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 ر كفاإلقامة والتجنس يف دار ال

 حممد سعيد رمضان البوطي مام الشهيداإل

 : رن الفرق بين دار اإلسالم ودار الكفمقدمة في بيا

 يصنف علماء الشريعة اإلسالمية بقاع األرض املعمورة كلها إىل قسمني اثنني:

اإلسالم، وقسم آخر مل خيضع بعد، لشيء من قسم خضع بطريقة ما لإلسالم وحكمه، ويسمونه دار 
 مبادئ اإلسالم وأحكامه، ويسمى دار الكفر. 

والشيء الذي اضطرهم إىل هذا التقسيم إمنا هو احلاجة إىل معرفة مقياس إسالمي، يتبني املسلمون  
ال على أساسه الفرق بني البالد اليت يشرع إعالن احلرب عليها ومقاتلة أهلها، إذا اقتضى األمر، و 

جتوز اإلقامة فيها إال ضمن ضوابط من القواعد والشروط، والبالد اليت جيب الدفاع عنها وقتال من 
 يريد اقتحامها أبي أذى أو سوء، وتشرع اإلقامة واالستيطان فيها دون أي شرط أو قيود. 

هللا  ن استخرج علماء الشريعة اإلسالمية، من أوامر هللا عز وجل يف كتابه، ومن هدي رسولأفكان 
صلى هللا عليه وسلم، فيما صح من سنته، هويتني اثنتني، ال خترج بالد هللا عز وجل عن أن تكون 

 مصطبغة بواحدة منها: 

اهلوية اإلسالمية: وتقوم على أساس االنتماء إىل اإلسالم تديناً، أو االنضواء حتت سلطان  األولى:
 دولة إسالمية نظاماً. 

سالمية: وتقوم على أساس االنتماء ألي دين آخر غريه، مع عدم االنضواء  إاهلوية الال والثانية: 
 لسلطان اجملتمع اإلسالمي ونظامه.

 وأطلقوا على ذات اهلوية األوىل اسم: دار اإلسالم. كما أطلقوا على ذات اهلوية الثانية: دار الكفر. 

وتلتقي كلمة املذاهب األربعة على أن البلدة تصبح دار إسالم إذا دخلت يف منعة املسلمني واستقرت 
حتت سيادهتم، حبيث يقدرون على إظهار أحكام اإلسالم واالمتناع عن أعدائهم. وإمنا يكون ذلك 
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 غري عن طريق الفتح عنوة أو صلحاً، سواء أصبح أهلها كلهم أو بعضهم مسلمني أو بقوا مجيعاً 
 1د كان مجيع سكانه أهل ذمة مثاًل. مسلمني، كبل 

وينبغي أن نعلم أن املقصود من ظهور أحكام اإلسالم فيها ظهور الشعائر اإلسالمية الكربى،  
كاجلمعة، والعيدين، وصوم رمضان، واحلج، دون أي مانع أو حرج. وليس املقصود هبا أن تكون  

 القوانني املرعية كلها إسالمية. 

))وتصير دار الحرب دار إسالم  عابدين يف حاشيته رد احملتار على الدر املختار:  قال ابن

بإجراء أحكام اإلسالم فيها، كجمعة وعيد، وإن بقي فيها كافر أصلي وإن لم  

 2. تتصل بدار اإلسالم((

))إن دار اإلسالم ثالثة أقسام، قسم يسكنه  وقال ابن حجر يف كتابه حتفة احملتاج: 

المسلمون، وقسم فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية، ملكوه أو ال، وقسم كانوا  

يسكنوه ثم غلب عليهم الكفار، قال الرافعي: وعدهم القسم الثاني منها، يبين أنه  

 3.يكفي في كونها دار إسالم، كونها تحت استيالء اإلمام وإن لم يكن فيها مسلم((

لهم ذهبوا إىل أن املعول يف تسمية األرض دار إسالم أن  وهذا ما تقرره سائر املذاهب األخرى، ك
ميتلك املسلمون فيها سيادة ألنفسهم حبيث ميلك املسلم أن يستعلن فيها أبحكام اإلسالم وشعائره.  

لكفر، فإن قام بينها وبني املسلمني موجب من موجبات القتال، وأعلن اإلمام املسلمني أما دار ا
قم شيء من موجبات ذلك )وال بد أن يقوم عندئذ بينهما أسباب  ذلك، فهي دار حرب. وإن مل ي

 التواصل والسلم( فتسمى عندئذ دار أمان. 

 أثر هذا التقسيم في أحكام اإلقامة واالستيطان:

من املعلوم أن األصل يف األشياء كلها اإلابحة، وهي قاعدة معروفة من قواعد الشريعة اإلسالمية،  
 ري ما يشاء من بقاع األرض وبالدها لإلقامة واالستيطان فيها. ومقتضى ذلك أن للمسلم أن يتخ

 
( وحاشية ابن  366/ 1للفقهاء تعاريف متقاربة يف ذلك. وكلها يدور على هذا املعىن. انظر أحكام أهل الذمة البن القيم: ) 1

 (. 9/269( وحتفة احملتاج البن حجر: )248و9/247( واملغين البن قدامة: )3/260عابدين: )
 (. 4/175حاشية ابن عابدين:) 2
 (. 9/269حتفة احملتاج: البن حجر اهليتمي:)  3
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 ويتأكد هذا احلكم استناداً إىل أدلة إضافية أخرى جنملها فيما يلي: 

نصوص تتضمن ما يدل على أنه ليس من الشرع ما يلزم املسلم ابلعيش يف بقعة من األرض  أوالً:
 دون غريها. من ذلك قوله هللا عز وجل:

قِِه َوإِلَيأِه  ُهَو ) زأ ُشوا فِي َمنَاِكبَِها َوُكلُوا ِمن ر ِ َض ذَلُوالً فَامأ َرأ الَِّذي َجعََل لَُكُم اْلأ

ِض  فِي ِسيُروا قُلأ )[. وقوله عز وجل: 15]امللك: (النُُّشورُ  َرأ   ( الأَخلأقَ  بَدَأَ  َكيأفَ  فَانُظُروا اْلأ
َرأ  فِي ِسيُروا قُلأ )[. وقوله تعاىل: 20]العنكبوت:  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكيأفَ  فَانُظُروا ِض اْلأ

ِرِمينَ   [.69]النمل: (الأُمجأ

ما هو اثبت من أمر هللا املسلمني عامة ابلنهوض بواجب التعريف ابإلسالم ودعوة الناس إليه.   ثانياً:
اجلهادية العظمى اليت تتفرع عنها أقسام اجلهاد األخرى. ومن املعلوم أن النهوض  وتلك هي القاعدة 

 احلوار. هبذا الواجب يتوقف على اختالط املسلمني بغريهم، ليتسىن هلم من ذلك سبيل التعاريف ف

ومعىن ذلك أن القيام مبهام الدعوة اإلسالمية يستوجب دخول دار الكفر ورمبا دار احلرب أيضاً، 
 للتمكن من النهوض هبذا الواجب، ولتذليل العقبات اليت قد حتول دون القيام به. 

الثاين  والقاعدة الفقهية تقول: ماال يتم الواجب إال به فهو واجب. فلئن مل يقتض هذا الدليل 
 الوجوب، فأقل ما يدل عليه إذن، هو اإلابحة. 

 ً هناك موجبات أخرى تدخل يف املصاحل الدنيوية املشروعة، كالتجارة والصناعة والعلوم  :ثالثا
 املختلفة، يتوقف حتصيلها على التنقل يف بالد وأقطار غري إسالمية. 

 الواجبات، بل يف بند الكليات  وإقامة هذه املصاحل على هنجها السديد، من حيث اجلملة، تدخل يف
 الضرورية، وإن كان القول يف تفصيل هذه املصاحل تتوازعها أحكام كثرية متفاوتة وخمتلفة.

بوسعنا أن جند مصداق هذه األدلة الثالثة يف حياة أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   رابعاً:
رضوان هللا عليهم مل حيسبوا أنفسهم يف دار  وأعماهلم. فقد دلت وقائع السرية النبوية على أن الصحابة

اهلجرة اليت استقر املقام هبم فيها بل انتشروا يف األقطار والربوع كلها، على الرغم من أهنا كانت دور  
األوىل إىل ذلك، النهوض بواجب اإلرشاد والدعوة، مث كان الدافع كفر وحرب. وكانت دوافعهم 
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تجارة والصناعة واقتباس املعارف والعلوم. وقد علمنا أن مرد هذه  الثاين رعاية املصاحل الدنيوية كال
 املصاحل اليت تبدو أهنا دنيوية إىل مصلحة اإلسالم وفائدته. 

