عــنــا  ســقــطــت 

فــي  الـــصـــالة  قــصــر  تــمــنــع  إقـــامـــة  مــثــلــكــم  مــقــيــمــاً  كـــان  مـــن   ZlaÏv€a
العلماء،  أقوال  من  الصحيح  على  الجمعة  صالة  إقامة  فعليه  السفر 
 ، رجــالً أربــعــيــن  الــعــدد  يــكــون  أن  لــصــحــتــهــا  وال  لــوجــوبــهــا  يــشــتــرط  وال 
عــلــى  الــمــســتــوطــنــيــن،  الـــرجـــال  مـــن  فــأكــثــر  ثــالثــة  يــكــونــوا  أن  يــكــفــي  بـــل 

 "  !﴿ تعالى:  قوله  لعموم  العلماء؛  أقوال  من  أيضاً  الصحيح 
 ﴾/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
 ، ــاتِ ــعَ ــمُ ــجُ الْ ـــمُ  ـــهِ عِ دْ وَ ـــنْ  عَ امٌ  ـــوَ قْ أَ ــنَّ  ــيَ ــهِ ــتَ ــنْ ــيَ وقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «لَ  ،  [  ٩ [الــجــمــعــة: 
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وغــيــر   .(١ )« ــيــنَ ــافِــلِ الــغَ ــنَ  مِ ــنَّ  ــونَ ــكُ ــيَ لَ ــمَّ  ثُ  ، ــمْ ــوبِــهِ ــلُ قُ ــى  ــلَ عَ ــهُ  الــلَّ ــنَّ  ــتِــمَ ــخْ ــيَ لَ وْ  أَ
تــبــعــاً  الجمعة  تلزمهم  القصر  تمنع  إقامة  المقيمين  من  المستوطنين 

لــغــيــرهــم مــن الــمــســتــوطــنــيــن.
ال  أنها  لعلمكم  قبل  من  الجمعة  صالة  ترككم  من  مضى  ما  أما 
عــمــا  ــه  الــلَّ يــعــفــو  أن  فــنــرجــو  رجـــالً  أربــعــيــن  كــنــتــم  إذا  إال  عــلــيــكــم  تــجــب 

.(٢ ســلــف؛ بــســبــب جــهــلــكــم بــالــحــكــم(
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬      

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬
UÏ¬⁄q’\;Î˜ë’;Î^Ö⁄’\;Ô\Ä^;CgD

أداء  حــكــم  مـــا  الـــســـائـــل:  يـــقـــول  لـــإلفـــتـــاء،  الـــدائـــمـــة  الــلــجــنــة  ــئــلــت  سُ
أو  الـــرجـــال  صـــالة  بــعــد  أو  قــبــل  تــكــون  وهـــل  الــجــمــعــة،  لــصــالة  الـــمـــرأة 

مــعــهــم؟
الــمــرأة  صــلــت  إذا  لــكــن  الــمــرأة،  عــلــى  الــجــمــعــة  تــجــب  ال   ZlaÏv€a
بــيــتــهــا  فــي  صــلــت  وإذا  صــحــيــحــة،  فــصــالتــهــا  الــجــمــعــة  صــالة  اإلمـــام  مــع 
زوال  بعد  أي  الوقت،  دخول  بعد  ويكون   ، أربعاً ظهراً  تصلي  فإنها 

برقم (٨٦٥). مسلم  رواه   (١)
.١٩٧٨ برقم   (٢١١/٨-٢١٢) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (٢)
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.(١ وال يــجــوز أن تــصــلــي الــجــمــعــة لــمــا تــقــدم( الــشــمــس، 
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬     

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬
UÏ¬⁄q’\ ;ÏeŞ|;Ï⁄pÖh;CsD

الــجــمــعــة  خــطــبــة  تــرجــمــة  عــن  بــاز۴  بــن  عــبــدالــعــزيــز  الــشــيــخ  ــئــل  سُ
األخ الــمــكــرم  حــضــرة  ــه بــن بــاز إلــى  عــبــدالــلَّ فــقــال: (مــن عــبــدالــعــزيــز بــن 
وبــعــد:  وبــركــاتــه،  ــه  الــلَّ ورحــمــة  عــلــيــكــم  ســالم  ــه،  الــلَّ ســلــمــه   (.......)
١٣٨٣/٨/٢٦هـــــــ  فــقــد وصــلــتــنــي رســالــتــكــم الــكــريــمــة الـــمـــؤرخـــة فـــي 
ــه بــهــداه، وفــهــمــت مــا تــضــمــنــتــه مــن كــتــابــة بــعــض الــمــثــقــفــيــن  وصــلــكــم الــلَّ
جــزيــرة ســيــالن إلــى مــعــالــيــكــم  بــمــديــنــة (كــاتــان كــد) الــواقــعــة بــجــنــوب 
عـــددهـــم  الـــبـــالـــغ  الـــمـــديـــنـــة  هــــذه  ســـكـــان  أن  إلـــيـــكـــم:  كـــتـــبـــه  فـــيـــمـــا  يـــذكـــر 
حــــدث بــيــنــهــم خــــالف حــــول جــــواز تــرجــمــة  ٢٠٠٫٠٠٠نــــســــمــــة) قـــد  )
خــطــبــة الــجــمــعــة بــلــغــتــهــم الـــوطـــنـــيـــة.. الــــخ، ورغـــبـــة مــعــالــيــكــم فـــي إبــانــة 
الــصــواب فــي هــذه الــمــســألــة حــســبــمــا تــقــتــضــيــه قــواعــد الــشــرع الــمــطــهــر، 
وتحقيقاً  لسؤالكم  فإجابة  وعليه  بالخطبة،  للمخاطبين  والمصلحة 
اإلصــالح بــيــن الــمــســلــمــيــن وحــل الــنــزاع بــيــن  لــرغــبــتــكــم، ومــســاهــمــة فــي 

.٤١٤٧ برقم   (٢١٢/٨) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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الـــمـــتـــنـــازعـــيـــن، ومـــحـــاولـــة لــنــشــر الــتــعــالــيــم اإلســـالمـــيـــة، والــتــوجــيــهــات 
الــمــحــمــديــة بــلــغــة الــقــرآن الــكــريــم، وغــيــرهــا مــن الــلــغــات الــمــســتــعــمــلــة، 
أذكـــر لــكــم فــي هـــذه الــرســالــة مــا أعــلــمــه مــن الــشــرع الــمــطــهــر فــي هــذه 

الــمــســألــة فــأقــول:
وصحبه  آله  وعلى  اللَّه،  رسول  على  والسالم  والصالة  للَّه  الحمد 
ترجمة  جواز  في  اللَّه  رحمهم  العلماء  تنازع  فقد  بعد:  أما  وااله،  ومن 
فمنع  العجمية،  باللغات  والعيدين  الجمعة  يوم  في  المنبرية  الخطبة 
ذلـــك جــمــع مــن أهـــل الــعــلــم، رغــبــة مــنــهــمژ فــي بــقــاء الــلــغــة الــعــربــيــة 
والــمــحــافــظــة عــلــيــهــا والــســيــر عــلــى طــريــقــة الــرســولملسو هيلع هللا ىلص وأصــحــابــهژ 
وتشجيعاً  وغــيــرهــا،  الــعــجــم  بــالد  فــي  الــعــربــيــة  بــالــلــغــة  الــخــطــب  إلــقــاء  فــي 
أهل  من  آخرون  وذهب  بها،  والعناية  العربية  اللغة  تعلم  على  للناس 
المخاطبون  كان  إذا  العجمية  باللغة  الخطب  ترجمة  جواز  إلى  العلم 
أو أكــثــرهــم ال يــعــرفــون الــلــغــة الــعــربــيــة، نــظــراً لــلــمــعــنــى الـــذي مــن أجــلــه 
األحكام،  من  لهم  اللَّه  شرعه  ما  الناس  تفهيم  وهو  الخطبة،  شرع اللَّه 
ومــــا نـــهـــاهـــم عـــنـــه مـــن الـــمـــعـــاصـــي واآلثــــــام، وإرشــــادهــــم إلــــى األخــــالق 

خالفها. من  وتحذيرهم  الحميدة،  والصفات  الكريمة 
وال شك أن مراعاة المعاني والمقاصد أولى وأوجب من مراعاة 
باللغة  يهتمون  ال  المخاطبون  كان  إذا  سيما  وال  والرسوم،  األلفاظ 
تــعــلــمــهــا،  إلـــى  تــســابــقــاً  بــهــا،  الــخــطــيــب  خــطــبــة  فــيــهــم  تــؤثــر  وال  الــعــربــيــة، 
وحــرصــاً عــلــيــهــا، فــالــمــقــصــود حــيــنــئــذ لــم يــحــصــل، والــمــطــلــوب بــالــبــقــاء 
بجواز  القول  أن  للمتأمل  يظهر  وبذلك  يتحقق،  لم  العربية  اللغة  على 
تــرجــمــة الــخــطــب بــالــلــغــة الــســائــدة بــيــن الــمــخــاطــبــيــن الــذيــن يــعــقــلــون بــهــا 
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كان  إذا  سيما  وال  باالتباع،  وأحق  أولى  المراد  بها  ويفهمون  الكالم 
الــتــرجــمــة  أن  شــك  فــال  والــخــصــام،  الــنــزاع  إلــى  يــفــضــي  الــتــرجــمــة  عــدم 
وإذا  المفسدة،  وزوال  بها،  المصلحة  لحصول  متعينة  هذه  والحالة 
كــان فــي الــمــخــاطــبــيــن مــن يــعــرف الــلــغــة الــعــربــيــة، فــالــمــشــروع لــلــخــطــيــب 
بــالــلــغــة  يــعــيــدهــا  ثــم  الــعــربــيــة،  بــالــلــغــة  فــيــخــطــب  الــلــغــتــيــن،  بــيــن  يــجــمــع  أن 
اآلخـــرون، وبــذلــك يــجــمــع بــيــن الــمــصــلــحــتــيــن،  األخـــر الــتــي يــفــهــمــهــا 

وتــنــتــفــي الــمــضــرة كــلــهــا ويــنــقــطــع الــنــزاع بــيــن الــمــخــاطــبــيــن.
ويــــــدل عـــلـــى ذلـــــك مــــن الــــشــــرع الـــمـــطـــهـــر أدلــــــة كــــثــــيــــرة، مـــنـــهـــا مـــا 
وتــذكــيــرهــم  الــمــخــاطــبــيــن  نــفــع  الــخــطــبــة  مــن  الــمــقــصــود  أن  وهــو:  تــقــدم، 
وال  عـــنـــه،  ـــه  الـــلَّ نـــهـــى  مـــمـــا  وتـــحـــذيـــرهـــم  إلـــيـــه،  ودعـــوتـــهـــم  اللَّه،  بحق 

إال بــلــغــتــهــم.  يــحــصــل ذلــك 
بألسنة  الــســالم  عليهم  الــرســل  أرســل  إنــمــا  ســبــحــانــه  ــه  الــلَّ أن  ومــنــهــا: 
 f﴿ قــالک:  كما  بلغاتهم،  سبحانه  اللَّه  مراد  ليفهموهم  قومهم؛ 
 [٤ [إبــــراهــــيــــم:   ﴾n  m  l  k  j  i  h  g

 <  ;  :  9  8  7  6  5 وقــالک: ﴿4 
يمكن  وكــيــف  [إبــراهــيــم]،   ﴾ C B  A  @  ?  >  =
إخـــراجـــهـــم بـــه مـــن الــظــلــمــات إلـــى الـــنـــور، وهـــم ال يــعــرفــون مــعــنــاه، وال 
وتوضح  المراد،  تبين  ترجمة  من  البد  أنه  فعلم  منه،  اللَّه  مراد  يفهمون 
ومن  بها،  والعناية  لغتهم،  تعلم  لهم  يتيسر  لم  إذا  سبحانه  اللَّه  حق  لهم 
ليكاتبهم  اليهود  لغة  يتعلم  أن  ثابت  بن  زيــد  أمــر  الــرســولملسو هيلع هللا ىلص  أن  ذلــك 
ويـــوضـــح  وردت  إذا  كــتــبــهــم  يـــقـــرأ  كـــمـــا  الـــحـــجـــة،  عــلــيــهــم  ويـــقـــيـــم  بـــهـــا، 
العجم  بالد  غزوا  لما  الصحابةژ  أن  ذلك  ومن  مرادهم،  للنبيملسو هيلع هللا ىلص 
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مــن فـــارس والــــروم لــم يــقــاتــلــوهــم حــتــى دعــوهــم إلـــى اإلســــالم بــواســطــة 
سبحانه  اللَّه  إلى  الناس  دعوا  العجمية  البالد  فتحوا  ولما  المترجمين، 
بلغته  دعــوة  منهم  جهلها  ومــن  بتعلمها  الــنــاس  وأمــروا  الــعــربــيــة،  باللغة 
وانقطعت  الحجة،  بذلك  فقامت  يفهمها  التي  باللغة  المراد  وأفهموه 
وال سيما في آخر الزمان،  هذا السبيل البد منه،  وال شك أن  المعذرة، 
للترجمة  الحاجة  فإن  بلغته،  فصيل  كل  وتمسك  اإلسالم،  غربة  وعند 

بذلك. إال  دعوة  للداعي  يتم  وال  ضرورية 
ديــنــه  فـــي  لــلــفــقــه  كـــانـــوا  أيـــنـــمـــا  الــمــســلــمــيــن  يـــوفـــق  أن  ـــه  الـــلَّ وأســـــأل 
وأن  أمرهم،  والة  يصلح  وأن  عليها  واالستقامة  بشريعته  والتمسك 

 .(١ جــواد كــريــم»( ويــخــذل أعــداءه إنــه  يــنــصــر ديــنــه، 

Uÿ\Âá’\;◊eÕ;Ï¬⁄q’\;Î˜ê;CÄD

السائل:  يقول  واإلفتاء،  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  ئلت  سُ
دخـــول  لــــضــــرورة   – بـــســـاعـــة  لــــــزوال  ا قـــبـــل  الـــجـــمـــعـــة  صــــالة  تـــجـــوز  هـــل 
إلــى  الــدخــول  قــبــل  نــصــلــهــا  لــم  إذا  أنــنــا  الــعــلــم  مــع   – فــرنــســا  فــي  الــعــمــل 
الــزوال بــســاعــة لــم نــصــل الــجــمــعــة، فــهــل لــلــضــرورة  الــعــمــل وذلــك قــبــل 

. خــيــراً ــه  أفــيــدونــا جــزاكــم الــلَّ إبــاحــة؟ 
بــيــن  خـــــالف  الـــجـــمـــعـــة  صـــــالة  وقـــــت  أول  تـــحـــديـــد  فــــي   ZlaÏ��v��€a
الظهر  وقت  أول  هو  وقتها  أول  أن  إلى  الفقهاء  أكثر  فذهب  العلماء، 
قليل،  وال  بكثير  الزوال  قبل  صالتها  تجوز  فال  الشمس،  زوال  وهو 

.(٣٧١/١٢-٣٧٥) باز۴  بن  عبدالعزيز  للشيخ  متنوعة  ومقاالت   فتاو  (١)
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الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  مع  نــجــمــع  «كنا  األكوعگ:  بن  سلمة  لقول  تجزئ؛  وال 
أنـــسگ:  ولـــقـــول   ،(١ لــــفــــيء»( ا نــتــبــع  نـــرجـــع  ثـــم  الـــشـــمـــس،  زالــــت  إذا 
وقــال   ،(٢ )« ــسُ ــمْ الــشَّ ــيــلُ  ــمِ تَ ــيــنَ  حِ ــةَ  ــعَ ــمُ ــجُ الْ ــي  ــلِّ ــصَ يُ ــهملسو هيلع هللا ىلص  الــلَّ ـــولَ  سُ رَ انَ  َ»
أحــمــد  اإلمــام  وذهــب  الــخــامــســة،  أو  الــســادســة  قــبــل  يــجــوز  ال  جــمــاعــة: 
الــعــيــد،  صـــالة  وقـــت  أول  هــو  وقــتــهــا  أول  أن  إلـــى  وجــمــاعــة  حــنــبــل  بــن 
لــجــواز  واســتــدلــوا  إلــيــهــا،  الــســعــي  وجــوب  وقــت  أول  فــهــو  الـــزوال  أمــا 
ــلِّــي  ــصَ يُ ملسو هيلع هللا ىلص  ــه  الــلَّ ولُ  سُ رَ انَ  «كَ جابرگ:  بــقــول  الزوال  قــبــل  صــالتــهــا 
ولُ  ـــــزُ تَ ـــيـــنَ  حِ ـــا  ـــهَ يـــحُ ـــرِ ـــتُ فَ ـــا  ـــنَ ـــالِ ـــمَ جِ ـــــى  لَ إِ ــــبُ  هَ ــــذْ نَ ــــمَّ  ثُ  – الــجــمــعــة  يــعــنــي   –
ولِ  سُ رَ عَ  مَ لِّي  نَّا نُصَ «كُ األكوعگ:  ابن  سلمة  ولقول   ،(٣ )  « سُ مْ الشَّ
ويــجــمــع   ،(٤ ) « ءٌ ـــيْ فَ ــانِ  ــيــطَ ــحِ ــلْ لِ ــسَ  ــيْ لَ وَ فُ  ــرِ ــصَ ــنْ نَ ــمَّ  ثُ  ، ــةَ  ــعَ ــمُ ــجُ الْ ــهملسو هيلع هللا ىلص  الــلَّ
الـــزوال أكــثــر  األحــاديــث: بــأن رســول الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص كــان يــصــلــيــهــا بــعــد  بــيــن 

. الــزوال قــريــبــاً مــنــه أحــيــانــاً األحــيــان، ويــصــلــيــهــا قــبــل 

مــن  لــألكــثــر  رعــايــة  لـــزوال  ا بــعــد  ــى  ــصــلَّ تُ أن  فـــاألولـــى  هـــذا  وعــلــى 
أن  عـــلـــى  يــــدل  مـــمـــا  وهــــذا  لـــخـــالف،  ا مـــن  وخــــروجــــاً  لـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  ا فـــعـــل 
قــريــبــاً  لـــزوال  ا قــبــل  صــلــى  فــمــن  ســعــة،  فــيــهــا  وأن  اجــتــهــاديــة،  لــمــســألــة  ا
كــالــعــذر  لــعــذر،  ا مــع  ســيــمــا  وال  ــه،  لــلَّ ا شــاء  إن  صــحــيــحــة  فــصــالتــه  مــنــه 

.(٥ لــســائــل( ا ذكــره  الــذي 
.(٨٦٠) برقم  مسلم  وصحيح   (٤١٦٨) برقم  البخاري  صحيح   (١)

.(٩٠٤) برقم  البخاري  صحيح   (٢)
.(٨٥٨) برقم   (٣)

.(٨٦٠) برقم  مسلم  وصحيح   (٤١٦٨) برقم  صحيحه  في  البخاري  أخرجه   (٤)
.٤٩٤٤ برقم   (٢١٦/٨-٢١٧) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (٥)
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UÅqâ⁄’\ ;œËï’;flËi¬…Ä;Ì÷¡;Ï¬⁄q’\ ;ÏŸ]Õb;Cz·D

االتحادية،  ألمانيا   – بون  في  المهاجرين  مسجد  في  السائل:  يــقــول 
أد تزايد عدد المصلين في مسجدنا يوم الجمعة إلى اضطرار المصلين 
إلـــى الــســجــود عــلــى ظــهــور بــعــضــهــم الــبــعــض بــســبــب ضــيــق الــمــســاحــة في 
المسجد  بإغالق  المدينة  بلدية  قبل  من  تهديدنا  إلى  وبالتالي  المسجد، 
فقط،  مصل  بمائة  المصلين  عدد  نحدد  لم  إذا  الفنية،  الشروط  لمخالفة 
ومع ذلك نحن مضطرون أمام هذا التهديد إلى إقامة صالتي جمعة في 
إذا  إفادتنا  نرجو  مختلفين،  وقتين  في  وخطبتين  بإمامين  المسجد  نفس 

الشكر. جزيل  ولكم  ذلك؟  من  يمنع  ما  هناك  كان 
فــي  الــجــمــعــة  تـــعـــدد  عــــدم  اإلســـــالم  فـــقـــهـــاء  عـــنـــد  األصــــل   ZlaÏv€a
ــعــد  وبُ إال عــنــد الــضــرورة كــامــتــالء الــمــســجــد بــالــمــصــلــيــن،  الــبــلــد الــواحــد 

الــمــكــان ونــحــو ذلــك.
الــضــرورات الــتــي يــتــاح فــيــهــا  وهــذه الــصــورة الــمــســؤول عــنــهــا مــن 
فــالــذي  يــوجــد  فــإن لــم  آخــر،  مــســجــد  أو  فــي مــكــان   أخــر إقــامــة جــمــعــة 
نــراه إقــامــة جــمــعــة ثــانــيــة فــي الــمــســجــد نــفــســه حــتــى يــتــيــســر وجــود مــكــان 

ــه أعــلــم. والــلَّ آخــر إلقــامــة جــمــعــة ثــانــيــة. 
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من  التبرع  قبول  غيرها  أو  الكفر  بالد  في  للمسلمين  يجوز  «هل 
أو مــؤســســات غــيــر مــســلــمــة؟» أو جــمــاعــات  أفــراد 

مــن  تــــنــــازل  ذلـــــك  فــــي  يــــكــــون  ال  أن  عـــلـــى  ذلـــــك  يــــجــــوز   ZlaÏ��v��€a
الــذل لــهــم بــقــبــولــهــا. أو حــصــول  الــمــســلــمــيــن عــن شــيء مــن ديــنــهــم 

لــــفــــروع البــــن مـــفـــلـــح الـــحـــنـــبـــلـــي: (ويــــجــــوز عــــمــــارة كــل  جــــاء فــــي ا
فــي  بــيــده) ذكــره  وأن يــبــنــيــه  مــســجــد وكــســوتــه وإشــعــالــه بــمــال كــل كــافــر، 
 .(١ الــرعــايــة وغــيــرهــا، وهــو ظــاهــر كــالمــهــم فــي وقــفــه عــلــيــه ووصــيــتــه لــه(
فــيــجــوز لــلــمــســلــم  كــافــراً  كــان  وإن  قــول الــجــمــهــور، فــالــمــتــبــرع  وهــو   . أهـــ
الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  قـــبـــل  فـــقـــد  تـــبـــرعـــه،  عـــلـــى  لــــه  أجــــر  وال  الـــكـــافـــر  تـــبـــرع  قـــبـــول 
ــهــد إلــيــه مــن الــكــفــار كــمــا هــو ثــابــت فــي الــصــحــيــحــيــن  الــهــدايــا الــتــي تُ
ب الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه (بـــاب قــبــول الــهــديــة مــن الــمــشــركــيــن)  وبـــوَّ

وســاق فــيــه أحــاديــث. 
VÿÒ^ä÷]<ŸÁœË<H^j˛÷<Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú âÊ

عــمــدة الــمــديــنــة  بــمــديــنــة (لــيــه)  مــســجــد عــمــر بــفــرنــســا   نــحــن جــمــاعــة 
وتــم  الــبــلــديــة،  حــســاب  عــلــى  مــســجــداً  وبــنــى لــنــا  أرض،  تــبــرع لــنــا بــقــطــعــة 

.(٤٧٨/١١)  (١)
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ولــكــن  الــمــســجــد،  فــي  نــصــلــي  الــتــاريــخ  ذلــك  ومــنــذ  ١٩٧٥م،  عــام  بــنــائــه 
الــمــســجــد؛  هـــذا  فــي  الــصــالة  تــجــوز  ال  يــقــولــون:  اإلخـــوان  بــعــض  اآلن 
المسجد،  هذا  في  الصالة  وتركوا  نصرانية،  أموال  من  تم  بناءه  ألن 
ــه عــنــا خــيــر الــجــزاء  وعــمــلــوا مــصــلــى خـــاص بــهــم، أفــتــونــا وجــزاكــم الــلَّ

هــذا الــمــســجــد؟ عــن حــكــم 
بــنــاءه  ألن  الــمــذكــور؛  الــمــســجــد  فــي  الــصــالة  فــي  بــأس  ال   ZlaÏv€a
مــن قــبــل الــجــهــة الــحــكــومــيــة قــيــام بــحــق مــن حــقــوق الــرعــيــة عــلــيــهــا، فــال 
الــذي عــلــلــوا بــه  وجــه العــتــزال الــمــذكــوريــن عــن الــمــســجــد، والــتــعــلــيــل 

.(١ غــيــر صــالــح(
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬< < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬       

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <K�Èé÷] <Ÿa <àËà√÷]Çf¬ <K·]áÁÀ÷] <x÷^ë <KÇËá <Áe_ <Ü”e
<ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷] <ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^j˛÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â <^€“

VÿÒ^ä÷]
األســـف  ومــــع  ٢٥كـــــم،  عـــن (نـــيـــروبـــي)  تـــبـــعـــد  مـــديـــنـــة (كـــيـــنـــامـــيـــو)   
وجـــود  عـــدم  مـــع  وأنـــنـــا  مـــدرســـة،  وال  مــســجــد  فــيــهــا  يـــوجـــد  ال  الـــشـــديـــد 
ــــه عـــلـــى بـــنـــائـــهـــمـــا، هــــل يـــجـــوز  لــــلَّ اإلمـــكـــانـــيـــة عـــزمـــنـــا مـــتـــوكـــلـــيـــن عـــلـــى ا

.٢٠١١٢ برقم   (٢٥٥/٥) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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إنـــفـــاق الـــمـــبـــالـــغ الـــتـــي تــجــمــع مـــن غـــيـــر الــمــســلــمــيــن فـــي بـــنـــاء الــمــســجــد 
على  السؤال  هذا  على  بأجوبة  فيكم  اللَّه  بارك  أفيدونا  والمدرسة؟ 
ـــه عــنــا  األمــــة، جـــزاكـــم الـــلَّ والــســنــة، وعــمــل ســلــف هـــذه  ضـــوء الــكــتــاب 

وعــن الــمــســلــمــيــن خــيــر الــجــزاء.
مــن  الـــمـــســـلـــمـــيـــن  غـــيـــر  يـــمـــكـــنـــوا  أن  لـــلـــمـــســـلـــمـــيـــن  يــــجــــوز   ZlaÏ��v��€a
كان  إذا  والمدارس  كالمساجد  اإلسالمية؛  المشاريع  على  اإلنفاق 

.(١ ال يــتــرتــب عــلــى ذلــك ضــرر عــلــى الــمــســلــمــيــن أكــثــر مــن الــمــنــفــعــة(
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬< < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬< < < < < < < < < < < < <Áñ¬    

�Èé÷] <Ÿa <àËà√÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬K <·]áÁÀ÷] <x÷^ë <KÇËá <Áe_ <Ü”e


.٢١٣٣٤ برقم   (٢٥٦/٥) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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;Ñ]“’\;Ä˜d;È…;fl“â’\;UÖç¡;√à]i’\
ÿ˜u›ˆ\Â;Ä]â’\;]‚Ë…;ÖçifiÁ;Èi’\;Ä˜e’\;Â^

سكن  إلى  يحتاج  مؤقت  بشكل  البالد  تلك  إلى  يسافر  الذي  إن 
مـــنـــاســـب، والــمــشــكــلــة تــتــمــثــل فـــي الــســكــن فـــي الـــفـــنـــادق الـــتـــي تــشــتــمــل 

عــلــى جــمــلــة مــن الــمــنــكــرات الــظــاهــرة والــخــفــيــة، فــمــن ذلــك:
والمشروبات  األطعمة  تقديم  الفنادق  تلك  في  األصل  أن   -١
الـــمـــحـــرمـــة لــســاكــنــيــهــا، مـــثـــل لـــحـــم الـــخـــنـــزيـــر والـــخـــمـــور، مــمــا 

أجــمــع الــمــســلــمــون عــلــى تــحــريــمــه.
الــكــاســيــات  الـــنـــســـاء  وجــــود  مـــن  تــســلــم  ال  الـــفـــنـــادق  هــــذه  أن    -٢
الـــعـــاريـــات واخـــتـــالطـــهـــن بـــالـــرجـــال، والـــفـــتـــنـــة بـــهـــن عــظــيــمــة، 
والـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص كـــمـــا فــــي الـــصـــحـــيـــحـــيـــن مــــن حـــديـــث أبــــي ســعــيــد 
الِ  جَ الرِّ لَى  عَ رَّ  ضَ أَ فِتْنَةً  ي  بَعْدِ كْتُ  تَرَ ا  قال: «مَ الخدريگ 
١)، والــمــؤمــن مــأمــور بــالــبــعــد عــن مــواقــع الــفــتــن،  )« ــاءِ الــنِّــسَ ــنَ  مِ
٢). والــســالمــة ال  )« ــتَــنَ لْــفِ ــنِّــبَ ا ــنْ جُ ــيــدُ مَ ــعِ وفــي الــحــديــث: «الــسَّ

يــعــدلــهــا شــيء.
الفضائية  القنوات  وجود  من  غالباً  تسلم  ال  الفنادق  هذه  أن   -٣

.(٢٧٤٠) برقم  مسلم  وصحيح   (٥٠٩٦) برقم  البخاري  صحيح    (١)
تخريجه.  سبق   (٢)
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لــــعــــاريــــات، وكـــذلـــك  الـــتـــي فـــيـــهـــا صــــور الـــنـــســـاء الـــكـــاســـيـــات ا
ــــنَّ  ــــونَ ــــكُ ــــيَ «لَ لــــنــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص:  ا قــــــال  لـــــطـــــرب،  ا وآالت  الــــمــــعــــازف 
 ، ــــرَ ــــمْ ــــخَ لْ ا ، وَ يــــرَ ــــرِ ــــحَ لْ ا ، وَ ــــرَ ــــحِ لْ ـــونَ ا ـــلُّ ـــحِ ـــتَ ـــسْ يَ امٌ  ـــــــوَ قْ ــــتِــــي أَ مَّ ــــنْ أُ مِ

 .(١ )« فَ ــازِ ــعَ لْــمَ ا وَ
بين  للرقص  صاالت  بها  توجد  الفنادق  هذه  من  البعض  أن   -٤
وكذلك  الموسيقى،  أنغام  على  والنساء  الرجال  الجنسين 
حــمــامــات ســبــاحــة يــخــتــلــط فــيــهــا الـــرجـــال بــالــنــســاء وهـــن شــبــه 
عـــاريـــات، وهـــو مـــن أعــظــم الــمــنــكــرات وبـــوابـــة لــلــشــر وفــعــل 

ــه الــعــافــيــة. الــفــواحــش، نــســأل الــلَّ
يــضــعــف  الــفــنــادق  تــلــك  فــي  لــلــمــقــيــم  الــمــنــكــرات  رؤية  كــثــرة  أن   -٥
المساس  كثر  إذا  قيل:  كما  المسلم،  قلب  في  الغيرة  جانب 
لــمــن  ويــنــبــغــي  شـــيء،  يــعــدلــهــا  ال  والـــســـالمـــة  اإلحـــســـاس،  قـــل 
ســكــن  عــــن  لــــه  يـــبـــحـــث  أن  لــــبــــالد  ا تـــلـــك  إلـــــى  بـــالـــســـفـــر  بـــتـــلـــى  ا
وكــمــا  غـــيـــرهـــا،  أو  الـــخـــاصـــة  الـــمـــنـــازل  أو  كـــالـــشـــقـــق،  مــســتــقــل 

قــيــل: حــنــانــيــك بــعــض الــشــر أهــون مــن بــعــض. 


.(٥٥٩٠) برقم  البخاري  صحيح   (١)
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ÍÑÊë’\;s\Âá’\;U‡ÂÖç¬’\

ومــتــعــددة، ومــمــا أجــمــع عــلــيــه أهــل  فــي هــذه الــمــســألــة صــور كــثــيــرة 
الــعــلــم:

أو  لــــكــــتــــاب  ا أهـــــل  مـــــن  بــــكــــافــــر  لــــنــــكــــاح  ا لـــمـــســـلـــمـــة  يــــحــــل  ال   -١
 ﴾T  S  R  Q  P  ﴿ تــعــالــى:  قــال  غــيــرهــم، 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ﴿ تــعــالــى:  وقــولــه   ،[  ٢٢١ لــبــقــرة:  [ا

 .[  ١٠ μ﴾  [الممتحنة: 
العفيفة  وهي  المحصنة  إال  كافرة  ينكح  أن  لمسلم  يحل  ال   -٢

فــقــط.  مــن أهــل الــكــتــاب وهــم الــيــهــود والــنــصــار
مــحــصــنــة  كــانــت  وإن  كــتــابــيــة  امـــرأة  يــنــكــح  أن  لــمــســلــم  يــحــل  ال   -٣
ترك  أو  شرعية،  محرمات  في  الوقوع  العقد  على  ترتب  إذا 
لــهــا  يــكــون  أن  أو  لــلــمــرأة،  الــقــوامــة  جــعــل  مــثــل  شــرعــيــة  أوامــر 

األوالد.. ونــحــو ذلــك. اخــتــيــار ديــانــة 
بــزمــن  تــوقــيــعــه  عــلــى  الــعــقــد  عــنــد  الـــزوجـــان  يــتــفــق  أن  يــحــل  ال   -٤

يــفــســخ الــعــقــد فــيــه.
واألحـــوط  الــطــالق  بــنــيــة  الــنــكــاح  حــكــم  فــي  الــعــلــمــاء  اخــتــلــف   -٥

ضــرورة مــلــجــئــة. لــلــمــســلــم االبــتــعــاد عــنــه مــا لــم يــكــن هــنــاك 
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فـــقـــهـــاء  مـــجـــمـــع  قــــــرار  فــــي  جـــــاء  فـــقـــد  الــــصــــوري  الـــنـــكـــاح  أمـــــا   -٦
األوروبــــــــي مــــا يـــأتـــي:  الـــشـــريـــعـــة فــــي أمـــريـــكـــا مــــع الـــمـــجـــلـــس 
(وقـــد اتـــفـــق مــجــمــع فــقــهــاء الــشــريــعــة بــأمــريــكــا مـــع الــمــجــلــس 
قــــرارات  فـــي  ورد  مــمــا  فـــكـــان  الـــمـــأخـــذ،  هـــذا  فـــي  األوروبـــــي 
أن  الــمــجــمــع  قـــرر  بـــالـــدانـــمـــرك:  الــثــانــيــة  دورتــــه  فـــي  الــمــجــمــع 
أطـــرافـــه  بـــه  يــقــصــد  ال  الــــذي  الــــزواج  هـــو  الـــصـــوري:  الــــزواج 
ـــه ورســـولـــه، فـــال يــتــقــيــدون  لـــــزواج الــــذي شـــرعـــه الـــلَّ ا حــقــيــقــة 
بــل  مــوانــعــه،  انــتــفــاء  عــلــى  يــحــرصــون  وال  وشــرائــطــه،  بــأركــانــه 
فــهــو   ، ضــمــنــاً أو  صــراحــة  الــمــعــاشــرة  عــدم  عــلــى  أطــرافــه  يــتــفــق 
المصالح،  بعض  لتحصيل  إدارياً  إجراءً  يكون  أن  يعدو  ال 
راد  يُ ال  التحليل،  بنكاح  أشبه  فهو  المفاسد،  بعض  دفع  أو 

. بــه الــنــكــاح حــقــيــقــة؛ بــل لــتــحــلــيــل الــمــرأة لــمــطــلــقــهــا ثــالثــاً
لعدم  الديانة  باب  في  محرم  النحو  هذا  على  الصوري  والزواج 
الــشــرعــيــة،  مــقــاصــده  عــن  الــعــقــد  بــهــذا  ولــخــروجــه  إلــيــه،  اإلرادة  تــوجــه 
اإلقـــدام  ولــمــا يــتــضــمــنــه مـــن الـــشـــروط الــمــنــافــيــة لــمــقــصــوده، فـــال يــحــل 

عــلــيــه.
مــد ثــبــوت الــصــوريــة أمــام  أمــا حــكــمــه ظــاهــراً فــإنــه يــتــوقــف عــلــى 
بــذلــك  الــقــاضــي  تــيــقــن  أو  الــعــقــد،  بــصــوريــة  الــطــرفــان  أقــر  فــإن  الــقــضــاء، 
مـــن خـــالل مـــا احـــتـــف بـــه مـــن مـــالبـــســـات وقـــرائـــن قــضــى بــبــطــالنــه، أمــا 
الــزواج  أركــان  مــتــى تــحــقــقــت  قــضــاءً  بــصــحــتــه  يــحــكــم  فــإنــه  تــثــبــت  لــم  إذا 

وانــتــفــت مــوانــعــه.
يتسنى  ال  التي  المصالح  بعض  تحصيل  إلى  الحاجة  ت  مسَّ وإذا 



LON ;Úflb”⁄aÎ@ÚÓé‰¶a@ZfiÎ˛a@›ï˛a

RPQWMVMRP

الــزواج  هــو  ذلــك  إلــى  الــســبــيــل  فــإن  الـــزواج،  خــالل  مــن  إال  تــحــصــيــلــهــا 
أركـــانـــه  فـــيـــه  فـــتُـــســـتـــوفـــى  حـــقـــيـــقـــة،  اإلرادة  إلـــيـــه  تـــتـــجـــه  الـــــذي  الــحــقــيــقــي 
ــجــر عــلــى وفــاق الــشــريــعــة الــمــطــهــرة،  ويُ وشــرائــطــه، وتــنــتــفــي مــوانــعــه، 
.(١ ) ومقاصده)  بغاياته  أحد  فيه  يعبث  وال  بالتوقيت،  فيه  يصرح  فال 

<Ì”◊€€÷^e <^j˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <Ó÷c <Ÿ]ˆâ <ÅÖÊ <ÇŒÊ <
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷] <ÌÈeÜ√÷]

أوراق  على  الحصول  بنية  أمريكية  مسلمة  من  الزواج  حكم  ما   
اإلقــامــة ثــم تــطــلــيــقــهــا؟

بــالــنــص  بــاطــل  نــكــاح  وهــو  مــتــعــة،  نــكــاح  الــمــؤقــت  الــزواج  @ZlaÏv€a
وإجــمــاع أهــل الــســنــة والــجــمــاعــة، فــفــي الــصــحــيــحــيــن عــن عــلــي بــن أبــي 
لــحــوم  وعـــن  الــمــتــعــة  نــكــاح  عــن  نــهــى  ـــهملسو هيلع هللا ىلص  الـــلَّ رســـول  أن  طــالــبگ 
يـــــة نـــهـــى عـــن مـــتـــعـــة الـــنـــســـاء  روا ٢)، وفــــي  الـــحـــمـــر األهـــلـــيـــة زمــــن خـــيـــبـــر(
ـــدْ  قَ ـــــي  نِّ قــــال: «إِ الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  مــســلــم  صــحــيــح  فـــي  وثـــبـــت  خـــيـــبـــر،  يـــوم 
لِــكَ  ذَ مَ  ــرَّ حَ ــدْ  قَ ــهَ  الــلَّ إِنَّ  وَ  ، ــاءِ الــنِّــسَ ــنْ  مِ ــاعِ  ــتَ ــتِــمْ سْ االِ فِــي  ــمْ  ــكُ لَ ــتُ  نْ ذِ أَ ــنْــتُ  كُ
الَ  وَ ــه،  ــبِــيــلَ سَ ــلِّ  ــخَ ــيُ ــلْ فَ  ، ءٌ  ـــيْ شَ ــنَّ  ــهُ ــنْ مِ هُ  ــدَ ــنْ عِ ــانَ  كَ ــنَ  ــمَ فَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مِ  ـــوْ يَ لَــى  إِ
يعتبر  المؤقت  الزواج  في  والوطء   .(٣ يْئًا»( شَ نَّ  وهُ يْتُمُ آتَ ا  مَّ مِ وا  ذُ خُ أْ تَ
زنــاً تــتــرتــب عــلــيــه أحــكــام الــزنــا فــي حــق مــن فــعــلــه وهــو عــالــم بــبــطــالنــه، 
الــزوجــيــة  بــقــاء  بــنــيــة  امـــرأة  عــلــى  اإلنــســان  يــعــقــد  أن  الــشــرعــي  والـــزواج 

(ص٦٧-٦٨). بالدانمرك  المنعقد  للمجمع  المؤتمر  وتوصيات  قرارات   (١)
.(١٤٠٧) برقم  مسلم  وصحيح  برقم(٤٢١٦)  البخاري  صحيح   (٢)

 .(١٤٠٦) برقم  مسلم  صحيح   (٣)
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طــلــقــهــا،  وإال  فــيــهــا  ورغــب  الــزوجــة  لــه  صــلــحــت  إذا  فــيــهــا  واالســتــمــرار 
 .(١ ) [  ٢٢٩ [الــبــقــرة:  ﴾ } | { z  y ﴿ قــال تــعــالــى: 
هـــذا بــاشــتــمــال  وقـــد عــلــل مــجــمــع فــقــهــاء الــشــريــعــة بــأمــريــكــا قـــراره 

الــزواج الــصــوري عــلــى مــفــاســد كــثــيــرة مــنــهــا:
ــه -  مـــا تــقــدم مـــن الــعــبــث بــمــقــاصــد الــنــكــاح واتـــخـــاذ آيـــات الــلَّ

هــزوا.
شــروط -  أو  أركـــانـــه  تــوفــر  لــعــدم  ؛  غــالــبــاً فــســاده  مــن  تــقــدم  مــا 

صــحــتــه.
العقد.-  مقصود  تُنافي  فاسدة  شروط  على  أحياناً  اشتماله 
الــتــصــريــح بــالــتــوقــيــت فــي بــعــض صــوره فــيــكــون نــكــاح مــتــعــة.- 
بنية -  نكاحاً  فيكون  صوره  بعض  في  الطالق  بنية  التصريح 

الــطــالق، وهــو نــكــاح بــاطــل عــنــد بــعــض الــفــقــهــاء، وصــحــيــح 
عــنــد بــعــضــهــم، لــكــنــه مـــع صــحــتــه قـــد يــلــحــق صــاحــبــه اإلثـــم 
يــؤدي  مــا  جــهــة  مــن  أو  وخــــداع،  غـــشٍّ  مــن  فــيــه  مــا  جــهــة  مــن 
إلــيــه فـــي بـــالد غــيــر الــمــســلــمــيــن مـــن تــشــويــه ســمــعــة اإلســـالم 

والــمــســلــمــيــن.
ــهِ بــنــكــاح الــتــحــلــيــل، حــيــث إنــه نــكــاح دلــســة -  ــبَ مــا فــيــه مــن الــشَّ

ال نــكــاح رغــبــة.
فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (٤٤٦/١٨-٤٤٧) برقم ١٩٥٠٤.  (١)
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نـــيـــن، -  واالحـــتـــيـــال عـــلـــى الـــقـــوا دخـــولـــه تـــحـــت بــــاب الـــتـــزويـــر 
وفــي ذلــك تــشــويــه لــســمــعــة اإلســالم والــمــســلــمــيــن، وتــوصــل 
الزواج  هذا  على  ترتب  إذا  بالباطل  الناس  أموال  أكل  إلى 

امــتــيــازات مــالــيــة. الــصــوري الــحــصــول عــلــى 
الصوري،  الزواج  بتحريم  المجمع  مَ  كَ حَ المفاسد  هذه  فألجل 

.(١ أو بــطــالنــه، وأرشــد إلــى الــبــديــل الــحــالل( ــل فــي صــحــتــه  فــصَّ لــكــنــه 


المسلمة  األقليات  بعنوان:  يسري  محمد  د.  رسالة  يراجع  التفاصيل  من  لمزيد   (١)
الغرب (٩٨٣/٢-١٠٠٠). بالد  في 
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Î˜ë’\;k]ÕÂ^;U‡ÂÖç¬’\Â;ÍÄ]u’\

@kézi @är◊dœ @Ú«bç @ÂÌäí«Î @…iâc @âbË‰€a @Îc @›Ó‹€a @âaä‡nça @fiby @Ôœ @HcI @

NÚ‰é€a@fi˝Å@pb”Î˛a@ú»j€@pbfl˝»€a@Ü‘œ@fiby@ÔœÎ@LÚ‰é€a@fiÏñœ@“˝nÅa

اخــتــلــف الــعــلــمــاء فــي ذلــك، ولــعــل أقــرب األقـــوال فــي ذلــك قــول 
ــئــل عــن بــالد  الــشــافــعــيــة وأصــلــه لــلــشــيــخ أبــي حــامــد اإلســفــرايــنــي حــيــن سُ
إال  عندهم  تغرب  ال  الشمس  أن  له  ذكر  فإنه  يصلون؟  كيف  البلغار 
بــمــقــدار مــا بــيــن الــمــغــرب والــعــشــاء ثــم تــطــلــع، فــقــال: يــعــتــبــر صــومــهــم 

.(١ وصــالتــهــم بــأقــرب الــبــالد إلــيــهــم(
.(٢ اقــدروا لــه قــدره( الــدجــال: .......  واســتــدلــوا بــحــديــث 

عــشــاء  ال  ومـــن  فـــقـــال:  األنـــصـــاري  زكـــريـــا  الــشــيــخ  األمـــر  وأوضــــح 
يــغــيــب  ما  قدر  يقدرون  شــفــقــهــم  فــيــهــا  يــغــيــب  ال  بنواح  يكونوا  بأن  لــهــم 

 .(٣ فــيــه الــشــفــق بــأقــرب الــبــالد إلــيــهــم(
ذلــك: مــن  مــعــتــبــرة  فــقــهــيــة  مــجــامــع  عــدة  بــه  أفــتــت  قــد  الــرأي  وهــذا 

ZÚÌÖÏ»é€a @ÚÓiä»€a @Úÿ‹‡‡€bi @ıb‡‹»€a @âbj◊ @Ú˜ÓÁ @MQ

١٣٩٨/٤/١٢هـ  ٦١) بتاريخ  حيث جاء في قرار مجلسها رقم (
.(٢٤/٢) الخطيب  على  البجيرمي  حاشية   (١)

 .(٢٩٣٧) برقم  مسلم  صحيح   (٢)
.(١١٧/١) األنصاري  لزكريا  الطالب  روض  شرح  في  المطالب  أسنى   (٣)
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ال  بــالد  فــي  يــقــيــم  كــان  مــن   : ثــانــيــاً يــلــي: (...  مــا  الــشــأن  هــذا  بــخــصــوص 
فــي  أو   ، شـــتـــاءً الــشــمــس  فــيــهــا  تــطــلــع  وال   ، صــيــفــاً الــشــمــس  عــنــهــا  تــغــيــب 
 ، بــالد يــســتــمــر نــهــارهــا إلــى ســتــة أشــهــر، ويــســتــمــر لــيــلــهــا ســتــة أشــهــر مــثــالً
وعــشــريــن  أربــع  كــل  فــي  الــخــمــس  الــصــلــوات  يــصــلــوا  أن  عــلــيــهــم  وجــب 
ذلــك  فـــي  مــعــتــمــديــن  ويـــحـــددوهـــا  أوقـــاتـــهـــا،  لــهــا  ـــقـــدروا  يُ وأن  ســـاعـــة، 
عــلــى أقـــرب بـــالد إلــيــهــم، تــتــمــايــز فــيــهــا أوقـــات الــصــلــوات الــمــفــروضــة 

بــعــضــهــا مــن بــعــض...).
حــديــث  واســتــدل لــهــذا بــأحــاديــث فـــرض الــصــلــوات الــخــمــس مــع 
يــومــاً  كــســنــة  الــــذي  الـــيـــوم  يــعــتــبــر  فــلــم   ...) : تــعــقــيــبــاً جـــاء  ثـــم  الـــدجـــال، 
صــلــوات  واحــــداً يــكــفــي فــيــه خــمــس صـــلـــوات، بــل أوجـــب فــيــه خــمــس 
أوقــاتــهــا؛  عــلــى  يــوزعــوهــا  أن  وأمــرهــم  ســاعــة،  وعــشــريــن  أربــع  كــل  فــي 
اعـــتـــبـــاراً بـــاألبـــعـــاد الـــزمـــنـــيـــة الـــتـــي بـــيـــن أوقـــاتـــهـــا فـــي الـــيـــوم الـــعـــادي فــي 
بـــالدهـــم، فــيــجــب عــلــى الــمــســلــمــيــن فــي الــبــالد الــمــســؤول عــن تــحــديــد 
فــي  مــعــتــمــديــن  صــالتــهــم،  أوقــات  يــحــددوا  أن  فــيــهــا  الــصــلــوات  أوقــات 
وتُعرف  النهار،  من  الليل  فيها  يتميز  إليهم،  البالد  أقرب  على  ذلك 
فــيــهــا أوقــــات الـــصـــلـــوات الــخــمــس بــعــالمــاتــهــا الــشــرعــيــة فـــي كـــل أربـــع 

.(١ وعــشــريــن ســاعــة) (
ZÚfläÿ‡€a @Úÿ‡i@Ôfl˝ç⁄a@·€b»€a @Úİiaä€ @…ibn€a @ÔË‘–€a @…‡v‡€a @MR

١٩٨٢/٢/٤م-١٤٠٢/٤/١٠هـــ،  فــي دورتــه الــخــامــســة بــتــاريــخ 
وجــاء فــيــه: (فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــواقــيــت الــصــالة لــلــبــالد الــتــي يــســتــمــر ظــهــور 

. ١٣٩٨/٤/١٢هـ بتاريخ   (٦١) رقم  العلماء  كبار  هيئة  قرار   (١)
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كتبه  ما  مدارسة  وبعد  أشهر،  ستة  وغيابها  أشهر،  ستة  فيها  الشمس 
وحــديــثــاً فــي الــمــوضــوع، قــرر مــا يــلــي: الــفــقــهــاء قــديــمــاً 

وعــشــريــن  أربـــعـــاً  الـــنـــهـــار  أو  الــلــيــل  فــيــهــا  يــســتــمــر  الـــتـــي  تــلــك   ZḈ Îc
ــقــدر  ســاعــة فــأكــثــر بــحــســب اخــتــالف فــصــول الــســنــة، فــفــي هــذه الــحــال تُ
مــواقــيــت الــصــالة وغــيــرهــا فــي تــلــك الــجــهــات حــســب أقــرب الــجــهــات 
إلــيــهــا مــمــا يــكــون فــيــهــا لــيــلٌ ونــهــارٌ مــتــمــايــزان فــي ظــرف أربــع وعــشــريــن 

.(١ ســاعــة(
١٢-١٤٠٦/٧/١٩هـ،  في  التاسعة  الفقهي  المجمع  دورة  وفي 
الــعــرض  خــطــوط  فــي  الــعــالــيــة  الـــدرجـــات  ذات  الــمــنــاطــق  الـــقـــرار  ــم  قــسَّ

إلــى ثــالث مــنــاطــق:
و٤٨درجــة شــمــاالً  ٤٥درجــة  األولــى: مــا يــقــع بــيــن خــطــي عــرض 
، وتــتــمــيــز فــيــهــا الـــعـــالمـــات الــظــاهــريــة لــألوقــات  وجـــنـــوبـــاً
قصرت. أو  األوقات  طالت  ساعة  وعشرين  األربع  في 
و٦٦درجـــة شــمــاالً  ٤٨درجـــة  الــثــانــيــة: مــا يــقــع بــيــن خــطــي عــرض 
لـــــعـــــالمـــــات الـــفـــلـــكـــيـــة  ، وتــــنــــعــــدم فـــيـــهـــا بــــعــــض ا وجـــــنـــــوبـــــاً
يـــغـــيـــب  ال  كــــــأن  الــــســــنــــة،  أيـــــــام  مـــــن  عــــــدد  فـــــي  لـــــألوقـــــات 
وقت  نهاية  ويمتد  العشاء  وقت  يبتدئ  به  الذي  الشفق 

يــتــداخــل مــع الــفــجــر. الــمــغــرب حــتــى 
في  المكرمة  بمكة  اإلسالمي  العالم  لرابطة  اإلسالمي  الفقهي  المجمع  قرار   (١)

١٩٨٢/٢/٤م. بتاريخ  الثالث  القرار  للمجمع  الخامسة  الدورة 
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٦٦درجـــة شــمــاالً وجــنــوبــاً إلــى  خــط عـــرض  الــثــالــثــة: وتــقــع فـــوق 
الــقــطــبــيــن، وتــنــعــدم فــيــهــا الــعــالمــات الــظــاهــريــة لــألوقــات 

. أو لــيــالً فــتــرة طــويــلــة مــن الــســنــة نــهــاراً  فــي 
وانــتــهــى الـــقـــرار فــي الــمــنــطــقــتــيــن إلـــى الــتــقــديــر الــنــســبــي إلـــى أقــرب 
ــمــيَّــز فــيــه عــالمــات وقــتــي الــعــشــاء والــفــجــر فــي الــمــنــطــقــة الــثــانــيــة،  مــكــان تُ

والــصــلــوات. األوقــات  وكــذا فــي الــمــنــطــقــة الــثــالــثــة بــالــنــســبــة لــجــمــيــع 
@ÚÓÿ‹–€a @pbfl˝»€a @ıb‘i @…fl @Ćbüä–fl @Ćaäñ” @âbË‰€a @Îc @›Ó‹€a @äñ” @fiby @Ôœ @HlI

NbÁåÓ‡mÎ @Ćb»Ó‡u @pb”Îˇ€ @ÚÓ«äí€a

يــــؤدوا  أن  اإلقـــلـــيـــم  ذلــــك  أهــــل  عـــلـــى  يــتــعــيــن  أقـــربـــهـــا  أقـــــوال،  فــيــهــا 
الجمع  يجوز  وال   ، شرعاً لها  المقدرة  أوقاتها  في  جميعاً  الصلوات 

إال لــعــذر شــرعــي.
، وبـــه أفـــتـــت هــيــئــة  وهـــو قـــول جــمــاهــيــر أهـــل الــعــلــم ســلــفــاً وخـــلـــفـــاً
كـــبـــار الـــعـــلـــمـــاء بـــالـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، والـــمـــجـــمـــع الــفــقــهــي 
العلمية  للبحوث  الدائمة  واللجنة  اإلسالمي،  العالم  لرابطة  التابع 

واإلفــتــاء بــالــســعــوديــة.
:(٢٧٦٩ رقــم (  الــفــتــو

بـــعـــده..  نــبــي  ال  مـــن  عــلــى  والـــســـالم  والـــصـــالة  وحــــده  ـــه  لـــلَّ الــحــمــد 
واإلفــتــاء عــلــى  الــدائــمــة لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة  فــقــد اطــلــعــت الــلــجــنــة  وبــعــد: 
التحاد  العام  األمين  المستفتي  من  العام  الرئيس  سماحة  إلى  ورد  ما 
العامة  األمانة  من  اللجنة  إلى  والمحال  بهولندا،  المسلمين  الطلبة 
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لــهــيــئــة كــبــار الــعــلــمــاء والـــســـؤال نــصــه: نــرجــو مــن ســمــاحــتــكــم الــتــفــضــل 
بــمــوافــاتــنــا بــالــفــتــو الـــالزمـــة لــكــيــفــيــة تــعــيــيــن أوقــــات صـــالة الــمــغــرب 
عــيــد  أيــــام  وأول  رمـــضـــان،  أول  تــعــيــيــن  وكـــذلـــك  والـــصـــبـــح،  والـــعـــشـــاء 
الشمس  وغروب  شروق  حركة  إلى  بالنسبة  أنه  ذلك  المبارك،  الفطر 
بــلــدان شــمــال أوربـــا والــقــريــبــة مــن الــقــطــب الــشــمــالــي تــخــتــلــف عــن  فــي 
بــلــدان الــشــرق اإلســالمــي، والــســبــب فــي ذلــك يــرجــع إلــى  مــثــيــلــتــهــا فــي 
األبــيــض  الــشــفــق  أن  فــيــالحــظ  واألبــيــض،  األحــمــر  الــشــفــق  وقــت مــغــيــب 
فـــي الــصــيــف يــمــتــد حــتــى يـــكـــاد يــســتــغــرق الــلــيــل كــلــه فــيــصــعــب تــحــديــد 

وقــت الــعــشــاء وكــذلــك طــلــوع الــصــبــح؟
الــعــربــيــة  بــالــمــمــلــكــة  الــعــلــمــاء  كــبــار  هــيــئــة  قـــرار  صـــدر  لــقــد   ZlaÏv€a
وتــحــديــد بــدء صــبــاح  الــســعــوديــة فــي بــيــان تــحــديــد أوقـــات الــصــلــوات، 
مضمونه:  هذا  لبالدكم  مماثلة  بالد  في  رمضان  في  ونهايته  يوم  كل 

والــدراســة والــمــنــاقــشــة قــرر الــمــجــلــس مــا يــلــي: بــعــد االطــالع 
مــن كــان يــقــيــم فــي بــالد يــتــمــايــز فــيــهــا الــلــيــل مــن الــنــهــار بــطــلــوع   ZḈ Îc
في  ويقصر  الصيف  في  جداً  يطول  نهارها  أن  إال  شمس  وغروب  فجر 
المعروفة  أوقاتها  في  الخمس  الصلوات  يصلي  أن  عليه  وجب  الشتاء 

 C  B  A  @  ?  >  =﴿ تــعــالــى:  قــولــه  لــعــمــوم  ؛  شــرعــاً
وقـــولـــه  [اإلســــــــــــــراء].   ﴾L  K  J  I  H  G  F E  D
z ﴾ [النساء]،   y  x  w  v  u  t  s  ﴿ تعالى: 
الصالة  وقت  عن  رجل  سأله  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  بريدةگ  عن  ثبت  ولما 
ــرَ  مَ ــسُ أَ ــمْ الَــتِ الــشَّ ــا زَ ــمَّ ــلَ » يــعــنــي الــيــومــيــن، فَ ــنِ يْ ــذَ ــنَــا هَ ــعَ ــلِّ مَ فــقــال لــه: «صَ
ــسُ  ــمْ الــشَّ ــرَ وَ ــصْ ــعَ ــامَ الْ قَ ــأَ هُ فَ ـــرَ مَ ــمَّ أَ ــرَ ، ثُ ــهْ ــامَ الــظُّ قَ ــأَ هُ فَ ـــرَ مَ ــمَّ أَ نَ ، ثُ ذَّ ـــأَ بِــالال فَ
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 ، ــسُ ــمْ ــتِ الــشَّ ــابَ ــيــنَ غَ بَ حِ ــرِ ــغْ ــمَ ــامَ الْ قَ ــأَ هُ فَ ـــرَ مَ ــمَّ أَ ــةٌ ، ثُ ــيَّ ــقِ ــاءُ نَ ــضَ ــيْ ــةٌ بَ ــعَ ــفِ تَ ــرْ مُ
ــيــنَ  ــرَ حِ ــجْ ــفَ ــامَ الْ قَ ــأَ هُ فَ ــرَ مَ ــمَّ أَ ، ثُ ــقُ ــفَ ــابَ الــشَّ ــيــنَ غَ ــاءَ حِ ــشَ ــعِ ــامَ الْ قَ ــأَ هُ فَ ــرَ مَ ــمَّ أَ ثُ
ــا،  دَ بِــهَ ــرَ بْ ــأَ ــرَ فَ ــبْــرد بــالــظُّــهْ نْ يَ هُ أَ ــرَ مَ ــانِــي أَ مُ الــثَّ ــوْ ــيَ ــانَ الْ ــا كَ ــمَّ ــلَ ــرُ ، فَ ــجْ ــفَ ــعَ الْ ــلَ طَ
قَ  ـــوْ ــا فَ هَ ــرُ ــةٌ آخِ ــعَ ــفِ تَ ــرْ ــسُ مُ ــمْ الــشَّ ــرَ وَ ــصْ ــعَ ــى الْ ــلَّ صَ ــا وَ (١) بِــهَ دَ ـــرِ ـــبْ نْ يُ ــمَ أَ ــعَ نْ ــأَ فَ
ــاءَ  ــشَ ــعِ ــى الْ ــلَّ صَ ، وَ ــقُ ــفَ ــيــبَ الــشَّ ــغِ نْ يَ ــلَ أَ ــبْ بَ قَ ــرِ ــغْ ــى الْــمَ ــلَّ صَ ، وَ ـــانَ ي كَ ـــذِ الَّ
ــنَ  يْ «أَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ ا،  بِهَ رَ  فَ أَسْ فَ  ، رَ جْ الْفَ لَّى  صَ ــمَّ  ثُ  ، يْلُ اللَّ لُثُ  ثُ ــبَ  هَ ذَ ــا  مَ دَ  عْ بَ
 : ــالَ ــه، فــقَ ــــولَ الــلَّ سُ ــا رَ ـــا يَ نَ جــل: أَ ـــالَ الــرَّ ـــالةِ؟» قَ ـــتِ الـــصَّ قْ ـــنْ وَ ــلُ عَ ــائِ الــسَّ

.(٢)« تُمْ يْ أَ رَ ا  مَ يْنَ  بَ مْ  التِكُ صَ قْتُ  «وَ
ــه بــن عــمــرو بــن الــعــاصک أن رســول الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص قــال:  وعــن عبد الــلَّ
رِ  ضُ يَحْ لَمْ  ا  مَ  ، طُولِهِ كَ لِ  جُ الرَّ ظِلُّ  انَ  كَ وَ سُ  مْ الشَّ الَتِ  زَ ا  إِذَ رِ  الظُّهْ قْتُ  «وَ
بِ  ــرِ ــغْ ــمَ ةِ الْ ـــالَ ـــتُ صَ قْ وَ ، وَ ــسُ ــمْ ــرَّ الــشَّ ــفَ ــصْ ــمْ تَ ــا لَ ــرِ مَ ــصْ ــعَ ـــتُ الْ قْ وَ ، وَ ــرُ ــصْ ــعَ الْ
 ، ــطِ سَ ــيْــلِ األَوْ ــفِ الــلَّ ــاءِ إِلَــى نِــصْ ــشَ ةِ الْــعِ ــالَ ــتُ صَ قْ وَ ، وَ ــقُ ــفَ بِ الــشَّ ــرُ ــغْ ــمْ يَ ــا لَ مَ
لَعَتِ  ا طَ إِذَ ، فَ سُ مْ عِ الشَّ ا لَمْ تَطْلُ ، مَ رِ جْ لُوعِ الْفَ نْ طُ بْحِ مِ ةِ الصُّ الَ قْتُ صَ وَ وَ

.(٣)« يْطَانٍ شَ نَيْ  رْ قَ يْنَ  بَ عُ  تَطْلُ ا  هَ إِنَّ فَ ةِ،  الَ الصَّ نِ  عَ كْ  سِ مْ أَ فَ سُ  مْ الشَّ
أوقـــات  تــحــديــد  فـــي  وردت  الـــتـــي  األحـــاديـــث  مـــن  ذلـــك  غــيــر  إلـــى 
الــصــلــوات الــخــمــس قــوالً وفــعــالً ولــم تــفــرق بــيــن طــول الــنــهــار وقــصــره 
بالعالمات  متمايزة  الصلوات  أوقات  دامت  ما  وقصره  الليل  وطول 

الــتــي بــيــنــهــا رســول الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص.
وقوله:  الجو  يبرد  حتى  وقتها  آخر  إلى  الحر  شدة  في  الصالة  تأخير  هو  إالبراد   (١)

حسن. الشيء  ونعم  وأحسن  براد  إال  في  بالغ  أي  بها  يبرد  أن  فأنعم 
اإلمام أحمد (٣٥١/٣) ومسلم برقم (٦١٣) واللفظ له والترمذي برقم (١٥٢)   (٢)

.(٢٠٧/١) والنسائي 
.(٦١٢) برقم  صحيحه  في  مسلم  أخرجه   (٣)
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وهــذا بــالــنــســبــة لــتــحــديــد أوقـــات صــالتــهــم، وأمــا بــالــنــســبــة لــتــحــديــد 
كــل  يـــمـــســـكـــوا  أن  الــمــكــلــفــيــن  فـــعـــلـــى  رمـــضـــان  شـــهـــر  صـــيـــامـــهـــم  أوقـــــات 
والــشــراب وســائــر الــمــفــطــرات مــن طــلــوع الــفــجــر  يــوم مــنــه عــن الــطــعــام 
بــالدهــم  فـــي  يــتــمــايــز  الــنــهــار  دام  مـــا  بـــالدهـــم  فـــي  الــشــمــس  غـــروب  إلـــى 
مـــن الـــلـــيـــل وكــــان مـــجـــمـــوع زمـــانـــهـــمـــا أربـــعـــاً وعـــشـــريـــن ســـاعـــة. ويــحــل 
كــان  وإن  فــقــط  لــيــلــهــم  فــي  ونــحــوهــا  والــجــمــاع  والــشــراب  الــطــعــام  لــهــم 
وقــد  ، فـــإن شــريــعــة اإلســــالم عـــامـــة لــلــنــاس فـــي جــمــيــع الـــبـــالد،  قـــصـــيـــراً

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  ﴿ تـــعـــالـــى:  اللَّه  قال 
 .[  ١٨٧ [الــبــقــرة:   ﴾T  S  R  Q  P  O N  M  L

أو  بـــاألمـــارات  عــلــم  أو  لــطــولــه،  يــوم  صــوم  إتــمــام  عــن  عــجــز  ومــن 
الصوم  أن  ظنه  على  غلب  أو  حاذق،  أمين  طبيب  إخبار  أو  التجربة 
زيـــادة  إلـــى  يــفــضــي  أو   ، شـــديـــداً مــرضــاً  مــرضــه  أو  إهــالكــه  عــلــى  يــفــضــي 
أي شــهــر  فــي  أفــطــرهــا  الــتــي  األيــام  ويــقــضــي  أفــطــر  بــرئــه،  بــطء  أو  مــرضــه 

 z y  x  w  v  u  ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــقــضــاء،  مــن  فــيــه  تــمــكــن 
[١٨٥ [الــبــقــرة:   ﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 .[  ٧٨ [الــحــج:   ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z  ﴿ ــه تــعــالــى:  وقــال الــلَّ

صــيــفــاً  الـــشـــمـــس  عـــنـــهـــا  تـــغـــيـــب  ال  بــــالد  فـــي  يـــقـــيـــم  كــــان  مـــن   ZĆbÓ„bq
ســتــة  إلــى  نــهــارهــا  يــســتــمــر  بــالد  فــي  أو   ، شــتــاءً الــشــمــس  فــيــهــا  تــطــلــع  وال 
يــصــلــوا  أن  عــلــيــهــم  وجــــب   ، مـــثـــالً أشـــهـــر  ســـتـــة  لــيــلــهــا  ويـــســـتـــمـــر  أشـــهـــر، 
أوقاتها  لها  يقدروا  وأن  وعشرين،  أربع  كل  في  الخمس  الصلوات 
ويــحــددوهــا مــعــتــمــديــن فــي ذلــك عــلــى أقـــرب بــالد إلــيــهــم تــتــمــايــز فــيــهــا 
حديث  في  ثبت  لما  بعض،  من  بعضها  المفروضة  الصلوات  أوقات 
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خمسين  األمة  هذه  على  فرض  تعالى  اللَّه  أن  من  والمعراج  اإلسراء 
يــســأل ربــه الــتــخــفــيــف حــتــى  يــزل الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  صــالة كــل يــوم ولــيــلــة، فــلــم 
ةٍ  ـــالَ صَ ـــلِّ  ـــةٍ لِـــكُ ـــلَ ـــيْ لَ مٍ وَ ــــوْ يَ ـــلِّ  كُ اتٍ  ـــوَ ـــلَ صَ ـــسُ  ـــمْ ـــنَ خَ ـــهُ نَّ إِ ـــدُ  ـــمَّ ـــحَ ـــا مُ قـــال: «يَ

.(١ ةً ... إلــى آخــر الــحــديــث»( ــالَ صَ ــونَ  ــسُ ــمْ لــكَ خَ ــذَ فَ ــرٌ  ــشْ عَ
رجل  جاء  قال:  اللَّهگ  عــبــيــد  بن  طــلــحــة  حديث  من  ثبت  ولما 
صــوتــه  دوي  نــســمــع  الــــرأس  ثــائــر  نــجــد  أهـــل  مـــن  ـــهملسو هيلع هللا ىلص  الـــلَّ رســـول  إلـــى 
عــن  يــســأل  هــو  فـــإذا  الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  مــن  دنـــا  حــتــى  يــقــول  مــا  نــفــقــه  وال 
 « ةِ يْلَ اللَ وَ مِ  اليَوْ فِي  اتٍ  لَوَ صَ سُ  مْ :«خَ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  رسول  فقال  اإلسالم، 

 .(٢ ع... الــحــديــث»( ــطَــوّ تَ نْ  فــقــال: هــل عــلــي غــيــرهــن قــال: «إِالَّ أَ
نــســأل  أن  نــهــيــنــا  قــال:  مــالــكگ  بــن  أنــس  حــديــث  مــن  ثــبــت  ولــمــا 
أهــل  مــن  الــرجــل  يــجــيء  أن  يــعــجــبــنــا  فــكــان  شـــيء  عــن  الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص  رســـول 
الــبــاديــة الــعــاقــل فــيــســألــه ونــحــن نــســمــع، فــجــاء رجـــل مــن أهـــل الــبــاديــة 
أرســـلـــك  ـــه  الـــلَّ أن  تـــزعـــم  أنـــك  فـــزعـــم  رســـولـــك  أتـــانـــا  مــحــمــد  يـــا  فـــقـــال: 
«نعم...  قال:  بهذا؟  أمرك  آللَّه  أرسلك  فبالذي  قال:  «صدق»  قال: 

 .(٣ الــحــديــث»(
فــقــيــل  الــدجــال  الــمــســيــح  عــن  أصــحــابــه  حــدث  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثــبــت 
مٌ  ـــــوْ يَ وَ  ، ـــةٍ ـــنَ ـــسَ كَ مٌ  ـــــوْ يَ ــــا:  مً ــــوْ يَ ـــــونَ  ـــــعُ بَ رْ قــــال: «أَ األرض،  فـــي  لــبــثــه  مـــا  لـــه: 
ــه  » فــقــيــل: يــا رســول الــلَّ ــمْ ــكُ ــامِ يَّ ــأَ كَ ــهِ  ــامِ يَّ ــائِــرُ أَ سَ ، وَ ــةٍ ــعَ ــمُ ــجُ كَ مٌ  ــوْ يَ ، وَ ــرٍ ــهْ ــشَ كَ

.(١٦٢) برقم  مسلم  وصحيح   (٩٤٣) برقم  البخاري  صحيح   (١)
 .(١١) برقم  مسلم  صحيح   (٢)
 .(١٢) برقم  مسلم  صحيح   (٣)
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 (١ )« ـــهُ لَ وا  رُ ـــدُ اقْ قــال: «الَ،  يــوم؟  صــالة  فــيــه  أيــكــفــيــنــا  كــســنــة  الــذي  الــيــوم 
صلوات،  خمس  فيه  يكفي  واحداً  يوماً  كسنة  الذي  اليوم  يعتبر  فلم 
وأمرهم  ساعة،  وعشرين  أربع  كل  في  صلوات  خمس  فيه  أوجب  بل 
أوقاتها  بين  التي  الزمنية  باألبعاد  اعتباراً  أوقاتها  على  يوزعوها  أن 

فــي الــيــوم الــعــادي فــي بــالدهــم.
فــيــجــب عــلــى الــمــســلــمــيــن فـــي الـــبـــالد الــمــســؤول عـــن تــحــديــد أوقـــات 
الــصــلــوات فــيــهــا أن يـــحـــددوا أوقــــات صــالتــهــم مــعــتــمــديــن فــي ذلـــك على 
ـــعـــرف فــيــهــا أوقـــات  أقــــرب بـــالد إلــيــهــم يــتــمــايــز فــيــهــا الــلــيــل مـــن الــنــهــار، وتُ

ساعة. وعشرين  أربع  كل  في  الشرعية  بعالماتها  الخمس  الصلوات 
يــقــدروا  أن  وعــلــيــهــم  رمــضــان  شــهــر  صــيــام  عــلــيــهــم  يــجــب  وكــذلــك 
لـــصـــيـــامـــهـــم فــــيــــحــــددوا بـــــدء شـــهـــر رمــــضــــان ونـــهـــايـــتـــه وبــــــدء اإلمــــســــاك 
واإلفـــطـــار فــي كــل يـــوم مــنــه بــبــدء الــشــهــر ونــهــايــتــه، وبــطــلــوع فــجــر كــل 
يــــوم وغـــــروب شــمــســه فـــي أقــــرب بــــالد إلـــيـــهـــم يــتــمــيــز فــيــهــا الـــلـــيـــل مــن 
حديث  في  تقدم  لما  ساعة  وعشرين  أربعاً  مجموعها  ويكون  النهار 
وإرشــــاده أصــحــابــه فــيــه عـــن كــيــفــيــة  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص عـــن الــمــســيــح الـــدجـــال، 
الـــصـــوم  بـــيـــن  ذلـــــك  فــــي  فـــــارق  ال  إذ  فـــيـــه  الــــصــــلــــوات  أوقــــــات  تـــحـــديـــد 

.(٢ والــصــالة»(


 .(٢٩٣٧) برقم  مسلم  صحيح    (١)
.٢٧٦٩ برقم   (١٣٢/٦) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو   (٢)



LPQÚ���iä���Ã���€a @Ö˝������i @ø @ÊÏ���‡���‹���é���Ωa

RPQWMVMRP



LPR ;Úflb”⁄aÎ@ÚÓé‰¶a@ZfiÎ˛a@›ï˛a

RPQWMVMRP

‹]Ëë’\;k]ÕÂ^;U‡ÂÖç¬’\Â;È›]m’\

NÈuÎäÅÎ@Êböflâ@äËë@fiÏÅÖ@Ôœ@ÚÌ˙ä€a@HcI

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

يصادفنا  وكندا،  المتحدة  الواليات  في  المسلمين  الطلبة  نحن   
بــدايــة لــشــهــر رمــضــان مــشــكــلــة تــســبــب انــقــســام الــمــســلــمــيــن إلــى  فــي كــل 

ثــالث فــرق:
الــبــلــدة الــتــي يــســكــنــون فــيــهــا. ١- فــرقــة تــصــوم بــتــحــري الــهــالل فــي 
السعودية. العربية  المملكة  في  الصيام  بداية  مع  تصوم  فرقة   -٢
الــطــلــبــة الــمــســلــمــيــن  اتــحــاد  مــن  خــبــر  وصــول  عــنــد  فــرقــة تــصــوم   -٣
وكــنــدا الــذي يــتــحــر الــهــالل فــي أمــاكــن مــتــعــددة  فــي أمــريــكــا 
لــــبــــالد يـــعـــمـــم عــلــى  إحـــــد ا فــــي أمــــريــــكــــا، وفـــــور رؤيــــتــــه فــــي 
في  كلهم  أمريكا  مسلمو  فيصوم  برؤيته  المختلفة  المراكز 
واحـــد عــلــى الــرغــم مــن الــمــســافــات الــشــاســعــة الــتــي بــيــن  يـــوم 

الــمــدن الــمــخــتــلــفــة.
أفتونا  وخبرها؟  برؤيتها  والصيام  باالتباع  أولى  الجهات  فأي 

ــه. مــأجــوريــن أثــابــكــم الــلَّ
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بــالــمــمــلــكــة  الــعــلــمــاء  كــبــار  هــيــئــة  مــجــلــس  نــظــر  أن  ســبــق  قــد   ZlaÏv€a
وأصـــدر فــيــهــا قـــراراً مــضــمــونــه  الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي هــذه الــمــســألــة، 

مــا يــلــي:

بالضرورة  علمت  التي  األمور  من  األهلة  مطالع  اختالف   ZḈ Îc
، ولـــــم يـــخـــتـــلـــف فـــيـــهـــا أحـــــد مــــن الـــعـــلـــمـــاء وإنــــمــــا وقـــع  حــــســــاً وعـــــقـــــالً
االخــــتــــالف بـــيـــن عـــلـــمـــاء الـــمـــســـلـــمـــيـــن فـــي اعـــتـــبـــار اخـــتـــالف الـــمـــطـــالـــع 

وعــدم اعــتــبــاره.
مــن  اعـــتـــبـــاره  وعـــــدم  الـــمـــطـــالـــع  اخــــتــــالف  اعـــتـــبـــار  مـــســـألـــة   ZĆbÓ„bq
واالخــــتــــالف فــيــهــا  الـــمـــســـائـــل الـــنـــظـــريـــة الـــتـــي لـــالجـــتـــهـــاد فــيــهــا مـــجـــال، 
السائغ  الخالف  من  وهو  والدين،  العلم  في  الشأن  لهم  ممن  واقع 
وأجــر اإلصــابــة،  الــذي يــؤجــر فــيــه الــمــصــيــب أجــريــن، أجــر االجــتــهــاد 

ويــؤجــر فــيــه الــمــخــطــئ أجــر االجــتــهــاد.
وقــد اخــتــلــف أهــل الــعــلــم فــي هــذه الــمــســألــة عــلــى قــولــيــن: فــمــنــهــم 
اعـــتـــبـــاره،  يــــر  لــــم  مــــن  ومـــنـــهـــم  الـــمـــطـــالـــع،  اخــــتــــالف  اعـــتـــبـــار   رأ مــــن 
اســتــدل  واســتــدل كــل فــريــق مــنــهــمــا بــأدلــة مــن الــكــتــاب والــســنــة، وربــمــا 
تعالى:  بقوله  االستدالل  في  كاشتراكهما  الواحد،  بالنص  الفريقان 
 ،[١٨٩ [الــبــقــرة:   ﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ¡ ے   ~  ﴿
 .(١ .. الـــحـــديـــث»( ــــتِــــهِ يَ ؤْ ــــرُ وا لِ ـــــطِـــــرُ فْ أَ ــــتِــــهِ وَ يَ ؤْ ــــوا لِــــرُ ــــومُ وبـــقـــولـــهملسو هيلع هللا ىلص: «صُ
وذلــــك الخـــتـــالف الــفــهــم فـــي الـــنـــص وســـلـــوك كـــل مــنــهــمــا طـــريـــقـــاً فــي 

االســتــدالل بــه.
 .(١٠٨١) برقم  مسلم  وصحيح   (١٩٠٩) برقم  البخاري  صحيح    (١)
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أن  إلـــــى  ونـــــظـــــراً  وقــــدرتــــهــــا،  الـــهـــيـــئـــة  رأتــــهــــا  العــــتــــبــــارات  ونـــــظـــــراً 
فــقــد  االخـــتـــالف فــي هـــذه الــمــســألــة لــيــســت لــه آثـــار تــخــشــى عــواقــبــهــا، 
فــتــرة  فــيــهــا  نــعــلــم  ال  قـــرنـــاً  عــشــر  أربـــعـــة  الـــديـــن  هـــذا  ظــهــور  عــلــى  مــضــى 
واحــدة، فــإن أعــضــاء  رؤيــة  األمــة اإلســالمــيــة عــلــى  جــر فــيــهــا تــوحــيــد 
األمـــر عــلــى مـــا كـــان عــلــيــه، وعـــدم  مــجــلــس كــبــار الــعــلــمــاء يـــرون بــقــاء 
ما  اختيار  حق  إسالمية  دولة  لكل  يكون  وأن  الموضوع،  هذا  إثارة 
إذ  فــي الــمــســألــة،  مــن الــرأيــيــن الــمــشــار إلــيــهــمــا  تــراه بــواســطــة عــلــمــائــهــا 

لــكــل مــنــهــمــا أدلــتــه ومــســتــنــداتــه.

