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ِ ِ:المستخلص
ُ
ب
يهدف
ِ  إذ بسب،بيان واقع فقه األقليات المسلمة في البالد الغير اإلسالمية
ُ
ِ البحث الى
 احتاجت الى معرفة،تلك اإلقامة برزت على الساحة في تلك البالد مسائل فقهية في معامالتهم
ضوء خصوصي ِة تلك
 الن الواقع الذي يعيشون فيه فرض عليهم ذلك على،احكامها الشرعية
ِ
بعض منها وفق أقوال الفقهاء القدامى والمعاصرين
 وسوف نفصل ذلك في،المجتمعات
ٍ
 لنخرج بالجواب الشافي لتلك المسائل في معامالتهم وحياتهم اليومية في، وادلتهم ومناقشتها
وأدلتهم لكونها تفي بتوضيح، ونكتفي في البعض اآلخر بأقوال الفقهاء القدامى، تلك المجتمعات
ِ .األُخر التي وردت في ثنايا البحث

Religious Practices and Treatment of Muslim
Minorities in Non- Muslim Countries Comparative study
Ahmed Hameed Saed Al- Noaimi
University of Mosul \ college of Basic Education Islamic
education Dept.
ABSTRACT
The Current research sheds light on Islamic minorities in non- Islamic
countries , Due to this fact , issues occurred in their religious practices
and treatment that obliged them to know their legislative rules Their
community imposed such a condition given the privacy of these
communities, we will separate this in some of them according to the
sayings of the ancient and contemporary jurists and their evidence and
discussion in order to come up with the satisfactory answer to these issues
in their dealings and daily life in those societies, and we will suffice for
me the others with the sayings of the ancient jurists and their evidence
because they fulfill the clarification of the other that was mentioned in the
research .
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املقدمة:

الرمح ِن الرحيم
بسم هللا ّ

ِ
السالم علَى من ال نيب ب عده ُُم ٍ
مد ( ، )وعلَى آلِِه وصحبِ ِه أ ْ ِ
يما كثريا،
احلمد هللِ َو ْح َدهُ ،و َّ
ُ
ََ
َْجَع َ
ََْ
َّ َ ْ ُ
الصالةُ و َّ ُ َ َ ْ
ني تَ ْسل ً
ان الَّ ِذين اجتَ ه ُدوا وأَفْ تَوا ِِف ُك ِل مع ِ
اْلحسان وعلى علَماء األ َُّمة ِِف ُك ِل َزم ٍ
ِ ِ ِ ِ
اص ٍر َو َج ِديد فَ َكا َن
َ
َُ
َ
َ ْ َ َ ْ
وعلى التَّابعني ِب ْْلَري َو ْ ْ َ َ ُ َ
ِ
ك سعاد ًة َّ ِ ِ
اها  .أما بعد:
َذل َ َ َ َ
االمة ِِف دين َها َو ُدنْيَ َ

ِِ
ِ
صائِ ِ
َح َك ِام ِه
ُّمول َو الْ َعالَ ِميَّةَ فَ َجاءَ ِخطَابِِه عامليًّاَ ،و َجاءَ ْ
ت تَ ْش ِر َيعاته َوأ ْ
َولَ َع َّل م ْن أبْ ِرِز َخ َ
ص َ
اْلسالَم الْ َك َمال َوالش ُ
ِ
صر وابِل ر ْْحتِ ِه علَى أهلِ ِه الْمْن تَ ِسبِ ِ
ِ
ض ِمنَ ِة َس َع َادةِ الد ِ ِ
ت َر ْْحَتُهُ ُك َّل َش ْي ٍء َال
َع َّامة ُمتَ َ
ني إليَه ،بَ ْل َوس َع ْ
َ
ََ َ َ
َ
ُ
َّاريْ ِن فيه َما َ ،وَلْ يَ ْقتَ َ
ات َكبِ ٍد رطْب ٍة  .وِف ضوء االنتشار الواسع لإلسالم ،ووجود األقليات املسلمة ِف ٍ
يك لَه وُك َّل َذ ِ
ِ
بالد غري إسالمية
ََ
َشر َ ُ َ
ٍ
وِف ظل حكومات ال عالقة هلا ِبْلسالم برزت على السطح العديد من املسائل اليت حتتاج إىل ِ
وتوجيه،
بيان حكمٍ
ِ
ِ
أوسع
ومنها ما يتعلق مبعامالت املسلم وحياته اليومية ِف تلك البالد غري اْلسالمية ،ألن جمال املعامالت املالية هو ُ
ِ
تفرض على املسلم القاطن ِف
بظروف اجملتم ِع غري املسلم  ،وأن نظمه وقوانينه
أشد التصاقاً
أكثر تعقيداً  ،و ُ
ُ
نظاماً  ،و ُ
يلتزم بقوانينها ِف معامالته.
َ
تلك البالد أن َ

بار عليه إىل
إن حاجة املسل ِم القاط ِن ِبلداي ِر غري اْلسالمية ال بد له من تبص ٍر أبمور دينه لكي ينقله صحيحاً ال غُ َ
ِ
ِ
ٍ
ووجودهم الثقاِف واحلضاري ،
تتعلق هبويتِهم ،
األمم األخرى ُ ،
حيث يواجهُ املسلمو َن املقيمو َن ِف َ
تلك البالد حتدايت ُ
ِ
ووضعيت ِهم االقتصادية و ِ
تتعلق ِبلفتوى ِف
تلك
ذلك َ
اجملتمعات اليت يعيشو َن فيها  ،ومن َ
العلمية ِف َ
تلك املسائل اليت ُ
ِ
جماالت احلياةِ املختلفة كاجلو ِ
انب املالية واالقتصادية واحلياةِ اليومية ،هذه املسائل وغريها تصدى هلا فقه األقليات
املسلمة ِبهتمام واسع من الفقهاء مما تطلب منهم اجتهاد اجتماعياً وتعاوانً مشرتكاً  ،لتكون الرؤى أكثر نضجاً ،
أقرب إىل الصواب .
و ُ

ومبا أن املسلمني كانوا ِف كل زمان ومكان ،يعيشون ِف جمتمعات متعددة امللل واملذاهب واألجناس والنزعات،

األمر الذي يتطلب التعايش والتفاعل مع تلك اجملتمعات وهو ما يريده هللا لالختبار وتقابل األضداد أو املتناقضات ،
وتكامل الكون  ،وليعرف احلق من الباطل  ،واْلري من الشر  ،وتلك حكمة إهلية قائمة عميقة املدى قال تعاىلَ  :ول َْو
ِ
ض ُكلُّ ُهم َِ
ني  يونس (. )99
شاء َربُّ َ
َجيعاً أَفَأَنْ َ
َّاس َح ََّّت يَ ُكونُوا ُم ْؤمنِ َ
ك ََل َم َن َم ْن ِيف ْاْل َْر ِ ْ
َ
ت تُ ْك ِرهُ الن َ

ثلث األمة اْلسالمية كأقلية ِف دول غري إسالمية  ،وبسبب تلك اْلقامة على اختالف اسباهبا
واليوم
يناهز َ
يعيش ما ُ
ُ
ِ
ِبتت احلاجةُ ملحة ِف ِ
الشرعية اليت حتتاجها تلك األقلية ِف جماالت العبادات واملعامالت واالحوال
معرفة االحكامِ
الشخصية وغريها ،وهذا الواقع فرض احلاجة إىل من يقوم بدراسة املسائل املتعلقة هبم على ضوء خصوصية تلك
اجملتمعات  ،فشاع مصطلح فقه األقليات ،وأقبلت اجملامع الفقهية جتتهد ِف املسائل امللحة فيه ،فضالً عن جهود العلماء
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املشهورين واستلهام ما اجنزه فقهاء االمة طوال القرون املاضية لالستنارة هبم  ،واجياد احللول اليت تنسجم مع تلك
احلاجات املعاصرة ،السيما وان العال برمته يشهد حتوالت عامة سريعة قد وفرهتا الثورة التكنولوجية ِ ،ف حقل شبكات
املعارف بدون ٍ
ِ
االتصال حىت ِبت العال ِف نظر البعض "قر ٍية ٍ
قيود ،عالوًة على
كونية" تربط بني الناس واالماكن وتقدِم
ٍ
ٍ
اثيق دولية  ،ومعطيات حضارية ِ ،ف ظل ذلك التقارب االمر الذي
تب على البشرية من التزامات سياسية ومو َ
ما تر ُ
يبقي الباب مفتوحا للتأمل واالجتهاد.
ونظراً ألمهية موضوع البحث فقد سعى الكثريون إىل اغنائه ِبلدراسة والبحث  ،فربزت جهود اجملامع الفقهية
)1( ،

املعاصرة  ،فضالً عن عدد غري قليل من الفقهاء والباحثني خنص ِبلذكر كتاب "ِف فقه االقليات املسلمة" ،

للدكتور

يوسف عبدهللا القرضاوي  ،والذي طُبع ِف دار الشروق مبصر ،واسهامات الدكتور عبداجمليد النجار ومنها حبثه املوسوم
"حنو أتصيل فقهي لألقليات املسلمة ِف الغرب" و"الضوابط املنهجية لفقه االقليات املسلمة" للدكتور صالح الدين
سلطان  ،وكتاب "من فقه االقليات املسلمة" ( ،)2للباحث خالد ُممد عبدالقادر ،وغريهم ،وهو ما يؤكد حيوية
املوضوع وضرورته  .ومن جانب آخر فإننا ل نبدأ من فراغ إذ أن اجلهود اليت بذهلا من سبقنا من ابناء االمة ِف هذا
املضمار شكلت لنا ارضية نستند عليها ِف معاجلة ما وضعنا من فقرات ِف حبثنا املوسوم ب " من أحكام املعامالت
املالية لألقليات املسلمة ِف البالد غري اْلسالمية ".
إن الغاية من هذا البحث بيان مساحة اْلسالم ويسره ،ومسايرته لكل زمان ومكان ،وضرورة التزام املسلم واملسلمة ِف
البالد غري اْلسالمية ِبلفرائض واألحكام الشرعية ِف أي مكان أو ظرف دون اجملاملة على حساب الدين .أما هدف
البحث فهو:
 .1احلفاظ على الشخصية اْلسالمية ِف البالد الغربية منعاً لالجنراف واالحنراف ،والتمسك واالعتصام بعزة
اْلسالم  ،وشرف االنتماء لألمة اْل سالمية دون ضياع أو انزالق ِف ْحأة امللل األخرى  ،أو تطبيق التقاليد الغربية اليت
ك ِِبلَّ ِذي أ ِ
ك
استَ ْم ِس ْ
ك إِنَّ َ
ُوح َي إِل َْي َ
ال متت بصلة لإلسالم قال تعاىل خماطبا رسوله وأمته من بعده قال تعاىل  :فَ ْ
صر ٍ
َعلى ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍيم  الزخرف. )43( :

 . 2بيان ان اْلسالم دين احلق يصلح لكل زمان ومكان ويواكب العصور ،فهو فقه الواقع وان دعوته
يل ربِ َ ِ
ْم ِة َوال َْم ْو ِعظَ ِة
لآلخرين قائمة على احلكمة واملوعظة احلسنة قوالً  ،وعمال قال تعاىل  :ا ْدعُ إِىل َسبِ ِ َّ
ك ِِب ْْلك َ
ِ
ِ
ِ ِِ
ا ْْل ِ ِ
ين  النحل .)125( :
س ُن إِ َّن َربَّ َ
ك ُه َو أَ ْعلَ ُم ِِبَ ْن َ
سنَة َوجاد ْْلُ ْم ِِبلَِِّت ه َي أ ْ
ض َّل َع ْن َسبيله َو ُه َو أَ ْعلَ ُم ِِبل ُْم ْهتَد َ
َح َ
ََ

ِ
لألقليات
.3التعرف على احلكم الشرعي ِف املسائل اليت برزت ِف جانب املعامالت املالية واحلياة اليومية
املسلمة ِف ٍ
معينة ليكو َن املسلم القاطن على هدى ِف ِ
افية ِ
حدود جغر ٍ
دينه .
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هذا ويشتمل البحث على مقدمة ومبحثني وخامتة ،أما املبحث األول :فقد تناول مصطلح فقه االقليات
االسالمية ومفهوم اهلجرة ِف االسالم ،وكذلك مفهوم دار االسالم واحلرب والعهد  ،اما املبحث الثاين :فقد عاجل
موضوع "احكام االقليات املسلمة ِف املعامالت واحلياة اليومية" ِف تلك البالد ،لنختم البحث ٍ
خبامتة اشتملت على أبرز
النتائج اليت وجدانها جديرة ِبلتصريح هبا والتأكيد عليها ومن هللا السداد والتوفيق.