فالقوافل التجارية مل تنقطع ما بني الشام واجلزيرة العربية، بل ازدادت توسعًا ونشاطًا يف ظل اإلسالم  
يف ظل األنشطة اإلسالمية املختلفة، وكان يرعاها  ودولته، ابإلضافة إىل البعثات اليت استحدثت

ويوجهها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملختلف املصاحل اإلسالمية، كتعلم اللغات، والصناعات 
 وحنوها.

من ذلك ما رواه ابن هشام أنه صلى هللا عليه وسلم بعث عروة بن مسعود وغيالن بن سلمة، إىل  
ة الدابابت واجملانيق والضبور، ومل تكن اليمن آنذاك قد أصبحت بعض أطراف اليمن، ليتعلما صناع

 4بعد دار إسالم. 

ومن ذلك أن العرب مل تكن هلم أنشطة جتارية تدفعهم إىل ما وراء بالدهم. فلما أكرمهم هللا  
  ابإلسالم، أهنضهم ذلك شيئاً فشيئاً إىل األعمال التجارية وإىل اقتحام البالد األخرى يف سبيلها. روى 

فيه الغالب إال النبط فاغتم لذلك. ابن احلاج أن عمر بن اخلطاب دخل السوق يف خالفته، فلم ير 
فلما اجتمع الناس أخربهم بذلك وعاتبهم يف ترك السوق واألعمال التجارية، فقالوا: إن هللا قد أغناان  

 رجالهم إلى رجالكم ليحتاجن فعلتم، لئن وهللاعن السوق مبا فتح علينا به. فقال رضي هللا عنه: 

 5.نسائهم إلى ونساؤكم

 فهذا هو أصل احلكم وأساسه ومنطلقه.

 مث إنه يتغري بعد ذلك حسب املوجبات الطارئة، طبقاً ملا تقتضيه قواعد فقهية أخرى ال خالف فيها. 

الذرائع، ودرء املفاسد  ولعل أبرز هذه الواعد اليت تؤثر يف تغيري هذا احلكم، قاعداتن اثنتان مها: سد 
 مقدم على جلب املصاحل.

 
( طبعة احلليب، قال يف القاموس: والداببة مشددة آلة تتخذ للحروب فتندفع يف أصل احلصن،  2/478سرية ابن هشام ) 4

 فيتقلبون وهم يف جوفها. والضرب جلد يغشى خشباً فيها رجال تقرب إىل احلصون للقتال ومجعه ضبور. 
 (. 4/105املدخل البن احلاج:) 5
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ومن املعلوم أن قاعدة األخذ بسد الذرائع حمل اتفاق إذا جنمت مفسدة عن الفعل املباح يف أصله،  
وكانت خطورة املفسد أبلغ من فائدة املصلحة النامجة عن ذلك الفعل املباح، وكانت املفسدة مع 

ء وقت صالة ذلك مقطوعة أو غالبة الوقوع، مثاله حفر بئر يف طريق عام، واالشتغال ابلبيع أو الشرا
اجلمعة والسهر املستلزم يقينًا أو غالبًا فوات صالة الصبح يف ميقاهتا، والتنزه يف مكان تشيع فيه  

 6املنكرات املتفق على حرمتها مع العجز عن اإلنكار.

وإمنا أنفرد اإلمام مالك، يف األخذ هبذه القاعدة، فيما وراء هذا القدر املتفق عليه. إذا ابلغ يف قطع 
ل إىل كثري من احملرمات ملا رأى أن يف الناس من يتذرع بتلك املباحات للوصول إىل حمرمات هنى  السبي

الشرع عنها. من ذلك حترميه لكثري من البيوع املباحة يف أصلها، نظرًا إىل أنه شاع يف الناس التوصل 
 هبا إىل أغراض ربوية. 

لك، كما يتوهمه كثير من املالكية.  ))وليس سد الذرائع من خواص مذهب ماقول اإلمام القرايف: 

بل الذرائع ثالثة أقسام، قسم أجمعت األمة على سده ومنعه وحسمه، كحفر اآلبار في طريق 

، وسب األصنام عند  7املسلمين فإنه وسيلة إلى إهالكهم فيها. وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم

  أجمعت األمة على عدم منعه(( ))وقسم مث قال:   عند سبها((من يعلم من حاله أنه يسب هللا
 8.))وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم ال، كبيوع اآلجال عندنا((وضرب له األمثلة، مث قال:  

إىل مفسدة حمرمة، وكانت مفسدة ذلك احملرم أبلغ من  ن املباح عندما يصبح بيقني ذريعةوالقصد أ
تلك املفسدة، فالكل متفقون على أن ذلك   املصلحة اليت تبتغي من املباح الذي استلزمها، أي استلزم

 أيخذ حكم املفسدة اليت جر إليه، فيتحول املباح عندئذ إىل حمرم.

أتكيدًا ألصل  فتأيت يف هذا املقام دعمًا و  ))درء املفاسد مقدم على جلب املصالح((أما قاعدة 
حة معاً، وكانت خطورة  سد الذرائع عندما يصبح منوطاً لكل من املفسدة واملصل  بدأالذرائع. إذ إن م

املفسدة ال تقل عن جدوى املصلحة، فالشأن واملنطق يقضيان بتغليب االبتعاد عن املفسدة، وإن  

 
 (. 33و2/32انظر الفروق للقوايف:) 6
لعل مثال إلقاء السم يف أطعمة الناس، ال يدخل يف شيء من أقسام سد الذرائع، ال املتفق عليه وال املختلف فيها. ألن هذا   7

 العمل حمرم حبد ذاته، وليس له أصل يف اإلابحة قط. 
 (. 33و2/32الفروق للقرايف:) 8



 اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي                                                       اإلقامة والتجنس يف دار الكفر      

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                        6

تسبب عن ذلك فوات تلك املصلحة. إذ إن أوىل خطوات السعي إىل حتقيق املصاحل، إمنا تتمثل يف 
))التخلية  احل. وهذا معىن قوهلم: ضرورة التخلص من املفاسد ورسوهبا، يعد مبثابة التأسيس لبنيان املص

 . قبل التحلية((

واحلقيقة أن هذه القاعدة منطقية جيزم هبا العقل وتؤيدها التجارب الرتبوية الكثرية. ومن مث فهي مبدأ  
 شرعي حمكم.

نقول بعد هذا: إن حكم التنقل واإلقامة يف األقطار والبلدان املختلفة، مهما كان أساسه اإلابحة،  
موم األدلة وأصل اإلابحة يف كل شيء، فإن هذا احلكم يتبدل حتت سلطان هاتني نظرًا إىل ع

 ورمبا إىل الكراهية، ورمبا إىل الوجوب.القاعدتني، رمبا إىل احلرمة، 

 وتطبيقاً لمقتضى سلطان هاتين القاعدتين نقول:  

األحكام اإلسالمية،  أما اإلقامة يف دار اإلسالم، حيث يستعلن بشعائر اإلسالم ويطبق فيه أبرز 
فأصل احلكم يف ذلك ال يتبدل. ألن أي مصلحة يف النزوح عنها ال توازي مصلحة اإلقامة فيها،  
محاية ورعاية ألمنها، وهنوضًا إىل سدة املنعة والكمال، والفرض الكفائي الذي يتمثل يف ضرورة  

ة عن دار اإلسالم، إلرشادهم انبعاث فئة كافية من املسلمني إىل خمتلف األقطار القريبة أو النائي 
ودعوهتم إىل هللا، ال يتمثل يف نزوحهم بشكل كلي عن أوطاهنم اإلسالمية ليستقروا ابسم هذا الفرض 
الكفائي يف بالد الكفر. وإمنا يتحقق هذا الفرض أبعمال وظيفية ينهض هبا املسلمون، فئة إثر أخرى  

  عليه وسلم. على سبيل التناوب، كما كان أصحاب رسول هللا صلى هللا

 إذن بقي أن نتكلم يف املسألتني التاليتني: 

 إقامة املسلم يف دار الكفر، من أجل دراسة أو جتارة، أو تطيب أو استجمام أو حنو ذلك.  األولى:

 استيطان املسلم يف دار الكفر عن طريق التجنس الدائم. الثانية:

ة األصل يف األشياء كلها )اإلابحة( أنه ال  ونبدأ ابملسألة األوىل فنقول: قد علمنا أن مقتضى قاعد
حرج يف إقامة املسلم يف دار الكفر، ألي من تلك األسباب اليت ذكرانها، ألي سبب غريها مادام  

 مشروعاً أي مباحاً.
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ولكن جيب جتاوز هذا األصل، إن كانت اإلقامة تستلزم الوقوع يف أي من احملرمات اليت قد ينجز 
 اإلقامة نوعان اثنان:  إليها املسلم، بسبب هذه

 محرمات فكرية اعتقادية، وحرمات سلوكية.