بــالــحــســاب،  األهــلــة  ثــبــوت  مــســألــة  فــي  الــهــيــئــة  مــجــلــس  نــظــر   ZĆbr€bq
كالم  على  واطلعوا  والسنة،  الكتاب  في  أدلة  من  ذلك  في  ورد  وما 
النجوم  حساب  اعتبار  عدم  بإجماع:  فقرروا  ذلك،  في  العلم  أهل 
تِهِ  يَ ؤْ لِرُ وا  ومُ «صُ لقولهملسو هيلع هللا ىلص:  الشرعية  المسائل  في  األهلة  ثبوت  في 
ا  وْ رَ تَ تَّى  حَ وا  ومُ تَصُ «الَ  وقولهملسو هيلع هللا ىلص:   ،(١ الحديث»(  .. تِهِ يَ ؤْ لِرُ وا  طِرُ فْ أَ وَ
ذلك  معنى  في  وما   .(٢ الحديث»(  .. هُ وْ رَ تَ تَّى  حَ وا  طِرُ فْ تُ الَ  وَ  ، لَ الَ الْهِ

مــن األدلــة.

اتــحــاد  أن  واإلفـــتـــاء  الــعــلــمــيــة  لــلــبــحــوث  الـــدائـــمـــة  الــلــجــنــة   وتــــر
الـــدول الــتــي حــكــومــاتــهــا غــيــر إســالمــيــة يــقــوم  الــطــلــبــة الــمــســلــمــيــن فــي 
يعيش  لمن  بالنسبة  الهالل  إثبات  مسألة  في  إسالمية  حكومة  مقام 

الــدول مــن الــمــســلــمــيــن. فــي تــلــك 
تخريجه. سبق    (١)

.(١٠٨٠) برقم  مسلم  وصحيح   (١٩٠٦) برقم  البخاري  صحيح   (٢)
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وبـــنـــاء عــلــى مـــا جـــاء فـــي الــفــقــرة الــثــانــيــة مـــن قــــرار مــجــلــس الــهــيــئــة 
اخــتــالف  أحــد الــقــولــيــن: إمــا اعــتــبــار  يــكــون لــهــذا االتــحــاد حــق اخــتــيــار 
في  المسلمين  على  رآه  ما  يعمم  ثم  ذلك،  اعتبار  عدم  وإما  المطالع، 
عــلــيــهــم؛  وعــمــمــه  رآه  بــمــا  يــلــتــزمــوا  أن  وعــلــيــهــم  فــيــهــا،  هــو  الــتــي  الــدولــة 
واالضطراب،  الخالف  من  وخروجاً  الصيام  ولبدء  للكلمة،  توحيداً 
الــبــالد  فــي  الــهــالل   يــتــراء أن  الـــدول  تــلــك  فــي  يــعــيــش  مــن  كــل  وعــلــى 
وبلغوا  بذلك،  صاموا  أكثر  أو  منهم  ثقة  رآه  فإذا  فيها،  يقومون  التي 
فالبد  خروجه  في  أما  الشهر،  دخول  في  وهذا  ذلك.  ليعمم  االتحاد 
؛  يوماً ثالثين  رمضان  إكمال  أو  شوال  هالل  برؤية  عدلين  شهادة  من 
ــمَّ  ــإِنْ غُ فَ  ، ــتِــهِ يَ ؤْ ــرُ وا لِ ـرُ ــطـِ فْ أَ ، وَ ــتِــهِ يَ ؤْ ــرُ ــوا لِ ــومُ لــقــول رســول الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص: «صُ

.(٢ )(١ ــا»( مً ــوْ يَ ثِــيــنَ  ــالَ ثَ ةَ  ــدَّ لْــعِ ــوا ا ــلُ ــمِ كْ ــأَ فَ ــمْ  ــيْــكُ ــلَ عَ
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < <

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬
<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^j˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â <^€“

VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]
بــلــد لــيــســت بــإســالمــيــة  فــي  الــذيــن يــقــيــمــون   هــل يــجــوز لــلــمــســلــمــيــن 

تخريجه. سبق    (١)
.١٦٥٧ فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (١٠٩/١٠-١١٢) برقم   (٢)
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الحجة؟  وذي  وشوال  رمضان  هالل  بإثبات  تقوم  لجنة  يشكلوا  أن 
أم ال؟

يــجــوز  إســالمــيــة  غــيــر  بــلــد  فــي  الـــمـــوجـــودون  الــمــســلــمــون   ZlaÏv€a
رمــضــان،  هــالل  إثــبــات  تــتــولــى  الــمــســلــمــيــن  مــن  لــجــنــة  يــشــكــلــوا  أن  لــهــم 

.(١ وذي الــحــجــة( وشــوال، 
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < <

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬
@…çbn€a@‚ÏÓ€a@Îc@Úœä«@Ôœ@êb‰€a@b‡nua@‚ÏÌ@ÏÁ@›Á@LÚœä«@‚ÏÌ@‚bÓï@HlI

NÜ‹i @›◊@kézi

قــوالن: فــيــهــا  الــمــســألــة   ZlaÏv€a
الــحــجــيــج  فــيــه  يــقــف  الــــذي  الـــيـــوم  هـــو  عـــرفـــة  يــــوم  أن   ZfiÎ˛a @fiÏ‘€a
بــعــرفــة، وأن الــنــاس تــبــع لــهــم فــي تــحــديــد هـــذا الــيــوم، ومـــن رجـــح هــذا 
الـــقـــول، الــلــجــنــة الــدائــمــة لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة واإلفـــتـــاء، ولــجــنــة اإلفــتــاء 
مَ  وْ يَ مْ  اكُ حَ «أَضْ ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  منها  بأدلة  واستدلوا  وغيرهم،  المصرية.. 

األدلة. من  وغيرها   (٢)« فُونَ رِّ عَ تُ مَ  وْ يَ ةُ  فَ رَ عَ «وَ قال:  وأراه   « ونَ حُّ تُضَ
.٢١٤٩ برقم   (١١٢/١٠) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو   (١)

وصححه   (٢٦٤/١) األم  في  والشافعي   (١٧٦/٥)  الكبر السنن  في  البيهقي    (٢)
.(٤٢٢٤) برقم  الجامع  صحيح  في  األلباني۴ 
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سواء  الحجة،  ذي  من  التاسع  اليوم  هو  عرفة  يوم  أن   ZÔ„br€a@fiÏ‘€a
قطر  أهل  لكل  وأن  يوافق،  لم  أم  بعرفة  الحجيج  وقفة  اليوم  هذا  وافق 
رؤيــتــهــم، ومــمــن أخــذ بــهــذا الــقــول الــشــيــخ مــحــمــد بــن صــالــح الــعــثــيــمــيــن، 
هذه  بأن  ذلك  على  واستدلوا  وغيرهم،  جبرين..  بن  عبداللَّه  والشيخ 
المسألة متفرعة من أصل الخالف المشهور في مسألة اختالف المطالع 
عليه،  ونخرج  نبني  أن  فينبغي  وشوال،  رمضان  شهر  في  وآخر  قطر  بين 
في  إليها  فليرجع  تــلــك،  أدلــة  نفسها  هــي  المتفرعة  المسألة  هــذه  وأدلــة 
جازت  وإذا  الشهور،  جميع  في  المطالع  اختالف  في  فرق  وال  مظانها، 
الحجة  ذي  في  مخالفتها  تجوز  ال  فلم  واإلفطار،  الصوم  في  المخالفة 
عن  ينقل  لم  المطالع  باختالف  القائلين  فإن  ولهذا  الشهور،  من  وغيره 

المسألة. هذه  في  تعريف  منهم  أحد 
هــذه  حـــول  لــســؤال  لــه  بــة  إجــا فــي  عــثــيــمــيــن۴  بـــن  ا لــشــيــخ  ا قـــال 
نـــه  أ لـــــصـــــواب  وا لـــعـــلـــم،  ا أهـــــل  اخــــتــــالف  عـــلـــى  ـــبـــنـــى  يُ هـــــذا  لـــة:  لـــمـــســـأ ا
بــمــكــة،  رؤي  قــد  لــهــالل  ا كــان  إذا  فــمــثــالً  لــمــطــالــع،  ا بــاخــتــالف  يــخــتــلــف 
مــكــة  قــبــل  آخـــر  بــلــد  فــي  ورؤي  لــتــاســع،  ا لــيــوم  ا هــو  لــيــوم  ا هـــذا  وكـــان 
أن  لــهــم  يــجــوز  ال  فــإنــه  لــعــاشــر،  ا لــيــوم  ا عــنــدهــم  عــرفــة  يــوم  وكــان  بــيــوم 
تــأخــرت  نـــه  أ قـــدر  لـــو  وكـــذلـــك  عـــيـــد،  يـــوم  ألنـــه  لـــيـــوم؛  ا هـــذا  يــصــومــوا 
عــنــدهــم،  لــثــامــن  ا هــو  مــكــة  فــي  لــتــاســع  ا لــيــوم  ا وكـــان  مــكــة  عــن  لــرؤيــة  ا
فــي  لـــعـــاشـــر  ا لـــيـــوم  لـــمـــوافـــق  ا عـــنـــدهـــم  لـــتـــاســـع  ا يــــوم  يـــصـــومـــون  نـــهـــم  فـــإ

.(١ األدلــة( مــن  وغــيــرهــا  أ-هـــ  مــكــة. 
الحديث. أهل  ملتقى  موقع  على  منشور  الخليل،  أحمد  الدكتور  للشيخ  بحث    (١)



LQN ;Úflb”⁄aÎ@ÚÓé‰¶a@ZfiÎ˛a@›ï˛a

RPQWMVMRP

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^j˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <ÔÁj <Í <ÅÖÊ
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

عــرفــة، ألنــنــا  ألجــل صــوم يــوم  أن نــصــوم هــنــا يــومــيــن   هــل نــســتــطــيــع 
الــثــامــن  عــنــدنــا  ذلــك  يــوافــق  غـــداً  عــرفــة  يــوم  أن  الــراديــو  فــي  نــســمــع  هــنــا 

مــن شــهــر ذي الــحــجــة؟
ZlaÏ��v��€a يــــوم عـــرفـــة هـــو الـــيـــوم الـــــذي يـــقـــف الـــنـــاس فـــيـــه بـــعـــرفـــة، 
تـــصـــوم  أن  أردت  فـــــإذا  بـــالـــحـــج،  تـــلـــبـــس  مــــن  لـــغـــيـــر  مــــشــــروع  وصــــومــــه 
وإن  بــــــأس،  فــــال  قـــبـــلـــه  يــــومــــاً  صـــمـــت  وإن  لــــيــــوم،  ا هـــــذا  تــــصــــوم  فــــإنــــك 
شريفة  أيام  ألنها  فحسن،  الحجة  ذي  أول  من  التسعة  األيام  صمت 
نَّ  فِيهِ الِحُ  الصَّ لُ  مَ الْعَ امٍ  يَّ أَ نْ  مِ ا  «مَ النبيملسو هيلع هللا ىلص:  لقول  صومها  يستحب 
الَ  وَ ــه  الــلَّ ولَ  سُ رَ ــا  يَ  : قِــيــلَ  ، ــرِ ــشْ لْــعَ ا امِ  يَّ َ األْ هِ  ذِ هَ ــنْ  مِ ــه  الــلَّ إِلَى  بُّ  حَ أَ وَ ــيــرٌ  خَ
ــلٌ  جُ رَ إِالَّ  ــه،  الــلَّ ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــادُ  ــهَ ــجِ الْ الَ  وَ  : ـــالَ قَ ــه؟  الــلَّ ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــادُ  ــهَ ــجِ الْ

.(٢ )(١ )« ءٍ ــيْ بِــشَ لِــكَ  ــنْ ذَ ــعْ مِ جِ ــرْ يَ ــمَّ لَــمْ  ثُ ــالِــهِ  مَ ــهِ وَ ــسِ بِــنَــفْ جَ  ــرَ خَ
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬
.(٩٦٩) برقم  البخاري  صحيح    (١)

.٢١٤٩ برقم   (١١٢/١٠) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو   (٢)
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N·ÓÃ€a@fiby@Êböflâ@Ôœ@⁄béfl⁄a@Âflã@ÜÌÜzm@HxI

لــــســــائــــل: «فـــي  ا يـــقـــول  بــــــاز۴،  بــــن  الـــعـــزيـــز  عـــبـــد  الـــشـــيـــخ  ـــئـــل  سُ
مــديــنــة لــنــدن فـــي بــريــطــانــيــا، تــخــتــلــف الــمــراكــز اإلســالمــيــة فـــي تــحــديــد 
بــســاعــة  الــشــروق  ذلــك قــبــل  أن يــجــعــل  بــيــن  رمــضــان  فــي  اإلمــســاك  زمــن 
وهـــكـــذا. أفـــيـــدونـــا بــمــا يــنــبــغــي عــمــلــه فــي  ونـــصـــف، وآخــــر بــســاعــتــيــن.. 
االخــتــالف بــيــن الــمــراكــز اإلســالمــيــة، عــلــمــاً بــأن الــغــيــوم فــي مــديــنــة  هــذا 
الــخــيــط  تــبــيــن  دون  تــحــول  الــبــريــطــانــيــة  الــمــدن  بــعــض  فــي  وغــيــرهــا  لــنــدن 

هــذا االخــتــالف؟ األبــيــض مــن الــخــيــط األســود، فــمــا الــعــمــل فــي 
فــي  يــكــفــي  لــظــن  ا غــالــب  لــظــن،  ا بــغــالــب  لــعــمــل  ا عــلــيــهــم   ZlaÏv€a
مــا  نـــوا  كـــا إذا  بــحــســبــه،  مـــكـــان  كـــل  فـــي  لــتــحــديــد  ا فـــي  لـــفـــجـــر،  ا طـــلـــوع 
لــظــن  ا بــغــالــب  يــعــمــلــون  صـــحـــو،  فــيــه  مـــا  لــغــيــوم  ا بــســبــب  لــفــجــر  ا رأوا 
فــيــه  مــــا  صـــحـــو  كــــان  إذا  مــــا  أ لـــفـــجـــر،  ا فـــيـــه  طـــلـــع  نــــه  أ يـــعـــرفـــون  لـــــذي  ا
ــه  لــلَّ لــحــمــد  فــا مــضــبــوطــة  لــســاعــة  ا كــانــت  وإذا  لــفــجــر،  ا يــنــظــرون  غــيــوم، 
لــصــحــو،  ا لــة  حــا فــي  يــنــظــر  ولــكــن  تــخــتــلــف  لــبــالد  وا بــذلــك،  يــعــمــلــون 
لــصــحــو  ا لــة  حــا فـــي  يــعــنــي  األقـــرب،  هـــو  لــصــحــو  ا لــة  حــا فـــي  كـــان  ومـــا 
صـــحـــة  يـــــعـــــرف  حــــتــــى  لــــفــــجــــر،  ا وطـــــلـــــوع  لــــشــــمــــس  ا طـــــلـــــوع  بــــيــــن  كـــــم 
يــقــول  لــذي  ا بــاالحــتــيــاط  يــعــمــل  بــصــيــرة،  عــنــده  مــا  كــان  فــإذا  لــتــقــديــر،  ا
لَــى  إِ يــبُــكَ  ــرِ يَ ــا  مَ عْ  االحــتــيــاط «دَ بــاب  مــن  بــاالحــتــيــاط  يــعــمــل  ســاعــتــيــن، 
يــعــمــل  غــيــرهــا  أو  لــنــدن  فــي  شــك  األمــر  فــي  كــان  إن   (١ ) « يــبُــكَ ــرِ يَ الَ  ــا  مَ
ســنــن الــنــســائــي بــرقــم (٥٧١١) وصــحــحــه الــشــيــخ األلــبــانــي۴ فــي صــحــيــح سنن   (١)

.٥٢٦٩ برقم   (١١٥٣/٣) النسائي 
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وإذا  ــه،  لــلَّ لــحــمــد  وا  « يــبُــكَ ــرِ يَ الَ  ـــا  مَ ـــى  لَ إِ يــبُــكَ  ــرِ يَ ـــا  مَ عْ  «دَ بــاالحــتــيــاط 
فــي  لــفــجــر  ا طــلــوع  وبــيــن  لــشــمــس  ا بــيــن  لــفــصــل  ا فــي  مــعــرفــة  هــنــاك  كــان 

.(١ ) لــســاعــة» ا حــســب  لــغــيــم  ا حــال  فــي  بــه  يــعــمــل  لــصــحــو  ا حــال 
N‚bÓñ€a@Ôœ@Ú”ä–nfl@ÙÎbnœ@HÖI

الـــســـائـــل: يــكــون  يـــقـــول  عــثــيــمــيــن۴،  ابـــن  الــشــيــخ  فــضــيــلــة  ـــئـــل  سُ
عــلــى  ونـــحـــن  فــنــفــطــر  الـــمـــغـــرب،  أذان  وقــــت  الــــرحــــالت  بـــعـــض  إقـــــالع 
قرص  نشاهد  األرض   مستو عن  واالرتفاع  اإلقالع  وبعد  األرض، 

، فــهــل نــمــســك أم نــكــمــل إفــطــارنــا؟ الــشــمــس ظــاهــراً
بــمــقــتــضــى  أفـــطـــرت  ألنــــك  تـــمـــســـك؛  وال  إفـــطـــارك  أكـــمـــل   ZlaÏ��v��€a
 .[١٨٧ [البقرة:   ﴾T  S  R  Q  P  ﴿ تعالى:  لقوله  الشرعي  الدليل 
نَا،  هُ ا  هَ نْ  مِ يْلُ  اللَّ اءَ  جَ وَ نَا،  هُ ا  هَ نْ  مِ سُ  مْ الشَّ ابَتِ  غَ ا  «إِذَ ولقولهملسو هيلع هللا ىلص: 

.(٢)« ائِمُ الصَّ طَرَ  فْ أَ دْ  قَ فَ
الــســائــل: فــي شــهــر رمــضــان نــكــون عــلــى  يــقــول  فــضــيــلــتــه،  ــئــل  سُ كــمــا 
هـــذا الــســفــر، فــيــدركــنــا الــلــيــل ونـــحـــن فـــي الــجــو،  ســفــر ونـــصـــوم خـــالل 
نــفــطــر  أم  أمــامــنــا؟  مــن  الــشــمــس  قــرص  اخــتــفــاء   نــر حــيــثــمــا  نــفــطــر  فــهــل 

عــلــى تــوقــيــت أهــل الــبــلــد الــذيــن نــمــر مــن فــوقــهــم؟
ابَتِ  ا غَ أفطر حين تر الشمس قد غابت، لقولهملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ  ZlaÏv€a

.(٣)« ائِمُ الصَّ طَرَ  فْ أَ دْ  قَ فَ نَا،  هُ ا  هَ نْ  مِ يْلُ  اللَّ اءَ  جَ وَ نَا،  هُ ا  هَ نْ  مِ سُ  مْ الشَّ
 .(١٢٨/٢٨-١٢٩) باز۴  بن  عبدالعزيز  للشيخ  متنوعة  ومقاالت   فتاو  (١)

له. واللفظ   (١١٠١) برقم  مسلم  وصحيح   (١٩٤١) برقم  البخاري  صحيح   (٢)
تخريجه. سبق    (٣)



LQQÚ���iä���Ã���€a @Ö˝������i @ø @ÊÏ���‡���‹���é���Ωa

RPQWMVMRP

الــســائــل: لــو كــان هــنــاك غــيــم ونــحــن صــيــام  يــقــول  فــضــيــلــتــه،  ــئــل  وسُ
فــكــيــف نــفــطــر فــي الــطــائــرة؟

ألن  أفــــطــــر،  غـــائـــبـــة  الـــشـــمـــس  أن  ظـــنـــك  عـــلـــى  غـــلـــب  إذا   ZlaÏ��v��€a
ثــم  غــيــم  يـــوم  فـــي  بــالــمــديــنــة  وأصــحــابــه  هـــو  يـــوم  ذات  أفــطــر  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 

.(١ طــلــعــت الــشــمــس بــعــد إفــطــارهــم ولــم يــأمــرهــم بــالــقــضــاء(
إحــد الــمــرات كــنــت فــي  الــســائــل: فــي  يــقــول  فــضــيــلــتــه،  ــئــل  سُ كــمــا 
إلــى  الــلــيــلــة  تــلــك  فــي  مــســافــراً  وكــنــت  الــعــيــد  هـــالل  ؤي  ورُ الــســعــوديــة، 
يــروا هــالل  ، وعــلــمــت أنــهــم لــم  بــاكــســتــان حــوالــي الــســاعــة الــثــانــيــة لــيــالً

شــوال، وبــالــتــالــي فــهــم صــائــمــون، فــهــل أصــوم مــعــهــم؟
صــائــم  بــلــد  فـــي  أنـــت  اإلمـــســـاك  وقـــت  ألنـــك  مــعــهــم  صـــم   ZlaÏv€a
في  صمت  لو  أنك  كما  تبع  فالزائد  شهر،  على  صيامك  زاد  لو  حتى 
بــلــدك إلـــى قــريــب الــمــغــرب ثــم أقــلــعــت الــطــائــرة إلـــى أمــريــكــا وطــالــت 
الشمس،  تغيب  حتى  تفطر  ال  فإنك  اليوم،  من  أكثر  للشمس  رؤيتك 
إلــى  ســافــرت  ثــم   ، يــومــاً ثــالثــيــن  صــمــت  وإن  الــشــهــر،  خـــروج  وكــذلــك 
هـــذا لــلــتــبــعــيــة،  فــوجــدت شـــوال لــم يــدخــل فــصــم مــعــهــم وصــومــك  بــلــد 
ى  حَ َضْ األْ وَ  ، ونَ طِرُ فْ تُ مَ  وْ يَ طْرُ  الْفِ وَ  ، ونَ ومُ تَصُ مَ  وْ يَ مُ  وْ «الصَّ لقولهملسو هيلع هللا ىلص: 

.(٤ )(٣ )(٢ )« ــونَ ــحُّ ــضَ تُ مَ  ــوْ يَ
.(١٩٥٩) برقم  البخاري  صحيح    (١)

الــغــلــيــل  إرواء  فـــي  كــمــا  األلـــبـــانـــي۴  وصــحــحــه  بـــرقـــم (٦٩٧)  الـــتـــرمـــذي  ســنــن   (٢)
(١١/٤-١٤) برقم (٩٠٥).

.(٤٣٧/١٥-٤٣٩) عثيمين۴  ابن  الشيخ  ورسائل   فتاو مجموع   (٣)
تخريجه. سبق   (٤)
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الــصــبــر  يــســتــطــيــع  وال  ديــنــه،  شــعــائــر  إظــهــار  مــن  الــمــســلــم  خـــاف  إذا 
ذلـــك  فــــي  واألصـــــــل   ، ســـــــراً شــــعــــائــــره  إقــــامــــة  لــــه  جـــــاز   األذ وتـــحـــمـــل 
 ،[  ٢٨٦ [الــبــقــرة:   ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §﴿ تــعــالــى:  اللَّه  قول 
 ،(١ )« ـــمْ ـــتُ ـــعْ ـــطَ ـــتَ اسْ ـــا  مَ ـــهُ  ـــنْ مِ ـــوا  تُ ـــأْ فَ ـــرٍ  مْ ــأَ بـِ ـــمْ  ـــكُ تُ ـــرْ مَ أَ ا  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ وقــــول 
، والــمــقــصــود بــه  ومـــع ذلـــك فـــال يـــجـــوز الـــصـــالة فـــي الـــحـــمـــام اخـــتـــيـــاراً
يــجــمــع  أو   ، راقـــداً أو  قــاعــداً  يــصــلــي  أن  اضــطــر  وإن  حــتــى  الــخــالء  بــيــت 
لـــحـــديـــث  لــــعــــشــــاء  وا الـــمـــغـــرب  أو  والــــعــــصــــر،  الـــظـــهـــر  الـــصـــالتـــيـــن  بـــيـــن 
فــإن   ،(٢ )« ــــامَ ــــمَّ ــــحَ لْ ا وَ ةَ  ـــرَ ـــبَ ـــقْ ـــمَ لْ ا إِالَّ  ـــدٌ  ـــجِ ـــسْ مَ ـــا  ـــهَ ـــلُّ كُ ضُ  النبيملسو هيلع هللا ىلص: «األَرْ
األعـــداء بــه والــصــبــر عــلــى ذلـــك ولــم  اســتــطــاع إظــهــار ديــنــه ومــواجــهــة 

 .  ﴿ لنبيه:  تعالى  اللَّه  قال  أفضل،  فذلك  دينه  في  الفتنة  يخش 
[الحجر].   ﴾ 4  3  2  1  0  /

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

اليابانيات  الفتيات  بعض  تعلن  وبهدايته  تعالى  اللَّه  من  بفضل   
.(٧٢٨٨) برقم  البخاري  صحيح   (١)

الـــجـــنـــائـــز  أحــــكــــام  فــــي  األلــــبــــانــــي۴  وصـــحـــحـــه  بــــرقــــم (٣١٧)  الــــتــــرمــــذي  ســـنـــن   (٢)
الشيخين. شرط  على  صحيح  إسناده  وقال  (ص٢٧٠)، 
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يــبــدأ الــصــراع مــع الــمــجــتــمــع الــيــابــانــي الــمــلــحــد،  إســالمــهــن، ومـــن هــنــا 
لــلــمــســيــحــيــة  تحولهم  حتى  أو  الكفر،  على  بقاءهم  أهله  يفضل  الذي 
وجـــود  لــعــدم  وذلـــك  اإلســــالم،  إلـــى  يــتــحــول  أن  عــلــى  اآلن  الــمــشــوهــة 
الــتــزامــات فــي مــســيــحــيــتــهــم الــمــحــرفــة، فــيــصــبــح الــشــخــص شــاربــاً لــلــخــمــر 
آكـــــالً لـــلـــخـــنـــزيـــر، لــــه صـــديـــقـــات فــــي الــــحــــرام، ولـــكـــنـــه مـــســـيـــحـــي يـــؤمـــن 
ــه  بــالــلَّ إال  قـــوة  وال  حـــول  وال  الـــقـــدس،  والــــروح  الــــرب  وابــــن  بـــالـــرب 
يــلــد ولـــم يـــولـــد ولـــم يــكــن  األحــــد، الـــفـــرد الــصــمــد، الــــذي لـــم  الـــواحـــد 
شــخــصــاً  يــصــبــح  فـــإنـــه  اإلســــالم  إلـــى  تـــحـــول  إذا  ولــكــنــه  أحــــد،  كـــفـــواً  لـــه 
اآلخــريــن، ومــخــتــلــفــاً عــنــهــم ومــعــتــزالً لــمــجــتــمــعــهــم، وتــاركــاً  مــتــمــيــزاً عــن 
غير  نظرة  إليه  وينظر  ينبذه  أن  إال  المجتمع  من  يكون  فما  لناديهم، 
الــعــاقــلــيــن، وكــثــيــراً مــا يــتــخــلــص مــنــه بــالــعــزلــة والــمــنــع عــن الــعــمــل، فــهــو 
ويــتــحــول  الــشــنــيــعــة،  الــفــعــلــة  هـــذه  يــفــعــل  أن  لـــه  فــكــيــف  مــثــلــهــم،  يــابــانــي 
الــذي  ــه  ويــصــلــي لــلَّ لــإلســالم فــيــتــرك حــفــالتــهــم وخــمــورهــم وخــنــزيــرهــم 

ال يــحــتــســبــونــه ربــهــم.
والــمــشــكــلــة تـــكـــون مــضــاعــفــة مـــع الـــفـــتـــاة، حـــيـــث قـــوتـــهـــا أضـــعـــف، 
يرتبط  أو  عمل،  لها  كان  إن  بعملها  يرتبط  ما  عادة  المالي  وموردها 

بــأســرتــهــا الــكــافــرة.
ومـــن هـــذه الــمــشــكــالت الـــعـــديـــدة الـــتـــي تـــواجـــه الـــفـــتـــاة الــمــســلــمــة، 
مــشــكــلــة إقــامــة الــفــرائــض مــثــل لــبــس الــحــجــاب، فــفــي كــثــيــر مــن األحــيــان 
مــكــان  فـــي  الـــصـــالة  أداء  مـــن  يــمــنــعــهــا  كـــمـــا  ذلــــك،  مـــن  عــمــلــهــا  يــمــنــعــهــا 
وتــؤديــهــا  وقــتــهــا  عــلــى  الــصــالة  أداء  تــســتــطــيــع  ال  يــجــعــلــهــا  مــمــا  عــمــلــهــا، 
والــذي يــمــثــل مــورد  مــجــتــمــعــة قــضــاءً لــخــشــيــتــهــا مــن فــصــلــهــا مــن عــمــلــهــا، 
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رزقــهــا الــوحــيــد، حــيــث تــعــيــش مــعــزولــة عــن أســرتــهــا تــمــامــاً والــتــي لــم 
إال هــي. يــســلــم مــنــهــا 

صــيــام  تــســتــطــيــع  ال  نــجــدهــا   أخـــر لــمــســلــمــة   أخـــر مــشــكــلــة  وفـــي 
ـــخـــفـــي إســـالمـــهـــا عــــن أهـــلـــهـــا،  شـــهـــر رمــــضــــان الــــمــــبــــارك، حـــيـــث إنـــهـــا تُ
وال  البــنــتــهــا  الــكــفــر  تــقــبــل  والــتــي  الــمــتــزمــتــة،  أمــهــا الــمــســيــحــيــة  وخــاصــة 
 ،( عــامــاً  ١٨ عــمــرهــا ( األخــت  هــذه  بــأن  الــعــلــم  مــع  اإلســالم،  لــهــا  تــقــبــل 
ومــــا زالــــت فـــي مـــراحـــل الــتــعــلــيــم بـــالـــجـــامـــعـــة، والـــتـــي تــتــكــفــل أســرتــهــا 
ولــذا فــهــي تــعــيــش مــعــهــم فــي نــفــس الــبــيــت تــشــاركــهــم  بــاإلنــفــاق عــلــيــهــا؛ 
من  كثير  على  يشتمل  قد  مما  كاملة،  والحياة  والمشرب  المأكل  في 
ظهر  وإال  رمضان،  شهر  تصوم  أن  مثالً  تستطيع  ال  وهي  المحرمات، 
ذلــك غــريــبــاً عــلــى أهــلــهــا وعــلــمــوا بــإســالمــهــا، وهــنــا ســيــقــومــون بــإيــذائــهــا 
دراســـتـــهـــا وشــــق طـــريـــق حــيــاتــهــا،  ومــنــعــهــا بـــكـــل الـــوســـائـــل مـــن إكـــمـــال 
ثالثة  مشكلة  وفي   ، مستقبالً الوحيد  موردها  هو  ذلك  سيكون  حيث 
ـــه ورحـــمـــتـــه، ولــكــن  تــتــمــثــل فـــي يـــابـــانـــي أعـــلـــن إســـالمـــه بــفــضــل مـــن الـــلَّ
ال  وهــو  ــه،  وأوالده كــذلــك والــعــيــاذ بــالــلَّ زالــت عــلــى كــفــرهــا  مــا  زوجــتــه 

يــدري مــا يــفــعــل مــعــهــم. وهــنــا نــســأل فــضــيــلــتــكــم:
هــنــا  ذكره  السابق  وضــعــهــا  في  الــمــســلــمــة  األخت  تــفــعــل  كــيــف   -١

فــي الــيــابــان؟
إن  لـــه  تــحــل  هـــل  زوجـــتـــه؟  تـــجـــاه  الـــيـــابـــانـــي  األخ  يــفــعــل  مــــاذا   -٢
أوالده كــذلــك؟ ومــاذا يــفــعــل تــجــاه  اســتــمــرت عــلــى كــفــرهــا؟ 

الــعــامــة  األمــاكــن  وفــي  خــارج بــيــتــهــا،  الــمــرأة  صــالة  تــصــح  هــل   -٣
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ــه  وهـــي جــالــســة بــغــرض عـــدم إظـــهـــار عــورتــهــا؟ وجـــزاكـــم الــلَّ
عــنــهــن وعــن الــمــســلــمــيــن خــيــر الــجــزاء.

ZlaÏv€a

إعالنه  من  ضرر  يناله  أن  خشية  إسالمه  وأخفى  أسلم  من   : Ḉ Îc
أن  دون  يــخــشــاه  مـــن  عــلــى  اإلســــالم  مــحــاســن  عـــرض  فـــي  يــجــتــهــد  فــإنــه 
ــه تــعــالــى لــه بــالــهــدايــة  يــبــدي لــه مــا يــظــهــر دخــولــه اإلســـالم، ويــدعــو الــلَّ
ودفع  بإسالمه  له  الخير  فيحصل  لإلسالم  صدره  يشرح  أن  اللَّه  لعل 
أو  مــنــه،  يــزال مــتــوقــعــاً  ال  والــضــرر  يــهــتــد  فــإن لــم  مــنــه،  الــضــرر الــمــتــوقــع 
الــهــجــرة  عــلــيــه  وجــبــت  اإلســـالم،  شــعــائــر  بــإظــهــار  يــســمــح  ال  الــبــلــد  كــان 

 ¯  ®  ¬  «﴿ تــعــالــى:  قـــال  اســـتـــطـــاع،  إن  الــمــســلــمــيــن  بـــالد  إلـــى 
مــتــحــوالً  يــجــد  أي:   ،[  ١٠٠ [ الــنــســاء:   ﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °
 ،يــتــحــول إلــيــه ومــتــزحــزحــاً عــمــا يــكــره، وســعــة مــن الــضــاللــة إلــى الــهــد

ومــن الــفــقــر إلــى الــغــنــى. ومــن الــضــيــق إلــى الــفــرج، 
ــه  الــلَّ فــإن  الــمــســتــضــعــفــيــن  مــن  كــان  بــأن  الــهــجــرة  يــســتــطــع  لــم  إذا  أمــا 
امـــرأة،  يــكــون  أو  الــهــجــرة،  وبــيــن  بــيــنــه  يــحــال  كــمــن  عــــذره،  قـــد  تــعــالــى 

 [  Z  Y X  W  V  U  T  S  R  Q  P﴿ تــعــالــى:  قــال 
 j  i  h g  f  e  d  c  b  a  `  _ ^  ]  \
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l k
 ¥  ¤ £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
وال  حــيــلــة  عــلــى  يــقــدرون  ال  والــمــعــنــى:   .[ [الـــنـــســـاء  ﴾©  ¨  §  ¦

وال يــهــتــدون الــســبــيــل إلــى مــحــل الــهــجــرة لــو خــرجــوا. عــلــى نــفــقــة، 
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اإلسالمية  بالمراكز  تتصل  فإنها  حيلتها  ضعفت  إذا  المرأة   ZĆbÓ„bq
فــي بــلــدهــا إن وجـــدت، لــعــلــهــا تــجــد مــن يــعــيــنــهــا ويــحــل مــشــكــلــتــهــا، وإال 
يجعل  أن  تــعــالــى  ــه  الــلَّ وســؤال  ــه،  الــلَّ مــن  الــفــرج  وانــتــظــار  الــصــبــر  فعليها 
، وهي مأجورة في ذلك كله، مع التزامها باإلسالم  يسراً لها من أمرها 

 y  x  w  ﴿ سبحانه:  اللَّه  لقول  طاقتها؛  حسب  وفرائضه  وأحكامه 
نْهُ  مِ تُوا  أْ فَ رٍ  مْ بِأَ مْ  تُكُ رْ مَ أَ ا  النبيملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ وقول   ،[  ١٦ [التغابن:   ﴾  z

 .(١)« تُمْ تَطَعْ اسْ ا  مَ
الكفر،  على  زوجته  وبقيت  اإلسالم  في  الزوج  دخل  إذا   ZĆbr€bq
االستمرار  له  جاز  النصرانية  أو  اليهودية  وهي  كتابية  كانت  إن  فإنها 
المحصنة؛  الكتابية  من  الزواج  للمسلم  يجوز  أنه  األصل  ألن  معها؛ 

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ®  ¬  «  ª﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه 
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ¹  ¸  ¶

 .[  ٥ Ä﴾[ الــمــائــدة:   Ã

لــقــولــه  مــعــهــا؛  االســتــمــرار  لــه  يــجــوز  فــال  كــتــابــيــة  غــيــر  كــانــت  إذا  أمــا 
 .[  ١٠ [الــمــمــتــحــنــة:  ﴾  È  Ç  Æ  Å  ﴿ تــعــالــى: 

إذا دخــلــت الــزوجــة فــي اإلســالم، وبــقــي زوجــهــا عــلــى الــكــفــر،  أمــا 
 |  {  z  y  x  w  ﴿ تعالى:  لقوله  عليه؛  تحرم  فإنها 
 ¬ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ £  ¢  ¡ ~ے   }

 .[  ١٠ [الــمــمــتــحــنــة:  ﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

تخريجه. سبق   (١)
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فــــإن أجـــبـــرت عــلــيــه ولــــم تــســتــطــع فـــراقـــه فـــإنـــهـــا تــصــبــر عــلــيــه حــتــى 
الصدر  في  المسلمين  نساء  صبر  كما  عليها،  حرج  وال  الفرج  يأتيها 
فــإنــهــا  ـــهملسو هيلع هللا ىلص  الـــلَّ رســـول  بــنــت  زيـــنـــبڤ  ومــنــهــن  اإلســــالم،  مـــن  األول 
بــقــيــت بــعــد إســالمــهــا مــع زوجــهــا أبــي الــعــاص بــن الــربــيــع قــبــل أن يــســلــم 
ذلــك  بــعــد  لــحــقــت  حــتــى  بــيــنــهــمــا  يـــفـــرق  أن  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  يــســتــطــع  لـــم  لــمــا 
إسالمه. بعد  إليه  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أرجعها  ثم  زوجها  وفارقت  بالنبيملسو هيلع هللا ىلص، 

أســلــم  فــإذا   ، ديــنــاً األبــويــن  خــيــر  يــتــبــعــون  فــإنــهــم  األوالد  أمــا   ZĆb»iaâ
الصغير  ألن  القاصرين؛  األوالد  جميع  بإسالم  كم  حُ الزوجين  أحد 

. يــتــبــع خــيــر أبــويــه ديــنــاً
األجــانــب  الــرجــال  عــن  تــحــتــجــب  أن  الــمــرأة  عــلــى  يــجــب   ZĆbéflbÅ
وتــبــتــعــد عــن كــل مــا فــيــه إظــهــار لــزيــنــتــهــا، وتــحــرص عــلــى لـــزوم بــيــتــهــا، 
عــلــيــهــا  وجــبــت  وإذا  والــحــشــمــة،  الــســتــر  مــع  لــحــاجــة  إال  مــنــه  تــخــرج  وال 
كر  ذُ وما  وتصلي،  الرجال  عن  تبتعد  فإنها  بيتها  خارج  وهي  الصالة 
مــن  ركـــن  الــقــدرة  مــع  الــقــيــام  فـــإن  الــقــيــام،  تــركــهــا  يــبــيــح  ال  الــســؤال  فــي 

.(١ أركــان الــصــالة وهــي تــســتــطــيــعــه»(
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬<< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬<< < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬       

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <K�Èé÷] <Ÿa <àËà√÷]Çf¬ <K·]áÁÀ÷] <x÷^ë <KÇËá <Áe_ <Ü”e
.١٧٣٣٦ برقم   (٥١/٢-٥٧) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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فيها  التي  المساجد  في  الصالة  عن  تنهي  كثيرة  نصوص  وردت 
قــبــور.

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â <
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

ــه الــصــالــحــيــن،  الــلَّ عــلــى قــبــور أولــيــاء  الــمــســاجــد  إقــامــة  هــل يــجــوز   
في   أخر مساجد  وجود  مع  المساجد  هذه  في  الصالة  يجوز  وهل 

نــفــس الــبــلــد خــالــيــة مــن الــقــبــور؟
ــــه  لــــلَّ ا أولــــــيــــــاء  قــــبــــور  عــــلــــى  الــــمــــســــاجــــد  بــــنــــاء  يــــجــــوز  ال   ZlaÏ��v��€a
النبيملسو هيلع هللا ىلص:  لقول  المساجد؛  هذه  في  الصالة  تجوز  وال  الصالحين، 
 ،(١ )« ـــدَ ـــاجِ ـــسَ ــمْ مَ ـهِ ـيَــائـِ ــبـِ نْ ـــبُـــورَ أَ وا قُ ـــذُ ـــخَ تَّ ا   ـــارَ لـــنَّـــصَ ا ـــودَ وَ ـــيَـــهُ لْ ــه ا الــلَّ ـــنَ  ـــعَ «لَ
مْ  بِيَائِهِ نْ أَ بُورَ  قُ ونَ  ذُ تَّخِ يَ انُوا  كَ  ، مْ بْلَكُ قَ انَ  كَ نْ  مَ إِنَّ  وَ الَ  «أَ ولقولهملسو هيلع هللا ىلص: 
ــمْ  ــاكُ ــهَ نْ أَ ــي  نِّ ــإِ فَ  ، ــدَ ــاجِ ــسَ مَ ــورَ  ــبُ ــقُ لْ ا وا  ــذُ ــتَّــخِ تَ ــالَ  فَ الَ  أَ  ، ــدَ ــاجِ ــسَ مَ ــمْ  ــيــهِ ــالِــحِ صَ وَ

.(٢ )« لِــكَ ــنْ ذَ عَ
الـــلَّـــهک  عــبــد  بـــن  جـــابـــر  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ورو

.(٥٣٠) برقم  مسلم  صحيح   (١)

.(٥٣٢) برقم  مسلم  صحيح   (٢)
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ــبْــنَــى  يُ نْ  أَ وَ  ، ــيْــهِ ــلَ عَ ــد  ــعَ ــقْ يُ نْ  أَ وَ  ، ــبْــرُ ــقَ لْ ا ــصَ  ــصَّ ــجَ يُ نْ  أَ ملسو هيلع هللا ىلص  لــنَّــبِــيَّ ا ــى  ــهَ قــال: «نَ
.(١ )« ــيْــهِ ــلَ عَ

لــيــس  مــســجــد  فــيــه  هــم  الــذي  الــحــي  فــي  لــلــمــســلــمــيــن  يــتــيــســر  لــم  وإذا 
.(٢ فيه( ليصلوا  السنة  على  مسجد  بناء  إلى  يسعوا  أن  فعليهم  قبر،  فيه 

J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ
^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]

ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < <
á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬



<

.(٩٧٠) برقم   (١)
.٩٧٠ برقم   (٤٠٤/١) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (٢)
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ƒÅie⁄’\;‹]Ÿ¸\;À÷|;Î˜ë’\;U‡ÂÖç¬’\Â;äŸ]}’\

وفــاجــر  بــر  كــل  خــلــف  الــصــالة  والــجــمــاعــة  الــســنــة  أهــل  مــذهــب  إن 
بدعته  تكن  لم  ما  والفرقة،  للخالف  ودرءاً  والجماعة،  لأللفة  طلباً 

شــركــيــة، فــإنــه ال تــجــوز الــصــالة خــلــفــه.
VÿÒ^ä÷]<ŸÁœË <H^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷] <k◊Ú â

الــمــبــتــدع؟ اإلمــام  خــلــف  الــصــالة  تــجــوز  هــل   
المبتدع،  دون  وراءه  فليصل  مبتدع  غير  إماماً  وجد  من   ZlaÏv€a
بــدعــتــه،  عـــن  يــتــخــلــى  أن  عــســى  نــصــحــه  الــمــبــتــدع   ســـو يــجــد  لـــم  ومـــن 
أو  بـــاألمـــوات،  يــســتــغــيــث  كــمــن  شــركــيــة  بــدعــتــه  وكـــانـــت  يــقــبــل  لـــم  فـــإن 
كــافــر  ألنــه  وراءه؛  ــصــلــى  يُ فــال  لــهــم،  يــذبــح  أو  ــه،  الــلَّ دون  مــن  يــدعــوهــم 
غــيــر  بــدعــتــه  كــانــت  وإن   ، إمــامــاً ــجــعــل  يُ أن  يــصــح  وال  بــاطــلــة،  وصــالتــه 

.(١ وصــالة مــن خــلــفــه( مــكــفــرة كــالــتــلــفــظ بــالــنــيــة صــحــت صــالتــه، 
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < <

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬
.(٣٦٤/٧-٣٦٥) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو   (١)
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Ñ]“’\;Öd]ŒŸ;È…;€÷â⁄’\;fl…Ä;U‡ÂÖç¬’\Â;ãÄ]â’\

Zâb–ÿ€a@Ö˝i@Ôœ@·‹é‡€a@ÂœÜi@’‹»nm@Ôn€a@ÙÎbn–€a@ú»i@ÍàÁ

VÿÒ^ä÷]<ŸÁœË <H<ÌËÅÁ√ä÷]<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
 هــل يــجــوز دفــن الــمــيــت فــي مــقــبــرة تــكــون واقــعــة عــلــى قــطــعــة عــلــى 
واحـــد مــع مــقــابــر أهـــل الــكــتــاب؟ وهـــل يــوجــد  حـــده، ولــكــن فــي ســـور 

هــذا الــبــاب؟ حــديــث نــبــوي فــي 
أرض  قطعة  فــي  ولــو  الكفار،  مقبرة  ســور  داخــل  يدفن  ال   ZlaÏv€a

منها(١). يعتبر  سورها  داخل  في  ما  جميع  ألن  حده؛  على  منها 
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < <

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬
Zä–ÿ€a @Ü‹i @Âfl@·‹é‡€a @Úru@›‘„

<VÿÒ^ä÷]<ŸÁœË <H^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷] <k◊Ú â
.٨٩٠٩ برقم   (٤٥١/٨) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو   (١)
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بـــعـــض الـــمـــســـلـــمـــيـــن فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا يـــنـــقـــلـــون جـــثـــمـــان مـــوتـــاهـــم إلـــى 
أوطــانــهــم، فــهــل يــجــوز ذلــك؟

بــالد  فــي  مــقــابــر  إلــى  مــوتــاهــم  يــنــقــلــوا  أن  لــهــم  يــجــوز  نــعــم،   ZlaÏv€a
فقط،  المسلمون  فيها  يدفن  خاصة  مقابر  يتخذوا  أن  ولهم  إسالمية، 
اســتــطــاعــوا  ما  اإلسالم  بالد  إلى  الــكــفــر  بالد  من  يــتــحــولــوا  أن  وعــلــيــهــم 
نفسه  على  آمناً  اإلسالم  بشريعة  عالماً  كان  من  إال   ، سبيالً ذلك  إلى 
يديه  على  يهتدي  أن  مؤمالً  اإلسالم،  نشر  في  مجتهداً  وبقي  ودينه، 
الحجة  إلقامة  ذلك  عليه  يجب  وقد  لذلك،  البقاء  له  فيجوز  أناس، 

.(١ وبــيــان الــحــق(
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < <

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬
@ÂÓ‡‹é‡€a @äÓÀ@äib‘fl@Ôœ@·‹é‡€a @ÂœÖ

.(١٨٤١ رقــم   الــفــتــو مــن  الــثــانــي  (الــســؤال 
VÿÒ^ä÷]<ŸÁœË<<H^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]<k◊Ú â

إن  حــيــث  الــمــســلــمــيــن؟  غــيــر  مــقــابــر  فــي  الــمــســلــمــيــن  دفــن  يــجــوز  هــل 
دفــنــهــم  ويــحــتــاج  مــقــابــرهــم،  عـــن  بــعــيــدة  بـــالد  فـــي  يــســكــنــون  الــمــســلــمــيــن 
.٢٩٢٢ برقم  واإلفتاء (٤٥١/٨-٤٥٢)  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو   (١)
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الــســنــة  مـــن  بــــأن  عـــلـــمـــاً  أســــبــــوع،  مـــن  أكـــثـــر  بـــالـــمـــيـــت  يـــســـافـــروا  أن  فـــيـــهـــا 
الــمــيــت؟ بــدفــن  الــتــعــجــيــل 

الكافرين؛  مقابر  في  مسلماً  يدفنوا  للمسلمين أن  ZlaÏv€a «ال يجوز 
ألن عــمــل أهــل اإلســالم مــن عــهــد الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص والــخــلــفــاء الــراشــديــن ومــن 
بـــعـــدهـــم مــســتــمــر عـــلـــى إفـــــراد مـــقـــابـــر الــمــســلــمــيــن عـــن مـــقـــابـــر الـــكـــافـــريـــن، 
وعــــدم دفـــن مــســلــم مـــع مـــشـــرك، فــكــان هـــذا إجـــمـــاعـــاً عــمــلــيــاً عــلــى إفـــراد 
بشير  عــن  الــنــســائــي  رواه  ولــمــا  الــكــافــريــن؛  مــقــابــر  عــن  الــمــســلــمــيــن  مــقــابــر 
ـــهملسو هيلع هللا ىلص فــمــر عــلــى  بــن مــعــبــد الــســدوســي قـــال: كــنــت أمــشــي مــع رســـول الـــلَّ
قبور  على  مــر  ثــم  ا»،  ــثِــيــرً كَ ــراً  شَ الَءِ  ــؤُ هَ ــبَــقَ  سَ ــدْ  ــقَ قــال: «لَ المسلمين  قبور 
ا»(١)، فـــدل هـــذا عــلــى  ـــثِـــيـــرً ا كَ ـــرً ـــيْ الَءِ خَ ـــــؤُ ـــقَ هَ ـــبَ ـــدْ سَ ـــقَ الــمــشــركــيــن فــقــال: «لَ

المشركين. وقبور  المسلمين  قبور  بين  التفريق 
بين  يقيم  وأال  إسالمي،  غير  بلداً  يستوطن  أال  مسلم  كل  وعلى 
من  بدينه  فراراً  إسالمي  بلد  إلى  ينتقل  أن  عليه  بل  الكافرين،  أظهر 
المسلمين  إخوانه  مع  ويتعاون  دينه،  شعائر  إقامة  من  ليتمكن  الفتن؛ 
لنشر  بينهم  أقام  من  إال  المسلمين  سواد  ويكثر   ،والتقو البر  على 
أن  فــيــه  يــعــهــد  مــمــن  وكـــان  عــلــيــه،  قــــادراً  أهـــالً لــذلــك  وكـــان  اإلســــالم، 
اضــطــر  مــن  وكــذلــك  ذلــك  فــلــه  أمــره،  عــلــى  يــغــلــب  وال  غــيــره،  فــي  يــؤثــر 
ويــتــنــاصــروا،  يــتــعــاونــوا  أن  هـــؤالء  وعــلــى  أظــهــرهــم،  بــيــن  اإلقــامــة  إلـــى 

.(٢ يــتــخــذوا ألنــفــســهــم مــقــابــر خــاصــة يــدفــنــون فــيــهــا مــوتــاهــم( وأن 
 ٢٠٧٨٧ بــرقــم  أحــمــد (٣٨٢/٣٤)  اإلمـــام  ومــســنــد  بــرقــم (٢٠٤٨)  الــنــســائــي  ســنــن   (١)

صحيح. إسناده  محققوه:  وقال 
.١٨٤١ برقم   (٤٥٢/٨-٤٥٤) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (٢)
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J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ
^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]

ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < <
á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬

.(٣٠٨١ رقــم   الــفــتــو مــن  الــخــامــس  (الــســؤال 
VÿÒ^ä÷]<ŸÁœË<<H^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]<k◊Ú â

 ،النصار مقبرة  فــي  القبور  مــن  عــدداً  اإلسالمية  الجمعية  اشــتــرت 
فهل يمكن دفن غير المسلمين أو الذين شذوا عن اإلسالم كالقاديانيين 

السنيين؟  نحن  لنا  خصصناها  التي  القبور  في  غيرهم  أو 
 يــتــأذ ألنــه  الــنــصــار؛  مــقــابــر  فــي  الــمــســلــم  دفــن  يــجــوز  ال   ZlaÏv€a
عن  منفرد  مكان  فــي  بالمسلمين  الخاصة  القبور  تكون  بــل  بعذابهم، 
المقابر  في  يدفنون  فال  الكفار،  من  القاديانيون  أما   ،النصار مقابر 

منهم. ليسوا  ألنهم  للمسلمين  المخصصة 
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬<< < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬<< < < < < < < < < < < < < < < < < < <

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬
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.(٥٣٧٧ رقــم   الــفــتــو مــن  الــثــالــث  (الــســؤال 
VÿÒ^ä÷]<ŸÁœË <H^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷] <k◊Ú â

مـــا حــكــم الــمــســلــم الــــذي يــتــوفــى فـــي فــرنــســا وتـــعـــذر نــقــلــه إلـــى بـــالده 
العربية، وليس في البلد الذي هو متوفى فيه مقبرة مخصصة للمسلمين، 
فــهــل يــدفــن فــي مــقــبــرة الــنــصــار، أم مـــاذا؟ وكــذلــك لــيــس هــنــاك مــوضــع 
لــتــغــســيــل أمــــوات الــمــســلــمــيــن إال الــحــجــرة الــمــخــصــصــة لــتــغــســيــل أمـــوات 
تغسيل  تعذر  إذا  فيها  المسلمين  أموات  تغسيل  يمكن  فهل   ،النصار

بيته؟ في  المسلم  الميت 
مــات  إذا  الــمــســلــم  فــإن  لــلــمــســلــمــيــن  مــقــبــرة  يــوجــد  لــم  إذا   ZlaÏv€a
الــصــحــراء  فــي  مــوضــع  لــه  يــلــتــمــس  ولــكــن  الــكــفــار،  مــقــابــر  فــي  يــدفــن  ال 
نقله  تيسر  وإن  للنبش،  يتعرض  ال  حتى  باألرض   ويسو فيه  يدفن 
شــديــدة فــهــو أولـــى، أمــا  إلـــى بـــالد بــهــا مــقــبــرة لــلــمــســلــمــيــن بـــدون كــلــفــة 
إذا  فــيــه  حــرج  فــال  الــكــفــرة  فــي مــوضــع تــغــســيــل  تــغــســيــل الــمــيــت الــمــســلــم 

.(١ بــدون كــلــفــة( لــم يــتــيــســر مــكــان ســواه 
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] <Ìflr◊÷] < < < < < < < < < <ãÈÒÖ <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬               

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬
.٥٣٧٧ برقم   (٤٥٤/٨-٤٥٥) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

بصندوق،  الشخص  يدفن  أن  (أمريكا)  البالد  هذه  قانون  يوجب 
هــذا؟ حــكــم  فــمــا 

صندوق  وال  تابوت  بال  المسلم  الميت  يدفن  أن  تيسر  إن   ZlaÏv€a
فهو السنة؛ ألن النبيملسو هيلع هللا ىلص لم ينقل عنه وال عن أصحابهژ أنهم دفنوا 
الميت  دفــن  فــي  وألن  اتباعهم،  فــي  هــو  إنما  والخير  صــنــدوق،  فــي  ميتاً 
مدعاة  والموت  الدنيا،  أهل  من  والمترفين  بالكفار  تشبهاً  صندو  ق  في 
لقول اللَّه  حــرج  فــال  بــذلــك  إال  دفــنــه  يتيسر  لــم  وإن  والــمــوعــظــة،  للعبرة 
٧٨ ]، وقوله تعالى:  ﴾ [الحج:   ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿ :تعالى

.(١)[  ٢٨٦ [البقرة:   ﴾¬  «  ª  ©  ¨  §﴿

J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ
^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]

ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < <
á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬

 ١٧٠٥ برقم   (٤٣١/٨-٤٣٢) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
الرابع. السؤال 
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È›]m’\;◊ê¯\
€Ë“ui’\
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ZÔ‹Ì@bfl@›ï˛a@aàËi@’‹»nm@Ôn€a@›ˆbé‡€a@ÂflÎ

ZḈ الــتــقــاضــي ويــســتــثــنــى مــنــه حــالــتــيــن. Îc
الــضــرورة. حــال   

الــحــكــم.  دون  الــصــلــح  طــلــب   
مــســائــل: وفــيــه  الــحــقــوق،  اســتــيــفــاء   ZbĆÓ„bq

الكفار. بالد  في  الكافر  القاضي  يوقعه  الذي  الطالق   -١

الشرعي. الحاكم  مقام  في  اإلسالمية  المراكز  اعتبار   -٢
٣- نــصــائــح لــمــســلــمــي األقــلــيــات.