املبحث اْلول :مفهوم مصطلح فقه االقليات االسالمية
ٍ
وبوجه خاص مبن
يقرتن مصطلح فقه االقليات االسالمية ِبجلاليات االسالمية املنتشرة ِف بقاع املعمورة،
استقروا ِف ا ورِب والوالايت املتحدة االمريكية  ،إذ بدأت اهلجرة إىل تلك البالد منذ النصف األول من القرن املاضي
وألسباب خمتلفة جييء ِف مقدمتها البحث عن ظروف معاشية افضل او الكتساب مؤهالت علمية يفتقدها املرء ِف
بالده االصلية وهو ما تندرج حتته البعثات الدراسية إىل جامعات الغرب  ،ومؤسساته العلمية اليت تتمتع بتفوق علمي
واضح السيما ِف االختصاصات العلمية النادرة ،او لظروف امنية أجربت املرء على مغادرة بالده االصلية حبثاً عن
أماكن آمنة له وألسرته.
لقد قدرت االحصائيات ان عدد املسلمني املتواجدين ِف امريكا واورِب الغربية أبكثر من ()22مليون مسلم
وتفيد احصائية نشرهتا وزارة اْلارجية االمريكية عن االسالم ِف امريكا ان عدد املسلمني فيها يقدر بنحو ( )8ماليني
منهم  %24أمريكيون اصليون  ،و  %76مسلمون استقروا فيها  ،و نسبة املهاجرين منهم أبكثر من  %40كانوا قد
اتوا صغارا او ولدوا فيها(.)3
لقد ترتب على تلك اهلجرة انتقال املسلم إىل بلد افتقد فيها الكثري من مقوماته االساسية كوجود احلاكم
املسلم  ،واحملاكم االسالمية  ،والنظم االسالمية اليت تعاجل احواله الشخصية ومعامالته املختلفة  ،وزايدة على ذلك فهو
حبكم اقامته هناك سيكون جزء من جمتم ٍع جديد يفرض عليه التعامل مع غري املسلمني بصورة دائمة االمر الذي يتطلب
دراسة واقعهم كمسلمني هناك  ،ومعرفة احواهلم  ،وبيان طبيعة عالقاهتم مع غريهم  ،وما يرتتب على ذلك من احوال
تتطلب اصدار اال حكام الشرعية اليت جتعل من املسلم ِف جادة الصواب  ،ميارس التكاليف الشرعية ِف حدود ما ميتلك
من استطاعة  ،وعلى هذا االساس تربز قضية اهلجرة وموقف املشرع منها إىل تلك البالد.

املطلب اْلول :مفهوم اْلجرة يف اإلسالم :
اهلجرة دعوة وحركة وجهاد  ،وهي ُماولة لتجاوز الواقع إىل واقع افضل ،واهلجرة مرتبطة مبقاصدها ومنطلقاهتا
الشرعية ،واساسها ان تكون فراراً إىل هللا ،سواء كان ذلك على مستوى النفس او املكان ،فاآلايت القرآنية نزلت ِف
اهلجرة وتوحي أبن واقع اهلجرة هو االضطهاد الشديد وخوف الفتنة ومن ذلك قوله  ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﭼ( ،)4وقوله تبارك وتعاىل :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
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ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫﭼ( ،)5وقوله تعاىل:ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰋ ﰌ

ﰄ ﰅ

ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﭼ( ،)6وقوله تعاىل :ﭽ ﮡ ﮣ ﮤ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ

ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ(.)7

وبني رسولنا الكرمي ُممد ( )ماهية املهاجر بقوله " :إِ َّن الْمه ِ
اَّللُ َعْنهُ َوالْ ُم ْسلِ ُم َم ْن
اجَر َم ْن َه َجَر َما ََنَى َّ
َ
َُ
ِ ()8
ِ
ِ
ِ
ال ِِبلنِيَّ ِ
اتَ ،وإََِّّنَا لِكل ْام ِر ٍئ َما
َع َم ُ
َسل َم الْ ُم ْسل ُمو َن ِم ْن ل َسانِِه َويَده"  ،وجعلها مقرتنة ِبْلخالص ِبلنية فقال" :إََِّّنَا ْاأل ْ
اَّللِ ورسولِِه ،ومن َكانَ ِ
نَوى ،فَمن َكانَت ِهجرتُه إِ َىل َِّ
صيب ها ،أَ ِو امرأَةٍ
ِِ
ِ
ْ
ْ َْ ُ
ت ه ْجَرتُهُ إِ َىل ُدنْيَا يُ ُ َ
اَّلل َوَر ُسوله  ،فَ ِه ْجَرتُهُ إِ َىل َّ َ َ ُ َ َ ْ
َْ
َ
َْ
)
9
(
ِ
اجَر إِلَْيه"  ،فاهلجرة هي اْلروج من ٍ
أرض إىل أخرى  ،وهي من الناحية الشرعية مفارقة
يتزوجها ،فَ ِه ْجَرتُهُ إِ َىل َما َه َ

دار الكفر إىل دار اْلسالم خشية الفتنة وقصداً ْلقامة شعائر الدين  ،قال تعاىل  :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ( ، )10يقول ابن كثري ِف تفسريها  " :ه َذا أَمر ِمن َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ني ِِب ْهلِ ْجَرةِ ِم َن الْبَ لَ ِد الَّ ِذي َال يَ ْق ِد ُرو َن فِ ِيه َعلَى
اَّلل لعبَاده الْ ُم ْؤمن َ
َ ٌْ َ
()11
ث ميُْ ِكن إِقَامةُ ِ
إِقَام ِة ِ
ض َِّ ِ ِ
الدي ِن ،إِ َىل أ َْر ِ
اَّللَ َويَ ْعبُ ُدوهُ َك َما أمرهم "
الدي ِنِ ،أبَ ْن يُ َو ِح ُدوا َّ
اَّلل الْ َواس َعةَ ،حْي ُ ُ َ
َ
( )1 2
ِ
باد هللاَِّ ،
 ،وقال (َّ ")
َقم واْحَد هللاَ " 
فحيث ما
بالد هللاِ،
َّ
ُ
البالد ُ
وإن َ
العباد ع ُ
إن َ
وجدت خرياً فأ ْ
ِ
ِ
ض َع ِف َ ِ َّ
ين إِ َىل أ َْر ِ
اك،
ض ْ
احلَبَ َش ِة ،لِيَأْ َمنُواَ ،علَى ِدينِ ِه ْم ُهنَ َ
ضَ
اق َعلَى الْ ُم ْستَ ْ
َ .وهلََذا لَ َّما َ
ني مبَكةَ ُم َق َام ُه ْم بَ ،خَر ُجوا ُم َهاج ِر َ

اك َخ ْري الْمنْ ِزلَ ْ ِ
ني
فَ َو َج ُدوا ُهنَ َ َ َ
فاهلجرة ِف االصل االنتقال إىل دار االسالم وهو حكم كان معموال به إىل فتح مكة ،فلما اصبحت مكة دار
اسالم  ،نسخ حكم اهلجرة إليها  ،بقول الرسول ُممد (" :)ال ِهجرَة ب ع َد الْ َفْت ِح ،ولَ ِكن ِجه ٌ ِ
استُ ْن ِف ْرُُْت
َْ َْ
اد َونيَّة َوإِ َذا ْ
َ ْ َ
فَانْ ِف ُروا" ( )14وأوجب على املسلم أال يقيم بني ظهراين املشركني إال بعذ ٍر ،بقوله تعاىل :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ِ
( ، )15وقوله (":)أَ َان بَِريءٌ م ْن ُك ِل
ﮪ ﮫ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ
ٍِ ِ
ِ
ال :الَ تَ َراءَى َان َر ُامهَا" ( ، )16يقول ابن حجر ِف شرحه":
ول هللاَِ ،وِلَ؟ قَ َ
ني .قَالُواَ :اي َر ُس َ
ني أَظْ ُه ِر الْ ُم ْش ِرك َ
يم بَْ َ
ُم ْسلم يُق ُ
ِ
ول علَى من َل َيْمن علَى ِدينِ ِه  ... ،والْمعَن أ َّ ِ
َعي ِ
ان
َن ا ْهل ْجَرةَ الَِّيت ه َي ُم َف َارقَةُ الْ َوطَ ِن الَِّيت َكانَ ْ
َوَه َذا َُْم ُم ٌ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ
َ َ َْ
ت َمطْلُوبَةً َعلَى ْاأل ْ َ
ِ
ب ِْ ِ ِ
إِ َىل الْم ِدينَ ِة انْ َقطَ َع ْ ِ
وج ِِف طَلَ ِ
ك الْم َف َارقَةُ بِسبَ ِ
َن الْم َف َارقَةَ بِسبَ ِ
ب الْعِلْ ِم َوالْ ِفَرا ِر
اْلُُر ِ
ب نِيَّ ٍة َو ْ
اجل َهاد َِبقيَةٌ َوَك َذل َ ُ
ت إَّال أ َّ ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِِب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استُ ْن ِف ْرُُْت فَانْ ِف ُروا" ( ،)17ولكن اذا استطاع املسلم ِف دار احلرب ان ميتنع
ا
ذ
إ
و
ه
ل
و
ق
ك
ل
ذ
ع
ي
ْج
ِف
ة
ي
الن
و
َت
ف
ل
ا
ن
م
ْ
ِ
لدي ِن َ َ َ َّ
َ َ َ َ ْ ُُ َ َ ْ
ويعتزل حفاظا على دينه ونفسه وحقوقه فالبقاء واجباً عليه  ،يقول مشس الدين الرملي ِف موضوع املسلم بدار الكفر :
ِِ
ِ ِ ِ ِِ
" ََثَّ لَ ْو َر َجا ظُ ُه َور ِْ
ني
اْل ْس َالِم ِمبََق ِام ِهََ ،ثَّ َكا َن َم َق ُامهُ أَفْ َ
صَرةَ الْ ُم ْسلم َ
ج نُ ْ
ض َل أ َْو قَ َد َر َعلَى اال ْمتنَ ِاع َواال ْعتَزال ََثََّ ،وَلْ يَ ْر ُ
َن َُمَلَّهُ َدار ِْ ِ
صار َدار حر ٍ
ِِب ْهلِ ْجَرةِ َكا َن َم َق ُامهُ َو ِاجبًا؛ ِأل َّ
ب ،)18( . " ،فاملستحب اذن للمسلم ان
اْل ْس َالم ،فَلَ ْو َه َ
اجَر لَ َ َ َ َ ْ
ُ
يرتك دار الكفر ان استطاع يقول ابن حجر العسقالين  ":والت ِ ِ
احبَ ِة أ َْه ِل الظُّلْ ِم َو ُجمَالَ َستِ ِه ْم َوتَكْثِ ِري َس َو ِاد ِه ْم
َ ْ
َّحذ ُير م ْن ُم َ
ص َ
ِ
ٍ
ك ( ، )19إذ ان االقامة ِف بالد الكفر قد تطول ألسباب عديدة منها الزواج مثالً ،كما ان ذلك
إَِّال لِ َم ِن ْ
اضطَُّر إِ َىل ذَل َ
()20
ِ
يؤدي إىل اجناب أوالد قد يتخلقوا أبخالق الكفار
 ،او كما يقول السرخسيَ ":وأَ ْكَرهُ ل َّلر ُج ِل أَ ْن يَطَأَ أ َُّمتَهُ أ َْو ْامَرأَتَهُ
ِ
ِ
ِ
احلر ِ
ِِف َدا ِر ْ ِ
ب َ ،وإِ َذا َخَر َج ُرَّمبَا يَْب َقى لَهُ نَ ْس ٌل ِِف َدا ِر
احلَْرب َخمَافَةَ أَ ْن يَ ُكو َن لَهُ ف َيها نَ ْس ٌل ألَنَّهُ ممَْنُوعٌ م ْن الت ََّوطُّ ِن ِِف َدا ِر َْْ
()21
ِ
ب فَي تَخلَّق ولَ ُده ِأب ِ
ِ
ب َعلَى ُك ِل َم ْن َكا َن بِبَ لَ ٍد
ني "
ْ
احلَْر ِ َ َ ُ َ ُ ْ
َخ َالق الْ ُم ْش ِرك َ
،هذا وشدد اْلطيب الشربيين بقولهَ " :جي ُ
()13
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اصي وَال ميُْ ِكنُه تَغْيِري ذَلِ ِ
ث تَتَ هيَّأُ لَه الْعِبادةُ ...،فَِإ ْن استَ و ْ ِ
تُعمل فِيها الْمع ِ
يع الْبِ َال ُد ِِف َع َدِم
ُ ُ َ
ك ا ْهل ْجَرةُ َإىل َحْي ُ َ ُ َ َ
َْ ُ َ ََ
ت َْج ُ
َ
َْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب َح َّىت يُطي َق َها فَإ ْن فُت َح الْبَ لَ ُد قَ ْب َل أَ ْن
إظْ َها ِر ذَل َ
وب ب َال خ َالف ،فَإ ْن َلْ يُط ْق ا ْهل ْجَرةَ فَ َال ُو ُج َ
ك َك َما ِف َزَماننَا فَ َال ُو ُج َ
()22
ِ
ت َعْنهُ ا ْهلِ ْجَرةُ "
يُ َهاجَر َس َقطَ ْ
ولقد اجاب شيخ اْلسالم بدقة عن موجبات اهلجرة ِف إجابة عن مسألة ب لَ ِد " ما ِرِدين " َهل ِهي ب لَ ُد حر ٍ
ب
َ َ َ ْ َ َ َْ
ِ
ٍ
أَم ب لَ ُد ِسلْ ٍم؟ بقوله  " :والْم ِق ِ
ِ ِ ِِ
ت ا ْهلِ ْجرةُ َعلَْي ِهَ ،وإِالَّ
َْ
يم هبَا– أي بالد غري املسلمني -إ ْن َكا َن َعاجًزا َع ْن إقَ َامة دينه َو َجبَ ْ َ
َ ُ ُ
اُستُ ِحبَّت وَل َِ
ب " (. )23
جت
ْ ْ َْ ْ
ِ
ٍ
دار اسالم فاْلقامةُ
در على َ
اظها ِر الدين ِف بلد من بالد الكف ِر فَ َق ْد صارت البلدةُ َ
يقول النووي  " :إذا قَ َ
()24
ِ
ضعِي ًفا ِِف
فيها افضل من الرحلة عنها ملا يرتجى من دخول غريه ِف االسالم "
ُ
.ويقول أيضاً ":الْ ُم ْسل ُم إِ ْن َكا َن َ
ِ ِ ِ
ِ
اك ،وَِجتب َعلَْي ِه ا ْهلِ ْجرةُ إِ َىل َدا ِر ِْ
ِ ِ
ِ
اْل ْس َالِم ،فَِإ ْن َلْ يَ ْق ِد ْر َعلَى
َدار الْ ُك ْف ِر َال يَ ْقد ُر َعلَى إظْ َهار الدي ِنَ ،ح ُرَم َعلَْيه ْاْلقَ َامةُ ُهنَ َ َ ُ
َ
ِ
ال املاوردي  ":فَِإ ْن َكا َن يَ ْر ُجو ظُ ُه َور ِْ
ض ُل أَ ْن
ور إِ َىل أَ ْن يَ ْق ِد َر )25( "،وقَ َ
اْل ْس َالِم ُهنَ َ
اك ِمبَُق ِام ِه ،فَ ْاألَفْ َ
ا ْهل ْجَرةِ ،فَ ُه َو َم ْع ُذ ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ال :وإِ ْن قَ َدر َعلَى ِاالمتِنَ ِاع ِِف َدا ِر ْ ِ ِ ِ ِ
ٍ
اجَر،
ْ
ب َعلَْيه الْ ُم َق ُام هبَا ،ألَ َّن َم ْوض َعهُ َد ُار إِ ْس َالم ،فَلَ ْو َه َ
َ
يُق َيم ،قَ َ َ
احلَْرب َواال ْعتَزالَ ،و َج َ
ِ
صار َدار حر ٍ
ك" (. )26
ب ،فَيَ ْح ُرُم َذل َ
لَ َ َ َ َ ْ
وعلى هذا االساس فان اهلجرة حتكم بظروفها  ،فقد تقتضي البقاء ِف املكان وحتمل األذى ،والصرب على
االفتنان ،إن كان ِف ذلك مصلحة لإلسالم واملسلمني بل وتصبح واجبا شرعيا  ،ولكنها من جانب اخر تكون اهلجرة
واجبة عن احملاصرة الكاملة واستحالة االستجابة والدعوة عندها البد من اجياد مكان آخر حىت ولو كانت ِف اْلروج
إىل بالد غري املسلمني اذا كانت فيها قسطا من احلرية ِف اظهار الدين  ،وهذا يعين اننا امام حدود شرعية يفرضها
الواقع اجلغرا ِف للمسلمني االمر الذي يستدعي بيان طبيعة مصطلح دار االسالم وما يرتتب عليها من اماكن اخرى
حبكم الدين وعالقتها بدولة املسلمني .