ر  د املسلم على املنكرات اليت تتكر اما احملرمات الفكرية واالعتقادية، فأبرزها، بل غالبها، يتمثل يف تعو 
رؤيته هلا يف األسواق واحملافل والبيوت، أي يف األماكن اليت ال سبيل البتعاده عنها. وال تزال هذه  
الرؤية إىل أن يصل به االعتياد عليها واالستئناس النفسي هبا إىل القناعة الفكرية هبا والرضا العقلي 

 عنها. 

 إهنا لقاعدة نفسية معروفة، يدركها وحيس هبا كل منا 

من فر، فإن الشأن أن يشمئز ويستوحش فإن املسلم إذا انتقل للتو من اجملتمع اإلسالمي إىل دار الك
 الفسوق والعصيان )إن كان مسلماً صادقاً ملتزماً(.  مظاهر من مظاهر

أخذ يتحول فإن تكررت هذه املظاهر أمام بصره، ومضى على ذلك حني، خف ذلك االمشئزاز و 
االستيحاش، شيئاً فشيئاً إىل رضا واستئناس. مث إن استمرت هذه املظاهر تتكرر أمامه، تولد من ذلك 

القناعة بتلك املنكرات، واجته إىل تربيرها والدفاع عنها  االستئناس النفسي توجه عقلي لديه إىل 
  املعروف مبقتضى امليزان ذاته إىل  وعندئذ يتحول املنكر يف ميزان رؤيته الفكرية إىل معروف، ويتحول

 منكر!... 

 وما أكثر ما رأينا مصداق هذا التحول يف واقع كثري من الناس. 

ل أخطر املعاصي واآلفات الناشئة عن اإلقامة يف دار  احلالة اليت قد يتدرج فيها املسلم، متثفهذه 
 الكفر. ورمبا أصبحت مزلقاً إىل الكفر واملروق من اإلسالم.

َل  فيقول: وحيذر القرآن من الوقوع يف هذه اآلفة حتذيرًا بليغًا يف أكثر من موضع ومناسبة  )َوقَدأ نَزَّ

َزأُ بَِها فاَلَ تَقأعُدُواأ َمعَُهمأ َحتَّى  َعلَيأُكمأ فِي الأِكتَاِب أَنأ إِذَا َسِمعأتُمأ آيَاتِ  تَهأ ِ يَُكفَُر بَِها َويُسأ  ّللا 

َ َجاِمُع الأُمنَافِِقيَن َوالأَكافِِريَن فِي َجَهنَّمَ  ثألُُهمأ إِنَّ ّللا   يَُخوُضواأ فِي َحِديٍث َغيأِرِه إِنَُّكمأ إِذاً م ِ

 ً  [. 140]النساء: (َجِميعا
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  آيَاتِنَا  فِي يَُخوُضونَ  الَِّذينَ  َرأَيأتَ  )َوإِذَاويعود البيان اإلهلي فيؤكد هذا التحذير قائالً: 

ا َغيأِرهِ  َحِديثٍ  فِي يَُخوُضواأ  َحتَّى َعنأُهمأ  فَأَعأِرضأ    بَعأدَ  تَقأعُدأ  فاَلَ  الشَّيأَطانُ  يُنِسيَنَّكَ  َوإِمَّ

كأَرى مِ  َمعَ  الذ ِ  [. 68]األنعام: الظَّاِلِميَن( الأقَوأ

وأما احملرمات السلوكية فهي كثرية حداً. وإمنا يتسرب مجيعها من سلطان البيئة وعوادي اجملتمع وتيار  
 العادات اجلاحنة.

والفتاة اليت تسري منها هذه احملرمات إىل فريستها: )اإلنسان املسلم املقيم يف تلك األصقاع( إمنا  
 9مل الرتبوية بقسميها: املقصودة وغري املقصودة.تتمثل يف مجلة من العوا

الحظنا أن فاعلية ستة منها إمنا تنبثق  -وهي جمموعة سبعة عوامل–وإذا أتملنا يف سلطان هذه العوامل 
من اجملتمع الذي يقيم اإلنسان فيه. يف حني أن عامل واحد فقط، خيضع سلطانه لرغبة هذا اإلنسان،  

 املنزل. هذا إن كان له منزل أتوي له أسرة مسلمة فعالً متلك الفاعلية والتأثري عليه. أال وهو عامل 

ويتبني من هذا الذي قلناه أن املسلم الذي يقيم يف اجملتمعات الغربية، معرض للوقوع يف كال النوعني 
ن املعاصي من اآلاثم: أي الفكرية والسلوكية معاً. وإن جنا من األوىل منهما، فلن ينجو من كثري م

 واآلاثم السلوكية.

ذلك ألن مقود الرتبية، يف أكثر عواملها، ليس عائداً إليه هو، وإمنا هو بيد اجملتمع الغريب الذي يقيم  
فيه، فهو يصرفه كما يشاء. ومن مث فهو يتحكم به وأبسرته وأوالده كما يريد، وإن جنا هو من هذا  

ولن يستطيع أن يستقل بعيداً   طيع أن ينجي أوالده، فسه، فلن يستالتحكم واستطاع أن يستقل أبمر ن
عن سلطان ذلك اجملتمع، بشيء من أمورهم الفكرية أو السلوكية. وكيف السبيل إىل ذلك، وهو ال 
ميلك من عوامل الرتبية اليت أشران إليها إال املنزل، أما العوامل الستة األخرى فهي ملك اجملتمع الذي 

ال شك أن هذا اإلنسان ال ميلك اليت هي أهم تلك العوامل مجيعاً!..  هو فيه، وعلى رأسها املدرسة
يف هذه احلالة حىت السلطان على منزله، إذ ال يبقى له أو للمنزل من سلطان يف هذه احلالة، ألنه  

 مسوق يف تيار تلك العوامل األخرى.
 

من املعلوم أن عوامل الرتبية ترجع إىل سبعة عوامل: مخسة منها غري مقصودة، أي أهنا تؤثر بشكل غري مباشر، وهي الوراثة،   9
أصول الرتبية ونظام  =انظر: والبيئة اجلغرافية، والتقليد اللعب، والبيئة االجتماعية العامة. وعامالن مقصودان، مها املنزل والدراسة 

 ا بعد للدكتور علي عبد الواحد وايف، وآخرون. ( وم22التعليم+)ص:
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و األمريكي، ففي أحسن وهذا ما يعانيه فعالً كل أو معظم الذين يقيمون يف ربوع الغرب األورويب أ
األحوال اليت قد يتباهى فيها الكبار من املقيمني هناك، رجااًل ونساًء، من حيث االستقامة والصمود  

 ضد التيارات اجلاحنة، يكون أوالده الصغار أو الشباب، وقوداً جزالً لنريان تلك التيارات العاصفة. 

سلقًا إىل األعلى، أو صموداً عند املواقف، مث  وكم هو مؤمل ومؤسف أن خيدع الكبار بنشوة ما يرونه ت
ال يلتفتون بنظرة إشفاق إىل صغارهم الذين تلتهمهم أفاعي ذلك التيار االجتماعي اجلانح. حىت ولو  

 أشفقوا عليهم فإن إشفاقهم لن أيتيهم أبي طائل...! 

اد عليه من إن كاًل من األبوين، قد يكون حبكم طول التعود واالستمرار، حمصنًا ضمن ما اعت
االستقامة على السلوك اإلسالمي املقبول، بل قد يزيد على ذلك االشتغال ببعض ما يراه أنشطة 
إسالمية مفيدة داخل مركز من تلك املراكز اإلسالمية، ولكن أوالدهم ال ينشؤون إال يف أحضان 

 .يد: .. الرشالرتبية الغربية املناقضة للقيم والسلوكيات اإلسالمية، واخللق اإلسالمي 

رسل العقائد واألفكار األوربية، بل الصليبية احلاقدة على اإلسالم املربون و فاملدرسة األوربية، واملعلمون 
واحلرية األخالقية هي شعار التسليك الرتبوي وهتييج األنشطة   . وحضارته! ..متمثاًل يف كل من قيمه 

 االجتماعية! 

فما النتيجة املنطقية اليت سيؤول إليها أطفال وشباب حتتضنهم هذه املدارس وترعاهم فيها هذه 
 ... األصول الرتبوية املدمرة؟

هؤالء األوالد سرعان ما  النتيجة املؤكدة أن اآلابء خيسرون أوالدهم خسرااًن أبدايً، وأن الواحد من
يتحول إىل سفري أمني يف داره للمجتمع الغريب اجلانح املتحلل، فليس بينه وبني ما قد يلوح يف تلك 

 الدار من مظاهر اإلسالم وأخالقياته أي عالقة أو نسب.