ومــاذا  الــفــتــاو؟  هــنــاك  الــمــقــيــم  الــمــســلــم  يــســتــقــي  أيــن  مــن   ZĆbr€bq
يــتــبــع؟





LSP ;Úflb”⁄aÎ@ÚÓé‰¶a@ZfiÎ˛a@›ï˛a

RPQWMVMRP

·Óÿzn€a@ZÔ„br€a@›ï˛a

Èzzî]Œi’\ ;U⁄̂ Â^

الحكم. وطلب  البينات  وإحضار   الدعاو بإقامة  وذلك 
يــحــكــم  مــن  إلــى  إال  الــتــرافــع  يــحــل  ال  أنــه  الــمــســلــمــون  أجــمــع  فــلــقــد 
يــحــل الــتــحــاكــم  ال  وأنــه  الــشــرائــع،  لــجــمــيــع  الــنــاســخــة  اإلســـالم  بــشــريــعــة 

تعالى﴿¬  قـــال   ، كـــافـــراً أو  مــســلــمــاً  الــحــاكــم  كـــان  ســـواء  غــيــرهــا  إلـــى 
 ٦٥ لـــــنـــــســـــاء:  [ا  ﴾  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

 Ë  Ê  É È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á﴿ وقــــال:   ،[
 .[الشور]  ﴾  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

كــــــرت لــــي قـــصـــة طـــريـــفـــة تـــتـــعـــلـــق بـــهـــذه الـــمـــســـألـــة، مـــفـــادهـــا  وقـــــد ذُ
أبـــيـــه  قـــبـــر  عـــلـــى  مـــبـــنـــيـــاً  كــــان  الـــتـــوحـــيـــد  أهــــل  مــــن  رجـــــالً  أن  بـــاخـــتـــصـــار: 
قــبــة، فــلــمــا عـــرف الــحــق قـــام بــهــدمــهــا فــخــاصــمــه بــعــض الــجــهــلــة الــذيــن 
ال  إذ  نــصــرانــي  قـــاضٍ  إلـــى  وإيـــاهـــم  فــتــحــاكــم  الــقــبــاب،  تــلــك  يــعــظــمــون 
بــلــد كــفــر فــاحــتــج عــلــيــهــم بـــأن هـــذه الــقــبــة  يــوجــد قـــاضٍ مــســلــم ألنـــه فــي 
واحدة  شريعة  إلى  يرجعون  وإياهم  وبأنه  منهم،  به  أولى  وهو  ألبيه 
وهــــي شـــريـــعـــة اإلســـــالم والـــحـــكـــم فــيــهــا تـــحـــريـــم الـــبـــنـــاء عـــلـــى الـــقـــبـــور، 

واألمــر بــهــدمــهــا، فــحــكــم لــه الــقــاضــي الــنــصــرانــي عــلــيــهــم.
ZÂÓn€by@ıb‰rnça@Ôœ@szj€a @Ùäu@Ü”Î

عن  باز۴  بن  عبدالعزيز  الشيخ  سئل  الضرورة:  حال   ZÛ€Î˛a
بــإدارة  هــذا الــمــوضــوع، فــقــال لــلــســائــل: أشــيــر إلــى اســتــفــتــائــك الــمــقــيــد 
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١٤٠٧/٦/٦هــــ  وتــاريــخ   (٢١٥١ بــرقــم ( واإلفــتــاء  الــعــلــمــيــة  الــبــحــوث 
الوضعية  بالقوانين  يحكم  من  إلى  التحاكم  حكم  عن  فيه  تسأل  الذي 
وال  الــوضــعــيــة  بــالــقــوانــيــن  تــحــكــم  كــلــهــا  بــلــدة  فــي  الــمــحــاكــم  كــانــت  إذا 
؟ إذا تــحــاكــم إلــيــهــا، هــل يــكــون كــافــراً إال  يــســتــطــيــع الــوصــول إلــى حــقــه 

لــيــس  ولــكــن   ، كـــافـــراً يــكــون  ال  ذلـــك  إلـــى  اضــطــر  إذا  بــأنــه  وأفــيــدك 
الــحــصــول  لـــه  يــتــيــســر  لـــم  إذا  الـــضـــرورة  عــنــد  إال  إلــيــهــم  يــتــحــاكــم  أن  لـــه 
الـــشـــرع  يــحــلــه  مـــا  خــــالف  يـــأخـــذ  أن  لـــه  ولـــيـــس  بـــذلـــك،  إال  حـــقـــه  عـــلـــى 

.(١ الــمــطــهــر»(
أن  يــجــوز  هــل  الــســائــل:  يــقــول  عــثــيــمــيــن۴،  ابــن  الــشــيــخ  ــئــل  وسُ
أو  مــحــقــيــن،  كــنــا  إذا  الــوضــعــي  بــالــقــانــون  يــحــكــمــون  مـــن  إلـــى  نــتــحــاكــم 

نــتــرك حــقــوقــنــا لــلــضــيــاع؟
أن  الــحــكــمــيــة)  (الــطــرق  كــتــاب  أول  فــي  لــقــيــم  ا ابــن  ذكــر   ZlaÏv€a
أن  يــمــكــن  ال  هـــذا  وقــــال:  لـــيـــهـــم،  إ نــتــحــاكــم  ال  قـــال  مـــن  لـــفـــقـــهـــاء  ا مـــن 
بــغــيــر  يــحــكــمــون  لـــذيـــن  ا كـــثـــرة  مـــع  ســيــمــا  ال  لـــنـــاس  ا أحــــوال  بـــه  تــصــلــح 
مــا  بــغــيــر  لــك  حــكــم  لــو  لــكــن  لــيــهــم،  إ تــتــحــاكــم  أن  فــلــك  ــه،  لــلَّ ا نـــزل  أ مــا 
تــكــون  ربما  ألنه  فال؛  الناس  حقوق  تــضــيــع  أن  وأما  فرده،  اللَّه  أنزل 
هــذا  أن  أجــل  مــن  تــضــيــعــهــا  أن  يــجــوز  فــال  كــثــيــرون،  ورثــة  فــيــهــا  أمــالك 
مــقــبــول  فــالــحــق  بــالــحــق  حــكــم  فــإن  لــيــه  إ نــتــحــاكــم  بــل  بــالــقــانــون،  يــحــكــم 

.(٢ فــال»( وإال  إنــســان،  أي  مــن 
.(٢١٤/٢٣) باز۴  بن  عبدالعزيز  للشيخ  متنوعة  ومقاالت   فتاو مجموع   (١)

.(٢٤٤/٤) الممتع  الشرح   (٢)
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الـــدائـــمـــة: مـــا حــكــم تــحــكــيــم الــقــضــاء األمــريــكــي  الــلــجــنــة  ــئــلــت  وسُ
مــن  وغــيــرهــا  والــتــجــارة،  الطالق،  أمور  فــي  الــمــســلــمــيــن  بــيــن  النزاع  فــي 

األمــور؟
إال  الــوضــعــيــة  الــمــحــاكــم  إلــى  الــتــحــاكــم  لــلــمــســلــم  يــجــوز  ال   ZlaÏv€a
حق  بغير  له  قضى  وإذا  شرعية،  محاكم  توجد  لم  إذا  الضرورة  عند 

 .(١ فــال يــحــل لــه أخــذه»(
هـــذا الــلــجــوء إلـــى الــقــانــون الــوضــعــي بــمــقــيــدات حــاكــمــة  «ويــتــقــيــد 

وقــواعــد ضــابــطــة، مــنــهــا:
الــطــريــقــة  بــهــذه  إال  إلــيــه  الــوصــول  أو  الــحــق  اســتــخــالص  تــعــذر   -١

فــحــســب.
الحكم  عند  وأخذه  فحسب  بالحق  المطالبة  على  ٢-  االقتصار 

بــه مــن غــيــر زيــادة.
كــراهــة الــقــلــب لــالحــتــكــام إلــى غــيــر الــقــضــاء الــشــرعــي.  -٣

ئـــــرة الــــضــــرورة بــالــمــعــنــى الـــعـــام،  دا هــــذا الـــتـــرخـــص فـــي  بـــقـــاء   -٤
الــضــرورة والــحــاجــة. والــذي يــشــمــل 

الـــحـــقـــوق  اســـتـــخـــالص  تـــعـــذر  األول:  الـــقـــيـــد  عـــلـــى  يــــدل  مــــا  ــــــا  وأمَّ
أمــكــن  إذا  أنــــه  فـــهـــو  الـــشـــرعـــي،  الـــقـــضـــاء  طـــريـــق  عـــن  الـــمـــظـــالـــم  دفــــع  أو 
لــم  الــشــرعــي  الــقــضــاء  طــريــق  عــن  الــمــظــلــمــة  دفــع  أو  الــحــق  اســتــخــالص 

.١٩٥٠٤ برقم  س١٣  الدائمة (٥٠٢/٢٣)  اللجنة   فتاو  (١)

·Óÿzn€a@ZÔ„br€a@›ï˛a
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الذي  الوضعي  القانون  إلى  التحاكم  إلى  تُلجئ  ضرورة  هناك  تكن 
الــضــرورة. حــكــمــه الــتــحــريــم – كــمــا تــقــدم – لــغــيــر 

يــدل عــلــى الــقــيــد الــثــانــي: مــعــرفــة حــكــم الــشــرع فــي الــنــازلــة  وأمــا مــا 
الــشــرع  حــكــم  عــلــى  بــزيــادة  أن الــمــطــالــبــة  فــهــو  بــزيــادة،  وعــدم الــمــطــالــبــة 
واإلجـــمـــاع،  والـــســـنـــة  الـــكـــتـــاب  ذلـــك  عــلــى  دلَّ  حــــرام،  والـــظـــلـــم  ظـــلـــم، 
 ﴾  ?  >  =  <  ;  :  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  الـــكـــتـــاب  أدلـــــة  فـــمـــن 
ـــتُ  مْ ـــرَّ ـــــي حَ نِّ  [األعــــــراف]. ومـــن أدلــــة الـــســـنـــة، الـــحـــديـــث الـــقـــدســـي: «إِ
ومــن   ،(١ ــوا»( ــمُ ــالَ ــظَ تَ ــالَ  فَ  ، ــاً  مَ ــرَّ ــحَ مُ ــم  ــنَــكُ ــيْ بَ ــهُ  ــلــتُ ــعَ جَ وَ ــي،  ــسِ ــفْ نَ ــى  ــلَ عَ ــمَ  ــلْ الــظُّ
الـــوســـيـــلـــة  ســــلــــوك  حــــالــــة  فــــي  عـــلـــيـــه  يـــجـــب  الـــمـــســـلـــم  أن  ذلــــــك:  دالئــــــل 
وإن  غـــيـــره  مـــال  يـــأخـــذ  – أال  الـــشـــرع  إلـــى  الــتــحــاكــم  – وهـــي  الــمــبــاحــة 
ـــــهُ  نَّ إِ وَ  ، ـــرٌ ـــشَ بَ ــــا  نَ أَ ــــا  ــــمَ نَّ ملسو هيلع هللا ىلص : «إِ لــقــولــه  الـــشـــرعـــي؛  الـــحـــاكـــم  بـــه  لـــه  حــكــم 
ــبُ  حــسِ ــأَ فَ  ، ــضٍ ــعْ بَ ــنْ  مِ ــغَ  ــلَ بْ أَ ــونَ  ــكُ يَ نْ  أَ ــمْ  ــكُ ــضَ ــعْ بَ ــلَّ  ــعَ ــلَ فَ ــم،  ــصْ الــخَ ــأتِــيــنِــي  يَ
ــا  ــمَ نَّ ــإِ فَ ــلِــم،  ــسْ ــقِّ مُ بـِـحَ ـــهُ  ــتُ لَ ــيْ ــضَ ــنْ قَ ــمَ فَ لِـــك،  بِـــذَ ـــهُ  ــيَ لَ ــضِ قْ ــأَ فَ  ، قٌ ــــادِ صَ ـــهُ  نَّ أَ
أال  أولى  باب  فمن   ،(٢ ا»( كهَ لِيَتْرُ وْ  أَ  ، ا  هَ ذْ خُ يَأْ لْ فَ  ، النَّارِ نَ  مِ ةٌ  قِطْعَ ي  هِ

يــبــيــح لــه حــكــم الــحــاكــم غــيــر الــشــرعــي أن يــظــلــم غــيــره.
رُ  ــــدَّ ــــقَ لـــــضـــــرورة تُ : الـــقـــاعـــدة الـــفـــقـــهـــيـــة (ا ومــــن دالئـــــل ذلــــك أيــــضــــاً
وسيلة  سلوك  أباحت  الضرورة  وألن  المعروفة؛  ودالئلها  بقدرها) 
ـــبِـــحْ ســلــوكــهــا لــظــلــم  ورفـــع الــظــلــم، ولـــم تُ مــحــرمــة الســتــخــالص الــحــق 

وأخــذ مــا لــيــس بــحــق. اآلخــريــن 
.(٢٥٧٧) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٢٤٥٨) برقم  البخاري  صحيح   (١)
.(١٧١٣) برقم  مسلم  وصحيح   (٦٩٦٧) برقم  البخاري  صحيح   (٢)
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إلـــى  لــلــتــحــاكــم  الـــقـــلـــب  كـــراهـــة  – وهــــو  الـــثـــالـــث  الـــقـــيـــد  أدلــــة  ومــــن 
 R  Q  P  O  N  M﴿ تــعــالــى:  قــولــه  الــوضــعــي-:  الــقــانــون 
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S

[النحل].   ﴾  e  d  c  b  a  `  _  ^

 ،(١ )« ـــــانِ  يـــــمَ اإلِِ ــــفُ  ــــعَ ضْ أَ لِـــــــكَ  ذَ وَ  ، ـــبِـــهِ ـــلْ ـــقَ ـــبِ فَ  ...» حـــديـــث:  ومـــنـــهـــا: 
 ، ئَ ـــرِ بَ فَ  ـــرَ ــنْ عَ ــمَ فَ  ، ونَ ـــنْـــكِـــرُ تُ ــونَ وَ فُ ــرِ ــتَــعْ فَ  ، اءُ ــــرَ مَ ــونُ أُ ــيَــكُ وحــديــث: «سَ
 : الَ قَ م؟  اتِلُهُ قَ نَ الَ  فَ أَ الُوا:  قَ  . عَ ابَ تَ وَ يَ  ضِ رَ نْ  مَ لَكِنْ  وَ  ، لِمَ  سَ رَ  نْكَ أَ نْ  مَ وَ

.(٢ ا»( ــوْ ــلَّ صَ ــا  الَ، مَ
 k  j  i وأمـــا مــا يـــدل عــلــى الــقــيــد الــرابــع فــهــو قــولــه تــعــالــى: ﴿ 
w v u t s rq p o n m l﴾ [البقرة]، وقوله: ﴿  ¨ 
وقـــولـــه:  [األنــــــعــــــام]،   ﴾  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
﴾ [النحل]، كما   z y x w v u t s r q p ﴿

المحظورات). تبيح  (الضرورات  الفقهية  القاعدة  من  ذلك  يُستفاد 
يــــدلُّ عــلــى ذلـــك أيـــضـــاً قــصــة لـــجـــوء الــصــحــابــةژ لــلــمــثــول  كــمــا 
قــريــش  كــفــار  مــطــالــبــة  بــســبــب  مــرتــيــن   - –يومئذٍ الــكــافــر  الــنــجــاشــي  أمـــام 

ولــلــذود عــن حــقــهــم فــي إبــطــال مــزاعــم قــريــش الــبــاطــلــة فــيــهــم. بــهــم، 
بـــطـــة  لــــتــــابــــع لـــرا لــــفــــقــــهــــي اإلســـــالمـــــي ا ومــــــن قـــــــــرارات الــــمــــجــــمــــع ا
لــــتــــي كـــتـــبـــهـــا الــــمــــدعــــو ســـلـــمـــان  يــــــة ا لــــــروا لــــعــــالــــم اإلســـــالمـــــي بــــشــــأن ا ا

 .(٤٩) برقم  مسلم  صحيح   (١)
.(١٨٥٤) برقم  مسلم  صحيح   (٢)

·Óÿzn€a@ZÔ„br€a@›ï˛a
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هــذا  رشــــدي: (الـــقـــرار الـــثـــالـــث: يــعــلــن الــمــجــلــس أنـــه يــجــب مــالحــقــة 
لــنــشــر  ا دار  وعــلــى  عــلــيــه،  م  ـــدَّ ـــقَ تُ ئــيــة  جــزا ئــيــة  قــضــا  بـــدعـــو الــشــخــص، 
نــيــا،  بــريــطــا فــي  لــمــخــتــصــة  ا لــمــحــاكــم  ا فــي  يــة  لــروا ا هــذه  لــه  نــشــرت  لــتــي  ا
اإلســـالمـــي  لـــمـــؤتـــمـــر  ا مــنــظــمــة  عـــلـــيـــه   لـــدعـــو ا هــــذه  رفــــع  تـــتـــولـــى  وأن 
 أقــو  الــدعــو هــذه  فــي  ــل  كِّ ــوَ تُ وأن  اإلســالمــيــة،  لـــدول  ا تــمــثــل  لــتــي  ا
الــجــزاء  مــحــاكــم  أمــام  ئــيــة  لــجــنــا ا لــقــضــايــا  ا فــي  لــمــتــمــرســيــن  ا لــمــحــامــيــن  ا
إلـــى  لـــتـــحـــاكـــم  ا تـــجـــويـــزهـــم  لــــقــــرار  ا مــــن  وواضــــــح   ،(١ نـــيـــة)  ( لـــبـــريـــطـــا ا

.(٢ لــنــازلــة» ( ا تــلــك  فــي  نــيــة  لــبــريــطــا ا لــمــحــاكــم  ا
فــي  داود  أبـــو   رو فــقــد  لـــحـــكـــم:  ا دون  لـــصـــلـــح  ا طـــلـــب   ZÚÓ„br€a
مــع  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  رسول  إلى  وفد  لما  أنه  يزيد  بن  هاني  حديث  من  ســنــنــه 
«إِنَّ  فقال:  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  رسول  فدعاه  الحكم  بأبي  يكنونه  سمعهم  قومه 
مِي  وْ قَ إِنَّ   : الَ قَ فَ ؟  مِ كَ الْحَ ا  بَ أَ نَى  تُكْ لِمَ  فَ  ، مُ كْ الْحُ لَيْهِ  إِ وَ مُ  كَ الْحَ وَ  هُ اللَّه 
 ، ــيْــنِ يــقَ ــرِ ــفَ لْ ا كِــال  ــيَ  ضِ ــرَ فَ ــمْ  ــنَــهُ ــيْ بَ ــتُ  ــمْ ــكَ ــحَ فَ نِــي  ــوْ تَ أَ ءٍ  ــيْ شَ فِــي  ــوا  ــفُ ــلَ ــتَ اخْ ا  إِذَ
لِــي   : ــالَ قَ ؟  لَــدِ ــوَ لْ ا ــنَ  مِ لَــكَ  ــا  ــمَ فَ ا!  ــذَ هَ ــنَ  ــسَ حْ أَ ــا  مَ ــهملسو هيلع هللا ىلص:  الــلَّ ولِ  سُ الَ رَ قَ فَ
 : ــالَ ، قَ ــحٌ يْ ــرَ : شُ ــلــتُ ؟ قُ ــمْ هُ ــرُ ــبَ كْ ــنْ أَ ــمَ فَ  : ــالَ . قَ ــلِــمٌ ــسْ مُ ــه وَ الــلَّ ــدُ  ــبْ عَ ــحٌ وَ يْ ــرَ شُ

.(٣ )« ــحٍ يْ ــرَ شُ ــو  بُ ــتَ أَ نْ ــأَ فَ


(ص٢٥٢). المالحق  للرابطة،  التابع  الفقهي  المجمع  قرارات   (١)
فقه النوازل لألقليات المسلمة للدكتور محمد يسري إبراهيم (ص١٠٥٤-١٠٥٦).  (٢)
داود  داود برقم (٤٩٥٥) وصححه األلباني۴ في صحيح سنن أبي  سنن أبي   (٣)

.٤١٤٥ (٩٣٦/٣) برقم 
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التمكن  لعدم  للضرورة  المتعين  هو  القسم  هذا  بجواز  والقول 
مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمـــام   رو إســالمــيــة،  مــحــاكــم  إلـــى  الــتــحــاكــم  مــن 
قـــال:  ـــهملسو هيلع هللا ىلص  الـــلَّ رســــول  أن  عــــوفگ  بـــن  عـــبـــدالـــرحـــمـــن  حـــديـــث  مـــن 
نَّ  أَ وَ  ــثُــهُ  ــكُ نْ أَ نْ  أَ ـــبُّ  حِ أُ ــا  ــمَ فَ  ، ــبِــيــنَ ــيَّ ــطَ ــمُ لْ ا ــفَ  ــلْ حِ ــتِــي  ــومَ ــمُ عُ ـــعَ  مَ تُ  ـــدْ ـــهِ «شَ
١)، قــال ابــن األثــيــر۴: (اجــتــمــع بــنــو هــاشــم وبــنــو  )« ــمِ ــعَ الــنَّ ــرَ  ــمْ لِــي حُ
جفنة  في  طيباً  وجعلوا  الجاهلية  في  جدعان  ابن  دار  في  وتيم  زهرة 
من  للمظلوم  واألخذ  التناصر  على  وتحالفوا  فيه،  أيديهم  وغمسوا 

.(٢ الــظــالــم فــســمــوا الــمــطــيــبــيــن)(

مــن  والــتــحــاكــم  الــحــكــم  عــنــاصــر  فــيــه  تــتــوفــر  الــحــلــف  هـــذا  أن  رغـــم 
هــذه  عــلــى  الــقــائــمــيــن  وأن  والـــمـــظـــلـــوم،  الـــظـــالـــم  بــيــن  لـــلـــنـــزاعـــات  فـــض 
 ، خيراً عليه  أثنى  قد  النبيملسو هيلع هللا ىلص  فإن  المشركين،  أكابر  من  هم  المهمة 
ال  صــحــيــح  أن يــنــقــضــه ولــو بــحــمــر الــنــعــم لــقــيــامــه عــلــى مــعــنــى  أحــب  ومــا 

يــتــعــارض مــع الــشــرع وهــو إنــصــاف الــمــظــلــوم مــن الــظــالــم.
(١)  مسند اإلمام أحمد (١٩٠/١-١٩٣) وقال األلباني۴ في السلسلة برقم (١٩٠٠): 

سنده ال بأس به في الشواهد.  
 .(١٤٩/٣) الحديث  غريب  في  النهاية    (٢)

·Óÿzn€a@ZÔ„br€a@›ï˛a
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هـــــذه الـــمـــســـألـــة مــــن مـــعـــضـــالت الـــمـــســـائـــل الـــتـــي يـــقـــع فـــيـــهـــا بــعــض 
الــمــســلــمــيــن الــذيــن يــعــيــشــون فــي بــالد الــكــفــر، وذلــك لــمــا يــتــرتــب عــلــى 
واإلجـــحـــاف بــحــق صـــاحـــب الــحــق  هـــذا الــحــكــم مـــن الـــجـــور والـــظـــلـــم 
نـــيـــن الـــوضـــعـــيـــة الـــمـــخـــالـــفـــة لـــلـــشـــرائـــع الـــســـمـــاويـــة،  النـــتـــســـابـــه إلــــى الـــقـــوا
وســبــب الــوقــوع فــي هــذه الــبــلــيــة هــو الــعــيــش فــي تــلــك الــبــالد كــمــا ســبــق 
آخــر هــو عــدم االهــتــمــام  أول هــذه الــرســالــة، وســبــب  شــرحــه وبــيــانــه فــي 
بــهــذه األمــور والــتــفــكــر فــي عــواقــبــهــا قــبــل الــوقــوع فــيــهــا، ومــن الــحــلــول 

لــهــذه الــمــعــضــلــة:
مباحاً  ذلك  كان  وإن  الكتابيات،  نكاح  المسلم  يتجنب  أن   -١
فــي الــشــريــعــة اإلســالمــيــة بــشــروطــه لــمــا يــتــرتــب عــلــيــه مــن جــر 
إذا  والمباح  الكفرية،  المحاكم  إلى  للتحاكم  كرهاً  الزوج 
مـــحـــرم،  إلــــى  يـــتـــحـــول  إلـــيـــه  وســـيـــلـــة  كــــان  أو  مـــحـــرم،  إلــــى  جـــر 
وهـــذا الـــذي خــافــه أمــيــر الــمــؤمــنــيــن عــمــر بــن الــخــطــاب حــيــن 
امــــرأة  بـــالـــمـــدائـــن  وهــــو  تـــــزوج  الـــيـــمـــان  بــــن  حـــذيـــفـــة  أن  بـــلـــغـــه 
أال  عــلــيــكــم  أخــــر: (أعــــزم  مـــرة  عــمــر  إلـــيـــه  فــكــتــب  يـــهـــوديـــة، 
هـــذا حــتــى تــخــلــي ســبــيــلــهــا، فــكــتــب إلــيــه: أتــزعــم  تــضــع كــتــابــي 
أن  أخـــاف  ولــكــنــي  حـــرام،  أنــهــا  أزعـــم  ال  فــقــال:  حـــرام،  أنــهــا 

.(١ تــعــاطــوا الــمــومــســات مــنــهــن)(
صحيح. إسناد  هذا  وقال:   (٢٩٧/٢) كثير  ابن  تفسير   (١)
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بـــــن جــــريــــر الــــطــــبــــري۴: «وإنـــــمـــــا كـــــره عـــمـــر حـــــــذراً مــن  قـــــال ا
مــن  ذلــــك  لـــغـــيـــر  أو  الـــمـــســـلـــمـــات  فــــي  فـــيـــزهـــدوا  لــــنــــاس  ا بــــه  يـــقـــتـــدي  أن 

.(١ الــمــعــانــي»(
الــضــرر  دفـــع  ٢) «فــيــجــب  )« ارَ ـــــرَ ضِ الَ  وَ رَ  ـــرَ ضَ الــحــديــث: «الَ  «وفـــي 
بــلــد  فــي  كــان الــمــســلــمــون  وإذا  الــغــيــر،  عــن  األضــرار  ودفــع  الــنــفــس  عــن 
مــحــدودة مــثــل بــعــض الــجــالــيــات فــي أوربــا وأمــريــكــا،  مــا يــمــثــلــون أقــلــيــة 
الــرجــال  ــمــنَــع  يُ فــي آســيــا وأفــريــقــيــا، فــمــن الــمــنــطــق أن  األقــلــيــات  وبــعــض 
أال  الــنــتــيــجــة  كـــانـــت  وإال  الــمــســلــمــات،  بــغــيــر  الــــزواج  مـــن  الــمــســلــمــون 
يــتــقــدم  مــســلــمــاً  رجــالً  منهن –  كــبــيــر  عــدد  – أو  الــمــســلــمــيــن  بــنــات  تــجــد 
ثالث: أمور  ألحد  المسلمة  المرأة  تتعرض  وحينئذ  منهن،  للزواج 

وهــذا بــاطــل فــي اإلســالم.-  الــزواج مــن غــيــر مــســلــم،  إمــا 
كبائر -  من  وهذا  الرذيلة،  طريق  في  والسير  االنحراف  وإما 

اإلثــم.
 -.(٣ واألمومة"( الزوجية  حياة  من  الدائم  الحرمان  عيشة  وإما 

أال  بــيــنــهــمــا  الـــشـــقـــاق  وقــــوع  حـــال  فـــي  أنـــه  الـــزوجـــان  يــتــفــق  ٢-أن 
فــي  ذلــك  ويــثــبــت  اإلســالمــيــة،  الــشــريــعــة  غــيــر  إلــى  يــتــحــاكــمــا   -

أصــل الــعــقــد.
مــن بــعــض أهــل الــعــلــم بــاعــتــبــار   فــتــاو صــدرت  نــظــراً إلــى أنــه   -٣

.(١١٨١/٢) جرير  ابن  نفسير   (١)
حسن. محققوه:  وقال   ٢٨٦٥ برقم  أحمد (٥٥/٥)  اإلمام  مسند   (٢)

بتصرف.  (٩٦٥/٢) يسري  محمد  د.  المسلمة،  لألقليات  النوازل  فقه   (٣)

·Óÿzn€a@ZÔ„br€a@›ï˛a
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الـــمـــراكـــز اإلســـالمـــيـــة، ومــــا يـــقـــوم مـــقـــامـــهـــا بــــالــــدول الـــكـــافـــرة 
إجـــراء  قــائــمــة مــقــام الــحــاكــم الــشــرعــي، فـــإن عــلــى الــزوجــيــن 
وفـــســـخ، وخـــلـــع لـــديـــهـــا، كــمــا  الـــعـــقـــود مـــن جـــمـــع، وتـــفـــريـــق، 

اإليــضــاح فــي الــمــســألــة الــثــانــيــة.  ســيــأتــي بــمــزيــد مــن 
@ZÚÓ„br€a

هـــذه الــمــســألــة مـــن الــمــســائــل الــعــامــة الــتــي يــجــب الــعــنــايــة بــهــا لــمــا 
يــتــرتــب عــلــيــهــا مــن حــل كــثــيــر مــن مــشــاكــل إخــوانــنــا الــمــســلــمــيــن فــي بــالد 
الــغــربــة، فــإن لــم يــوجــد مــركــزاً إســالمــيــاً فــإن عــلــى الــجــمــاعــة الــمــســلــمــة 
والعقالء  العلم  طلبة  من  أكثر  أو  واحداً  شخصاً  لهم  مرجعاً  اختيار 
لــيــقــيــم لـــهـــم صـــالتـــهـــم، وخـــطـــب جــمــعــهــم، وأعـــيـــادهـــم، ويـــقـــوم بــعــقــد 
الــخــلــيــفــة  هـــو  بــكــر  أبـــا  أن  ف  ــــرِ عُ ومـــمـــا  مــشــكــالتــهــم،  وحـــل  نــكــاحــهــم، 
مــرض الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص بــأمــره،  بــعــد رســول الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص إمــامــتــه لــلــمــســلــمــيــن فــي 

.(١ )« بِــالــنَّــاسِ ــلِّ  ــيُــصَ ــلْ فَ ــرٍ  ــكْ بَ ــا  بَ وا أَ ــرُ قــالملسو هيلع هللا ىلص: «مُ
ثالثة  سافر  إذا  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أمر  إليها  يرجع  التي  اإلمارة  وألهمية 
مــن  حـــوادث  أكــثــر  وهــي  اإلقــامــة،  بــحــال  فــكــيــف  أحــدهــم،  يــؤمــروا  أن 
أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   رو السفر،  حال 

.(٢ )« ــمْ هُ ــدَ حَ وا أَ ــرُ مِّ ــيُــؤَ ــلْ فَ  ، ــرٍ ــفَ سَ فِــي  ــةٌ  ــالثَ ثَ جَ  ــرَ ا خَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «إِذَ
الَ  ــا  نَّ غــزوة حــنــيــن، قــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «إِ وفــي صــحــيــح الــبــخــاري فــي 
ــعَ  فَ ــرْ يَ ــتَّــى  حَ ــوا  ــعُ جِ ــارْ فَ  ، نْ  ذَ ـــأْ يَ ــمْ  لَ ــنْ  ــمَّ مِ ـكَ  لـِ ذَ فِــي  ــمْ  ــنْــكُ مِ نَ  ذِ أَ ــنْ  مَ ي  رِ ـــدْ نَ

.(٤١٨) برقم  مسلم  وصحيح   (٦٦٤) برقم  البخاري  صحيح   (١)
أبي  سنن  صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  الشيخ  وقــال   (٢٦٠٨) برقم  داود  أبــي  سنن   (٢)

 .٢٢٧٢ برقم  صحيح (٤٩٤/٢)  حسن  داود: 
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» فــرجــع الــنــاس فــكــلــمــهــم عــرفــاؤهــم ثــم رجــعــوا  ــمْ كُ ــرَ مْ ــمْ أَ كُ ــاؤُ فَ ــرَ ــنَــا عُ ــيْ لَ إِ
.(١ وأذنــوا( فــأخــبــروه أنــهــم قــد طــيــبــوا  إلــى رســول الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص 

امــرأة ســألــت أبــا بــكــرگ فــقــالــت: مــا  وفــي صــحــيــح الــبــخــاري أن 
قال  الجاهلية،  بعد  به  اللَّه  جاء  الذي  الصالح  األمر  هذا  على  بقاؤنا 
األئــمــة، قــال:  بــقــاؤكــم عــلــيــه مــا اســتــقــامــت بــكــم أئــمــتــكــم، قــالــت: ومــا 
قــالــت:  فــيــطــيــعــونــهــم؟  يــأمــرونــهــم  وأشــــراف  رؤوس  لــقــومــك  كـــان  أمـــا 

.(٢ بــلــى، قــال: فــهــم أولــئــك عــلــى الــنــاس(
VŸÁœË<ÿÒ^â<H^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷] <k◊Ú â

وهــو  والــدهــا  مــســلــم، ولــمــا تــوقــع  مــن  الـــزواج  فــي  رغــبــت   كــتــابــيــة 
الشاب  من  زواجها  بعد  اإلسالم  في  تدخل  ربما  ابنته  أن  أيضاً  كتابي 
مــنــه،  زواجــهــا  رفــض  بــل  الــزواج،  فــي  يــكــون ولــيــهــا  أن  رفــض  الــمــســلــم 
عــلــمــاً بــأنــهــا لــم تــدخــل فــي اإلســـالم بــعــد، فــمــن يــكــون ولــيــهــا فــي هــذه 

الــراجــح؟ الــحــالــة؟ أرجــو الــتــكــرم بــالــجــواب 
وجـــد  أو  يـــوجـــد  لــــم  فــــإن  والــــدهــــا،  يـــزوجـــهـــا  الـــكـــتـــابـــيـــة   ZÚ��ib��u⁄a
وامتنعوا،  وجدوا  أو  يوجدوا  لم  فإن  عصبتها،  أقرب  زوجها  وامتنع 
المركز  أمير  زوجها  يوجد  لم  فإن  وجد،  إن  المسلم  القاضي  زوجها 
ثم  لألب  أنها  النكاح  والية  في  األصل  ألن  منطقتها؛  في  اإلسالمي 
للوالية  أهالً  ليسوا  كانوا  أو  عدموا  فإذا  فاألقرب،  األقرب  للعصبة 
إلـــى  الـــواليـــة  نــتــقــلــت  ا حـــق  بــغــيــر  امـــتـــنـــعـــوا  أو  الـــمـــوانـــع  مـــن  مـــانـــع  ألي 

 d  c  b  a﴿ تــعــالــى:  قــال  يــنــيــبــه،  مــن  أو  الــحــاكــم 
.(٣١٣١-٣١٣٢) برقم  البخاري  صحيح   (١)

.(٣٨٣٤) برقم  البخاري  صحيح   (٢)

·Óÿzn€a@ZÔ„br€a@›ï˛a
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 .[  ٧١ e﴾ [الــتــوبــة: 
وروي أن النبيملسو هيلع هللا ىلص لما أراد أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، 
أمية  بن  عمرو  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وكَّل  يسلم،  لم  سفيان  وأبو  مسلمة  وكانت 
الــضــمــري فــتــزوجــهــا مـــن ابـــن عــمــهــا خــالــد بـــن ســعــيــد بـــن الــعــاصک 
بــكــفء  يــزوجــهــا  فــلــم  حـــرة  أولـــيـــاء  أقــــرب  عــضــل  وإن   ، مــســلــمــاً وكــــان 
١)، فـــإن لــم يــكــن فــالــحــاكــم لــقــول الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص:  جـــهـــا األبـــعـــد( زوَّ رضــيــتــه 

 .(٤ )(٣ )(٢ )« لِــيَّ لَــهُ الَ وَ ــنْ  لِــيُّ مَ ــطَــانُ وَ ــلْ «الــسُّ
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < <  Áñ¬             

 á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬
VÿÒ^ä÷]<ŸÁœË<H^j˛÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]<k◊Ú â<^€“

امــرأة  ومــعــه  إســالمــه  لــيــعــلــن  جــاء  فــرنــســي  رجــل  مــع  نــصــنــع  كــيــف   
ثــم  اإلســــــالم  لـــيـــدخـــل  لـــمـــســـجـــد  ا لـــــى  إ أحـــضـــرتـــه  نـــهـــا  أ تـــقـــول  مـــســـلـــمـــة 
الــحــجــاب،  تــلــبــس  وال  تــصــلــي  ال  نــفــســهــا  هــي  بــأنــهــا  عــلــمــاً  مــنــه،  تــتــزوج 
يكون  مثالً  األب  امتنع  فاذا  النسب  في  األولياء  من  األبعد  أي  باألبعد  المراد   (١)

وهكذا  العم  أو  األخ  وليها 
جزء من حديث في سنن أبي داود برقم (٢٠٨٣) وصححه الشيخ األلباني۴   (٢)

برقم (١٨٤٠).  الغليل (٢٤٣/٦)  إرواء  في 
.١١٢٤٢ برقم   (١٦٢/١٨) الدائمة  اللجنة   فتاو  (٣)

المسلمة  األقليات  يسري:  محمد  د.  الدكتور  رسالة  تراجع  التفصيل  من  ولمزيد   (٤)
وأفاد. أجاد  فقد  الغرب (١٠٦٧/٢-١٠٨٦)  بالد  في 
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أنــه  يؤكد  نــفــســه  الرجل  إن  ثم  وذويها،  أهــلــهــا  عن  هــنــا  بــعــيــدة  هي  بل 
وماذا  مــعــهــمــا؟  نــصــنــع  فــمــاذا  اإلسالم،  فــي  مــنــه  رغــبــة  يــســلــم  أن  يــحــب 
مــنــهــمــا  وكــان  عــامــيــن  أو  عــام  مــنــذ  بــعــضــهــمــا  تــزوجــا  قــد  كــانــا  إن  نــصــنــع 
فــهــل   ، بــعــدئــذٍ لــيــســلــم  جـــاء  نـــمـــا  وإ أســلــم  قـــد  لـــرجـــل  ا يــكــن  ولـــم  أوالد 
يــنــســحــب  حــيــضــتــيــن  أو  بــحــيــضــة  يــاهــا  إ اســتــبــراؤه  وهـــل  إســالمــه  يــقــبــل 
لــهــا  لــيــس  لــمــرأة  وا زواجــهــمــا  تــصــحــيــح  يــمــكــن  وكــيــف  ال،  أم  عــلــيــهــمــا 
ال  وهم  األوالد،  حــكــم  وما  أقرب،  وال  أبــعــد  ال  فــرنــســا  في  هــنــا  ولي 

زنــا؟ أوالد  شــك 
@ZlaÏv€a

أعــظــم  اإلســالم  فــي  دخــولــه  وأن  بــإســالمــه  بــســروركــم  يــخــبــر   ZḈ Îc
واجــب وأكــبــر نــعــمــة يــهــنــأ بــهــا.

ومــعــنــى  اإليــــمــــان،  وأصـــــول  اإلســـــالم،  أركـــــان  لـــه  يـــوضـــح  @ZĆbÓ„bq
والــقــدر، ويــبــيــن لــه بــطــالن  اآلخــر  الــشــهــادتــيــن ومــعــنــى اإليــمــان بــالــيــوم 
اللَّه  عبد  عــيــســى  بـــأن  يــؤمــن  أن  عــلــيــه  وأن  عــيــســى  فــي   الــنــصــار قـــول 
ـــــه عـــــن قــــول  لـــــلَّ ـــــه، تــــعــــالــــى ا بـــــنـــــاً لـــــلَّ لـــــرســـــل ولــــيــــس ا ورســـــولـــــه كــــســــائــــر ا
والــســالم  الــصــالة  عــلــيــه  مــحــمــداً  أن  لــه  ويــبــيــن   ، كــبــيــراً عــلــواً   الــنــصــار
واإلنــس والــعــرب والــعــجــم،  هــو خــاتــم األنــبــيــاء ورســالــتــه عــامــة لــلــجــن 
ألن  جــديــد؛  مــن  ويــطــلــب مــنــهــا إســالمــهــا  ذلــك لــلــمــرأة  يــوضــح  وهــكــذا 

تــرك الــصــالة كــفــر.
رئيس  فإن  بعيد  أو  قريب  مسلم  ولي  للمرأة  يكن  لم  إذا   ZĆbr€bq
الــمــركــز اإلســالمــي لــديــكــم يــتــولــى عــقــد الــنــكــاح؛ ألنـــه بــمــثــابــة الــوالــي 
لِــيَّ  الَ وَ ــنْ  لِــيُّ مَ ــطَــانُ وَ ــلْ بــالــنــســبــة ألمــثــال هــؤالء، لــقــول الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «الــسُّ

·Óÿzn€a@ZÔ„br€a@›ï˛a
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الــقــضــاة  وجــود  لــعــدم  مــحــلــه،  فــي  ســلــطــان  ذو  الــمــركــز  ورئــيــس   ،  (١ )« ــهُ لَ
الــمــســلــمــيــن فــي مــحــلــه.

الــســابــق  اتــصــالــه  كــان  إذا  االســتــبــراء  إلــى  حــاجــة  هــنــاك  لــيــس   ZĆb»iaâ
وطء  فـــي  يــلــحــقــون  كــمــا  بـــه،  الحـــقـــون  وأوالدهـــمـــا  الــنــكــاح  بــاســم  بــهــا 

.(٢ الــشــبــهــة بــالــنــكــاح الــفــاســد(
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < <  Áñ¬              

 á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬
   ZÚr€br€a

 

زواجـــهـــمـــا  يـــعـــقـــدا  أن  لـــمـــســـلـــمـــة  وا لـــمـــســـلـــم  ا عـــلـــى  يـــجـــب   ZḈ Îc
عـــقـــد  كـــــان  وإن  ألنـــــه  لــــــك؛  ذ مــــكــــن  أ مــــا  لــــشــــرعــــيــــة  ا األحـــــكـــــام  وفـــــق 
عــقــد،  نــه  إ حــيــث  مــن  اً  ئــز جــا ــعــتــبــر  يُ األوربــيــة  نــيــن  لــقــوا ا وفــق  لــزواج  ا
ذلــك  بــعــد  لــزوجــيــن  ا أن  إال  لــشــرعــيــة،  ا بــط  لــضــوا ا ضــمــن   جـــر ذا  إ
لـــــزواج،  ا ثـــار  بـــآ يـــتـــعـــلـــق  مـــا  كـــل  فـــي  نـــيـــن  لـــقـــوا ا هــــذه  لــــى  إ يـــخـــضـــعـــان 
لـــى  إ يــتــحــاكــم  أن  لــلــمــســلــم  يـــجـــوز  وال  واإلرث،  لـــطـــالق،  ا  : ومـــنـــهـــا
جزء من حديث في سنن أبي داود برقم (٢٠٨٣) وصححه الشيخ األلباني۴   (١)

برقم (١٨٤٠).  الغليل (٢٤٣/٦)  إرواء  في 
.٥٣٧٧ برقم   (٣٨٦/٣-٣٨٧) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (٢)
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لــمــســلــم  ا واجــب  مــن  فــإن  ذلــك  عــلــى  ءً  وبــنــا بــرضــاه.  ــه  لــلَّ ا شــرع  غــيــر 
مــا  مــمــكــنــاً  ذلـــك  كـــان  لــمــا  طــا لــمــســلــمــة  ا دولــتــه  فــي  زواجـــه  يــعــقــد  أن 
فــيــه  كــانــت  ولــو  لــشــرعــيــة  ا األحــكــام  مــن  مــســتــمــداً  دولــتــه  نــون  قــا دام 

لــفــات. لــمــخــا ا بــعــض 
األوروبــيــة،  لــجــنــســيــة  ا أصــحــاب  مــن  لــمــســلــمــة  وا لــمــســلــم  ا  ZĆbÓ„bq
لــمــســلــمــيــن  ا من  أو   ، فأسلموا األصليين  لبالد  ا أهل  من  نوا  كا سواء 
يــعــقــدوا  أن  إال  مــهــم  مــا أ فــلــيــس  أوروبـــيـــة،  بــجــنــســيــة  تــجــنــســوا  لــذيــن  ا
زواج  عـــقـــد  يـــجـــري  ثـــم  بــــالدهــــم،  نـــيـــن  قـــوا حـــســـب  مـــدنـــيـــاً  زواجــــهــــم 
لـــشـــرعـــي  ا لـــعـــقـــد  ا هــــذا  لـــكـــن  قـــبـــلـــه،  أو  لـــمـــدنـــي  ا لـــعـــقـــد  ا بـــعـــد  شـــرعـــي 
آلثـــــار  لــــنــــســــبــــة  بــــا األوروبــــــــــي  لــــقــــضــــاء  ا مـــــــام  أ مــــفــــعــــول  أي  لـــــه  لــــيــــس 
مــشــروعــيــة  لــى  إ كــثــر  أ نــاً  اطــمــئــنــا لــزوجــيــن  ا يــعــطــي  كــان  وإن  لــزواج،  ا

لــزوجــيــة. ا لــمــعــاشــرة  ا
بــل  الــجــنــســيــة،  يــحــمــالن  ال  ألنــهــمــا  بــذلــك؛  مــلــزمــيــن  غــيــر  كــانــا  وإن 
يلحقهما  فقد  إسالمية،  دولة  بجنسية  ويتمتعان  هناك،  مقيمان  هما 
أوروبــــي، وفـــي هــذه  وفـــق قــانــون  إثـــم مــن اإلقـــدام عــلــى عــقــد الـــزواج 

جــديــدة، وهــي: الــحــالــة نــكــون أمــام واقــعــة 
نـــون  قـــا وفـــق  زواجـــهـــمـــا  مــســلــمــان  زوجــــان  يــعــقــد  عـــنـــدمـــا   ZĆbr€bq
هـــذا  إخـــضـــاع  عـــلـــى  يـــتـــفـــقـــا  أن  عـــلـــيـــهـــمـــا  يـــجـــب  مـــســـلـــم،  غـــيـــر  وضـــعـــي 
الواجب  ومن  ذلك،  أمكنهما  ما  الشرعية  لألحكام  ثاره  بآ لزواج  ا
وإال  بذلك،  لقانون  ا ســمــح  ذا  إ رســمــيــاً  االتفاق  هذا  مــثــل  يكون  أن 
بــيــنــهــمــا  خالف  يــقــع  وحــيــن  لــة،  لــحــا ا هذه  فــي  خــطــيــاً  يــكــون  أن  يــكــفــي 

·Óÿzn€a@ZÔ„br€a@›ï˛a
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عــلــى  لـــقـــادريـــن  ا لــمــســلــمــيــن  ا مـــن  أو  لــعــلــمــاء،  ا مـــن  حــكــمــاً  يـــخـــتـــاران 
مــكــن،  أ مــا  اإلصـــالح  يــحــاول  لــحــكــم  ا وهـــذا  لــمــهــمــة،  ا بــهــذه  لــقــيــام  ا
ويـــصـــبـــح   ، شــــرعــــاً بـــيـــنـــهـــمـــا  لـــتـــفـــريـــق  بـــا حـــكـــم  ذلــــك  عـــلـــيـــه  ر  تــــعــــذَّ فــــإن 
نــيــن  لــلــقــوا ئــيــة  لــقــضــا ا اإلجــراءات  وفــق  لــشــرعــي  ا لــحــكــم  ا هــذا  تــنــفــيــذ 
لــحــكــم  ا لــتــنــفــيــذ  لـــوحـــيـــد  ا لــســبــيــل  ا وهـــو   ، مـــشـــروعـــاً اً  مــــر أ األوروبـــيـــة 

لــطــرفــان. ا أراده  ذا  إ لــشــرعــي  ا
مــن  حـــكـــمـــاً  تـــبـــعـــث  أن  لــــلــــمــــرأة  تـــعـــالـــى  ــــه  لــــلَّ ا أبــــــاح  فـــقـــد  وأخـــــيـــــراً 
مــا  عــلــى  غــيــر أهــلــهــمــا  مــن  أو  مــن أهــلــه،  ويــبــعــث الــرجــل حــكــمــاً  أهــلــهــا، 
أن  يعتبر  من  برأي  ولتأخذ  وغيره،  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  صححه 
المالكية  فقهاء  من  جمع  وهم  عليه،  اجتمعا  إذا  التفريق  للحكمين 
أحــد قــولــي اإلمــام أحــمــد ورجــحــه ابــن تــيــمــيــة،  مــع اإلمــام مــالــك، وهــو 

.(١ وقــبــل ذلــك هــو قــول جــمــع مــن الــصــحــابــةژ (
وقع  قد  الفراق  أن  يعتبرا  أن  عندئذٍ  لهما  جاز  بالتفريق  حكما  فإذا 

عدتها(٢). انتهاء  بعد  غيره  زوجاً  تنكح  أن  لها  وجاز  حقيقة، 
.(٣ واللَّه تعالى أعلم»(

-٢٥/٣٢) تــيــمــيــة  البـــن   الـــفـــتـــاو مــجــمــوع   ،(١٧٤/٥-١٧٩) الــقــرطــبــي  تــفــســيــر   (١)
٢٦)، شـــرح الــســنــة لــحــســيــن بـــن مــســعــود الـــبـــغـــوي، تــحــقــيــق: شــعــيــب األرنــــــاؤوط، 
/١٩٨٣م  ١٤٠٣هــــ ط٢،  دمــشــق،  اإلســالمــي،  المكتب  الــشــاويــش،  زهــيــر  ومحمد 

.(١٩٠/٩-١٩١)
مــن أحــكــام األحـــوال الــشــخــصــيــة لــألقــلــيــات الــمــســلــمــة، د. خــالــد عــبــدالــقــادر ضمن   (٢)

٢٠٠٩م. ماليزيا  المسلمة،  األقليات  مؤتمر  بحوث 
.(١٠٨٥/٢-١٠٨٦) المسلمة  لألقليات  النوازل  فقه   (٣)
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مــن  ديــنــه  يــتــعــلــم  أن  عــلــيــه  عــوام الــمــســلــمــيــن  مــن  هــو  الــذي  الــمــســلــم 
مــن  ويــســتــفــتــي  عــلــيــه  يــشــكــل  عــمــا  الـــذكـــر  أهـــل  يـــســـأل  وأن  الــعــلــم  أهـــل 
ــه  يــثــق فـــي ديـــنـــه وأمـــانـــتـــه، ويـــكـــون فـــي كـــل ذلـــك ســـائـــالً عـــن حــكــم الــلَّ
فال  رسوله،  وكالم  اللَّه  كالم  من  الحق  له  تبين  وإذا  رسوله،  وحكم 
بكالمه  تعبدنا  اللَّه  ألن  كان  من  كائناً  قائل  لقول  يتركه  أن  له  يجوز 
للَّه  صريح  حكم  المسألة  في  يكن  لم  وإذا  فقط،  رسولهملسو هيلع هللا ىلص  وكالم 
من  يتبع  المسلم  فإن  االجتهاد  مسائل  من  المسألة  وكانت  ورسوله 

يــثــق فــي ديــنــه وعــلــمــه.
عــلــى  وجــــب  الـــمـــســـائـــل  مـــن  مـــســـألـــة  فـــي  الـــعـــلـــم  أهــــل  اخـــتـــلـــف  وإذا 
يــطــمــئــن  ومـــــا  والــــــصــــــواب،  لـــلـــحـــق  أقــــــرب  يـــظـــنـــه  مــــا  يـــتـــبـــع  أن  الـــمـــســـلـــم 
 ،(١)« ـــونَ ـــتُ ـــفْ ـــمُ الْ ـــاكَ  ـــتَ فْ أَ إِنْ  وَ ــكَ  ــسَ ــفْ نَ ـــتِ  ـــفْ ـــتَ قـــالملسو هيلع هللا ىلص: «اسْ كــمــا  قــلــبــه،  إلــيــه 
تَ  هْ رِ كَ وَ  ، كَ  رِ دْ صَ فِي  اكَ  حَ ا  مَ مُ  ثْ اإلِِ وَ  ، لُقِ  الْخُ نُ  سْ حُ وقالملسو هيلع هللا ىلص: «الْبِرُّ 

.(٢)« يْهِ لَ عَ النَّاسُ  طَّلِعَ  يَ نْ  أَ
باألسهل  يسمى  وما  العلماء  رخص  يتبع  أن  للمسلم  يجوز  وال 

الشيخ  وحسنه  وابصة،  حديث  من   (١٤٤/١-١٤٥) التاريخ  في  البخاري   (١)
.٩٤٨ برقم   (٢٢٤/١) الصغير  الجامع  صحيح  في  األلباني 

 .(٢٥٥٣) برقم  مسلم  صحيح   (٢)

·Óÿzn€a@ZÔ„br€a@›ï˛a
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فــي كــل مــذهــب فــإنــه مــن تــتــبــع رخــص الــعــلــمــاء اجــتــمــع فــيــه الــشــر كــلــه، 
ووجــد مــن الــفــتــاو مــا يــســتــحــل بــهــا كــثــيــراً مــن الــمــحــرمــات.

مــن  بــعــيــنــه  شــخــص  تــقــلــيــد  لــمــســلــمــيــن  ا مـــن  أحـــد  عــلــى  يــجــب  وال 
لــمــســلــم  ا وعــلــى  يــقــول،  مــا  كــل  فــي  غــيــرهــم  أو  األربــعــة  األئــمــة  عــلــمــاء 
ـــه  لـــلَّ ا بـــشـــرع  ســيــفــتــيــه  نـــه  أ يــعــتــقــد  مـــن  يــســتــفــتــي  أن  نـــازلـــة  بـــه  نـــزلـــت  إذا 

 0  /  .  -  ,  +  *  ﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  امــتــثــاالً  ورســولــه 
.(١ لــنــحــل] ( [ا  ﴾  1



اختالف  من  الشخص  موقف  ما  بعنوان:  عبدالخالق  بن  الرحمن  عبد  للشيخ  مقال   (١)
العلماء.
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الــــوالء والـــبـــراء فـــي اإلســــالم أصـــل عــظــيــم مـــن أصــــول اإلســــالم، 
أو  إســالم  دار  فــي  ســواء  الــوثــقــى،  اإليــمــان  بــعــروة  أخــذ  بــه  والــتــمــســك 
إلى  والحاجة  أكثر،  الكفر  دار  في  ونوازله  مسائله  أن  غير  كفر،  دار 

مــعــرفــتــه أشــد، وهــو مــبــنــي عــلــى أصــلــيــن عــظــيــمــيــن:
 s  r  q  p  ﴿ قـــال:  ســبــحــانــه،  ــه  لــلَّ الــعــبــادة  إخـــالص   ZfiÎ˛a
 £ ¢  ¡ ے   ~  }  | {  z  y  x  w  v  u  t
 ²  ± °  ¯  ® ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

[األنعام].   ﴾¸  ¶  μ  ´  ³
قال  عــداوتــهــم،  وإظــهــار  والــمــشــركــيــن،  الــشــرك  مــن  الــبــراءة   ZÔ„br€a

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  ﴿ تـــعـــالـــى: 
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
٤ ].فمن لم يحقق هذين األصلين  ´﴾ [الممتحنة:   ³  ²  ±  °

ال يــصــح لــه أن يــنــتــســب إلــى إبــراهــيــمگ ومــلــتــه، قــال تــعــالــى: ﴿ ! 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 4  3  2  1  0
 O  N  M  L K  J  I  H  G  F  E  D  C  B A  @

[الممتحنة].  ﴾T  S  R  Q  P
بــــل لـــقـــد حــــرم عـــلـــى الـــمـــؤمـــن مــــــواالة الـــكـــافـــريـــن ولــــو كــــانــــوا مــن 

 &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  إلـــيـــه،  الـــنـــاس  أقــــرب 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '

.[  ٢٢ [الــمــجــادلــة:   ﴾  5  4  3
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إن  هــذا الــوقــت  فــي  الــنــاس  ومــمــا يــنــبــغــي الــتــنــبــيــه عــلــيــه قــول بــعــض 
فــال  يــجــوز  ال  وهـــذا  الــمــعــامــلــة،  فــي  الــمــســلــمــيــن  مــن  أحــســن   الــنــصــار
غــيــرهــا؛  فـــي  وال  الــمــعــامــلــة  فـــي  ال  الــمــســلــمــيــن  عــلــى  لــلــكــفــار  تــفــضــيــل 

 Ö  Õ﴿ كفروا:  للذين  يقولون  الذين  المنافقين  لعن  اللَّه  ألن 
ال  المسلمين  بعض  أن  قدر  ولو   .[ [النساء  ﴾Û  Ú  Ù  Ø  ×

يــصــدق فــي الــمــعــامــلــة، فــإن الــحــكــم ال يــعــمــم عــلــى الــمــســلــمــيــن.
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الــزواج مــن نــســائــهــم.  : أوالً
األوالد. : بــعــض أحــكــام  ثــانــيــاً

: التحاق أطفال المسلمين في بالد الغرب بالمدارس النصرانية. ثــالــثــاً
أو الــدراســة لــد الــكــفــار. : الــعــمــل  رابــعــاً

: الــعــمــل فــي الــوظــائــف الــعــســكــريــة. خــامــســاً
تــأجــيــر الــبــيــوت والــمــحــالت عــلــى الــكــفــار.  : ســادســاً

: تــحــيــة غــيــر الــمــســلــمــيــن والــســالم عــلــيــهــم. ســابــعــاً
األجــنــبــيــة والــخــلــوة بــهــا. : حــكــم مــصــافــحــة الــمــرأة  ثــامــنــاً

: تــعــزيــة الــكــافــر وحــضــور جــنــازتــه. تــاســعــاً
: حــكــم حــضــور أعــيــاد الــكــفــار وتــهــنــئــتــهــم بــهــا. عــاشــراً

اإلهــداء لــلــكــفــار. عــشــر:  الــحــادي 
وغيرها. الدينية  بالمناسبات  هداياهم  قبول  حكم  عشر:  الثاني 

عــشــر: قــبــول دعــوة الــكــافــر إلــى الــطــعــام. الــثــالــث 
عــشــر: عــيــادة مــريــضــهــم ورقــيــتــه. الــرابــع 
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عــشــر: دخــول كــنــائــس الــكــفــار، وفــيــه مــســائــل: الــخــامــس 
والــصــالة فــيــهــا. (أ) دخــولــهــا 

(ب) الــصــالة فــي الــكــنــيــســة عــنــد عــدم وجــود الــمــســجــد.
. مــســجــداً (ج) شــراء الــكــنــيــســة لــتــكــون 

عــشــر: االنــتــخــابــات فــي بــالد الــكــفــار، وفــيــهــا مــســائــل: الــســادس 
(أ) مــشــاركــة الــمــســلــم فــي االنــتــخــابــات مــع غــيــر الــمــســلــمــيــن.

(ب) الــتــصــويــت فــي انــتــخــابــاتــهــم.
عــشــر: الــتــجــارة، وتــشــمــل: الــســابــع 

(أ) الــتــقــيــد بــاألنــظــمــة.
(ب) الــبــيــع والــشــراء فــيــمــا ال يــحــل.

عــشــر: الــســكــن مــع الــعــائــلــة الــكــافــرة. الــثــامــن 
وزوجــهــا كــافــر. إذا أســلــمــت الــمــرأة  عــشــر:  الــتــاســع 

ألهــلــهــا  الــمــســلــمــة  الــمــرأة  أو  الــمــســلــم  الــرجــل  مــعــامــلــة  الــعــشــرون: 
الــكــفــار.

ومــاذا  األحــزاب والــجــمــاعــات اإلســالمــيــة،  والــعــشــرون:  الــحــادي 
يــتــبــع الــمــســلــم مــنــهــا.
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الــزواج بــالــكــتــابــيــة، وخــالــف  ذهــب جــمــاهــيــر أهــل الــعــلــم إلــى حــل 
مــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري  رواه  بـــمـــا  واســـتـــدلـــوا  بــعــضــهــم  ذلــــك  فـــي 
أو  نـــيـــة  الـــنـــصـــرا الــــرجــــل  نـــكـــاح  عــــن  ســـئـــل  إذا  كـــــان  عـــمـــر  بـــــن  ا حـــديـــث 
وال أعــلــم  ــه حــرم الــمــشــركــات عــلــى الــمــؤمــنــيــن،  الــلَّ الــيــهــوديــة قــال: «إن 
عــبــد  وهـــو  عــيــســى  ربــهــا  الــمــرأة  تــقــول  أن  مــن  أكــبــر  شــيــئــاً  اإلشـــراك  مــن 

.(١ ــه»( مــن عــبــاد الــلَّ
 ﴾F  E  D  C  B  ﴿ لـــى:  تـــعـــا بـــقـــولـــه  ســـتـــدلـــوا  وا
نــــكــــاح  حــــــرم  لــــى  تــــعــــا ـــــه  لـــــلَّ ا أن  لــــــداللــــــة  ا ووجـــــــه   .[  ٢٢١ لــــــبــــــقــــــرة:  [ا

. نــكــاحــهــا فــيــحــرم  مــشــركــة،  بــيــة  لــكــتــا وا لــمــشــركــات،  ا
وهذا   .[  ١٠ [الممتحنة:   ﴾  È  Ç  Æ  Å  ﴿ تعالى:  وبقوله 
ابتداء  عن  النهي  فاقتضى  المسلم،  عصمة  في  الكافرة  إبقاء  عن  نهي 

الكوافر. مسمى  في  داخلة  والكتابية  نكاحها، 
 ، شــيــئــاً بـــه  تــشــرك  وال  ـــهک  الـــلَّ تــوحــد  بـــأن  ــشــتــرط  يُ أنـــه  «وقـــالـــوا 
يهودية،  كانت  إن  والسالم،  الصالة  عليه  موسى  إال  تتبع  ال  ولكنها 
خــالــفــت  فــإن  نــصــرانــيــة،  كــانــت  إن  والــســالم،  الــصــالة  عــلــيــه  عــيــســى  أو 
آيــة  بــيــن  الــجــمــع  رامــــوا  وهــــؤالء  تـــحـــل،  ال  فــإنــهــا  وأشـــركـــت  اإلســــالم 

.(٥٢٨٥) برقم   (١)



MLKÚ���iä���Ã���€a @Ö˝������i @ø @ÊÏ���‡���‹���é���Ωa

RPQWMVMRP

 ²  ±  °  ¯ ®  ¬  «  ª  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  وهـــي  الــمــائــدة 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
 B  ﴿ الــبــقــرة:  آيــة  وبــيــن   .[  ٥ [الــمــائــدة:   ﴾  Ä  Ã  Â  Á  À

.[  ٢٢١ [الــبــقــرة:   ﴾F  E  D  C
فــال  نــصــرانــيــة  أو  يــهــوديــة  كـــانـــت  ولـــو  ــه  بــالــلَّ أشـــركـــت  إذا  فـــقـــالـــوا: 
الذي  باإلسالم  تدن  لم  وإن  باللَّه،  مشركة  غير  كانت  إذا  وأما  تحل، 
من  الفائدة  وتكون  تحل،  فإنها  والسالم  الصالة  عليه  محمد  به  جاء 
أنــهــا   [  ٥ [الــمــائــدة:   ﴾Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ﴿ قــولــه: 

وحــلــت. وحــلــت ال أنــهــا مــشــركــة  غــيــر مــســلــمــة 
هــــذا ذهــــب كــثــيــر مـــن أهــــل الـــعـــلـــم مـــن الـــســـلـــف والـــخـــلـــف،  وإلــــى 
ثــالثــة  ثــالــث  ــه  الــلَّ بـــأن  تــقــول  الــنــصــرانــيــة  كــانــت  إذا  الـــرأي  هـــذا  وعــلــى 
إذا  الــيــهــوديــة  وكـــذلـــك   ،الـــنـــصـــار بـــديـــن  تــديــنــت  ولـــو  تــحــل  ال  فــإنــهــا 

ــه فــإنــهــا ال تــحــل ألنــهــا مــشــركــة. قــالــت عــزيــر ابــن الــلَّ
 Á  À  ¿ اآلية:﴿¾  أن  إلـــى  الــعــلــم  أهـــل  أكــثــر  وذهـــب 
أهـــل  ديـــــن  إلـــــى  نـــتـــمـــى  ا مــــن  فـــكـــل  عــــامــــة   ،[  ٥ لـــــمـــــائـــــدة:  [ا  ﴾Ã  Â
سورة  في  تعالى  لقوله  مخصص  هذا  إن  وقالوا:  منهم،  فهو  الكتاب 
آيــة  ألن   ،[  ٢٢١ [الـــبـــقـــرة:   ﴾F  E  D  C  B﴿ الـــبـــقـــرة: 
عليل،  الحقيقة  في  التعليل  هذا  ثم  المائدة،  آية  على  متقدمة  البقرة 
الــدلــيــل  لــكــن  والــمــتــأخــر،  الــمــتــقــدم  بــيــن  فــيــه  فـــرق  ال  الــتــخــصــيــص  ألن 
الكتاب،  أهل  نساء  حل  المائدة  سورة  في  ذكر  اللَّه  أن  هو  الواضح 

 \  [﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال   ، أيــــضــــاً وكـــفـــرهـــم  الـــشـــرك  عـــنـــهـــم  وحـــكـــى 
 h﴿ تعالى:  وقال   ،[٧٣ [المائدة:   ﴾ c b  a  `  _  ^  ]



MLL ;Úflb”⁄aÎ@ÚÓé‰¶a@ZfiÎ˛a@›ï˛a

RPQWMVMRP

 ،[١٧ [المائدة:   ﴾q  p  o  n  m  l  k  j  i
 q  p  o  n  m  l  k﴿ تــــــعــــــالــــــى:  وقـــــــــــال 
 {  z  y x  w  v  u t  s  r
 ﴾  § ¦  ¥  ¤ £  ¢ ے¡   ~  }  |

.(١ ) «[ لتوبة  [ا
قــال ابــن كــثــيــر۴:  «وقــد تــزوج جــمــاعــة مــن الــصــحــابــةژ مــن 
، أخــــذاً بــهــذه اآليـــة الــكــريــمــة:  نــســاء الــنــصــار ولـــم يـــروا بــذلــك بـــأســـاً
فــجــعــلــوا   ،[  ٥ Ä﴾[المائدة:   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾﴿

 D  C  B﴿ الــبــقــرة:  ســـورة  فــي  الــتــي  لــآليــة  مــخــصــصــة  هــذه 
عــمــومــهــا  فــي  الــكــتــابــيــات  بــدخــول  قــيــل  إن   ،[  ٢٢١ [الــبــقــرة:   ﴾F  E
فــي  انــفــصــلــوا  قـــد  الــكــتــاب  أهـــل  ألن  وبــيــنــهــا؛  بــيــنــهــا  مــعــارضــة  فـــال  وإال 

 F  E  D﴿ تعالى:  كقوله  موضع،  غير  في  المشركين  عن  ذكرهم 
[الـــبـــيـــنـــة]،   ﴾ P  O  N  M  L  K  J  I  H  G

 v  u  t s  r  q  p  o  n  ﴿ تــعــالــى:  وكــقــولــه 
.(٢) «[  ٢٠ عمران:  [آل   ﴾x  w

جمهور  عليه  والذي  «فالحاصل  عثيمين۴:  ابن  الشيخ  قال 
كان  ولو  إليهم  وانتسب  الكتاب  أهل  بدين  تدين  من  أن  العلم  أهل 

.(٣ يــقــول بــالــتــثــلــيــث فــإنــه تــحــل ذبــيــحــتــه ويــحــل نــكــاحــه»(
 Á  À  ¿  ¾﴿ الــكــريــمــة:  اآليـــة  فــي  بــمــا  مــشــروط  وهـــذا 

.(١٤٧/١٢-١٤٨) عثيمين۴  ابن  للشيخ  الممتع  الشرح   (١)
.(٨٢/٥) كثير۴  ابن  تفسير   (٢)

.(١٤٨/١٢) الممتع  الشرح   (٣)

ıa5���€aÎ@ı¸Ï���€a@Zs��€b��r��€a@›���ï˛a
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الــمــراد  فــي  الــعــلــم  أهــل  اخــتــلــف  وقــد   ،[  ٥ [الــمــائــدة:   ﴾Ä  Ã  Â
وقــيــل  اإلمـــاء،  دون  الــحــرائــر  بــالــمــحــصــنــات  أراد  فــقــيــل:  بــاإلحــصــان، 

الــمــراد: الــعــفــيــفــات.
األخــيــر هــو قــول الــجــمــهــور، وهــو  قــال ابــن كــثــيــر۴: «والــقــول 
وهــي مــع ذلــك غــيــر عــفــيــفــة،  األشــبــه لــئــال يــجــتــمــع فــيــهــا أن تــكــون ذمــيــة، 
فــيــفــســد حـــالـــهـــا بــالــكــلــيــة ويـــتـــحـــصـــل زوجـــهـــا عـــلـــى مـــا قـــيـــل فـــي الــمــثــل 
الــمــراد بــالــمــحــصــنــات:  أن  اآليــة:  مــن  والــظــاهــر  كــيــلــه)،  وســوء  (حــشــفــا 

 q﴿  :اآلخــر اآليــة  الــعــفــيــفــات عــن الــزنــا، كــمــا قــال تــعــالــى فــي 
.(١ )«[  ٢٥ [الــنــســاء:   ﴾v  u  t  s  r

«والـــــذي يــطــلــع عـــلـــى حـــقـــوق الـــزوجـــيـــن فـــي الـــغـــرب يــخــجــل فــي 
الــذي  ال بــاإلســالم  عــن مــقــارنــتــه،  ويــتــرفــع  هــذا الــقــانــون،  مــن  الــحــقــيــقــة 
إذ  الـــحـــجـــريـــة  الـــعـــصـــور  فـــي  الـــبـــشـــريـــة  بـــل بــالــنــظــم  ربـــانـــيـــة،  شـــريـــعـــة  هـــو 
الــزوج ديــوثــاً يــر مــن يــجــامــع زوجــتــه فــيــبــاركــه،  كــلــهــا تــأنــف مــن جــعــل 
الــحــقــيــقــة  فــي  الـــوالدة،  نــفــقــات   ســو لــه  حــق  وال  يــحــبــلــهــا  مــن   يــر أو 
بــال  رســمــاً  وجــعــلــوه  الــحــقــيــقــي،  مــعــنــاه  مــن  الــــزواج  فــرغــوا  الــغــرب  أن 
عــن  الــزوجــة  تــمــتــاز  بــمــاذا  لــي:  فــقــولــوا  وإال  روح،  بــال  وصــورة  مــعــنــى 

األجــنــبــيــة بــالــنــســبــة لــلــرجــل؟
فنجاناً  لزوجها  تقدم  أن  الغربي  القانون  في  يلزمها  ال  فالزوجة 
إال  يــجــامــعــهــا  أن  لــزوجــهــا  يــمــكــن  وال  كــذلــك،  واألجــنــبــيــة  الــقــهــوة  مــن 
واألجنبية  رأيه  عليها  يملي  أن  عليه  وليس  كذلك،  واألجنبية  برضاها 

.(٨٢/٥) كثير۴   ابن  تفسير   (١)
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كــذلــك،  واألجــنــبــيــة  الــبــيــت  مــن  الــخــروج  أن يــمــنــعــهــا  ولــيــس لــه  كــذلــك، 
واألجــنــبــيــة كــذلــك. ولــيــس لــه أن يــمــنــعــهــا مــعــاشــرة الــرجــال 

واألجــنــبــيــة  الـــبـــيـــت  فـــي  عــشــيــقــهــا  اســـتـــضـــافـــة  يــمــنــعــهــا  أن  لـــه  ولـــيـــس 
زوجــهــا  مـــن  ال  عــشــيــقــهــا  مـــن  الـــولـــد  هـــذا  أن  تـــدعـــي  أن  ولـــهـــا  كـــذلـــك، 

الــزوج فــي الــغــرب. فــيــنــســب لــلــعــشــيــق، فــأيــن حــقــوق 
كــــل هـــــذا ســـبـــبـــه نـــظـــريـــتـــهـــم فــــي الــــمــــســــاواة بـــيـــن الــــرجــــل والــــمــــرأة 
الــقــوانــيــن  أن  إلــى  إضــافــة  الــشــخــصــيــة،  الــحــريــة  احــتــرام  فــي  ونــظــريــتــهــم 
الــغــربــيــة فــتــحــت بـــابـــاً عــظــيــمــاً مـــن أبــــواب الــفــســاد فـــي صــمــيــم الــجــالــيــة 
كــلــمــة  زوجــــتــــه  يـــكـــلـــم  أن  يـــســـتـــطـــيـــع  يـــعـــد  لــــم  الــــرجــــل  فـــــإن  الـــمـــســـلـــمـــة، 
نــصــف  مـــن  وأكـــثـــر  ثــــروتــــه،  نـــصـــف  وأخــــذ  تــطــلــيــقــه،  بـــيـــدهـــا  إذ  واحـــــدة 
فــي  وإذاللـــه  أوالده  بــحــضــانــة  اســتــئــثــارهــا  جــانــب  إلــى  الــشــهــري،  راتــبــه 

الــمــحــاكــم.
هــــذا بــالــنــســبــة لــــلــــزوج، أمــــا بــالــنــســبــة لــــــألوالد، فــــإن الـــرجـــل مــهــمــا 
دفـــع لــهــم فــإنــه أبـــوهـــم ومـــســـؤول عــنــهــم، وعـــن تــأمــيــن الــعــيــش الــكــريــم 
لــهــم، ولــكــن الــمــشــكــلــة ال تــكــمــن هــنــا، وإنــمــا صــلــب الــمــشــكــلــة أن هــذا 
ثــم  األســبــوع،  فــي  ســاعــة  يــراهــم  أن  إال  أوالده  مــن  حــظ  لــه  لــيــس  األب 
تــســتــأثــر األم بــســائــر أوقــاتــهــم وتــكــون الــمــشــكــلــة أعــظــم إن كــان الــمــطــلــق 
وعــادات  الكفر  على  بتربيتهم  ستتأثر  فإنها  كتابية،  والمطلقة  مسلماً 
وينفق  الكافرة،  المرأته  ثروته  نصف  المسكين  هذا  فيدفع  الكافرين 
وعلى  الكفر  على  أوالده  لتربي  الشهري  راتبه  نصف  من  أكثر  عليها 
أنسهم  ومن  وتربيتهم  رؤيتهم  من  محروم  وهو  وبغضه  أبيهم  عداوة 
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ذاقها. من  إال  يعرفها  ال  طامة  إنها  حقاً  ومودتهم، 
بادروا  الذين  أوروبا  في  المسلمين  من  كثير  حال  هذا  ولألسف 
بـــالـــزواج مـــن كــتــابــيــات طــمــعــاً بـــاإلقـــامـــة والــجــنــســيــة والـــعـــمـــل، ورغــبــة 
بـــجـــمـــالـــهـــا وشــــقــــارهــــا، فـــانـــقـــلـــبـــوا بـــعـــد حـــيـــن لـــيـــذوقـــوا مــــــرارة الـــطـــالق 

الــزواج. وديــن أوالدهــم ثــمــنــاً لــهــذا  ويــدفــعــوا مــالــهــم 
يــجــره  ومــا  الــطــالق  مــغــبــة  أدرك  ثــم  الــزواج  فــي  تــورط  مــن  ومــنــهــم 
وولــده، فــآثــر الــصــبــر عــلــى أخــالق الــزوجــة  عــلــيــه مــن خــســارة فــي مــالــه 
الــذل  وصــار خــادمــاً عــنــدهــا تــســيــره كــيــف تــشــاء، يــتــجــرع كــأس  الــغــربــيــة 

ألحــد. وال يــســتــطــيــع أن يــشــكــو هــمــه  والــمــهــانــة كــل يــوم، 
لــقــد رأيــــت فـــي ألــمــانــيــا مـــن مـــآســـي الــمــســلــمــيــن الـــعـــرب مـــا يــبــعــث 
عــلــى الـــحـــزن ويـــوجـــع الــقــلــب، ولــقــد رأيـــت مـــن يـــر ابــنــتــه تــصــاحــب 
ابنته  تأتي  ومن  شأنها،  في  يتدخل  أن  يستطيع  وال  الكافر،  األلماني 
ابــنــتــه  تــزوجــت  ومــن  يــتــكــلــم،  أن  يــســتــطــيــع  وال  رقــبــتــهــا  عــلــى  والــصــلــيــب 
امــرأتــه  اتــخــذت  ومــن  الـــزواج،  هــذا  يــبــارك  أن  إال  لــه  ولــيــس  كــافــر  مــن 

إال أن يــكــرمــه. وال يــســتــطــيــع  عــشــيــقــاً 
نــعــم يــا إخــوانــي إن مــا أخــذه الــغــرب مــن الــمــســلــمــيــن الــمــهــاجــريــن، 
الكثير،  أعطاهم  أنه  وهلة  ألول  لهم  بدا  ولو  أعطاهم،  مما  أكثر  كان 
الذين  الغربيين  من  أكثر  المسلمين  أوالد  من  وانحرف  ارتد  من  وإن 
وإن  دخــلــوا فــي اإلســالم، وكــان تــأثــيــرهــم فــيــنــا أكــثــر مــن تــأثــيــرنــا فــيــهــم، 
صــدق، وهــم  كــان ديــنــنــا أعــظــم مــن ديــنــهــم ألنــنــا جــعــلــنــا الــديــن مــن غــيــر 

صــدقــوا مــن غــيــر ديــن.
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ومــــن الـــقـــصـــص الـــمـــحـــزنـــة فــــي ذلـــــك: قـــبـــل حــــوالــــي شـــهـــر حــصــل 
بــســبــب  انــتــحــر  الــمــســلــمــيــن  مـــن  تـــجـــاري  مــحــل  صـــاحـــب  أن  بــرلــيــن  فـــي 
مــدخــولــه  نــصــف  مــن  أكــثــر  يــدفــع  أن  عــلــيــه الــمــحــكــمــة  فــرضــت  الــطــالق، 
مــحــلــه  عــن  يــتــخــلــى  أن  عــلــيــه  فــرضــت  كــمــا  وأوالده،  لــمــطــلــقــتــه  الــشــهــري 
ثـــروتـــه  تــقــســيــم  أي  نــصــيــبــهــا،  مــطــلــقــتــه  وتـــأخـــذ  يـــبـــاع  حـــتـــى  الـــتـــجـــاري، 
األمـــر  هــــذا  الـــمـــالـــيـــة بـــيـــنـــه وبـــيـــنـــهـــا عـــلـــى الــــســــواء، فـــلـــم يــســتــطــع تـــحـــمـــل 

وإنــا إلــيــه راجــعــون. ــه  فــأقــدم عــلــى االنــتــحــار. إنــا لــلَّ
نـــيـــة، ولـــم  ومـــن هـــذه الـــحـــاالت: صـــديـــق لـــي تــــزوج بـــامـــرأة نـــصـــرا
يـــكـــن حـــســـن االلــــتــــزام بـــديـــنـــه، وكـــانـــت هـــي أيـــضـــاً بـــعـــيـــدة عـــن ديـــنـــهـــا، 
عــلــى  الــمــلــتــزمــيــن  الــمــســلــمــيــن  عــلــى  تــعــرف  أن  الــرجــل  لــهــذا  ــه  الــلَّ ويــســر 
وكـــان  لـــإلســـالم،  داعـــيـــة  وأصـــبـــح  رواده،  مـــن  أصـــبـــح  حــتــى  الــمــســجــد 
ســنــوات،  الــســبــع  أعـــمـــارهـــم  تــتــجــاوز  ال  أوالد  خــمــســة  زوجـــتـــه  مـــن  لـــه 
الــعــداوة  وبــدأت  وصــار يــحــضــرهــم إلــى الــمــســجــد ويــعــلــمــهــم اإلســالم، 
هــــذا الـــديـــن،  تـــكـــبـــر فـــي صــــدر امــــرأتــــه حـــتـــى اشـــتـــعـــل صـــدرهـــا بـــبـــغـــض 
هــــذا الـــبـــغـــض إلــــى االقــــتــــراب مـــن الــكــنــيــســة والــــدفــــاع عــنــهــا،  ودفـــعـــهـــا 
بطلب  إال  تنته  لم  والتي  الدينية  المجادالت  البيت  في  تثور  وكانت 
أطــلــعــت  قــد  األم  وكــانــت  بــالــطــالق،  الــحــكــم  وصـــدر  الــطــالق،  الــمــرأة 
الـــعـــداوة بــيــنــهــا وبــيــن زوجــهــا الـــذي انــقــلــب إلــى  الــقــاضــي عــلــى ســبــب 
اإلســـالم  عــلــى  أوالده  يــربــي  أن  – ويــريــد  – بــزعــمــهــا  مــتــعــصــب  رجـــل 
ويــأخــذهــم إلــى الــمــســجــد، فــمــال الــقــاضــي إلــيــهــا وحــكــم لــهــا بــحــضــانــة 
مــرة  إال  أوالده  يـــزور  أن  لــألب  يــســمــح  يــعــد  ولــم  الــخــمــســة،  األطــفــال 