املطلب الثاين :مفهوم دار اإلسالم واْلرب والعهد:

تناول الفقه االسالمي كلمة الدار تعبرياً عن الدولة ِف التعبري املعاصر ،يقول ابن عابدين  " :الْ ُمَر ُاد ِِبلدَّا ِر
ِِ
ِ
َْن" ( ، )27ول يغفل فقهاء االمة عن بيان معَن دار
يم الْ ُم ْختَ ُّ
إس َالٍم أ َْو ُك ْف ٍرَ ،ال َما يَ ْش َم ُل َد َار ُّ
ص بَِق ْه ِر َملْك ْ
السك َ
ْاْلقْل ُ
ني
االسالم ،وشروطها واختالفها عن دار احلرب فقد قد َم لنا األمام الكاساين حدود الدارين مبا نصه َ " :ال ِخ َال َ
ف بَْ َ
ِ
اْلس َالِمَّ ،إَنَا ِمبَا َذا تَ ِ
ِ
َح َك ِام ِْ
َص َحابِنَا ِِف أ َّ
صريُ َد َار
اْل ْس َالِم ف َيها َو ْ
أْ
اختَ لَ ُفوا ِِف َدا ِر ِْ ْ
إس َالٍم بِظُ ُهوِر أ ْ
َن َد َار الْ ُك ْف ِر تَصريُ َد َار ْ
صري دار الْ ُك ْف ِر َّإال بِثَ َال ِ
ِ
ِ
َح َك ِام الْ ُك ْف ِر فِ َيها َوالث ِ
َّاين :أَ ْن تَ ُكو َن
الْ ُك ْف ِر؟ قَ َ
ث َشَرائِ َ
ور أ ْ
ط ،أ َ
َح ُد َها :ظُ ُه ُ
ال أَبُو َحني َفةََّ :إَنَا َال تَ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِِ
ِ
ال أَبُو
نيَ .وقَ َ
ُمتَاِخَةً لِ َدا ِر الْ ُك ْف ِر َوالثَّالِ ُ
ث :أَ ْن َال يَْب َقى ف َيها ُم ْسل ٌم َوَال ذم ٌّي آمنًا ِِب ْأل ََمان ْاأل ََّوِلَ ،وُه َو أ ََما ُن الْ ُم ْسلم َ
ِ
َح َك ِام الْ ُك ْف ِر فِ َيها. )28( " .
ف َو ُُمَ َّم ٌد َ -رِْحَ ُه َما َّ
وس َ
اَّللَُّ :إَنَا تَصريُ َد َار الْ ُك ْف ِر بِظُ ُهوِر أ ْ
يُ ُ
ِ
االسالم إذن هي اليت تكون حتت سلطة املسلمني ،وتظهر فيها احكام االسالم  ،وَيمن فيها املسلمون
فدار
ُ
()29
ِ
ِ
َح َك ِام ِْ
إن َدا ِر ِْ
ماعرب عنهُ السرخسي ب َقول ِهًّ ":
الفاصل ِف
أي أ َن
اْل ْس َالِم "،
اْل ْس َالِم هي اليت َْجت ِري فيها أ ْ
 ،وهو َ
َ
ِ ِِ َّ
ب إلَْي نَا أ َْو إلَْي ِه ْم ِِب ْعتِبَا ِر الْ ُق َّوةِ َوالْغَلَبَ ِة ،فَ ُك ُّل َم ْو ِض ٍع ظَ َهَر فِي ِه
َ
ذلك " القوة والغلبة"؛ أل َن البقعة على حد قَوله ":إَّنَا تُنْ َس ُ
َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ
حكْم ِ
ِ
ٍ
اهر فِ ِيه ُحكْم ِْ
اْل ْس َالِم فَالْ ُق َّوةُ
الش ْرِك فَالْ ُق َّوةُِِ .ف ذَل َ
ني فَ َكانَ ْ
ك الْ َم ْوض ِع للْ ُم ْش ِرك َ
ُ
ت َد َار َح ْربَ ،وُك ُّل َم ْوض ٍع َكا َن الظ ُ
ُ ُ
()31
()30
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
دار التباعُد والبغضاء"  ،وال فرق بني دار
ني" ،
َ
فيه للْ ُم ْسلم َ
ووصف ُ
بعض فقهاء احلنابلة دار احلرب أبَناُ ":
الكفر ودار احلرب ،فسبب تسميتها بدار احلرب ليس لوقوع حالة احلرب فعال ،بل تسمى بذلك ولو ل تكن حرِب فعلية
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وهكذا فهي دار كفر او دار شرك او دار حرب  ،ويعنون هبم حقيقة واحدة،
ِ
َح َك ِام الْ ُك ْف ِر فِ َيها.
ف َو ُُمَ َّم ٌد َ -رِْحَ ُه َما َّ
وس َ
اَّللَُّ :إَنَا تَصريُ َد َار الْ ُك ْف ِر بِظُ ُهوِر أ ْ
يُ ُ
ِ ِ
ني ِْ
ود ِم ْن َ ِ ِ
ِ
اَّللُ ": -أ َّ
اْل ْس َالِم َوالْ ُك ْف ِرَ ،وإََِّّنَا
ي َق ْوِل أَِِب َحنِي َفةَ َ -رِْحَهُ َّ
صَ
س ُه َو َع ْ َ
َن الْ َم ْق ُ
إضافَة الدَّار َإىل ْاْل ْس َالم َوالْ ُك ْفر لَْي َ
ِ ِِ
ف لِلْ َك َفرةِ َعلَى ِْ
ني فِ َيها َعلَى ِْ
فَ .وَم ْعنَاهُ أ َّ
اْلطْ َال ِق،
اْلطْ َال ِقَ ،و ْ
ود ُه َو ْاأل َْم ُن َو ْ
اْلَْو ُ
اْلَْو ُ
صُ
َن ْاأل ََما َن إ ْن َكا َن للْ ُم ْسلم َ
الْ َم ْق ُ
َ
اْلَو ُ ِ ِ ِ
اْلس َالِم ،وإِ ْن َكا َن ْاألَما ُن فِيها لِلْ َك َفرةِ علَى ِْ ِ
ني َعلَى ِْ
اْلطْ َال ِق ،فَ ِه َي َد ُار الْ ُك ْف ِر
َ َ
ف للْ ُم ْسلم َ
فَ ِه َي َد ُار ِْ ْ
َ َ
اْلطْ َالقَ ،و ْ ْ
َ
اْلو ِ
و ْاألَح َك ِ
ِ
ف َال َعلَى ِْ
اْل ْس َالِم َوالْ ُك ْف ِر.)33( "...
َ ْ ُ
ام َمْبنيَّةٌ َعلَى ْاأل ََمان َو َْْ
ِ
مبوجب ع ِ
قد
األمة وهم الشافعية
وأكد
َ
احلديث عن دا ٍر أُخرى هي دا ِر العهد واملوادعة ،و ِ َ
ُ
البعض من فُقهاء ُ
اهلدنة مع املسلمني تنحصر ِف ِ
ثالثة أمور وأكد البعض من فقهاء االمة احلديث عن دار أخرى هي دار العهد
ُ
ٌ
َ ُ
ِ
واملوادعة ،ومبوجب عقد اهلدنة مع املسلمني تنحصر ِف ثالثة أموٍر:
ِ
ْاأل ََّو ُل :وهو الْموادعةُ ِِف الظَّ ِ
ِ
ِ ِ
ض لِلنُّ ُف ِ
َّعُّر ِ
ب َعلَْي ِه ْم
اه ِر فَ ِه َي الْ َك ُّ
َ َُ َُ َ َ
ف َع ِن الْقتَال َ ،وتَ ْرُك الت َ
وس َو ْاألَ ْم َوال  ،فَيَج ُ
لِلْمسلِ ِم ِ
ِِ
ني  ،فَيستَ ِواي ِن فِ ِيه  ،وَال ي تَ َف َ ِ ِ
ِ
ب َعلَْي ِه ْم أَ ْن يَ ُك ُّفوا َع ْن أ َْه ِل ِذ َّم ِة
ُْ َ
َ َ
ب َهلُْم َعلَى الْ ُم ْسلم َ َ ْ َ
اض َالن َ ،وَجي ُ
ني مثْ ُل َما َجي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
وها ِف َع ْقد ُم َه َادنَته ْم  ،فَإ ْن َع َدلُوا َع ِن
ب َعلَى الْ ُم ْسلم َ
الْ ُم ْسلم َ
ني أَ ْن يَ ُك ُّفوا َع ْن أ َْه ِل ذ َّمته ْم إال أَ ْن يُ ْدخلُ َ
ني َ ،وَال َجي ُ
ِ ِِ
ِِ
ِِ
ت ُه ْدنَتُ ُه ْم بِِف ْعلِ ِه ْم .
َخ ُذوا َم َ
ني  :انْتَ َق َ
ضْ
ال الْ ُم ْسلم َ
الْ ُم َو َاد َعة إِ َىل ضد َها  ،ملقاتلة الْ ُم ْسلم َ
ني  ،أ َْو أ َ
اْلِيانَِة  ،فَهو أَ ْن َال يستَ ِسُّروا بِِفع ِل ما ي ْن ُقض ا ْهل ْدنَةَ لَو أَظْهروه ِمثْل أَ ْن ميَُايِلُوا ِِف ِ
َوأ ََّما الث ِ
الس ِر
َّاين َ :وُه َو تَ ْرُك ْ َ
َْ
َُ
ْ َ َ ُ ُ ْ َُ ُ َ
ع ُد ًّوا  ،أَو ي ْقتُلُوا ِِف ِ
الس ِر مسلِما  ،أَو َيْخ ُذوا لَه م ًاال  ،أَو ي زنُوا ِمبُسلِم ٍة  ،وه َذا ِممَّا يستَ ِوي الْ َف ِري َق ِ
ان ِِف الْتَِز ِام ِه  ،فَِإ ْن
َ
ْ َْ ْ َ َ َ
ُْ ً ْ َُ َُ
ْ َ
َْ
ِ
ِِ
ك ُحكْم ِْ
ض ُه ْدنَتُ ُه ْم .
اْل َم ِام  :تَ ْن تَق ْ
َخانُوا ب َذل َ َ
ِِ
ِ
يح ِم َن
ني َعلَْي ِه ْم أَ ْن يَ ُك ُّفوا َع ِن الْ َقبِ ِ
َوالثَّالِ ُ