فلن يكون هلما إىل ضبط حريته وسلوكه اجلانح من  -إن أصرا على احملاولة–ومهما حاول األبوان 
ل. وإذا اشتد بني الطرفني الشقاق واخلصام، فسرعان ما تتدخل السلطة، تلك السلطة األجنبية  سبي

اليت يرتعرع فيها هؤالء الصغار والشباب يف أحضاهنا معلنة أن ليس لآلابء على أبنائهم من سبيل،  
 به. ومن مث فليس هلمأن يلزموهم أبي هنج تربوي أو التزام سلوكي ال يروق هلم أو ال يؤمنون 
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ذكوراً  –وما أكثر ما حياول اآلابء فيجربون قدراهتم على ضبط األمور بعد فوات األوان، فيتمرد األبناء 
عليهم، يف ظل ذلك اإلغراء والتدليل املدروسني، بل يف ظل احلصانة اليت حتميهم السلطة -وإاناثً 

ي هلا عيون اإلنسانية  وما أكثر ما نشأت عن ذلك أحداث مأساوية مروعة تبك األجنبية يف داخلها. 
 ...  دماً ال دموعاً!

فإذا فرضنا أن اإلقامة يف ربوع الغرب ال يستتبع أكثر من هذه املفسدة، فحسبها سبباً لتحرمي اإلقامة 
 فيها، وموجباً ملفارقتها إىل دار اإلسالم.

وهل هناك معصية يتحمل اإلنسان وزرها أخطر وأعظم من أن يضيع اآلابء أمانة األبناء اليت وضعها  
 هللا يف أعناقهم؟  

ولعمري، كيف يقر للواحد من هؤالء الناس قرار يف تلك الداير اليت تفتك هذا الفتك العجيب 
  قُوا  آَمنُوا  الَِّذينَ  أَيَُّها  يَا) أبوالدهم أمام أبصارهم، وهم يقرؤون أو يسمعون قول هللا عز وجل: 

ِليُكمأ  أَنفَُسُكمأ    يَعأُصونَ  اَل  ِشدَاد   ِغاَلظ   َماَلئَِكة   َعلَيأَها َوالأِحَجاَرةُ  النَّاسُ  َوقُودَُها نَاراً  َوأَهأ

 َ َمُرونَ  َما َويَفأعَلُونَ  أََمَرُهمأ  َما ّللاَّ [ ويقرؤون أو يسمعون قول هللا عز وجل: 6]التحرمي: (يُؤأ
لَكَ  َوأأُمرأ ) اَلةِ  أَهأ َطبِرأ  بِالصَّ أَلُكَ  اَل  َعلَيأَها  َواصأ ً  نَسأ قا نُ  ِرزأ ُزقُكَ  نَّحأ   ( ِللتَّقأَوى َوالأعَاقِبَةُ  نَرأ

 [. 132]طه:

يف أنفسهم صاحلني، فإن أما إن مسؤولية هؤالء اآلابء عن أبنائهم خلطرية وجسيمة. ومهما كانوا 
 صالحهم الذايت لن جينبهم هذه املسؤولية، ولن يكون شفيعاً هلم يف تضييعها. 

عن التورط يف احملرمات هذا إن افرتضنا بقائهم يف أنفسهم صاحلني مستقيمني على الرشد، بعيدين 
. واحلق أن هذا االفرتاض بعيد، يف األغلب، عن الواقع. ذلك ألن املناخ كله موبوء، واملوبقات 

 واملعاصي حتتوشهم من كل جانب. 

الت غدت  مفأول هذه املعاصي وألصقها هبم، الوقوع يف محأة املعامالت الربوية. إذ إن هذه املعا
هلذا النظام ومقتضياته كل من أراد  نظاماً أساسياً للمعيشة بل للحياة هناك. ومن مث فال بد أن خيضع 

 أن يقيم يف ظله أو داخل فلكه.
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ويعتذر الكثري منهم أبن انسجامهم مع ذلك النظام أصبح ضرورة ال مفر منها. والضرورات تبيح  
 ..  احملظورات!

وهذا صحيح، فاخلضوع لذلك النظام ضرورة ال مندوحة منها، وهو ال يتمثل يف املعامالت الربوية 
واالندماج يف ل يف غريها من املعاصي املختلفة اليت أشران إليها، كالرتبية الناجحة للنشء وحدها، ب

هؤالء اإلخوة أن حيتجوا بقاعدة )الضرورات تبيح احملظورات(  ت، فبوسع أجواء تفيض ابملنكرا
.. ولكنا   دللرتخص يف الركون إىل سائر املعاصي واملنكرات اليت البد أن جتر إليها اإلقامة يف تلك البال

نقول: ماهي الضرورة اليت حتمل أحدهم على أن يزج نفسه يف ذلك اجملتمع الذي يضطره فعالً 
 .. للخضوع لذلك النظام؟

أجل، الضرورة قائمة عندما تكون مثة ضرورة تطبب، أو تعلم، أو مالحقة حق أو مسألة شرعية  
ة اليت تدعو إىل أن يؤثر املقام هناك،  مقررة، تقتضيه الوجود هناك إىل بعض الوقت، ولكن فما الضرور 

 حىت بعد إجنازه املهام اليت نفرتض أهنا ضرورات شرعية البد من رعايتها؟ 

وال بد هنا من لفت النظر إىل أن الضرورات اليت قد تدفع املسلم إىل إقامة ما يف ربوع الغرب قسمان  
 اثنان: 

آخر، كضرورة التطبب، ومالحقة احلقوق فقسم يتمثل يف ضرورات شخصية، ال يقوم فيها واحد مقام 
.. فهذه الضرورات قد تستوجب الرتخيص لصاحبها ضمن حدود الضرورة ذاهتا عمالً   الشخصية

 بقاعدة )الضرورات تقدر بقدرها(.

والقسم اآلخر يتمثل يف ضرورات عامة غري منوطة أبشخاص أبعياهنم، كسائر الضرورات اليت تقف  
الشريعة اإلسالمية على عند حد الفروض الكفائية كالعلوم واالخرتاعات والصناعات اليت توجب 

  اجملتمع عامة دراستها وحتصيلها. فهذا القسم الثاين من الضرورات، ميكن أن يقوم بعض الناس يف 
من أينسون يف النهوض هبا مقام بعض ويف هذه احلال فإن على الدولة أن ختتار لإليفاد هلذه املهام 

أنفسهم القدرة على الصمود والقوة اليت حتميهم من الوقوع يف محأة احملرمات، ومن املعلوم أن الناس  
األمر الذي جيعلهم يتفاوتون يف هذه القدرات، كما خيتلفون يف أحواهلم وظروفهم العائلية، وهو 

خيتلفون يف مدى االستعداد للنهوض مبهامهم هذه بنجاح، ودون أن خيسروا شيئًا من املبادئ والقيم  
 ورشد السلوك اإلسالمي الذي يتحلون به. 
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وبناء على هذا، فإن على من أوفدته الدولة أو جهة ما إىل بعض داير الغرب لشيء من هذه املهام 
إىل درجة الضرورة، مث مل أينس يف نفسه القدرة على أداء تلك املهمة بنجاح  اليت قد ترقى يف أمهيتها

دون اجنراف يف محأة املعاصي الفكرية أو السلوكية، فإن عليه أن يعتذر ويظهر عجزه، وعلى اجلهة 
املوفدة أن ختتار لتلك املهمة غريه، ما دام يف اجملتمع الذي هو فيه من هم أصلب منه عودًا وأقوى 

  وأقدر على النهوض هبذه املهمة بنجاح.ثبااتً 

على أن هذه املعاصي اليت يتعرض هلا الوافدون إىل تلك الداير، متفاوتة يف خطورهتا. إذ منها ما  
يهدم ضرورة من الضرورايت الدنية، ومنها ما يهدم مصلحة تقف عند حدود احلاجيات، ومنها ما  

 يهدم مصلحة مل ترتفع عن درجة التحسينات. 

جازت التضحية ابملصلحة احلاجية أو التحسينية يف سبيل احلصول على مصلحة ضرورية من وراء فإن 
يف سبيل السعي إىل  املهمة اليت مت اإليفاد من أجلها، فال جيوز ابالتفاق التضحية ابملصلحة الضرورية 

 شيء من تلك املهام. 

درء المفاسد مقدم على جلب  )وال تنسى القاعدة الثانية يف دعاميت هذا املوضوع، وهي قاعدة 

 .المصالح(

ومن املعاصي اليت إن تورط فيها اإلنسان، هدمت ضرورايت الدين أو جانيًا من ضرورايته، العادات  
األجنبية املناقضة ألحكام الشرع ومبادئه، عندما تتسرب شيئًا فشيئًا إىل بيواتت األسر اإلسالمية  

ذكرته لك، من اعتياد العني مث النفس عليها بعد هناك، أو إىل نفوس أفرادها، بواسطة ما قد 
.. حبيث يتطور األمر من االستنكار إىل التساهل  استيحاش وامشئزاز، مث الرضا عنها والقناعة هبا

 فالتربير.