واحــدة فــي األســبــوع.
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األطفال،  نفوس  في  الكفر  غرس  على  ذلك  بعد  األم  وحرصت 
تــعــنــي  ال  الــكــنــيــســة  كـــانـــت  أن  بـــعـــد  الــكــنــيــســة  إلــــى  تــصــحــبــهــم  فـــصـــارت 
وبــدأت تــطــبــخ لــهــم الــخــنــزيــر وتــنــفــرهــم مــن اإلســالم، وكــان  شــيــئــاً لــهــا، 
الــصــالة  تــعــلــيــمــهــم  عــلــى  يــحــرص  لــه  األوالد  زيـــارة  غــضــون  فــي  األب 
قــام  الــذي  الــقــاضــي  أخــبــرت  بــذلــك  األم  عــلــمــت  فــلــمــا  فــيــهــا،  ويــحــبــبــهــم 
اإلســالم  عــن  حــدثــهــم  إذا  لــه  أطــفــالــه  زيــارة  مــن  بــحــرمــانــه  األب  بــإنــذار 

إحــد الــصــلــوات أمــامــهــم. أو حــتــى صــلــى  أو الــصــالة 
حــرب  وهـــذا غــيــض مــن فــيــض مــمــا يــجــري فــي بـــالد الــغــرب، مــن 
عن  إلبعادهم  المسلمين  أبناء  على  واالعتداء  وأهله،  اإلسالم  على 

ديــنــهــم.
صــديــقــاً  أن  وأخــبــرنــي  اإلخـــوة،  أحــد  بــي  اتــصــل  قــالئــل  أيـــام  ومــنــذ 
فـــــأراد أهــلــه  لـــه مـــن الــمــســلــمــيــن الـــعـــرب تـــوفـــي ولــــه زوجـــــة ألـــمـــانـــيـــة، 
وأصـــرت  وأصـــدقـــاؤه دفــنــه فـــي مــقــبــرة الــمــســلــمــيــن فــرفــضــت زوجـــتـــه، 
اإلخــوة يــتــرجــونــهــا  فــذهــب بــعــض   ،فــي مــقــابــر الــنــصــار يــدفــن  أن  عــلــى 
فـــــن فـــي مــقــابــر  ودُ لــلــســمــاح بـــدفـــنـــه فـــي مـــقـــابـــر الــمــســلــمــيــن، فـــلـــم تــقــبــل 

.الــنــصــار
هــــذا الـــقـــرار،  فـــالـــزوجـــة فـــي الـــقـــانـــون األلـــمـــانـــي هـــي الـــتـــي تـــأخـــذ 

بــهــذا الــشــأن. أو أســرتــه أي حــق فــي الــتــدخــل  ولــيــس ألهــلــه 
الكتابية  من  الزواج  على  اإلقدام  ينبغي  ال  أنه  به  أنصح  والذي 
حسن  من  يتوسمه  بما  ظنه  على  ذلك  وغلب  إسالمها،  رجى  إذا  إال 
صـــفـــاتـــهـــا، وحـــبـــهـــا لـــلـــخـــيـــر؛ ألنــــه حـــيـــن يـــعـــقـــد عــلــيــهــا فـــي بــــالد الـــغـــرب 
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وفــي هــذه الــقــوانــيــن مــن الــســوء  يــخــضــع زواجــهــمــا لــلــقــوانــيــن الــغــربــيــة، 
في  الرجل  قوامة  كانعدام  به،  يرضى  أن  للمسلم  يجوز  ال  ما  والعار 
واصــطــحــاب الــعــشــيــق  بــيــتــه، وحــريــة الـــزوجـــة فــي مــعــاشــرة األجـــانـــب، 

إلــى الــبــيــت.. وغــيــر ذلــك مــن الــمــخــازي.
لـــــزواج بــالــكــتــابــيــة كـــان ذلـــك مــبــنــيــاً عــلــى  ا واإلســـــالم حـــيـــن أجــــاز 
الــخــضــوع ألحــكــامــه، فــالــرجــل هــو الــقــوام عــلــى الــمــرأة وعــلــى الــبــيــت، 
االنــحــالل  نــحــو  وتــوجــيــهــه  الــبــيــت  تــســيــيــر  فـــي  تـــأثـــيـــراً  لــلــمــرأة  يـــدع  وال 
الــقــوامــة  فــبــهــذه  الــكــافــريــن،  وعــــادات  الــكــفــر  عــلــى  األطـــفـــال  تــربــيــة  أو 
الــذي يــخــشــى وقــوعــه مــن  يــزول الــمــحــذور  الــتــي مــنــحــه الــشــارع إيــاهــا، 
وعدم  اإلسالم  ألحكام  الخضوع  عدم  مع  وأما  الكافرة،  امرأته  قبل 

الــقــوامــة فــاألمــر يــخــتــلــف.
مــن  الــمــتــوقــعــة  الـــمـــحـــذورات  فــي  يــنــظــر  أن  الــمــســلــم  عــلــى  فــيــنــبــغــي 
الـــزواج، ويــتــفــق مــع الــمــرأة عــلــى تــفــاديــهــا، كــأن يــتــفــق مــعــهــا عــلــى  هــذا 
حـــال  وفــــي  ــــه،  لــــلَّ ا شــــرع  وفــــق  األوالد  وتـــربـــيـــة  الـــبـــيـــت،  عـــلـــى  قـــوامـــتـــه 
لـــــزواج بــعــد  ا وافـــقـــت أقــــدم عــلــى  الـــطـــالق تـــكـــون حــضــانــتــهــم لـــه، فـــإن 
عليه؛  يقدم  فال  أبت  وإن  اإلسالمي،  المركز  في  االتفاق  هذا  توثيق 
وتــضــيــيــع  أوالده،  وحــق  نــفــســه  حــق  فــي  تــفــريــطــاً  عــلــيــه  اإلقـــدام  فــي  ألن 

.(١ ــه إيــاهــا، وســيــســأل عــن ذلــك يــوم الــقــيــامــة» ( ــلــه الــلَّ لــألمــانــة الــتــي حــمَّ


الرافعي، (ص٤١٦- سالم  د.  الغرب،  في  للمسلمين  الشخصية  األحوال  أحكام    (١)
بتصرف.  (٦٠٦-٦٠٨  ،٤١٨
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بــلــد الــكــفــر  مــن الــمــســائــل الــتــي تــشــكــل عــلــى بــعــض الــمــســلــمــيــن فــي 
وكــذلــك  بــأبــيــه،  أم  بــأمــه  الــولــد  يــلــحــق  فــهــل  الــزوجــيــن،  أحــد  أســلــم  إذا 
يــنــجــبــان  ثــم  عــقــد،  دون  نــصــرانــيــات  نــســاء  مــن  الــمــســلــمــيــن  بــعــض  زواج 

األوالد، وغــيــرهــا مــن الــمــســائــل.
وهــــذه بـــعـــض الـــفـــتـــاو مـــن الـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة لـــإلفـــتـــاء بــالــمــمــلــكــة 

األوالد: الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي مــوضــوع 
إن  قيل  السائل:  يقول   ،(٢٣٨٧) رقــم   الفتو من  التاسع  الــســؤال 
في  رأيت  ثم  والرق،  الحرية  في  أمه  ويتبع  النسب  في  أباه  يتبع  المولود 
عبدالعزيز  الشيخ/  تأليف  الــتــوارث)  أحــكــام  فــي  الباحث  (عــدة  كتاب 
ذلك  ويدل  والوالء،  الدين  في  والديه  خير  يتبع  أنه  الرشيد،  ناصر  ابن 
 ، عــلــى أن الــولــد إذا مــات قــبــل ســن الــصــالة يــتــبــع والـــده إن كــان مــســلــمــاً
مسلمة  كــانــت  إن  أمـــه  يــتــبــع  أو  مــســلــمــة،  أمـــه  تــكــن  لــم  ولـــو  عــلــيــه  فــيــصــلــى 
األمر  كان  وإذا  أنا)،  فهمت  مسلماً (كما  أبوه  يكن  لم  ولو  عليه  فيصلى 
الثالثة؟ األوجه  هذه  في  والسنة  الكتاب  من  األدلة  هي  فما  كذلك، 

الــدنــيــويــة  األحــكــام  فــي  آثـــاره  تــظــهــر  الــتــبــعــيــة  مــن  ذكــر  مــا   ZlaÏv€a
األوالد  مــن  مــات  مــن  عــلــى  الــجــنــازة  صــالة  ومــن  عــدمــه،  أو  إرث  مــن 
عــدم  أو  الــمــســلــمــيــن  مــقــابــر  فـــي  ودفـــنـــه  وتــغــســيــلــه  الــتــكــلــيــف،  ســـن  قــبــل 
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فــضــيــلــة  وعــــبــــارة  األولـــــى  الـــعـــبـــارة  بـــيـــن  ذلــــك  فـــي  تـــنـــاقـــض  وال  ذلـــــك، 
الــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز بــن نــاصــر الــرشــيــد فــي كــتــابــه (عــدة الــبــاحــث) الــتــي 
نــصــهــا: (والــولــد يــتــبــع أمــه فــي الــحــريــة والـــرق، ويــتــبــع خــيــر أبــويــه فــي 

وفــي الــوالء والــنــســب يــتــبــع أبــاه). الــديــن، 
بـــاً  أ كــــان  ســــواء  مــنــهــمــا  لـــمـــســـلـــم  ا يــتــبــع  لـــولـــد  ا أن  مـــن  فــهــمــتــه  ومــــا 
ولـــو  لـــمـــســـلـــمـــيـــن  ا بـــر  مـــقـــا فــــي  ويــــدفــــن  عـــلـــيـــه  ويـــصـــلـــى  فـــيـــغـــســـل  أمـــــا  أم 
مــســلــمــيــن  نــــا  كــــا لــــو  كـــمـــا  صـــحـــيـــح،  فـــهـــم  كــــافــــراً  اآلخـــــر  لــــطــــرف  ا كـــــان 
اإلســـــالم؛  فـــطـــرة  عـــلـــى  يـــولـــد  لــــولــــد  ا ألن  اإلســــــالم؛  لـــجـــانـــب  تـــغـــلـــيـــبـــاً 

 ¬  «  ª  ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤﴿ سبحانه:  اللَّه  لقول 
لُـــودٍ  ـــوْ مَ ــــلُّ  «كُ ـــهملسو هيلع هللا ىلص:  لـــلَّ ا رســــول  ولـــقـــول   ،[  ٣٠ لــــــروم: ¯﴾ [ا  ®
لــنــســب  ا فــي  ألبــيــه  تــبــعــيــتــه  وأمـــا   ،(١ لــحــديــث» ( ا  .. ةِ ـــرَ ـــطْ ـــفِ لْ ا ــى  ــلَ عَ ـــدُ  ـــولَ يُ
جــيــل،  بــعــد  جــيــالً  لــعــمــلــي  ا اإلجماع  فــدلــيــلــه  والرق  الــحــريــة  في  وألمه 

.(٢ [األحــزاب:٥](  ﴾   h  g  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  ولــعــمــوم 
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬  

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬
رواه من حديث أبي هريرةگ، البخاري في صحيحه برقم (١٣٥٨) ومسلم في   (١)

  .(٢٦٥٨) برقم  صحيحه 
.٢٣٨٧ فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (٣٤١/٢٠-٣٤٣) برقم   (٢)
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بــامــرأة  تــــزوج  رجـــل  الــســائــل:  يــــقــــول   ،(١٠٦٦٣ ) رقــــم   لـــفـــتـــو ا
إلى  تــاب  ذلــك  وبــعــد  أوالداً،  منه  ولــدت  ثــم  شــرعــي،  عقد  بــدون  فرنسية 
يعد  فــهــل  بــنــفــس الـــمـــرأة بــالــعــقــد الــشــرعــي،  زواجــــه  يــجــدد  أن  وأراد  ــه  الــلَّ
أوالده السابقون أوالد زنى، وهل يجوز أن يمكثوا معه في هذه الحالة، 
مأجورين. أفتونا  شرعيين؟  أبناء  ليسوا  بأنهم  يصارحهم  أن  يجوز  وهل 

الــمــرأة  عــلــى  الــشــرعــي  عــقــدك  قــبــل  ولــــدوا  الـــذيـــن  األوالد   ZlaÏv€a
األوالد بــالــواقــع فــال شــيء فــي ذلــك،  وإذا أخــبــرت  يــعــتــبــرون أوالد زنـــا، 
طيب  أمر  فهذا  المستطاع  بقدر  واإلحسان  عليهم  واإلنفاق  بقاؤهم  وأما 
توفر  بعد  إجراؤه  جاز  الزواج  رغبتما  وإذا  اللَّه،  إلى  منكما  كل  توبة  بعد 

حصل(١). فيما  لهم  ذنب  ال  وهم  موانعه،  وانتفاء  وشروطه  أركانه 
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < <

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <
شاع  قد  السائل:  يقول  رقم (١٨١٤٧)،   الفتو من  الثالث  السؤال 
زوجــهــا  اســم  إلــى  الـــزواج  بــعــد  المسلمة  الــمــرأة  نسبة  الــبــلــدان  بــعــض  فــي 
، فــهــل يــجــوز لــهــا أن تكتب (زيــنــب  أو لــقــبــه، فــمــثــالً تــزوجــت زيــنــب زيـــداً
منها؟ والحذر  اجتنابها  يجب  التي  الغربية  الحضارة  من  هي  أم  زيد)؟ 

بــرقــم   (٣٩٤/٢٠-٣٩٥) واإلفــــتــــاء  الــعــلــمــيــة  لــلــبــحــوث  الـــدائـــمـــة  الــلــجــنــة   فـــتـــاو  (١)
.١٠٦٦٣
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تـــعـــالـــى:  قــــال  أبـــيـــه،  غـــيـــر  إلــــى  اإلنــــســــان  نـــســـبـــة  يـــجـــوز  ال   ZlaÏ��v��€a
عــلــى  الــشــديــد  الــوعــيــد  جــاء  وقــد   ،[  ٥ [األحـــزاب:   ﴾  h  g  ﴿

مــن انــتــســب إلــى غــيــر أبــيــه.
العادة  جرت  كما  زوجها  إلى  المرأة  نسبة  يجوز  فال  هذا  وعلى 

.(١ ومــن تــشــبــه بــهــم مــن الــمــســلــمــيــن( عــنــد الــكــفــار، 

J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ
^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]

ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <^ñ¬ أ                  
á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <K·]áÁÀ÷] <x÷^ë <KÇËá <Áe_ <Ü”e

السائل:  يقول   ،(٢٢٩٢ ) رقم   الفتو من  عشر  الحادي  السؤال 
مــنــعــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة مــنــعــاً بــاتــا دخــول األجــانــب فــي بــريــطــانــيــا، 
الـــدخـــول،  لــهــم  فــمــســمــوح  صــغــيــرة،  بــنــت  أو  صــغــيــر  ابـــن  لـــه  الـــذي  إال 
إلى  غيرهم  أوالد  نسبوا  أن  األجانب  من  المسلمين  بعض  فعل  وقد 
أبوه،  أنه  أخيه  البن  العم  أو  أبوه،  أنه  ألخيه  األخ  يدعي  أو  أنفسهم، 
وهــكــذا يــغــيــرون األنــســاب، لــيــســهــل عــلــيــهــم الــدخــول فــي بــريــطــانــيــا، مــا 

حــكــم هــذه الــحــيــلــة؟
مــســلــم  يــدعــي  أن  يــجــوز  فــال  ذكـــر،  كــمــا  الـــواقـــع  كـــان  إذا   ZlaÏv€a
ولــداً  بــذلــك  يــكــون  وال  كــذلــك،  لــيــس  والــواقــع  ابــنــتــه  أو  ابــنــه  فــالنــاً  أن 

.١٨١٤٧ برقم   (٣٧٨/٢٠) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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وننسبهم  األوالد  ندعو  أن  اللَّه  أمرنا  وقد  وزور،  كذب  ذلك  بل  له، 
 o  n  m l  k  j  i  h  g﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  آلبـــائـــهـــم، 
 z  y  x  w  v u  t  s  r  q  p
 ﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ¡ ے   ~  }  |  {
مــنــدوحــة  لـــه  لــيــكــون  تـــــأوالً؛  ذلـــك  يـــقـــول  أن  لـــه  ولـــيـــس  [األحــــــزاب]، 
الـــمـــعـــاريـــض،  اســـتـــعـــمـــال  إلـــــى  تــــدعــــوه  حــــاجــــة  ال  ألنـــــه  الــــكــــذب؛  عــــن 
يــخــرج  أن  الــكــفــار  بـــالد  فــي  كـــان  مــن  وعــلــى  واســـعـــة،  اللَّه  أرض  فـــإن 
مــصــلــحــة  أو  لــضــرورة  إال  يــدخــلــهــا  أال  خــارجــهــا  كــان  مــن  وعــلــى  مــنــهــا، 
وبــعــداً عــن الــفــتــن،  ــه؛ مــحــافــظــة عــلــى ديــنــه،  إســالمــيــة كــالــدعــوة إلــى الــلَّ

.(١ يــحــتــســب( ال  حــيــث  مــن  ويــرزقــه  مــخــرجــاً  لــه  يــجــعــل  اللَّه  يتق  ومــن 
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬  

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬
وزوجــــة  زوج  نـــحـــن  الـــســـائـــل:  يـــقـــول   ،(٢١٣٢٨ ) رقــــم   لـــفـــتـــو ا
ســنــة،  األربـــعـــيـــن  بــلــغــنــا  وقــــد  أوالد،  لـــديـــنـــا  ولـــيـــس  تـــايـــوان  فـــي  نــعــيــش 
عـــمـــرهـــا  وبــــنــــتــــاً  والدة،  حــــديــــث  مــــهــــجــــوراً  طــــفــــالً  نـــتـــبـــنـــى  أن  ونــــرغــــب 
هــذا  واحـــدة، وقـــد نــاقــشــنــا  ثـــالث ســنــوات، وكــالهــمــا لــيــســا مــن عــائــلــة 
الـــمـــوضـــوع مـــع إمــامــنــا فـــي تــايــبــيــه، فــأحــالــنــا إلـــى ســمــاحــة الــمــفــتــي فــي 

.(٣٧٩/٢٠-٣٨٠) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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الــتــكــرم  نــرجــو  الــمــوضــوع،  فــي  ســديــد  رأي  عــلــى  لــلــحــصــول  الــمــمــلــكــة 
بـــإفـــادتـــنـــا بـــرأيـــكـــم فـــي الـــمـــوضـــوع، وعـــن كــيــفــيــة مــعــامــلــتــنــا مــعــهــمــا مــن 
إلــى  الــمــســلــمــيــن  جــمــيــع  يــرشــد  أن  ــه  الــلَّ ونــســأل  يــبــلــغــا؟  أن  إلــى  الــصــغــر 

. خــيــراً ــه  ســواء الــســبــيــل، جــزاكــم الــلَّ
الـــبـــنـــت  وال  الـــمـــهـــجـــور  الـــطـــفـــل  تـــبـــنـــي  لـــكـــمـــا  يــــجــــوز  ال   ZlaÏ��v��€a
شــرعــيــيــن  أوالداً  لــيــســوا  الـــذيـــن  األوالد  مـــن  غــيــرهــمــا  وال  الـــمـــذكـــورة، 
ــه حـــرم الــتــبــنــي فــي اإلســــالم، وأبــطــل الــتــبــنــي الـــذي كــان  لــكــمــا؛ ألن الــلَّ
رسول اللَّه  تبني  ذلــك  ومــن  اإلســالم،  وأول  الــجــاهــلــيــة  فــي  بــه  مــعــمــوالً 

 S  R  Q  P  O ملسو هيلع هللا ىلص لزيد بن حارثة، قال اللَّه تعالى: ﴿ 
 a  `  _ ^  ]  \  [ Z  Y  X  W  V U  T
الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص  رســول  حــرم  كــمــا  [األحــــزاب]،   ﴾f  e  d  c  b
ليس  وهــو  غــيــره  إلــى  أو  لــه  إنــســانــاً  يــنــســب  أن  ومــســلــمــة  مــســلــم  كــل  عــلــى 
على  ويدل  كــاذب،  وهو  قبيلة  أو  شخص  إلى  نسبه  يدعي  أو  كذلك، 
ــلٍ  جُ رَ ــنْ  مِ ــيْــسَ  يــقــول: «لَ النبيملسو هيلع هللا ىلص  سمع  أنــه  ذرگ  أبــو  رواه  مــا  ذلــك 
ــمْ  ــهُ فِــيــهِ ــيْــسَ لَ ــا لَ مً ــوْ ـــى قَ عَ ـــنِ ادَّ مَ ، وَ ــرَ ــفَ ــهُ إِالَّ كَ ــمُ ــلَ ــعْ ـــوَ يَ هُ بِــيــهِ وَ ــرِ أَ ــيْ ـــى لِــغَ عَ ادَّ
  ــرَ ــظَــمِ الْــفِ عْ ــنْ أَ »(١). وفــي روايــة: «إِنَّ مِ ــنَ الــنَّــارِ هُ مِ ــدَ ــعَ ــقْ أْ مَ ــيَــتَــبَــوَّ ــلْ ــبٌ فَ ــسَ نَ

 .(٢)  «... بِيهِ أَ يْرِ  غَ إِلَى  لُ  جُ الرَّ عِى  دَّ يَ نْ  أَ
أب  لــه  يــكــن  لــم  فــإن  أبــيــه،  إلــى  شــخــص  كــل  ــنــســب  يُ أن  فــالــواجــب 
بــاســم  دعــي  والء  لــه  يــكــن  لــم  فــإن  إلــيــه،  نــســب  والء  لــه  وكــان  مــعــروف 

.(٦١) برقم  مسلم  وصحيح   (٣٥٠٨) برقم  البخاري  صحيح   (١)
  .(٣٥٠٩) برقم  البخاري  صحيح   (٢)
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تعالى:  اللَّه  لقول  أختي؛  يا  أو  أخي،  يا  له:  فيقال  الدين،  في  األخوة 
 r  q  p  o  n  m l  k  j  i  h  g﴿
ے   ~ } | { z y x w v u t s

.[  ٥ [األحــزاب:   ﴾  ¡

لهما  يــكــن  لــم  إن  وحضانتهما  إليهما  اإلحــســان  لكما  والــمــشــروع 
ذلك،  على  اللَّه  عند  والثواب  األجر  ولكما  يكفلهما،  ذويهما  من  أحد 
فإنهما  مــحــرم  رضــاع  بينكما  يــكــن  ولــم  الــبــلــوغ  حــتــى  عــنــدكــمــا  بقيا  وإن 
وال  إليها،  النظر  وال  بالمرأة  يخلو  أن  للزوج  يحل  ال  منكما،  أجنبيان 
ويجب  إليها،  نظره  أو  إليه  نظرها  وال  بالرجل  تخلو  أن  للزوجة  يحل 
عــلــى الــمــرأة أن تــتــحــجــب الــحــجــاب الــشــرعــي عــن الــرجــل، وكــذلــك ال 
يــجــوز الــســفــر بــهــمــا بــدون مــحــرم، وكــذلــك الــشــأن بــيــن الــطــفــل والــطــفــلــة 
الخلوة  يجوز  ال  منه،  أجنبية  هي  محرم  رضاع  بينهما  وليس  بلغا،  إذا 
وال  الشرعي،  الحجاب  منه  تتحجب  أن  المرأة  على  ويجب  بينهما، 
عقد  تليا  أن  لكما  يــجــوز  ال  كما  مــحــرم،  بــدون  بها  يسافر  أن  لــه  يــجــوز 
نــكــاحــهــا، فــإن لــم يــكــن لــهــا ولــي مــن الــنــســب أو وصــي شــرعــي عــلــيــهــمــا 

كالقاضي(١). نائبه  أو  اإلمام  إلى  ذلك  في  فالمرجع  عصبة،  وال 
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬< < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬       

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <K�Èé÷] <Ÿa <àËà√÷]Çf¬ <K·]áÁÀ÷] <x÷^ë <KÇËá <Áe_ <Ü”e
.(٣٩١/٢٠-٣٩٤) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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مـــن الـــمـــشـــاكـــل الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الـــمـــســـلـــمـــون فـــي بـــالد 
لـــــغـــــرب، عــــــدم وجـــــــود مــــــــدارس إســــالمــــيــــة يـــلـــحـــقـــون بــــهــــا أبــــنــــاءهــــم،  ا
وفــي  وبــالــتــالــي يــضــطــر الــبــعــض إلــى إلــحــاقــهــم بــالــمــدارس الــنــصــرانــيــة، 

ذلــك مــحــاذيــر كــثــيــرة:
«مــنــهــا أنــه بــعــد بــلــوغ الــطــفــل ســن الــســادســة تــلــزم الــدولــة األبــويــن 
عشر  لمدة  إجباري  التعليم  أن  إذ  المدرسة،  إلى  أوالدهما  بإحضار 
بصلة،  للدين  تمت  ال  لتربية  الطفل  يخضع  المدرسة  وفي  سنوات، 
دروس  تــبــدأ  الــســابــعــة  سن  فــمــن  بــقــربــى،  الــحــمــيــدة  لألخالق  تــمــت  وال 
الـــجـــنـــس فــــي الــــمــــدرســــة، فـــيـــتـــعـــلـــم األطــــفــــال مـــعـــانـــي الـــجـــنـــس وكــيــفــيــة 
عــلــى  بـــل  الـــمـــحـــرمـــة،  الــجــنــســيــة  الـــعـــالقـــة  مـــن  تــحــذيــر  دون  مـــمـــارســـتـــه، 

الــعــكــس مــن ذلــك فــيــهــا حــض كــبــيــر عــلــى الــعــالقــة الــجــنــســيــة الــمــطــلــقــة.
عــلــى  تـــطـــرح  الـــتـــي  اإللـــحـــاد  أفـــكـــار  مـــن  يــنــجــو  ال  الـــطـــفـــل  أن  كـــمـــا 
الـــمـــدرس  يــغــفــل  أن  دون  مـــدرســـه،  أو  مـــدرســـتـــه،  مـــن  الــصــغــيــر  رأســــه 
وأن  وأبيه،  أمه  على  االعتراض  حق  ومنها  الطفل،  حقوق  بيان  عن 
وعــشــيــقــتــه،  لــديــنــه،  اخــتــيــاره  وحــريــة  يــؤدبــه،  أو  يــضــربــه  أن  ألحــد  لــيــس 
حــق  فــيــســحــب  فــعــال  وإن  أم،  أو  أب  مــن  دون مــمــانــعــة  وطــريــقــة حــيــاتــه، 
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عـــاصٍ  وهـــو  إال  الــبــلــوغ  ســـن  الــطــفــل  يــتــجــاوز  فـــال  لــطــفــلــهــمــا  تــربــيــتــهــمــا 
ــه. إال مــن عــصــم الــلَّ واألخــالق  لــربــه، عــاق لــوالــديــه، مــجــانــب لــلــقــيــم 

ســن  وبلغوا   ، أطفالٌ زق  رُ إذا  هناك  المقيم  المسلم  فإن  ولذلك 
إن  اإلســـالم؛ ألنــه  بــالد  فــيــجــب عــلــيــه الــرجــوع إلــى  الــمــدارس  دخـــول 
تحصين  على  قادر  غير  فهو  األولى،  الفتن  من  وزوجته  نفسه  حصن 
الــعــيــشــة  ألوالده  يــؤمــن  أن  عــلــيــه  والـــواجـــب  الــفــتــن،  هـــذه  مـــن  أوالده 
ــه  الــصــالــحــة الــتــي تــعــيــنــهــم عــلــى ديــنــهــم، وتــســاعــدهــم عــلــى اإليــمــان بــالــلَّ
أتـــون  فـــي  يــزجــهــم  أن  عــلــيــه  ويـــحـــرم  رســـولـــهملسو هيلع هللا ىلص،  بـــأخـــالق  والــتــخــلــق 
كــمــثــل  مــثــلــهــم  إن  كـــفـــاراً  أصـــبـــحـــوا  إذا  يـــقـــول  ثـــم  والـــمـــعـــصـــيـــة،  الـــكـــفـــر 
ابــنــك  دعــــوة  ألن  يــقــتــنــع،  فـــلـــم  الـــتـــوحـــيـــد  إلــــى  أبــــوه  دعــــاه  إذ  نــــوح  ابــــن 
وبــؤر  الــفــتــن،  مــواقــع  تــجــنــبــه  لــم  إذا  تــكــفــي  ال  والــصــالح  اإليــمــان  إلـــى 
الـــفـــســـاد، وتــــأخــــذ بـــيـــديـــه إلــــى الـــطـــريـــق الـــمـــســـتـــقـــيـــم، ومــــن ادعـــــى بـــأنـــه 
الــصــحــيــحــة  اإلســالمــيــة  الــتــربــيــة  أوروبــــا  فــي  أوالده  يــربــي  أن  يــســتــطــيــع 
الــمــنــحــرفــيــن  أن  يــدلــنــا  فــالــواقــع  الــحــال،  واقــع  وبــيــنــك  بــيــنــنــا  لــه:  فــنــقــول 
وهــذا لــيــس  مــن أبــنــاء الــمــســلــمــيــن أضــعــاف أضــعــاف الــمــلــتــزمــيــن مــنــهــم، 
وإنــمــا  عــلــيــهــا،  وتــعــودوا  الــرذيــلــة  عــلــى  آبــاؤهــم  درج  الــذيــن  األبــنــاء  فــي 

هــذا فــي األبــنــاء الــذيــن نــشــأ آبــاؤهــم عــلــى االلــتــزام وثــبــتــوا عــلــيــه.
االنــحــراف فــي أبــنــاء األســر الــمــلــتــزمــة أضــعــاف أضــعــاف  فــإذا بــلــغ 
ألبــنــائــه  يــحــتــاط  أن  عــلــيــه  ووجــب  الــمــســلــم  عــلــى  تــعــيــن  فــيــهــم،  الــصــالح 

 .(١ إذ الــحــكــم لــلــغــالــب ولــيــس لــلــنــادر»( ويــنــتــشــلــهــم مــن هــذه الــبــيــئــة، 
أحكام األحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، د. سالم الرافعي، (ص٧٩-٨١) بتصرف.  (١)
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ولــذلــك فــإن مــن الــحــلــول لــلــجــالــيــات الــمــســلــمــة فــي بــالد الــكــفــار أن 
مسلمين،  فيها  المدرسون  يكون  إسالمية  مدارس  إنشاء  على  يحرصوا 
وتــنــشــئــتــهــم نــشــأة إســـالمـــيـــة، وتـــكـــون الــمــنــاهــج ســلــيــمــة مـــن الــمــخــالــفــات 
واآلداب  الصحيحة،  العقيدة  المسلمين  أطفال  فيها  ويتعلم  الشرعية، 
وقد  الجنسين،  بين  فيها  الفصل  ويتم  الكريمة،  واألخالق  اإلسالمية، 
طــبــقــت هـــذه الــتــجــربــة فــي بــعــض الــبــالد الــغــربــيــة وكـــان لــهــا أثـــر كــبــيــر فــي 

دينهم. أمور  وتعليمهم  المسلمين،  أطفال  تربية 
الــمــســاجــد،  إلــى  عــلــى اصــطــحــابــهــم مــعــه  يــحــرص  أن  كــذلــك  ومــنــهــا 
والكلمات،  والدروس،  المحاضرات،  لسماع  اإلسالمية  والمراكز 

األثــر فــي صــالحــهــم. مــمــا يــكــون لــه أكــبــر 
<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷] <Í <^j˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â

VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]
مـــدرســـة  فـــي  ويــســجــلــه  بـــنـــتـــه  ا أو  بـــنـــه  ا الـــرجـــل  يـــأخـــذ  أن  حـــكـــم  مـــا   
أنـــه  زعـــمـــه  مـــع  الــــديــــن،  لـــتـــعـــالـــيـــم  الـــمـــخـــالـــفـــيـــن  انـــجـــلـــيـــزيـــة،  أو  فـــرنـــســـيـــة 

؟ مــســلــم، وأنــه يــخــتــار لــهــم مــســتــقــبــالً حــســنــاً
تــربــيــة  وإنــاثــاً  ذكــوراً  أوالده  يــربــي  أن  الــوالــد  عــلــى  يــجــب   ZlaÏv€a
وال  الــقــيــامــة،  يـــوم  مــســؤول عــنــهــم  وهـــو  بــيــده،  أمــانــة  فــإنــهــم  إســالمــيــة، 
العقيدة  وإفساد  الفتنة،  خشية  الكفار،  مدارس  يدخلهم  أن  له  يجوز 

 Å  Ä  Ã   ﴿ يــقــول تــعــالــى:  ــهک،  الــلَّ بــيــد  والــمــســتــقــبــل  واألخــالق، 
.(١ [الطالق](  ﴾  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

.٤١٧٢ برقم   (١٤١/١٢) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)

ıa5���€aÎ@ı¸Ï���€a@Zs��€b��r��€a@›���ï˛a
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ب الـــبـــخـــاري۴: بــاب  قـــال ابـــن بـــطـــال فـــي شـــرحـــه عــلــى مـــا بـــوَّ
فيه  وذكر  الحرب؟)  أرض  في  مشرك  من  نفسه  المسلم  يؤاجر  (هل 
ــنِ  بْ ــاصِ  ــعَ لــلْ ــمــلــتُ  ــعَ فَ  ،  - حــداداً أي  ــنًــا -  ــيْ قَ ــنْــتُ  قــال: «كُ خــبــاب  حــديــث 
يكَ  قْضِ أَ الَ  اللَّه  وَ  ، الَ   : الَ  قَ فَ اهُ  اضَ قَ تَ أَ يْتُهُ  تَ أَ فَ  ، ه  ندَ عِ لِي  عَ  تَمَ اجْ فَ ائِلٍ  وَ
 . الَ  فَ بْعَثَ  تُ مَّ  ثُ وتَ  تَمُ تَّى  حَ  ، اللَّه  وَ ما  أَ  : لْتُ  قُ فَ  ، دٍ  مَّ حَ بِمُ رَ  فُ تَكْ تَّى  حَ

.(١ ..الــحــديــث»( ــمْ ــعَ نَ ــلــت:  ؟ قَ ــوثٌ ــبْــعُ ــمَّ مَ ثُ نِّــي لَــمــيــت  : وإِ ــالَ قَ
مشرك  من  نفسه  المسلم  يؤاجر  أن  العلماء  «كره  المهلب:  قال 
إال  لــلــمــســلــمــيــن،  ذلــة  ذلــك  فــي  ألن  اإلســـالم؛  دار  أو  الــحــرب  دار  فــي 
عــلــى الــمــســلــمــيــن  فــيــمــا يــعــود  يــخــدمــه  فــال  ضــرورة،  ذلــك  إلــى  أن تــدعــو 
عمل  أو  خنازير،  رعاية  أو  خمر،  عصر  مثل  يحل  ال  فيما  وال  بضر، 
بـــالـــخـــدمـــة  نـــفـــســـه  يـــهـــيـــن  أن  لـــمـــســـلـــم  يـــصـــح  فــــال  ذلـــــك،  شـــبـــه  أو  ســــالح 
 تــر أال  جــائــز، ....  فــهــو  ذلــك  وقــع  فــإن  الــضــرورة،  عــنــد  إال  لــمــشــرك 

.(٢ وجــاز لــه ذلــك»( وائــل وهــو كــافــر،  أن خــبــابــاً عــمــل لــلــعــاص بــن 
بــشــرطــيــن،  لـــضـــرورة  إال  ذلــــك  الـــعـــلـــم  أهــــل  الـــمـــهـــلـــب: «كــــره  قــــال 
أن  واآلخــــــر  فـــعـــلـــه،  لـــلـــمـــســـلـــم  يـــحـــل  فـــيـــمـــا  عـــمـــلـــه  يـــكـــون  أن  أحـــدهـــمـــا 

برقم (٥٩٧٢). صحيحه  في  مسلم  ورواه  برقم (٢٢٧٥)،    (١)
.(٤٠٣/٦) الباري  فتح   (٢)

ıa5���€aÎ@ı¸Ï���€a@Zs��€b��r��€a@›���ï˛a
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الــمــنــيــر:  ابــــن  قــــال  الــمــســلــمــيــن،  عـــلـــى  ضــــرره  يـــعـــود  مـــا  عـــلـــى  يــعــيــنــه  ال 
العمل  لهم  يجوز  حوانيتهم  في  الصناع  أن  على  المذاهب  استقرت 
منزله،  في  يخدمه  أن  بخالف  الذلة،  من  ذلك  يعد  وال  الذمة،  ألهل 
ذليالً  يكون  أن  بالتبعية  والمقصود  أعلم،  واللَّه  له.  التبعية  وبطريق 

.(١ عــنــده»(
فــي  مــعــيــن  عـــمـــل  فـــي  مـــنـــه  نــفــســه  أجــــر  إن  قـــدامـــة: «فـــإمـــا  ابــــن  قــــال 
أجــر  عــلــيــاًگ  ألن  نــعــلــمــه،  خــالف  بــغــيــر  جــاز  ثــوب  كــخــيــاطــة  الــذمــة، 
وأخــبــر الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص بــذلــك  نــفــســه مــن يــهــودي يــســتــقــي لــه كــل دلــو بــتــمــرة، 
يــتــضــمــن  ال  مـــعـــاوضـــة  عــقــد  وألنــــه  األنــــصــــاري،  وكـــذلـــك  يـــنـــكـــره،  فــلــم 
مــنــه  نــفــســه  أجـــر  فـــإن  مــبــايــعــتــه،  فــأشــبــه  اســتــخــدامــه  وال  الــمــســلــم  إذالل 

(٢ مــدة مــعــلــومــة جــاز» اهـــ ( لــغــيــر الــخــدمــة 
ZÚï˝Ç€aÎ

للخدمة،  إجارة  الثانية  جائزة،  فهذه  الذمة،  في  عمل  على  إجارة 
فــهــذه الــصــحــيــح فــيــهــا الــمــنــع؛ ألن إجــارة الــخــدمــة تــتــضــمــن حــبــس نــفــســه 
عــلــى خــدمــتــه مــدة اإلجـــارة، وذلــك فــيــه نــوع إذالل لــلــمــســلــم وإهــانــة لــه 

 @  ﴿ تعالى:  قال  له،  المسلم  العبد  كبيع  يجز  فلم  الكافر،  يد  تحت 
عينه  إجــارة  الــثــالــثــة  [الــنــســاء].   ﴾ G  F  E  D  C  B  A
مــنــه لــغــيــر الــخــدمــة، فــهــذه جــائــزة، كــمــا حــدث لــخــبــابگ مــع الــعــاص 

تقدم. كما  عنده  قيناً  عمل  فقد  كافر،  وهو  وائل  ابن 
.(٤٥٢/٤) الباري  فتح   (١)

.(٣٩/٦) المغني   (٢)
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وشعائره،  دينهم  تعظيم  يتضمن  ال  لعمل  اإليجار  كان  إذا  كله  هذا 
هذا  كان  أو   ،(١) يجز»  لم  ذلك  يتضمن  عمل  على  اإلجارة  كانت  فإن 
الــعــمــل يــتــضــمــن مــخــالــفــات شــرعــيــة، كـــأن يــكــون الــعــمــل فــي فــنــدق، أو 
الــقــنــوات  يـــعـــرض  أو  الــخــمــر،  أو  كــالــخــنــزيــر  الــمــحــرمــات  يــبــيــع  مــطــعــم 
الــفــضــائــيــة الــســيــئــة لــســاكــنــيــه، أو االخـــتـــالط بــيــن الـــرجـــال والــنــســاء.. أو 

ذلك. غير  أو  الصلوات،  أداء  من  فيه  يمنع  أو  ذلك،  غير 
<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â

VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]
وهــل  وأمــريــكــا،  أوروبــا  كــدول  الــكــفــر،  دول  فــي  الــعــمــل  حــكــم  مــا 
يــتــغــيــر الــحــكــم لــو عــمــل عــنــد مــســلــم فــي مــؤســســات مــســلــمــة، ولــكــن فــي 

نــفــس الــبــلــد الــكــافــر؟
ديار  إلى  الكفر  ديار  من  يهاجر  أن  المسلم  على  يجب   ZlaÏv€a
وليتعاون  المسلمين،  لجماعة  وتكثيراً  دينه،  على  محافظة  اإلسالم 
طــرقــاً  اللَّه  بإذن  لــنــفــســه  وســيــجــد  اإلســـالم،  شــعــائــر  إقــامــة  عــلــى  مــعــهــم 
عـــدة لــلــكــســب والــمــعــيــشــة الــمــبــاركــة بــيــن الــمــســلــمــيــن مـــع األمـــن عــلــى 

 p  o  n  m  l  k  j  ﴿ تــعــالــى:  ــه  الــلَّ قــال  ــه،  الــلَّ اتــقــى  إن  ديــنــه 
 £ ¢  ¡ ے   ~  } |  {  z  y  x  w  v u  t  s  r  q

[الطالق].   ﴾ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

 يــقــو وهــــو  الـــكـــفـــر  بــــالد  فـــي  الــمــســلــم  عـــمـــل  أن  يــعــلــم  هــــذا  ومــــن 
بتصرف.  (١٩٩/١) القيم  البن  الذمة  أهل  أحكام   (١)

ıa5���€aÎ@ı¸Ï���€a@Zs��€b��r��€a@›���ï˛a
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فــي  ال يــجــوز، ســواء كــان عــمــلــه  بــالد اإلســالم  عــلــى الــهــجــرة مــنــهــا إلــى 
لــمــا   ، مــنــعــاً أشـــد  كــافــر  مــحــل  فـــي  عــمــلــه  أن  إال  مــســلــم،  أم  كــافــر  مــحــل 
ولــه  عــالــمــاً  كـــان  إذا  لــكــن  والــــذل،  الــخــطــر  مــزيــد  مــن  ذلـــك  فــي  يــتــوقــع 
بــدعــوتــه،  الــكــفــار  يــتــأثــر  أن  ويــرجــى  اإلســـالم،  إلــى  الــدعــوة  فــي  نــشــاط 
نــفــســه،  أو  ديــنــه،  فــي  فــتــنــة  عــلــيــه  تــخــشــى  وال  عــلــيــهــم  الــحــجــة  بــه  وتــقــوم 
اإلســالم،  ونــشــر  ــه  الــلَّ إلــى  الــدعــوة  بــواجــب  يــقــيــم بــيــنــهــم لــلــقــيــام  أن  فــلــه 
فــي إقــامــتــه  مــعــذور  عــلــى الــهــجــرة، فــهــو   ال يــقــو ومــن كــان مــســتــضــعــفــاً 
مــن  لــيــتــمــكــن  يـــســـاعـــدوه،  أن  الــمــســلــمــيــن  إخـــوانـــه  وعــلــى  الــكــفــار،  بــيــن 

.(١ بــلــد يــأمــن فــيــه عــلــى ديــنــه( الــهــجــرة إلــى 
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬  

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬
<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú âÊ

VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]
كاآلتي:  هي  ومشكلتي  أبناء،  ولي  متزوج  فرنسا،  في  قاطن  إني 
الــعــمــل تــقــريــبــاً مــعــدوم عــنــدنــا، وهــذه لــيــســت حــجــة أنــجــو بــهــا عــنــد ربــي، 
والــمــصــيــبــة الــكــبــر وهــي أنــنــي أعــيــش فــي مــحــيــط غــيــر مــســلــم، زوجــتــي 
.٣٨٥٩ فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (٤٧٥/١٤-٤٧٦) برقم   (١)
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مــثــالً تــصــلــي وتــصــوم وهـــذا بــعــد جــهــد طــويــل ومــديــد وقـــاس ومـــر، وال 
ــه، وهــذا  أظــن إن واجــهــتــهــا بــالــحــقــيــقــة أنــهــا ســتــقــتــنــع وتــرضــى بــحــكــم الــلَّ
عندنا  الدولة  وقانون  البيت،  وتخريب  الطالق  إلى  محالة  ال  سيؤدي 

أبيهم. دين  ترك  عليهم  وأخشى  األم،  إلى  األوالد  حضانة  يعطي 
هــــذا الـــمـــحـــل الـــذي  هــــو: هـــل أتـــوقـــف عـــن الـــعـــمـــل فـــي  لــــســــؤال  وا
اقــتــضــى  إذا  الــطــالق  إلــى  ذلــك   أد وإن  وغــيــرهــا،  الــخــنــزيــر  فــيــه لــحــوم 
وإياكم؟  اللَّه  وفقنا  اللَّه،  أفادكم  أفيدوني  عملي؟  أواصل  أم  األمر، 
االســتــمــرار  لــك  يــجــوز  ال  فــإنــه  ذكــر،  كــمــا  األمــر  كــان  إذا   ZlaÏv€a
الــذي  والــعــدوان  فــي الــعــمــل الــمــذكــور؛ ألنــه مــن الــتــعــاون عــلــى اإلثــم 

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À  ¿  ﴿ لــقــولــه:  عــنــه،  ــه  الــلَّ نــهــى 
ونـــوصـــيـــك   ،[ لـــــمـــــائـــــدة [ا  ﴾Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì Ë  Ê  É È

 l  k  j  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  الـــمـــذكـــور،  الــعــمــل  غــيــر  عــمــل  بــالــتــمــاس 
]، ومن ترك   ٢-٣ [الطالق:   ﴾u  t  s  r  q  p  o  n  m

.(١ خــيــراً مــنــه( ــه  ــه عــوضــه الــلَّ شــيــئــاً لــلَّ
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬< < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬       

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <K�Èé÷] <Ÿa <àËà√÷]Çf¬ <K·]áÁÀ÷] <x÷^ë <KÇËá <Áe_ <Ü”e
بــرقــم   (٤٣٦/١٤-٤٣٧) واإلفــــتــــاء  الــعــلــمــيــة  لــلــبــحــوث  الـــدائـــمـــة  الــلــجــنــة   فـــتـــاو  (١)

.١٧٦٨٧

ıa5���€aÎ@ı¸Ï���€a@Zs��€b��r��€a@›���ï˛a
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<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú âÊ
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

مــا حــكــم مــن يــشــتــغــل عــنــد شــخــص غــيــر مــســلــم، هــذه الــنــقــود الــتــي 
حــالل أم حــرام؟  يــقــبــضــهــا مــن عــنــده هــل هــي 

الــعــمــل  كــان  إذا  بــه  بــأس  ال  لــلــكــافــر  نــفــســه  الــمــســلــم  تــأجــيــر   ZlaÏv€a
أشــبــه  مــا  أو  مــبــاحــة  ســلــعــة  بــيــع  أو  جـــدار  كــبــنــاء   ، مــبــاحــاً بــه  يــقــوم  الـــذي 
لـــيـــهـــودي  نـــفـــســـه  أجـــــر  عـــلـــيـــاًگ  ألن  الـــمـــبـــاحـــة؛  األعــــمــــال  مــــن  ذلـــــك 
ليَاً  عَ نَّ  «أَ عباسک  ابن  فعن  البئر،  من  له  الماء  نضح  على  بتمرات 

.(٢ )(١ )« ةٍ ــرَ بِــتَــمْ لْــوٍ  ــلَّ دَ كُ ــي لَــهُ  ــقِ ــسْ يَ يِّ  ــودِ ــهُ يَ ــنْ  ــهُ مِ ــسَ ــفْ نَ جــر  أَ
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬< < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬       

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <K�Èé÷] <Ÿa <àËà√÷]Çf¬ <K·]áÁÀ÷] <x÷^ë <KÇËá <Áe_ <Ü”e
بعض  يوجد  السائل:  يقول  باز۴،  بن  عبدالعزيز  الشيخ  ئل  سُ
اإلخـــوة الــمــســلــمــيــن الــدارســيــن فــي أمــريــكــا ال يــســتــطــيــعــون أداء الــصــالة 
وذلـــــك بــســبــب أوقــــات  أو مـــنـــفـــرديـــن،  مـــع الـــجـــمـــاعـــة  فـــي وقـــتـــهـــا ســـــواء 
سنن ابن ماجه برقم (٢٤٤٦) وضعفه األلباني۴ في سنن ابن ماجه ص١٩٣   (١)

  .(٥٣٥) برقم 
بــرقــم   (٤٨٥/١٤-٤٨٦) واإلفــــتــــاء  الــعــلــمــيــة  لــلــبــحــوث  الـــدائـــمـــة  الــلــجــنــة   فـــتـــاو  (٢)

.١٥٩٢١
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بعض  أن  كما  األمريكية،  الجامعات  فــي  هنا  الــدراســيــة  المحاضرات 
اإلخــوة ال يــســتــطــيــعــون أداء صــالة الــجــمــعــة لــمــدة طــويــلــة قــد تــصــل إلــى 

خيراً؟. اللَّه  جزاكم  ذلك  في  الحكم  فما  كامل،  دراسي  فصل 
وال  وقــتــهــا،  فــي  الــصــالة  يــصــلــي  أن  الــمــســلــم  عــلــى  يــجــب   ZlaÏv€a
المحاضرات،  أو  الدروس  بعض  أجل  من  وقتها  عن  تأخيرها  يجوز 
يصلي  أن  عليه  يشق  مريضاً  أو  الجمع،  له  يجوز  مسافراً  يكون  أن  إال 
كــل صـــالة فــي وقــتــهــا، وأنـــت وأمــثــالــك لــيــس لــكــم حــكــم الــمــســافــريــن، 
أي  في  مسلم  كل  على  فالواجب  طويلة،  لمدة  اإلقامة  على  لعزمكم 
مــع  أوقــاتــهــا  فـــي  الـــصـــالة  يــصــلــي  وأن  ســبــحــانــه،  ـــه  الـــلَّ يـــراقـــب  أن  مــكــان 
بغير  الجمع  في  الترخص  أو  ذلك،  في  التساهل  يحذر  وأن  الجماعة، 
كــان  إذا  المسلمين  مــع  الــجــمــعــة  صــالة  يــصــلــي  أن  وعــلــيــه  شــرعــي،  عــذر 
ذلك(١). في  التساهل  له  يجوز  وال  الجمعة،  صالة  فيه  تقام  مكان  في 

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷] <Í <^j˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú âÊ
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

كافر  شخص  عليه  يقوم  عمل  في  أعمل  أن  شرعاً  لي  يجوز  هل 
صــالة  أداء  مــن  يــمــكــنــنــي  وال  وقــتــهــا،  فــي  الــصــالة  أداء  مــن  يــمــكــنــنــي  ال 

الــجــمــعــة؟
تعمل  أن  لك  يجوز  ال  فإنه  ذكرت،  كما  الواقع  كان  إذا   ZlaÏv€a
فـــي هـــذا الــعــمــل الــــذي يـــصـــدك صــاحــبــه عـــن الـــصـــالة الـــمـــفـــروضـــة فــي 
بــاز۴ (٣٧٦/١٠- بــن  عــبــدالــعــزيــز  للشيخ  مــتــنــوعــة  ومــقــاالت   فــتــاو مــجــمــوع   (١)

بتصرف.  (٣٧٧

ıa5���€aÎ@ı¸Ï���€a@Zs��€b��r��€a@›���ï˛a
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.(١ وقــتــهــا الــمــحــدد لــهــا، وعــن أداء الــجــمــعــة الــمــكــتــوبــة عــلــيــك»(
الشركات  أو  المؤسسات   لد عمل  عن  البحث  الحلول:  ومن 
عــنــد  الــمــســلــمــيــن  يـــعـــارضـــون  وال  مـــتـــســـامـــحـــون،  أنــــاس  يــمــلــكــهــا  الـــتـــي 
الجماعة،  صالة  ألداء  العمل  عن  التوقف  أو  الجمعة  لصالة  ذهابهم 
الــديــنــيــة،  الــحــريــة  من  هذا  ويــعــتــبــرون  الدول،  بــعــض  في  موجود  وهذا 
صــالة  ألداء  الــعــمــل  عـــن  يــتــوقــف  الــــذي  الــمــســلــم  يــحــتــرم  بــعــضــهــم  بـــل 
عــنــد  الــمــســلــم  يــشــتــرط  أن  الــمــنــاســب  مــن  ولــعــل  الــجــمــاعــة،  أو  الــجــمــعــة 
الــتــوقــف  حــقــه  مــن  أن  الــشــركــة  أو  الــمــؤســســة   لـــد الــعــمــل  عــقــد  كــتــابــة 

 j  ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــجــمــاعــة،  أو  الــجــمــعــة،  صــالة  ألداء  الــعــمــل  عــن 
[الطالق].  ﴾  p  o  n  m  l  k



.٤٠٤٧ برقم   (٤٧٨/١٤) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

الحربية  المصانع  في  يشتغل  أن  المسلمة  أو  للمسلم  يجوز  هل 
والـــعـــدة،  الـــعـــدد  نـــاحـــيـــة  مـــن  جــيــشــه  يـــقـــوي  فــيــمــا  يـــشـــارك  أو  لـــلـــكـــفـــار، 

أو االلــتــحــاق بــجــيــوشــهــم؟ كــبــاحــث عــلــمــي فــي الــكــمــبــيــوتــر وغــيــره، 

الـــحـــربـــيـــة  الـــمـــصـــانـــع  فــــي  يـــعـــمـــل  أن  لـــلـــمـــســـلـــم  يـــجـــوز  ال   ZlaÏ��v��€a
ألن  بجيوشهم؛  يلتحق  أو  شوكتهم،  يقوي  فيما  يشارك  أو  للكفار، 

 °  ¯  ® ذلك نوع من مواالتهم، واللَّه تعالى يقول: ﴿¬ 
 " ﴿ ســبــحــانــه:  ويـــقـــول   ،[  ٢٨ عـــمـــران:  [آل   ﴾´  ³  ²  ±
فــي  واآليــات   ،[  ٥١ ﴾ [الــمــائــدة:   )  (  '  &  %  $  #
أن تــصــل  األعــمــال  هــذه  مــن يــعــمــل  هــذا الــمــعــنــى كــثــيــرة، ويــخــشــى عــلــى 
وهو  عدادهم  في  فيصبح  تامة،  مواالة  الكفار  مواالة  إلى  الحال  به 
 ﴾3  2  1  0  /  ﴿ ــه تــعــالــى:  الــلَّ قــول  عــلــيــه  فــيــنــطــبــق  يــشــعــر،  ال 

 »  º  ¹  ¸  ¶  ﴿ وتعالى:  سبحانه  وقوله   ،[  ٥١ [المائدة: 
.(١ ) ].اهـــ  ٢٨ [آل عــمــران:   ﴾  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

 .١٩٤٧٩ برقم   (٤٥٩-٤٦٠ الثانية،  (١/المجموعة  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)

ıa5���€aÎ@ı¸Ï���€a@Zs��€b��r��€a@›���ï˛a
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بــحــروب  يــشــارك  أن  الــجــيــش  فــي  مــعــهــم  دخــل  مــن  عــلــى  ويــخــشــى 
ومــن  الــمــســلــمــيــن،  إخــوانــه  دمــاء  ســفــك  فــي  فــيــتــســبــب  مــســلــمــة  دول  ضــد 
كــره عــلــى ذلــك فــال يــجــوز لــه الــمــشــاركــة فــي قــتــل نــفــس مــســلــمــة، فــإن  أُ
فــيــهــاجــر  واســـعـــة  ـــه  الـــلَّ وأرض  الــمــســلــم،  قــتــل  فـــي  بــعــذر  لــيــس  اإلكــــراه 

إلــى بــالد الــمــســلــمــيــن.
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أمــا  األمة،  وإجماع  والــســنــة  الــكــتــاب  بداللة  جائز  اإلجارة  «عقد 
 { ﴿ موسىگ:  لهما  سقى  اللتين  المرأتين  قول  ففي  القرآن 
وأمــا  [الــقــصــص].   ﴾  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } |
عــلــى  أريـــقـــط  بـــن  ـــه  عـــبـــدالـــلَّ اســـتـــأجـــر  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثـــبـــت  فـــقـــد  الـــســـنـــة، 
األمــة  إجــمــاع  وأمـــا   ،(١ الــمــديــنــة( إلـــى  مــكــة  مــن  الــطــريــق  عــلــى  يــدلــه  أن 
قــد  اإلنــســان  ألن  وذلــك  الــشــريــعــة؛  مــحــاســن  مــن  وتــجــويــزهــا  فــمــعــلــوم، 
الــبــيــت،  بــه  يــمــلــك  أن  يــســتــطــيــع  مــا  مــعــه  ولــيــس  بــيــت  إلــى ســكــنــى  يــضــطــر 
قــد  الــبــيــت  صــاحــب  أيــضــاً  كــذلــك  االســتــئــجــار،  إال  طــريــق  لــه  لــيــس  فــإنــه 
ســبــيــل  لــه  ولــيــس  يــتــعــطــل،  وال  بــه  االنــتــفــاع  ويــريــد  بــيــتــه  مــمــســكــاً  يــكــون 
والــمــؤجــر  كــانــت الــمــصــلــحــة لــلــمــســتــأجــر  فــلــمــا  إال بــالــتــأجــيــر،  ذلــك  إلــى 
مــن مــحــاســن الــشــريــعــة الــمــطــهــرة  كــان  ربــا،  وال  فــيــهــا  ظــلــم  وال  واضــحــة 

 .(٢ أن يــتــاح لــكــن بــشــروطــهــا»(
سيستعمل  المستأجر  أن  ظنه  على  غلب  أو  المؤجر  علم  إذا  لكن 
أو  الـــخـــمـــر،  فــيــه  يــبــيــع  كـــأن  ـــه  الـــلَّ مــعــصــيــة  فـــي  الـــدكـــان  أو  الـــمـــنـــزل  هـــذا 
أو غــيــر ذلــك،  أو يــلــعــب فــيــه الــقــمــار  يــســمــع فــيــه األغــانــي والــمــوســيــقــى، 

.(٣٩٠٥-٣٩٠٦) برقم  البخاري  صحيح    (١)
باختصار.  (٥/١٠-٦) عثيمين  ابن  للشيخ  الممتع  الشرح    (٢)

ıa5���€aÎ@ı¸Ï���€a@Zs��€b��r��€a@›���ï˛a
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فــإنــه يــحــرم تــأجــيــره.
قــــال شـــيـــخ اإلســـــالم ابــــن تـــيـــمـــيـــة۴: «كــــل لـــبـــاس يـــغـــلـــب عــلــى 
لمن  وخياطته  بيعه  يجوز  فال  معصية  على  بلبسه  سيستعان  أنه  الظن 
يــســتــعــيــن بــه عــلــى الــمــعــصــيــة والــظــلــم، ولــهــذا كــره بــيــع الــخــبــز والــلــحــم 
لــمــن يــعــلــم أنـــه يــشــرب عــلــيــه الــخــمــر، وبــيــع الــريــاحــيــن لــمــن يــعــلــم أنــه 
يــســتــعــيــن بــهــا عــلــى الــخــمــر والــفــاحــشــة، وكــذلــك كــل مــبــاح فــي األصــل 

.(١ عــلــم أنــه يــســتــعــان بــه عــلــى الــمــعــصــيــة»(
أهل  أن  «بلغها  عائشةڤ  أن  المفرد  األدب  في  البخاري   رو
بــيــت فــي دارهــا كــانــوا ســكــانــاً فــيــهــا عــنــدهــم نــرد، فــأرســلــت إلــيــهــم: لــئــن 

٢)، وأنــكــرت ذلــك عــلــيــهــم.  داري» ( لــم تــخــرجــوهــا ألخــرجــنــكــم مــن 
<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷] <Í <^j˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â

VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]
هــل يــجــوز تــأجــيــر بــيــوت الــســكــن عــلــى أهــل الــكــتــاب وعــلــى فــســاق 
فــإن بــعــض أهــل الــعــلــم يــحــرم ذلــك بــنــاءً عــلــى أن الــكــتــابــي  الــمــســلــمــيــن، 
هـــذا الــبــيــت، وســيــعــبــد فــيــه الــصــلــيــب، وســيــأكــل فــيــه  ــه فــي  ســيــكــفــر بــالــلَّ
فــيــه  ســيــشــرب  الــفــاســق  أن  عــلــى  وبــنــاء  الــخــمــر،  فــيــه  ويــشــرب  الــخــنــزيــر، 
هـــذا الــبــعــض:  الــخــمــر، وســيــســمــع فــيــه الــمــوســيــقــى واألغـــانـــي، فــيــقــول 
بــأنــنــا لــو أجــرنــا عــلــيــهــم بــيــوتــنــا وقــد غــلــب عــلــى ظــنــنــا أنــهــم ســيــرتــكــبــون 
على  إعانة  فيه  ألن  معصية؛  يكون  التأجير  ذلك  فإن  المنكرات  فيها 

تيمية (٣٨٦/٤). ابن  اإلسالم  لشيخ  العمدة  شرح    (١)
صحيح األدب المفرد ص٤٨٩ برقم (١٢٧٤/٩٦١)، وقال الشيخ األلباني۴   (٢)

موقوف.   اإلسناد  حسن 
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والــعــدوان. فــأفــتــونــا مــع الــدلــيــل ولــكــم الــشــكــر. اإلثــم 
لــه  لـــذي  ا لــكــتــابــي  ا عــلــى  لــبــيــوت  ا تــأجــيــر  جـــواز  األصـــل   ZlaÏv€a
ظــن  عـــلـــى  غـــلـــب  أو  عـــلـــم  لـــو  لـــكـــن  لـــمـــســـلـــمـــيـــن،  ا عـــنـــد  أمــــان  أو  عـــهـــد 
الــخــمــر،  كــبــيــع  ــه،  لــلَّ ا حــرم  فــيــمــا  ســيــســتــعــمــل  لــمــحــل  ا هــذا  أن  لــمــؤجــر  ا
االثــم  عــلــى  لــتــعــاون  ا مــن  فــيــه  لــمــا  حـــرم؛  ذلـــك  ونــحــو  لــقــمــار  ا ولــعــب 
كــان  وســــواء   ، عـــاصـــيـــاً أو  كـــافـــراً  لــمــســتــأجــر  ا كـــان  ســــواء  لــــعــــدوان،  وا

 ¿  ﴿ تعالى:  اللَّه  لقول  غيرهما؛  أو  حانوتاً  أو  بيتاً  المستأجر 
 Ï  Î  Í  Ì Ë  Ê  É È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À

.(١ )[ لــمــائــدة [ا  ﴾  Ñ  Ð
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬  

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬
<

.٨٠٦٣ فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (٤٨٦/١٤-٤٨٧) برقم   (١)
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€‚Ë÷¡;‹˜â’\Â;flË⁄÷â⁄’\;ÖË≈;ÏËuh;U⁄]¬d]à

السالمة  هو  السالم  معنى  ألن  بالسالم  الكافر  ابتداء  يجوز  «ال 
أن  ذلــــك  فـــمـــعـــنـــى  عـــلـــيـــك،  الــــســــالم  إلنــــســــان  قـــلـــت  فـــــإذا  اآلفــــــات،  مــــن 
والـــمـــعـــنـــويـــة،  الـــحـــســـيـــة،  اآلفــــــات  مــــن  يـــســـلـــمـــه  أن  تـــعـــالـــى  اللَّه  تسأل 
لــــبــــدن، والــــعــــرض، والــــمــــال والـــســـالمـــة  فـــالـــســـالمـــة الـــحـــســـيـــة ســـالمـــة ا

.(١ الــمــعــنــويــة ســالمــة الــديــن» (
مسلم   رو للمشركين،  االستغفار  عن  نهينا  وقد  له،  دعاء  وهذا 
قـــــال: «الَ  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي 
 ، يقٍ رِ طَ فِي  م  دهُ حَ أَ يتُم  لَقِ ا  إِذَ فَ  ، مِ الَ بِالسَّ   ارَ النَّصَ الَ  وَ ودَ  الْيَهُ ؤوا  بْدِ تَ

 .(٢ ــه» ( ــيَــقِ ضْ لَــى أَ إِ وهُ  ــطَــرُّ ــاضْ فَ
بـــــتـــــداء الـــكـــفـــار  وذهــــــب جـــمـــهـــور أهـــــل الـــعـــلـــم عـــلـــى الـــمـــنـــع مــــن ا
األذكـــــــار، «وأمــــــا أهــــل الــــذمــــة فــاخــتــلــف  لــــنــــووي فــــي  بـــالـــســـالم، قــــال ا
ابــتــداؤهــم  يــجــوز  ال  بــأنــه  األكــثــرون  فــقــطــع  الــذمــة،  أهــل  فــي  أصــحــابــنــا 

بــالــســالم.
يجوز  آخرون  وقال   ، مطلقاً ابتداءهم  جوز  من  العلم  أهل  ومن 
ـــهملسو هيلع هللا ىلص،  عــنــد الـــحـــاجـــة وهـــي أقــــوال مـــــردودة بــنــص حـــديـــث رســــول الـــلَّ

القول المفيد شرح كتاب التوحيد (٣٢٧/٢) للشيخ ابن عثيمين۴.  (١)
(٢)  برقم (٢١٦٧).  
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ابــتــداؤهــم بــالــســالم  وقــال الــنــووي۴: (قــال بــعــض أصــحــابــنــا يــكــره 
تــحــريــم  فــالــصــواب  لــلــتــحــريــم،  الــنــهــي  ألن  ضــعــيــف  وهـــذا  يــحــرم،  وال 

 .(١ ابــتــدائــهــم) (
تعالى:  قوله  لعموم  به  ابتدأ  الذي  الكافر  على  السالم  رد  ويشرع 
إذا  هــذا   ،[  ٨٦ [الــنــســاء:   ﴾  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ﴿
بقصد  باأللفاظ  تالعبوا  إن  أما  بالسالم،  واضحاً  صريحاً  اللفظ  كان 
من  صحيحه  في  البخاري   رو وعليكم،  فيقال:  والحقد،  السخرية 
 ، ــودُ ــهُ ــيَ لْ ا ــمُ  ــكُ ــيْ ــلَ عَ ــمَ  ــلَّ سَ ا  قــال: «إِذَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عــمــرک  ابــن  حــديــث 
والــســام   ،(٢ ــيْــك» ( ــلَ عَ وَ ــوا:  ــولُ ــقُ فَ  ، ــمْ ــكُ ــيْ ــلَ عَ ــامُ  الــسَّ هــم:  ــدُ حَ أَ ــولُ  ــقُ يَ ــا  ــمَ نَّ ــإِ فَ

هــو الــمــوت.
الـــســـالم  فـــيـــجـــوز  وكـــفـــار،  مـــســـلـــمـــون  فــيــهــا  مـــجـــمـــوعـــة  كــــان  إذا  أمــــا 
لــــبــــخــــاري مــن  عـــلـــيـــهـــم، ويـــقـــصـــد بــــذلــــك الـــمـــســـلـــمـــيـــن، فـــفـــي صـــحـــيـــح ا
ــنَ  مِ طٍ  ــالَ خْ أَ ــومٍ  قَ ــى  ــلَ عَ ــرَّ  مَ الــنَّــبِــيملسو هيلع هللا ىلص  نَّ  زيــدگ: «أَ بــن  حــديــث أســامــة 

.(٣ ــم»( ــلــيــهِ ــمَ عَ ــلَّ ــسَ فَ  ، ــودِ ــيَــهُ لْ ا ــانِ وَ ثَ األَوْ ةِ  ــبَــدَ عَ كِــيــنَ وَ ــرِ ــشْ لْــمُ ا ــيــنَ وَ ــلِــمِ ــسْ لْــمُ ا
المسلمين  على  السالم  جواز  منه  «يؤخذ  حجر۴:  ابن  قال 

.(٤ إذا كــان مــعــهــم كــفــار، ويــنــوي حــيــنــئــذ بــالــســالم عــلــى الــمــســلــمــيــن» (
بتحية  ابتداءه  يجوز  فهل  بالسالم،  الكافر  ابتداء  يجوز  ال  كان  وإذا 

(١)  األذكار (٣٢٣/١).  
  .(٥٩٠٢) برقم   (٢)
  .(٤٥٦٦) برقم   (٣)
الباري (٢٣٢/٨).   فتح    (٤)
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العبارات. من  وغيرها  وسهالً،  أهالً  أو  الخير،  كصباح  السالم،  غير 
اخــتــيــار  ابــتــداؤهــم بــتــحــيــة غــيــر الــســالم، وهــو  الــصــحــيــح أنــه يــجــوز 
الــذي مــعــنــاه الــســالمــة  ابــن تــيــمــيــة، والــنــهــي الــوارد إنــمــا هــو فــي الــســالم 
الــمــســلــم،  لــغــيــر  هـــذا  يــصــلــح  وال  والـــبـــركـــات،  والـــرحـــمـــة  اآلفــــات  مـــن 
فــيــصــافــحــه  لــلــمــصــافــحــة،  يــده  مــد  لــو  لــكــن  ابــتــداء،  الــكــافــر  يــصــافــح  وال 

ورد فــي ابــتــدائــهــم بــالــســالم. الــمــســلــم ألن الــنــهــي إنــمــا 
 .(١) تعجبني)  (ال  فقال:  الذمي،  مصافحة  عن  أحمد  اإلمام  ئل  سُ



  .(٢٤١/٣) المستدرك على مجموع الفتاو  (١)
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ذهـــب جــمــهــور أهـــل الــعــلــم عــلــى تــحــريــم مــصــافــحــة الـــمـــرأة األجــنــبــيــة 
الشابة بدون حائل حتى وإن أمن الشهوة، ومن األدلة التي استدلوا بها:

 رو الــمــبــايــعــة،  حــال  الــنــســاء  مــصــافــحــة  عــن  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  امــتــنــاع   -١
قالت:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  زوج  عائشةڤ  حديث  من  صحيحه  في  البخاري 
ــه  الــلَّ بــقــول  يــمــتــحــنــهــن،  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  إلــى  هــاجــرن  إذا  الــمــؤمــنــات  «كــانــت 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تــعــالــى: 
بهذا  أقر  فمن  عائشةڤ:  قالت   ،[  ١٢ [الممتحنة:  ﴾0  /  .  -
إذا  الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص  رســول  فــكــان  أقــر بــالــمــحــنــة،  فــقــد  مــن الــمــؤمــنــات  الــشــرط 
ــدْ  ــقَ فَ ــنَ  ــقْ ــلِ ــطَ نْ أقـــررن بــذلــك مــن قــولــهــن، قــال لــهــن رســـول الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص: «ا
ــيْــرَ  ــطُّ ، غَ ةٍ قَ أَ ــرَ ــدَ امْ يَ ــهملسو هيلع هللا ىلص  الــلَّ ــولِ  سُ ــدُ رَ يَ ــتْ  ــسَّ ــا مَ ــه، مَ الــلَّ الَ وَ  ، ــنَّ  ــتُــكُ ــعْ ــايَ بَ

.(١ )« مِ ــالَ بِــالْــكَ ــنَّ  ــهُ ــعَ ــايَ بَ ــهُ  نَّ أَ
يقول  أن   ، كالماً بايعتك  «قد  قوله:  حجر۴  ابن  الحافظ  قال 
بــمــصــافــحــة  الـــعـــادة  جــــرت  كـــمـــا  بـــالـــيـــد  مــصــافــحــة  ال  فـــقـــط  كـــالمـــاً  ذلــــك 

.(٢ الــرجــال عــنــد الــمــبــايــعــة»(
 .(١٨٦٦) برقم  مسلم  وصحيح   ٢٧١٣ البخاري  صحيح   (١)

  .(٦٣٦/٨) الباري  فتح   (٢)
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يـــد  ــــــه مـــــا مــــســــت  لــــــلَّ لــــــنــــــووي۴: «قــــولــــهــــا: (وا وقـــــــال اإلمــــــــام ا
بــيــعــة  أن  فــيــه  بــالــكــالم)  يــبــايــعــهــن  أنــه  غــيــر  قــط  امــرأة  يــد  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
بــأخــذ  الــــرجــــال  بـــيـــعـــة  أن  وفـــيـــه  كــــف،  أخــــذ  غـــيـــر  مـــن  بـــالـــكـــالم  الـــنـــســـاء 
صوتها  وأن  سماعه،  يباح  األجنبية  كالم  أن  وفيه  الكالم،  مع  الكف 
كتطبيب  ضرورة  غير  من  األجنبية  بشرة  يلمس  ال  وأنه  بعورة،  ليس 