ث َ :وُه َو الْ ُم َج َاملَةُ ِِف ْاألَقْ َو ِال َو ْاألَفْ َع ِال  ،فَيَ لَْزُم ُه ْم ِِف ُح ُقوق الْ ُم ْسلم َ
ِ
ِِ
الْ َقوِل والْ ِفع ِل  ،وي ب ُذلُوا َهلم ْ ِ
يح ِِف الْ َق ْوِل َوالْ ِف ْع ِل ،
ني أَ ْن يَ َك ُّفوا َع ِن الْ َقبِ ِ
يل ِِف الْ َق ْوِل َوالْف ْع ِل َ ،وَهلُْم َعلَى الْ ُم ْسلم َ
ْ َ ْ َ َْ
ُُ
اجلَم َ
)
34
(
ِ
ِ
ِ
ولَيس علَي ِهم أَ ْن ي ب ُذلُوا َهلم ْ ِ
اجلَ ِم ِيل ِِف
اَّلل تَ َع َاىل :ﭽ ﮢ ﮣ ﭪ ﭫﭼ فَِإ ْن َع َدلُوا َع ِن ْ
يل ِِف الْ َق ْوِل َوالْف ْع ِل ل َق ْوِل َّ
َ ْ َ َ ْ ْ َْ ُُ
اجلَم َ
ِ ِ
ِ
يدوا
ص ُاروا يَ ْستَ ِهينُو َن هبِِ ْم  :فَيُ ْحتَ َم ُل أَ َْنم يُِر ُ
الْ َق ْول َوالْف ْع ِل ،كاْلستهانة ِبملسلمني بعد إكرامهم وغريها من األفعال فَ َ
السب ِ ِ
ض َها أي اهلدنة  ،فَيَسأَ ُهلُم ِْ
وز ِمثْ لُهُ قَبِلَهُ ِمْن ُه ْم َ ،وَكانُوا
ب ف َيها  ،فَِإ ْن ذَ َك ُروا عُ ْذ ًرا َجيُ ُ
بِذلك نَ ْق َ
اْل َم ُ
ام َعْن َها َ ،و َع ِن َّ َ
ْ ُ
ِِ
ِِ
ِ
ِِ ِ
ادوا أَقَ َام َعلَى
َعلَى ُه ْدنَتِ ِه ْم َ ،وإِ ْن َلْ يَ ْذ ُك ُروا عُ ْذ ًرا أ ََمَرُه ْم ِِب ُّلر ُج ِ
وع إِ َىل َع َادهت ْم م َن الْ ُم َج َاملَة ِِف أَقْ َواهل ْم َوأَفْ َعاهل ْم  ،فَِإ ْن َع ُ
ِ
ضها ب ع َد إِ ْع َال ِم ِهم بِنَ ْق ِ
ض َها" (. )35
ُه ْدنَت ِه ْم َ ،وإِ ْن َلْ يَعُ ُ
ودوا نَ َق َ َ َ ْ
ْ
ٍ
ٍ
لقد تعددت تسمياهتم فهم اهل املوادعة  )36( ،واختيار لفظ املوادعة "ألنه ال م ٍ
حقيقية بني املؤمنني
مصاحلة
ساملة وال
ُ
()37
يقول السرخسي ":واملوادعة هي
واملشركني واَّنا يكون بينهم املعاهدة لقوله تعاىل :ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ،
ُ
املعاهدة "( ،)38وأ هل العهد او اهل الصلح او اهل اهلدنة وهم خيتلفون عن اهل الذمة أي ممن يؤدون اجلزية وهلم ذمة
مؤبدة وقد عاهدوا املسلمني على ان جيري عليهم حكم هللا ورسوله الَنم مقيمون ِف دار االسالم  ،خبالف اهل اهلدنة
"فاَنم صاحلوا املسلمني على ان يكونوا ِف دارهم سواء كان الصلح على مال او غري مال  ،ال جتري عليهم احكام
االسالم كما جتري على اهل الذمة  ،لكن عليهم الكف عن ُماربة املسلمني " )39( ،فدار العهد هي دار احلرب" :
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الن اهل املوادعة  ،لزموا شيئا من حكم االسالم  ،فاَنم وادعوان على ان ال جتري عليهم احكامنا ،فكانت دارهم دار
حرب على حاهلا" (، )40
اما اذا دخل املسلم دار احلرب "أبمان" فعليه ان ال يغدر هبم  ،وان ال َيخذ شيئا من امواهلم بغري رضاهم ،
النه التزم الوفاء هلم حبسب ما يوفون له" (. )41
ومن ِبب آ خر فان شروط املوادعة " ان يكتبوا بذلك كتاِب الن هذا عقد ميني  ،والكتاب ِف مثله مأمور
شرعاً" ( ، )42يقول هللا سبحانه وتعاىل :ﭽﭑ ﭒﭓﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ ( ، )43أما اذا كان العقد ممتدا فيكون اجلناح
ِف ترك الكتاب فيه لقوله تعاىل :ﭽ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ( ، )44وعلى هذا االمر صاحل الرسول ُممد
( ) اهل مكة عام احلديبية هبدنة بينه وبينهم عشر سنني  ،وأمر أبن يكتب بذلك نسختان  :احدمها عند رسول هللا
( )واآلخرى عند اهل مكة ..الن كل واحد من الفريقني حيتاج إىل نسخة تكون ِف يده ،حىت اذا انزعه الفريق اآلخر
ِف شرط رجع إىل ما ِف يده ،واحتج به على الفريق اآلخر َ ،ث املقصود به التوثيق واالحتياط  ،فينبغي ان يكتب على
احوط الوجوه ،يبدأ بذكر التاريخ أول تلك املدة وآخرها " ( ، )45والبد من مراعاة ان " ما يتعذر الوفاء به شرعا ال
جيوز اعطاء العهد عليه" لقوله (ُ " :)ك ُّل َشر ٍط لَْيس ِِف كِتَ ِ
اَّللِ فَ ُه َو َِب ِط ٌل َوإِ ْن َكا َن ِمائَةَ َش ْر ٍط" ( ، )46وقال عمر
اب َّ
ْ
َ
()47
.
بن اْلطاب (" )ردوا اجلهاالت إىل السنة"
وقد حصر الشيخ الدكتور القرضاوي ِخسة آراء جواِبً على سؤال مهم وهو :إذا ثبت لدار معينة احلكم أبَنا
دار اسالم فهل يتغري حكمها  ،وتتحول إىل دار حرب كما تناول موضوع انفصال قطعة عن دار االسالم تعلن احلرب
على املسلمني كما هو احلال ِف دولة الكيان الصهيوين فقال " :هي وجه – حبكم التاريخ واالصل -دار اسالم مغتصبة
 ،ومن وجه آخر حبكم الواقع -دار حرب معادية ، )48( "-ليخلص إىل القول  " :ان سائر العال ِبلنسبة لنا – حنن
املسلمني -يعترب دار عهد فيما عدا دولة الكيان الصهيوين اسرائيل  ،فنحن نرتبط مع هذا العال من حولنا ب (ميثاق
االمم املتحدة) بوصفنا حنن املسلمني ْجيعا اعضاء ِف هذه اهليئة  ،فبمقتضى توقيعنا على االنضمام اليها ،اصبح بيننا
وبينها عهد وميثاق جيب علينا شرعا الوفاء بكل موجباته  ،اال ما كان مناقضا للدين فهو ال يلزمنا" (. )49
وقد أمران هللا ِبلوفاء ِبلعهد ِف آايت كثرية منها قوله تعاىل :ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
()50
ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ
 ،وعن عمرو بن عتبة قال :مسعت رسول هللا ( )يقولَ " :م ْن َكا َن بَْي نَهُ
وب ٍ
شد ع ْق َدة والَ َحيلَّها ،ح َّىت ميَْ ِ
ض َي أ ََم ُد َها ،أ َْو يَْنبِ َذ إِلَْي ِه ْم َعلَى َس َوا ٍء"( ، )51وقال (" :)الْ ُم ْسلِ ُمو َن
َ َْ َ
ني قَ ْوم َع ْه ٌد فَالَ يَ َّ َ َ ُ َ َ
ِ ِ ()52
.
َعلَى ُش ُروطه ْم"
وِف ضوء ذلك أكد علماء األمة املعاصرون على أن اقطار العال من حولنا " :أَنا كلها تدخل ِف (دار
العهد) اليت تربطنا هبا مواثيق ال يقبل جتاوزها" ( ، )53أو كما يقول العالمة أبو زهرة رْحة هللا  " :العال األن جتمعه
منظمة واحدة قد التزم كل اعضائها بقانوَنا ونظمها  ،وحكم االسالم ِف هذه أنه جيب الوفاء بكل العهود وااللتزامات
ِ
بقانون الوفاء ِبلعهد  ،الذي قرره القرآن الكرمي  ،وعلى ذلك ال تعد داير
اليت تلتزمها الدولة االسالمية  ،عمالً
()54
.
املخالفني ،اليت تنتمي هلذه املؤسسة العاملية دار حرب ابتداءً بل تعترب دار عهد"