وال نشك أن األسر املسلمة متفاوتة يف تقبل هذه العادات، ومدى اجرافها يف تيارها وسلطاهنا، بل  
هلا أن حتصن نفسها ضد هذا الوابء. ولكن حىت يف هذه األسر، ال متلك أن قد توجد أسر أتيح 

تفعل أي شيء جتاه مشكلة األوالد وتربيتهم، بل البد أن تتخطفهم التيارات اجلاحنة عاجاًل أو أجاًل،  
ين ما دامت اإلقامة مستمراً. وأان ألفت النظر إىل أنين ال أعين ابجلنوح هنا جمرد اجلنوح السلوكي بل أع

عن رضا واقتناع، وهو اجلنوح املهلك الذي ينشأ عليه أوالد   لرتبوي الذي جيعل السلوك منبثقاً اجلنوح ا
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املسلمني يف تلك املدارس. فأي فائدة أو مصلحة مما ميكن أن ينال من وراء تلك املهام العلمية  
 10األمهية واالعتبار؟ وحنوها، تساوي ضياع هؤالء الشباب عقيدة وسلوكاً، فضالً على أن تفوهتا يف 

وهكذا تنسجم أدلة اإلابحة اليت عرضناها يف أول هذا البحث، مع األدلة املعارضة اليت تدل على  
احلرمة، فأدلة اإلابحة معمول هبا حيث ال تستلزم اإلقامة شيئًا من احملرمات اليت ذكران مناذج منها.  

 الغلبة تكون هلا.  فإذا استلزمت اإلقامة شيئاً من هذه احملرمات فال شك أن

من مث فإن اإلابحة األصلية تزول وحتل حملها حرمة اإلقامة. وذلك عماًل ابلقدر املتفق عليه من قاعدة 
 )سد الذرائع( وقاعدة )درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل(. 

وقد الحظنا أن حكم كل من حاليت اإلابحة واحلرمة مدعوم بنصوص من القرآن واألحاديث النبوية  
لثابتة، وهذا يذكران حبقيقة جيدر التنبيه إليها. وهي أن القواعد الفقهية واألصولية فرع عن النصوص ا

 ودالالهتا، ال العكس.

ائهم النصوص  وأيخذوا أنفسهم هبا إال بعد استقر أي أن علماء الشريعة مل يقعدوا القواعد الفقهية، 
غوها فيما بعد يف مجل ذات دالالت كلية والوقوف على دالالهتا اليت أورثتهم معلومات كلية، صا

 
كنت يف زايرة هذا العام لبعض والايت أمريكا، بدعوة من بعض اجلمعيات اإلسالمية، واطلعت هناك عن كثب على مأساة    10

ها. وال أحتدث عن  الرتبية اجلاحنة اليت يلجأ إليها أطفال وشباب األسر اإلسالمية هناك، بدءاً من مرحلة الدراسة اإلعدادية فما بعد
 املرحلة االبتدائية، ال ألن املراكز اإلسالمية تسد مسداً فيها ولكن ألن الفطرة اإلميانية الصافية ال تزال يف هذه املرحلة الغالبة. 

دادية  .. املدرسة اإلع  أال وهو املدرسة  مريكي متمثالً يف أعىت تياراته،ورأيت كيف يذوب أطفال املسلمني بني ماضغي اجملتمع األ 
 ..  والثانوية!! 

.. إن النظام األمريكي ال   وتكررت الشكوى، قلت هلم: احلل ماثل أمامكم وتبحثون بعيداً عن احلل؟!  .األمر اآلابء إىل هذا  شكي
يصدكم  فماذا تنتظرون وما الذي انوية، واملال لديكم وفري كثري،  مينعكم من إنشاء مدارس خاصة بكم لكال مرحليت اإلعدادية والث 

... قلت هلم: إن كنتم حباجة إىل من يضع لكم املناهج أو كوادر كافية من األساتذة    عن القيام ابلواجب املعبد طريقه أمامكم؟
األكفاء، فأان أول عون لكم يف حتقيق ذلك. وقلت هلم: إنين أجزم وأؤكد أنكم إن أقمتم هذه املدارس اإلسالمية يف هذه الربوع  

..    أبوالدهم ليتلقوا تربيتهم فيها. فما العذر الذي شكوا إيل منه؟فة أنيقة، فلسوف يقبل إليكم األمريكان على أسس حضارية نظي 
.. ومع ذلك فإنين غري    إنه االختالف والتنافس، وتسابق اجلماعات أو الفئات أو حىت الزعامات الشخصية إىل مناطق النفوذ! 

  د ومدارسهم اخلاصة هبم، فيتلقون منهم درساً يف كيفية االحتاد وخدمة الذات!!ابئس، إذ من يدري. لعلهم يتأملون يف حال اليهو 
 .. 
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تسمى القواعد. وقد أطال اإلمام الشاطيب يف بيان هذه احلقيقة يف كتابه املوافقات، كما أوضحها كل  
 من السيوطي وابن جنيم يف كتابيهما: األشباه والنظائر.

الة الثانية اليت  فمن النصوص القرآنية للداللة على حرمة اإلقامة بني ظهراين الكافرين يف هذه احل
إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاُهُم الأَمآلئَِكةُ َظاِلِمي أَنأفُِسِهمأ قَالُواأ فِيَم ُكنتُمأ قَالُواأ ُكنَّا  )أوضحها هللا عز وجل: 

ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُرواأ فِيَها  ُض ّللا  ِض قَالأَواأ أَلَمأ تَُكنأ أَرأ عَِفيَن فِي اْلَرأ تَضأ لَـئَِك  ُمسأ فَأُوأ

 ]النساء[ (َمأأَواُهمأ َجَهنَُّم َوَساءتأ َمِصيراً 

ومن األحاديث الثابتة يف ذلك قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فيما رواه النسائي عن طريق هبز  
)ال يقبل هللا من مشرك عمالً بعدما أسلم أو يفارق بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً: 

 المشركين(. 
)أنا بريء من كل  ه صلى هللا عليه وسلم فيما رواه أو داود من حديث مسرة مرفوعاً: ولقومنها 

 مسلم يقيم بين أظهر المشركين(. 
ما نصه:   )ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية( وقال احلافظ ابن حجر عند شرحه حلديث 

)وقال ابن العريب: اهلجرة هي اخلروج من دار احلرب إىل دار اإلسالم، وكانت فرضًا يف عهد النيب  
صلى هللا عليه وسلم. واستمرت بعده ملن خاف على نفسه. واليت انقطعت أصاًل هي القصد إىل 

 11النيب صلى هللا عليه وسلم حيث كان(. 

 سلم عند هذا احلديث أيضاً.وقال اإلمام النووي يف شرحه على صحيح م

)وقال أصحابنا وغيرهم من العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار اإلسالم باقية  

 12إلى يوم القيامة( 

أقول: ال بد من تقييد ذلك مبا إذا خشي املرء على نفسه أو على أحد من أهله خاصته، كما قال  
)المسلم إذا كان  ابه الروضة، فقال: ابن حجر. بل لقد صرح اإلمام النووي هبذا القيد يف كت

 
 (. 25/ص6فتح الباري:) 11
 (. 7/ 13النووي على صحيح مسلم:) 12
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ً في دار الكفر، ال يقدر على إظهار الدين حرم عليه اإلقامة هناك، وتجب   ضعيفا

 13عليه الهجرة إلى دار اإلسالم( 

وإظهار الدين ال يتمثل يف شعائر الصالة والصيام وصالة العيدين فقط، كما يتوهم بعض الناس. بل 
لرتبوي الذي جيب أن يلتزم به كل من الساب والفتاة يف املدرسة  إن من أهم مظاهر الدين النهج ا

وخمتلف املرافق االجتماعية. فمن مل يتمكن من توفري هذا النهج الرتبوي اإلسالمي ألوالده، والشارع 
 فهو ممن ال يقدر على إظهار الدين دون أي شك.

 اجلمهور. أقول: وهذا التفصيل الذي ذكرانه يف بيان هذا احلكم، هو رأي 

وخالف ابن حزم ومن معه من الظاهرية، فحرم اإلقامة يف دار الكفر مطلقاً، لظاهر اإلطالق الوارد يف 
قال ابن حزم:   )أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر الكفار(حديث مسرة السابق ذكره 

 مسرة.  )من دخل أرض احلرب بغري جهاد أو رسالة من أمري فإقامة ساعة إقامة( واستشهد حبيث

َوَمن يَُهاِجرأ فِي )وقد نقل القرطيب الرأي ذاته عن اإلمام مالك. فقال عند تفسريه لقوله تعاىل: 

ِض ُمَراَغماً َكثِيراً َوَسعَةً  ِ يَِجدأ فِي اْلَرأ  [.  100]النساء:( َسبِيِل ّللا 

أبرض يسب فيها السلف ويعمل هبا بغري ة دالة على أنه ليس ألحد املقام وقال مالك هذه اآلي
 14احلق(.