.(١ وفــصــد»(
حــديــث  مــن  الــكــبــيــر  الــمــعــجــم  فــي  الــطــبــرانــي۴  رواه  مــا  ومــنــهــا 
سِ  أْ رَ فِي  نَ  طْعَ يُ نْ  «ألَ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قال  قال:  يسارگ  بن  معقل 
 .(٣ )  « لَهُ لُّ  تَحِ ال  ةٌ  أَ رَ امْ يَمَس  نْ  أَ نْ  مِ لَهُ  يْرٌ  خَ يدٍ  دِ حَ نْ  مِ  (٢ ) يَطٍ خْ بِمِ لٍ  جُ رَ
وعــيــد  قـــال الــشــيــخ نــاصــر الـــديـــن األلـــبـــانـــي۴: وفـــي الــحــديــث 
ال تــحــل لــه، فــفــيــه دلــيــل عــلــى تــحــريــم مــصــافــحــة  امــرأة  مــس  شــديــد لــمــن 
كــثــيــر  بـــه  ــلــي  بُ وقـــد  شـــك،  دون  الــمــس  يــشــمــلــه  مــمــا  ذلـــك  ألن  الــنــســاء؛ 
هــذا الــعــصــر وفــيــهــم بــعــض أهــل الــعــلــم، ولــو أنــهــم  مــن الــمــســلــمــيــن فــي 
اســـتـــنـــكـــروا ذلــــك بـــقـــلـــوبـــهـــم لـــهـــان الـــخـــطـــب بـــعـــض الــــشــــيء، ولــكــنــهــم 
شــخــصــيــة  أن  بــلــغــنــا  وقــد  والــتــأويــالت،  الــطــرق  بــشــتــى  ذلــك  يــســتــحــلــون 
المشتكى  اللَّه  فإلى  النساء،  يصافح  بعضهم  رآه  قد  األزهر  في  كبيرة 

٤) أهـــ مــن غــربــة اإلســالم(
  .(٢٠٦/١٦) مسلم  شرح   (١)

ونحوهما.  والمسلة  كاإلبرة  به  يخاط  ما  هو  المخيط:   (٢)
٧٨٦، وحسنه اإلمام األلباني۴ في  (٣) معجم الطبراني الكبير (٢١٠/٢٠) برقم 

 .١٩٦ برقم  المرام  غاية 
  .٢٢٦ برقم   (٤٤٨/١) الصحيحة  السلسلة    (٤)
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من  المصافحة  يجوز  هل  ثم  ال؟  أم  المرأة  مصافحة  يجوز  هل   
وراء ســاتــر تــضــعــه الــمــرأة عــلــى يــدهــا؟

األجــانــب  لــرجــال  ا تــصــافــح  أن  لــلــمــرأة  يــجــوز  ال   ZÚibu⁄a @o„bÿœ
حـــرمـــه  مــــا  يـــبـــيـــح  ال  بـــذلـــك  لــــعــــادة  ا وجــــريــــان  ســــتــــار،  وراء  مــــن  ولــــو 

.(١ لــهــا( لــشــرع  ا
الــمــرأة  مــصــافــحــة  فــي  الــشــرع  رأي  مــا  لــثــانــي:  ا الـــســـؤال  فــي  وورد 

األجــنــبــيــة الــمــســلــمــة وغــيــر الــمــســلــمــة؟ األجــنــبــيــة، وهــل يــدخــل فــي 
مــن  مـــــرأة  ا بـــشـــرة  بـــشـــرتـــه  تـــمـــس  أن  لــلــمــســلــم  يـــجـــوز  ال   ZÚibu⁄a
غــيــر  أو  مــســلــمــة  كــانــت  ســواء  غــيــرهــا،  وال  بــمــصــافــحــة  ال  مــحــارمــه  غــيــر 

.(٢ مــســلــمــة(
إذا  الـــشـــديـــد  بـــالـــحـــرج  الـــخـــارج  فـــي  الــمــســلــمــيــن  مـــن  كــثــيــر  «يــشــعــر 
المسلمة  المرأة  شعرت  أو  لمصافحته،  يدها  أجنبية  امرأة  إليه  مدت 
بــعــضــهــم  ادعــــى  وربـــمـــا  لــمــصــافــحــتــهــا،  يــــده  الـــرجـــل  مـــد  إذا  بـــالـــخـــجـــل 
المدرسة  في  معه  التي  الطالبة  أو  المدرسة  مصافحة  إلى  االضطرار 
واللقاءات  االجتماعات  في  أو  العمل  في  الموظفة  أو  الجامعة،  أو 
حــاجــة،  وال  ضـــرورة  األمـــر  فــي  لــيــس  أنـــه  والــحــق  وغــيــرهــا،  الــتــجــاريــة 

 .٢٤٩٤ برقم   (٣٠/١٧-٣١) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
.٢٧٥٩ برقم   (٣٢/١٧) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (٢)
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ومـــا كـــان فـــي مــصــافــحــة األجــنــبــيــة مـــن مــصــلــحــة فــهــي مــصــلــحــة ألــغــاهــا 
.(١ الــشــارع بــتــحــريــم الــمــصــافــحــة» (

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^j˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <ÔÁj <Í <ÅÖÊ
VŸÁœË <ÿÒ^â<HÌËÅÁ√ä÷]

يمتنع  فهل  الناس،  أعين  على  لتصافحه  لشاب  يدها  مدت  فتاة 
عــن مــصــافــحــتــهــا أم يــصــافــحــهــا حــتــى ال يــجــرحــهــا فــي كــرامــتــهــا؟

لــه،  مــحــرمــاً  لــيــســت  امــــرأة  الـــرجـــل  يــصــافــح  أن  يــجــوز  ال  @ZlaÏv€a
هــــذا وغـــيـــره مـــقـــدم عـــلـــى مـــراعـــاة  ــــهملسو هيلع هللا ىلص فـــي  لــــلَّ تــــبــــاع هــــدي رســـــول ا وا
مــدت يــدهــا إلــيــك مــن األجــنــبــيــات لــتــصــافــحــهــا وتــرفــق مــعــهــا  خــاطــر مــن 

.(٢ فــي االمــتــنــاع مــن الــمــصــافــحــة وبــيــن لــهــا حــكــم الــشــرع (
الــبــخــاري   رو مـــحـــرم،  أمـــر  فــهــو  األجــنــبــيــة  بــالــمــرأة  الــخــلــوة  أمـــا 
نَّ  ــوَ ــلُ ــخْ يَ قـــال: «الَ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عــبــاسک  ابـــن  حــديــث  مــن  ومــســلــم 
يِ  ذِ ـــعَ  مَ إِالَّ  ة  ـــرأَ الـــمَ ـرُ  ــافـِ ــسَ تُ ال  وَ  ، مٍ ـــرَ ـــحْ مَ و  ذُ ــا  ــهَ ــعَ مَ وَ إِالَّ   ، ةٍ أَ ـــرَ ــامْ بـِ ــــلٌ  جُ رَ

 .(٣ ) « مٍ ــرَ ــحْ مَ
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عــمــرک  ابــن  حــديــث  مــن  سننه  فــي  الــتــرمــذي   ورو

 .(٤)  « يْطَانَ الشَّ ا  مَ الِثُهُ ثَ نَ  اَ كَ إِالَّ   ، ةٍ أَ رَ بِامْ لٌ  جُ رَ نَّ  لُوَ يَخْ «الَ  قال: 
ص(٢٢٠).  سالم  بن  فهد  للشيخ  الفقهي  المبتعث  دليل   (١)

.٥٥٢٧ برقم   (٣٥/١٧) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (٢)
له.  واللفظ   (١٣٤١) برقم  مسلم  وصحيح   (١٨٦٢) البخاري  صحيح   (٣)
غريب. صحيح  حسن  حديث  هذا  وقال:   (٢١٦٥) برقم  الترمذي  سنن   (٤)
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بــعــيــداً  مــا  بــيــت  فــي  بــامــرأة  الــرجــل  يــخــلــو  أن  فــقــط  هــي  الــخــلــوة  هــل 
أعين  أمام  كان  ولو  بامرأة  رجل  خلوة  كل  هي  أو  الناس،  أعين  عن 

الــنــاس؟
الــرجــل  نـــفـــراد  ا شــرعــاً  الــمــحــرمــة  بــالــخــلــوة  الـــمـــراد  لــيــس   ZlaÏv€a
فــقــط، بــل تــشــمــل  بــامــرأة أجــنــبــيــة مــنــه فــي بــيــت بــعــيــد عــن أعــيــن الــنــاس 
األحــاديــث  وتـــدور بــيــنــهــمــا  نـــفـــراده بــهــا فــي مــكــان تــنــاجــيــه ويــنــاجــيــهــا،  ا
في  ذلك  كان  سواء  حديثهما  سماع  دون  الناس  من   مرأ على  ولو 
مــنــعــت  الــخــلــوة  ألن  ذلــك؛  نــحــو  أو  بــيــت،  ســطــح  أو  ســيــارة،  أم  فــضــاء، 
هــذا الــمــعــنــى ولــو  وجــد فــيــه  لــكــونــهــا بــريــد الــزنــا وذريــعــة إلــيــه، فــكــل مــا 
وعـــد بــالــتــنــفــيــذ بــعــد فــهــو فــي حــكــم الــخــلــوة الــحــســيــة بــعــيــداً عــن  بــأخــذ 

.(١ أعــيــن الــنــاس(


.٧٥٨٤ برقم   (٥٧/١٧) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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اخــتــلــف أهــل الــعــلــم فــي ذلــك، مــنــهــم مــن مــنــع ومــنــهــم مــن تــوقــف، 
هــو  وهــذا  إســالمــه،  ورجـــاء  الــمــصــلــحــة  إلــى  يــرجــع  ذلــك  إن  قــال  ومــن 
ــدعــى لــه بــالــمــغــفــرة  يُ ال  أن  عــنــد الــتــعــزيــة  الــصــحــيــح، لــكــن يــنــبــغــي الــتــنــبــيــه 
ــه  الــلَّ أو دخــول الــجــنــة والــنــجــاة مــن الــنــار، وإنــمــا يــقــال جــبــر  والــرحــمــة، 

أو نــحــو ذلــك. أو أخــلــف عــلــيــكــم..  مــصــيــبــتــكــم، 
<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â

VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]
مــن  أو  أمــه  أو  أبــوه  كــان  إذا  الــكــافــر  يــعــزي  أن  لــلــمــســلــم  يــجــوز  هــل 
يكون  أو  يؤذوه  أن  إليهم  يذهب  ولم  مات  إذا  يخاف  كان  إذا  أقاربه 

ســبــبــاً إلبــعــادهــم عــن اإلســالم أم ال؟
اإلســالم،  فــي  يــرغــبــهــم  أن  الــتــعــزيــة  مــن  قــصــده  كــان  (إذا   ZlaÏv€a
فــي  كـــان  إذا  وهـــكـــذا  الـــشـــريـــعـــة،  مــقــاصــد  مـــن  وهــــذا  ذلـــك  يـــجـــوز  فـــإنـــه 
تغتفر  العامة  المصالح  ألن  المسلمين  عن  أو  عنه،  أذاهم  دفع  ذلك 

.(١ فــيــهــا الــمــضــار الــجــزئــيــة) (
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ
.١٩٨٨ برقم   (١٣٢/٩) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬  

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬
مــن  مــات لــه  إذا  الــكــافــر  ابــن عــثــيــمــيــن۴: «تــعــزيــة  الــشــيــخ  وقــال 
فــمــن  بــيــن الــعــلــمــاء،  خــالف  هــذا  وفــي  صــديــق،  أو  قــريــب  مــن  بــه   يــعــز
جــائــزة،  إنــهــا  قـــال:  مــن  ومــنــهــم  حـــرام،  تــعــزيــتــهــم  إن  قـــال  مــن  الــعــلــمــاء 
مــصــلــحــة كــرجــاء  ذلــك  فــي  إن كــان  فــقــال:  ذلــك،  فــي  فــصــل  مــن  ومــنــهــم 
وإال  جائز،  فهو  بتعزيتهم  إال  يمكن  ال  الذي  شرهم  وكف  إسالمهم 

. حــرامــاً كــان 
وإكــرامــهــم  إعـــزازهـــم  تــعــزيــتــهــم  مـــن  يــفــهــم  كـــان  إن  أنـــه   Z|uaä€aÎ
جــنــازة  حـــضـــور  أمـــا   .(١ الــمــصــلــحــة) ( إلـــى  فــيــنــظــر  وإال   ، حـــرامـــاً كـــانـــت 

الــكــافــر فــال يــجــوز ذلــك ألنــهــا مــن تــعــظــيــم الــكــافــر ومــواالتــه.
<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â

VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]
مـــا حـــكـــم حـــضـــور جـــنـــائـــز الـــكـــفـــار الـــــذي أصـــبـــح تـــقـــلـــيـــداً ســيــاســيــاً 

وعــرفــاً مــتــفــقــاً عــلــيــه؟
فــلــيــس  مــوتــاهــم،  بــدفــن  يــقــوم  مـــن  الــكــفــار  مـــن  وجـــد  إذا   ZlaÏv€a
ويــعــاونــوهــم  الــكــفــار  يــشــاركــوا  أن  وال  دفــنــهــم،  يــتــولــوا  أن  لــلــمــســلــمــيــن 
بـــالـــتـــقـــالـــيـــد  عـــمـــالً  جـــنـــائـــزهـــم  تـــشـــيـــيـــع  فــــي  يـــجـــامـــلـــوهـــم  أو  دفـــنـــهـــم،  فــــي 

 .(٣٠٤/٢) عثيمين۴  ابن  الشيخ   فتاو مجموع   (١)
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الخلفاء  عن  وال  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  رسول  عن  يعرف  لم  ذلك  فإن  السياسية، 
بــن  ــه  عــبــدالــلَّ قــبــر  عــلــى  يــقــوم  أن  رســولــهملسو هيلع هللا ىلص  ــه  الــلَّ نــهــى  بــل  الــراشــديــن، 

 £  ¢  ¡ ﴿ے  تــعــالــى:  قــال  بــكــفــره،  ذلــك  وعــلــل  ســلــول،  بــن  أبــي 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
الــمــســلــمــون  دفنه  يدفنه  من  منهم  يوجد  لم  إذا  وأما   ،[ [التوبة  ﴾´
كــمــا فــعــل الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص بــقــتــلــى بــــدر، وبــعــمــه أبـــي طـــالـــب لــمــا تـــوفـــي قــال 
ــه وســلــم  ــه الــتــوفــيــق، وصــلــى الــلَّ ١)، وبــالــلَّ )« هِ ارِ ـــوَ فَ ـــبْ  هَ لــعــلــيگ: «اذْ

.(٢ عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن(
ــئــل شــيــخ اإلســــالم ابـــن تــيــمــيــة۴: عــن قـــوم مــســلــمــيــن مــجــاوري  سُ
مات  وإذا  يعوده،  أن  النصراني  مرض  إذا  للمسلم  يجوز  فهل   ،النصار

ال؟ أم  وزر  المسلمين  من  ذلك  فعل  من  على  وهل  جنازته،  يتبع  أن 
عيادته  وأما  جنازته،  يتبع  ال  العالمين،  رب  للَّه  الحمد   ZÚibu⁄a
اإلسالم،  على  لتأليفه  مصلحة  ذلك  في  يكون  قد  فإنه  بها،  بأس  فال 
ــه  والــلَّ عــلــيــه،  يــصــلــي  ال  ولــهــذا  الــنــار،  وجــبــت لــه  فــقــد  كــافــراً  مــات  فــإذا 

.(٣ أعــلــم(
محمد  نبينا  على  وسلم  اللَّه  وصلى  العالمين،  رب  للَّه  والحمد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن. 
الصحيحة  السلسلة  فــي  األلــبــانــي۴  وصــحــحــه   (٣٢١٤) بــرقــم  داود  أبــي  ســنــن   (١)

.١٦١ (٣٠٢/١) برقم 
.٢٦١٢ برقم   (١١/٩) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (٢)

 .(٢٦٥/٢٤) تيمية۴   ابن  اإلسالم  لشيخ   الفتاو مجموع   (٣)
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اتــفــق أهــل الــعــلــم عــلــى تــحــريــم االحــتــفــال بــأعــيــاد الــكــفــار الــديــنــيــة، 
ويــدل  ومــشــاركــة الــمــحــتــفــلــيــن فــرحــتــهــم؛ لــمــا فــي ذلــك مــن الــمــحــاذيــر، 

عــلــى ذلــك مــا يــلــي:

 e  d  c  b  a  `  _  ^﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه   -١
بــن  ومـــحـــمـــد  وطــــــاوس،  الـــعـــالـــيـــة  أبــــو  قــــال  لــــفــــرقــــان]،  ﴾ [ا  g  f

.(١ ســيــريــن والــضــحــاك وغــيــرهــم: (هــي أعــيــاد الــمــشــركــيــن) (

قــال  وقـــد  ومــحــبــتــهــم،  مــودتــهــم  مـــن  نـــوع  فــيــهــا  الــمــشــاركــة  ألن   -٢
 ﴾  -  ,  +  * )  (  '  &  %  $  #  " تعالى: ﴿ 

 '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[  ٥١ [الــمــائــدة: 
.[  ١ [الــمــمــتــحــنــة:   ﴾  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (

عــن  الــصــحــيــحــيــن  فــي  ثــبــت  فــقــد  والــمــلــل،  األديـــان  شــعــار  أنــهــا   -٣
تغنيان  جاريتان  وعندها  بكرگ  أبو  عليها  دخل  لما  أنه  عائشةڤ 
بيت  في  الشيطان  مزمار  بقوله:  بكرگ  أبو  ذلك  أنكر  بعاث  ليوم 
ا  ــيــدً عِ مٍ  ـــوْ قَ ــلِّ  لِــكُ والــســالم: «إِنَّ  الــصــالة  عــلــيــه  فــقــال  ملسو هيلع هللا ىلص،  ــه  الــلَّ رســول 

  .(١٣٠/٦)  ۴ كثير  ابن  تفسير   (١)
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تــمــيــز  عــقــديــة  ديــنــيــة  وقــضــيــة  واضـــح  شــعــار  فــالــعــيــد   ،(١ ا »( نَ يدُ عِ ا  ــــذَ هَ وَ
الــمــســلــم عــن غــيــره، ولــيــســت مــجــرد عــادات.

أعـــيـــاد  حــــضــــور  لـــلـــمـــســـلـــمـــيـــن  يــــجــــوز  وال  لــــقــــيــــم۴:  ا بـــــن  ا قـــــال 
الفقهاء  به  صرح  وقد  أهله،  هم  الذين  العلم  أهل  باتفاق  المشركين 

مــن اتــبــاع الــمــذاهــب األربــعــة فــي كــتــبــهــم.
أنــه  الـــخـــطـــابگ  بـــن  عــمــر  عـــن  صــحــيــح  بــإســنــاد  الــبــيــهــقــي   رو
فــإن  عــيــدهــم،  يـــوم  كــنــائــســهــم  فـــي  الــمــشــركــيــن  عــلــى  تــدخــلــوا  قـــال: «ال 

.(٣ )(٢ الــســخــطــة تــنــزل عــلــيــهــم»(
ويـــحـــرم تــهــنــئــتــهــم بـــأعـــيـــادهـــم الــديــنــيــة لــمــا فـــي ذلـــك مـــن إعــانــتــهــم 
سجوده  على  تهنئه  فكأنك  الضالل،  من  عليه  هم  ما  على  وإقرارهم 

لــلــصــلــيــب وصــالتــه فــي الــكــنــيــســة.
قــال ابــن الــقــيــم۴: «وأمـــا الــتــهــنــئــة بــشــعــائــر الــكــفــر الــمــخــتــصــة بــه، 
فـــحـــرام بـــاالتـــفـــاق مــثــل أن يــهــنــئــهــم بـــأعـــيـــادهـــم وصـــومـــهـــم فـــيـــقـــول: عــيــد 
الكفر  من  قائله  سلم  إن  فهذا  ونحوه  العيد  بهذا  تهنأ  أو  عليك،  مبارك 
فــهــو مـــن الــمــحــرمــات، وهـــو بــمــنــزلــة أن يــهــنــئــه بــســجــوده لــلــصــلــيــب، بــل 
وقتل  الخمر،  بشرب  التهنئة  من  مقتاً  وأشد  اللَّه  عند  إثماً  أعظم  ذلك 
للدين  قدر  ال  ممن  وكثير  ونحوه،  الحرام..  الفرج  وارتكاب  النفس، 

  .(٨٩٢) برقم  مسلم  وصحيح   (٩٥٢) برقم  البخاري  صحيح   (١)
١٨٨٦١، وقال ابن كثير۴ في مسند الفاروق  السنن الكبر (٣٩٢/٩) برقم   (٢)

صحيح.   بإسناد   :(٤٩٤/٢)
الذمة (٧٢٣/١-٧٢٤).    أهل  أحكام   (٣)
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بمعصية  عبداً  هنأ  فمن  فعل،  ما  قبح  يدري  ال  وهو  ذلك  في  يقع  عنده 
الورع  أهل  كان  وقد  وسخطه،  اللَّه  لمقت  تعرض  فقد  كفر  أو  بدعة  أو 
مـــن أهـــل الــعــلــم يــتــجــنــبــون تــهــنــئــة الــظــلــمــة بـــالـــواليـــات، وتــهــنــئــة الــجــهــال 
من  وسقوطهم  لمقت اللَّه  تجنباً  واإلفتاء  والتدريس  القضاء  بمنصب 

.(٢)(١) عينه» 


الذمة (١٤٤/١).    أهل  أحكام   (١)
 .(١٤٤/١) سالم   بن  فهد  للشيخ  الفقهي  المبتعث  دليل   (٢)
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اإلسالم،  في  له  وتحبيباً  لقلبه  تأليفاً  المسلم  لغير  اإلهداء  يجوز 
الــبــخــاري   رو الــهــديــة،  فــي  األحـــاديـــث  عــمــومــات  ذلـــك  عــلــى  ويـــدل 
ــهملسو هيلع هللا ىلص  لــلَّ ا ـــــولُ  سُ ــــانَ رَ فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث عــائــشــةڤ قـــالـــت: «كَ

أو أحــســن مــنــهــا.  ١) يــعــنــي يــرد بــمــثــلــهــا  ــا»( ــيْــهَ ــلَ ــثِــيــبُ عَ يُ ، وَ ــةَ يَّ ــدِ لْــهَ ــبَــلُ ا ــقْ يَ
ابــــن  حـــــديـــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   ورو
 ، ةً لَّ حُ ا  نْهَ مِ رَ  مَ عُ طَى  عْ أَ فَ  ، لَلٌ حُ هُ  تْ اءَ جَ ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّه  ولَ  سُ رَ نَّ  أَ  » عمرگ: 
ــا  د مَ ــارِ ــةً عــطَ ــلَّ ــتَ فــيِ حُ ــلْ ــدْ قُ قَ ــا ، وَ ِــيــهَ ــن تَ ــوْ ــسَ ــه كَ ــولَ الــلَّ سُ ــا رَ ــرُ : يَ ــمَ ــالَ عُ ــقَ فَ
رُ  مَ عُ ا  اهَ سَ فَكَ ا،  هَ بَسَ لَتَلْ ا  هَ كَ سُ كْ أَ لَمْ  إِنِّي  ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَّه  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ ؟  لْتَ قُ

.(٢)  « ةَ كَّ بِمَ ا  كً رِ شْ مُ لَهُ  ا  خً أَ
لــكــن يــحــرم إهــداء الــكــافــر بــمــنــاســبــة عــيــده الــديــنــي، نــص عــلــى ذلــك 
الضالل. من  فيه  هو  لما  له  وإعانه  وإقراراً  موافقة  فيه  ألن  العلم  أهل 
وبــيــعــه   والنصار اليهود  عــيــد  شهود  (ويحرم  الحجاوي:  وقال 

.(٣ لــهــم فــيــه، ومــهــاداتــهــم لــعــيــدهــم) (
قــــال شـــيـــخ اإلســـــالم ابــــن تـــيـــمـــيـــة۴: «فـــأمـــا بـــيـــع الـــمـــســـلـــم لــهــم 

   .(٢٥٨٥) برقم   (١)
  .(٢٠٦٨) برقم  مسلم  وصحيح   (٨٨٦) برقم  البخاري  صحيح   (٢)

   .(١٣١/٣) القناع  كشاف   (٣)
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والــلــبــاس،  فــي أعــيــادهــم مــا يــســتــعــيــنــون بــه عــلــى عــيــدهــم مــن الــطــعــام، 
إعــانــة  نـــوع  فــيــه  فـــهـــذا  لــهــم  ذلـــك  إهــــداء  أو  ذلــــك،  ونـــحـــو  والـــريـــحـــان، 
يجوز  ال  أنه  وهو  أصل  على  مبني  وهو  المحرم،  عيدهم  إقامة  على 
أن  يجوز  ال  وكذلك   ، خمراً يتخذونه  عصيراً  أو  عنباً  الكفار  يبيع  أن 

.(١ ) « يــبــيــعــهــم ســالحــاً يــقــاتــلــون بــه مــســلــمــاً


ص(٢٢٩).   تيمية۴  ابن  اإلسالم  لشيخ  المستقيم  الصراط  اقتضاء   (١)
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ذلــــك،  غـــيـــر  أو  كـــتـــابـــيـــاً  كـــــان  ســــــواء  الــــكــــافــــر  هــــديــــة  قــــبــــول  يــــجــــوز 
تـــألـــيـــفـــاً وتـــرغـــيـــبـــاً لـــه فـــي اإلســــــالم، فـــقـــد قـــبـــل الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص هـــدايـــا بــعــض 

.(١ وغــيــرهــم( أيــلــة  ومــلــك  الــمــقــوقــس  كهدية  الــكــفــار،  
الــســاعــدي،  حــمــيــد  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو
إليه  وكتب  برداً  وكساه  بيضاء  بغلة  للنبيملسو هيلع هللا ىلص  أيلة  ملك   أهد قال: 

.(٢ بــبــحــرهــم – يــعــنــي بــلــدهــم -(
أنــسگ  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  ورو الــبــخــاري 

.(٣ حــلــة( دومــة الــجــنــدل أهــد الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  كــيــدر  أن أُ
ملسو هيلع هللا ىلص  لِــلــنَّــبِــيِّ  تْ  ــدَ هْ أَ ــةً  يَّ ــودِ ــهُ يَ ةً  أَ رَ نَّ امْ أَ صحيحه  فــي  البخاري   ورو

ةٌ (٤). ومَ مُ سْ مَ اةً  شَ
ـــــــانَ  وعـــــــن هـــــشـــــام بـــــن عــــــــروة عـــــن أبـــــيـــــه عـــــن عــــائــــشــــةڤ قــــــــال: كَ

ص(٢٦٢). سالم  بن  فهد  للشيخ  الفقهي  المبتعث  دليل    (١)
باب (٢٨). المشركين،  من  الهدية  قبول  باب    (٢)

.(٢٤٦٩) برقم  مسلم  وصحيح   (٢٦١٦) برقم  البخاري  صحيح    (٣)
(٤)  برقم (٢٦١٧).
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هدية(١). كل  في  عام  وهو  ا،  يْهَ لَ عَ ثِيبُ  يُ وَ  ، ةَ يَّ دِ الْهَ بَلُ  قْ يَ ول اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ
يــــاهــــم الـــتـــي يـــهـــدونـــهـــا بـــســـبـــب عـــيـــدهـــم مــــا لــم  فـــيـــجـــوز قـــبـــول هــــدا
ذلــك،  خــمــر ونــحــو  أو  ــه،  الــلَّ كــذبــح لــغــيــر   أخــر مــحــاذيــر  تــشــتــمــل عــلــى 

أو أحــســن مــنــهــا. ويــجــازيــهــم بــهــديــة مــثــلــهــا 
أبــي  ابـــن   رو ذلــــك،  مــثــل  الـــصـــحـــابـــةژ  بــعــض  عـــن  ثــبــت  وقـــد 
المجوس  من   (٢ ) أظاراً لنا  إن  قالت:  عائشةڤ  سألت  امرأة  أن  شيبة 
ذبــح لــذلــك الــيــوم  وأنــه يــكــون لــهــم الــعــيــد فــيــهــدون لــنــا، فــقــالــت: أمــا مــا 

.(٣ فــال تــأكــلــوا، ولــكــن كــلــوا مــن أشــجــارهــم(
ســكــان  لـــه  كــــان  أنــــه  بــــــرزةگ:  أبــــي  عـــن  شـــيـــبـــة  أبــــي  ابــــن   ورو
مـــجـــوس، فـــكـــانـــوا يـــهـــدون لـــه فـــي الـــنـــيـــروز والـــمـــهـــرجـــان فـــكـــان يــقــول 

.(٤ فــردوه( ومــا كــان مــن غــيــر ذلــك  ألهــلــه: مــا كــان مــن فــاكــهــة فــكــلــوه، 
بــــــن تــــيــــمــــيــــة۴: «بــــعــــد ذكــــــر اآلثــــــــار عـــن  قــــــال شــــيــــخ اإلســــــــالم ا
مــن  فــي الــمــنــع  ال تــأثــيــر لــلــعــيــد  عــلــى أنــه  يــدل  فــهــذا كــلــه  الــصــحــابــةژ 
قــبــول هــديــتــهــم، بـــل حــكــمــهــا فـــي الــعــيــد وغـــيـــره ســــواء، ألنـــه لــيــس فــي 

.(٥ ذلــك إعــانــة لــهــم عــلــى شــعــائــر كــفــرهــم»(
تخريجه. سبق    (١)

األظار: جمع ظئر، وهي: المرضعة لغير ولدها، ويطلق على زوجها أيضاً، ولعل المقصود   (٢)
هنا األقارب من الرضاعة، انظر القاموس المحيط فصل الظاء (ص: ٤٣٢-٤٣٣).

البن  الذمة  أهل  أحكام  وانظر:   .٤٤٢٣ برقم   (٨٧/٨) شيبة  أبي  ابن   (٣)
القيم(٢٥٣/١).

.٤٤٢٤ برقم  برقم (٨٨/٨)  شيبة  أبي  ابن    (٤)
.(٥٢/٢) تيمية  ابن  اإلسالم  لشيخ  المستقيم  الصراط  اقتضاء    (٥)
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مــكــان  أي  فــي  أو  بــيــتــه  فــي  الــطــعــام  إلــى  الــكــافــر  دعــوة  قــبــول  يــجــوز 
فــقــد قــبــل الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص دعـــوة الــيــهــوديــة وأكـــل مـــن طــعــامــهــا الــشــاة  آخـــر، 

كــمــا تــقــدم.
ZÚÓ€bn€a @âÏfl˛a@Òb«aäfl@kvÌ@Âÿ€

يــكــون  ال  حـــتـــى  أعـــيـــادهـــم،  مـــن  بـــعـــيـــدٍ  احـــتـــفـــاالً  تـــكـــون  ال  أن   -١
هــذا الــبــاطــل. إقــراراً لــهــم عــلــى  الــحــضــور 

. ٢- أن يــكــون األكــل حــالالً
أو  الخمر،  كشرب  منكرات  وجود  على  الدعوة  تشمل  أال   -٣

أو غــيــر ذلــك. أو الــمــعــازف،  االخــتــالط 
VÿÒ^ä÷]<ŸÁœË <HÌ€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â

الكفار  مع  شخصية  عالقات  إقامة  تستلزم  اإلسالم  إلى  الدعوة 
إلــى  أحــدهــم  دعــانــي  إذا  فــهــل  لــلــدعــوة،  والــتــمــهــيــد  الــغــربــة  إلزالــة  أوالً 
والشاي  والسمك  الجبن  مثل:  المحرمات،  من  ليس  شراب  أو  طعام 
ذلك  قبل  األوعية  استخدام  احتمال  هناك  كان  إذا  تناوله؟  لي  يجوز 

فــي تــنــاول الــخــنــزيــر والــخــمــر رغــم غــســلــهــا بــالــمــاء والــصــابــون؟

ıa5���€aÎ@ı¸Ï���€a@Zs��€b��r��€a@›���ï˛a
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ZÚibu⁄a العالقات بين الناس أنواع، فإذا كانت عالقة ود ومحبة 
، قال اللَّه  كفراً تـــكـــون  وقـــد  مـــحـــرمـــة،  فــهــي  لــكــافــر  مــســلــم  مـــن  وإخــــاء 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تــــعــــالــــى: 
 6 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 A  @  ? >  =  <  ;  :  9  8  7
 O  N M  L  K  J  I  H G  F  E  D  C  B
معناها  فــي  ومــا  Y﴾ [المجادلة]،   X  W  V  U  T  S  R Q  P
إجـــابـــة  أو  وشـــــراء  بـــيـــع  عـــالقـــة  كـــانـــت  وإن  واألحــــاديــــث،  اآليـــــات  مـــن 
، وتــنــاول مــا قــدم  دعـــوة إلـــى طــعــام حـــالل أو قــبــول هــديــة مــبــاحــة مــثــالً
مــن الــكــافــر إلــى الــمــســلــم مــن األطــعــمــة واألشــربــة الــحــالل جــائــز، ولــو 
لــحــم  تـــنـــاول  أو  خــمــر،  شـــراب  فـــي  اســتــعــمــل  أن  ســبــق  إنـــاء  فـــي  ـــدمـــت  قُ
ــســل بــعــد اســتــعــمــالــه فــي مــحــرمــات  خــنــزيــر، أو نــحــو ذلــك إذا كــان قــد غُ
على  إعانة  ذلك  في  كان  وإذا   ، تماماً منه  ذلك  زال  حتى  نجاسات  أو 
إبــالغ الــدعــوة إلــى اإلســالم كــان ذلــك أدعــى إلــى اإلجــابــة واالتــصــال، 

والثواب(١). لألجر  وأرجى 
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬  

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬


.٤٢١٤ واإلفتاء (٢٥٣/١٢-٢٥٤)برقم  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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ابــتــداء الــســالم. ZfiÎ˛a الــمــنــع قــيــاســاً عــلــى 
مــنــه. ــه  الــلَّ يــمــنــع  لــم  الــذي  الــبــر  مــن  هــذا  وأن  الــجــواز   ZÔ„br€a

الــدعــوة. لــقــصــد  كــان  إذا  الــجــواز  وهــو  وســط  قــول   Zs€br€a
وهــو   ، مــطــلــقــاً عـــيـــادتـــه  جـــواز  لـــعـــلـــم:  ا أهـــل  قــــوال  أ مـــن  لـــراجـــح  وا
مــســلــمــيــن  قوم  عــن  ــئــل  سُ فــقــد  تــيــمــيــة۴،  ابن  اإلسالم  شــيــخ  اخــتــيــار 
أن  لــنــصــرانــي  ا مــرض  إذا  لــلــمــســلــم  يــجــوز  فــهــل   ،لــنــصــار ا مــجــاوري 
ذلــك  فــي  يــكــون  قــد  فــإنــه  بــهــا،  بــأس  فــال  عــيــادتــه  فــقــال: «وأمــا  يــعــوده، 

.(١ اإلســالم»( عــلــى  لــتــألــيــفــه  مــصــلــحــة 
بــة  قــرا لــه  الــرجــل  عــن  يــســأل  ــه  لــلَّ عــبــدا بــا  أ األشــرم: «ســمــعــت  قــال 
أال  أرجــــو  قــــال:  نـــي؟  نـــصـــرا لــــه:  قـــيـــل  نـــعـــم،  قــــال:  يــــعــــوده؟  نـــي  نـــصـــرا

.(٢ لــعــيــادة»( ا تــضــيــق 
ZãaÏv€a@Û‹«@Ú€Ö˛a@ÂflÎ

من  صحيحه  في  البخاري   رو اليهودي،  للغالم  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عيادة 
 .(٥/٣)  الكبر  الفتاو   (١)

القيم (٢٠٥/٣).  البن  الذمة  أهل  أحكام    (٢)

ıa5���€aÎ@ı¸Ï���€a@Zs��€b��r��€a@›���ï˛a
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 ، ضَ ــرِ ــمَ ملسو هيلع هللا ىلص، فَ ــدم الــنَّــبِــيَّ ــخْ ــودِي يَ ــهُ ــالَم يَ ــانَ غُ حديث أنــسگ قــال: «كَ
بِيهِ  أَ إِلَى  نَظَرَ  فَ لِم،  سْ أَ  : لَهُ الَ  قَ فَ  ، هِ سِ أْ رَ نْدَ  عِ دَ  عَ قَ فَ  ، عُودهُ يَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص  اهُ  تَ أَ فَ
جَ الــنَّــبِــيُّملسو هيلع هللا ىلص  ــرَ ــخَ ــم، فَ ــأَســلَ ــمِ ملسو هيلع هللا ىلص، فَ ــاسِ ــقَ ــا الْ بَ ـعْ أَ طـِ : أَ ــهُ ــالَ لَ ــقَ ، فَ هُ ــدَ ــنْ ــوَ عِ هُ وَ

.(١)  « النَّارِ نَ  مِ بِي  هُ  ذَ قَ نْ أَ ي  الَّذِ للَّه  دُ  مْ الْحَ  : قُولُ يَ وَ  هُ وَ
 رو مــرض مــوتــه،  فــي  أبــي طــالــب  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص لــعــمــه  عــيــادة  ومــنــهــا 
ــا  حــديــث ســعــيــد بــن الــمــســيــب عــن أبــيــه قــال: «لَــمَّ الــبــخــاري ومــســلــم مــن 
لٍ  هْ جَ ا  بَ أَ هُ  نْدَ عِ دَ  جَ وَ وَ اللّهملسو هيلع هللا ىلص  ول  سُ رَ هُ  اءَ جَ اةُ  فَ الْوَ الِبٍ  طَ ا  بَ أَ تْ  رَ ضَ حَ
الــنَّــبِــيملسو هيلع هللا ىلص :  ــهُ  ــالَ لَ ــقَ فَ  ، ة  ــيــرَ ــغِ الــمُ بِــنْ  ــةَ  ــيَّ مَ أُ بِــي  أَ ــنُ  بْ ــهِ  الــلَّ ــدُ  ــبْ عَ ــام وَ ــشَ هِ بِــنْ  ا
ــو  بُ ــالَ أَ ــقَ فَ  ، ــهِ الــلَّ ــنْــدَ  ــا عِ بِــهَ ــاجُّ لَــكَ  حَ ــةً أُ ــلِــمَ كَ ــهُ ،  لَــهَ إِالَّ الــلَّ : الَ إِ ــلْ ، قُ ــمِّ ــا عَ يَ
ــنْ  عَ ــبُ  غَ ــرْ تَ  ، ــالِــبٍ  طَ ــا  بَ أَ ــا  يَ ــةَ :  ــيَّ مَ أُ بـِـي  أَ ــنُ  بْ ــهِ  الــلَّ ــدُ  ــبْ عَ وَ ــام  ــشَ هِ بِــنْ  ــلٍ  ــهْ جَ
ــمْ  ــهُ ــمَ ــلَّ كَ ءٍ  ــيْ ــرَ شَ ــالَ آخِ ــتَّــى قَ ــانِــهِ حَ ــمَ ــلِّ ــكَ يُ االَ  ــزَ يَ ــمْ  ــلَ فَ ؟  ــلِــبِ ــطَّ ــمُ لْ ــدِ ا ــبْ ــةِ عَ ــلَّ مِ

.(٢ ) « ــطَّــلِــبِ لْــمُ ــبْــدِ ا ــةِ عَ ــلَّ ــلَــى مِ : عَ بِــهِ
الذي  المشهور  الرقية  بحديث  جوازها  على  فيستدل  الرقية،  أما 
حــديــث أبـــي ســعــيــد:   أخــرجــه الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن 
فِــي  ــوا  ــقُ ــطَــلَ نْ ا ـــهملسو هيلع هللا ىلص  لـــلَّ ا ــــولِ  سُ رَ ـــابِ  ـــحَ صْ أَ ـــنْ  مِ ـــارِ  ـــصَ نْ األَ ـــنَ  مِ طًا  هْ نَّ رَ «أَ
 ، ــمْ ــوهُ ــافُ ــتَــضَ ــاسْ فَ بِ  ــرَ ــعَ لْ ــاءِ ا ــيَ حْ ــنْ أَ ــيٍّ مِ بِــحَ ــوا  لُ ــزَ نَ ــتَّــى  ــا حَ وهَ ــرُ ــافَ سَ ةٍ  ــرَ ــفْ سَ
 ، ءٍ ــــيْ شَ ـــلِّ  ـــكُ بِ ــــهُ  لَ ا  ـــوْ ـــعَ ـــسَ فَ  ، ــــيِّ ــــحِ لْ ا ـــدُ  ـــيِّ سَ غَ  ــــدِ ــــلُ فَ  ، ـــمْ  ـــوهُ ـــفُ ـــيِّ ـــضَ يُ نْ  أَ ا  ــــوْ بَ ــــأَ فَ
ـــدْ  قَ يـــنَ  ـــذِ لَّ ا ـــطَ  هْ الـــرَّ الءِ  ــــؤُ هَ ـــتَ  ـــيْ تَ أَ ـــوْ  لَ  : ـــمْ ـــهُ ـــضُ ـــعْ بَ ـــالَ  فـــقَ  ، ءٌ ــــيْ شَ ــهُ  ــعُ ــنْــفَ يَ ال 
ــا  ــهَ يُّ أَ ــالُــوا:  ــقَ فَ ــمْ  هُ ــوْ تَ ــأَ فَ  ، ءٌ ــيْ شَ ــمْ  ــهِ ــضِ ــعْ بَ ــنْــدَ  عِ ــونَ  ــكُ يَ نْ  أَ ــهُ  ــلَّ لَــعَ  ، ــمْ بِــكُ لُــوا  ــزَ نَ

  .(١٣٥٦) برقم  البخاري  صحيح    (١)
 .(٢٤) برقم  مسلم  وصحيح   (٣٨٨٤) برقم  البخاري  صحيح   (٢)
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ــلْ  ــهَ فَ  ، ءٌ ــيْ شَ ــهُ  ــعُ ــنْــفَ يَ ال   ، ءٍ ــيْ شَ ــلِّ  بِــكُ ــهُ  لَ ــنَــا  ــيْ ــعَ ــسَ فَ  ، غَ ــدِ لُ ــا  نَ ــيِّــدَ سَ إِنَّ   ، ــطُ هْ الــرَّ
لَكِنْ  وَ قِي،  ألَرْ إِنِّي  هِ  اللَّ وَ  ، مْ نَعَ م:  هُ بَعْضُ الَ  قَ فَ ؟  ءٌ يْ شَ مْ  نْكُ مِ دٍ  حَ أَ نْدَ  عِ
ــوا  ــلُ ــعَ ــجْ تَ ــى  ــتَّ اقٍ حَ بِــــرَ ـــا  نَ ــا أَ ــمَ فَ ــا،  ــونَ ــفُ ــيِّ ــضَ تُ ــمْ  ــلَ فَ ــمْ  ــاكُ ــنَ ــفْ ــضَ ــتَ اسْ ــدِ  ـــهِ لَــقَ لـــلَّ ا وَ
ــلُ  ــفُ ــتْ يَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ ــقَ  ــلَ ــطَ ــانْ فَ  ، ــمِ ــنَ ــغَ لْ ــنَ ا ــطِــيــعٍ مِ ــى قَ ــلَ ــمْ عَ ــوهُ ــحُ ــالَ ــصَ فَ ــال،  ــعْ ــا جُ ــنَ لَ
ــطَ  ــشَ نَ ــا  ــمَ نَّ ــأَ ــكَ لَ ــتَّــى  حَ  ،[ [الــفــاتــحــة  ﴾*  )  (  '  &  ﴿ أ  ــرَ ــقْ يَ وَ
ــمُ  ــهُ ــلَ ــعْ ـــمْ جُ هُ ـــوْ فَ وْ ـــأَ فَ  : لَ ــــاَ ، قَ ـــةٌ ـــبَ ـــلَ بِـــهِ قَ ـــا  ــي مَ ــشِ ــمْ يَ ـــقَ  ـــلَ ـــطَ نْ ا ــتَّــى  ـــالٍ حَ ـــقَ ـــنْ عِ مِ
ــى:  قَ ي رَ ـــذِ لَّ ــالَ ا ــقَ فَ ــوا،  ــمُ ــسِ اقْ ــم:  ــهُ ــضُ ــعْ بَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــهِ ــيْ ــلَ ــمْ عَ ــوهُ ــحُ ــالَ صَ ي  ـــذِ لَّ ا
ــا  مَ ــرَ  ــنْــظُ ــنَ فَ ــانَ  كَ ي  لَّــذِ ا ــهُ  لَ ــرَ  كُ ــذْ ــنَ فَ ــهملسو هيلع هللا ىلص  الــلَّ ـــولَ  سُ رَ تِــيَ  ــأْ نَ ــتَّــى  حَ ــوا  ــلُ ــعَ ــفْ تَ ال 
يــكَ  رِ ــدْ يُ ــا  : مَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــهُ وا لَ ــرُ كَ ــذَ فَ ــهملسو هيلع هللا ىلص  الــلَّ ـــولِ  سُ ــى رَ ــلَ ــوا عَ مُ ــدِ ــقَ فَ ــا،  نَ ــرُ مُ ــأْ يَ

 .(١ )« ــمٍ ــهْ بِــسَ ــمْ  ــكُ ــعَ ــوا لِــي مَ بُ ــرِ اضْ ــوا وَ ــمُ ــتَــسِ اقْ  ، ــبْــتُــمُ صَ ــيَــةٌ ؟ أَ قْ ــا رُ ــهَ نَّ أَ


. مختصراً  (٢٢٠١) برقم  مسلم  وصحيح   (٥٧٤٩) برقم  البخاري  صحيح   (١)

ıa5���€aÎ@ı¸Ï���€a@Zs��€b��r��€a@›���ï˛a
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ذهــب جــمــع مــن أهــل الــعــلــم إلــى جــواز دخــول الــكــنــائــس ومــعــابــد 
الــكــفــار مــن غــيــر كــراهــة فــي ذلــك، وهــو مــذهــب الــمــالــكــيــة، وقــول عــنــد 
الــشــافــعــيــة، والــصــحــيــح مــن مــذهــب الــحــنــابــلــة، قـــال الـــمـــرداوي: (ولــه 
والــصــالة فــيــهــمــا مــن غــيــر كــراهــة عــلــى الــصــحــيــح  دخــول بــيــعــة وكــنــيــســة 
تــصــاويــر،  فــيــهــا  يــكــن  لــم  مــا  دخــولــهــا  يــجــوز  وقــيــل:   .(١ الــمــذهــب) ( مــن 

وروايــة فــي مــذهــب الــحــنــابــلــة. وتــمــاثــيــل، وهــو مــذهــب الــشــافــعــيــة، 
ZãaÏv€bi@fiÏ‘€a@Ú€Öc@ÂflÎ

 عــقــد عــمــرگ مــع الــنــصــار الــمــشــهــور بــالــشــروط الــعــمــريــة - ١
أحــد مــن الــمــســلــمــيــن فــي  وفــيــه: (أال نــمــنــع كــنــائــســنــا أن يــنــزلــهــا 
وأن  السبيل،  وابن  للمارة  أبوابها  نوسع  وأن  نهار،  أو  ليل 

.(٢ نــنــزل مــن مــر بــنــا مــن الــمــســلــمــيــن ثــالثــة أيــام ونــطــعــمــهــم) (
إسنادها،  عن  تغني  الشروط  هذه  «وشهرة  القيم۴:  ابن  قال 
ولم  بها،  واحتجوا  كتبهم،  في  وذكروها  بالقبول  تلقوها  األئمة  فإن 

  .(٤٩٦/١) األنصاف   (١)
الذمة (٤٥٢/٢-٤٥٤).   أهل  أحكام   (٢)

ıa5���€aÎ@ı¸Ï���€a@Zs��€b��r��€a@›���ï˛a
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وقــد أنــفــذهــا  وفــي كــتــبــهــم،  يــزل ذكــر الــشــروط الــعــمــريــة عــلــى ألــســنــتــهــم 
 .(١ بــعــده الــخــلــفــاء وعــمــلــوا بــمــوجــبــهــا» (

مــا ثــبــت مــن زيـــارة أمــهــات الــمــؤمــنــيــن لــكــنــيــســة فــي الــحــبــشــة،   -٢
حـــيـــث ذكــــرت بـــعـــض نـــســـاء الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص كــنــيــســة رأتـــهـــا بـــأرض 
رضي   حبيبة  وأم  سلمة  أم  وكانت  «مارية»  لها  يقال  الحبشة 
حــســنــهــا  مــن  فــذكــرتــا  الــحــبــشــة  أرض  جــاءتــا  عــنــدمــا  عــنــهــنَّ  ــه  الــلَّ
ـــئِـــكَ  ولَ أُ فــقــال:  «إِنَّ  رأســـه  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  فــرفــع  فــيــهــا،  وتــصــاويــر 
ا،  ـــدً ـــجِ ـــسْ مَ هِ  ــــرِ ــــبْ قَ ـــى  ـــلَ عَ ا  ـــنَـــوْ بَ ـــحُ  ـــالِ الـــصَّ ــــلُ  جُ لــــرَّ ا ـــم  فِـــيـــهُ ــــانَ  كَ ا  إِذَ
ــه  الــلَّ ــدَ  ــنْ ــقِ عِ ــلْ ــخَ ارُ الْ ـــرَ ـكَ شِ ولَــئـِ ، أُ رَ ــوَ ــكَ الــصُّ تِــلْ فِــيــهِ  وا  رُ ـــوَّ صَ وَ

 .(٢ ــة»( ــيَــامَ الــقِ ــومَ  يَ


فــيــكــون - ١ لــديــهــم،  ديــنــيــة  مــنــاســبــة  أو  عــيــداً  ذلــك  يــوافــق  عــنــدمــا    
الــحــضــور حــيــنــئــذ مــشــاركــة فـــي أعـــيـــاد الــكــفــار الــمــنــهــي عــنــهــا 
كــنــائــســهــم  فـــي  عــلــيــهــم  تـــدخـــلـــوا  عـــمـــرگ: «ال  قـــال   ، شـــرعـــاً

 .(٣ عــلــيــهــم»( تــنــزل  الــســخــطــة  فــإن  عــيــدهــم،  يــوم 
وورد الــشــبــه عــلــيــه.- ٢ الــزائــر عــلــى نــفــســه مــن الــفــتــنــة،  إذا خــشــي   
من - ٣ ويفعلونه  يقولونه  لما  اإلقرار  يتضمن  الحضور  كان  إذا   

غير  أو  عباداتهم،  أو  صلواتهم،  في  معاصي  أو  شرك  أو  كفر 
القيم۴ (٤٥٤/٢).   البن  الذمة  أهل  أحكام   (١)

  .(٣٨٧٣) البخاري  صحيح   (٢)
تخريجه.   سبق   (٣)
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مــفــارقــة  يــخــالــطــه  لـــم  إذا  بــالــقــلــب  اإلنـــكـــار  يــصــدق  وال  ذلـــك، 
 ¹  ¸﴿ تعالى:  قال  ذلك،  على  القدرة  مع  وأهله  للمنكر 
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 Ô  Ó  Ò Ñ  Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

[النساء].   ﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ

أصحاب  اجتناب  وجوب  على  بهذا  «فدل  القرطبي۴:  قال 
رضـــي  فـــقـــد  يــجــتــنــبــهــم  لــــم  مــــن  ألن  مـــنـــكـــر  مـــنـــهـــم  ظـــهـــر  إذا  الـــمـــعـــاصـــي 
من  فكل   ﴾Ñ  Ð  Ï﴿ تعالى:  قال  كفر،  بالكفر  والرضا  فعلهم، 
جــلــس فــي مــجــلــس مــعــصــيــة ولــم يــنــكــر عــلــيــهــم يــكــون مــعــهــم فــي الــوزر 
بــهــا،  وعــمــلــوا  بــالــمــعــصــيــة  تــكــلــمــوا  إذا  عــلــيــهــم  يــنــكــر  أن  ويــنــبــغــي  ســواء، 
ال  حـــتـــى  عــنــهــم  يـــقـــوم  أن  فــيــنــبــغــي  عــلــيــهــم  الــنــكــيــر  عـــلـــى  يـــقـــدر  لـــم  فــــإن 

.(١ اآليــة» ( يــكــون مــن أهــل هــذه 
<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â

VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]
تـــوجـــد هــنــا كــنــائــس كـــبـــيـــرة، فــهــل يـــجـــوز الـــدخـــول فــيــهــا ومــنــاقــشــة 
الــقــســاوســة الــذيــن فــيــهــا؟ هــل يــجــوز دخــولــهــا لــلــنــظــر فــيــهــا ومــعــرفــة مــا 

يــفــعــل هــؤالء؟
أهلها  لدعوة  العلم  ألهل  الكنائس  في  الدخول  (يجوز   ZlaÏv€a
فــقــط فـــال يــنــبــغــي، ألنـــه ال  إلـــى اإلســــالم، أمـــا دخــولــهــا ألجـــل الــفــرجــة 
ال ســيــمــا  يــتــأثــر بــهــم،  ورائــه، وألنــه يــخــشــى عــلــى الــمــســلــم أن  فــائــدة مــن 

  .(٤١٧/٥) القرآن  ألحكام  الجامع   (١)
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يــوجــهــونــهــا  الــتــي  الــشــبــهــة  رد  يــســتــطــيــع  وال  ديــنــه  بــأمــور  جــاهــالً  كــان  إذا 
.(١ إلــيــه)(

J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ
^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]

ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <^ñ¬_< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
<á^e<‡e<àËà√÷]Çf¬K·^ËÇ∆<‡e<!]Çf¬<K·]áÁÀ÷]<x÷^ëK�Èé÷]<Ÿa<àËà√÷]Çf¬KÇËá<Áe_<Ü”e

UÅqâ⁄’\;ÄÊpÂ;‹Å¡;Åfi¡;ÏâËfi“’\;È…;Î˜ë’\;CgD

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

مناسبة  أماكن  أمريكا  واليات  من  العديد  في  المسلمون  يجد  ال 
رخـــيـــصـــاً  الــــمــــؤجــــرة  الـــكـــنـــائـــس  بـــعـــض  عـــــدا  مــــا  الـــجـــمـــعـــة  صـــــالة  ألداء 
فــي  الــصــالة  أداء  صــحــة  حــول  الــنــقــاش  الــطــالب  بــعــض  أثـــار   ، ومــجــانــاً
الــصــالة  مــنــع  حـــول  عــمــر  ابـــن  عـــن  روي  مـــا  عــلــى  مــعــتــمــديــن  الــكــنــائــس 
ــه،  الــذبــح لــغــيــر الــلَّ فــي الــكــنــائــس ومــعــابــد الــيــهــود، والــمــقــابــر، وأمــاكــن 
فــقــد امــتــنــع بــعــض الــمــســلــمــيــن عــن الــحــضــور لــصــالة  نــســبــة لــهــذا الـــرأي 
الــجــمــعــة، فـــضـــالً نـــرجـــو إفـــادتـــنـــا بــالــحــكــم الــصــحــيــح فـــي هـــذه الــحــالــة 
هــذا الــمــجــتــمــع،  حــتــى نــســتــطــيــع تــجــاوز الــخــالفــات بــيــن الــمــســلــمــيــن فــي 

. خــيــراً ــه  وجــزاكــم الــلَّ
.١٧٩٧١ برقم   (٢٥٧/١٢) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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تــجــز  لـــم  فــيــهــا  لــيــصــلــى  الــكــنــائــس  غــيــر  وجــــود  تــيــســر  إذا   ZlaÏv€a
الــصــالة فــي الــكــنــائــس ونــحــوهــا، ألنــهــا مــعــبــد لــلــكــافــريــن يــعــبــدون فــيــه 
لــلــضــرورة،  جــاز  وإال  والــصــور،  الــتــمــاثــيــل،  مــن  فــيــهــا  ولــمــا  ــه،  الــلَّ غــيــر 
الــتــي  الـــتـــمـــاثـــيـــل  أجــــل  مـــن  كــنــائــســكــم  نـــدخـــل  ال  عـــمـــرگ: (إنــــا  قــــال 
بــيــعــة  إال  الــبــيــعــة  فـــي  يــصــلــي  عـــبـــاسک  ابـــن  وكـــان   ، والـــصـــور)  فــيــهــا، 

.(٢ ) (١ فــيــهــا الــتــمــاثــيــل والــصــور(
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬  

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬
U⁄\ÅqâŸ;‡Ê“i’;ÏâËfi“’\;Ô\Öå;CsD;

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

جورجيا  والية  في  عانتا  مدينة  في  المسلمين  من  جماعة  توجد 
ألداء  مــســجــد  إقــامــة  فــي  وتــرغــب  األمــريــكــيــة،  الــمــتــحــدة  الــواليــات  فــي 
للبيع،  معروضة  كنيسة  هناك  وكانت  والجمعة،  الخمس  الصلوات 
وانظر  البيعة.  في  الصالة  باب  الصالة،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجهما   (١)

.(٥٣٢/١) الباري  فتح 
.٩١١٨ برقم   (٢٧١/٦-٢٧٢) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (٢)
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إزالة  بعد  مسجد  إلى  وتحويلها  الكنيسة  هذه  شراء  لهم  يجوز  فهل 
األصــلــبــة الــمــوجــودة، وكــذلــك الــصــور الــمــعــلــقــة والــمــنــقــوشــة؟

إزالـــة  وتــجــب   ، مــســجــداً وجــعــلــهــا  شـــراؤهـــا  يــجــوز  نــعــم،   ZlaÏv€a
الــصــلــبــان والـــصـــور الــمــعــلــقــة والــمــنــقــوشــة فــيــهــا، وكـــل مـــا يــشــعــر بــأنــهــا 

.(١ وال نــعــلــم مــانــعــاً مــن ذلــك( كــنــيــســة، 
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬          

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ < <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬


.٢٣٩٣ برقم   (٢٧١/٦) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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Ñ]“’\;Ä˜d;È…;k]d]}i›ˆ\;UÖç¡;ãÄ]â’\

IflË⁄÷â⁄’\;ÖË≈;√Ÿ;k]d]}i›ˆ\;È…;€÷â⁄’\;Ï—Ñ]çŸ;C^D

هــــذا الـــعـــصـــر، وأقــــوال  هــــذه الـــمـــســـألـــة مـــن الـــمـــســـائـــل الـــنـــازلـــة فـــي 
؛  الــعــلــمــاء فــيــهــا تــخــتــلــف بــيــن الــجــواز عــنــد الــمــصــلــحــة وبــيــن الــمــنــع بــتــاتــاً
 فــتــو صــدرت  وقــد  ــه،  الــلَّ شــريــعــة  ــحــكــم  تُ ال  الــكــافــرة  الــدول  هــذه  ألن 
مــن الــمــجــمــع الــفــقــهــي اإلســالمــي فــي دورتــه الــتــاســعــة عــشــرة الــمــنــعــقــدة 
 ٢٧/٢٢ ) من  الفترة  في  المكرمة  بمكة  اإلسالمي  العالم  رابطة  بمقر 

٢٠٠٧م). ٣-٨ نــوفــمــبــر  شــوال) الــتــي يــوافــقــهــا (
 جر وما  أبحاث  من  عرض  ما  إلى  االستماع  وبعد  فيه:  «وجاء 

ومــداوالت، قــرر الــمــجــلــس مــا يــلــي: حــولــهــا مــن مــنــاقــشــات 
مــشــاركــة الــمــســلــم فـــي االنـــتـــخـــابـــات مـــع غــيــر الــمــســلــمــيــن فــي - ١

الــبــالد غــيــر اإلســالمــيــة مــن مــســائــل الــســيــاســة الــشــرعــيــة الــتــي 
يـــتـــقـــرر الـــحـــكـــم فـــيـــهـــا فــــي ضـــــوء الــــمــــوازنــــة بـــيـــن الـــمـــصـــالـــح 
األزمــــنــــة  لــــفــــتــــو فـــيـــهـــا تـــخـــتـــلـــف بــــاخــــتــــالف  والــــمــــفــــاســــد، وا

واألحــوال. واألمــكــنــة 
بــلــد غــيــر - ٢ الــذي يــتــمــتــع بــحــقــوق الــمــواطــنــة فــي  يــجــوز لــلــمــســلــم 

مــســلــم الــمــشــاركــة فـــي االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة ونــحــوهــا لــغــلــبــة 
مـــا تـــعـــود بـــه مــشــاركــتــه مـــن الــمــصــالــح الـــراجـــحـــة مــثــل تــقــديــم 
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لـــــدفـــــاع عــــن قـــضـــايـــا  لـــــصـــــورة الـــصـــحـــيـــحـــة عــــن اإلســــــــالم، وا ا
بــلــدة، وتــحــصــيــل مــكــتــســبــات األقــلــيــة الــديــنــيــة  الــمــســلــمــيــن فــي 
والــدنــيــويــة، وتــعــزيــز دورهـــم فــي مــواقــع الــتــأثــيــر، والــتــعــاون 
على  القائم  التعاون  لتحقيق  واإلنصاف  االعتدال  أهل  مع 

وفــق الــضــوابــط الــتــالــيــة: والــعــدل وذلــك  الــحــق 
في  اإلسهام  بمشاركته  المسلمين  من  المشارك  يقصد  أن    ZḈ Îc
واألضـــرار  الــمــفــاســد  ودرء  الــمــســلــمــيــن،  مــصــالــح  تــحــصــيــل 

عــنــهــم.
أن  الـــمـــســـلـــمـــيـــن  مـــــن  الــــمــــشــــاركــــيــــن  ظـــــن  عــــلــــى  يــــغــــلــــب  أن    Z ĆbÓ„ bq
مــشــاركــتــهــم تــفــضــي إلــى آثـــار إيــجــابــيــة تــعــود بــالــفــائــدة عــلــى 
وإيــصــال  الــمــســلــمــيــن فــي هــذه الــبــالد مــن تــعــزيــز مــركــزهــم، 
لــــقــــرار، ومـــديـــري دفــــة الــحــكــم،  مــطــالــبــهــم إلــــى أصـــحـــاب ا

والــحــفــاظ عــلــى مــصــالــحــهــم الــديــنــيــة والــدنــيــويــة.
مــا  هــذه االنــتــخــابــات  فــي  أال يــتــرتــب عــلــى مــشــاركــة الــمــســلــم    Z Ćbr€ bq

يــؤدي إلــى تــفــريــطــه فــي ديــنــه».
وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»(١).

U€‚h]d]}i›\;È…;jÁÊëi’\;CgD;

«هـــــذه مــــن مـــســـائـــل الـــفـــتـــو الـــتـــي يـــخـــتـــلـــف فـــيـــه الـــحـــكـــم بــحــســب 
واألحـــــوال، فـــال يــطــلــق فــيــهــا حــكــم عـــام فـــي جــمــيــع  الـــزمـــان والــمــكــان 
فــيــهــا  يــســوغ  ال  الـــحـــاالت  بــعــض  فــفــي  الــمــتــوقــعــة،  أو  الــواقــعــة  الـــصـــور 
موقع مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٨م.   (١)
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كــان  أو  الــمــســلــمــيــن،  عــلــى  لـــه  أثـــر  ال  األمـــر  كـــان  إذا  كــمــا  الــتــصــويــت، 
الــمــســلــمــون ال أثــر لــهــم فــي الــتــصــويــت، فــإدالؤهــم وعــدمــه ســواء.

للمصوت  بالنسبة  متساوية  أو  متشابهة  الحال  كانت  لو  وكذلك 
هــذا  وعـــلـــى  الــمــســلــمــيــن،  مـــن  الــمــوقــف  أو  الــشــر  فـــي  الســتــوائــهــم  لــهــم 
لــلــبــحــوث  الــدائــمــة  الــلــجــنــة   فــتــو فــي  جــاء  كــمــا  الــعــلــمــاء   فــتــاو تــحــمــل 
الــســائــل:  يـــقـــول  الـــســـعـــوديـــة،  الــعــربــيــة  الــمــمــلــكــة  فـــي  واإلفـــتـــاء  الــعــلــمــيــة 
أن  مــع الــعــلــم  فــي االنــتــخــابــات والــتــرشــيــح لــهــا؟  هــل يــجــوز الــتــصــويــت 

ــه؟ بــالدنــا تــحــكــم بــغــيــر مــا أنــزل الــلَّ
يــنــتــظــم  أن  رجــــاء  نــفــســه  يـــرشـــح  أن  لــلــمــســلــم  يـــجـــوز  (ال  @ZlaÏv€a
ـــه، وتــعــمــل بــغــيــر شــريــعــة  فـــي ســلــك حــكــومــة تــحــكــم بــغــيــر مـــا أنـــزل الـــلَّ
فــي  يــعــمــلــون  مــمــن  غــيــره  أو  يــنــتــخــبــه  أن  لــمــســلــم  يــجــوز  فـــال  اإلســــالم، 
ومـــن  الـــمـــســـلـــمـــيـــن  مــــن  نـــفـــســـه  رشــــح  مــــن  كــــان  إذا  إال  الـــحـــكـــومـــة  هــــذه 
إلى  الحكم  تحويل  إلى  بذلك  يصلوا  أن  بالدخول  يرجون  ينتخبون 
واتـــخـــذوا ذلـــك وســيــلــة إلـــى الــتــغــلــب عــلــى  الــعــمــل بــشــريــعــة اإلســــالم، 
إال  الــدخــول  أال يــعــمــل مــن رشــح نــفــســه بــعــد تــمــام  نــظــام الــحــكــم، عــلــى 

.(١ فــي مــنــاصــب ال تــتــنــافــى مــع الــشــريــعــة اإلســالمــيــة)(
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬

<á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬
فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (٤٠٦/٢٣-٤٠٧) برقم:(٤٠٢٩).   (١)
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وقــــد تـــكـــون الـــمـــصـــلـــحـــة الـــشـــرعـــيـــة مــقــتــضــيــة لـــلـــتـــصـــويـــت مـــن بـــاب 
تــخــفــيــف الـــشـــر وتــقــلــيــل الـــضـــرر، كـــمـــا لـــو كــــان الـــمـــرشـــحـــون مـــن غــيــر 
اآلخـــر، وكــان  عـــداوة لــلــمــســلــمــيــن مــن  الــمــســلــمــيــن، لــكــن أحــدهــم أقــل 
بــأس بــالــتــصــويــت لــه فــي  تــصــويــت الــمــســلــمــيــن مــؤثــراً فــي االقــتــراع فــال 

مــثــل هــذه الــحــال.
وعــــلــــى كـــــل حــــــال فــــهــــذه مـــــن مــــســــائــــل االجـــــتـــــهـــــاد الـــمـــبـــنـــيـــة عـــلـــى 
الــعــلــم  أهــل  إلــى  فــيــهــا  ــرجــع  يُ أن  يــنــبــغــي  والــمــفــاســد،  الــمــصــالــح  قــاعــدة 
بتفاصيله  األمر  عليهم  يعرض  وأن  األصل،  هذا  لضوابط  العارفين 
وحــال  فــي حــال الــبــلــد الــذي تــعــيــش فــيــه الــجــالــيــة الــمــســلــمــة، وقــوانــيــنــه، 

وجــدواه.. ونــحــو ذلــك. الــمــرشــحــيــن، وأهــمــيــة الــتــصــويــت، 
لــلــكــفــر  مــقــرر  أنــه  بــالــتــصــويــت  قــال  مــن  أن  يــتــوهــم  أن  ألحــد  ولــيــس 
وأهــلــه،  لــلــكــفــر  مــحــبــة  ال  الــمــســلــمــيــن  لــمــصــلــحــة  ذلــك  وإنــمــا  لــه،  مــؤيــد 
لـــــفـــــرس، كــــمــــا فــــرح  لــــــــروم عــــلــــى ا وقــــــد فــــــرح الـــمـــســـلـــمـــون بــــانــــتــــصــــار ا
الــمــســلــمــون فــي الــحــبــشــة بــانــتــصــار الــنــجــاشــي عــلــى مــن نــازعــه الــمــلــك 
وهـــذا  ذلــــك،  فـــلـــه  الـــتـــورع  أراد  ومــــن  الـــســـيـــرة،  فـــي  مـــعـــروف  هـــو  كـــمـــا 
.(١ المؤثرة»( المواقع  في  األشخاص  انتخاب  موضوع  في  الجواب 



فتو الشيخ محمد المنجد في موقع إسالم أون الين شهر مايو ٢٠٠٤م بتصرف.   (١)
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- الــتــقــيــد بــاألنــظــمــة.
- الــبــيــع والــشــراء فــيــمــا ال يــحــل.