ِ
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املبحث الثاين  :من أحكام االقليات املسلمة يف املعامالت واْلياة اليومية
املطلب االول :من احكام االقليات املسلمة يف املعامالت:

تاب من إِ ْن َأتْمنْه بِِقنْطا ٍر ي ؤِدهِ
ِ
ِ ِ
َُ
َُ
وضع االسالم قواعد للتعامل مع غري املسلمني قال تعاىل َ  :وم ْن أ َْه ِل الْك َ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ك ِأب َََّنُم قالُوا لَْيس َعلَْينا ِِف ْاأل ُِميِ َ ِ
يل
ك َوِمْن ُه ْم َم ْن إِ ْن َأتَْمنْهُ بِدينا ٍر َال يُ َؤدهِ إِلَْي َ
إِلَْي َ
ك إِالَّ َما ُد ْم َ
ت َعلَْيه قائماً ذل َ ْ
ني َسب ٌ
َ
وي ُقولُو َن علَى َِّ ِ
ب َوُه ْم يَ ْعلَ ُمو َن  ، )55( وكذلك ما روته ام املؤمنني عائشة (رضي هللا عنها) «أ َّ
َّيب ،
َن النِ َّ
َ
اَّلل الْ َكذ َ
ََ
()56
ِ
ِ
ِ
 ،واْجع املسلمون على جواز معاملة املسلمني الكفار " إذا
َج ٍلَ ،وَرَهنَهُ د ْر َعهُ» "
ا ْش ََرتى م ْن يَ ُهود ٍي طَ َع ًاما إِ َىل أ َ
()57
ِِ
ِ
َّق َْحت ِرميُ َع ْ ِ
ني الْ ُمتَ َع َام ِل فِ ِيه َو َع َد ُم
وقع ذلك على ما حيل "
يما َلْ يَتَ َحق ْ
 ،قال ابن حجر َ " :ج َو ُاز ُم َع َاملَة الْ ُكفَّار ف َ
()58
ِِ ِ
ِِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ني بِِه
يما بَْي نَ ُه ْم "
 ،قَ َال بن بَطَّ ٍال ُ ":م َع َاملَةُ الْ ُكفَّا ِر َجائَزةٌ إَِّال بَْي َع َما يَ ْستَع ُ
اال ْعتبَار ب َف َساد ُم ْعتَ َقده ْم َوُم َع َام َالهت ْم ف َ
ِِ
احلر ِ
ني " (. )59
ب َعلَى الْ ُم ْسلم َ
أ َْه ُل َْْ
ومن ُك ِل ما تقدم تبني لنا جواز التعامل مع الكتاِب والوثين على وفق احلدود املقررة ِف اآلايت واالحاديث
فيها ،وأبرز ما ميكن ان يواجه املسلم ِف بالد غري املسلمني التعامل ِبلرِب وهو ما ينبغي على املسلم حترميه سواء أكان ِف
اَّللُ الْبَ ْي َع َو َحَّرَم ( ، )60وقوله َ  وذَ ُروا َما بَِقي ِم َن ِ
الرَِب إِ ْن ُكْن تُ ْم
َح َّل َّ
دار االسالم أم دار احلرب  ،قال تعاىل َ :وأ َ
َ
()61
السبع الْموبَِق ِ
ِ
ِِ
اَّللَِ ،وَما ُه َّن؟
ني ،
ات ،قَالُواَ :اي َر ُس َ
ول َّ
ُم ْؤمن َ
وعن أِب هريرة ( )عن النيب ( )قال" :ا ْجتَنبُوا َّ ْ َ ُ
الشرُك ِِب ََّّللِ ،و ِ
قَ َ ِ
الز ْح ِ
اَّللُ إِال ِِب ْحلَِقَ ،وأَ ْكل ِ
الس ْح ُرَ ،وقَ ْتل النَّ ْف ِ
ف،
س الَِّيت َحَّرَم َّ
الرَِبَ ،وأَ ْك ُل َم ِال الْيَتِي ِمَ ،والت ََّوِل يَ ْوَم َّ
الْ :
َ
ُ
ُ
ات الْغَافِ ِ
ات الْم ْؤِمنَ ِ
ف الْمحصنَ ِ
احلر ِ
ضا
الت" )62( ،وقال الشافعي َ " :وَال تُ ْس ِق ُ
ب َعْن ُه ْم (أي املسلمني ) فَ ْر ً
َوقَ ْذ ُ ُ ْ َ
ط َد ُار َْْ
ُ
ض َعلَْي ِه ْم " )63( ،وقال أيضاًَ " :وَال َِحي ُّل َهلُْم ِِف َدا ِر
ص َالةً َوَال َزَكاةً فَ ْ
َك َما َال تُ ْس ِق ُ
احلُ ُد ُ
ود فَ ْر ٌ
ص ْوًما َوَال َ
ط َعْن ُه ْم َ
احلر ِ
ب َّإال َما َِحي ُّل ِِف َدا ِر ِْ
اْل ْس َالِم " (. )64
َْْ
اَّللِ
إذن العمل ِف املعامالت الربوية ُمرم سواء ِف ِ
بالد ِ
الغرب أو غريها ،فعن جابر ( )قال " :لَ َع َن َر ُس ُ
ول َّ
()65
الرِب وموكِلَه وَكاتِبه و َش ِ
ِ
اه َديْ ِه َوقَ َ
ال ُه ْم َس َواءٌ .ء" ،وكذلك يشري احلديث إىل حترمي االعانة على الباطل أايً
()آك َل َِ َ ُ ُ َ َ ُ َ
بوية ِف ِ
البنوك الر ِ
الغرب  ،النعدام ِ
كان نوعه  )66( ،ولكن قد يضطر املسلم املقيم لشر ِاء دا ٍر عن طر ِيق ِ
بالد ِ
البنوك
ُ ُ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
مياثل ما يدفعُه املشرتي
اْلسالمية  ،لوجود احلاجة  ،ورمبا الضرورة لشراء بيت للسكن  ،ألن آجار البيوت الشهري ُ
للبنك الربوي لشر ِاء سك ٍن ِ
ٍ
للبنك عن ٍ
إسالمية اللجوء ِ
يؤويه
جيوز للمسل ِم املقيم ِف دا ٍر غري
بيت مآله التمليك  ،فهل ُ
ويؤوي أُسرته؟ وصورة املسألة ِف ِ
َ،ثَّ يتوىل البنك
بني املشرتي
البيع
تتم عملية
بنوك الغرب وهي " :أن
وصاحب املنزل ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
دفع املال ِ
لرب املنزل َُ ،ثَّ يُسجلهُ على املشرتي أبزيد من الثم ِن الذي َدفعهُ لصاحب املنزل  ،فالبنك هنا يُ ُّ
عد مسلفاً
ُ
ُ
ٍ
ِ
جر نفعاً .
للثمن األول ،وسيتقاضاهُ ممن أسلفهُ لهُ وهو املشرتي ويتقاضى معهُ زايدةً  ،وهذا ما يسمى بسلف َّ
ُ
ِ
الفقهاء األقدمني من "فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة ،وهو ما ذهب إليه أيضا أبو
ذهب ْجهوِر
فقد َ
()67
كذلك العلماء املعاصرين ، )68( ،اىل املنع مستدلني أبدلة ِ
حترمي الرِب العامة ِف
يوسف صاحب أِب حنيفة".
و َ
ِ
داخل دار اْلسالم أو خارجها  ،وألن فتح هذا
القرآن والسنة واليت سبق ذكرها ،وال فرق عندهم بني أن يكو َن الرِب َ
ِ
ِ
الفقهية اليت
النصوص
جيد جمموعةً من
يعلم مداهُ إالَّ هللا  .أما املالكية فاملطالع ملصادرهم فإنه ُ
الباب فيه شر كبري ال ُ
ذلك.
تُ ُ
فيد َ
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ومن هذه النصوص ما جاء ِف النوادر عن ابن سحنون" :ومن دخل دار احلرب أبمان منهم فهم ِف أمان منه
()69
ملا أمنوه ،وإن اغتاهلم فقال أمنوين ول يعطهم هو أماان ل ينفعه ،وإذا أمنوه فال يسفك هلم دماء وال َيخذ هلم ماال"
 .واملقصود :أبنه ال َيخذ منهم ماالً أي بغري وجه حق.
ِ
ِ
احلر ِ
ِ
ب
ت َمالِ ًكا يَ ُق ُ
ول :بَْ َ
ت َه ْل َمس ْع ُ
وقد جاء ِف املدونة عن اْلمام مالك  " :قُلْ ُ
ني الْ ُم ْسل ِم إذَا َد َخ َل ب َال َد َْْ
ِِ
ِ ِ
َمسع ِمن مالِ ٍ ِ
ك " ( . )70وجاء ِف
ني ْ
احلَْرِِِب ِرًِب؟ قَ َ
ك ف ِيه َشْي ئًا َوَال أ ََرى للْ ُم ْسل ِم أَ ْن يَ ْع ِم َد ل َذل َ
َوبَْ َ
ال [ابن القاسم]َ :لْ أ َْ ْ ْ َ
()71
كتاب اْلشراف" :مسألةٌ :الرِب اثبت بني املسلمني ِف دار احلرب كثبوته ِف دار اْلسالم"
وهذا القياس يقتضي أن يكون حكم الرِب ِف احلرب هو املنع كما عليه احلال ِف دار اْلسالم .وهذا نص منه
على أن املالكية حيرمون الرِب ِف دار احلرب بني املسلم وغريه.
فهذه النصوص وغريها مما ل نذكر تدل على أن املالكية يذهبون إىل حرمة التعامل ِبلرِب ِف دار احلرب.
قول اْلمام األوزاعي -رْحه هللا
بني
تلك األقوال ُ
َ
اْلالف الفقهي ِف املسألة ويذكر من َ
وجند اْلمام الشافعي يُ ِ ُ
ال ْاألَوَز ِ
اع ُّي
حيث يرى أن الرِب حرام على املسلم ِف أرض احلرب وغريهاَ ،ث يقول معقباً على ذلك " :الْ َق ْو ُل َك َما قَ َ ْاحل َّجةُ َكما احتَ َّج ْاألَوَز ِ
اع ُّي " (. )72
وس َ
ف َو ُْ َ ْ
ْ
َوأَبُو يُ ُ
الرِب ِِف َدا ِر ْ ِ
ب َجرَاينَهُ ِِف َدا ِر ِْ
اْل ْس َالِمَ ،س َواءٌ فِ ِيه الْ ُم ْسلِ ُم،
وجاء ِف روضة الطالبني عن النووي " :وَْجي ِري َِ
احلَْر َ
َوالْ َكافُِر (.)73
ِ
ني َدا ِر ِْ
َن ِ
وجاء ِف احلاوي الكبري عند املاوردي" :فَِإذَا تَ َقَّرَر أ َّ
اْل ْس َالِم َوَدا ِر
الرَِب َحَر ٌام  ،فَ َال فَ ْر َق ِِف َحتْ ِرميِه بَْ َ
ٍ
ني ِِف َدا ِر ِْ ِ
ني مسلٍِم وحرٍِِب ِِف َدا ِر ْ ِ
ْ ِ
ني ُمسلِم ْ ِ
ِ
احلَْرب َس َواءٌ
اْل ْس َالم َ ،كا َن ِرًِب َحَر ًاما بَْ َ ُ ْ َ َ ْ
احلَْرب .فَ ُك ُّل َع ْقد َكا َن رًِب َحَر ًاما بَْ َ ْ َ
ِ
ان أَو بِغَ ِري أَم ٍ
ٍ
احلر ِ
ط
ان" ( .)74وي َق ُ
ضا َك َما َال تُ ْس ِق ُ
ول الشَّافِعِ ُّي َ ":وَال تُ ْس ِق ُ
ب َعْن ُه ْم فَ ْر ً
َد َخ َل الْ ُم ْسل ُم إِلَْي َها ِأب ََم ْ ْ َ