ما قلناه ونقلناه يالحظ أن احلق ما ذهب إليه اجلمهور، لألدلة اليت ذكرانها على إابحة ولعل املتأمل في
ية. إذ اإلقامة من قبل يف أول البحث، وهي أدلة من القرآن والسنة والقواعد الفقهية واحلجج العقل 

 البد من اجلمع بينها وبني أدلة املنع الواردة أيضاً يف القرآن والسنة. 

وإمنا سبيل اجلمع، النظر إىل املآل واآلاثر النامجة عن اإلقامة يف دار الكفر، فحيث كان املقيم فيها  
د من  قواًي قادرًا على رعاية أحكام اإلسالم يف حق نفسه وخاصة أهله، آمنا من أن يفتنت هو أو أح

حينئذ بني  أسرته يف دينه، فإن اإلابحة األصلية قائمة واحلظر املرفوع. كل ما يف األمر أن اإلقامة ترتدد 
 الكراهية التنزيهية واإلابحة والندب. وذلك حسب الظروف واآلاثر النامجة عن مقامه.

 
 (. 10/282روضة الطالبني:) 13
 (. 5/348اجلامع ألحكام القرطيب:) 14
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أفراد أسرته،  وحيث كان املقيم عاجزًا عن إقامة أحكام اإلسالم يف حق نفسه أو يف حق أي من 
 خائفاً من أن يفتنت يف دينه، فاإلابحة األصلية مرتفعة واحلظر هو البديل القائم، واهلجرة واجبة. 

 

 

 المسألة الثانية: االستيطان في بالد الكفر عن طريق ما يسمى اليوم بالتجنس. 

جنس، أمور  ومن املعلومات أن اإلجراءات الشكلية للتجنس، وما يتبعها من احلصول على بطاقة الت
مستحدثة ال عهد للناس هبا من قبل. غري أن مدار احلكم الشرعي ليس على هذه اإلجراءات وال  

 على ذات البطاقة اليت حيملها املتجنس، وإمنا املدار على ما يعرب عنه التجنس ويدل عليه.

تعبري صريح   ومن املعلوم أن اجلنسية اليت حيملها املتجنس من خالل البطاقة اليت خيول حق عملها، 
 قاطع عن والئه للدولة اليت حيمل جنسيتها، وعن خضوعه لنظامها.  

 وهذا هو الفارق ما بني اإلقامة اجملردة مهما طالت، والتجنس.

ومن املعلوم أن اإلقامة اجملردة، إمنا ختضع لنظام خاص ابألجانب، وإن كان بني هذا النظام والنظام 
 اسم مشرتك. الذي خيضع له الرعااي واملواطنون ق

 ال حيمل جنسيته، جيعله متحرراً من الوالء والتبعية له. ومهما يكن، فإن جمرد إقامة اإلنسان يف بلد 

 يف حني أن التجنس هو الذي خيضعه مليثاق التبعية والوالء.

 إذن، ما هو موقف الشريعة اإلسالمية من إعالن لدار كفر أو لدار حرب؟ 

النصوص الصرحية يف كتاب هللا عز وجل. وإليك بعضًا من هذه يف قواطع  نقرأهاجلواب عن هذا، 
 النصوص: 

ِليَاء بَعأٍض َوَمن  ) ِليَاء بَعأُضُهمأ أَوأ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواأ الَ تَتَِّخذُواأ الأيَُهودَ َوالنََّصاَرى أَوأ

ِدي  َ الَ يَهأ نُكمأ فَإِنَّهُ ِمنأُهمأ إِنَّ ّللا  َم الظَّاِلِمينَ يَتََولَُّهم م ِ  [. 51املائدة: ] (الأقَوأ
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ِمنُونَ  يَتَِّخذِ  الَّ ) ِليَاء الأَكافِِرينَ  الأُمؤأ نِ  ِمن أَوأ ِمنِينَ  دُوأ ِ  ِمنَ  فَلَيأسَ  ذَِلكَ  يَفأعَلأ  َوَمن الأُمؤأ   ّللا 

ءٍ  فِي ُرُكمُ  تُقَاةً  ِمنأُهمأ  تَتَّقُواأ  أَن إِالَّ  َشيأ ُ  َويَُحذ ِ ِ  َوإِلَى نَفأَسهُ  ّللا  ]آل  (الأَمِصيرُ  ّللا 
 [. 28عمران:

ِليَاء الأَكافِِرينَ  يَتَِّخذُونَ  الَِّذينَ ) ِمنِينَ  دُونِ  ِمن أَوأ ةَ  ِعندَُهمُ  أَيَبأتَغُونَ  الأُمؤأ ةَ  فَإِنَّ  الأِعزَّ  الِعزَّ

 ِ ً  ِِل   [.139]النساء: (َجِميعا

الكفر، مع مكثه يف تلك الدولة، من أبرز هذه  ومن الواضح أن جتنس املسلم جبنسية دولة من دول 
املوالة اليت شدد هللا يف التحذير منها كما قد رأينا، بل إن التجنس ال يزيد على اإلقامة إال اإلعالن 

 عن هذا الوالء. فهو إذن من احملرمات املقطوع حبرمتها بداللة هذه النصوص وأمثاهلا. 

سوس أو منظور، زايدة على العالقات املرتتبة على جمرد  وقد ال يكون إلعالن هذا الوالء أي أثر حم
 اإلقامة، ومن مث يكون ذلك جماالً ملناقشة البعض حبثاً عن مربرات هذا احلكم الذي ذكرانه. 

إن حرمة املواالة ال ترتبط أبي سلوك مادي جانح، وال تتوقف على   ونقول لهؤالء المناقشين:
وهر نظام اإلسالم، وإمنا هي داخلة يف حمرمات العقيدة والفكر أي انقياد عملي للنظام املتناقض مع ج

اليت هي أخطر بكثري من حمرمات السلوك، إن جمرد إعالن املسلم عن استعداده للخضوع لنظام ال  
يعرتف حباكمية هللا وال يدين ابلوالء لسلطان العبودية له، وعن قبوله الوالء له، من احملرمات اليت قد 

 سواء خضع ابلفعل لشيء من ذلك النظام أم ال. توصل إىل الكفر،

لشخص أو أشخاص، والوالء لقانون ولعلك تالحظ ما نقوله جيداً، إن أدركت الفرق بني الوالء 
 نظام، فاخلطب يف أوهلما أقل خطورة، حىت وإن كان الشخص الذي يشيع بينك وبينه الوالء كافراً.و 

تعبري عن اعتقاد، وركون إىل نظام. فإن كان النظام يف حقيقته خمالفاً أما الثاين منهما فهو يف حقيقته 
جبوهر اإلسالم ومقوماته الكربى، كأنظمة الدول الغربية اليت تعلن عن جمانفتها لإلسالم، بل متارس  
معادته جهراً، فإن الركون إليه إعالن عن الرضا به واالقتناع مبوقفه املخاصم واملعادي لإلسالم. وهذا  
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رضا حبد ذاته كبرية من أخطر الكبائر يف دين هللا عز وجل، هذا إن مل نقل إنه ابب من أبواب ال
 15الكفر.

فأين هذا من الوالء لألشخاص، وإمنا مبعثه على األغلب العالقات الشخصية اجملردة، على أننا حىت  
يت تسري ما بني  فيما يتعلق ابألشخاص نذكر بضرورة مالحظة الفرق بني املزاملة أو الصداقة ال

الواحد منهما اتبعاً وخاضعاً لآلخر، والوالء الذي يتمثل يف العالقة القائمة  الندين، أي دون أن يكون 
بني ما بني طريف اتبع ومتبوع. فحىت يف العالقات الشخصية، ما ينبغي أن تنتهي العالقة إىل مواالة  

قة ذات الطرفني التساويني، وتتجلى هذه  املسلم لغريه، بل جيب أن تقف عند حدود الزمالة أو الصدا
 الصلة عادة من خالل عالقات جتارية أو وظيفية أو جوار أو أي تعاون يف القيام بعمل مشروع.

جبنسية دولة غربية إعالن صريح عن التبعية لنظام تلك الدولة وقوانينها. وسواء أجتسدت إذاً فالتجنس 
جمرد رضا واستعداد خمبوء يف النفس، فإنه اجنراف يف كبرية  هذه التبعية يف عمل أو سلوك أو بقي 

 عظمى من كبائر املعاصي يف دين هللا عز وجل. 