فــي  الـــديـــن  الخـــتـــالف  أثـــر  ال  الــبــيــع  عــقــد  أن  عــلــى  الــفــقــهــاء  «اتـــفـــق 
بين  فرق  فال  وأركانه،  شروطه  تكاملت  ما  إذا  صحته  عدم  أو  صحته 
 ،(١ لــمــســلــم»( كــافــر  أو  لــكــافــر،  مــســلــم  يــبــيــع  أو  لــمــســلــم،  مــســلــم  يــبــيــع  أن 

واألدلــة عــلــى ذلــك كــثــيــرة:
وجه   ،[  ٢٧٥ [البقرة:   ﴾;  :  9  8  7  ﴿ تعالى:  قال   -١
لم  عامة  وهي  الربا،  وحرمة  البيع  حل  بينت  اآلية  أن  الداللة: 

الكافر. مع  أو  المسلم،  مع  المسلم  بين  تفرق 
حـــديـــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  رو  -٢
يٍّ  ــــودِ ــــهُ يَ ـــــنْ  ــــهملسو هيلع هللا ىلص مِ لــــلَّ ا ـــــــولُ  سُ  رَ ـــــرَ ـــــتَ عـــائـــشـــةڤ قــــالــــت: اشْ

.(٢ ــهُ ( عَ رْ ــنَــهُ دِ هَ رَ ، وَ ــيــئَــةٍ بِــنَــسِ ــا  ــامً ــعَ طَ
أحــــكــــام الـــتـــعـــايـــش مــــع غـــيـــر الــمــســلــمــيــن فــــي الـــمـــعـــامـــالت واألحـــــــــوال الــشــخــصــيــة   (١)

(ص١٠٣، ١٢٥). 
 .(١٦٠٣) برقم  مسلم  وصحيح   (٢٠٩٦) برقم  البخاري  صحيح   (٢)
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لــــنــــووي۴ فـــي شـــرحـــه لـــلـــحـــديـــث: «أجـــمـــع الــمــســلــمــون  قــــال ا
يــتــحــقــق  لــم  إذا  الــكــفــار  مــن  وغــيــرهــم  الــذمــة  أهـــل  مــعــامــلــة  جـــواز  عــلــى 
سالحاً  الحرب  أهل  يبيع  أن  للمسلم  يجوز  ال  لكن  معه،  ما  تحريم 

.(١ حــرب» ( أو آلــة 
رو البخاري من حديث عبدالرحمن بن أبي بكرک قال:   -٣
يــلٌ  ــوِ طَ  (٢) ــانٌّ ــعَ ــشْ مُ كٌ  ــرِ ــشْ مُ ـــلٌ  جُ رَ اءَ  مَّ جَ ثُ  ، ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيِّ الــنَّ ـــعَ  مَ ــا  ــنَّ كُ
مْ  أَ  : ــالَ قَ وْ  أَ  ، ــةً ــطِــيَّ عَ مْ  أَ ــا  ــعً ــيْ «بَ ملسو هيلع هللا ىلص:  الــنَّــبِــيُّ ــالَ  ــقَ فَ ــا،  ــهَ ــوقُ ــسُ يَ ــنَــمٍ  بِــغَ
يدل  » (٣)، «فالحديث  اةً شَ نْهُ  مِ   تَرَ اشْ فَ  ، يْعٌ بَ بَلْ   ، الَ  : الَ قَ  ، بَةً هِ
المسلمين،  غير  من  والشراء  البيع  جواز  على  واضحة  داللة 
كان  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وأن   ،(٤) أيديهم»  في  ما  على  ملكهم  وإثبات 

معهم. والشراء  البيع  بنفسه  يباشر 
تــلــك  إذا كــانــت تــجــارة الــمــســلــم تــخــضــع لــقــوانــيــن  هــنــا،  واإلشــكــال 
بــفــتــح  يــلــزم  أن  مــثــل  شــرعــيــة،  مــخــالــفــات  فــيــهــا  الــقــوانــيــن  وهــذه  الــدول، 
فــي  أو بــتــوظــيــف الــنــســاء  وعــدم الــتــوقــف وقــتــهــا،  الــصــالة  وقــت  الــمــحــل 
عــدم  يــلــزمــه  الــحــالــة  هــذه  فــفــي  الــمــخــالــفــات،  مــن  غــيــرهــا  أو  الــمــؤســســة 
االســتــجــابــة لــهــذه الــمــطــالــب الــتــي تــشــتــمــل عــلــى الــمــخــالــفــات الــســابــقــة، 
المأكوالت  من  المحرمات  بعض  ببيع  تلزمه  القوانين  كانت  إذا  أو 

أو غــيــرهــا، فــيــقــال فــي هــذه مــا يــقــال فــي الــســابــق. أو الــمــشــروبــات 
 .(٤٠/١١) مسلم  صحيح  على  النووي  شرح   (١)

 . الشعر  شعث  طويل  أي  مشعان  مشرك  رجل   (٢)
 .(٢٢١٦) برقم  البخاري  صحيح   (٣)

 .(٢٧/١٢) القاري  عمدة   (٤)
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<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^j˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <ÔÁj <Í <^q
VŸ`äË<ÿÒ^â<HÌËÅÁ√ä÷]

 عــن حــكــم مــشــاركــة الــكــفــار فــي األعــمــال الــتــجــاريــة؟
إذا  الــمــبــاحــة  الــتــجــاريــة  األعــمــال  فــي  مــشــاركــتــهــم  تــجــوز   ZlaÏv€a
من  اللَّه  حرم  بما  وتعاملهم  غشهم  المسلمين  من  يشاركهم  من  أمن 
١) ونــحــو ذلــك، ولــكــن تــرك مــشــاركــتــهــم فــي  الــربــا، والــقــمــار، والــغــرر(
والظنون  التهم  ومواقع  الريبة  موارد  عن  بعداً  وأولى،  خير  التجارة 

.(٢ والــخــطــر(
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬  

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <KÍÀÈÀ¬ <—]áÜ÷]Çf¬ <K·^ËÇ∆ <‡e <!]Çf¬ <KÅÁ√Œ <‡e <!]Çf¬


<

الغرر: مثاله كبيع السمك في الماء أو الطير في الهواء أو الجنين في بطن البهيمة.   (١)
 .٥٨٥٥ برقم   (٩٧/٢) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (٢)

ıa5���€aÎ@ı¸Ï���€a@Zs��€b��r��€a@›���ï˛a
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ÎÖ…]“’\;Ï÷]¬’\;√Ÿ;fl“â’\;UÖç¡;flŸ]m’\

يــــحــــرص بـــعـــض الـــمـــبـــتـــعـــثـــيـــن مــــن الـــمـــســـلـــمـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن هـــنـــاك 
مــن  لــلــتــخــفــيــف  أو  الـــلـــغـــة،  لــتــعــلــم  إمـــا  الـــكـــافـــرة،  الــعــائــلــة  مـــع  بــالــســكــن 
مــع  الــســكــن  يــخــلــوا  وال  األســبــاب،  مــن  ذلــك  غــيــر  أو  الــمــالــيــة،  األعــبــاء 

الــعــائــلــة الــكــافــرة مــن مــحــاذيــر كــثــيــرة، مــنــهــا:
وشــربــه  وأكــلــه  واحــد  مــنــزل  فــي  الــكــافــر  مــع  الــرجــل  مــبــيــت  أن   -١
والــتــعــلــق  الــكــافــر  مــحــبــة  إلــى  ســيــؤدي  أنــه  إذ  خــطــيــر،  أمــر  مــعــه 
تعالى:  قال  والمشركين،  الشرك  من  البراءة  ينافي  وهذا  به، 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +

.[  ٢٢ [الــمــجــادلــة:   ﴾  5
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  ســـمـــرةگ  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   رو

 .(١ )« ــهُ ــثْــلُ ــوَ مِ ــهُ فَ ــهُ  ــعَ ــنَ مَ ــكَ سَ ، وَ كَ ــرِ ــشْ الــمُ ــعَ  ــامَ ــنْ جَ قــال: «مَ
ـــتُ  ـــعْ يَ ـــا بَ قــــال:  ـــه  لـــلَّ عـــبـــدا بـــن  جـــريـــر  حـــديـــث  مـــن  لـــنـــســـائـــي  ا  ورو
 ، ـــلِـــمٍ ـــسْ مُ ـــلِّ  ـــكُ لِ ـــحِ  ـــصْ لـــنُّ ا وَ  ، ــــاةِ كَ لــــزَّ ا ــــاءِ  يــــتَ إِ وَ  ، ـــالةِ لـــصَّ ا ـــــامِ  قَ إِ ـــى  ـــلَ عَ لـــنَّـــبـــي  ا
لـــزيـــادة -  ا بـــدون  الــصــحــيــحــيــن  فــي  وأصــلــه   - . كِ ـــرِ ـــشْ ـــمُ لْ ا اقِ  ــرَ فـِ ـــى  ـــلَ عَ وَ
برقم  الصغير  الــجــامــع  صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  الــشــيــخ  وحــســنــه   ،(٢٧٨٧) بــرقــم   (١)

.(٦١٨٦)

ıa5���€aÎ@ı¸Ï���€a@Zs��€b��r��€a@›���ï˛a
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 .(١ ) ( كِ ــرِ ــشْ ــمُ لْ ا اقِ  فِــرَ ــى  ــلَ عَ (وَ
٢- عدم القدرة على تفادي االختالط بنسائهم، إذ أن االختالط 
إذ  أعظم،  شأنه  الكفار  بنساء  واالختالط  تقدم،  كما  محرم 
النوم،  بمالبس  الرجال  أمام  الخروج  من  يتورعن  ال  أنهن 
كــافــرة  امـــرأة  تــجــد  وال  مــعــروف  وهـــذا  الــعــاريــة،  والــمــالبــس 
بإجماع  محرم  الحالة  تلك  في  إليها  والنظر  رأسها،  تغطي 

الــمــســلــمــيــن.
األمر  بل  النساء،  فتنة  من  الخوف  على  يقتصر  ال  األمر  أن   -٣
يــتــعــد إلـــى مـــا هـــو أخـــطـــر مـــن ذلــــك، وهـــي فــتــنــة الــشــبــهــات 
ومـــا قــد يــقــع فــي قــلــب الــمــســلــم مــن الــشــكــوك والــمــقــارنــات، 
فــيــشــكــك  عــلــمــه،  لــقــلــة  بـــاً  جـــوا لــهــا  يــحــســن  ال  الــتــي  واألســئــلــة 

فــي ديــنــه وعــقــيــدتــه.
أن الــســكــن مــعــهــم، واألكــل مــن طــعــامــهــم ومــعــاشــرتــهــم يــؤدي   -٤
المنفتحة،  وتقاليدهم  بعاداتهم،  والتأثر  بهم  اإلعجاب  إلى 

 /  . ــه كــاألنــعــام، قــال تــعــالــى: ﴿  وهــم كــمــا وصــفــهــم الــلَّ
[مــحــمــد]،   ﴾8  7  6  5  4  3  2  1  0

 6  5  4  3  2  1  0  /  .﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 
[الروم].  ﴾  8  7

تلك  مع  المقيم  المسلم  يشاهدها  التي  المنكرات  كثرة  أن   -٥
سنن النسائي برقم (٤١٧٥) وأحمد في مسنده برقم (١٩٢٣٨) وقال محققوه حديث   (١)

صحيح. 
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واالخــتــالط،  الــعــائــلــة كــالــتــبــرج والــســفــور، وشــرب الــخــمــور، 
هـــذا  وقــــد يـــصـــحـــب ذلــــك مـــمـــارســـة طـــقـــوســـهـــم الـــديـــنـــيـــة، كـــل 
الــمــكــان،  مــفــارقــة  أو  الــمــنــكــرات،  بــإنــكــار  مـــأمـــور  والــمــســلــم 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

.[  ١٤٠ [الــنــســاء:   ﴾  Ñ  Ð  Ï  Î Í
أصحاب  اجتناب  وجوب  على  بهذا  (فدل  القرطبي۴:  قال 
رضـــي  فـــقـــد  يــجــتــنــبــهــم  لـــم  مـــن  ألن  مـــنـــكـــر؛  مــنــهــم  ظـــهـــر  إذا  الـــمـــعـــاصـــي 
 ﴾Ñ  Ð  Ï﴿ تـــعـــالـــى:  ـــه  الـــلَّ قــــال  كـــفـــر،  بــالــكــفــر  والـــرضـــا  فــعــلــهــم، 
عليهم  ينكر  ولم  معصية،  مجلس  في  جلس  من  ]،  فكل   ١٤٠  [النساء: 
تــكــلــمــوا  إذا  عــلــيــهــم  يــنــكــر  أن  ويــنــبــغــي  ســـواء،  الـــوزر  فــي  مــعــهــم  يــكــون 
أن  فينبغي  عليهم،  النكير  على  يقدر  لم  فإن  بها،  وعملوا  بالمعصية 

 .(١ اآليــة) ( يــقــوم عــنــهــم حــتــى ال يــكــون مــن أهــل هــذه 


القرآن  (١٨٥/٧). ألحكام  الجامع   (١)

ıa5���€aÎ@ı¸Ï���€a@Zs��€b��r��€a@›���ï˛a
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«األنـــكـــحـــة الـــتـــي تــعــقــد بـــيـــن الـــكـــفـــار صـــحـــيـــحـــة، تــقــبــلــهــا الـــشـــريـــعـــة، 
نكاحها  يجوز  ممن  المرأة  تكون  أن  بشرط  أسلموا  إذا  عليها  وتقرهم 
ال  كــمــا  عــنــدهــم،  الــنــكــاح  عــقــد  إنــشــاء  كيفية  إلــى  يلتفت  وال  الــشــرع،  فــي 
جملة  في  عندهم  اعتباره  يكفي  بل  والشروط،  األركان،  توفر  إلى  نظر  يُ

.(١ العلم»( أهل  بين  هذا  في  خالف  وال   ، سفاحاً وليس  األنكحة 
إذا  الــزوجــيــن  أن  عــلــى  الــبــر۴: «أجــمــع الــعــلــمــاء  عــبــد  ابــن  قــال 
إال أن  أن لــهــمــا الــمــقــام عــلــى نــكــاحــهــمــا،  واحــدة،  حــال  فــي  أســلــمــا مــعــاً 
له  كان  من  كل  وأن  التحريم،  يوجب  رضاع،  أو  نسب،  بينهما  يكون 
وأصل   ، معاً أسلما  إذا  معها  المقام  له  كان  الشرك،  في  عليها  العقد 
كــفــاراً  كــانــوا  ــهملسو هيلع هللا ىلص  الــلَّ رســـول  أصــحــاب  عــامــة  ألن  عــنــه؛  مــعــفــي  الــعــقــد 
فــي  يــعــتــبــر  ولــم  األول،  الــنــكــاح  عــلــى  وأقــروا  الــتــزويــج،  بــعــد  فــأســلــمــوا 

 .(٢ وهــذا إجــمــاع وتــوقــيــف» ( أصــل نــكــاحــهــم شــروط اإلســالم، 
الكافرين  أنكحة  اعتبار  على  الكريم  القرآن  من  به  يُستدل  «ومما 
[المسد]،   ﴾  m  l  k  j﴿ لهب:  أبي  في  تعالى  قوله 
القرآن  اعتبر  وقد  زوجته،  أنها  رفاً  وعُ لغة  تقتضي  إليه  المرأة  فإضافة 

بتصرف.  (٥/١٠) المغني    (١)
.(٢٣/١٢) عبدالبر  البن  التمهيد   (٢)

ıa5���€aÎ@ı¸Ï���€a@Zs��€b��r��€a@›���ï˛a
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الكفر. في  وقعت  أنها  مع  الزوجية  هذه 
اإلسالم  قبل  كان  نكاح  من  ولدوا  إنما  غالبهم  «والصحابةژ 
عــنــد  فــيــه  ريــب  ال  ــنــســبــون إلــى آبــائــهــم انــتــســابــاً  يُ وهــم  الــشــرك،  حــال  فــي 

أحــد مــن أهــل اإلســالم.
أحــــداً  وقــــد أســـلـــم الـــجـــم الـــغـــفـــيـــر فــــي عـــهـــد الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص فـــلـــم يـــأمـــر 
بــاطــلــة  الــكــفــار  أنــكــحــة  كــانــت  فــلــو  امــرأتــه،  عــلــى  عــقــده  يــجــدد  أن  مــنــهــم 
أصحابه  يدعو  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  رسول  كان  وقد  أنكحتهم،  بتجديد  ألمرهم 

وهــذا مــعــلــوم بــاالضــطــرار مــن ديــن اإلســالم. آلبــائــهــم، 
ــهملسو هيلع هللا ىلص يــهــوديــيــن زنــيــا، فــلــو كــانــت أنــكــحــتــهــم  وقــد رجــم رســـول الــلَّ

 .(١ الــزوج» ( فــاســدة لــم يــرجــمــهــمــا؛ ألن الــنــكــاح الــفــاســد ال يــحــصــن 
نــكــاحــهــمــا  عــلــى  فــهــمــا  مـــعـــاً  الـــكـــافـــران  الـــزوجـــان  أســـلـــم  إذا  وهــــذا 
فــفــي الــمــســألــة  اآلخــر،  يــســلــم  ولــم  أحــدهــمــا  إذا أســلــم  أمــا  ــرا عــلــيــه،  قِ أُ وَ
أقر  كتابية،  زوجته  وكانت  الرجل،  هو  أسلم  الذي  كان  فإن  تفصيل، 
أسلم  إذا  وأما  كتابية،  من  يتزوج  أن  للمسلم  يجوز  ألنه  ؛  نكاحهما 
فــهــذا  وثــنــيــة  أو  مــلــحــدة،  تــكــون  كــأن  كــتــابــيــة  زوجــتــه  تــكــن  ولــم  الــرجــل 
الــكــافــرة  مـــن  الــمــســلــم  زواج  يــمــنــع  اإلســــالم  ألن  عــلــيــه؛  يــقــر  ال  نــكــاح 

خــال الــكــتــابــيــة.
ألنــه  نــكــاحــهــمــا؛  عــلــى  تــقــر  فــال  الــمــرأة،  هــو  أســلــم  الــذي  كــان  وإن 
أهــل  مـــن  كـــان  ســـواء  كـــافـــر،  عــصــمــة  فـــي  تــبــقــى  أن  لــلــمــســلــمــة  يــجــوز  ال 

أو مــن غــيــرهــم. الــكــتــاب 
بتصرف.  (٢١٨/١) القيم  البن  الذمة  أهل  أحكام   (١)
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ولم  الزوجين–  أي   – أحدهما  أسلم  إذا  فيما  العلماء  واختلف 
فهل  حين،  بعد  اآلخر  الطرف  أسلم  ثم  ذكرنا،  لما  نكاحه  على  يقر 

األول؟ يــحــتــاجــان لــتــجــديــد الــعــقــد؟ أم يــســتــمــران عــلــى الــعــقــد 
جــدد  أحـــداً  نــعــلــم  الــقــيــم۴: «وال  ابــن  قــالــه  مــا  الــراجــح  ولــعــل 
أحـــد أمـــريـــن، إمـــا افــتــراقــهــمــا  لــإلســالم نــكــاحــه الــبــتــة، بــل كـــان الـــواقـــع 
إســالمــه،  أو  إســالمــهــا  تــأخــر  وإن  عــلــيــه،  بــقــاؤهــا  وإمــا  غــيــره،  ونــكــاحــهــا 
ــهملسو هيلع هللا ىلص  الــلَّ رســـول  أن  نــعــلــم  فــال  الــعــدة،  مــراعــاة  أو  الــفــرقــة  تــنــجــيــز  وأمـــا 
قـــضـــى بــــواحــــدة مـــنـــهـــمـــا مــــع كـــثـــرة مــــن أســـلـــم فــــي عـــهـــده مــــن الـــرجـــال 
 .(١ ) منه»  وبعده  اآلخر  من  الزوجين  أحد  إسالم  وقرب  وأزواجهن، 



المعاد (١٣٧/٥). زاد   (١)
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بــالــلــيــن  أهــلــهــا  مــعــامــلــة  الــمــســلــمــة  الــمــرأة  أو  الــمــســلــم  الــرجــل  عــلــى 
 F﴿ ــه تــعــالــى:  الــلَّ والـــوالـــدة؛ لــقــول  الــوالــد  وخــاصــة  والــحــســنــى 
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
 p o  n  m  l  k  j i  h  g  f  e d  c  b

[لقمان].  ﴾x  w  v  u  t  s  r  q
ــرٍ  ــكْ بَ بِـــي  أَ بِـــنْـــتِ  ءَ  ـــا ـــمَ سْ أَ حــديــث  مـــن  لــصــحــيــحــيــن  ا فـــي  جـــاء  ولــمــا 
ذْ  إِ ـــشٍ  يْ ـــرَ قُ ـــدِ  ـــهْ عَ فِـــي  ـــةٌ  كَ ـــرِ ـــشْ مُ ــــيَ  هِ وَ ــــي  مِّ أُ ـــيَّ  ـــلَ عَ ـــتْ  مَ ـــدِ :قَ ـــتْ لَ ـــا قَ ڤ، 
 ، لـــلـــهِ ا ــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ  : ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  لـــلـــهِ  ا ــــولَ  سُ رَ ـــتُ  ـــيْ ـــتَ ـــفْ ـــتَ ـــاسْ فَ  ، ـــمْ هُ ـــدَ ـــاهَ عَ
ــلـِـي  صِ  ، ـــمْ ـــعَ : «نَ ـــالَ قَ ـــي؟  مِّ أُ ـــلُ  صِ ـــأَ فَ أَ  ، ـــةٌ ـــبَ غِ ا رَ ـــيَ  هِ وَ ـــي  مِّ أُ ـــيَّ  ـــلَ عَ ـــتْ  مَ ـــدِ قَ

.(١ ) ــكِ مَّ أُ
وكـــذلـــك اإلحـــســـان إلــيــهــمــا بــالــقــول، والــفــعــل، والـــمـــال، والــقــيــام 
ــه؛  بــخــدمــتــهــمــا، وقــضــاء حــوائــجــهــمــا، وطــاعــتــهــمــا فــي غــيــر مــعــصــيــة الــلَّ
سبباً  الحسنة  المعاملة  هذه  وتكون  صدورهما،  يشرح  أن  اللَّه  لعل 

فــي إســالمــهــمــا.

له. واللفظ   (١٠٠٣) برقم  مسلم  وصحيح   (٢٦٢٠) برقم  البخاري  صحيح   (١)

ıa5���€aÎ@ı¸Ï���€a@Zs��€b��r��€a@›���ï˛a
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جماعات  يواجه  قد  غيرها،  أو  الغرب  بالد  في  المقيم  المسلم 
ويــســأل  هــنــاك،  اإلســالمــيــة  الــمــراكــز  عــلــى  تــشــرف  إســالمــيــة  أحــزاب  أو 
منهج  إلى  أقرب  وأيها  الجماعات؟  من  أتبع  جماعة  أي  الكثيرون: 

أهــل الــســنــة والــجــمــاعــة؟

VÿÒ^ä÷]<ŸÁœË<HÌËÅÁ√ä÷]<ÌÈeÜ√÷]<Ì”◊€€÷^e<^j˛÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]<k◊Ú â
 Å  Ä  Ã Â  Á  À  ¿﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه  عـــلـــى  بــــنــــاء   
كــل  مـــع  الـــتـــعـــاون  يـــجـــب  إنــــه  يـــقـــال   ،[٢ [الــــمــــائــــدة:   ﴾È  Ç  Æ
وطــريــق  مــنــاهــج  في  بــيــنــهــا  تــخــتــلــف  كانت  وإن  اإلسالمية،  الجماعات 
دعـــوتـــهـــم، فـــإن جــمــاعــة الــتــبــلــيــغ طــريــق دعــوتــهــا غــيــر طــريــق اإلخـــوان 
الــســلــفــيــيــن،  أو  الــجــهــاد،  جــمــاعــة  أو  الــتــحــريــر،  حـــزب  أو  الــمــســلــمــيــن، 
فــمــا هـــو الــضــابــط لــهــذا الـــتـــعـــاون؟ وهـــل يــنــحــصــر مــثــالً فـــي الــمــشــاركــة 
لــــنــــدوات؟ ومـــــاذا عـــنـــد تـــوجـــيـــه الـــدعـــوة إلــــى غــيــر  فـــي الـــمـــؤتـــمـــرات وا
الــمــســلــمــيــن؟ حـــيـــث قـــد يـــكـــون هـــنـــاك الـــتـــبـــاس كــبــيــر لــــد الــمــســلــمــيــن 
الـــجـــدد، فـــإن كــل جــمــاعــة مــن هـــذه الــجــمــاعــات ســـوف تــوجــهــهــم إلــى 
مــراكــزهــم وإلـــى عــلــمــائــهــم، فــيــكــونــون فــي حــيــرة مــن أمـــرهـــم، فــكــيــف 

هــذا األمــر؟  يــمــكــن تــفــادي 

ıa5���€aÎ@ı¸Ï���€a@Zs��€b��r��€a@›���ï˛a
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مــنــهــج  عــلــى  تــســيــر  الــتــي  الــجــمــاعــة  مــع  الــتــعــاون  الــواجــب   ZlaÏv€a
اللَّه  توحيد  إلــى  الــدعــوة  فــي  األمــة  ســلــف  عــلــيــه  ومــا  والــســنــة  الــكــتــاب 
لــــبــــدع  لــــعــــبــــادة لـــــه، والـــتـــحـــذيـــر مــــن الــــشــــرك وا وإخـــــــالص ا ســـبـــحـــانـــه، 
والــمــعــاصــي، ومــنــاصــحــة الــجــمــاعــات الــمــخــالــفــة لــذلــك، فــإن رجــعــت 
الــمــخــالــفــة  عـــلـــى  اســـتـــمـــرت  وإن  مـــعـــهـــا،  يـــتـــعـــاون  فـــإنـــه  الــــصــــواب  إلــــى 
الجماعة  مع  والتعاون  والسنة،  الكتاب  والتزام  عنها  االبتعاد  وجب 
الـــمـــلـــتـــزمـــة لــمــنــهــج الـــكـــتـــاب والـــســـنـــة يـــكـــون فـــي كـــل مـــا فـــيـــه خـــيـــر وبـــر 
والــدروس، والــمــحــاضــرات،  الــنــدوات، والــمــؤتــمــرات،  وتــقــو، مــن 

.(١ وكــل مــا فــيــه نــفــع لــإلســالم والــمــســلــمــيــن(
J‹◊âÊ <‰fvëÊ <‰÷aÊ <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <!] <Ó◊ëÊ <H–ÈÁj÷] <!^eÊ

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷] < < < < < < < < < < < < < < <ãÈÒÜ÷] <gÒ^fi < < < < < < < < < < <Áñ¬ < < < < < < < < < < < < < <Áñ¬       

á^e <‡e <àËà√÷]Çf¬ <K�Èé÷] <Ÿa <àËà√÷]Çf¬ <K·]áÁÀ÷] <x÷^ë <KÇËá <Áe_ <Ü”e


.١٨٨٧٠ برقم   (٤١/٢-٤٢) لإلفتاء  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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إال  إله  ال  أن  وأشهد  اللَّه  رسول  على  والسالم  والصالة  للَّه  الحمد 
وبعد.. ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  ال  وحده  اللَّه 

للمسائل  الغربة  بالد  في  المسلمون  لكتاب  األول  الملحق  فهذا 
الــفــقــهــيــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا إخـــوانـــنـــا الــمــســلــمــون هـــنـــاك، وقـــد ذكــــرت فــي 
الــطــبــعــة األولـــــى خـــمـــســـون مـــســـألـــة، وفــــي هــــذا الــمــلــحــق أضـــفـــت إلــيــهــا 
الموثوق  العلم  أهل  كبار  من   بفتاو مقرونة   ،(١)أخر مسألة  ثالثون 
على  وحــرصــت عــلــى الــفــتــاو الــتــي تــشــتــمــل  بــهــم فــي ديــنــهــم وعــلــمــهــم، 
آخر،  إلى  شخص  من  تختلف  قد  األعيان  وقائع  أن  إذ  عامة،  أحكام 
لتكون  وقــتــه؛  فــي  الــعــلــم  أهــل  ســؤال  ذلــك  مــن  لــه شــيء  وقــع  مــن  وعــلــى 
المقدمة  هذه  وأختم  فيه،  وقعت  الذي  والزمان  للحال  موافقة   الفتو

الغربة. بالد  في  المسلم  يحتاجها  غالية  بنصيحة 
<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^j˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â <Çœ

VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]
غربته،  في  المغترب  للشاب  الفاضل  شيخنا  يا  الطيبة  نصيحتك 

ــه ال يــضــيــع أجــر عــامــل. والــلَّ ــه،  فــأفــيــدونــا أفــادكــم الــلَّ
كما آمل من إخواننا في بالد الغربة وغيرهم موافاتنا بالمسائل التي تشتد الحاجة   (١)

.أخر بمالحق  بالكتاب  لنلحقها  إليها 

Ú�����flÜ�����‘�����Ωa
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جل  اللَّه   تقو العلم  طلب  في  المغترب  الشاب  على   ZlaÏv€a
ــه بــه، ويــبــتــعــد عــمــا نــهــى  وعــال فــي جــمــيــع أمــوره، بــأن يــفــعــل مــا أمــر الــلَّ
ـــه لـــه مـــا يــطــلــب، ويــيــســر لـــه جــمــيــع أمــــوره،  ـــه عــنــه حــتــى يــســهــل الـــلَّ الـــلَّ
ويــحــفــظــه مــن كــل ســوء، مــع الــمــحــافــظــة عــلــى الــصــلــوات الــخــمــس فــي 
أوقـــاتـــهـــا جـــمـــاعـــة فـــي الـــمـــســـاجـــد قــــدر االســـتـــطـــاعـــة، والــــحــــرص عــلــى 
مــصــاحــبــة األخــيــار وأهـــل الــديــن والــتــقــو، وعــلــى الــشــاب الــمــغــتــرب 
ارتيادها،  من  والحذر  المنكرات،  وأماكن  الشر  مواطن  عن  االبتعاد 
ــه بــالــقــول والــعــمــل، فــإن  حــتــى يــســلــم لــه ديــنــه، وعــلــيــه الــدعــوة إلــى الــلَّ
الــمــســلــم يــكــون قـــدوة لــغــيــره، ونــوصــيــك بـــاإلكـــثـــار مـــن تـــالوة الــقــرآن 

الــكــريــم بــالــتــدبــر، والــتــعــقــل، والــعــمــل.


(١)^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<
·^ËÇ∆<‡e<!]Çf¬<<<<<<<<·]áÁÀ÷]<x÷^ë<<<<<<�Èé÷]<Ÿa<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<ÇËá<Áe_<Ü”e

<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<á^e<‡e<!]Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÍÀÈÀ¬<—]áÜ÷]Çf¬<
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وحدة  إلى  الدعوة  األخيرة  اآلونة  في  ثيرت  أُ التي  المسائل  من 
األديـــــــان الـــثـــالثـــة (اإلســــــــالم، الـــيـــهـــوديـــة،  األديــــــــان، والـــمـــقـــصـــود بـــهـــا 
ئــــمــــة لـــلـــبـــحـــوث  نـــيـــة)، وقـــــد صــــــدرت فــــتــــو مــــن الـــلـــجـــنـــة الــــدا الـــنـــصـــرا
الــدعــوة  أن  تــتــضــمــن  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  بــالــمــمــلــكــة  واإلفـــتـــاء  الــعــلــمــيــة 

وهــذا نــصــهــا: وردة عــن اإلســالم،  صــريــح  األديــان كــفــر  وحــدة  إلــى 
وعــلــى آلــه  بــعــده،  ال نــبــي  مــن  والــســالم عــلــى  والــصــالة  ــه  لــلَّ الــحــمــد 

ومــن تــبــعــهــم بــإحــســان إلــى يــوم الــديــن، أمــا بــعــد: وصــحــبــه 
واإلفــتــاء اســتــعــرضــت مــا  الــدائــمــة لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة  فــإن الــلــجــنــة 
آراء  مـــن  اإلعـــــالم  وســـائـــل  فـــي  يـــنـــشـــر  ومــــا  تــــســــاؤالت  مـــن  إلـــيـــهـــا  ورد 
وديــن  األديــان): ديــن اإلســالم،  ومــقــاالت بــشــأن الــدعــوة إلــى (وحــدة 
الـــيـــهـــود، وديــــن الـــنـــصـــار، ومـــا تـــفـــرع عـــن ذلـــك مـــن دعــــوة إلـــى بــنــاء 
واحــد، فــي رحــاب الــجــامــعــات،  مــســجــد، وكــنــيــســة، ومــعــبــد فــي مــحــيــط 
لــــقــــرآن،  لــــعــــامــــة، ودعــــــوة إلـــــى طـــبـــاعـــة ا لـــــمـــــطـــــارات، والــــســــاحــــات ا وا
واحـــد.. إلــى غــيــر ذلــك مــن آثــار هــذه الــدعــوة،  واالنــجــيــل فــي غــالف 
ـــعـــقـــد لـــهـــا مــــن مــــؤتــــمــــرات، ونـــــــدوات، وجـــمـــعـــيـــات فــــي الـــشـــرق  يُ ومــــا 

’�����z�����‹�����ΩafiÎ˛a
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والــدراســة، فــإن الــلــجــنــة تــقــرر مــا يــلــي: والــغــرب، وبــعــد الــتــأمــل 
ZḈ فــــإن مـــن أصــــول االعـــتـــقـــاد فـــي اإلســـــالم الــمــعــلــومــة مـــن الــديــن  Îc
بـــالـــضـــرورة: والـــتـــي أجــمــع عــلــيــهــا الــمــســلــمــون، أنـــه ال يــوجــد عــلــى وجــه 
األرض دين حق سو دين اإلسالم، وأنه خاتمة األديان، وناسخ لجميع 
دين  األرض  وجه  على  يبق  فلم  والشرائع،  والملل،  األديان  من  قبله  ما 

 C  B  A  @ تعبد اللَّه به سو اإلسالم، قال اللَّه تعالى: ﴿?  يُ
L K J I H G F E D﴾ [آل عمران]، واإلسالم 

بعد بعثة محمدملسو هيلع هللا ىلص هو ما جاء به دون ما سواه من األديان.
تــعــالــى  ــه  الــلَّ كــتــاب  أن  اإلســـالم  فــي  االعــتــقــاد  أصـــول  ومـــن   ZbĆÓ„bq
الــعــالــمــيــن:  بــرب  ا  وعــهــدً نـــزوالً  ــه  الــلَّ كــتــب  آخــر  هــو  الــكــريــم)  (الــقــرآن 
وغيرها،  واإلنجيل  التوراة،  من  قبل  من  نزل  أُ كتاب  لكل  ناسخ  وأنه 
ــتــعــبــد بــه ســو (الــقــرآن الــكــريــم)،  يُ ومــهــيــمــن عــلــيــهــا، فــلــم يــبــق كــتــابٌ 

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O﴿ تـــعـــالـــى:  ـــه  الـــلَّ قــــال 
 e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [Z  Y  X

.[٤٨ h g f﴾ [الــمــائــدة: 

ــســخــا  نُ قــــد  و(اإلنــــجــــيــــل)  لـــــتـــــوراة)  (ا بــــأن  اإليــــمــــان  يـــجـــب   ZbĆr€bq
والــزيــادة،  الــكــريــم: وأنــه قــد لــحــقــهــمــا الــتــحــريــف، والــتــبــديــل،  بــالــقــرآن 

ــه الــكــريــم. والــنــقــصــان، كــمــا جــاء بــيــان ذلــك فــي آيــات مــن كــتــاب الــلَّ
 y  x  w  v  u﴿ تـــعـــالـــى:  ــــه  لــــلَّ ا قــــول   ZbË‰fl
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 ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |{  z
 .[١٣ [الـــمـــائـــدة:   ﴾²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦

 >  =  <  ;  :  9  8  7﴿ وقــــولــــهچ: 
 K  J  I  H  G  F E  D  C  B  A  @  ?
 "  !﴿ ڽ:  وقـــولـــه  [الـــبـــقـــرة].   ﴾P  O  N  M  L
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -

﴾ [آل عــمــران].  >  =  <  ;

ـــا فـــهـــو مـــنـــســـوخ بـــــاإلســـــالم، ومـــا  ولــــهــــذا فـــمـــا كـــــان مـــنـــهـــا صـــحـــيـــحً
أنـــه  ملسو هيلع هللا ىلص  الـــنـــبـــي  عـــن  ثـــبـــت  وقــــد  ل،  مـــبـــدَّ أو  ف،  مـــحـــرَّ فـــهـــو  ذلــــك   ســــو
غــضــب حــيــن رأ مــع عــمــر بــن الــخــطــابگ صــحــيــفــة فــيــهــا شــيء مــن 
ــا  بِــهَ آتِ  ــــمْ  لَ أَ ؟  ـــابِ ـــطَّ الـــخَ ـــنَ  ـــابْ يَ ــــتَ  نْ أَ ـــكٍّ  شَ فِــــي  وقــــالملسو هيلع هللا ىلص: «أَ الـــتـــوراة، 

.(١ ــي» ( ــبَــاعِ تِّ ا إِالَّ  ــهُ  ــعَ سَ ــا وَ ــيــا مَ ــى حَ سَ ــوْ ــيْ مُ خِ ــانَ أَ كَ ؟! لَــوْ  ــيَّــةٌ ــقِ نَ ــاءُ  ــيْــضَ بَ
ورســـولـــنـــا  نـــبـــيـــنـــا  أن  اإلســــــالم  فــــي  االعــــتــــقــــاد  أصـــــول  ومـــــن   Zb��Ć»��iaâ
ـــه تــعــالــى:  لـــلَّ ا قــــال  كـــمـــا  والـــمـــرســـلـــيـــن:  األنـــبـــيـــاء  خـــاتـــم  هـــو  مـــحـــمـــدملسو هيلع هللا ىلص 
 ﴾Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴿
مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص،   ســو اتــبــاعــه  يــجــب  رســول  يــبــق  فــلــم   .[٤٠ [األحـــزاب: 
– وأنه  اتباعه  إال  وسعه  لما  حيا  ورسله  اللَّه  أنبياء  من  أحد  كان  ولو 
في  األلباني۴  الشيخ  وصححه   ١٥١٥٦ برقم  أحمد (٣٤٩/٢٣)  اإلمام  مسند   (١)

إرواء الغليل (٣٤/٦-٣٦) برقم ١٥٨٩.

’�����z�����‹�����ΩafiÎ˛a
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 n  m  l  k﴿ تعالى:  اللَّه  قال  – كما  ذلك  إال  أتباعهم  يسع  ال 
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
 §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ }  |  {  z
ونــبــي  عـــمـــران[.  ]آل   ﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ¨
لــمــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص،  ــا  تــابــعً يــكــون  الــزمــان  آخــر  فــي  نــزل  إذا  عــيــســىگ  ــه  الــلَّ

 G  F  E  D﴿ تـــعـــالـــى:  ــــه  لــــلَّ ا قـــــال  بـــشـــريـــعـــتـــه،  ــــا  وحــــاكــــمً
 ﴾O  N  M  L  K  J  I  H

.[١٥٧ [األعــراف: 
مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص  بــعــثــة  أن  اإلســـــالم  فـــي  االعـــتـــقـــاد  أصــــول  مـــن  أن  كـــمـــا 

 x  w  v  u﴿ تــعــالــى:  ــه  الــلَّ قــال  أجــمــعــيــن،  لــلــنــاس  عــامــة 
[ســـبـــأ].   ﴾  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ﴾  y  x  w  v  u  t  s  r﴿ وقـــــالڽ: 

اآليــات.  ١٥٨] وغــيــرهــا مــن  [األعــراف: 
لــم  مـــن  كـــل  كــفــر  اعــتــقــاد  يــجــب  أنـــه  اإلســــالم  أصــــول  ومـــن   Zb ĆéflbÅ
ا،  كافرً وتسميته  وغيرهم،   ،والنصار اليهود،  من  اإلسالم:  في  يدخل 
تعالى:  قال  كما  النار،  أهل  من  وأنه  والمؤمنين،  ورسوله  للَّه  عدو  وأنه 

 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D﴿
 ¡ ے   ~  }  |  {  z﴿ :[البينة]. وقالچ ﴾   P
من  وغــيــرهــا  [الــبــيــنــة].   ﴾  ¬  «  ª  ©  ¨  § ¦  ¥  ¤  £  ¢
ــسُ  ــفْ ي نَ ــــــذِ الَّ اآليــــات، وثــبــت فــي صــحــيــح مــســلــم أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «وَ
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 ، انِيٌّ رَ نَصْ الَ  وَ  ، ودِيٌّ هُ يَ الَ  ــةِ  األُمَّ هِ  ــذِ هَ نْ  مِ ــدٌ  حَ أَ بِي  عُ  مَ يَسْ الَ   ، هِ بِيَدِ دٍ  مَّ حَ مُ
.(١)  « النَّارِ ابِ  حَ أَصْ نْ  مِ كانَ  إِالَّ  بِهِ  لْتُ  سِ رْ أُ ي  بِالَّذِ نْ  مِ ؤْ يُ لَمْ  وَ وتُ  مُ يَ مَّ  ثُ
ا  لــــنــــصــــار فـــهـــو كــــافــــر، طــــردً ـــر الـــيـــهـــود وا ـــكـــفِّ يُ aà��Ë��€Î.. فـــمـــن لــــم 

ــر الــكــافــر فــهــو كــافــر». ــكــفِّ يُ لــقــاعــدة الــشــريــعــة: «مــن لــم 
فإن  الشرعية:  والحقائق  االعتقادية  األصول  هذه  وأمام   Zb ĆçÖbç
الــدعــوة إلــى (وحــدة األديـــان) والــتــقــارب بــيــنــهــا، وصــهــرهــا فــي قــالــب 
واحــــد دعــــوة خــبــيــثــة مـــاكـــرة، والـــغـــرض مــنــهــا خـــلـــط الـــحـــق بــالــبــاطــل، 
شـــامـــلـــة،  ردة  إلــــى  أهـــلـــه  وجــــر  دعـــائـــمـــه،  وتـــقـــويـــض  اإلســــــالم،  وهـــــدم 

 b  a  `  _  ^  ﴿ ڽ:  ــه  الــلَّ قــول  فــي  ذلــك  ومــصــداق 
 O  ﴿ چ:  وقــولــه   .[٢١٧ f﴾ [الــبــقــرة:   e  d  c

.[٨٩ U﴾ [الــنــســاء:   T  S  R  Q  P

بــيــن  الـــفـــوارق  إلـــغـــاء  اآلثـــمـــة:  الـــدعـــوة  هــــذه  آثــــار  مـــن  وإن   ZbĆ»ibç
اإلســــــــالم، والــــكــــفــــر، والـــــحـــــق، والــــبــــاطــــل، والـــــمـــــعـــــروف، والـــمـــنـــكـــر، 
بــراء،  وال  والء،  فــال  والــكــافــريــن،  المسلمين  بــيــن  الــنــفــرة  حــاجــز  وكــســر 
جــل  ـــه  والـــلَّ ـــه،  الـــلَّ أرض  فـــي  ـــه  الـــلَّ كــلــمــة  إلعــــالء  قـــتـــال  وال  جـــهـــاد،  وال 

 U  T  S  R  Q  P  O  N  M﴿ يــقــول:  وتــقــدس 
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
[الـــتـــوبـــة].   ﴾j  i  h  g  f  e  d  c  b

.١٥٣ برقم  مسلم  صحيح   (١)

Ú���iä���Ã���€a @Ö˝������i @ø @ÊÏ���‡���‹���é���Ωa
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 ¶  μ  ´  ³  ²  ﴿ ويـــــقـــــول چ: 
[التوبة].  ﴾  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ¸

مــســلــم:  مــن  صــدرت  إن  األديــان)  إلــى (وحــدة  الــدعــوة  إن   ZbĆ‰flbq
أصول  مع  تصطدم  ألنها  اإلسالم؛  دين  عن  صريحة  ردة  تعتبر  فهي 
ونسخه  القرآن  صدق  وتبطل  باللَّهک،  بالكفر  فترضى  االعتقاد، 
لــجــمــيــع مــا قــبــلــه مــن الــكــتــب، وتــبــطــل نــســخ اإلســـالم لــجــمــيــع مــا قــبــلــه 
ا،  شرعً مرفوضة  فكرة  فــهــي  ذلك  عــلــى  وبناء  واألديان،  الشرائع  من 
ــا بــجــمــيــع أدلـــة الــتــشــريــع فــي اإلســـالم مــن قـــرآن، وســنــة،  مــحــرمــة قــطــعً

وإجــمــاع.
تــقــدم: مــا  عــلــى  ــا  وتــأســيــسً  ZbĆ»çbm

ـــا،  ديــــنـً وبــــــاإلســــــالم  ربــــــــا،  ــــه  بــــالــــلَّ يــــؤمــــن  لـــمـــســـلـــم  يــــجــــوز  ال  فــــإنــــه 
لــــفــــكــــرة اآلثــــمــــة،  لـــــدعـــــوة إلـــــى هـــــذه ا وبـــمـــحـــمـــدملسو هيلع هللا ىلص نـــبـــيًـــا ورســـــــــوالً، ا
والــتــشــجــيــع عــلــيــهــا، وتــســلــيــكــهــا بــيــن الــمــســلــمــيــن، فــضــالً عــن االســتــجــابــة 

والــدخــول فــي مــؤتــمــراتــهــا ونــدواتــهــا واالنــتــمــاء إلــى مــحــافــلــهــا. لــهــا، 
ال يــجــوز لــمــســلــم طــبــاعــة الــتــوراة واإلنــجــيــل مــنــفــرديــن، فــكــيــف مــع 
بعيد،  ضالل  في  فهو  إليه  دعا  أو  فعله  فمن  واحد!  غالف  في  القرآن 
أو  لــمــا فــي ذلــك مــن الــجــمــع بــيــن الــحــق (الــقــرآن الــكــريــم) والــمــحــرف 

و(اإلنــجــيــل). الــحــق الــمــنــســوخ (الــتــوراة) 
وكــنــيــســة،  مــســجــد،  بــنــاء  لــدعــوة  االســتــجــابــة  لــمــســلــم  يــجــوز  ال  كــمــا 
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اللَّه  يُعبد  بدين  االعتراف  من  ذلك  في  لما  واحد،  مجمع  في  ومعبد 
إلــى  مادية  ودعوة  كــلــه،  الدين  عــلــى  ظهوره  وإنكار  اإلسالم،  غــيــر  به 
قــدم  عــلــى  وأنــهــا  مــنــهــا،  بــأي  الــتــديــن  األرض  ألهــل  ثــالث،  األديــان  أن 
شــك  وال  األديـــان،  مــن  قــبــلــه  لــمــا  نــاســخ  غــيــر  اإلســـالم  وأن  الــتــســاوي، 
مــخــالــفــة  ألنــه  وضـــالل؛  كــفــر  بــه  الــرضــا  أو  اعــتــقــاده  أو  ذلــك  إقـــرار  أن 
صـــريـــحـــة لـــلـــقـــرآن الـــكـــريـــم والـــســـنـــة الـــمـــطـــهـــرة، وإجـــمـــاع الــمــســلــمــيــن، 
اللَّه  تعالى  اللَّه،  عند  من   والنصار اليهود  تحريفات  بأن  واعتراف 
أهلها  وأن  اللَّه)  (بيوت  الكنائس  تسمية  يجوز  ال  أنه  كما  ذلك،  عن 
غــيــر  عبادة  ألنها  اللَّه؛  عند  مقبولة  صحيحة  عبادة  فيها  اللَّه  يعبدون 

 D  C  B  A  @  ?﴿ يـــقـــول:  تــعــالــى  ـــه  والـــلَّ اإلســـــالم،  ديـــن 
هــي  بـــل  عــــمــــران].  [آل   ﴾L  K  J  I  H  G  F  E
ـــه مـــن الـــكـــفـــر وأهـــلـــه. قــــال شــيــخ  ـــه، نـــعـــوذ بـــالـــلَّ ـــكـــفـــر فــيــهــا بـــالـــلَّ يُ بـــيـــوت 
بــيــوت  والكنائس–  الــبــيــع  أي  «ليست–  تــيــمــيــة۴:  ابـــن  اإلســــالم 
ــه،  ــكــفــر فــيــهــا بــالــلَّ يُ ــه الــمــســاجــد، بــل هــي بــيــوت  ــه، وإنــمــا بــيــوت الــلَّ الــلَّ
فــهــي  كفار،  وأهلها  أهلها،  بمنزلة  فالبيوت  فيها،  يذكر  قد  كان  وإن 

.(١ بــيــوت عــبــادة الــكــفــار»(

وأهـــل  بــعــامــة،  الــكــفــار  دعـــوة  أن  يــعــلــم:  أن  يــجــب  ومـــمـــا   Za Ćäëb«
واجـــبـــة عــلــى الــمــســلــمــيــن بــالــنــصــوص  الـــكـــتـــاب بــخــاصــة إلـــى اإلســــالم 
بــطــريــق  إال  يـــكـــون  ال  ذلــــك  ولـــكـــن  والـــســـنـــة،  الـــكـــتـــاب  مـــن  الـــصـــريـــحـــة 

 .(٢٢/١٦٢)  الفتاو مجموع   (١)
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الــبــيــان، والــمــجــادلــة بــالــتــي هــي أحــســن، وعــدم الــتــنــازل عــن شــيء مــن 
شــرائــع اإلســالم، وذلــك لــلــوصــول إلــى قــنــاعــتــهــم بــاإلســالم ودخــولــهــم 
حيَّ  من  ويحيا  بينة  عن  هلك  من  ليهلك  عليهم  الحجة  إقامة  أو  فيه، 

 @  ?  >  =  <  ;  :  ﴿ تــعــالــى:  ـــه  الـــلَّ قـــال  بــيــنــة،  عـــن 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
[آل   ﴾Z  Y  X  W  V  U  T  S R  Q  P  O
الــنــزول  عــمــران]. أمــا مــجــادلــتــهــم، والــلــقــاء مــعــهــم ومــحــاورتــهــم ألجــل 
ـــر اإلســـالم، ومــعــاقــد  عــنــد رغــبــاتــهــم، وتــحــقــيــق أهــدافــهــم، ونــقــض عُ
ـــه  والـــلَّ ــــه ورســــولــــهملسو هيلع هللا ىلص والـــمـــؤمـــنـــون،  لــــلَّ اإليــــمــــان فـــهـــذا بـــاطـــل يــــأبــــاه ا

 ¸  ¶  μ  ´  ﴿ تعالى:  قال  يصفون،  ما  على  المستعان 
.[٤٩ ½﴾ [الــمــائــدة:   ¼  »  º  ¹

المسلمين  توصي  فإنها  للناس،  وتبينه  ذلك  تقرر  إذ  اللجنة  وإن 
ــه تــعــالــى، ومــراقــبــتــه، وحــمــايــة  بــعــامــة، وأهــل الــعــلــم بــخــاصــة بــتــقــو الــلَّ
اإلســالم، وصــيــانــة عــقــيــدة الــمــســلــمــيــن مــن الــضــالل، ودعــاتــه، والــكــفــر 
األديان)  (وحدة  الضالة  الكفرية  الدعوة  هذه  من  وتحذرهم  وأهله، 
فــي  سببًا  يكون  أن  مسلم  كل  باللَّه  ونعيذ  حبائلها،  في  الوقوع  ومن 

جــلــب هــذه الــضــاللــة إلــى بــالد الــمــســلــمــيــن، وتــرويــجــهــا بــيــنــهــم.
يــعــيــذنــا  أن  الــعــلــى  وصــفــاتــه  الــحــســنــى  بــأســمــائــه  ـــهڽ  الـــلَّ نــســأل 
حـــمـــاة  مـــهـــتـــديـــن،  هــــــداة  يـــجـــعـــلـــنـــا  وأن  الـــفـــتـــن،  مــــضــــالت  مــــن  ـــا  جـــمـــيـــعً

راض عــنــا. هــد ونــور مــن ربــنــا حــتــى نــلــقــاه وهــو  لــإلســالم عــلــى 
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آله  وعلى  محمد،  نبينا  على  وسلم  اللَّه  وصلى  التوفيق،  وباللَّه 
واإلفــتــاء. الــدائــمــة لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة  وصــحــبــه أجــمــعــيــن. الــلــجــنــة 
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أو الــعــكــس؟ إذا مــات الــكــافــر فــهــل يــرثــه الــمــســلــم 
أســـامـــة  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  رو
ــرُ  ــافِ ــكَ لْ ا الَ  وَ  ، ـــافِـــرَ ـــكَ لْ ا ــمُ  ــلِ ــسْ ــمُ لْ ا ثُ  ـــرِ يَ قـــال: «الَ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  زيـــد  ابـــن 

.(١ ) « ــلِــمَ ــسْ لْــمُ ا
<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â

VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]
هـــــذه رســــالــــة مــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــنــــســــاء الــــهــــولــــنــــديــــات، الـــالتـــي 
ا مــن األســئــلــة  ــه، تــحــمــل فــي طــيــاتــهــا كــثــيــرً دخــلــن فــي اإلســالم بــحــمــد الــلَّ
غــيــر  آبـــــاءنـــــا  إن  حـــيـــث  الــــمــــيــــراث،  مــــوضــــوع  حـــــول  واالســــتــــفــــســــارات 
اآلبــاء  بعض  منا  طلب  ولقد  الكافر،  مــن  يــرث  ال  والمسلم  مسلمين، 
األمــوال  وهــذه  وفاتهم،  بعد  ألموالهم  مشاركتنا  كيفية  عن  إخبارهن 

أشكال: عدة  في  تنحصر 
بعد  المنزل  بيع  حــال  سيتوفر  المال  إن  حيث  منزل:  شكل  في   ZḈ Îc

له. واللفظ   ١٦١٤ برقم  مسلم  وصحيح   ،٤٢٨٣ برقم  البخاري  صحيح   (١)
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وفاة اآلباء فقط، لذلك ال يمكن لنا أخذ جزء من المال في حال حياتهم.
بـــأن  حـــيـــاتـــهـــم  أثـــنـــاء  لـــألبـــنـــاء  هـــبـــة  عـــقـــد  عـــمـــل  لـــآلبـــاء  يـــجـــوز   Z›Ëœ
فــقــط  يـــقـــومـــوا بـــدفـــع مــبــلــغ ســـنـــوي لـــهـــم، وهــــذه الــمــبــالــغ قــابــلــة لــلــدفــع 
مــلــكــيــة  عقد  عمل  لآلباء  يجوز  وهل  المنزل؟  وبيع  اآلباء  موت  بعد 
وبعد  األبوين،  حياة  أثناء  المنزل  أصحاب  األبناء  يكون  بأن  لألبناء 
أم  هناك  كانت  إذا  المنزل؟  بيع  من  حقه  حق  ذي  كل  يأخذ  وفاتهما 
واألخـــر كــافــرة، هــل يــجــوز  واحـــدة مــســلــمــة،  كــافــرة عــنــدهــا ابــنــتــيــن، 
ألخــتــهــا  ســـتـــرثـــه  مـــا  نـــصـــف  تـــهـــب  أن  الـــكـــافـــرة  بــنــتــهــا  ا تـــوصـــي  أن  لــــألم 
يــجــوز  ال  كــان  فــإن   «... ثٍ ارِ ـــوَ لـِ ــيَّــةَ  صِ وَ قـــالملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  كــمــا  الــمــســلــمــة؟ 

اإلرث، فــهــل تــجــوز لــنــا الــوصــيــة بــثــلــث الــمــال؟ لــنــا 
لــآلبــاء  يــجــوز  هـــل  ثــمــيــنــة:  وأشـــيـــاء  مــجــوهــرات  شــكــل  فـــي   ZbĆÓ„bq
أن  عــلــى  هبة،  شــكــل  عــلــى  حــيــاتــهــم  أثناء  األبناء  عــلــى  تــوزيــعــهــا  الكفار 
إلى  األشياء  هذه  تعود  وفاتهم  وبعد  حياتهم،  أثناء  اآلباء  يستعملها 

األبــنــاء كــمــا اتــفــق عــلــيــه فــي الــهــبــة؟
مثل:  بسيطة  قيمة  ذات   وأخـــر لها،  قيمة  ال  أشــيــاء  شكل  فــي   ZbĆr€bq
المالبس واألكواب واألثاث، هل يجوز لنا أخذها بعد وفاتهم واستعمالها؟ 
وهل يجوز لنا أخذها بعد وفاتهم وإعطاؤها لبعض المسلمين أو الكافرين 

أو التخلص منها وإلقاؤها في سلة المهمالت؟
لالبنة  يــجــوز  هــل  الــحــيــاة،  قــيــد  عــلــى  األب  زال  ومــا  األم  تــوفــت  إذا 
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وغيره؟ كمالبسها  أمها  أغراض  بعض  بأخذ  للبنت  الوالد  عرض  قبول 
الــمــســلــم؛  يـــرث  ال  والـــكـــافـــر  الـــكـــافـــر،  يـــرث  ال  الــمــســلــم   ZlaÏv€a
مــتــفــق   .« ــمَ ــلِ ــسْ ــمُ لْ ا ــرُ  ــافِ ــكَ لْ ا الَ  وَ  ، ــافِــرَ ــكَ لْ ا ــمُ  ــلِ ــسْ ــمُ لْ ا ثُ  ـــرِ يَ لــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «الَ 
هــبــات  الــمــســلــمــيــن  األبـــنـــاء  قــبــول  أمـــا  گ،  أســـامـــة  حــديــث  مـــن  عــلــيــه 
مــعــهــم  يـــعـــقـــدوا  أن  ولـــهـــم  فـــيـــجـــوز،  الـــكـــفـــار  آبـــائـــهـــم  ووصـــايـــا  وهـــدايـــا 
الــشــرعــيــة،  الــضــوابــط  وفـــق  كـــانـــت،  صــفــة  أي  عــلــى  وشــــراء  بــيــع  عــقــود 
يعطوا  أن  الكفار  اآلباء  امتنع  فلو  منهم،  يرثوا  أن  لهم  يجوز  ال  لكن 
بــجــمــيــع  الـــكـــفـــار  أبـــنـــاؤهـــم  يـــســـتـــأثـــر  أن  ورأوا  الـــمـــســـلـــمـــيـــن،  أبـــنـــاءهـــم 
فــلــيــس لـــألبـــنـــاء الــمــســلــمــيــن حـــق فـــي الـــمـــطـــالـــبـــة بـــشـــيء مــن  أمـــوالـــهـــم، 
اإلرث،  صـــورة  فـــي  إال  تــكــون  ال  الــمــطــالــبــة  هـــذه  مــثــل  ألن  أمـــوالـــهـــم؛ 

يــرث الــكــافــر. وقــد عــلــم أن الــمــســلــم ال  وهــو الــحــق الــقــهــري، 
  

(١)^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<
·^ËÇ∆<‡e<!]Çf¬<<<<<<<<·]áÁÀ÷]<x÷^ë<<<<<<�Èé÷]<Ÿa<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<ÇËá<Áe_<Ü”e

<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<á^e<‡e<!]Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÍÀÈÀ¬<—]áÜ÷]Çf¬<

 .١٧١٣٠ برقم   (٥٥٠/١٦-٥٥٢) الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)

’�����z�����‹�����ΩafiÎ˛a
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<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^j˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â <^€“
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

إذا أسلم أحد الناس، وما زال أهله غير مسلمين، ومات أبواه وتركوا 
له  قدم  ما  إذا  ولكن  الميراث،  حق  له  ليس  أنه  واضــح  تركة،  وإلخوته  له 
الهبة،  سبيل  على  يقبل  قــيــل:  فقد  يقبله؟  فهل  نصيبه،  يعتبرونه  مــا  منهم 
وإذا كان له أن يقبل على سبيل الهبة، فهل البد أن يقول لهم صراحة أنه 

سيقبل هذا الجزء كهبة أم ال يلزم القول الصريح ويكفي النية؟
عــلــيــه  ــرض  عُ مــا  يــأخــذ  أن  وأمــثــالــه  الــمــســلــم  لــذلــك  يــجــوز   ZlaÏv€a
فــتــنــة  أخـــذه  فـــي  يــكــن  لـــم  إذا  ـــا  تً وأمـــوا أحـــيـــاءً  وإخـــوتـــه  أبــيــه  أمــــوال  مـــن 
لــه بــاســتــمــالــتــه إلــى ديــنــهــم ونــحــو ذلــك، وكــان الــواهــبــون مــرشــديــن فــي 

إرث لــه. أمــور دنــيــاهــم، وكــانــوا عــلــمــوا أنــه ال 
  

(١)^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

á^e<‡e<!]Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<·^ËÇ∆<‡e<!]Çf¬<<<<<ÇËá<Áe_<Ü”e
     





 .٧٣٠١ برقم   (٥٤٩/١٦) الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)



NLR ;Úflb”⁄aÎ@ÚÓé‰¶a@ZfiÎ˛a@›ï˛a

RPQWMVMRP

Ïm’]m’\ ;Ï’_â⁄’\
Z€“u’\;]⁄…;G‡]ïŸÑ;‹]Á^;È…;Ö…]“’\;€÷à^;\Çb;

كفره،  حـــال  بالصيام  نلزمه  ال  «الــكــافــر  عثيمين۴:  ابـــن  الشيخ  قـــال 
 ± ° ̄ ﴿ تعالى:  قوله  ذلــك  على  والدليل  إســالمــه،  بعد  بقضائه  وال 
 ½  ¼  »  º  ¹  ̧  ¶  μ  ́  ³  ²
كانت  فـــإذا  [الــتــوبــة].   ﴾Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
النفقات وبعضها متعد ال تُقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب 

 v u t s﴿ :أولى، وكونه ال يقضي إذا أسلم، دليله قوله تعالى
z y x w } | ﴾ [األنفال: ٣٨]. وثبت من طريق التواتر عن 
رسول  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  أنه كان ال يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات، ولكنه 
يعاقب على تركها في اآلخرة إذا لم يسلم، وعلى ترك جميع واجبات الدين 
ألنه إذا كان المسلم المطيع للَّه الملتزم بشرعه قد يعاقب عليها، فالمستكبر 
من باب أولى، وإذا كان الكافر يُعذب على ما يتمتع به من نعم اللَّه من طعام، 
وشراب، ولباس، ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى، والدليل ما 

 ì ë ê é è ﴿:ذكره اللَّه عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين
ö õ ô ó ò ñ ð ï î í مض ü û مظ جع مع 
جغ مغ جف حف خف﴾ [المدثر]، فذكروا أربعة أسباب منها ترك واجبات، 

فإن قال قائل: تكذيبهم بيوم الدين كفر، وهو الذي أدخلهم سقر؟

’�����z�����‹�����ΩafiÎ˛a



NLSÚ���iä���Ã���€a @Ö˝������i @ø @ÊÏ���‡���‹���é���Ωa

RPQWMVMRP

المذكورات  لهذه  أن  ولو  أسباب،  أربعة  ذكروا  «أنهم   ZlaÏv€bœ
ذكرها  في  يكن  لم  النار،  إدخالهم  في  ا  أثرً الدين  بيوم  تكذيبهم  مع 
فــائــدة، ولـــو أنــهــم لــم يــعــاقــبــوا عــلــيــهــا مــا جـــرت عــلــى بــالــهــم، فــالــســبــب 
نــطــعــم  نـــك  ولـــم  والــثــانــيــة:  الــمــصــلــيــن (الـــصـــالة)،  مـــن  نـــك  لـــم  األول: 
الــمــســكــيــن (الـــزكـــاة)، والــثــالــث: وكــنــا نــخــوض مــع الــخــائــضــيــن (مــثــل 

 .(١ ــه)، الــرابــع: وكــنــا نــكــذب بــيــوم الــديــن»( االســتــهــزاء بــآيــات الــلَّ
VÿÒ^ä÷]<ŸÁœË<V۴ÿÚ â<^€“

والقضاء؟  اإلمساك  يلزمه  فهل  النهار،  انتهاء  في  الكافر  أسلم  لو 
وال قــضــاء؟ إمــســاك  أو ال يــلــزمــه  دون الــقــضــاء؟  اإلمــســاك  أو 

الراجح:  والقول  العلم،  أهل  بين  خالف  المسألة  «في   ZlaÏv€a
مــن  صـــار  ألنـــه  اإلمـــســـاك؛  فــيــلــزمــه  الــقــضــاء،  دون  اإلمـــســـاك  يــلــزمــه  أنـــه 
أهـــل  مـــن  لـــيـــس  ذلــــك  قـــبـــل  ألنــــه  الـــقـــضـــاء  يـــلـــزمـــه  وال  الــــوجــــوب،  أهــــل 
اإلمساك،  يلزمه  فإنه  النهار  أثناء  في  بلغ  إذا  كالصبي  فهو  الوجوب، 

.(٢ الــراجــح فــي هــذه الــمــســألــة»( وال يــلــزمــه الــقــضــاء عــلــى الــقــول 
     





 .(٣٢٢/٦-٣٢٣) المستقنع  زاد  على  الممتع  الشرح   (١)
 .(٩٦/١٩-٩٧) عثيمين۴  ابن  الشيخ  ورسائل   فتاو مجموع   (٢)
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Ï¬d\Ö’\ ;Ï’_â⁄’\
◊zâfi’\;€zËæfih;

السعودية  العربية  المملكة  في  العلماء  كبار  هيئة  من  قرار  صدر 
منع  في  الشرعي  الحكم  يوضح  ١٣٩٦/٤/١٣هـ  وتاريخ   ٤٢ برقم 
الشريعة  أن  إلى  ا  «نظرً نصه:  وهذا  وتنظيمه،  النسل  وتحديد  الحمل، 
اإلســالمــيــة تــرغــب فــي انــتــشــار الــنــســل وتــكــثــيــره، وتــعــتــبــر الــنــســل نــعــمــة 
فــقــد تــضــافــرت بــذلــك  ــه بــهــا عــلــى عـــبـــاده،  ومــنــة عــظــيــمــة مـــنَّ الــلَّ  كــبــر
ـــه وســـنـــة رســـولـــهملسو هيلع هللا ىلص مــمــا أوردتــــه  الـــنـــصـــوص الــشــرعــيــة مـــن كـــتـــاب الـــلَّ
واإلفــتــاء فــي بــحــثــهــا الــمــعــد لــلــهــيــئــة  الــلــجــنــة الــدائــمــة لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة 

والــمــقــدم لــهــا.

مــصــادم  الــحــمــل،  مــنــع  أو  الــنــســل،  بــتــحــديــد  الــقــول  أن  إلــى  ا  ونــظــرً
اإلسالمية  وللشريعة  عليها،  الخلق  اللَّه  فطر  التي  اإلنسانية  للفطرة 
الـــقـــول  دعـــــاة  أن  إلــــى  ا  ونــــظــــرً لـــعـــبـــاده،  تـــعـــالـــى  الـــــرب  ارتـــضـــاهـــا  الـــتـــي 
الـــكـــيـــد  إلـــــى  بـــدعـــوتـــهـــا  تـــهـــدف  فـــئـــة  الـــحـــمـــل  مـــنـــع  أو  الـــنـــســـل  بـــتـــحـــديـــد 
لــلــمــســلــمــيــن بــصــفــة عـــامـــة، ولـــألمـــة الــعــربــيــة الــمــســلــمــة بــصــفــة خــاصــة، 
في  أن  وحيث  وأهلها،  البالد  استعمار  على  القدرة  لهم  تكون  حتى 
ــه تــعــالــى،  ــا مــن أعــمــال الــجــاهــلــيــة، وســوء ظــن بــالــلَّ األخــذ بــذلــك ضــربً
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ـــا لــلــكــيــان اإلســـالمـــي الــمــتــكــون مـــن كـــثـــرة الــلــبــنــات الــبــشــريــة  وإضـــعـــافً
وتــرابــطــهــا.