ط َد ُار َْْ
()75
ِ
احلر ِ
ب َّإال َما َِحي ُّل ِِف َدا ِر ِْ
اْل ْس َالِم " (.)76
ص ْوًما َوَال َ
َعْن ُه ْم َ
ص َال ًة َوَال َزَكا ًة  "..وقال أيضاًَ " :وَال َحي ُّل َهلُْم ِِف َدا ِر َْْ
وغري هذه النصوص متناثرة ِف أُ ِ
مهات هذا املذهب إبفادةِ ِ
حترمي الرِب ِف دار احلرب.
احلر ِ
أما احلنابلةُ :فقد قال إمامهم ابن قدامة املقدسي ِف املغين َ " :وَْحيرُم ِ
ب َ ،كتَ ْح ِرميِِه ِِف َدا ِر
الرَِب ِِف َدا ِر َْْ
ُ
()77
ِ
ِْ
اق . " .
اْل ْس َالِم َ .وبِِه قَ َ
ف َ ،والشَّافِعِ ُّي َ ،وإِ ْس َح ُ
ال َمالِ ٌ
وس َ
ك َ ،و ْاأل َْوَزاع ُّي َ ،وأَبُو يُ ُ
ض الْع ُد ِو ِأبَم ٍ
ان َ ،لْ َخيُْن ُه ْم ِِف َماهلِِ ْم َ ،وَلْ يُ َع ِاملْ ُه ْم ِِب ِلرَِب" (. )78
وقال أيضاَ " :م ْن َد َخ َل َإىل أ َْر ِ َ َ
وِف الفروع عند الراميَن ِ " :
ص َعلَْي ِهَ ،ك َدا ِر الْبَ ْغ ِيِ ،ألَنَّهُ َال يَ َد لِ ِْإل َم ِام َعلَْي ِه َم ،قَ َال ِِف
الرَِب َوُه َو ُُمََّرٌم ُمطْلَ ًقا ,نَ َّ
ِ
احبِ ِه ِِب ِْْلتْ َال ِ
ضمن م َال ص ِ
احلرِِِبِ ،أل َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ف ،فَ ِه َي َك َدا ِر
َن ُك ًّال مْن ُه َما َال يَ ْ َ ُ َ َ
عُيُون الْ َم َسائ ِلَ :والْبَاغي َم َع الْ َعادل َكالْ ُم ْسل ِم َم َع َْْ
حر ٍ
ال "(. )79
بَ ،ك َذا قَ َ
َْ
وهذا النص من ابن مفلح يفيد حبرمة التعامل ِبلرِب ِف دار احلرب حيث إنه أحلق هبا دار البغي وكانت هي
األصل فلزم التوافق ِف احلكم.
وهذا القاضي أبو يوسف صاحب أِب حنيفة قد خالف إمامه وذهب إىل ما ذهب إليه اجلمهور من ح ِ
رمة
ُ
ُ
َ
َ
التعامل ِبلرِب ِف دا ِر ِ
ِ
احلرب.
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ف
فبعد أن ذكر قول األوزاعي ِف كتابه السري واآلاثر اليت أوردها ِف حرمة املسألة قال معقباًَ " :وقَ َ
وس َ
ال أَبُو يُ ُ
الْ َقو ُل ما قَ َال ْاألَوَز ِ
وز "(. )80
اع ُّي َال َِحي ُّل َه َذا َوَال َجيُ ُ
ْ
ْ َ
ِ
ِ
فيد ُحرمة التعامل ِبلرِب
َّناذج من نصوصِ وأقوال الفقهاء واجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة ُكلها تُ ُ
هذه َ
بني املسلم وغريه ِف دار احلرب.
وقد استند أصحاب هذا املذهب إىل جمموعة من األدلة منها:
أوال :العمومات واْلطالقات الواردة ِف الكتاب والسنة ِف شأن حرمة التعامل ِبلرِب حيث ل ختصصه
بشخص معني وال ببلد معني ،وبذلك تبقى على عمومها ،والعام مستغرق جلميع أفراده ( .)81فعن أَِِب سعِ ٍ
اْلُ ْد ِر ِي
يد ْ
َ
َْ
()قال رسول هللا ( « :)فَمن َزاد أَ ِو استَ زاد فَ َق ْد أَرب ِ ،
اآلخ ُذ َوالْ ُم ْع ِطي فِ ِيه َس َواءٌ »( .)82فلفظ هذا احلديث أن
َْ َ ْ ََ
َْ
كل من أخذ الزايدة أو أعطاها فهو مر ٍ
اب بصرف النظر عن موطنه ودينه وكذا املتعاقد معه…قال
الصنعاين":وقَ ْولُهُ
َ
َي فَ َعل ِ
َي طَلَ َ ِ
َي أ َْعطَى ِ
الرَِب الْ ُم َحَّرَم َوا ْش ََرت َك ِِف ْإْثِ ِه ْاآل ِخ ُذ
الزَاي َد َة أ َْو ْ
استَ َز َاد أ ْ
فَ َم ْن َز َاد أ ْ
ب الزَاي َد َة فَ َق ْد أ َْرَب أ ْ َ
َوالْ ُم ْع ِطي"(. )83
ِ
اْلسالم فهو حرام ِف دار احلرب وِف
اثني ا :أن دار احلرب ال أتثري هلا ِف األحكام ،فما كا َن حراماً ِف دا ِر
كل موطن .
فاسدا كان األخذ حراماً ،كما لو
اثلث ا :أنه أخذ مال بعقد ،فال جيوز إال مع صحة العقد ،فإن كان العقد ً
قدم ماالً حراماً صداقا ِف دار احلرب (. )84
وعن هذه األدلة يقول اْلمام ُميي الدين النووي" :واحتَ َّج أَصحاب نَا بِعم ِوم الْ ُقر ِ
السن َِّة ِِف َْحت ِرِمي ِ
الرَِب ِم ْن َغ ِْري فَ ْرٍق
آن َو ُّ
َ ْ
ْ
ْ َ ُ ُُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن َما َكا َن ِرًِب ِِف َدا ِر ِْ
َ ،وِأل َّ
احلَْرب َك َما لَ ْو تَبَايَ َعهُ ُم ْسل َمان ُم َهاجَران َوَك َما لَ ْو تَبَايَ َعهُ ُم ْسل ٌم
اْل ْس َالِم َكا َن ِرًِب ُُمََّرًما ِِف َدا ِر ْ
اْلَم ِر وسائِ ِر الْمع ِ
َن َما ُح ِرَم ِِف َدا ِر ِْ
ِب ِِف َدا ِر ِْ
اْل ْس َالِم َ ،وِأل َّ
وز
اْل ْس َالِم ُح ِرَم ُهنَ َ
َو َح ْرِ ٌّ
اصيَ ،وِألَنَّهُ َع ْق ٌد َعلَى َما َال َجيُ ُ
اك َك ْ ْ َ َ َ َ
اح الْ َف ِ
اْلس َالِم فَلَم ي ِ
اك "(.)85
ص َّح َكالنِ َك ِ
اس ِد ُهنَ َ
ِِف َدا ِر ِْ ْ
َْ
النفس و ِ
رابع اً :أنه قد دخل أبمان على ِ
املال فال جيوز له الغدر واْليانة ،بل جيب عليه التقيد ِبلقوانني إذا ل
ختالف اْلسالم ،فكيف ِبلرِب الذي هو من أكرب الكبائر وأعظم الذنوب. )86( ،وقد تقدم عندان قول ابن سحنون:
"أَنم إذا أمنوه فال يسفك هلم دماً وال َيخذ هلم ماال "(.)87
َّ ِ
ِِ
اَّللَ َو َذ ُروا َما بَِقي ِم َن ِ
ني
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
الرِب إِ ْن ُكْن تُ ْم ُم ْؤمن َ
خامس اً :قال الطربي ِف قوله تعاىل ﴿ :اي أَيُّ َها الذ َ
َ
()88
ِ
ِ
ِ ٍ
ب ِمن َِّ ِِ ِ
ِ
ت ِِف
س أ َْموال ُك ْم ال تَظْل ُمو َن َوال تُظْلَ ُمو َن ﴾ ( : ،نََزلَ ْ
فَإ ْن َلْ تَ ْف َعلُوا فَأْذَنُوا حبَْر َ
اَّلل َوَر ُسوله َوإ ْن تُْب تُ ْم فَلَ ُك ْم ُرُؤ ُ
ٍ
ٍ
ِ
ضوا ب ع َ ِ
ِ
اَّللُ َج َّل
ض ،فَ َع َفا َّ
ضهُ مْن ُه ْمَ ،وبَق َي بَ ْع ٌ
َسلَ ُمواَ ،وَهلُْم َعلَى قَ ْوم أ َْم َو ٌال م ْن ِرًِب َكانُوا أ َْربَ ْوهُ َعلَْي ِه ْم ،فَ َكانُوا قَ ْد قَبَ ُ َ ْ
قَ ْوم أ ْ
()89
ِ
ِ
ثناؤه َهلم ع َّما َكانُوا قَ ْد قَبضوه قَبل نُز ِ ِ ِ
العبَّ ِ
اس بْ ِن
ضاءَ َما بَق َي ِمْنهُ ) َ ،وأ ََّو ُل َذل َ
ول َهذه ْاآليَِةَ ،و َحَّرَم َعلَْي ِه ُم اقْتِ َ
ُ ُ ُْ َ
َ ُ ُ َْ ُ
ك رِبً َ
ِ ِ ()90
ٍ
ض حر ٍ
ب َعلَى ِْ
َعْب ِد املطَّلِ ِ
.
اْل ْس َالِم َوأ َْهله
بَ ،ع ِم النِ ِ
َّيب (َ ، )وقَ ْد َكا َن يَتَ َع َام ُل َم َع قَ ْوم ُكف ٌ
َّار ِِف أ َْر ٍ َ ْ
ُ
وِف هذا دليل على ُحرمة التعامل ِبلرِب ِف دا ِر احلرب ِ
بنص اآلية القرآنية وتفسري النيب) )هلا قوالً وعمالً،
وما نقلَهُ امل ُفسرون عن الصحابة والسلف فيها.
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تلكم نصوص فقهية عن ْجهور الفقهاء تقضي حبرمة التعامل ِبلرِب ِف دار احلرب ،مصحوبةً ببعض األدلة من
القرآن والسنة وأقوال السلف اليت استدوا إليها فيما ذهبوا إليه.
وذهب أبو حنيفة وُممد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري ، ،والسرخسي ،والكاساين وابن رشد ، ،وابن تيمية
 ،وابن القيم ،وابن مفلح ،واملرداوي  ،وأبو احلسن اللخمي ،ورواية عن أْحد ،ورواية عن مالك ،وغريهم .وكذا روى عن
()91
عمرو بن العاص  ،إىل جوا ِز الرِب ِف دار احلرب  ،سواء كان التعامل مع مسلم آخر أو كان التعامل مع حرِب.
قال اْلمام أبو حنيفة وُممد بن احلسن الشيباين « :وإِ َذا َدخل الْمسلِم َدار ْ ِ ِ ٍ
س ِأبَ ْن ََيْ ُخ َذ
َ ََ ُْ ُ َ
احلَْرب أب ََمان ،فَ َال َأبْ َ
ِمْن ُه ْم أ َْموا َهلُْم بِ ِط ِ
يب أَنْ ُف ِس ِه ْم ِأب ِ
َي َو ْج ٍه َكا َن » (. )92
َ
ويعلل السرخسي ذلك ":أبن أمواهلم ال تصري معصومة بدخوله إليهم أبمان ،ولكنه ضمن بعقد األمان أال
خيوَنم ،فعليه التحرز عن اْليانة  ،وأبي سبب بطيب أنفسهم حني أخذ املال ،فإَّنا أخذ املباح على وجه منعه من
الغدر ،فيكون ذلك طيباً له ،األسري واملستأمن ِف ذلك سواء .حىت لو ِبعهم درمهاً بدرمهني ،أو ِبعهم ميتة بدراهم ،أو