وغين عن البيان أن مسألة التجنس هذه، ال ختضع ملا ختضع له املسألة األوىل من القاعدة: األصل يف 
تلبسًا به لعارض األشياء اإلابحة. فإن سبب حرمة هنا انبع من أصل التجنس وجوهره، وليس م

 طارئ، كأسباب احلرمة الطارئة على أصل اإلقامة. 

أال ترى أن الصالة على األرض اجملهولة صحيحة ألن األصل يف األشياء كلها الطهارة مامل يتحقق 
عارض النجاسة أو التنجيس، يف حني أن الصالة على جلد اخلنزير مثالً ابطلة يقيناً ودون أي نظر يف 

جلد اخلنزير جنس بذاته وجوهره، ال لعارض طرأ عليه كما هو الشأن يف األرض تفصيل، ذلك ألن 
وحتوهلا. وإمنا خيضع لقاعدة )األصل يف األشياء اإلابحة( كل ما كان سبب احلرمة فيه عارضاً آتياً من  

 غريه، وليس انبعاً من ذاته. 

التجنس!.. والذي عرفته أن  غري أن يف الناس من يعتذرون أو يناقشون أن هناك ضرورات تدفعهم إىل 
 ال اثلث هلما. هذه )الضرورات( تتمثل يف أمرين اثنني 

 
.. واجلواب أنين أوثر التحفيظ يف إطالق أحكام   ؟ قد يقول بعضهم: أيل هذا الرضا ابلنظام املعادي لإلسالم يف جوهره كفراً  15

الكفر واهتاماته ما وسعين ذلك، ويف مثل هذه املسألة اليت تكتنفها االحتماالت، حسيب أن أقف عندما هو اثبت وحمقق بدون أي  
 وجل.  أما ما وراء ذلك من الكفر وعدمه فلنرجئه إىل حمكمة هللا عز ريب وهو احلرمة اليت جتر إىل إمث كبري.  
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ال يتمكن من احلصول على اإلقامة إال -ال سيما أمريكا–أن الشخص املتجه إىل تلك البالد أولهما 
مندوحة بعد احلصول على اجلنسية. وملا كانت اإلقامة ضرورية فقد كان احلصول على التجنس أمراً ال 

 عنه. 

 أن احلصول على اجلنسية تكسب صاحبها امتيازات وتسهيالت ال يناهلا اآلخرون. ثانيهما 

وأقول: أما املعذرة األوىل فبياهنا أن املقيم يف أمريكا مثاًل ال حيصل على ما يسمونه )البطاقة اخلضراء(  
جتارة. املوجب الثاين: هو  إال بواحد من موجبني اثنني: عمل ميارسه كدراسة أو تطبب أو وظيفة أو 

 التجنس.

 إذن فاللجوء إىل التجنس أمر البد منه ملن مل يكن له عمل رمسي ميارسه هناك. 

وهذا مبدأ منطقي ومعقول من وجهة نظر تلك الدولة. إذ من حقها أن تقول هلذا الوافد: إن مل تكن  
 االستيطان وإمنا سبيل ذلك إقامتك هنا ابتغاء عمل تنجزه، فالبد إذن أهنا ابتغاء رغبة لديك يف

التجنس... أما أصحاب اإلقامة القصرية أو املوقوتة فخارجون عن هذا النطاق، إذ ليست هلم أي 
 مشكلة تلجئهم إىل مثل هذا اخليار. 

والنتيجة، هي أن الوافد إىل تلك البالد ملهمة، كدراسة أو تطبب أو جتارة أو حنو ذلك، لن حيتاج إىل 
ي ميارسه أما الوافد إهلا جملرد  صل على بطاقة اإلقامة استنادًا إىل عمله الرمسي الذالتجنس، ألنه سيح

 اإلقامة، فأي ضرورة تكمن يف حصوله على التجنس يف سبيلها؟!.. 

إن هذه اإلقامة امللجئة إىل التجنس، والتجنس الذي أييت نتيجة هلا، كالمها   في هذه الحالة نقول:
ة ما يربره مهما اصطنعنا لذلك من حيل وأسباب، وتساند العملني ارتكاب حملظور حمرم، وليس مث

 احملرمني الواحد منهما إىل اآلخر، ال خيرج منهما مزجياً مباحاً بشكل من األشكال.

 اْلمر الثاني: أن التجنس يكسب صاحبه امتيازات ومنافع ال تتحقق بدونه. 

املزااي ضرورة ال مندوحة عنها. إن  ونقول: إن هذا صحيح، ولكن من قال إن احلصول على هذه 
الكفر الصريح قد يكون يف كثري من األحيان شرطًا البد منه للحصول على امتيازات ومنافع معينة،  

 أفيكون احلصول على هذه االمتيازات ضرورة مبيحة للكفر؟!..
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دقيقة اليت ال  إن للضرورة معناها الشرعي احملدد، وإن للجو الذي تنمو فيه الضرورة معناه وحدوده ال
جمال ألي جتاوز عنها. فال هذه االمتيازات تشكل اجلو املناسب لنشأة الضرورة، وال التجنس الذي  

 البد منه من أجل احلصول عليها يشكل أي ضرورة شرعية.

بقي أن جنيب عن حالة أخرى، وهي تلك اليت حيصل فيها املسلم على جنسية أمريكية مثالً، ولكنه  
يصحبها معه مقيمًا يف بلده اإلسالمي أو يف أي من البالد اإلسالمية األخرى،   ال يقيم هناك، بل

 وإمنا غرضه من ذلك احلصول على امتيازات يناهلا من البلد اإلسالمي الذي هو فيه. 

ضافة إىل جنسيته اإلسالمية  ابإل–إذن إقامة هذا الرجل يف بلد إسالمي، ولكنه حيمل يف الوقت ذاته 
 ية مثالً: جنسية أمريك-رمبا

إنين ال أستطيع أن أجزم أبي حكم شرعي يف حق هذا اإلنسان. ولكين أجتهد فأقول: إذا كان هذا 
اإلنسان يف جنوة من أن تالحظه القوانني واألنظمة األمريكية ابالنقياد هلا، حيث ما كان، ولكن والؤه 

ية عندئذ ابلبيع الصوري وحنن احلقيقي وإقامته الفعلية يف دار اإلسالم. فما أشبه احلصول على اجلنس 
تعلم أن البيع الصوري الذي يتم بني طرفني ابتغاء مصاحل معينة أو ابتغاء التهرب من بعض املظامل، ال  
يستتبع شيء من آاثره، ومن مث ال يستوجب أي حكم من أحكام الكراهية أو الوجوب اليت تنشأ 

 مبقتضى وقوع تلك النتائج واآلاثر. 

 جنس هذه تصل من الشكلية إلى درجة البيع الصوري فعالً؟ ولكن هل بطاقة الت

نتماء إىل تلك ليات االو أي هذه البطاقة من الشكلية حبيث ال حتمل صاحبها أي مسؤولية من مسؤ 
 الدولة؟ ومن مث فهي تقدم له املغامن وتكفيه مؤونة املغرم؟.. 

أولئك الذين حيملون فعاًل يف جيوهبم هذه  ال أملك اإلجابة عن هذا السؤال، وإمنا ميلك اجلواب عنه، 
 البطاقات.

أن انتماء املسلم إىل جنسية بلد أو دولة غري مسلمة، مع اإلقامة فيها، حمرم حرمة   والخالصة:
ذاتية، واحلرمة الذاتية ال يعارضها وال يغالبها أي من املربرات العرضة اليت قد يسميها بعض الناس  

ر النجس العيين كالدم وحلم اخلنزير وامليتة، مهما غسل به، ومهما سرى  ضرورة. وكما أن املاء ال يطه
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يف أجزائه، فكذلك عوارض املربرات املتصورة ال تقوى على إزالة احلرمة الذاتية السارية ف جوهر هذا  
 االنتماء وذاته. 

الناس  ومع أن هذا احلكم واضح ال جمال ألي لبس فيه، فإن اخلطورة الكربى ال تكمن يف تطور بعض
يف هذه األمور، عندما يدركون أهنم قد انزلقوا إىل عمل حمرم ال رضى عنه هللا عز وجل. وإمنا تكمن  
اخلطورة الكربى فيمن يقدم على هذا العمل وهو يعطي لنفسه املربرات، وحيمل يف جيبه بطاقة  

هبا، ال يرى أنه ارتكب يف  التجنس ابجلنسية األمريكية أو الربيطانية أو الفرنسية مثاًل، وهو قرير العني
 جنب هللا أي حمظور!...  