ا،  مطلقً النسل  تحديد  يجوز  ال  بأنه  يقرر  المجلس  فإن  كله  لذلك 
ألن  اإلمــالق؛  خشية  ذلــك  مــن  القصد  كــان  إذا  الحمل  منع  يجوز  وال 
إال  األرض  في  دابــة  من  ومــا  المتين،  القوة  ذو  الــرزاق  هو  تعالى  اللَّه 

رزقها. اللَّه  على 
تــلــد  ال  الــمــرأة  كــكــون  مــحــقــقــة،  لــضــرورة  الــحــمــل  مــنــع  كــان  إذا  أمــا 
إلخــــراج  جـــراحـــيـــة  عــمــلــيــة  إجـــــراء  إلــــى  مــعــهــا  وتـــضـــطـــر  عـــاديـــة،  والدة 
ال  فــإنــه  الـــزوجـــان،  يــراهــا  لــمــصــلــحــة  مــا  لــفــتــرة  تــأخــيــره  كـــان  أو  الــولــد، 
األحاديث  في  جاء  بما  عمالً  تأخيره،  أو  الحمل  منع  من  حينئذ  مانع 
عــلــيــهــم  ــه  الــلَّ رضـــوان  الــصــحــابــة  مــن  جــمــع  عــن  روي  ومــا  الــصــحــيــحــة، 
ــا مــع مــا صــرح بــه بــعــض الــفــقــهــاء مــن جــواز  مــن جــواز الــعــزل، وتــمــشــيً
الحمل  منع  يتعين  قد  بل  األربعين،  قبل  النطفة  إللقاء  الدواء  شرب 

.(١ الــضــرورة الــمــحــقــقــة»( فــي حــالــة ثــبــوت 
  





 .(٥٢٩/٢-٥٣٠) العلماء  كبار  هيئة  أبحاث   (١)
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الـــتـــشـــبـــه  عـــــن  لــــنــــهــــي  ا فـــــي  والــــســــنــــة  الــــكــــتــــاب  مـــــن  األدلــــــــة  وردت 
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  ﴿ قــالگ:  بــالــكــفــار، 
 ~  }  | {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
«فــأخــبــرڽ  الــجــاثــيــة].   [  ﴾§  ¦  ¥  ¤  £ ¢  ¡ ے 
بعد  اختلفوا  وأنهم  والدنيا،  الدين  بنعم  إسرائيل  بني  على  أنعم  أنه 
مـــجـــيء الــعــلــم بــغــيــاً مـــن بــعــضــهــم عــلــى بـــعـــض، ثـــم جــعــل مــحــمــداًملسو هيلع هللا ىلص 
عـــلـــى شـــريـــعـــة شـــرعـــهـــا لـــه وأمـــــره بـــاتـــبـــاعـــهـــا، ونـــهـــاه عـــن اتـــبـــاع أهــــواء 
خــالــف  مــن  كــل  يــعــلــمــون  ال  الــذيــن  فــي  دخــل  وقــد  يــعــلــمــون،  ال  الــذيــن 
الظاهر   الهد من  عليه  هم  وما  يهوونه  ما  كل  وأهواؤهم  شريعته، 
الــــذي هـــو مـــن مـــوجـــبـــات ديــنــهــم الـــبـــاطـــل، ومــوافــقــتــهــم فــيــه اتـــبـــاع لــمــا 
يــهــوونــه، ولــهــذا يــفــرح الــكــافــرون بــمــوافــقــة الــمــســلــمــيــن لــهــم فــي بــعــض 
فرض  ولو  ذلك،  لتحصيل  عظيماً  ماالً  يبذلوا  لو  ويودون  أمورهم، 
لمتابعتهم  أحسم  فيه  فمخالفتهم  أهوائهم  اتباع  من  ليس  الفعل  أن 

.(١ ــه فــي تــركــهــا»( فــي أهــوائــهــم، وأعــون عــلــى حــصــول مــرضــاة الــلَّ
 (٢٢/١) ۴ مــخــتــصــر اقــتــضــاء الــصــراط الــمــســتــقــيــم لــشــيــخ اإلســــالم ابـــن تــيــمــيــة   (١)]
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 W  V  U  T  S  R  Q ومنها قوله تعالى: ﴿ 
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ]  \  [  Z  Y X
 r  q  p  o  n  m l  k  j  i  h  g

.[١٤٩-١٥٠ s﴾[البقرة: 

واحـــد مــن الــســلــف: «مــعــنــاه لــئــال يــحــتــج الــيــهــود عــلــيــكــم  قـــال غــيــر 
أن  فــي قــبــلــتــنــا، فــيــوشــك  وافــقــونــا  قــد  فــي الــقــبــلــة، فــيــقــولــون:  بــالــمــوافــقــة 
ــه بــمــخــالــفــتــهــم فــي الــقــبــلــة هــذه الــحــجــة،  يــوافــقــونــا فــي ديــنــنــا، فــقــطــع الــلَّ
الــنــاس  مــخــالــفــة  وتــغــيــيــرهــا،  الــقــبــلــة  تــنــح  حــكــمــة  مــن  أن  ســبــحــانــه  فــبــيــن 
الـــكـــافـــريـــن فــــي قـــبـــلـــتـــهـــم، لـــيـــكـــون ذلــــك أقـــطـــع لـــمـــا يـــطـــمـــعـــون فـــيـــه مــن 
ومــوافــقــة،  مــخــالــفــة  كــل  فــي  ثــابــت  الــمــعــنــى  هـــذا  أن  ومــعــلــوم  الــبــاطــل، 
كان،  ما  مثل  الحجة  له  كان  أمره،  من  شيء  في  بِع  أتُّ إذا  الكافر  فإن 

.(١ أو قــريــب مــمــا كــان لــلــيــهــود مــن الــحــجــة فــي الــقــبــلــة»(
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عــمــرک  ابــن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   رو

 .(٢ )« ــمْ ــنْــهُ ــوَ مِ ــهُ فَ مٍ  ــوْ بِــقَ ــبَّــهَ  ــشَ تَ ــنْ  قــال: «مَ
قــــال شـــيـــخ اإلســــــالم ابــــن تـــيـــمـــيـــة۴: «وأقــــــل أحــــوالــــه يــقــتــضــي 
بــهــم،  الــمــتــشــبــه  كــفــر  يــقــتــضــي  ظـــاهـــره  كـــان  وإن  بـــهـــم،  الــتــشــبــه  تــحــريــم 

بتصرف. العقل  ناصر  د.  بتحقيق: 
العقل.  ناصر  د.  بتحقيق:   (٢٣/١) المستقيم  الصراط  اقتضاء  مختصر   (١)

حسنه  كما  جيد،  إسناد  هذا  تيمية۴  ابن  اإلسالم  شيخ  وقال   ،٤٠٣١ برقم   (٢)
الباري (٩٨/٦).  فتح  في  حجر۴  ابن  الحافظ 
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 ،[٥١ [الـــمـــائـــدة:   ﴾3  2  1  0  /  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فـــي  كــمــا 
هــذا عــلــى الــتــشــبــه الــمــطــلــق، فــإنــه يــوجــب الــكــفــر، ويــقــتــضــي  فــقــد يــحــمــل 
تــحــريــم أبـــعـــاض ذلــــك، وقـــد يــحــمــل عــلــى أنـــه صـــار مــنــهــم فـــي الــقــدر 
شــعــاراً  أو  مــعــصــيــة  أو  كـــفـــراً  كـــان  فـــإن  فــيــه،  شــابــهــهــم  الـــذي  الــمــشــتــرك 

.(١ أو لــلــمــعــصــيــة كــان حــكــمــه كــذلــك»( لــلــكــفــر 
أن  لـــــخـــــدريگ  ا ســـعـــيـــد  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  وفـــــي 
تَّى  حَ ةِ  ذَّ بِالْقُ ةِ  ذَّ الْقُ وَ  ذْ حَ مْ  بْلَكُ قَ انَ  كَ نْ  مَ نَنَ  سَ نَّ  «لَتَتبِعُ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
 ، ــودُ ــهُ ــيَ لْ ــه، ا ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ يَ ــالــوا:  »، قَ ــوهُ ــمُ ــتُ ــلْ خَ ــدَ ــبٍّ لَ ضَ ــرَ  ــحْ ــوا جُ ــلُ خَ لَــوْ دَ

.(٢ )« ــنْ ــمَ : «فَ ــالَ ؟ قَ ــارَ الــنَّــصَ وَ
أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ورو
ونِ  ـــرُ ـــقُ لْ ا ـــذِ  بِـــأخْ ـــتِـــي  مَّ أُ ـــذَ  خُ ـــأْ تَ ـــتَّـــى  حَ ـــةُ  ـــاعَ الـــسَّ ـــومُ  ـــقُُ تَ قـــال: «الَ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
سِ  ــارِ ــفَ ــهِ كَ ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ يَ  : ــيــلَ ــقِ فَ  ،« اعٍ رَ ــذِ بـِ ـــا  اعً رَ ذِ ، وَ ــرٍ ــبْ بِــشِ ا  ــرً ــبْ شِ ــا،  ــهَ ــلَ ــبْ قَ

.(٣ )« ولَــئِــكَ إِال أُ الــنَّــاسُ  ــنِ  مَ : «وَ ــالَ ومِ ؟ قَ الــرُّ وَ
والــروم،  وفــارس   ،ومــشــابــهــة بــعــض طــوائــف الــيــهــود والــنــصــار»
فــإذا كــان الــكــتــاب  وال يــقــال:  ــه ورســولــه وهــو الــمــطــلــوب،  مــمــا ذمــه الــلَّ
الكتاب  ألن  عنه؟  النهي  فائدة  فما  ذلك،  وقوع  على  دال  قد  والسنة 
طــائــفــة  األمــــة  هــــذه  فـــي  يــــزال  ال  أنــــه  عـــلـــى  دال  – قـــد  – أيـــضـــاً  والـــســـنـــة 

العقل.  ناصر  د.  بتحقيق  ص٨٨-٨٩  المستقيم  الصراط  اقتضاء  مختصر   (١)
 .٢٦٦٩ برقم  مسلم  وصحيح   ٧٣٢٠ برقم  البخاري  صحيح   (٢)

 .٧٣١٩ برقم  البخاري  صحيح   (٣)

’�����z�����‹�����Ωa
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ــعــث بــه مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص إلــى قــيــام الــســاعــة، وأنــهــا  مــتــمــســكــة بــالــحــق الــذي بُ
الــطــائــفــة  لــهــذه  تــكــثــيــر  ذلـــك  عــن  الــنــهــي  فــفــي  ضــاللــة،  عــلــى  تــجــتــمــع  ال 
أن  الـــمـــجـــيـــب  ــــه  لــــلَّ ا فـــنـــســـأل  إيـــمـــانـــهـــا،  وزيــــــادة  وتـــثـــبـــيـــتـــهـــا،  الـــمـــنـــصـــورة 

١). اهـــ يــجــعــلــنــا مــنــهــا(
وأمــا اإلجــمــاع، فــمــن ذلــك أن أمــيــر الــمــؤمــنــيــن عــمــرگ وكــذلــك 
واألئـــمـــة مـــن بـــعـــده وســـائـــر الـــفـــقـــهـــاء، جــعــلــوا فـــي الـــشـــروط  الــصــحــابــة 
الـــمـــشـــروطـــة عــلــى أهـــل الـــذمـــة مـــن الـــنـــصـــار وغـــيـــرهـــم فــيــمــا شــرطــوه 
إن  مــجــالــســنــا  مـــن  لـــهـــم  ونـــقـــوم  الــمــســلــمــيــن،  نـــوقـــر  أن  أنـــفـــســـهـــم:  عـــلـــى 
أو  كــســوة  مــالبــســهــم،  مــن  شــيء  فــي  بــهــم  نــتــشــبــه  وال  الــجــلــوس،  أرادوا 

٢).. إلــى آخــر الــشــروط. أو نــعــلــيــن( عــمــامــة، 
الــذمــة  أهـــل  شـــروط  فــي  األصــفــهــانــي  الــشــيــخ  أبـــو  الــحــافــظ   ورو
فــيــجــري  الـــذمـــة،  أهـــل  تــكــاتــبــوا  ال  أن  كـــتـــب:  عـــمـــرگ  أن  بـــإســـنـــاده: 

 .(٣ وال تــظــلــمــوهــم( ــنــوهــم وأذلــوهــم  ــكْ وال تُ بــيــنــكــم وبــيــنــهــم الــمــودة، 

بــتــحــقــيــق  تيمية۴  ابن  اإلسالم  لــشــيــخ  لــمــســتــقــيــم  ا الصراط  اقتضاء  مــخــتــصــر   (١)
ص٤٩.  لــعــقــل  ا نــاصــر  د. 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية۴ في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم (٣٦٣/١-  (٢)
العقل:  ناصر  د.  محققه  وقال  جيد،  بإسناد  الكرماني]  [وهو  حرب  رواه   :(٣٦٥
كتاب   ،الكبر السنن  في  بسنده  السياق  في  اختالف  مع  أكثره  البيهقي  أخرج 
أحكام  وانظر   ،(٢٠٢/٩) الجزية  على  الصلح  كتاب  يكتب  اإلمام  باب  الجزية 
أيضاً  تيمية۴  ابن  اإلسالم  شيخ  وقال  ص٤٥٢-٤٥٣،  القيم  البن  الذمة  أهل 
(٣٦٥/١): وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها 

األئمة.  وسائر  وأصحابهم  المتبوعين  األئمة  من  العلماء  بين  الجملة  في 
البن  الذمة  أهل  أحكام  وانظر   .(٣٦٧/١) المستقيم  الصراط  اقتضاء  عن  نقالً   (٣)]
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أنــه  الـــعـــاصک  بـــن  عــمــرو  بـــن  ـــه  الـــلَّ عــبــد  عـــن  ورد  مـــا  ذلـــك  ومـــن 
وتشبه  ومهرجانهم  نيروزهم  وصنع  األعاجم،  ببالد  بنى  «من  قال: 
١). وغــيــر  بــهــم حــتــى يــمــوت وهـــو كــذلــك، حــشــر مــعــهــم يـــوم الــقــيــامــة»(

ومــن بــعــدهــم. ذلــك مــن اآلثــار عــن الــصــحــابــة 

لــمــشــابــهــة  ا ألن  بــالــبــاطــن؛  لــتــشــبــه  ا إلـــى  يــقــود  بــالــظــاهــر  لــتــشــبــه  «وا
أن  كــمــا  لــبــاطــن.  ا فــي  ومواالة  ومــحــبــة،  مــودة  نــوع  تــورث  لــظــاهــر  ا فــي 
يــشــهــد  أمــر  وهــذا  لــظــاهــر،  ا فــي  لــمــشــابــهــة  ا تــورث  لــبــاطــن  ا فــي  لــمــحــبــة  ا
واحـــد،  بــلــد  مـــن  نـــا  كـــا إذا  لــرجــلــيــن  ا إن  حــتــى  لـــتـــجـــربـــة،  وا لـــحـــس  ا بـــه 
واالئــــتــــالف  لــــمــــودة  ا مــــن  بـــيـــنـــهـــمـــا  كـــــان  غــــربــــة  دار  فــــي  اجـــتـــمـــعـــوا  ثــــم 
كــانــا  أو  مــتــعــارفــيــن،  يــكــونــا  لـــم  مــصــرهــمــا  فـــي  نـــا  كـــا وإن  عــظــيــم،  أمـــر 
اخـــتـــصـــا  وصــــف  نــــوع  لـــبـــلـــد  ا فــــي  االشــــتــــراك  ألن  وذاك  مـــتـــهـــاجـــريـــن، 
تـــورث  دنــيــويــة  أمـــور  فـــي  لــمــشــابــهــة  ا كــانــت  فـــإذا  لــغــربــة،  ا بــلــد  عـــن  بـــه 
فــإن  ديــنــيــة؟  أمـــور  فـــي  بــالــمــشــابــهــة  فــكــيــف  لـــهـــم،  لـــمـــواالة  وا لــمــحــبــة  ا
لــمــواالة  وا لــمــحــبــة  وا وأشــد،  أكــثــر  لــمــواالة  ا مــن  نــوع  إلــى  قــتــضــاءهــا  ا

 '  &  %  $  #  "  ﴿ گ:  قـــــال  اإليـــــمـــــان،  تــــنــــافــــي  لــــهــــم 
 .(٢ ) «[٥١ -﴾ [الــمــائــدة:   ,  +  * )  (

ص٤٥٢-٤٥٥. القيم۴ 
وروي  تيمية۴:  ابن  اإلسالم  شيخ  قال   (٢٣٤/٩)  الكبر البيهقي  سنن   (١)
عمرو  بن  ه  اللَّ عبد  عن  المغيرة  أبي  عن  عون  حدثنا  أسامة  أبي  عن  صحيح  بإسناد 
قال: من بنى ببالد األعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت 

 .(٢٠٠/١) المستقيم  الصراط  اقتضاء  القيامة.  يوم  معهم  شر  حُ كذلك  وهو 
ناصر  د.  تحقيق  تيمية۴.  ابن  اإلسالم  لشيخ  المستقيم  الصراط  اقتضاء  مختصر   (٢)

]

]

’�����z�����‹�����ΩafiÎ˛a



NMQÚ���iä���Ã���€a @Ö˝������i @ø @ÊÏ���‡���‹���é���Ωa

RPQWMVMRP

 ´  ﴿ تعالى:  قال   ، باطناً التشبه  على  دليل  ظاهراً  التشبه  إن  بل 
 Â  Á  À  ¿ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ

.[١١٨ [البقرة:   ﴾  É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã

والصالحين  العلم  أهل  بزي  تزيا  فمن  ذلك،  على  شاهد  والحال 
االقــتــداء بــهــم، واالبــتــعــاد عــن خــالف ذلــك،  وجــد مــن نــفــســه قــوة عــلــى 
الــفــســق، ســهــل عــلــى نــفــســه  وأهــل  بــزي الــســفــهــاء  مــن تــزيــا  أن  والــعــكــس 

مــتــابــعــتــهــم وتــقــلــيــدهــم.
 والنصار اليهود  رأينا  وقد  تيمية۴:  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
الـــذيـــن عـــاشـــروا الــمــســلــمــيــن، هـــم أقـــل كـــفـــراً مـــن غـــيـــرهـــم، كــمــا رأيــنــا 
الــمــســلــمــيــن الـــذيـــن أكـــثـــروا مـــن مــعــاشــرة الــيــهــود والـــنـــصـــار هـــم أقــل 

 .(١ إيــمــانــاً مــن غــيــرهــم مــمــن جــرد اإلســالم» (
الــمــثــال:  فــعــلــى ســبــيــل  فــاعــلــه،  يــقــصــده  وإن لــم  عــنــه  والــتــشــبــه مــنــهــي 
لـــو حــلــق لــحــيــتــه ولـــم يــقــصــد الــتــشــبــه بــالــكــفــار، فـــإن فــعــلــه تــشــبــه لــقــول 
 .(٢ ى»( اللِّحَ وا  فُ وْْ أَ وَ  ، بَ ارِ وَ الشَّ وا  فُ حْ أَ كِينَ  رِ شْ الْمُ وا  الِفُ «خَ النبيملسو هيلع هللا ىلص: 
ويــمــثــل  اإلنــــســــان،  عـــمـــل  مـــن  يـــكـــن  لـــم  وإن  الـــتـــشـــبـــه  يــحــصــل  كـــمـــا 
ـــونَ  ـــغُ ـــبُ ـــصْ يَ الَ    ــــارَ لــــنَّــــصَ ا وَ ــــودَ  ــــهُ ــــيَ لْ ا «إِنَّ  قـــــالملسو هيلع هللا ىلص:  بـــالـــتـــشـــبـــيـــب،  ذلــــك 

ص٢٢٠-٢٢١. العقل 
ص٢٢٠. العقل  ناصر  د.  تحقيق  المستقيم  الصراط  اقتضاء  مختصر   (١)

.٢٥٩ برقم  مسلم  صحيح   (٢)
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الــعــبــد،  فــعــل  مــن  ال  وخــلــقــه  ــه  الــلَّ فــعــل  مــن  ١). فــالــتــشــبــيــب  )« ــمْ ــوهُ ــفُ ــالِ ــخَ فَ
ومـــع ذلـــك فــتــركــه وعـــدم تــغــيــيــره مــن الــتــشــبــه الــمــنــهــي عــنــه، فــمــا بــالــك 
أهــل  عــلــيــه  مـــا  عــلــى  والــفــســوق  الــكــفــر  أهـــل  عــلــيــه  مـــا  يــخــتــار  بــمــن  إذن 

والــصــالح.  الــهــد
فـــتـــح  يــــــوم  قــــحــــافــــة  بــــــي  أ بــــيــــه  بــــأ لــــصــــديــــق  ا بــــكــــر  بــــــو  أ جــــــاء  وحــــيــــن 
رأســـه   ورأ ـــهملسو هيلع هللا ىلص  لـــلَّ ا رســــول  يــــدي  بـــيـــن  وضـــعـــه  حـــتـــى  يــحــمــلــه  مـــكـــة 
يـــة:  روا وفـــي   ،(٢ )« ــــيءٍ بِــــشَ ا  ـــذَ هَ وا  ـــرُ ـــيِّ قـــال: «غَ  ، بــيــاضــاً لــثــغــامــة  ا كــأنــهــا 
لــشــيــب  ا هــذا  يــغــيــر  أن  لــمــســلــم  ا عــلــى  ولــذلــك  ٣)؛  )« دَ  ا ــوَ لــسَّ ا ِــبُــوا  ــن ــتَ «واجْ
لــمــخــالــفــة  ا تــحــصــل  حــتــى  الــحــديــث  بــذلــك  ورد  كــمــا  لــكــتــم،  وا بــالــحــنــاء 

.لــنــصــار وا لــلــيــهــود 
ZÈjín€a@‚bÿycZÈjín€a@‚bÿyc

 #  "  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــكــفــر،  إلـــى  بــصــاحــبــه  الــتــشــبــه  يــصــل  قــد 
 2  1  0  /  . -  ,  +  * )  (  '  &  %  $

.[٥١ 3﴾ [الــمــائــدة: 

اليهود  تولى  من  أن  الكريمة  اآلية  هذه  في  كر  «ذُ الشنقيطي:  قال 
.(٤ والــنــصــار مــن الــمــســلــمــيــن، فــإنــه يــكــون مــنــه بــتــولــيــه إيــاهــم »(

.٢١٠٣ برقم  مسلم  وصحيح   ٣٤٦٢ برقم  البخاري  صحيح   (١)
.٢١٠١ برقم  مسلم  صحيح   (٢)
.٢١٠١ برقم  مسلم  صحيح   (٣)

.(١٣٢/٢) للشنقيطي  البيان  أضواء   (٤)
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المواالة  تكن  لم  إذا  فيما  ذلك  محل  «أن  آخر:  موضع  في  وبين 
مـــعـــذور،  فــصــاحــبــهــا  ذلــــك  بـــســـبـــب  كـــانـــت  وإن  وتـــقـــيـــة،  خــــوف  بـــســـبـــب 

 μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  ﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه  وهـــو 
[آل   ﴾  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
الــقــاضــيــة  اآليــات  لــكــل  بــيــان  فــيــهــا  الــكــريــمــة  اآليــة  فــهــذه   ،[٢٨ عــمــران: 
حـــالـــة  فــــي  ذلـــــك  مـــحـــل  أن  وإيــــضــــاح   ، مـــطـــلـــقـــاً الـــكـــفـــار  مـــــــواالة  بـــمـــنـــع 
االخــتــيــار، وأمــا عــنــد الــخــوف والــتــقــيــة، فــيــرخــص فــي مــواالتــهــم بــقــدر 
ــكــتــفــى بــهــا شــرهــم، ويــشــتــرط فــي ذلــك ســالمــة الــبــاطــن  يُ الــمــداراة الــتــي 

مــن تــلــك الــمــواالة:
ــــرارٍ ــــطِّ ــلــى اضْ ـــــــورَ عَ ـــأتِـــي األُمُ ـــــنْ يَ اومَ ــــــا اخـــــتـــــيـــــارً ــــــهَ ــــــيِ ــــــلِ آتَ ــــــثِ ــــــمْ ــــــسَ كَ ــــــيْ ــــــلَ فَ

عـــمـــداً  الـــكـــفـــار  تـــولـــى  مــــن  أن  اآليــــــات  هـــــذه  ظــــواهــــر  مــــن  ويـــفـــهـــم 
.(١ اخــتــيــاراً رغــبــة فــيــهــم أنــه كــافــر مــثــلــهــم»(

يــأت  لـــم  بــعــبــادة  جـــاء  مـــن  فــكــل  لــبــدعــة،  ا إلـــى  لــتــشــبــه  ا يــصــل  وقـــد 
بــن  عبدالعزيز  الشيخ  قال   ،والنصار اليهود  شابه  فقد  الشرع  بها 
الــســلــف  وعــن  ــهملسو هيلع هللا ىلص  لــلَّ ا رســـول  أصــحــاب  عــن  ثــبــت  بـــاز۴: «وقـــد 
إال  ذاك  ومــا  مــنــهــا،  لــتــرهــيــب  وا لــبــدع،  ا مــن  لــتــحــذيــر  ا بــعــدهــم  الــصــالــح 
ــه  لــلَّ ا بــأعــداء  وتــشــبــه  ــه،  لــلَّ ا بــه  يأذن  لــم  وشرع  لــديــن،  ا فــي  زيادة  ألنــهــا 
مــا  فــيــه  بــتــداعــهــم  وا ديــنــهــم  فـــي  زيــادتــهــم  فـــي   لـــنـــصـــار وا لــيــهــود  ا مـــن 
تــهــامــه  وا اإلســالمــي،  لــلــديــن  لــتــنــقــص  ا الزمــهــا  وألن  ــه،  لــلَّ ا بــه  يــأذن  لــم 

 .(١٣٣/٢) للشنقيطي  البيان  أضواء   (١)
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لــمــنــكــر  وا لــعــظــيــم،  ا لــفــســاد  ا مــن  هــذا  فــي  مــا  ومــعــلــوم  لــكــمــال،  ا بــعــدم 
 N  M  L  K  ﴿ تــعــالــى:  ــه  لــلَّ ا لــقــول  لــمــصــادمــة  وا لــشــنــيــع،  ا
 .(١ )«[٣ ئــــــدة: لــــــمــــــا [ا  ﴾U  T  S  R  Q  P  O
مــبــتــدعــوهــا  تــشــبــه  وقد  النبوي،  بــالــمــولــد  االحتفال  بدعة  ذلك  ومثال 

بــالــقــذة. لــقــذة  ا حــذو   بــالــنــصــار

ومــن الــتــشــبــه مــا يــكــون كــبــيــرة مــن الــكــبــائــر، مــثــل تــهــنــئــة الــكــفــار مــن 
الــيــهــود والـــنـــصـــار وغــيــرهــم بــأعــيــادهــم، لــمــا فـــي ذلـــك مـــن إعــانــتــهــم 

والــضــالل. وإقــرارهــم عــلــى مــا هــم عــلــيــه مــن الــفــجــور 

قــال ابــن الــقــيــم۴: «وأمــا الــتــهــنــئــة بــشــعــائــر الــكــفــر الــمــخــتــصــة بــه، 
فــحــرام بــاالتــفــاق مــثــل أن تــهــنــئــهــم بــأعــيــادهــم وصــومــهــم، فــيــقــول: عــيــد 
مــن  إن ســلــم قــائــلــه  فــهــذا  الــعــيــد ونـــحـــوه،  بــهــذا  أو تــهــنــأ  عــلــيــك،  مـــبـــارك 
للصليب،  بسجوده  يهنئه  أن  بمنزلة  وهو  المحرمات،  من  فهو  الكفر 
الخمر،  بــشــرب  التهنئة  مــن  مقتاً  وأشــد  ــه،  الــلَّ عند  إثــمــاً  أعــظــم  ذلــك  بــل 
قدر  ال  ممن  وكثير  ونحوه،  الحرام..  الفرج  وارتكاب  النفس،  وقتل 
عبداً  هنأ  فمن  فــعــل،  مــا  قبح  يــدري  ال  وهــو  ذلــك  فــي  يقع  عــنــده  للدين 
كان  وقد  وسخطه،  اللَّه  لمقت  تعرض  فقد  كفر،  أو  بدعة،  أو  بمعصية 
وتهنئة  بالواليات،  الظلمة  تهنئة  يتجنبون  العلم  أهل  من  الورع  أهل 
لــمــقــت  اللَّه  تــجــنــبــاً  واإلفــــتــــاء  والـــتـــدريـــس  الـــقـــضـــاء  بــمــنــصــب  الـــجـــهـــال 

ص١١.  البدع  من  التحذير  بعنوان  للشيخ  رسالة   (١)
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اهـ عينه»(١).  من  وسقوطهم 
ــه ورســولــه،  ومـــن الــتــشــبــه مــا يــدخــل بــه الــمــتــشــبــه فــي الــمــعــصــيــة لــلَّ
الترمذي   رو فقد  الكبيرة،  في  بوقوعه  الجزم  يُستطاع  ال  كان  وإن 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  جده  عن  أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  حديث  من  سننه  في 
 ، ارَ بِالنَّصَ الَ  وَ  ، ودِ بِالْيَهُ وا  بَّهُ تَشَ الَ  نَا،  يْرِ بِغَ بَّهَ  تَشَ نْ  مَ نَّا  مِ «لَيْسَ  قال: 
ةُ  ـــارَ شَ اإلِ   ــارَ ــصَ الــنَّ ــيــمَ  ــلِ ــسْ تَ ، وَ ـــابِـــعِ بِـــاألَصَ ةُ  ــــارَ شَ اإلِ ــودِ  ــهُ ــيَ لْ ــيــمَ ا ــلِ ــسْ تَ ـــإِنَّ  فَ

.(٢ )« ــفِّ بِــاألَكُ
واآلثـــار  أولــــى،  تــركــه  أن  إال  بــتــحــريــمــه  يــقــطــع  ال  مـــا  الــتــشــبــه  ومـــن 
فــقــد كــره بــعــضــهــم الــرمــي   ، جــداً عــلــى ذلــك مــن الــســلــف الــصــالــح كــثــيــرة 
بــالــقــوس الــفــارســيــة وكــــان بــعــضــهــم يـــكـــره الـــشـــرب فـــي الـــكـــأس الـــذي 
يــتــشــبــه  ال  حــتــى  األكــــل  عــنــد  الــصــمــت  يـــكـــره  بــعــضــهــم  وكــــان  ســــاق،  لـــه 

بــاألعــاجــم.. وغــيــر ذلــك كــثــيــر.

VÿÒ^ä÷]<ŸÁœË<HÌËÅÁ√ä÷]<ÌÈeÜ√÷]<Ì”◊€€÷^e<^j˛÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]<k◊Ú â
المكون  اللباس  ذلك  البدلة؛  لبس  المسلمين  بالد  من  كثير  في  شاع 
أو  وقميص  بنطلون  على  الــمــالبــس  تقتصر  وقــد  وبنطلون،  جاكيت  مــن 
اللباس  هذا  لبس  فهل  الحر،  لشدة  الصيف  في  كم  بنصف  أو  بكم  فانيال 

الذمة (١٤٤/١).  أهل  أحكام   (١)
برقم  الترمذي  سنن  صحيح  في  كما  األلباني۴  الشيخ  وحسنه   ٢٨٤٨ برقم   (٢)

 .٢١٦٨
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ال؟ أو  المسلمين؟  بغير  التشبه  باب  تحت  يدخل 
ZlaÏ��v��€a األصـــــل فــــي أنــــــواع الـــلـــبـــاس اإلبـــــاحـــــة؛ ألنـــــه مــــن أمــــور 

 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــعــادات، 
الـــدلـــيـــل  دل  مــــا  ذلـــــك  مــــن  ويـــســـتـــثـــنـــى   .[٣٢ [األعـــــــــراف:   ﴾=  <
يــصــف  والــذي  لــلــرجــال،  كــراهــتــه كــالــحــريــر  أو  عــلــى تــحــريــمــه  الــشــرعــي 
ضــيــقــاً  لــكــونــه  أو  الــجــلــد،  لــون  ورائـــه  مــن   ـــر يُ شــفــافــاً  لــكــونــه  الــعــورة؛ 
يـــجـــوز،  ال  وكـــشـــفـــهـــا  كـــشـــفـــهـــا  حـــكـــم  فـــي  حـــيـــنـــئـــذ  ألنــــه  لــــعــــورة؛  ا يـــحـــدد 
وكـــالـــمـــالبـــس الـــتـــي هـــي مـــن ســيــمــا الـــكـــفـــار الـــخـــاصـــة بـــهـــم، فـــال يــجــوز 
بــهــم،  الــتــشــبــه  عـــن  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  لــنــهــي  لـــلـــنـــســـاء؛  وال  لـــلـــرجـــال  ال  لــبــســهــا 
وكـــلـــبـــس الــــرجــــال مـــالبـــس الـــنـــســـاء ولـــبـــس الـــنـــســـاء مـــالبـــس الـــرجـــال؛ 
وليس  بالرجال،  والنساء  بالنساء  الرجال  تشبه  عن  النبيملسو هيلع هللا ىلص  لنهي 
الــلــبــاس الــمــســمــى بــالــبــنــطــلــون والــقــمــيــص مــمــا يــخــتــص لــبــســه بــالــكــفــار، 
بـــل هـــو لـــبـــاس عــــام فـــي الــمــســلــمــيــن والـــكـــافـــريـــن فـــي كــثــيــر مـــن الـــبـــالد 
والــدول، وإنــمــا تــنــفــر الــنــفــوس مــن لــبــس ذلــك فــي بــعــض الــبــالد لــعــدم 
مــوافــقــاً  ذلـــك  كـــان  وإن  الــلــبــاس،  فــي  ســكــانــهــا  عـــادة  ومــخــالــفــة  األلـــف 
بلد  في  كان  إذا  بالمسلم  األولى  لكن  المسلمين،  من  غيرهم  لعادة 
وال فــي الــمــجــامــع  أال يــلــبــســه فــي الــصــالة  لــم يــعــتــد أهــلــهــا ذلــك الــلــبــاس 

.(١ وال فــي الــطــرقــات»( الــعــامــة 
  

.١٦٢٠ برقم   (٣٨/٢٤-٣٩) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)

’�����z�����‹�����ΩafiÎ˛a
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مــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري  رواه  مــــا  بـــالـــكـــفـــار  الـــتـــشـــبـــه  مـــظـــاهـــر  ومــــن 
وابــن عــبــاسک قــاال: لــمــا نــزل بــرســول الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص  حــديــث عــائــشــةڤ 
وجهه،  عن  كشفها  بها  اغتم  فإذا  وجهه،  على  له  خميصة  يطرح  طفق 
ــبُــورَ  وا قُ ــذُ ــخَ اتَّ   ــارَ الــنَّــصَ ــودِ وَ ــهُ ــيَ لْ ــى ا ــلَ ــه عَ الــلَّ ــنَــةُ  ــعْ فــقــال وهــو كــذلــك: «لَ

 .(١ ــوا( ــنَــعُ صَ ــا  رُ مَ ــذِّ ــحَ يُ  « ــدَ ــاجِ ــسَ ــمْ مَ ــبِــيَــائِــهِ نْ أَ
وأم  ســلــمــة  أم  أن  عـــائـــشـــة  حـــديـــث  مـــن  عــنــهــمــا  الــصــحــيــحــيــن  وفـــي 
يقال  الحبشة  بأرض  رأينها  كنيسة،  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  لرسول  ذكرتا  حبيبةک 
لــهــا: مــاريــة، وذكــرتــا مــن حــســنــهــا وتــصــاويــر فــيــهــا، فــقــال الــرســولملسو هيلع هللا ىلص: 
ا  ــوْ ــنَ بَ ــالِــحُ  الــصَّ ــلُ  جُ الــرَّ وِ  أَ ــالِــحُ  الــصَّ ــدُ  ــبْ ــعَ لْ ا ــمُ  فِــيــهِ ــاتَ  مَ ا  إِذَ مٌ  ـــوْ قَ ـكَ  ولَــئـِ «أُ
ــقِ  ــلْ ارُ الْــخَ ــرَ ــئِــكَ شِ ولَ ، أُ رَ ــوَ الــصُّ ــكَ  تِــلْ فِــيــهِ  وا  رُ ــوَّ صَ ا، وَ ــدً ــجِ ــسْ هِ مَ ــرِ ــبْ ــى قَ ــلَ عَ

 .(٢ ــه»( الــلَّ ــنْــدَ  عِ
واللعن  منه  التحذير  «فهذا  تيمية۴:  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
الصالح  الرجل  قبر  على  المساجد  بناء  في  الكتاب  أهل  مشابهة  عن 
هــــذا، ودلـــيـــل عــلــى الـــحـــذر مــن  صـــريـــح فـــي الــنــهــي عـــن الــمــشــابــهــة فـــي 

 .٥٣١ برقم  مسلم  وصحيح   ٤٣٥ برقم  البخاري  صحيح   (١)
.٥٢٨ برقم  مسلم  وصحيح  برقم٤٢٧  البخاري  صحيح   (٢)
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هذا  من  تكون  أن  أعمالهم  سائر  في  يؤمن  ال  حيث  أعمالهم،  جنس 
األمـــة، مــن  الــجــنــس، ثـــم مـــن الــمــعــلــوم مـــا قـــد ابــتــلــى بـــه كــثــيــر مـــن هـــذه 
مــســاجــد بــال بــنــاء، وكــال  بــنــاء الــمــســاجــد عــلــى الــقــبــور، واتــخــاذ الــقــبــور 

 .(١ األمــريــن مــحــرم مــلــعــون فــاعــلــه بــالــمــســتــفــيــض مــن الــســنــة»(

ومـــــن مـــظـــاهـــر الـــتـــشـــبـــه بـــالـــكـــفـــار مــــا يـــحـــصـــل مــــن شــــبــــاب وفـــتـــيـــان 
الـــمـــســـلـــمـــيـــن مــــن الـــتـــشـــبـــه بـــالـــكـــفـــار فــــي مـــالبـــســـهـــم وهـــيـــئـــاتـــهـــم ولـــبـــس 
ووصـــل الــشــعــر، وكـــذلـــك قــصــات الــشــعــر الــخــاصــة بــهــم،  الـــســـالســـل، 
ومــشــاهــدة حــيــاتــهــم الــيــومــيــة فــي األفـــالم والــمــســلــســالت، واإلعــجــاب 

والــتــحــدث بــلــغــتــهــم مــن غــيــر حــاجــة إلــى ذلــك. بــهــم 

قــال:  عــمــرو  بــن  ــه  الــلَّ عــبــد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
ـــنْ  مِ هِ  ـــــذِ هَ «إِنَّ  فـــقـــال:  مــعــصــفــريــن  ثـــوبـــيـــن  عـــلـــيَّ  ـــهملسو هيلع هللا ىلص  الـــلَّ رســــول   رأ

.(٢ ــا»( ــهَ ــبَــسْ ــلْ تَ ــال  فَ  ، ــارِ ــفَّ لْــكُ ثِــيَــابِ ا

أراد أنــهــا  عــلــل الــنــهــي عــن لــبــســهــا بــأنــهــا مــن ثــيــاب الــكــفــار، وســواء 
مــمــا  أو  الــدنــيــا،  فــي  بــأنــهــم يــســتــمــتــعــون بــخــالقــهــم  الــكــفــار  يــســتــحــلــه  مــمــا 
يرَ  رِ الْحَ وا  بَسُ لْ تَ «الَ  قالملسو هيلع هللا ىلص:  الحديث  في  كما  لذلك،  الكفار  يعتاده 
فِــي   ــوا  ــلُ كُ ــأْ تَ الَ  وَ  ، ــةِ ــضَّ ــفِ لْ ا وَ ــبِ  هَ الــذَّ ــةِ  آنِــيَ فِــي  ــوا  بُ ــرَ ــشْ تَ الَ  وَ  ، ــاجَ يــبَ الــدِّ الَ  وَ
د.  بتحقيق  تــيــمــيــة۴   ابــن  اإلســـالم  لشيخ  المستقيم  الــصــراط  اقــتــضــاء  مختصر   (١)

.١٠٧ ص١٠٦،  العقل  ناصر 
 .٢٠٧٧ برقم  مسلم  صحيح   (٢)
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١). ولـــهـــذا كــان  )« ةِ ـــــــرَ فِـــي اآلخِ ـــا  ـــنَ لَ ـــا وَ ـــيَ نْ الـــدُّ فِـــي  ـــمْ  ـــهُ ـــا لَ ـــهَ نَّ ـــإِ فَ ـــا،  ـــافِـــهَ ـــحَ صِ
نـــــي الـــذهـــب والـــفـــضـــة تــشــبــهــاً  وأوا الـــعـــلـــمـــاء يــجــعــلــون اتـــخـــاذ الـــحـــريـــر 

.(٢ بــالــكــفــار (
االحـــتـــفـــال  فـــمـــن  األعـــــيـــــاد،  إقــــامــــة  فــــي  بـــالـــكـــفـــار  الـــتـــشـــبـــه   ZbË‰flÎ
وهـــذه  بــالــمــولــد الـــنـــبـــوي، إلـــى االحـــتـــفـــال بــلــيــلــة اإلســــراء والـــمـــعـــراج، 
كــلــهــا أحــدثــت مــحــاكــاة لــلــكــفــار، وكــذلــك األعــيــاد الــوطــنــيــة والــقــومــيــة، 
الــحــب،  بــعــيــد  يــســمــى  مــا  آخــرهــا  ومـــن  الــمــيــالد،  وعــيــد  الــســنــة،  ورأس 
يــــرتــــدي فـــيـــهـــا الـــشـــبـــاب والـــفـــتـــيـــات الـــمـــالبـــس الــــحــــمــــراء، ويـــتـــبـــادلـــون 

الــورود الــحــمــراء.
اإلفرنجية،  واألشهر  الميالد  على  التاريخ  في  االعتماد   ZbË‰flÎ
الــمــســلــمــيــن  مــن  ويــريــدون   ،لــلــنــصــار مــتــابــعــة  عــيــســىگ  مــيــالد  أي 
الــمــيــالدي  الــتــاريــخ  عــلــى  ويــعــتــمــدون  الــهــجــري،  الــتــاريــخ  يــتــركــوا  أن 

الــنــصــرانــي.
فــي  شــــك  وال  حــــاجــــة،  لـــغـــيـــر  واقـــتـــنـــاؤهـــا  الــــكــــالب  تـــربـــيـــة   ZbË‰flÎ
وردت  كـــمـــا  والــــحــــرث،  والـــمـــاشـــيـــة  الـــصـــيـــد  كـــلـــب  إال  ذلـــــك،  حـــرمـــة 
بـــذلـــك الـــنـــصـــوص، بـــل ويـــشـــتـــرون هـــذه الـــكـــالب بـــأثـــمـــان غـــالـــيـــة؛ كــل 

هــذا تــقــلــيــداً ومــحــاكــاة لــلــكــفــار.
 .٢٠٦٧ برقم  مسلم  وصحيح   ٥٤٢٦ برقم  البخاري  صحيح   (١)

ناصر  د.  للمحقق  تيمية۴،  ابن  اإلسالم  لشيخ  المستقيم  الصراط  اقتضاء   (٢)
ص١٢٠.  العقل 
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واليهود  والمجوس  بالمشركين  تشبه  وفيه  اللحى،  حلق   ZbË‰flÎ
ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو  ،والنصار
ــى  ــحَ لــلِّ ا وا  ـــــرُ فِّ وَ  ، ـــيـــنَ كِ ـــرِ ـــشْ ـــمُ لْ ا ـــوا  ـــفُ ـــالِ قــــال: «خَ الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عـــمـــرک 

 .(١ )« بَ ارِ ــوَ الــشَّ ــوا  ــفُ حْ أَ وَ
وا  زُ «جُ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  حديثه  من  صحيحه  في  مسلم   ورو

.(٢ )« ــوسَ ــجُ لْــمَ ــوا ا ــالِــفُ ــى، خَ ــحَ الــلِّ ــوا  خُ رْ أَ ، وَ بَ ارِ ــوَ الــشَّ
األمــر بــمــخــالــفــة الــشــيــاطــيــن،  األمــر بــمــخــالــفــة الــكــفــار،  ومــمــا يــشــبــه 
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عــمــرک  ابن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو لــمــا 
ــانَ  ــطَ ــيْ الــشَّ ـــإِنَّ  فَ ــا،  بِــهَ بْ  ــرَ ــشْ يَ الَ  وَ ــهِ  ــالِ ــمَ بِــشِ ــم  ــكُ ــنْ مِ ـــدٌ  حَ أَ ــلــنَّ  كُ ــأْ يَ قـــال: «الَ 

.(٣ ــا»( بِــهَ بُ  ــرَ ــشْ يَ ــالِــهِ وَ ــمَ بِــشِ ــلُ  كُ ــأْ يَ
فــإنــه عــلــل الــنــهــي عـــن األكـــل والـــشـــرب بــالــشــمــال، بـــأن الــشــيــطــان 
بـــه،  مــــأمــــور  مـــقـــصـــود  أمــــر  الـــشـــيـــطـــان  مـــخـــالـــفـــة  أن  فـــعـــلـــم  ذلـــــك،  يـــفـــعـــل 

.(٤ ونــظــائــره كــثــيــرة(
أراد  والــمــظــاهــر كــثــيــرة، ومــا ذكــرتــه فــيــض، وقــلــيــل مــن كــثــيــر، ومــن 
االســــتــــزادة فــعــلــيــه بـــمـــراجـــعـــة كـــتـــاب شـــيـــخ اإلســـــالم ابــــن تــيــمــيــة۴ 

.٢٥٩ برقم  مسلم  وصحيح   ٥٨٩٢ برقم  البخاري  صحيح   (١)
.٢٦٠ برقم   (٢)

.٢٠٢٠ برقم   (٣)
ص١٤٧  تيمية۴  ابن  اإلسالم  لشيخ  المستقيم  الصراط  اقتضاء  مختصر   (٤)

العقل. ناصر  د.  بتحقيق 
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اقــتــضــاء الــصــراط الــمــســتــقــيــم لــمــخــالــفــة أصــحــاب الــجــحــيــم، فــإنــه كــتــاب 
.(١ والــفــائــدة( عــظــيــم الــنــفــع 

     




هذه الكلمة منقولة من كتاب المؤلف موسوعة الدرر المنتقاة (٣٦١/٨-٣٧٤).  (١)



NNR ;Úflb”⁄aÎ@ÚÓé‰¶a@ZfiÎ˛a@›ï˛a

RPQWMVMRP

;ÏàÄ]â’\ ;Ï’_â⁄’\
„hÑÊŞ|Â;o]¬idˆ\

وقــــد صــــدر فــيــه قــــرار مـــن هــيــئــة كـــبـــار الــعــلــمــاء بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
مجلس  نصه: «فإن  وهذا  ١٤٠١/١١/١١هـ،  في   ٨٨ برقم  السعودية 
الطائف  مدينة  في  المنعقدة  عشرة  الثامنة  دورته  في  العلماء  كبار  هيئة 
١٤٠١/١٠/٢٩هــــــ إلــى نــهــايــة يــوم األربــعــاء الــمــوافــق  ابــتــداء مــن يــوم 
اإلسالمية  األمة  به  استهدفت  ما  بعض  استعرض  ١٤٠١/١١/١١هـ 
وما  المنحرفة،  األخالقية  والمبادئ  الهدامة،  للمذاهب  بث  من  عامة 
انــحــراف  مــن  لها  أريــد  ومــا  خــاصــة  الــســعــوديــة  الــدولــة  شبيبة  بــه  قــصــدت 
فــي األخــــالق والــعــقــيــدة، لــمــا لــهــذه الـــدولـــة وشــعــبــهــا مــن مــكــانــة عــالــيــة 
فــي نــفــوس الــشــعــوب اإلســالمــيــة، ولــمــا هــي عــلــيــه مــن الــتــمــســك بــعــقــيــدة 
اإلســـالم الــصــافــيــة، والــتــخــلــق بــآدابــه الــنــبــيــلــة، وألن شــعــب هـــذه الــبــالد 
ركـــيـــزة اإلســــالم، فـــإذا أفـــســـدوا ســهــل إفـــســـاد ســـواهـــم، وقـــد اســتــعــرض 
الــمــجــلــس وســـائـــل أعــــداء اإلســــالم فـــي إفـــســـاد الــشــبــيــبــة، واســتــمــع إلــى 
شــرح كــثــيــر مــن الــوقــائــع، واســتــعــاد اســتــعــراض بــعــض مــا ســبــق أن أبــداه 
فــي مــجــال إصــالح وســائــل اإلبــقــاء عــلــى كــيــان األمـــة، وحــمــايــة شــبــابــهــا 

الفكري. واالنحراف  واالنحالل  التفسخ،  من 
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مـــســـالـــك  فـــــي  لـــــشـــــبـــــاب  ا نــــــحــــــراف  ا أســـــبـــــاب  أعـــــظـــــم  ألن  ونــــــظــــــراً 
ـــــرك أعـــــداء اإلســــــالم، والـــتـــنـــكـــر لـــمـــا عــلــيــه  الـــرذيـــلـــة، والــــوقــــوع فـــي شَ
واالنــقــالب عــلــى أوضــاعــهــا  أمــتــنــا فــي عــقــيــدتــهــا، وأخــالقــهــا، وعــاداتــهــا 
اإلســالمــيــة، ومـــعـــاداة ســلــطــاتــهــا، والــنــظــر إلــيــهــا بــــاالزدراء والــوقــوف 
مـــوقـــف الـــعـــداء؛ إرســـالـــهـــم فـــي حـــال طـــراوتـــهـــم، وخـــلـــو أنــفــســهــم مــن 
الــحــصــانــة الــديــنــيــة بــمــبــادئ الــشــريــعــة، وعــدم الــتــســلــح بــالــعــلــم لــمــواجــهــة 
جوهم  من  وإخراجهم  بهم،  المتربصة  والخلقية  الفكرية،  التيارات 
اإلســــالمــــي قـــبـــل بـــلـــوغـــهـــم الـــمـــرحـــلـــة الـــتـــي يـــصـــعـــب فـــيـــهـــا عـــلـــى أعــــداء 
ووالة  وديــنــهــم،  ألمــتــهــم،  أعــداء  إلــى  إغــراؤهــم، وتــحــويــلــهــم  اإلســالم 

األمــر فــي بــالدهــم.
حوادث   – معرفته  له  سبق  ما  إلى  إضافة   – للمجلس  ذكر  ولقد 
خــــروج الـــشـــبـــاب الــمــتــوقــد حــيــويــة،  ألـــيـــمـــة، وقـــضـــايـــا مـــزعـــجـــة، ســبــبــهــا 
وفـــتـــوة وقــــوة، مـــن جـــو مــحــتــشــم مــحــافــظ عــلــى قــيــمــه وعــفــتــه إلـــى جــو 
مــمــلــوء بــاإلغــراء مــشــبــع بــاالنــحــالل يــتــصــيــد مــجــتــمــع شــبــاب الــمــســلــمــيــن 
عــن قــصــد وتــعــمــد، فــيــدفــعــهــم إلــى إشــبــاع رغــبــاتــهــم الــجــنــســيــة، وإمــتــاع 
ويــســلــط عــلــيــهــم أنـــواعـــاً مــن   ، نــفــوســهــم بـــشـــهـــوات خــبــيــثــة دفـــعـــاً عــنــيــفــاً
في  السياسة  عيوب  وتضخيم  بدينهم،  تشكيكهم  ويحاول  اإلغراء، 
أوطــانــهــم، فــإن وجــدهــم بــوضــع مــن الــتــأهــيــل الــعــلــمــي الــشــرعــي بــحــيــث 
حكوماتهم،  عيوب  إبراز  التمس  وتشكيكهم،  انحاللهم  عليه  يتعسر 
عــيــوب  واخــتــالق  ــه،  الــلَّ شــاء  مــن  إال  اإلســـالم  أحــكــام  عــن  وابــتــعــادهــا 
ليتوجهوا  لدينهم  المتدينين  الشباب  حماسة  واستغل  موجودة،  غير 
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إلــى الــتــطــرف فــيــخــرجــوا بــأنــفــســهــم عــن الــعــمــل اإلصــالحــي إلــى عــمــل 
األمـــة، وزعــزعــة كــيــانــهــا، وتــفــريــق صــفــهــا، والــعــمــل عــلــى قــلــب  تــفــريــق 
األمــة  عــلــى  األمــنــاء  هــم  األمـــر  والة  ألن  ونــظــراً  فــيــهــا.  الــحــكــم  أنــظــمــة 
لــــنــــاس إلـــــى الـــوجـــهـــة الـــســـلـــيـــمـــة،  األخــــــذ بــــأيــــدي ا وعـــلـــيـــهـــم مـــســـئـــولـــيـــة 
الــشــبــاب  وألن  وديــنــهــا،  الــبــالد،  أمــن  عــلــى  خــطــراً  يــرونــه  مــا  وإصـــالح 
يحتاط  أن  فجدير  كيانها،  وحراس  غدها،  ورجال  األمة،  ركيزة  هم 
وجــلــب  لــهــم بــكــل مــا يــمــكــن مــن الــســعــي فــي دفــع أســبــاب انــحــرافــهــم، 
مــقــدم  الــمــفــاســد  دفع  أن  الــهــامــة  الــشــرعــيــة  الــقــواعــد  ومن  يــصــلــحــهــم،  مــا 
للدراسة  البالد  من  يخرجون  ممن  كثيراً  وألن  المصالح،  جلب  على 
فــي بــالد الــغــرب يــفــاجــأون بــحــضــارة صــاخــبــة، ومــفــاتــن مــنــتــشــرة، وفــتــن 
يـــعـــود  أن  وقـــــل  والـــتـــشـــكـــيـــك.  لـــــشـــــراب،  وا الــــجــــنــــس،  فـــتـــن  مــــتــــعــــددة، 
ومــارس،  وســمــع،   ،رأ بــمــا  تــأثــر  مــن  فــيــهــا  مــا  نــفــســه  وفــي  إال  الــطــالــب 
كـــل عــلــى حــســب حـــالـــه ونـــظـــره لـــألمـــور، فــيــعــود وقـــد احــتــقــر أوضـــاع 
وال  حــدود،  وأحــب مــا عــلــيــه أهــل تــلــك الــبــالد مــن انــطــالق بــال  بــالده، 
مــيــدان الــعــلــوم الــعــصــريــة بــمــخــتــلــف أنــواعــهــا مــع  قــيــود، ومــن تــقــدم فــي 
األخــالق، والــشــيــم، والــعــفــة،  ــعــد عــن  غــفــلــتــهــم عــمــا عــلــيــه أولــئــك مــن بُ
األنــفــس الــمــنــحــلــة بــال رقــيــب،  والــحــيــاء، واالســتــمــتــاع بــكــافــة مــا تــريــده 
وأمـــتـــه،  وطـــنـــه،  عــلــى  جــلــب  قـــد  الـــطـــالـــب  هـــذا  فــيــكــون  مـــحـــاســـب،  وال 
، وصـــار داعــيــة ســـوء، ومــعــول هــدم  ودمــــاراً  ، ، وجــر عــلــيــهــم بـــالءً شـــراً

لــألخــالق والــقــيــم.
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كــافــة  فـــي  الــتــعــلــيــم  فــيــهــا  تـــوافـــر  قـــد  ـــه  الـــلَّ بــحــمــد  الـــبـــالد  ألن  ونـــظـــراً 
وألن  العصرية؛  العلمية  التخصصات  بعض  إلى  إال  تفتقر  وال  مراحله 
عن  وينهاهم  لهم،  يعلمه  ما  خير  على  رعيته  يدل  أن  عليه  األمر  ولي 
عــلــيــه  مــا  يــريــن  الــغــرب  إلــى  يــخــرجــن  الــنــســاء  وألن  يــعــلــمــه لــهــم؛  مــا  شــر 
األجانب،  بالرجال  والعالقات  والعري،  الــتــهــتــك،  من  هناك  الــنــســاء 
لمن  الدراسة  في  اختالط  من  يحصل  ما  مع  أزواج،  ذوات  كن  ولو 
يــتــزوجــن  لـــم  الـــالتـــي  أمـــا  خـــاصـــة،  أو  عـــامـــة  دراســــة  فـــي  مــنــهــن  رغـــبـــت 
وإنــمــا ذهــبــن لــلــدراســة فــالــعــالقــة بــيــن الــطــالــب والــطــالــبــة هــنــاك أمــر غــيــر 
ال  أمــــور  حـــدثـــت  وقـــد  ويــــزورهــــا،  تـــــزوره،  مــســتــغــرب،  وال  مــســتــنــكــر، 
مــحــرم  بـــدون  الــمــرأة  ســفــر  كــان  وإذا  رســولــه،  وال  عــنــهــا،  ــه  الــلَّ يــرضــى 
فكيف  الحرام،  اللَّه  بيت  لحج  كان  ولو  ک،  للَّه  ومعصية  محرماً 

وشــرور ال نــهــايــة لــهــا. وخــلــوات،  بــســفــر يــفــضــي إلــى اخــتــالط 
ـــه،  لـــلَّ الـــنـــصـــح  أن   يــــر الـــعـــلـــمـــاء  كـــبـــار  هـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس  فــــإن  ولـــهـــذا 
والة  يـــتـــخـــذ  بــــأن  يـــقـــضـــي  وعـــامـــتـــهـــم  الـــمـــســـلـــمـــيـــن،  وألئـــمـــة  ولـــرســـولـــه، 
وحــمــايــة عــبــاده مــن الــفــســاد،  ڽ،  ــه  الــلَّ ــه إلرضــاء  الــلَّ األمــر وفــقــهــم 

األمــة مــن الــتــفــكــك مــا يــلــي: وحــمــايــة هــذه 
كانت  ومن  فيه،  استثناء  ال  باتاً  منعاً  للخارج  البنات  ابتعاث  منع   -١
محققة  مصلحة  تخصصها  وفي  العالية  الدراسة  مرحلة  متجاوزة 
لذلك  الالزمة  الوسائل  تهيئة  اللَّه  وفقها  الدولة  على  فإن  لألمة، 
ـــه ڽ إمــكــانــات مــاديــة  فـــي داخـــل الــمــمــلــكــة، وقـــد مــنــحــهــا الـــلَّ
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في  للدراسة  المرأة  سفر  ألن  صعب؛  كل  اللَّه  بإذن  معها  يسهل 
على  مقدم  المفاسد  ودفع  مصالحه،  على  مفاسده  تربو  الغالب 
يــبــعــث  أن  إنـــســـان  ألي  الــســمــاح  عـــدم  ويــتــعــيــن  الــمــصــالــح،  جــلــب 
بــنــتــه، أو مـــن لـــه عــلــيــهــا واليــــة لـــلـــدراســـة فـــي الـــخـــارج، ســــواء فــي 
الــبــالد الــمــجــاورة، أو بــالد الــغــرب، ولــو عــلــى حــســابــه الــخــاص؛ 
فــي  كـــمـــا  الـــجـــمـــيـــع  نــــجــــاة  فـــيـــه  هــــــؤالء  مـــثـــل  يــــد  عـــلـــى  األخــــــذ  ألن 
ــلِ  ــثَ ــمَ كَ ــا  ــيــهَ فِ ــــعِ  اقِ ــــوَ لْ ا ، وَ ـــهِ لـــلَّ ا ودِ  ــــدُ ـــى حُ ـــلَ ـــائِـــمِ عَ ـــقَ لْ ـــلُ ا ـــثَ حــديــث: «مَ

الحديث(١).  «... ــيــنَــةٍ ــفِ سَ ــلَــى  عَ ــوا  ــمُ ــتَــهَ اسْ مٍ  ــوْ قَ

الــمــدنــيــيــن  مـــن  الـــخـــارج  فـــي  لـــلـــدراســـة  طـــالـــب  أي  إرســـــال  عــــدم   -٢
أو عــلــى الــحــســاب الــخــاص  والــعــســكــريــيــن عــلــى حــســاب الــدولــة، 
مــن  مــــدة  والـــخـــدمـــة  لــــــزواج،  ا وبـــعـــد  الـــجـــامـــعـــة،  مـــرحـــلـــة  بـــعـــد  إال 
الـــزمـــن حـــتـــى يــصــلــب عــــوده وتـــرســـخ عـــقـــيـــدتـــه، ويـــعـــرف عــقــيــدة 
والــمــذاهــب الــهــدامــة والــمــنــحــرفــة، ويــعــرف زيــفــهــا لــئــال  الــســلــف، 

ــه. يــســهــل صــده عــن ديــن الــلَّ

كاإلدارة  نظرية  أعمال  في  للتخصص  شخص  أي  إرسال  عدم   -٣
واالقـــــتـــــصـــــاد، ونــــحــــوهــــا، أمــــــا فـــــي عــــلــــوم اإلســــــالم  لـــــلـــــغـــــات،  وا
أرســل  مــن  يــعــاقــب  وأن  مــرحــلــة،  كــل  فــي  مــنــعــه  فــيــجــب  وتــاريــخــه 

وأن ال تــعــتــبــر شــهــادتــه فــي الــبــالد. أوالد لــلــدراســة، 
.٢٤٩٣ برقم  البخاري  صحيح   (١)
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بـــتـــعـــاثـــه  ا يـــــراد  شـــخـــص  كــــل  عــــن  كـــامـــلـــة  تـــحـــريـــات  إجــــــراء  يـــجـــب   -٤
مــد حــفــاظــه عــلــى ديــنــه، وأخــالقــه، وثــبــاتــه  لــلــتــخــصــص لــيــعــرف 
تــلــك  أحـــوال  فــيــهــا  يـــدرس  دورة  وإعـــطـــاءه  لــدولــتــه،  والئـــه  عــلــى 

يــذهــب إلــيــهــا. الــبــالد الــتــي ســوف 
البالد  في  حصوله  يمكن  ال  ما  على  التخصصات  في  يقتصر  أن   -٥
بــالدنــا  فـــي  نــظــيــر  لــهــا  يـــوجـــد  ال  الـــتـــي  الـــصـــنـــاعـــات  بــعــض  كــعــلــوم 
حتى  ذلك  وجب  البالد  إلى  جلبها  أمكن  ومتى  الذرة،  كعلوم 

يــســتــغــنــى عــن االبــتــعــاث.
مـــدنـــيـــة،  أو  كـــانـــت  عـــســـكـــريـــة  حـــكـــومـــيـــة،  جـــهـــة  أي  تــمــكــيــن  عــــدم   -٦
ســواء  مــنــســوبــيــهــا  بــابــتــعــاث  تــجــاريــة،  أو  حــكــومــيــة،  مــؤســســة  وأيـــة 
طريق  عن  إال  شهادة  لنيل  نظامية  لدراسة  أو  دراسية،  لدورات 
االخــتــصــاص فــي الــتــعــلــيــم بــعــد تــوافــر الــشــروط لــلــتــخــصــص  جــهــة 
مـــعـــروفـــاً  الـــســـيـــرة  حـــســـن  يـــكـــون  وأن  وســـنـــه،  الـــمـــبـــتـــعـــث،  وصـــفـــة 

الــراجــح. بــالــعــقــل 
إلكمال  ويعاد  السابقة،  الشروط  فيه  تتوفر  ال  من  كل  يجلب  أن   -٧
وذويه،  نفسه  حساب  على  كان  من  سواء  الداخل،  في  دراسته 

إحــد الــمــؤســســات. أو  أو عــلــى حــســاب الــحــكــومــة، 
وجــعــل  تـــقـــدم،  مـــا  مــخــالــفــة  عـــلـــى  الـــرقـــابـــة  حـــق  جـــهـــة  إلــــى  يـــوكـــل   -٨
مـــخـــبـــريـــن فــــي الــــســــفــــارات، والـــمـــلـــحـــقـــيـــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، لـــتـــرفـــع 
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الـــعـــالـــي،  الــتــعــلــيــم  وزارة  وتـــعـــمـــد  مـــخـــالـــفـــة،  كـــل  عـــن  تـــقـــريـــراتـــهـــا 
وجــمــيــع الـــوزارات، والــمــصــالــح، بــإبــالغ الــجــهــة الــمــخــتــصــة عــن 
إن  به  حصل  المطلوب  الوجه  على  ذلك  تم  وإذا  مخالفة،  كل 
ــه الــخــيــر الــعــظــيــم لــألمــة فــي ديــنــهــا، ودنــيــاهــا، والــســالمــة  شــاء الــلَّ

ــه الــمــوفــق. والــلَّ فــي عــقــيــدتــهــا، وأخــالقــهــا، 
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€÷â⁄’\;◊Ş÷’;€÷â⁄’\;ÖË≈;Ï›]ït

ا كــان أو أنــثــى أن يــبــقــى فــي حــضــانــة  ال يــجــوز لــلــطــفــل الــمــســلــم ذكــرً
من  عليه  يخشى  لــمــا  تربيته  تــتــولــى  أو  تــتــبــنــاه،  أن  وال  الــكــافــرة،  األســرة 
واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  ئلت  سُ وقد  دينه،  في  الفتنة 
بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، يــقــول الــســائــل: أخــي تــزوج مــن فــرنــســيــة 
فـــي ســنــيــن خــلــت، وهــــذا بــفــرنــســا وطــلــقــهــا، بــعــد أن عـــاد إلـــى الــجــزائــر 
كـــان قــد خــلــف مــنــهــا ولــديــن هــمــا اآلن يــقــيــمــان مــع والــدتــهــمــا بــفــرنــســا، 
ال  لألسف  لكن  عنوانهما  لدي  وحالتهما،  مصيرهما  أجهل  اآلن  إلى 

بعمله؟ تنصحني  فما  أراسلهما،  حتى  الفرنسية  اللغة  أحسن 

عــنــهــمــا،  لــبــحــث  ا هو  لــطــفــلــيــن  ا ووالد  به  نــنــصــحــك  الذي   ZlaÏv€a
بــمــن  نـــة  واالســـتـــعـــا لـــفـــرنـــســـيـــة  ا بــلــغــتــهــم  أمـــهـــمـــا  مـــراســـلـــة  نـــكـــمـــا  وبـــإمـــكـــا
إغرائهما  وتحاوالن  عنوانهما،  تعرفان  دمتما  ما  ذلك  لكما  يترجم 
لــيــكــمــا  إ جــذبــهــمــا  في  تــســتــطــيــعــا  حــتــى  لــطــيــب  ا والكالم  بــالــمــال  وأمــهــمــا 
مــعــكــمــا،  لــعــيــش  ا فــي  وتــرغــبــانــهــمــا  وأبــوتــكــمــا،  بــحــنــانــكــمــا  وإشــعــارهــمــا 
إســالمــيــة  تــربــيــة  تــربــيــتــهــمــا  فـــي  وتــســعــيــان  ذلــــك،  عــلــى  وتــشــجــعــانــهــمــا 
فــي  تـــعـــيـــش  لـــتـــي  ا نـــيـــة  لـــنـــصـــرا ا لـــدتـــهـــمـــا  وا مــــع  تـــركـــهـــمـــا  ألن  صـــالـــحـــة؛ 
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لـــدتـــهـــمـــا،  وا بـــديـــن  تـــأثـــرهـــمـــا  فــــي  ســـبـــب  بــــاإلســــالم  يـــديـــن  ال  مـــجـــتـــمـــع 
نــتــمــا  فــأ فـــيـــه،  يـــعـــيـــشـــان  لــــذي  ا لـــفـــاســـد  ا لـــمـــجـــتـــمـــع  ا بـــأخـــالق  لـــتـــخـــلـــق  وا
تــعــالــى  واللَّه  نصرانية  أمــهــمــا  أن  دام  مــا  أمــهــمــا  مــن  نــتــهــمــا  بــحــضــا أحق 
 ﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À  ¿  ﴿ يــــــقــــــول: 

 E  D  C  B  A  @  ﴿ تــعــالــى:  ويـــقـــول   ،[٢ ئـــدة:  لـــمـــا [ا
.[٢ لــمــائــدة:  ﴾ [ا  G  F

  

(١ )^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<

·^ËÇ∆<‡e<!]Çf¬  ·]áÁÀ÷]<x÷^ë<<<<<<<<<<<<<<  ÇËá<Áe_<Ü”e<<
ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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NOR ;Úflb”⁄aÎ@ÚÓé‰¶a@ZfiÎ˛a@›ï˛a

RPQWMVMRP

ÏfiŸ]m’\ ;Ï’_â⁄’\
◊Ëq›¸]d ;À÷u’\

أو  لــــتــــوراة،  ا أو  بـــاإلنـــجـــيـــل،  ســــواء  ـــه  الـــلَّ بــغــيــر  الـــحـــلـــف  يـــجـــوز  ال 
ـــلِـــفْ  ـــيَـــحْ ـــلْ فَ ـــا،  ـــفً ـــالِ حَ ــــانَ  كَ ــــنْ  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص: «مَ لـــقـــول  غــيــرهــا،  أو  الــكــعــبــة، 

.(١ )« ــتْ ــمُ وْ لِــيَــصْ ــهِ أَ بِــالــلَّ
صـــدرت فــتــو مــن مــجــمــع الــفــقــه اإلســـالمـــي الــتــابــع لــرابــطــة  وقـــد 
١٤٠٢/٤/١٦هـــــــ،  الــعــالــم اإلســـالمـــي فـــي دورتــــه الــخــامــســة بــتــاريــخ 
وجـــاء فــيــهــا: «فـــإن مــجــلــس الــمــجــمــع قـــد اطــلــع عــلــى الـــســـؤال الـــوارد 
كليهما  أو  اإلنجيل،  أو  التوراة،  على  يده  المسلم  وضع  حكم  حول 
اإلسالمية،  غير  البالد  في  المحاكم  أمام  القضائية  اليمين  أداء  عند 

إذا كــان الــنــظــام الــقــضــائــي فــيــهــا يــوجــب ذلــك عــلــى الــحــالــف.
يـــجـــوز  مــــا  حــــول  الـــمـــذاهـــب  فـــقـــهـــاء  آراء  الـــمـــجـــلـــس  واســـتـــعـــرض 
القضائية  اليمين  وفي  عام،  بوجه  القسم  في  يجوز  ال  وما  به،  الحلف 

أمــام الــقــاضــي، وانــتــهــى الــمــجــلــس إلــى الــقــرار الــتــالــي:
النبيملسو هيلع هللا ىلص  لقول  آخر  شيء  دون  تعالى  باللَّه  إال  الحلف  يجوز  ال 

 .١٦٤٦ برقم  مسلم  وصحيح   ٢٦٧٩ برقم  البخاري  صحيح   (١)
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.(١ )« ــتْ ــمُ وْ لِــيَــصْ ــهِ أَ بِــالــلَّ ــلِــفْ  ــيَــحْ ــلْ فَ ــا،  ــالِــفً ــانَ حَ كَ ــنْ  قــال: «مَ
أو  التوراة،  أو  الــمــصــحــف،  عــلــى  الــقــســم  عــنــد  يده  الــحــالــف  وضع 
إذا  يــجــوز  لــكــون  الــقــســم،  لــصــحــة  بـــالزم  لــيــس  غــيــرهــم،  أو  اإلنــجــيــل، 

رآه الــحــاكــم لــتــغــلــيــظ الــيــمــيــن لــيــتــهــيــب الــحــالــف مــن الــكــذب.
ال يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو اإلنجيل؛ 
على  المنزل  األصل  وليست  محرفة،  اآلن  منهما  المتداولة  النسخ  ألن 
نبيه  بــهــا  تــعــالــى  ــه  الــلَّ بــعــث  الــتــي  الــشــريــعــة  وألن  ۏ؛  وعــيــســى  مــوســى 

الشرائع. من  قبلها  ما  نسخت  قد  املسو هيلع هللا ىلص  محمدً
عــلــى  يــوجــب  إســـالمـــي،  غــيــر  حــكــمــه  مــا  بــلــد  فــي  الــقــضــاء  كـــان  إذا 
أو  اإلنــجــيــل،  أو  الــتــوراة،  عــلــى  يــده  وضــع  الــيــمــيــن  عــلــيــه  تــوجــهــت  مــن 
عــلــى  يــــده  وضــــع  الــمــحــكــمــة  مـــن  يــطــلــب  أن  الــمــســلــم  فــعــلــى  كــلــيــهــمــا، 
فــي  عــلــيــه  بـــأس  وال  ـــا،  مـــكـــرهً يــعــتــبــر  لــطــلــبــه  يــســتــجــب  لـــم  فـــإن  الـــقـــرآن، 
ا.  تعظيمً بذلك  ينوي  أن  دون  أحدهما  على  أو  عليهما  يده  يضع  أن 
واللَّه ولي التوفيق، وصلى اللَّه على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
     




تخريجه.  سبق   (١)
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;Ï¬à]i’\ ;Ï’_â⁄’\
Ñ]“’\;flŸ;€·ÖË≈Â;ÓÑ]ëfi’\Â;ÄÊ‚Ë÷’;ÎÄ]‚ç’\

فــهــل  مـــا،  أمـــر  فـــي  لـــه  يــشــهــد  أن  مــســلــم  مـــن  طــلــب  نــيًــا  نــصــرا أن  لـــو 
هــنــاك مــانــع شــرعــي يــمــنــع؟

<ÌËÅÁ√ä÷]<ÌÈeÜ√÷]<Ì”◊€€÷^e<^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]<k◊Ú â
VÿÒ^ä÷]<ŸÁœË<H‰È<^q< ̃ ]ˆâ

يستشهداه  أن  مسلم  من  طلبا   والنصار اليهود  من  اثنين  أن  لو 
فــي شــيء يــخــصــهــمــا، فــهــل هــنــاك مــانــع شــرعــي، فــتــوقــفــت عــن الــجــواب 
ـــا  عـــلـــمً  ،لــــفــــتــــو ا ـــا  طـــالـــبً األمـــــر  هـــــذا  لـــفـــضـــيـــلـــتـــكـــم  أرفـــــع  أن  أمـــــل  عـــلـــى 
لـــــزواج غــيــر اإلســـالمـــي هــنــا فــيــهــا  ا ـــعـــد لــحــفــالت  بـــأن الـــنـــوادي الـــتـــي تُ

واخــتــالط حــســب الــعــادة الــبــرازيــلــيــة؟ مــحــرمــات، وخــمــور، 

إن  تــفــصــيــل:  فــيــهــا  الــكــفــار  عــقــود  عــلــى  الــمــســلــم  شـــهـــادة   ZlaÏv€a
أو  الــــمــــحــــارم  مــــن  لــــــــزواج  وا الــــربــــا،  كـــعـــقـــود  بـــاطـــلـــة  عـــقـــودهـــم  كـــانـــت 
وإن  الــعــقــود،  هـــذه  عــلــى  يــشــهــد  أن  لــلــمــســلــم  يــجــوز  فــال  الــمــحــرمــات، 
الــنــكــاح  عــقــود  مــن  عــلــيــهــا  يــشــهــد  أن  بـــأس  فــال  صــحــيــحــة  ا  عــقــودً كــانــت 

وغــيــرهــا.
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كــان  إذا  اإلســالمــي  غــيــر  الـــزواج  حــفــالت  ــعــد  تُ الــتــي  الــنــوادي  أمــا 
الــمــســلــم  فــحــضــور  غــيــرهــا،  أو  واخــتــالط،  خــمــور،  مــن  مــحــرمــات  فــيــهــا 
إذا  إال  يــجــوز  ال  الــمــحــرمــات  هــذه  وجــود  مــع  عــلــى عــقــودهــم  لــلــشــهــادة 

كــان يــقــدر عــلــى إزالــة الــمــحــرم.
  

(١ )^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<

·^ËÇ∆<‡e<!]Çf¬  ·]áÁÀ÷]<x÷^ë<<<<<<<<<<  �Èé÷]<Ÿa<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<<<<<<<ÇËá<Áe_<Ü”e<<
ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<

á^e<‡e<!]Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  ÍÀÈÀ¬<—]áÜ÷]Çf¬<<<<<<<<<<<
     




 .١٦٠١٠ برقم   (١٦٦/١٨) الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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ÎÖå]¬’\ ;Ï’_â⁄’\
Z„⁄à\;ÖËË∆id;‹á÷Á;◊·;GÈ›\Öëfi’\;€÷à^;\Çb

  ،۴ 

جورج،  مثل  السابق،  اسمه  يغير  أن  إسالمه  أعلن  من  يلزم  هل 
وجــوزيــف، وغــيــرهــمــا؟

ـــه،  الـــلَّ لــغــيــر  ا  مـــعـــبـــدً كـــان  إن  إال  اســـمـــه،  تــغــيــيــر  يــلــزمــه  ال   ZlaÏv€a
ولـــكـــن تــحــســيــنــه مـــشـــروع، فــكــونــه يــحــســن اســـمـــه مـــن أســـمـــاء أعــجــمــيــة 
أو  فــال،  وأمــا الــوجــوب  وطــيــب،  فــهــذا مــنــاســب  إلــى أســمــاء إســالمــيــة، 
اللَّه،  لغير  المعبدة  األسماء  من  وأشباهه  عبدالمسيح  اسمه  كان  إن 
ــه بــإجــمــاع أهـــل الــعــلــم،  فــالــواجــب تــغــيــيــره؛ ألنـــه مــن الــتــعــبــيــد لــغــيــر الــلَّ

.(١ ــه( كــمــا نــقــل ذلــك أبــو مــحــمــد ابــن حــزم رحــمــه الــلَّ

واللَّه ولي التوفيق، وصلى اللَّه على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
     



 .(٣٨١/٤-٣٨٢) متنوعة  ومقاالت   فتاو مجموع   (١)
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ÎÖç¡;ÏÁÄ]u’\;Ï’_â⁄’\
ÎÊ|¯\;ø÷d;flË⁄÷â⁄’\;ÖË≈;fl¡;ÖËe¬i’\;€“t

  ۴ 

نوع  كان  ا  أيً  – الكافر  يصف  أن  للمسلم  يحل  ال   ZÈ€Ï‘i @lbudœ
ال  ا-  مــلــحــدً أم  مــجــوســيــا،  أم  يــهــوديــا،  أم  نــصــرانــيــا،  كــان  ســـواء  كــفــره، 
الــتــعــبــيــر،  هـــذا  مــثــل  أخـــي  يـــا  فـــاحـــذر  ا،  أبــــدً بــــاألخ  يــصــفــه  أن  لـــه  يـــجـــوز 
األخــوة  األخــوة هــي  ا،  فــإنــه ال أخــوة بــيــن الــمــســلــمــيــن وبــيــن الــكــفــار أبــدً
 .[١٠ ¯﴾ [الــحــجــرات:  ®  ¬  ﴿ قــالک:  كــمــا  اإليــمــانــيــة، 
تــثــبــت  فـــكـــيـــف  الــــديــــن،  بـــاخـــتـــالف  تـــنـــتـــفـــي  الـــنـــســـب  بــــة  قــــرا كـــانـــت  وإذا 
ک عــن نــوح  ــه  الــلَّ وعــدم الــقــرابــة؟ قــال  الــديــن  اخــتــالف  مــع  األخــوة 

 Ò  Ñ  Ð  Ï  ﴿ والـــســـالم:  الـــصـــالة  عــلــيــه  نـــوح  قـــال  لــمــا  بـــنـــه  وا
 "  !  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

.[٤٥-٤٦ # $ % &' ) ( * +﴾ [هــود: 

ا، بــل الــواجــب عــلــى الــمــؤمــن  فــال أخــوة بــيــن الــمــؤمــن والــكــافــر أبــدً
 %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  ولـــيـــا  الــكــافــر  يــتــخــذ  أال 
 ﴾  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &

.[١ [الــمــمــتــحــنــة: 
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تعالى:  اللَّه  قال  الكافرون،  هم  اللَّه  أعداء  اللَّه؟  أعداء  هم  فمن 
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m﴿

﴾ [الــبــقــرة].  y  x
 (  '  &  %  $  #  "  ! وقالڽ وتعالى: ﴿ 
 :  9  8  7  6  5  4 3  2  1  0  /  . -  ,  +  * )

.(١ ﴾ [الــمــائــدة](  ;

واللَّه ولي التوفيق، وصلى اللَّه على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
     




 .(٤٣/٣-٤٤)  ۴ عثيمين  ابن  الشيخ  ورسائل   فتاو مجموع   (١)
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ÎÖç¡;ÏË›]m’\ ;Ï’_â⁄’\
€÷â⁄’\;ÖË≈Â;€÷â⁄’\;Ì÷¡;Ä\Åt;Ï¡]à;ÃÊÕÂ;€“t

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

هـــل يـــجـــوز الـــوقـــوف دقـــيـــقـــة مـــثـــالً مـــع الـــصـــمـــت تــحــيــة لــلــشــهــداء؟ 
حــيــث أنـــه عــنــدمــا تــبــدأ حــفــلــة مــعــيــنــة يــقــف الــنــاس دقــيــقــة مــع الــصــمــت 

ألرواح الــشــهــداء؟ ــا  أو تــشــريــفً ا  حــدادً
الــصــمــت  مــع  ــا  زمــنً الــوقــوف  مــن  الــنــاس  بــعــض  يــفــعــلــه  مــا   ZlaÏv€a
ألرواحــــهــــم،  ـــا  وتـــكـــريـــمً ـــا  تـــشـــريـــفً أو  الــــوجــــهــــاء،  أو  لـــلـــشـــهـــداء،  تـــحـــيـــة 
الــمــحــدثــة  والبدع  المنكرات  من  األعالم  وتــنــكــيــس  عــلــيــهــم،  ا  وإحدادً
السلف  وال  أصحابه،  عهد  في  وال  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عهد  في  تكن  لم  التي 
ــه،  لــلَّ الــتــعــظــيــم  إخـــالص  وال  الــتــوحــيــد،  آداب  مــع  تــتــفــق  وال  الــصــالــح، 
الكفار  من  ابتدعها  من  بدينهم  المسلمين  جهلة  بعض  فيها  اتبع  بل 
ووجهائهم  رؤسائهم  في  وغلوهم  القبيحة،  عاداتهم  في  وقلدوهم 
والـــذي عــرف  وقــد نــهــى الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص عــن الــتــشــبــه بــهــم،  ــا،  تً أحــيــاءً وأمــوا
فــي اإلســالم مــن حــقــوق أهــلــه الــدعــاء ألمــوات الــمــســلــمــيــن، والــصــدقــة 
عـــنـــهـــم، وذكــــر مــحــاســنــهــم والـــكـــف عـــن مـــســـاويـــهـــم..، إلــــى كـــثـــيـــر مــن 
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مــع  مـــراعـــاتـــهـــا  عـــلـــى  الـــمـــســـلـــم  وحـــــث  اإلســـــــالم  بـــيـــنـــهـــا  لــــتــــي  ا اآلداب 
ا مـــع الــصــمــت  حـــــدادً ــــا، ولـــيـــس مــنــهــا الـــوقـــوف  تً إخـــوانـــه أحـــيـــاءً وأمــــوا

هــذا مــمــا تــأبــاه أصــول اإلســالم. أو الــوجــهــاء، بــل  تــحــيــة لــلــشــهــداء 
  

(١ )^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<

á^e<‡e<!]Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<ÍÀÈÀ¬<—]áÜ÷]Çf¬<<<·^ËÇ∆<‡e<!]Çf¬<<<ÅÁ√Œ<‡e<!]Çf¬
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ÎÖç¡;Ïm’]m’\ ;Ï’_â⁄’\
ZÈuËâŸ;È›\Öëfi÷’;ÿ]ŒÁ;◊·;

:۴ 

يرد على ألسنة بعض المسلمين كلمة مسيحية، حتى إنهم ال يميزون 
بــيــن كــلــمــتــي (نـــصـــرانـــي، ومــســيــحــي)، حــتــى فـــي اإلعـــــالم اآلن يــقــولــون عن 
النصار: مسيحيين، فبدل أن يقولوا: هذا نصراني، يقولون: هذا مسيحي، 
ما  على  تُطلق  أنها  صحيح  وهــل  هــذه  المسيحية،  لكلمة  التوضيح  فنرجوا 

ينتهجه النصار اليوم؟
ZlaÏ���v���€a@ الــــــــــذي نــــــــر أن نــــســــمــــي الــــــنــــــصــــــار بـــــالـــــنـــــصـــــار كـــمـــا 
كانوا  السابقين،  العلماء  كتب  في  معروف  هو  وكما  سماهم اللَّهک، 
بتخاذل  الــنــصــرانــيــة  األمـــة  قــويــت  لــمــا  لــكــن   ،والــنــصــار الــيــهــود  يسمونهم 
الصبغة  ديــانــتــهــم  عــلــى  ليضيفوا  بالمسيحيين،  أنفسهم  ســمــوا  المسلمين 
مريم  ابــن  عيسى  المسيح  أن  يقين  عــلــى  فــأنــا  وإال  بــالــلــفــظ،  ولــو  الــشــرعــيــة 

 R  ﴿ اللَّه:  سأله  إذا  القيامة  يوم  وسيقول  منهم،  بريء  رسول  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص 
 ^  ] ﴿ ســـيـــقـــول:   ﴾  Z  Y  X  W  V  U  T  S
 q  p  o  n  ml  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  wv  u  t  s  r
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¦ § ¨ ©﴾ [المائدة: ١١٦-١١٧].