أخذ منهم ماال بطريق القمار ،فذلك كله طيب له.
واألصل ِف هذا احلكم :األحاديث واآلاثر والقياس . )93("... :وِِف ِ
"وإِذَا
ث قَ َ
الس َِري الْ َكبِ ِري َو َش ْرِح ِه َحْي ُ
الَ :
يب أَنْ ُف ِس ِهم ِأب ِ ٍ ِ
ب ِأبَم ٍ
َد َخل الْمسلِم َدار ْ ِ
ان ،فَ َال َأبْس ِأبَ ْن ََيْ ُخ َذ ِمْن ُه ْم أ َْموا َهلُْم بِ ِط ِ
اح
َي َو ْجه َكا َن ألَنَّهُ إََّّنَا أ َ
احلَْر َ
َخ َذ الْ ُمبَ َ
ْ
َ ُُْ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك طَيِبًا لَهُ و ْاألَسري والْمستَأْ َمن َسواءٌ َح َّىت لَ ْو َِب َع ُهم د ْرَمهًا بِد ْرَمهَ ْ ِ
ني أ َْو َِب َع ُه ْم َمْي تَةً
َعلَى َو ْج ٍه َعَرى َع ْن الْغَ ْد ِر فَيَ ُكو ُن َذل َ
ْ
َ َُ ُْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
اىل َعنْهُ –
صا " ( .)94قَ َ
ال أَبُو َحنِي َفةَ َ -ر ِض َي َّ
اَّللُ تَ َع َ
َخ َذ َم ًاال ِمْن ُه ْم بِطَ ِر ِيق الْق َما ِر فَ َذل َ
بِ َد َراه َم أ َْو أ َ
ب ُملَ َّخ ً
ك ُكلُّهُ طَيِ ٌ
ِ
الدرهم ِِب ِ
ِ
"لَو أ َّ ِ
ِِ
احلر ِ ٍ
لد ْرَمهَ ْ ِ
س ِأل َّ
ني َال َْجت ِري
ني َ ،لْ يَ ُك ْن بِ َذل َ
ب ِأب ََمان فَبَ َ
َح َك َام الْ ُم ْسلم َ
َن ُم ْسل ًما َد َخ َل أ َْر َ
َن أ ْ
ْ
ك َأبْ ٌ
ض َْْ
اع ُه ْم ْ َ َ
()95
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َعلَْيه ْم فَبأ ِ
ضا مْن ُه ْم فَ ُه َو َجائٌز "  .قال اْلمام ُممد ":إذا دخل املسلم دار احلرب أبمان،
َخ َذ أ َْم َوا َهلُْم ب ِر ً
َي َو ْجه أ َ
جيوز مثله ِف دار اْلسالم ،فال أبس بذلك " (. )96
فبايعهم ِف اْلمر واْلنزير وامليتة ،وعقد معهم من املعامالت ما ال ُ
وكذلك إذا أخذ منهم ماالً بطر ِيق املراهنة دون أن يعطيهم ،فذلك كله طيب له .ألنه أخذ مال الكافر بطيب نفسه،
ومعَن هذا أن أمواهلم على أصل اْلِبحة ،إال أنه ضمن أال خيوَنم ،فهو يسرتضيهم هبذه األسباب للتحرز عن الغرَ ،ث
َيخذ أمواهلم أبصل اْلِبحة ال ِبعتبار العقد (. )97
لكن إن كان التعامل مع املسلم فيشرتط أن يكون أسلم ول يهاجر إىل بالد اْلسالم ،فأما إن كان قد هاجر
وعاد فال جيوز معاملته ِبلرِب ألنه أصبح من رعااي دولة اْلسالم ،حسب مصادر الفقه احلنفي(. )98
ب ِأبَم ٍ
جاء ِف بدائع الصنائع للكاساين " :و َعلَى َه َذا إذَا َد َخل مسلِم أَو ِذ ِم ٌّي َدار ْ ِ
ان ،فَ َعاقَ َد َح ْربِيًّا َع ْق َد
احلَْر َ
ٌَُْ ْ
َ
َ
ِ
ِ
ٍ
الرِب أَو َغ ِريهِ ِمن الْع ُق ِ
ِ
ِ
ِ
ود الْ َف ِ
ِ
اس َدةِ ِِف ُح ْك ِم ِْ
ك لَ ْو َكا َن أَس ًريا
اْل ْس َالم َج َاز عنْ َد أَِِب َحني َفةََ ،و ُُمَ َّمد َ -رْحَ ُه َما َّ
اَّللُ َ -وَك َذل َ
َِ ْ ْ ْ ُ
ال أَبو يوسفَ :ال َجي ِ ِ
ِ
ِ
احلر ِ
احلر ِ
ب َّإال َما
ُُ
ب َوَلْ يُ َهاج ْر إلَْي نَا ،فَ َعاقَ َد َح ْربِيًّا َوقَ َ ُ ُ ُ َ
ِِف أَيْدي ِه ْم أ َْو أ ْ
وز للْ ُم ْسل ِم ِِف َدا ِر َْْ
َسلَ َم ِِف َدا ِر َْْ
وز لَهُ ِِف َدا ِر ِْ
اْل ْس َالِم. )99(".
َجيُ ُ
احلرِِِب ِِف دا ِر ْ ِ ِ ِ
ِ
ف
وس َ
َ
وقال ابن اهلمام ِف فتح القدير (( :قَ ْولُهُ [ َوَال بَْ َ
احلَْرب خ َالفًا ألَِِب يُ ُ
ني الْ ُم ْسل ِم َو َْْ
ب وَل ي ه ِ
ِ ِ
الرِب بني الْمسلِِم ْاأل ِ
َْح َد ،وعلَى ه َذا ِْ ِ
ِِ
ٍِ
اج ْر
َسلَ َم ِِف َدا ِر ْ
ْ
َوالشَّافع ِي ] َوَمالك َوأ ْ َ َ َ َ
َصل ِي َوالْ ُم ْسل ِم الَّذي أ ْ
احلَْر ِ َ ْ ُ َ
اْل َالف َِ َْ َ ُ ْ
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ِ
ِ
ني ح َّل ،وَك َذا إ َذا ِب ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ال
َخ َذ الْ َم َ
َ َ
إلَْي نَا؛ فَلَ ْو َِب َ
ع مْن ُه ْم َمْي تَةً أ َْو خْن ِز ًيرا أ َْو قَ َامَرُه ْم َوأ َ
ع ُم ْسل ٌم َد َخ َل إلَْيه ْم ُم ْستَأْ َمنًا د ْرَمهًا بد ْرَمهَ ْ َ َ
ٍ ِ ِ
ِ
َِحي ُّلُ ،ك ُّل َذلِ َ ِ
ف " (.)100
وس َ
ك عْن َد أَِِب َحني َفةَ َو ُُمَ َّمد خ َالفًا ألَِِب يُ ُ
ِ ِِ
ِِ
احلر ِ
ب ،فَ َال
وجاء ِف املبسوط ِف مسلمني اتجرين يدخالن دار احلرب َ ":وأ ََّما التَّاجَران م ْن الْ ُم ْسلم َ
ني ِِف َدا ِر َْْ
اح ٍد ِمْن هما معصوم مت َق ِوم ،وأ َّ ِ
ال ُك ِل و ِ
وز ِِف َدا ِر ِْ
اْل ْس َالِم؛ ِأل َّ
ت ِِبِْْل ْحَرا ِز بِ َدا ِر
َن ذَل َ
وز بَْي نَ ُه َما َّإال َما َجيُ ُ
َجيُ ُ
ك يَثْ بُ ُ
ُ َ َ ْ ُ ٌ َُ ٌ َ
َن َم َ َ
ِ
ِ
ال ص ِ
ٍِِ
اْلحرا ِز ِِبِالستِْئم ِ
ِ ِ
ِ
ك
ان إلَْي ِه ْمَ ،وهلََذا يَ ْ
احبِ ِه إ َذا أَتْ لَ َفهَُ ،وإََِّّنَا يَتَ َملَّ ُ
ض َم ُن ُك ُّل َواحد مْن ُه َما َم َ َ
ْ َ
ْاْل ْس َالمَ ،وَال يَْن َعد ُم َم ْع ََن ْ ْ َ
ِ ِ
وز إثْبات ع ْق ٍد َل ي ب ِ
اح ٍد ِمْن هما علَى ِ ِ
ُك ُّل و ِ
اشَراهُ بَْي نَ ُه َما ِم ْن ِهبَ ٍة ،أ َْو َغ ِْريَهاَ ،وإِ ْن َكا َن
َُ َ َ
صاحبِه ِِبلْ َع ْقد الَّذي َِب َشَرهَُ ،وَال َجيُ ُ َ ُ َ ْ َُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َسلَ َماَ ،وَلْ َخيُْر َجا َح َّىت تَبَايَ َعا ِبلرَِبَ ،كرْهتُهُ َهلَُماَ ،وَلْ أُرْدهُ لَهَُ ،وُه َو قَ ْو ُل أَِب َحني َفةََ ،وقَ َ
ف َو ُُمَ َّم ٌد َ -رْحَ ُه َما َّ
وس َ
أْ
ال أَبُو يُ ُ
اَّللُ
احل ْك ِم ِِف الت ِ
احلك ِ
َّاجَريْ ِن "(. )101
ْم ف َيها َك ُْ
 يَ ُرُّدهَُ ،و ُْ ُان أَو بِغَري أم ٍ
ب ِأبَم ٍ
وجاء أيضا ِف احمليط الربهاين ْلبن مازه البخاري " :إِذا َد َخل الْمسلِم َدار ْ ِ
ان َو َع ْق َد
ْ َ
احلَْر َ
َ ُُْ َ
ِ ِِ
ِ
ِ
الرَِب ِأبَ ْن ا ْش ََرتى ِد ْرَمهًا بِ ِد ْرَمهَ ْ ِ
ِب َع ْق َد ِ
ع  ،مْن ُه ْم ِخًَْرا أ َْو خْن ِز ًيرا أ َْو
َم َع َح ْرِ ٌّ
َج ٍل  ،أ َْو َِب َ
ني أ َْو ا ْش ََرتى د ْرَمهًا بدينَا ٍر َإىل أ َ
ال ابو حني َفة و ُُممد رِْحهما هللا :أ َّ ِ
وز بَني الْ ُمسلِ ُم
ك ُكلَّهُ َجائٌِزَ ،وقَ َ
َمْي تَ ٍة ،أ َْو َد ًما ِمبَ ٍال ؛ قَ َ
َن ذَل َ
وسف  :الجيُ ُ
ال أَبُو يُ ُ
ََ ََ َ
ِِ
ني "(. )102
احلَْرب ِِف َدار ْ
أهل ْ
احلَْرب إَِّال َما َجيُ ُ
ني الْ ُم ْسلم َ
وز بَْ َ
َو َ
ول ينفرد أبوحنيفة وصاحباه هبذا الرأي  :بل هناك شواهد أثرية ،واعتبارات معنوية ،ومتابعات اجتهادية،
تقوي هذا املذهب ،منها فتاوى كوكبة من علماء السلف  ،والذين سبق ذكرهم  ،فقد روى الطحاوي َع ْن إبْ َر ِاه َيم
النخعي قَ َالَ " :ال أبْ ِ ِ ِ ِ
ِِ
احلر ِ
احلر ِ
ب "َ .وِممَّا يَ ُد ُّل َعلَى أ َّ
ْم
ني َوبَْ َ
ني الْ ُم ْسلم َ
ب بَْ َ
ني أ َْه ِل َْْ
س ِبلدينَا ِر ِبلدينَ َاريْ ِن ِِف َدا ِر َْْ
َ َ
َن ُحك َ
)
103
(
ٍ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
ني
احلَْرب
احلَْرب ِف َدار ْ
ني أ َْه ِل ْ
 .ونقل َع ِن اللْيث بْ ِن َس ْعد ،قَ َال" :إَّنَا ُّ
الصلْ ُح بَْي نَ نَا َوبَْ َ
ني َوبَْ َ
ني الْ ُم ْسلم َ
الرَِب بَْ َ
النُّوبَِة َعلَى أَ ْن َال نُ َقاتِلَ ُه ْم َوَال يُ َقاتِلُو َانَ ،وأ َََّنُْم يُ ْعطُونَنَا َدقِي ًقا َونُ ْع ِطي ِه ْم طَ َع ًاما ،قَ َالَ :وإِ ْن َِبعُوا أَبْنَاءَ ُه ْم َلْ أ َْر َأبْ ًسا َعلَى
الن ِ
َّاس أَ ْن يَ ْش َرتُوا ِمْن ُه ْم " (. )104
هذه َّناذج من نصوص الفقه احلنفي كلها تفيد أبن اْلمام أِب حنيفة يذهب إىل جواز التعامل ِبلرِب بني
املسلم وغريه ِف دار احلرب.
ونقلنا أيضا موافقة صاحبه ُممد بن احلسن الشيباين له ِف املسألة ،على خالف صاحبه القاضي أِب يوسف