وقد آل األمر اليوم بكثري من الناس إىل هذه النهاية املؤملة املردية، دون أي يستوقفهم أي ختويف أو  
أسأل هللا عز وجل أن يكرمنا   ...  عاة واجملاهدين!ا كانوا يعدون أنفسهم من رعيل الدريب، بل رمب 

 .. وأن ال جيعلنا من قال عنهم: )أفمن زين له سوء عمله فرءاه حسناً(  واهتامهامبراقبة النفس 
 [. 8]فاطر:

 إذن فما حكم الزواج من اْلجنبيات في ظل هذا الواقع الذي وصفناه؟

أما صحة العقد، فمحل اتفاق، إن كانت الفتاة كتابية فعاًل، أي مل تكن ملحدة مثاًل. ولكن صحة  
ة كما أوضحنا من قبل. بل رب عقد يكون صحيحًا من حيث الشروط  العقد ال تستوجب اإلابح

 واألركان، ولكن يكون حمرماً من حيث النتائج واآلاثر. 

وأما جواز العقد وعدمه، أي إابحته أو كراهيته أو حرمته، فهو مكروه تنزيهاً يف كل حال، وال أعلم يف 
نتائج حمرمة أو آفات ضارة ضررًا واضحاً  ذلك خالفًا بني العلماء، ولكنه يصبح حمرمًا إذا جر إىل 

ابملسلمني عامة أو الشخص املتزوج خاصة. ودليل ذلك قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف 
وقد رأينا مما ذكرانه، عن بعض النتائج الضارة لزواج   )ال ضرر وال ضرار(.احلديث الصحيح: 

ى أن حكم هذا الزواج هو احلرمة، وإن كان  املسلم ابألجنبيات الكتابيات، ما يدل داللة واضحة عل 
 عقد النكاح صحيحاً.

وإذا كان لعمر رضي هللا عنه أن مينع زواج املسلم ابلكتابية. يف ظل اجملتمع اإلسالمي، حيث القوة  
والغلبة واملنعة للمسلمني، جملرد احتمال افتتان املسلمني بنساء األعاجم الكتابيات، فينصرفن بذلك 
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الفتيات املسلمات، فما الذي ينبغي أن نقوله عن مثل هذ الزواج عندما يتم يف ظل جمتمع عريب عن 
يتحكم ابملسلمني وجياهر مبعاداهتم ويظل يضع اخلطط اخلفية واملعلنة هلضم حقوقهم ومتزيق مشلهم 

 وتبديد قواهم؟!.. 

ل االجتهادية، أبن حكم زواج  واألحوامن هنا، فإنين أجزم، بناء على ما أعرفه من القواعد الفقهية 
املسلم ابلكتابية يتلخص فيما يلي: هو زواج صحيح إن كانت الفتاة كتابية فعاًل، وكان عقد النكاح 

 موفور األركان والشروط.

وهو زواج جائز مع الكراهة التنزيهية إن مت عقد وقامت الصلة الزوجية يف ظل جمتمع سالمي يتقاضى  
 الناس فيه إىل احلكم اإلسالمي يف هذه     

 املسألة على أقل تقدير.

وهو زواج حمرم إن مت العقد يف ظل جمتمع غري مسلم، حبيث يكون التقاضي عند أي خالف ينشب  
 . ظم واألحكام اجملانفة لإلسالمالنبني الزوجني، إىل 

: ولكن اخلالف ميكن أن ينشب بني الرجل املسلم وزوجته املسلمة أيضاً،  ما قال بعضهمبور
 عندما يكوانن يف جمتمع غريب، ورمبا جلأت زوجته إىل األنظمة واألقضية اجلارية هناك. فما الفرق؟

لك النظام، والذي ال جيمل بعد إال جنسية  وأقول: إن النظام الغريب ال يضطر األجنيب املقيم يف ظل ذ
بلده املسلم، إىل خمالفة دينه واخلضوع لنظام مل يدن أبي والء له، سواء كان هذا األجنيب رجاًل أو  
امرأة. واملأمول أنه ال الزوج املسلم وال الزوجة املسلمة يركن أحدمها إىل نظام أو قضاء غري إسالمي 

 مهما استشرى بينهما اخلالف. 

كن إذا علم أحد الزجني أن الطرف األخر سريكن إىل األقضية املخالفة لإلسالم، يف ظل ذلك  ول
اجملتمع الغريب، سواء يف حال الوفاق أو اخلصام، فإن اإلقامة تصبح ابلنسبة إليهما حمرمة يف ذلك 

 اجملتمع. وقد أوضحنا ما يدل على ذلك يف أوائل هذا البحث.

 كتاب وحكم تنال المسلم له: بقي أن نتكلم عن طعام أهل ال
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والذي أراه أن هذه املسألة حبثت كثرياً وألفت فيها كتب ورسائل كثرية، ولعل اإلخوة الذين يقيمون يف  
 تلك الداير أصبحت لديهم املعرفة الكافية ألحكام طعام أهل الكتاب.

 تفاصيل. ومع ذلك، فلعل من اخلري أن أضع أمام القارئ ملخصاً قد يغنيه عن اخلوض يف ال

 إن أساس احلكم الشرعي لطعام أهل الكتاب، هو قول هللا عز وجل:  

ي ِبَاُت َوَطعَاُم الَِّذيَن أُوتُواأ الأِكتَاَب ِحلٌّ لَُّكمأ َوَطعَاُمُكمأ ِحلُّ لَُّهمأ ) َم أُِحلَّ لَُكُم الطَّ  ( الأيَوأ

 وانطالقاً من هذا النص نقول:

أما ماعدا اللحوم من األطعمة اليت تندرج حتت )الطيبات( يف مصطلح الشريعة اإلسالمية،    -1
 فللمسلم أن يتناوله ويطعمه مهما كان الصانع أو املالك كتابياً أو غري كتايب.

ا من أهل وأما حلوم األنعام واحليواانت اليت أابحت الشريعة اإلسالمية أكلها، فيجوز تناوهل -2
 اثنتني:  ى حالتني الكتاب، يف إحد

 األوىل: أن نستيقن أهنا ذكيت ذكاة شرعية، أي ذحبت بطريقة شرعية. 
ال نعلم كيف ذحبت. ذلك ألن األصل يف ذابئحهم إابحة أكلها، لعموم داللة قول الثانية: أ

 (. َوَطعَاُم الَِّذيَن أُوتُواأ الأِكتَاَب ِحلٌّ لَُّكمأ )هللا تعاىل: 
يقينًا أهنا مل متلك التذكية الشرعية املعروفة، فال جيوز األكل منها  وأما احليواانت اليت عرفنا  -3

 قط، ألهنا جنست األصل، ومل تتحقق التذكية اليت تنقلها من النجاسة إىل الطهارة.
ها بني أن يكون الذابح أو املالك، مسلمًا أو كتابياً. وكن إن  فرق في هذه األحكام الثالثة ال -4

كان الذابح غري كتايب وال مسلم، فإن الذبيحة يف هذه احلال جنسة ال جيوز ألحد تناول شيء  
 منها، كيفما كان الذابح ومهما كانت شروط التذكية متوفرة.  

وبعد، فبوسعك أن تعلم حكم إقامة املسلم يف داير الكفر، يف األحوال املختلفة اليت قد يتعرض هلا،  
 ولعل الفرق استبان واضحاً بني اإلقامة والتجنس.  

وأحسب أن أي غموض قد يتخيله إنسان ما من هؤالء املقيمني هناك، بعد هذا البيان التفصيلي  
لعات نفسية، وليس آتياً من شبهات عقلية. فأان أعلم أن كثريين  الذي أتيت عليه، انبع من أهواء وتط

هم الذين ال يريدون أن يتصوروا أن الفساد الذي يستشري من سوء الرتبية يف نفوس أوالدهم، أخطر 
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بكثري من املصلحة اليت يتخيلوهنا ويفرحون هبا من خالل أنشطتهم التقليدية اليت ميارسوهنا يف مراكزهم 
 كما أعلم السبب الذي مينعهم من هذا التصور الذي ال كاد يغيب عن ابل عاقل..اإلسالمية..  

والسبب هو حرصهم على الدوالرات الكثرية اليت تفيض هبا جيوهبم كل يوم.. ال شطك أن هذا الفتح 
 املايل املبني لن يتحقق هلم يف أي من دور اإلسالم.  

 من حقائق هذا الدين الساطعة الواضحة. فاللهم إذن، إهنا الدنيا اليت جتر غاشية الغموض على كثري
اجعلنا وإخواننا مجيعًا ممن أحببتهم فأحبوك. واختم حياتنا  حرر أفئدهتم من حب ما سواك. واللهم 

   أبحب األعمال إليك، حىت نلقاك وأنت راض عنا اي رب العاملني.

 املصدر: كتاب قضايا فقهية معاصرة 
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