 & ﴿ فــســيــقــول: يـــا رب إنــــي قــلــت لـــهـــم:  الـــرســـالـــة  عـــن  ـــئـــل  وإذا سُ
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
٦]. فــهــو مــقــرر لــلــرســاالت قــبــلــه، ولــلــرســالــة بــعــده  8﴾ [الــصــف:   7
وأن  اللَّه  إال  إله  ال  أن  شهادة  بمضمون  أمته  فأمر  والسالم،  الصالة  عليه 
من  به  أتى  بما  وكفرت  ببشارته،  كفرت  أمته  ولكن  اللَّه،  رسول  ا  محمدً

 ﴿ وقــالــوا:   .[٧٣ b﴾ [الــمــائــدة:   a  `  _  ﴿ فــقــالــوا:  الــتــوحــيــد، 
 o  n  m  l  ﴿ وقـــالـــوا:   .[٣٠ [الــتــوبــة:   ﴾t  s  r

العافية. اللَّه  نسأل   .[١٧ q﴾ [المائدة:   p

ومما  منهم،  بـــريء  مــريــم  ابــن  عيسى  المسيح  إن  أقـــول  أنــي   Z›ïbz€a
من  رسالته  بمقتضى  يلزمهم  مريم  ابــن  وعيسى  الــيــوم،  الدين  من  عليه  هم 

 ; : ﴿ تعالى:  اللَّه  قــال  للَّه،  ا  عبادً ليكونوا  بمحمدملسو هيلع هللا ىلص  يؤمنوا  أن  اللَّه 
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J

Z Y ﴾ [آل عمران: ٧٣](١).

واللَّه ولي التوفيق، وصلى اللَّه على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
       




 .(٨ رقم  السؤال  المفتوح (٤٣/  الباب  لقاءات   (١)
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ÎÖç¡;Ï¬d\Ö’\;Ï’_â⁄’\
;€÷â⁄’\;◊Ş÷’;ÎÖ…]“’\;Î^Ö⁄’\;ƒ]îÑb

إرضـــاع  أو  الــمــســلــم،  لــلــطــفــل  الــكــافــرة  الــمــرأة  إرضـــاع  يــجــوز  هــل 
ومــاذا يــتــرتــب عــلــى ذلــك؟ الــمــرأة الــمــســلــمــة لــلــطــفــل الــكــافــر؟ 

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

يــحــق  وهـــل  نــصــرانــيــا؟  طــفــالً  تــرضــع  أن  مــســلــمــة  المـــرأة  يــحــق  هــل 
الــطــفــل  هــــذا  حـــكـــم  ومــــا  ـــا؟  مـــســـلـــمً طـــفـــالً  تـــرضـــع  أن  نـــيـــة  نـــصـــرا المـــــرأة 

هــذا الــســؤال. إذا تــم إرضــاعــه فــعــالً؟ أرجــو الــجــواب عــلــى  بــاإلســالم 
نـــيـــا،  نـــصـــرا طــــفــــالً  تــــرضــــع  أن  لـــلـــمـــســـلـــمـــة  يــــجــــوز   : أوالً  ZlaÏ��v��€a
ذلك  مثل  في  األصل  ألن  ا؛  مسلمً طفالً  ترضع  أن  للنصرانية  ويجوز 
اإلحــســان،  اإلبــاحــة، ولــم يــوجــد دلــيــل يــنــقــل عــنــهــا، بــل ذلــك مــن بــاب 
ــه اإلحـــســـان عــلــى كــل شـــيء، وثــبــت عــن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص أنــه  وقـــد كــتــب الــلَّ

.(١ )« ــرٌ جْ ــبَــةٍ أَ طْ ــبِــدٍ رَ كَ ــلِّ  كُ قــال: «فــي 
لــم  اإلســــالم  فـــي  مــنــهــمــا  كـــل  فــحــكــم  إرضـــاعـــهـــمـــا،  تـــم  إذا   ZbĆÓ„bq

 .٢٢٤٤ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٣٦٣ البخاري  صحيح   (١)
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ــا لــه  اإلرضــــاع، فــمــن كـــان مــنــهــمــا مــحــكــومً يــتــغــيــر عــمــا كـــان عــلــيــه بــهــذا 
ــا لــه  اإلرضــــاع، فــهــو مــســلــم بـــعـــده، ومـــن كـــان مــحــكــومً بـــاإلســـالم قــبــل 

بــالــنــصــرانــيــة قــبــل اإلرضــاع، فــهــو مــحــكــوم لــه بــهــا بــعــده.
  

(١ )^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<

á^e<‡e<!]Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<ÍÀÈÀ¬<—]áÜ÷]Çf¬<<<·^ËÇ∆<‡e<!]Çf¬<<<ÅÁ√Œ<‡e<!]Çf¬
       




 .٤٦٦٨ برقم   (٦١/٢١-٦٢) الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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ÎÖç¡;ÏâŸ]}’\;Ï’_â⁄’\
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<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

الديانات  من  وغيرهم  مسلمين  موظفين  تتضمن  بشركة  نعمل  نحن 
الديانات  من  الموظفين  بعض  يوجد  إنه  وحيث  والهندوكية،  المسيحية 
مختلفي  الموظفين  بعض  من  رمزي  مبلغ  لتجميع  يتطرق  المسلمة  غير 
الديانات إلقامة حفلة وداع لمغادرة أحد الموظفين األجانب، وتتكون 
فهل  الحفلة،  لضيف  رمــزيــة  هــديــة  مــع  غــذائــيــة  وجــبــة  تقديم  مــن  الحفلة 
مــشــاركــة الــمــســلــمــيــن بــأمــوالــهــم وأنــفــســهــم لــهــذا الــنــوع مــن الــحــفــل يمس 
عــقــيــدتــهــم اإلســالمــيــة؟ آمـــل إفــادتــنــا وزمـــالءنـــا الــمــســلــمــيــن لــنــكــون عــلــى 

ا. خيرً اللَّه  جزاكم  بصيرة، 
ZlaÏ��v��€a مــــشــــاركــــة الـــمـــســـلـــم لـــغـــيـــر الـــمـــســـلـــمـــيـــن فــــي جـــمـــع مــبــلــغ 
رمــــزي إلقـــامـــة حــفــلــة لــتــوديــع غــيــر الــمــســلــمــيــن فــيــه نـــوع تــكــريــم لــهــم، 
يــشــارك  أن  وال  يــفــعــلــه،  أن  لــلــمــســلــم  يــجــوز  وال  بــمــواالتــهــم،  ومــشــعــر 
مــحــاســنــه  وتــبــيــيــن  اإلسالم،  إلــى  الــمــســلــمــيــن  غــيــر  دعوة  والــواجــب  فــيــه، 

ــه أن يــهــديــهــم. لــهــم، وتــحــبــيــبــه إلــيــهــم؛ لــعــل الــلَّ
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(١ )^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<

·^ËÇ∆<‡e<!]Çf¬  ·]áÁÀ÷]<x÷^ë<<<<<<<<<<  �Èé÷]<Ÿa<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<<<<<<<ÇËá<Áe_<Ü”e<<
ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<<

á^e<‡e<!]Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  ÍÀÈÀ¬<—]áÜ÷]Çf¬<<<<<<<<<<<
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<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

الـــبـــالد،  هــــذه  فــــي  نـــتـــشـــرت  ا ظــــاهــــرة  عــــن  أســـتـــفـــســـر  أن  لــــي  يـــطـــيـــب 
(التليفون  وهي  أال  وتحريم،  تحليل  بين  ما  فيها  يفتون  الناس  وأخذ 
وأن  الـــعـــرب،  الــطــلــبــة  مـــن  كــبــيــرة  نــســبــة  الــبــلــدة  هـــذه  فــفــي  الـــمـــســـروق) 
ا الرتــفــاع  ونــظــرً واحــد مــنــهــم أن يــتــصــل عــلــى خــارج الــبــالد،  البــد لــكــل 
أســعــار الــمــكــالــمــات الــخــارجــيــة بــدأ الــجــمــيــع فــي الــذهــاب إلــى أمــاكــن 
وســر  العادية،  األسعار  من  بــكــثــيــر  أقل  بــأســعــار  تــلــيــفــونــات  فــيــهــا  يــوجــد 
سكان  من  ألفراد  إما  تابعة  بتلفونات  موصولة  أنها  التليفونات  هذه 

وإمــا تــابــعــة لــلــحــكــومــة. الــبــالد، 

احــتــج الــكــثــيــر بــأن الــحــكــومــة غــيــر مــســلــمــة ومــعــاديــة لــإلســالم  وقــد 
وأحلوا  اقتصادهم،  تحطيم  علينا  يجب  بل  لنا،  ويحق  والمسلمين، 

ــا لــلــحــكــومــة. األمــر فــي حــالــة أن يــكــون الــتــلــيــفــون تــابــعً هــذا 

ـــه الــعــلــي  الــــرجــــاء مـــن ســـعـــادتـــكـــم الـــتـــفـــضـــل بـــاإلفـــتـــاء، ونـــســـأل الـــلَّ
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الــقــديــر أن يــوفــقــكــم إلــى مــا فــيــه خــيــر لــإلســالم والــمــســلــمــيــن.

الــحــكــومــة  هـــذه  أمــــوال  عــلــى  تــعــتــدوا  أن  لــكــم  يــجــوز  ال   ZlaÏv€a
ولـــو كــانــت كـــافـــرة؛ ألنــهــا أمــنــتــكــم وســمــحــت لــكــم بـــدخـــول أراضــيــهــا 
وقــد وعــدتــمــوهــا بــالــمــحــافــظــة عــلــى أمــنــهــا وعــدم الــعــبــث  بــهــذا األمــان، 
أراضـــيـــهـــا تـــكـــونـــون قـــد أعــطــيــتــمــوهــا  فـــيـــهـــا، وأنـــــت بـــمـــجـــرد دخـــولـــكـــم 
والــمــســلــم  بـــالـــدخـــول،  لــكــم  ســمــحــت  لــمــا  وإال  والـــوعـــد،  الــعــهــد  هـــذا 
قــال  أمــانــتــه،  يــخــون  وال  ا،  غــــدرً عــهــده  يــنــقــض  وال  وعــــده،  يــخــلــف  ال 
[اإلسراء].   ﴾  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ «  ª  ﴿ تعالى:  اللَّه 

.[١ ﴾ [الــمــائــدة:   ^  ]  \  [  Z  ﴿ وقــال: 
ـــدَ  عَ وَ ا  إِذَ وَ  ، بَ ــــذَ كَ ثَ  ــــدَّ حَ ا  إِذَ  : ـــالثٌ  ثَ ـــنَـــافِـــقِ  ـــمُ لْ ا ــــةُ  «آيَ وقــــالملسو هيلع هللا ىلص: 
هريرةگ،  أبي  حديث  من  عليه  متفق   .« انَ خَ نَ  تُمِ اؤْ ا  إِذَ وَ  ، لَفَ خْ أَ

.(١ )« ــلِــمٌ ــسْ ــهُ مُ نَّ ــمَ أَ عَ زَ ــلَّــى وَ صَ ــامَ وَ صَ إِنْ  زاد مــســلــم: «وَ
  

(٢ )^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<     

·^ËÇ∆<‡e<!]Çf¬  ·]áÁÀ÷]<x÷^ë<<<<<<<<<<  �Èé÷]<Ÿa<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<<<<<<<ÇËá<Áe_<Ü”e<<
أحمد، ٣٥٧/٢، ٣٩٧، ٥٣٦، والبخاري ١٤/١، ١٦٢/٣-١٦٣، ١٨٩، ٩٥/٧   (١)

 .١٧٣٦٢ برقم   (٤٤٦/٢٣-٤٤٧) الدائمة  اللجنة   فتاو  (٢)
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ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<
á^e<‡e<!]Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  ÍÀÈÀ¬<—]áÜ÷]Çf¬<<<<<<<<<<<
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ÎÖç¡;Ï¬d]â’\;Ï’_â⁄’\
Ê‚Ć÷’;kÅ¡ˇ̂;Èi’\;k]¡]Œ’\;È…;Î˜ë’\;

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

لــــعــــاري،  هــــل تــــجــــوز الــــصــــالة فــــي قــــاعــــة أقـــيـــمـــت لـــلـــرقـــص شـــبـــه ا
وحــفــالت الــخــمــر والــرهــان، رغــم وجــود مــســجــد فــي الــمــديــنــة؟

صـــالة  فـــي  الـــســـنـــة  أن  األول  الـــســـؤال  جــــواب  فـــي  تــبــيــن   ZlaÏv€a
فــي  صـــلـــيـــت  وإال  ذلــــــك،  تـــيـــســـر  إن  الــــصــــحــــراء  فــــي   تــــــؤد أن  الـــعـــيـــد 
مع  لهو  قاعة  في  إقامتها  يجوز  ال  هذا  وعلى  المساجد،  أو  المسجد 
وألنها  صحراء،  وال  بمسجد  ليست  ألنها  مساجد؛  أو  مسجد  وجود 
تــزال  وال  ــه  الــلَّ يــغــضــب  مــمــا  ونــحــوهــمــا،  الــخــمــر  وشــرب  ــهــو  لــلَّ أنــشــئــت 
اللَّه  لحرب  أسست  بل  تعالى،  اللَّه   تقو على  تؤسس  ولم  كذلك، 
يقوم  أن  نبيهملسو هيلع هللا ىلص  اللَّه  نهى  الذي  الضرار  مسجد  فأشبهت  ومعصيته، 
وألن   .[١٠٨ [الـــتـــوبـــة:    ﴾?  >  =  <﴿ قـــولـــهڽ:  فـــي  فــيــه 
بوقار  يذهب  أجله  من  نشئت  أُ فيما  استعمالها  بقاء  مع  فيها  إقامتها 
الــصــالة، والــخــشــوع فــيــهــا، ولــشــعــور الــمــصــلــي بــأنــه فــي مــكــان عــبــادة، 
فــي  بــالــصــالة  عــنــهــا  االســتــغــنــاء  إمــكــان  مــع  الــقــاعــة  هــذه  اســتــئــجــار  وألن 
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على  والفساد  الشر  ألهل  وإعانة  إسراف  فيه  الصحراء  أو  المساجد 
شــرهــم.

  

(١ )^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬        

á^e<‡e<!]Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<ÍÀÈÀ¬<—]áÜ÷]Çf¬<<<·^ËÇ∆<‡e<!]Çf¬<<<ÅÁ√Œ<‡e<!]Çf¬
       




 .٢٨٣٥ برقم   (٩٦/٨-٩٧) واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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ÎÖç¡;ÏfiŸ]m’\ ;Ï’_â⁄’\
ÏŸÖu⁄’\;–ÖŞ’]d;–ÜÖ’\;f÷ö;

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

أوربــــيــــة، ومـــعـــظـــم الـــنـــاس  ـــا بـــأنـــنـــي مــقــيــم فـــي دولــــة  أحــيــطــكــم عـــلـــمً
هـــنـــا يـــعـــمـــلـــون فـــي تـــوزيـــع الـــجـــرائـــد، وتـــشـــمـــل بـــعـــض اإلعــــالنــــات عــن 
الــخــمــور والـــدعـــارة، وفــيــه بــعــض الــنــاس يــعــمــلــون فــي مــكــاتــب تــوزيــع 
اإلعــالنــات فــي الــســوبــر مــاركــت، ومــعــظــمــهــا عــن الــخــمــور، والــبــعــض 
الــلــحــوم  من  األطعمة  بــعــض  ويقدمون  المطاعم،  في  يــعــمــلــون  اآلخر 
رزقــــنــــا،  هــــــذا  إن  يــــقــــولــــون:  والــــجــــمــــيــــع  لـــــمـــــشـــــروبـــــات،  وا الــــمــــحــــرمــــة 
عمل،  يوجد  ال  بلدنا  في  ولكن  ا،  مشبوهً ماالً  يصبح  إنه  ويقولون: 
وفـــي حــالــة عـــدم وجـــود عــمــل فــالــبــعــض يــقــوم بــاالنــحــراف، والــبــعــض 
هــذا الــعــمــل؟ ــعــرض لــالنــحــراف فــي الــســرقــة، فــمــا حــكــم الــديــن فــي  مُ

عــن  اإلعــــالن  فـــيـــهـــا  لـــتـــي  ا لـــصـــحـــف  ا تـــوزيـــع  يـــجـــوز  ال   ZlaÏv€ a
تـــقـــدم  لـــتـــي  ا عـــم  لـــمـــطـــا ا فـــي  لـــعـــمـــل  ا يـــجـــوز  وال  لـــبـــغـــاء،  وا لـــخـــمـــور  ا
لـــتـــي  ا لـــبـــيـــع  ا مـــحـــالت  فـــي  لـــعـــمـــل  ا وال  لـــخـــنـــزيـــر،  ا ولـــحـــم  لـــخـــمـــور  ا
كــســب  مــن  لـــرزق  ا طــلــب  لـــواجـــب  وا لــمــحــرمــات،  وا لــخــمــور  ا تــبــيــع 
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 p  o  n  m  l  k  j  ﴿ يـــــقـــــول:  ڽ  ـــــه  لـــــلَّ وا حـــــــالل، 
لـــطـــالق:  [ا  ﴾  |  {  z  y  x  w  v u  t  s  r  q

 Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À  ¿  ﴿ ڽ:  ويــــقــــول   .[٣ -٢
ئــدة]. لــمــا [ا  ﴾  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì Ë  Ê  É È  Ç
  

(١ )^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<

�Èé÷]<Ÿa<àËà√÷]Çf¬<<<<<<·^ËÇ∆<‡e<!]Çf¬<<<<<<<<<<·]áÁÀ÷]<x÷^ë<<<<<<<ÇËá<Áe_<Ü”e
ãÈÒÜ÷]

á^e<‡e<!]Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬<
VÿÒ^ä÷]<ŸÁœË<H^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷] <k◊Ú â<^€“

غير  من  األجانب  بعض  إلينا  ويأتي  طعام،  محل  في  أعمل  إنني 
الــمــســلــمــيــن، فــيــضــاعــف لــهــم حــســاب الــطــعــام، فــهــل ذلــك يــجــوز؟

الــمــســلــمــيــن  مــن  كــغــيــره  والــشــراء  الــبــيــع  فــي  الــكــافــر  يــعــامــل   ZlaÏv€a
عليه،  القيمة  مضاعفة  عدم  ذلك  ومن  غشه،  وعدم  معه،  الصدق  من 
ــه، فــإن ذلــك مــن  الــلَّ ال يــعــنــي حــبــه ومــودتــه، بــل يــجــب بــغــضــه فــي  وهــذا 

ــه الــمــســتــعــان. والــلَّ أوثــق عــر اإليــمــان. 
 .١٦٤٥٧ برقم   (٤٢٥/١٤-٤٢٧) الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)



NRL ;Úflb”⁄aÎ@ÚÓé‰¶a@ZfiÎ˛a@›ï˛a

RPQWMVMRP

(١ )^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<

á^e<‡e<!]Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<�Èé÷]<Ÿa<àËà√÷]Çf¬<<<<<·]áÁÀ÷]<x÷^ë<<<<<ÇËá<Áe_<Ü”e<
       




 .٢٠١٧٥ برقم   (٤٥٧/١) الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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NRN ;Úflb”⁄aÎ@ÚÓé‰¶a@ZfiÎ˛a@›ï˛a

RPQWMVMRP

;ÎÖç¡;Ï¬à]i’\ ;Ï’_â⁄’\
]·ÖË≈Â;èÑ]⁄’\;È…;‡]e÷ë’\;flŸ;ÖÁÉui’\

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

ما رأيكم في الصليب؟ وكيف إذا كان معموالً على السجاد الذي 
يــصــلــى عــلــيــه، وفــرش بــعــض الــمــســاجــد الــذي عــلــيــه الــســيــفــان والــنــخــلــة، 

الصلبان؟ هذه  على  الصالة  فكيف  الصلبان،  عليه  ومنقوش 
أم  ــا،  نــقــشً أم  ــا  مــجــســمً كــان  ســواء  حــرام،  الــصــلــيــب  صــنــع   ZlaÏv€a
يــجــوز  وال  ذلـــك،  غــيــر  أو  فـــراش  أو  جـــدار  عــلــى  ذلـــك  غــيــر  أو  ــا  رســمً
ومــعــاهــد  مــــدارس  مـــن  تــعــلــيــم  دور  وال  ـــا،  بـــيـــوتً وال  ا،  مـــســـجـــدً إدخـــالـــه 
وإزالــتــه بــمــا  وال يــجــوز اإلبــقــاء، بــل يــجــب الــقــضــاء عــلــيــه  ذلــك،  ونــحــو 
يــجــوز  وال  ذلــك،  وغــيــر  وطــمــس  ومــحــو،  كــســر،  مــن  يــذهــب بــمــعــالــمــه، 

وال الــصــالة عــلــيــه. بــيــعــه، 
  

(١ )^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
 .٧٢٦٦ برقم   (٤٣٨/٣) الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
á^e<‡e<!]Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�Èé÷]<Ÿa<àËà√÷]Çf¬<

       






NRP ;Úflb”⁄aÎ@ÚÓé‰¶a@ZfiÎ˛a@›ï˛a

RPQWMVMRP

;‡ÂÖç¬’\ ;Ï’_â⁄’\
ÏâËfi“’\;È…;{]“fi’\;ÅŒ¡;Ñ]‚åb

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

زواجــــه مـــع الــكــتــابــيــة فـــي الــكــنــيــســة،  هـــل يـــجـــوز لــلــمــؤمــن إشـــهـــار 
مكاتب  في  ورسوله  اللَّه  سنة  على  بها  الزواج  بعد  قسيس  يد  وعلى 

الــزواج اإلنــكــلــيــزيــة؟
أو  مــســلــمــة  مـــن  زواجــــه  يـــشـــهـــر  أن  لـــلـــمـــؤمـــن  يـــجـــوز  ال   ZlaÏv€a
بــعــد  ذلــــك  كــــان  ولــــو  قـــســـيـــس،  يــــد  عـــلـــى  وال  لـــكـــنـــيـــســـة،  ا فــــي  بـــيـــة  كـــتـــا
بــهــة  مــشــا مـــن  ذلــــك  فـــي  لـــمـــا  ورســــولــــه؛  ـــه  لـــلَّ ا ســـنـــة  عـــلـــى  بـــهـــا  لـــــزواج  ا
بـــدهـــم،  ومـــعـــا مـــشـــاعـــرهـــم  وتـــنـــظـــيـــم  زواجــــهــــم،  شـــعـــار  فـــي   لـــنـــصـــار ا
ــهَ  ــبَّ ــشَ تَ ــنْ  لــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «مَ وتــوقــيــرهــم؛  ــبَّــادهــم،  وعُ ئــهــم  عــلــمــا واحــتــرام 

 .(١ ) « ــمْ ــنْــهُ ــوَ مِ ــهُ فَ مٍ  ــوْ بِــقَ
  

(٢ )^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ص١٨.  تخريجه  سبق   (١)

 .١١١٣ برقم   (١١٨/١٨-١١٩) الدائمة  اللجنة   فتاو  (٢)
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ãÈÒÜ÷]
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NRR ;Úflb”⁄aÎ@ÚÓé‰¶a@ZfiÎ˛a@›ï˛a

RPQWMVMRP

;‡ÂÖç¬’\Â;ÏÁÄ]u’\;Ï’_â⁄’\
€pÖi⁄’\;Àuë⁄’\;flŸ;Ö…]“’\;flË“⁄h

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

الــمــســلــم،  لــغــيــر  الــكــريــم  الــقــرآن  تــرجــمــة  أعــطــي  أن  لــي  يــجــوز  هــل 
هي  وما  القرآن،  يقرؤوا  أن  يطلبون  ا  دائمً أناقشهم  عندما  إني  حيث 

األســالــيــب الــمــثــلــى الــتــي تــعــيــنــنــا فــي دعــوة مــثــل هــؤالء؟

تــرجــمــة  إســـالمـــه  يـــرجـــى  الــــذي  الـــكـــافـــر  بـــإعـــطـــاء  بـــأس  ال   ZfiaÏv€a
الــشــريــف،  الــمــصــحــف  إعــطــاؤه  ألن الــمــمــنــوع  الــكــريــم؛  الــقــرآن  مــعــانــي 
ــا وإنــمــا هــي تــفــســيــر، واألســالــيــب الــتــي تــعــيــن  والــتــرجــمــة لــيــســت مــصــحــفً
عـــلـــى دعـــــوة الـــكـــفـــار إلــــى اإلســـــالم هـــي بـــيـــان اإلســـــالم لـــهـــم وعـــرض 
ال  ــه  الــلَّ وأن  فــيــه،  بــالــدخــول  مــطــالــبــون  أنــهــم  وبــيــان  عــلــيــهــم،  مــحــاســنــه 
الــحــســنــة  والـــمـــوعـــظـــة  بــالــحــكــمــة  ذلــــك  يـــكـــون  وأن  ســـــواه،  ـــا  ديـــنً يــقــبــل 
الصحيح  والعرض  الصالحة،  وبالقدوة  أحسن،  هي  بالتي  والجدال 

خــالل أعــمــال وأقــوال الــدعــاة. لــإلســالم مــن 
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(١ )^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
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 .١٦٥٧٩ برقم   (٢٧/١١-٢٨) الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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RPQWMVMRP

;‡ÂÖç¬’\Â;ÏË›]m’\ ;Ï’_â⁄’\
k]⁄÷â⁄’\;Ô]âfi÷’;Ö…]“’\;óÁÖ⁄h;€“t

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

أكــثــر الــمــمــرضــيــن فــي مــســتــشــفــيــات بــريــطــانــيــا رجــال غــيــر مــســلــمــيــن، 
وهـــم يـــمـــرضـــون الـــنـــســـاء الــمــســلــمــات وقـــت وضـــع الـــحـــمـــل، فــهــل فــي 

ذلــك حــرج؟

اطــالع  مــن  فــيــه  لــمــا  حــرام؛  هــو  بــل  حــرج،  ذلــك  فــي  نــعــم،   ZlaÏv€a
النساء  عورات  على   – المسلمين  غير  وخاصة   – األجانب  الرجال 
ضــــرورة إلـــى اتـــخـــاذ مــن  الــمــســلــمــات عــنــد وضــعــهــن الــحــمــل مـــن غــيــر 
النساء  من  ممرضات  استخدام  إلمكان  الرجال؛  من  النساء  يمرض 
نــفــســهــا  تــعــرض  أن  لــلــمــرأة الــمــســلــمــة  يــجــوز  وال  الــنــســاء،  مــن  لــلــمــرضــى 
أو  مــســتــشــفــى  فـــي  حــمــلــهــا  تــضــع  أو  تــعــالــج  أن  فـــي  تــجــتــهــد  بـــل  لـــذلـــك، 
عرضها،  يخدش  لما  تتعرض  وال  دينها،  عليها  تحفظ  خاصة  عيادة 

أو يــنــتــهــك حــرمــتــهــا. 
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(١ )^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
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ÍÀÈÀ¬<—]áÜ÷]Çf¬<<<<<<<<<<<<<<·^ËÇ∆<‡e<!]<Çf¬<<<<<<<<<<<<<<<ÅÁ√Œ<‡e<<!]<Çf¬<<<<<
ãÈÒÜ÷]

á^e<‡e<!]Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬<
<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^j˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â <^€“

VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]
أو  مسلمات  كن  سواء  الجراحات،  الطبيبات  من  خال  بلد  في  أنا 
ــا مــنــهــا،  مــخــرجً نــجــد  أن  ونــريــد  كــبــيــرة،  مــشــكــلــة  وهــنــاك  مــســلــمــات،  غــيــر 
حــامــل،  زوجــتــي  رسولهملسو هيلع هللا ىلص،  وطــاعــة  اللَّهک  طــاعــة  ظــل  فــي  وذلك 
عند  الجراح  الطبيب  إلى  يلجأن  قبلها  النساء  معظم  أن  تكرر  ومما 
الـــوالدة، حــيــث إنــهــن يــســتــدعــيــن طــبــيــبــة عــنــد الـــوالدة، ولــكــن ســرعــان 
ــا؛ وذلـــك لــعــســر الـــوالدة عــن الــطــريــق  جــراحً ــا  مــا تــطــلــب الــطــبــيــبــة طــبــيــبً
الطبيب؟  أمام  تتكشف  أن  الحالة  هذه  في  يجوز  فهل  لها،  الطبيعي 
إن  األم لــلــخــطــر  ــا لــصــعــوبــة الــوالدة قــد تــتــعــرض  مــع مــالحــظــة أنــه أحــيــانً

ــه. أفــيــدونــا أفــادكــم الــلَّ جــراحــيــة لــهــا.  لــم يــقــم الــطــبــيــب بــإجــراء عــمــلــيــة 
الــفــتــاو الــمــتــعــلــقــة بــالــطــب وأحـــكـــام الــمــرضــى، إشــــراف الــشــيــخ صــالــح الـــفـــوزان   (١)

 .٢٩٢٢ (٢٤٥/١) برقم 
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تــمــكــيــن  فـــي  لـــهـــا  رخـــص  ذكــــرت،  كـــمـــا  الـــواقـــع  كـــان  إذا   ZlaÏv€a
طــبــيــب مــن الــكــشــف عــلــيــهــا، وتــولــيــدهــا لــلــضــرورة إلــى ذلــك.

  

(١ )^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  <ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  <Áñ¬<<

á^e<‡e<!]Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬<  <ÍÀÈÀ¬<—]áÜ÷]Çf¬<  <<<ÅÁ√Œ<‡e<!]Çf¬<<<
       




 .٦٨١٠ برقم   (٤٢٠/٢٤) الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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;‡ÂÖç¬’\Â;Ïm’]m’\ ;Ï’_â⁄’\
Ö…]“’\;fÁÖŒ’\;Ï÷ê

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

أخــــت  مـــــن  ومـــــتـــــزوج  ســـــنـــــوات،   (١٠ ) لـــــي  حـــــوا مـــــن  تـــــزوجـــــت 
أســلــمــت،  قـــد  لــنــكــاح  ا عــقــد  وقـــبـــل  نــيــة،  نــصــرا األمـــر  أول  فـــي  نـــت  كـــا
إلــى  تــذهــب  فــعــنــدمــا  أوالد،  أربــعــة  مــنــهــا  ولي  مــنــهــا،  بالزواج  وقــمــت 
بــذلــك،  لــهــا  ســمــحــت  فــقــد  نــهــا،  وإخــوا بــاهــا  أ  تــر أن  تــريــد  اإلجــازة 
يــروا  أن  األوالد  عــلــى  أخاف  مــمــا  ئــهــا  قــربــا أ بــعــض   تــر تــريــد  ولــكــن 
فــهــل  عــلــيــهــا،  تــربــوا  قــد  لــتــي  ا لــديــنــيــة  ا لــيــم  لــتــعــا ا يــخــالــف  ــا  شــيــئً مــنــهــم 
لــعــلــم  ا مــع  صـــواب؟  أم  خــطــأ  األقــربــاء  لــى  إ لــذهــاب  ا مــن  لــهــا  مــنــعــي 
أســلــمــت  قــد  ــهک  لــلَّ ا مــن  وبــفــضــل  مــهــا،  وأ بــيــهــا  أ إلــى  تــذهــب  نــهــا  أ
فــهــل  بـــيـــتـــي،  فـــي  عـــنـــدي  لــــدخــــول  ا يــــريــــدون  قـــاربـــهـــا  أ وبـــعـــض  األم، 

ال؟ أم  أدخــلــهــم 

جــائــز،  الــمــســلــمــيــن  غــيــر  وأقــربــائــهــا  ألبــيــهــا  زوجــتــك  زيــارة   ZlaÏv€a
حــق  فــلــك  الــديــن،  فــي  فــتــنــة  أوالدك  أو  زوجــتــك  عــلــى  خــشــيــت  إذا  إال 
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.(١ الــمــنــع(
       




 .١٨١٠٩ برقم   (٣٨٥/٢٥-٣٨٦) الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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‡ÂÖç¬’\Â;Ï¬d\Ö’\ ;Ï’_â⁄’\
;ÓÑ]ëfi’\Â;ÄÊ‚Ë’\;√Ÿ;ÄÊ¬Œ’\;flŸ;ÖÁÉui’\;

€‚Ÿ˜—;ƒ]⁄àÂ

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

لــــنــــوادي والـــهـــيـــئـــات  بــــدأ بـــعـــض شـــبـــابـــنـــا اإلســــالمــــي فـــي مـــراســـلـــة ا
ــا حــول الــكــتــاب  الــتــبــشــيــريــة الــمــســيــحــيــة الــتــي بــدورهــا تــرســل لــهــم دروسً
الـــمـــقـــدس اإلنـــجـــيـــل كـــمـــا يــــزعــــمــــون، وأشــــرطــــة فـــيـــديـــو لـــمـــحـــاضـــرات 
ومن  اإلسالمية،  بالدنا  في  انتشرت  التي  خليعة  ومجالت  تبشيرية، 
رساالتهم  من  األصل  طبق  نسخة  لكم  أرفقت  ولقد  الجزائر،  بينها 
ـــا مــراســلــة مــثــل هـــذه الــهــيــئــات  الـــتـــي يــرســلــونــهــا لـــنـــا، فــهــل يـــجـــوز شـــرعً
المشاركة  ا  شرعً يجوز  وهل  اإلنجيل؟  قارئ  حكم  وما  التبشيرية؟ 

فــي الــمــســابــقــات الــمــغــريــة الــتــي تــنــظــمــهــا هــذه الــهــيــئــات؟

لــــيــــوم لـــيـــس هــــو اإلنــــجــــيــــل كـــمـــا  ZlaÏ��v��€a اإلنــــجــــيــــل الــــمــــوجــــود ا
والــزيــادة،  والــكــذب،  الــتــحــريــف،  مــن  كــثــيــراً  فــيــه  ألن  اللَّهک؛  أنزله 
ذلــك  ـــه  الـــلَّ بــيــن  وقـــد  تــعــالــى،  ـــه  الـــلَّ عــلــى  يــلــيــق  ال  مـــا  وقــــول  والـــنـــقـــص، 

 '  &  %  $  #  "  !  ﴿ فـــقـــال:  كــتــابــه  فـــي 
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 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
عـــمـــران].  [آل   ﴾>  =  <  ;  :  9  8  7  6  5

 >  =  <  ;  :  9  8  7  ﴿ وقــــال  تعالى: 
 K  J  I  H  G  F E  D  C  B  A  @  ?

P﴾ [الــبــقــرة].  O  N  M  L

 ،والنصار اليهود  كتب  من  شيء  في  ينظر  أن  للمسلم  ينبغي  وال 
لــــتــــوراة،  ا مـــن  ورقـــــة  مـــعـــه   رأ لـــمـــا  عـــمـــر  عـــلـــى  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أنـــكـــر  وقــــد 
 ، هِ ــدِ بِــيَ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  ــذِ الَّ ؟، وَ ــطَّــابِ ــنَ الْــخَ بْ ا ــا  يَ ــا  فِــيــهَ ــونَ  كُ ــوِّ ــهَ ــتَ مُ وقــالملسو هيلع هللا ىلص: «أَ
ــهُ  ــعَ سِ وَ ــا  مَ ــيــا،  حَ ــانَ  كَ ــى  ــوسَ مُ نَّ  أَ ــوْ  لَ   ،... ــةً ــيَّ ــقِ نَ ــاءَ  ــضَ ــيْ بَ ــا  بِــهَ ــمْ  ــكُ ــتُ ــئْ جِ ــدْ  ــقَ لَ
عــمــرگ:  فــقــال  ثــابــت،  بــن  ــه  الــلَّ عــبــد  روايــة  وفــي   .(١ ــنِــي»( ــبِــعَ ــتَّ يَ نْ  أَ إِالَّ 

ديــنًــا، وبــمــحــمــد نــبــيــا. ــه ربــا، وبــاإلســالم  رضــيــت بــالــلَّ

وبــنــاءً عــلــى ذلــك فــال تــجــوز مــراســلــة مــراكــز الــتــبــشــيــر بــالــنــصــرانــيــة، 
فــي  الـــمـــشـــاركـــة  وال  أشـــرطـــتـــهـــا،  ســــمــــاع  وال  دروســـــهـــــا،  حــــضــــور  وال 
مــن  ذلـــــك  فــــي  لـــمـــا  مـــغـــريـــة؛  كــــانــــت  وإن  تـــنـــظـــمـــهـــا  لــــتــــي  ا الـــمـــســـابـــقـــات 
الــتــعــاون عــلــى اإلثـــم والـــعـــدوان، لــكــن يــجــوز الــنــظــر فــي كــتــب الــيــهــود 
والــنــصــار لــمــن عــنــده الــمــقــدرة عــلــى الــرد عــلــى مــا فــيــهــا مــن الــبــاطــل؛ 

وإزالــةً لــلــشــبــهــة. إقــامــةً لــلــحــجــة، 
 ۴ األلباني  الشيخ  وصححه   ١٥١٥٦ برقم   (٣٤٩/٢٣) أحمد  اإلمام  مسند   (١)

 .١٥٨٩ برقم  الغليل (٣٤/٦-٣٦)  إرواء  في 
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(١ )^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<

á^e<‡e<!]Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<·]áÁÀ÷]<x÷^ë<<<<�Èé÷]<Ÿa<àËà√÷]Çf¬<<<ÇËá<Áe_<Ü”e<<
<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^j˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â <^€“

VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]
يكون  المستمع  أن  مع  حرام،   النصار إذاعة  إلى  االستماع  هل 
كانت  مهما  أحد  يستطيع  وال  ورسوله،  وباللَّه  اإلسالم،  بدين  مؤمنًا 
مــا  اإلذاعـــة  لــهــذه  اســتــمــاعــه  ولــكــن  إيــمــانــه،  مــن  ــا  شــيــئً يــغــيــر  أن  بــراهــيــنــه 

إال مــن بــاب الــفــضــول والــمــعــرفــة بــمــعــتــقــداتــهــم لــيــس إال؟ هــو 
إلــى  تــدعــو  لــتــي  ا  لــنــصــار ا إلذاعة  االســتــمــاع  يــجــوز  ال   ZlaÏv€a
أن  يــــريــــدون  لـــذيـــن  ا لـــعـــلـــم  ا ألهــــل  إال  لـــفـــتـــنـــة،  ا خـــشـــيـــة  ديـــنـــهـــم  تـــبـــاع  ا
مــن  لــمــســلــمــيــن  ا ويــحــذروا  يــتــهــم،  دعــا ويــبــطــلــوا  شــبــهــهــم،  عــلــى  يــردوا 

شــرهــم.
  

(٢ )^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
 .١٧٤٧٤ برقم  الثانية/٤٤٣-٤٤٤)  المجموعة   /١) الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)

 .١٧٩٧٦ برقم   (٤٤٧/١) الدائمة  اللجنة   فتاو  (٢)
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;‡ÂÖç¬’\Â;ÏâŸ]}’\ ;Ï’_â⁄’\
„i∆÷d;ÍÉ’\;È›\Öëfi’\;Â^;ÍÄÊ‚Ë÷’;ÿ]ŒÁ;◊·
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<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

الــمــســلــمــيــن،  بــيــن  يــعــيــش  الــذي  الــنــصــرانــي  أو  لــلــيــهــودي  نــقــول  هــل 
عــنــدمــا  والــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص،  والـــقـــرآن  اإلســـالم  عــن  ا  كــثــيــرً ســمــع  قــد  الـــذي  أو 
نــصــرانــيــة  أو  يــهــوديــة  عــلــى  مــات  أنــه  مــع  الــنــار،  إلــى  ذاهـــب  أنــه  يــمــوت 
الــمــصــر  الــعــاصــي  الــمــســلــم  فــي  نــتــورع  كــمــا  بــه  نــتــورع  أو  يــبــدلــهــا،  ولـــم 
ـــه جـــل وعـــال؟  عــلــى الــكــبــائــر ثـــم مـــات بــعــد ذلـــك أنـــه تــحــت مــشــيــئــة الـــلَّ

أفــتــونــا مــأجــوريــن.
مــن  بــأنــه  مــعــيــن  عــلــى  يــحــكــم  ال  أنــه  الــســنــة،  أهــل  مــذهــب   ZlaÏv€a
ــــهملسو هيلع هللا ىلص،  لــــلَّ ا رســـــول  لــــه  شـــهـــد  مــــن  إال  الـــجـــنـــة،  أهــــل  مــــن  أو  لــــنــــار  ا أهــــل 
وال يــعــلــم الــخــواتــيــم  عــلــى الــمــســيء،  ونــخــاف  نــرجــو لــلــمــحــســن  ولــكــنــنــا 
 والـــنـــصـــار الـــيـــهـــود  أن  الـــعـــلـــم  مـــع  گ،  ـــه  الـــلَّ إال  األمـــــور  وعــــواقــــب 
من  كل  أن  كما  النار،  أهل  من  فهو  الكفر  على  مات  من  وكل  كفار، 
ــه ورســولــه مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص فــهــو مــن أهــل الــجــنــة،  مــات عــلــى اإليــمــان بــالــلَّ
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 £  ¢  ¡ ے   ~  }  ﴿ ڽ:  ــه  الــلَّ قــال  كــمــا 
لــكــفــار:  ا شـــأن  فـــي  لــى  تــعــا وقـــال   .[٧٢ ﴾ [الــتــوبــة:   ¦  ¥  ¤

 ,  +  * )  (  '  &  %  $  #  "  !   ﴿
ئــدة]. لــمــا ﴾ [ا  .  -

  

(١ )^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<

�Èé÷]<Ÿa<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<·^ËÇ∆<‡e<!]Çf¬<<<<<<<<·]áÁÀ÷]<x÷^ë<<<<<<<<<ÇËá<Áe_<Ü”e
<ãÈÒÜ÷]

á^e<‡e<!]Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬
<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^j˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â <^€“

VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]
ولكن  سمع  أو  اإلسالمية،  الدعوة  إليه  تصل  لم  الذي  اإلنسان 
الشخص؟  هذا  حكم  ما  يسلم،  حتى  اإلسالم  له  يشرح  من  يجد  لم 
أحــد  إلـــيـــه  يــصــل  لـــم  الــــذي  والــمــســيــحــي  ال؟  أم  هـــذا  عـــن  عـــذر  لـــه  هـــل 

بــاإلســالم فــمــات عــلــى ذلــك، مــا حــكــمــه؟
بــه  يــفــهــم  وجــه  عــلــى  الــكــفــرة  ســائــر  مــن  الــدعــوة  بــلــغــتــه  مــن   ZlaÏv€a

 .١٨١٥٢ برقم  الثانية/٤٢٦-٤٢٧)  (١/المجموعة  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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ــعــذر بــالــجــهــل،  يُ فــال  الــحــجــة،  عــلــيــه  قــامــت  فــقــد  الــفــهــم  أراد  لــو  بــلــغــه  مــا 
 3  2  1  0  /  .  ﴿ نــبــيــهملسو هيلع هللا ىلص:  لــســان  عــلــى  تــعــالــى  ــه  الــلَّ قــال 
الَ  هِ  ــدِ ــيَ بِ ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ ــسُ  ــفْ نَ ي  ـــذِ لَّ ا وقــالملسو هيلع هللا ىلص: «وَ  .[١٩ ﴾ [األنــعــام:   5  4
ـــمْ  لَ وَ ــوتُ  ــمُ يَ ـــمَّ  ثُ نـِـيٌّ  ا ــرَ ــصْ نَ الَ  وَ يٌّ  ـــودِ ـــهُ يَ ـــةِ  مَّ ُ األْ هِ  ـــذِ هَ ـــنْ  مِ ـــدٌ  حَ أَ بـِـي  ــعُ  ــمَ ــسْ يَ
فــي  مــســلــم  رواه  ـــار»  لـــنَّ ا ــــلِ  هْ أَ ـــنْ  مِ ــــانَ  كَ إِالَّ  ــهِ  بـِ ــــتُ  ــــلْ سِ رْ أُ ي  ـــذِ ـــالَّ بِ ـــنْ  مِ ـــؤْ يُ

صــحــيــحــه.
  

(١ )^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<

<�Èé÷]<Ÿa<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<·^ËÇ∆<‡e<!]Çf¬<<<<<<<·]áÁÀ÷]<x÷^ë<<<<<<ÇËá<Áe_<Ü”e<<
ãÈÒÜ÷]

á^e<‡e<!]<Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬
       




 .١٧٧٤٣ برقم  الثانية/٤٢٧-٤٢٨)  (١/المجموعة  الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

بي   وأد االطالع،  وأحب  مثقف  الجزائر،  مدينة  من  شاب  إنني 
المراسلة  وبعد  المسيحية،  اإلذاعات  بعض  أراسل  أن  االطالع  حب 
في  انغمست  أسبوع،  كل  منهم  تصلني  التي  والهدايا  معهم  الطويلة 
خارج  مسيحيين  أصدقاء  عدة  واتخذت  مسيحيا،  وأصبحت  دينهم 
الـــوطـــن؛ فــي كــل مـــن: ألــمــانــيــا، فــرنــســا، الــســويــد، ســويــســرا، وخــاصــة 
بمعنى  مسيحيا  وأصبحت  الديانة،  بتلك  ا  مقتنعً وأصبحت  أمريكا، 
الــكــلــمــة، وقــمــت بــنــشــر تــلــك الــديــانــة عــلــى عـــدة أصـــدقـــاء، وأصــبــحــوا 
واألشـــخـــاص، وفـــي يـــوم مــن األيـــام  اإلذاعــــات  مــثــلــي يــراســلــون تــلــك 
اطـــلـــعـــت عـــلـــى مـــجـــلـــة إســـالمـــيـــة تـــتـــكـــلـــم عــــن اإلســـــــالم والـــمـــســـيـــحـــيـــة، 
نــبــذة قــصــيــرة  ــا، فــهــذه  فــرجــعــت إلـــى أصــلــي، وطــلــقــت الــمــســيــحــيــة ثــالثً
خـــالل  مــــن  وأردت  الـــمـــســـيـــحـــيـــة،  فــــي  انـــغـــمـــاســـي  حــــول   – أبــــي  يــــا   –
الــتــي  بــالــهــدايــا  أفــعــل  مـــاذا  وهـــي:  األمـــور؛  بــعــض  أفــهــم  أن  مــراســلــتــك 
ـــه نــــادم عــلــى مـــا قــمــت  والـــلَّ ـــه لـــي، وإنـــنـــي  هـــي عـــنـــدي، وهـــل يــغــفــر الـــلَّ
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فــأنــت  األئــمــة عــنــدنــا قــالــوا لــي: (ال تــوبــة لــك،  وأن بــعــض  وخــاصــة  بــه، 
أكــثــر  وإنــنــي  ــه،  الــلَّ إال  ال يــعــلــمــهــا  دوامــة  فــي  أعــيــش  فــأصــبــحــت  مــرتــد)، 
أن  أخاف  ألنني  تعيسة؛  حياتي  وأصبحت  الليل،  وقيام  الصيام  من 

ا. ــه وأمــوت كــافــرً يــعــذبــنــي الــلَّ
ونــســأل  الــردة،  هــذه  مــن  لــلــتــوبــة  وفــقــك  الــذي  ــه  لــلَّ الــحــمــد   ZlaÏv€a
مقبولة؛  توبتك  تكون  أن  ونرجوا  اإلسالم،  على  الثبات  ولك  لنا  اللَّه 
بأن  ووعد  الذنوب،  جميع  من  بالتوبة  أمر  وتعالى  سبحانه  اللَّه  ألن 

 z  y  x  w  v  u  t  s﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  يــتــقــبــلــهــا، 
ــا  مَ ـــبُّ  ـــجُ يَ مُ  ـــــــالَ سْ ِ «اإلَ الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص:  وقــــال   .[٣٨ [األنـــفـــال:   ﴾  |  {
وصــح عــنــهملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــال:   ،(١ ــا»( ــهَ ــلَ ــبْ ــانَ قَ كَ ــا  مُ مَ ــدِ ــهْ تَ ــةُ  بَ ــوْ الــتَّ ،وَ ــهُ ــلَ ــبْ ــانَ قَ كَ
العاصي،  من  تُقبل  فالتوبة   ،(٢ )« لَهُ نْبَ  ذَ الَ  نْ  مَ كَ  ، نْبِ الذَّ نَ  مِ «التَّائِبُ 

 \  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  صـــحـــيـــحـــة،  تـــوبـــة  تــــابــــوا  إذا  والـــمـــرتـــد  والــــكــــافــــر، 
 ﴾   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

 z  y  x  w  v  u  t  s  ﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[الــشــور]
 ﴾  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {

نَّ  أَ تَ  لِمْ عَ ا  مَ أَ  ، و  رُ مْ عَ ا  يَ  » بلفظ:   ١٧٨٢٧ برقم  أحمد (٣٦٠/٢٩)  اإلمام  مسند   (١)
ا  مَ بُّ  يَجُ مَ  الَ سْ ِ اإلْ نَّ  أَ تَ  لِمْ عَ ا  مَ أَ  ، و  رُ مْ عَ ا  يَ  ، نُوبِ  الذُّ نَ  مِ ا  هَ بْلَ قَ ا  مَ بُّ  تَجُ ةَ  رَ جْ الْهِ
لكن  مسلم،  شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال  ؟»،  نُوبِ  الذُّ نَ  مِ هُ  بْلَ قَ انَ  كَ
الصحيحة  السلسلة  في  األلباني۴  الشيخ  قال  قبلها،  ما  تجب  التوبة  حديث: 

 . ١٠٣٩: ال أعرف له أصالً (١٤١/٣) برقم 
السنن الكبر للبيهقي (٤٥٨/٢٠) برقم ٢٠٥٩٥، وحسنه الشيخ األلباني ۴   (٢)

 .٣٠٠٨ برقم  الصحيح  الجامع  صحيح  في  كما 
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نــزلــت  الــكــريــمــة  اآليــة  هــذه  أن  عــلــى  الــعــلــم  أهــل  أجــمــع  وقــد  [الــزمــر]، 
غــيــر مــقــبــولــة، مــخــطــئــون،  إن تــوبــتــك  لــك:  والــذيــن قــالــوا  الــتــائــبــيــن،  فــي 
والحذر  الفتن،  أسباب  عن  باالبتعاد  وننصحك  علم،  بال  ويقولون 
مــن دعـــاة الــضــالل، واإلكــثــار مــن األعــمــال الــصــالــحــة، وتــعــلــم الــعــلــم 

ــه الــمــوفــق والــهــادي إلــى ســواء الــســبــيــل. والــلَّ الــنــافــع، 
  

(١ )^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<

<·^ËÇ∆<‡e<!]Çf¬<<<<<<<<<<<·]áÁÀ÷]<x÷^ë<<<<<<<<<<<ÇËá<Áe_<Ü”e<<<<<<<<<<
ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

á^e<‡e<!]Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<<<<<�Èé÷]<Ÿa<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<
       




 .١٧٤٥١ برقم   (٣٢٦/٢٤-٣٢٨) الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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;‡ÂÖç¬’\Â;Ï¬d]â’\ ;Ï’_â⁄’\
;]‚Ë…;jË⁄’\;fl…ÅÁ;ÀË—;Gr÷l;ôÑ¯\;j›]—;\Çb

Z\Åfi—;ÿ]⁄å;È…;ÿ]u’\;Ê·;]⁄—

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

لــــتــــراب، كــيــف  ــــــوار عــلــيــه ا ويُ ـــدفـــن الــمــســلــم فـــي كـــفـــن بـــســـيـــط،  يُ
وهناك  اإلسكيمو)  (مناطق  كندا  شمال  بالد  في  المسلم  دفن  يتأتى 
إذا  الــثــلــج  مــن  مــتــجــمــدة  طــبــقــات  كــل الــمــوجــود  بــل  يــوجــد (تــراب)،  ال 
هــذا أقــرب تــشــبــيــه لــه)، فــإن الــجــثــمــان لــن  ــا  تــم تــكــســيــرهــا (حــجــر تــمــامً
ــدفــن بــهــا بــعــد عــشــرات  يُ ويــوجــد بــنــفــس الــصــورة الــتــي  يــتــآكــل ويــتــحــلــل 
تــســبــب  الـــثـــلـــج  وانـــصـــهـــار  الـــتـــعـــريـــة  وعــــوامــــل  الـــســـنـــيـــن،  مــــن  مـــئـــات  أو 
تــحــركــه مــمــا يــجــعــل الــجــثــمــان الــمــدفــون عــرضــة لــلــظــهــور فـــوق ســطــح 
هــــذا، وتـــأكـــل  وحــــدث فـــعـــالً  الـــثـــلـــج مــــرة أخــــر بـــعـــد ســـنـــوات قــلــيــلــة، 
هــل  الــمــنــاطــق،  تــلــك  في  الــجــائــعــة  الــحــيــوانــات  وقــتــهــا  اآلدمية  األجسام 
تغسيله  بعد  كفن  في  الجثمان  وضع  من  أحسن  ويكون  يجوز،  هذا 
فــضــيــلــة الــشــيــخ أن  يــا  ثــم حــرقــه فــي الــنــار لــيــتــحــول إلــى رمــاد؟ حــاولــت 
أشـــرح لــكــم الــوضــع، ويـــا لــيــت تــفــتــونــنــا فــيــه بــنــظــر، الــمــمــكــن فــي تــلــك 
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الـــبـــالد هــنــا فـــي الــشــمــال ولـــيـــس مـــن عــيــن الــنــاظــر لــلــمــوجــود فـــي بــالد 
بـــيـــة والـــرمـــلـــيـــة، والــمــمــكــن  األوســــط الــمــلــيــئــة بــالــمــنــاطــق الـــتـــرا الـــشـــرق 
ومــواراة جــثــمــان الــمــيــت بــالــتــراب، فــال تــوجــد فــي مــنــاطــق  الــدفــن فــيــهــا 
عـــشـــرات  ربـــمـــا  تـــحـــت  وال  لــــتــــراب  ا مـــن  طـــبـــقـــات  كـــنـــدا  شـــمـــال  أقـــصـــى 

األمــتــار مــن الــحــفــر.

يــمــوت  لـــذي  ا لــمــســلــم  ا لــمــيــت  ا جــثــة  إحـــراق  يــجــوز  ال   ZlaÏv€a
ولـــي  مــــن  عـــلـــى  بــــل  مـــثـــل (اإلســــكــــيــــمــــو)،  لـــمـــتـــجـــمـــدة  ا لـــمـــنـــاطـــق  ا فــــي 
غـــيـــر  جـــهـــة  لـــــى  إ نـــقـــلـــه  مــــن  قــــتــــه  وطــــا وســــعــــه  فــــي  مــــا  يـــعـــمـــل  أن  مــــــره  أ
قــبــر  حـــفـــر  أو  ا،  مـــيـــســـورً ذلــــك  كــــان  إذا  فـــيـــهـــا  دفـــنـــه  يـــمـــكـــن  مـــتـــجـــمـــدة 
أدلـــة  لــعــمــوم  وذلـــك  لــه؛  مــثــا كــأ ويـــدفـــن  لــمــتــجــمــدة  ا لــطــبــقــات  ا فـــي  لـــه 

 x  w  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  كــمــا  لــمــســلــم،  ا عــلــى  لــتــوســعــة  وا لــيــســر  ا
 ª  ©  ¨  §  ﴿ وقــولــهڽ:   ،[١٦ لــتــغــابــن:  ﴾ [ا  z  y

.[٢٨٦ لــبــقــرة:  ﴾ [ا  ¬  «

  

(١ )^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬                   

<·^ËÇ∆<‡e<!]Çf¬<<<<<<<<<<<·]áÁÀ÷]<x÷^ë<<<<<<<<<<<ÇËá<Áe_<Ü”e<<<<<<<<<<
 .١٦٧٢٢ برقم   (٣٤٤/٧) الدائمة  اللجنة   فتاو  (١)
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á^e<‡e<!]Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<<<<<�Èé÷]<Ÿa<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<

       




’�����z�����‹�����ΩafiÎ˛a



OKKÚ���iä���Ã���€a @Ö˝������i @ø @ÊÏ���‡���‹���é���Ωa

RPQWMVMRP



OKL ;Úflb”⁄aÎ@ÚÓé‰¶a@ZfiÎ˛a@›ï˛a

RPQWMVMRP

‡ÂÖç¬’\Â;ÏfiŸ]m’\ ;Ï’_â⁄’\
‹˜à¸\;Ä˜d;Ì’b;flË⁄÷â⁄’\;nmp;◊Œfi’;ÿ\ÊŸ¯\;√⁄p;

<ÌÈeÜ√÷] <Ì”◊€€÷^e <^{{j{{˝]Ê <ÌÈ€◊√÷] <pÁvf◊÷ <Ì€Ò]Ç÷] <Ìflr◊÷] <k◊Ú â
VÿÒ^ä÷] <ŸÁœË <HÌËÅÁ√ä÷]

مـــا حــكــم اإلســــالم فـــي جــمــاعــة مـــن مــهــاجــري بـــالد اإلســــالم إلــى 
أي  جــثــة  إرســــال  ألجـــل  ســنــويــا  أو  شــهــريــا  أمــــواالً  تــجــمــع  الــكــفــر  بـــالد 
مـــن أفــــراد الــجــمــاعــة مـــن بـــالد الــكــفــر إلـــى بـــالدهـــم اإلســـالمـــيـــة، ومــن 
فــي  والــســبــب  شــــيء،  إلـــيـــه  يـــرد  ال  الــجــمــاعــة  مـــن  هــنــا  أجـــلـــه  يـــدركـــه  لـــم 
بـــأمـــوال  تـــؤمـــن  الـــغـــربـــيـــة،  الـــبـــالد  هـــذه  فـــي  الـــقـــبـــور  أن  الــجــثــث  إرســــال 
طــائــلــة لــيــس بــوســع فــرد مــن الــمــهــاجــريــن أداءهـــا، ولــو أديــتــهــا، فــالــقــبــر 
يــنــبــش مــتــى انــتــهــى أجـــل الــتــأمــيــن، ويــحــرق مــا فــيــه مــن الــعــظــام، وهــل 
هذا  في  الزكاة  تجب  وهل  الجماعة،  هذه  مثل  في  االنخراط  يجوز 

الــمــال؟
نــقــل  عــلــى  اإلنـــفـــاق  ألجـــل  األمـــــوال  جــمــع  مـــن  مـــانـــع  ال   ZlaÏv€a
نقلها  ألن  مناسب؛  مكان  في  لدفنهم  المسلمين  من  المتوفين  جثث 
الــمــجــمــعــة  األمـــــوال  فـــي  زكــــاة  وال  ضـــــروري،  الـــمـــذكـــورة  الـــحـــالـــة  فـــي 
فــي  وألنــهــا  مــعــيــن،  مــالــك  لــهــا  لــيــس  األمـــوال  هــذه  ألن  الــغــرض؛  لــهــذا 
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ســبــيــل الــبــر.
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فــي  ودفـــنـــه  وحـــرقـــه  لــــبــــوذي  ا أخـــــوه  وأخـــــذه  تـــوفـــي  مـــســـلـــم  رجــــل 
يــصــلــى  ال  يــغــســل  لـــم  مـــن   : لـــوا قـــا ســريــلــنــكــا  عــلــمــاء  بــعــض  بـــرهـــم،  مـــقـــا
نـــفـــعـــل؟  مــــــاذا  اآلن،  حـــتـــى  عـــلـــيـــه  يـــصـــل  لــــم  أشــــهــــر  ســـتـــة  ولـــــه  عـــلـــيـــه، 

بــالــدلــيــل. أفــيــدونــا 

وال  لــحــيــاة  ا فــي  ال  واليـــة  لــمــســلــم  ا عــلــى  لــلــكــافــر  لــيــس   ZlaÏv€a
مــع  حــصــل  فــمــا  لــمــســلــمــون،  ا جـــنـــازتـــه  يــتــولــى  نـــمـــا  وإ لـــمـــمـــات،  ا بــعــد 
هذا  تمكين  لــلــمــســلــمــيــن  يجوز  ال  حرام،  المسلم  الرجل  هذا  جنازة 
لــمــســلــمــيــن،  ا بــر  مــقــا إلــى  تــه  رفــا ونــقــل  نــبــشــه  أمــكــن  وإن  مــنــه،  لــكــافــر  ا
لــكــفــار  ا بــر  مــقــا فـــي  لــمــســلــم  ا دفـــن  يـــجـــوز  ال  ألنـــه  واجـــب؛  مـــر  أ فـــهـــذا 
تـــه  رفـــا فــــإن  لـــلـــمـــســـلـــمـــيـــن  مـــقـــبـــرة  يـــوجـــد  لــــم  فــــإن  كــــذلــــك،  لـــعـــكـــس  وا
فــقــد  عــلــيــه  لــصــالة  ا مـــا  وأ االمــتــهــان،  عــن  ا  بــعــيــدً مــكــان  أي  فــي  يــدفــن 

وقــتــهــا. نــتــهــى  ا
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بعض  أو  الهدايا،  بعض  حديثًا  إسالمه  أشهر  من  إعطاء  حكم  ما 
وقد  غني،  أنه  مع  اإلسالم،  في  له  وترغيبًا  له،  ا  تأليفً النقدية  المبالغ 
وأحسن  ا،  خيرً اللَّه  وجزاكم  الزكاة؟  أموال  من  األموال  هذه  تكون 

إلــيــكــم، ونــفــع بــعــلــمــكــم.
هــم  ـــا  حـــديـــثً إســـالمـــهـــم  أشـــهـــروا  الـــذيـــن  هــــؤالء  كــــان  إذا   ZlaÏv€a
مــن الــرؤســاء والــوجــهــاء الــمــطــاعــيــن فــي قــومــهــم، فــإنــهــم مــن الــمــؤلــفــة 
ـــه فــيــمــن تــجــوز صـــرف الـــزكـــاة لــهــم بــقــولــه  قــلــوبــهــم الـــذيـــن ذكـــرهـــم الـــلَّ
مــن  إعـــطـــاؤهـــم  فـــيـــجـــوز   .[٦٠ [الـــتـــوبـــة:   ﴾  x  w  ﴿ تـــعـــالـــى: 
الــزكــاة تــقــويــة إلســالمــهــم وتــرغــيــبًــا لــغــيــرهــم فــي الــدخــول فــي اإلســالم، 
ال  إن كــانــوا فــقــراء جــاز إعــطــاؤهــم مــن الــزكــاة لــفــقــرهــم، لــكــن  وكــذلــك 
الزكاة  عين  من  يعطون  وإنما  ونحوها،  هدايا  الزكاة  بأموال   يُشتر
إال  صــرفــهــا  يـــجـــوز  فـــال  الـــزكـــاة  غــيــر  الـــصـــدقـــة  أمــــوال  أمـــا  الـــمـــوجـــودة، 
فيما  يدخل  هؤالء  مثل  كان  فإن  البر،  وجوه  من  المتبرع  حدده  فيما 
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ــا  تــحــقــيــقً ذلــك  جــاز  مــنــهــا،  بــإعــطــائــهــم  الــمــتــبــرع  أذن  أو  الــمــتــبــرع،  حــدد 
أو  مــنــهــا،  بــإعــطــائــهــم  الــمــتــبــرع  يــــأذن  لـــم  وإن  الـــمـــذكـــورة،  لــلــمــصــلــحــة 
لــم يــكــونــوا مــن ضــمــن جــهــات الــبــر الــتــي حــددهــا الــمــتــبــرع، فــال يــجــوز 

إعــطــاؤهــم مــنــهــا.
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٢٦٥ ... وغيرها الدينية  بالمناسبات  هداياهم  قبول  حكم  عشر:  الثاني 
٢٦٧ .................... الطعام إلى  الكافر  دعوة  قبول  عشر:  الثالث 
٢٦٩ ............................ ورقيته مريضهم  عيادة  عشر:  الرابع 
٢٧٣ ................... مسائل: وفيه  الكفار،  كنائس  عشر:  الخامس 
٢٧٣ ................................... فيها والصالة  دخولها  أ - 
مسجد............. ٢٧٦ وجود  عدم  عند  الكنيسة  في  الصالة  ب - 
٢٧٧ ........................... مسجداً لتكون  الكنيسة  شراء   - ج 
٢٧٩ ....... مسائل: وفيه  الكفار،  بالد  في  االنتخابات  عشر:  السادس 
٢٧٩ ....... المسلمين غير  مع  االنتخابات  في  المسلم  مشاركة   - أ 
انتخاباتهم............................... ٢٨٠ في  التصويت   - ب 

والشراء  والبيع  باألنظمة،  التقيد  وتشمل:  التجارة،  عشر:  السابع 
فيما اليحل........................................................ ٢٨٣
٢٨٧ ........................ الكافرة العائلة  مع  السكن  عشر:  الثامن 
٢٩١ ................. كافر وزوجها  المرأة  أسلمت  إذا  عشر:  التاسع 

أو الــمــرأة الــمــســلــمــة ألهــلــهــا الــعــشــرون: مــعــامــلــة الــرجــل الــمــســلــم 
٢٩٥ ....................................................... الكفار  

الحادي والعشرون: األحزاب والجماعات اإلسالمية، وماذا يتبع
 المسلم منها؟........................................................ ٢٩٧
٤١١ .................................................... لــفــهــرس: ا
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المقدمة........................................................... ٣٠١
٣٠٣ .................................... المسألة األولى: وحـدة األديـان 
المسألة الثانية: ميـراث الكـافر...................................... ٣١٣
٣١٧ ...... المسألة الثالثة:  إذا أسلم الكافر في أيام رمضان، فما الحكم؟
المسألة الرابعة:  تنظيـم النسـل...................................... ٣١٩
المسألة الخامسة: التشبه بالكفار................................... ٣٢١
المسألة السادسة :االبتعاث وخطورته.............................. ٣٣٧
٣٤٥ ............... المسألة السابعة :حضانة غير المسلم للطفل المسلم
٣٤٧ .................................. المسألة الثامنة: الحلف باإلنجيل
المسألة التاسعة : الشهادة لليهود والنصار وغيرهم من الكفار.... ٣٤٩
المسألة العاشرة: إذا أسلم النصراني، هل يلزم بتغيير اسمه؟........ ٣٥١
٣٥٣ ... المسألة الحادية عشرة: حكم التعبير عن غير المسلمين بلفظ األخوة
المسألة الثانية عشرة:حكم وقوف ساعة حداد على المسلم وغير المسلم ٣٥٥
المسألة الثالثة عشرة: هل يقال للنصراني مسيحي؟................. ٣٥٧
٣٥٩ ....... المسألة الرابعة عشرة: إرضاع المرأة الكافرة للطفل المسلم 
المسألة الخامسة عشرة: مشاركة المسلم في حفالت توديع غير المسلم.. ٣٦١
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٣٦٣ ........... المسألة السادسة عشرة : المعامالت المحرمة مع الكفار
٣٦٧ ...... المسألة السابعة عشرة:  الصالة في القاعات التي أُعدت للَّهو
المسألة الثامنة عشرة: طلب الرزق بالطرق المحرمة................ ٣٦٩
٣٧٣ . المسألة التاسعة عشرة : التحذير من الصلبان في المفارش وغيرها
المسألة العشرون : إشهار عقد النكاح في الكنيسة.................. ٣٧٥
المسألة الحادية والعشرون : تمكين الكافر من المصحف المترجم... ٣٧٧
٣٧٩ ... المسألة الثانية والعشرون : حكم تمريض الكافر للنساء المسلمات
المسألة الثالثة والعشرون : صلة القريب الكافر..................... ٣٨٣

المسألة الرابعة والعشرون:  التحذير من القعود مع اليهود والنصار
وسماع كالمهم.................................................... ٣٨٥

المسألة الخامسة والعشرون : هل يقال لليهودي أو النصراني الذي بلغته
الدعوة أنه في النار؟............................................... ٣٨٩

تاب ثم  النصرانية  إلى  ارتد  رجل  والعشرون:  السادسة  المسألة 
٣٩٣ ................................................... الحكم؟ فما 

المسألة السابعة والعشرون : إذا كانت األرض ثلج، كيف يدفن الميت 
فيها  كما هو الحال في شمال كندا؟................................ ٣٩٧

المسألة الثامنة والعشرون:  جمع األموال لنقل جثث المسلمين إلى
٤٠١ ...................................................... بالد اإلسالم
٤٠٣ ................... المسألة التاسعة والعشرون:  إحراق جثة المسلم
٤٠٥ ........ المسألة الثالثون:  إعطاء الذي يشهر إسالمه هدايا ترغيبًا له
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