يعقوب بن منصور الذي ذهب إىل قول اجلمهور احملُرم للمسألة.
ونسوق فيما يلي األدلة اليت اعتمد عليها األحناف ِف قوهلم جبواز التعامل ِبلرِب ِف دار احلرب.
استند أئمة احلنفية واستدلوا ملذهبهم أبدلة متعددة نورد منها:
ِِ
احلر ِ
ب ِِف
نيَ ،وبَْ َ
ني الْ ُم ْسلم َ
أوال :احلديث الذي رواه مكحول عن النيب (  ) قالَ« " :ال ِرَِب بَْ َ
ني أ َْه ِل َدا ِر َْْ
احلر ِ
ب» (. )105
َدا ِر َْْ
ِ
يل
ول فَ ِقيهٌ ثَِقةٌَ ،والْ ُم ْر َس ُل ِم ْن ِمثْلِ ِه َم ْقبُ ٌ
ْح ٌ
قال السرخسيَ " :وَه َذا ْ
احلَ ِد ُ
يثَ ،وإِ ْن َكا َن ُم ْر َس ًال فَ َمك ُ
ولَ ،وُه َو َدل ٌ
الدرهم ِِب ِ
ِِ ِ
احلر ِ
لد ْرَمهَ ْ ِ
ِ
ِألَِِب َحنِي َفةَ َو ُُمَ َّم ٍد َ -رِْحَ ُه َما َّ ِ
ب"(.)106
ني ِم ْن ْ
احلَْرِِِب ِِف َدا ِر َْْ
اَّللُ ِ -ف َج َواز بَْي ِع الْ ُم ْسلم ْ َ َ
اثني ا :عدم عصمة أموال احلرِب فيجوز إتالفها أبي طريق كان ،إال أن األمان حيظر على املسلم أخذها بغري
رضى منه ،فكان اعتبار العقد مبثابة الرضا.
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َخ َذ ِ
اَّللُ تَ َع َاىل – قَ َاال  ":أ َّ
الرَِب ِِف
قال الكاساينَ " :و ْجهُ قَ ْوهلِِ َما – يَ ْع ِين أ ََِب حني َفة َو ُُمَ َّم ًدا َرِْحَ ُه َما َّ
َن أ ْ
ِ
ِ
معَن إتْ َال ِ
ِ
ِ
َخ ِذهِ َّإال
ص َمةَ لِ َم ِال ْ
ف َم ِال ْ
ف الْ َم ِالَ ،وإِتْ َال ُ
احلَْرِِِب ،فَ َكا َن الْ ُم ْسل ُم بِ َسبِ ٍيل م ْن أ ْ
احَ ،وَه َذا ألَنَّهُ َال ع ْ
احلَْرِِِب ُمبَ ٌ
ََْ
ف ِ
اْلِيانَِة ،فَِإذَا ر ِضي بِِه انْع َدم معَن الْغَ ْد ِرِِ ،خب َال ِ
ِ
احلَْرِِِب الْ ُم ْستَأْ َم ِن؛ ِأل َّ
ومةٌ َعلَى
الذ ِم ِي َو ْ
َن أ َْم َوا َهلَُما َم ْع ُ
َ َ َ َ ََْ
صَ
بطَ ِر ِيق الْغَ ْد ِر َو ْ َ
اك وَل ي ه ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ِْ ِ
اج ْر إلَْي نَا َج َاز ِعْن َد أَِِب َحنِي َفةََ ،و ِعْن َد ُمهَا َال
اْلتْ َالفَ ،ولَ ْو َعاقَ َد َه َذا الْ ُم ْسل ُم الَّذي َد َخ َل ِأب ََمان ُم ْسل ًما أ ْ
َسلَ َم ُهنَ َ َ ْ ُ َ
وز "(. )107
َجيُ ُ
َن َمالَهُ َح َال ٌل فَبِأ ِ
يقول ِف األحكامَ " :وتَ َعلَّ َق أَبُو َحنِي َفةَ ِأب َّ
َي َو ْج ٍه أ ُِخ َذ
وممن َّ
حيث ُ
رد هذا القول ابن العرِب ُ
َج َاز ، .قُلْنَاَّ :
َخ ُذهُ بَِو ْج ٍه َجائٍِز ِِف الش َّْرِع ِم ْن َغلَّ ٍة َو َس ِرقَ ٍة ِِف َس ِريٍَّة ،فَأ ََّما إذَا أ َْعطَى ِم ْن نَ ْف ِس ِه ْاأل ََما َن َوَد َخ َل
إن َما َجيُ ُ
وز أ ْ
دارهم فَ َق ْد تَع َّ ِ ِ
ض لِ َماهلِِ ْمَ ،وَال َشيءَ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم؛ فَِإ ْن َج َّوَز الْ َق ْوُم ِ
الرَِب فَالش َّْرعُ
ََ
ني َعلَْيه أَ ْن يَف َي ِأبََّال َخيُو َن َع ْه َد ُه ْمَ ،وَال يَتَ َعَّر َ
َ َُ ْ
ْ
()108
ِ
ِ
ِ
.
ب هبَا "
وع َّ
َح ٌدَّ :إَنُْم َال ُخيَاطَبُو َن بِ ُف ُر ِ
َال ُجيَ ِوُزهُ .فَِإ ْن قَ َ
ال أ َ
الش ِر َيعة فَالْ ُم ْسل ُم ُخمَاطَ ٌ
املسلم مطالباً إبقامتها ،وهذا عندهم
اثلث ا :عدم جراين األحكام ِف دار احلرب ،فما دامت كذلك فليس ُ
ينطبق على كث ٍري من األحكام تدخل ِف أبواب احلدود والنكاح واملعامالت وغريها (.)109
رابع ا :استدلوا أيضا مبا جاء ِف حجة الوداع من وضع الرِب ،وقالوا إَّنا وضع منه ما ل يقبض ،وكان النيب (
 )يعرف ذلك من حال العباس ول ينهه عنه ،فدل على اجلواز .وِف صحيح مسلم أن رسول هللا  rقال ِف خطبة
الوداع « :وِرِب ْ ِ ِ
اس بْ ِن َعْب ِد الْمطَّلِ ِ
َض ُع ِرَِب َان ِرَِب َعبَّ ِ
ضوعٌ ُكلُّهُ »( . )110قال
ب ،فَِإنَّهُ َم ْو ُ
ضوعٌَ ،وأ ََّو ُل ِرًِب أ َ
اجلَاهليَّ ِة َم ْو ُ
ََ
ُ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ت َدار حر ٍ
َن ِ
ت ; ِأل َّ
ك َما قَ ْد َد َّل َعلَى أ َّ
اب
الطحاوي « :فَ َكا َن ِِف ذَل َ
ب َح َّىت فُت َح ْ
َن ذَ َه َ
الرَِب قَ ْد َكا َن مبَكةَ قَائ ًما لَ َّما َكانَ ْ َ َ ْ
اهلِيَّ ِة َّإَّنَا َكا َن بَِفتْ ِحها ،وَكا َن ِِف قَوِل رس ِ ِ
اجل ِ
اس بْ ِن َعْب ِد الْمطَّلِ ِ
َض ُع ِرَِب َانِ ،رَِب الْ َعبَّ ِ
ب " ،فَ َد َّل
ول هللا ( " :)أ ََّو ُل ِرًِب أ َ
ْ َُ
َْ
ُ
َ َ
ِ
اس قَ ْد َكا َن قَائِما ح َّىت وضعه رس ُ ِ
ِ
َن ِرَِب الْ َعبَّ ِ
ك أ َّ
ط قَ ْب َل
ض ُع إَِّال َما قَ ْد َكا َن قَائِ ًماَ ،ال َما قَ ْد َس َق َ
ذَل َ
ول هللا ( ;)ألَنَّهُ َال يَ َ
ً َ َ ََُ َ ُ
ضعِ ِه َّإايه ،وَكا َن فَ ْتح خيرب ِِف سنَ ِة سب ٍع ِمن ا ْهلِجرةِ ،وَكا َن فَ ْتح م َّكةَ ِِف َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ت َح َّجةُ الْ َوَد ِاع
َو ْ
السنَة الثَّامنَة م َن ا ْهل ْجَرةَِ ،وَكانَ ْ
َُ
ُ َ ْ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ
ُ َ
ِ ِ
ِ
السنَ ِة الْع ِ
ك َما قَ ْد َد َّل أَنَّهُ قَ ْد َكا َن لِْل َعبَّ ِ
اس ِرًِب َإىل أَ ْن َكا َن فَ ْت ُح َم َّكةَ َ ,وقَ ْد َكا َن ُم ْسلِ ًما قَ ْب َل
اشَرةِ ِم َن ا ْهل ْجَرةِ ،فَفي َذل َ
ِِف َّ َ
ِ
ِ
ِِ
ت َدار حر ٍ
ني الْم ْش ِركِ َ ِ َّ
َن ِ
ك َما قَ ْد َد َّل َعلَى أ َّ
بَ ،وُه َو
ك َ ,وِِف ذَل َ
ذَل َ
ني الْ ُم ْسلم َ
الرَِب قَ ْد َكا َن َح َالًال بَْ َ
ني مبَكةَ لَ َّما َكانَ ْ َ َ ْ
ني َوبَْ َ ُ
ِ
ِ ٍِ
ِِ
ِِ
احلر ِ
ني ِِف َدا ِر ِْ
ك َما قَ ْد َد َّل َعلَى َإِب َح ِة ِ
ب ِِف َدا ِر
اْل ْس َالِمَ ،وِِف ذَل َ
ني َوبَْ َ
ني الْ ُم ْسلم َ
الرَِب بَْ َ
ني الْ ُم ْسلم َ
حينَئذ َحَر ٌام بَْ َ
ني أ َْه ِل َْْ
احلر ِ
ي » ( . )111لكن كالم الطحاوي فيه إشكال وهو أنه لو كان كما قال ،لكان
بَ ،ك َما يَ ُقولُهُ أَبُو َحنِي َفةَ َوالث َّْوِر ُّ
َْْ
وضع رِب العباس ِف فتح مكة ال ِف حجة الوداع ،وبينهما سنتني .وقد يقال :حديث فضالة ِف رِب الفضل )112( ،وهذا
يشمل رِب النسيئة .فنحن نسلم أن حترمي رِب الفضل كان ِف غزوة خيرب .لكن ما الدليل على أن رِب النسيئة كان قبل
ذلك  :ال دليل ِف النصوص الشرعية على ما ذهب إليه احلنفية ،فالنزاع جيب أن يكون
اب على َ
حجة الوداع؟ واجلو ُ
على الدليل العقلي.
ِ
االستدالل جلواز املسألة وذكر وضع رِب العباس وأن النيب ()كان
وقد استطرد اْلمام السرخسي كثرياً ِف
على علم به ول ينهه وإَّنا حرم منه ما ل يقبض ،وذكر خماطرة أِب بكر ورهانهُ مع مشركي مكة ِف انتصار الروم على
فارس وهو مسلم ِف دار شرك ،وإقرار النيب ()لذلك ،وأورد أيضاً مصارعة النيب ( )ركانةَ وهو مشرك ليختم بقوله
احلرِِِب مباح ،ولَ ِك َّن الْمسلِم ِِبِالستِْئم ِ
إنَ " :وَه َذا؛ ِأل َّ
وَنُْمَ ،وأَ ْن َال ََيْ ُخ َذ ِمْن ُه ْم َشْي ئًا َّإال
ض ِم َن َهلُْم أَ ْن َال َخيُ َ
ان َ
َُْ ْ َ
َن َم َال َْْ َُ ٌ َ
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ك الْم َال علَي ِهم ِِب ْأل ِ ِ ِ ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
َسب ِ
َسب ِ
ابَ ،وَه َذا؛ ِأل َّ
َن
ابَُ ،ثَّ يَتَ َملَّ ُ َ َ ْ ْ ْ
َخذ َال هبَذه ْاأل ْ َ
بطَْي بَة أَنْ ُفس ِه ْم ،فَ ُه َو يَتَ َحَّرُز َع ْن الْغَ ْد ِر هبَذه ْاأل ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
َح َس ُن الْ ُو ُجوهِ َما قُ ْلنَاَ .والْعَِراقِيُّو َن يُ َعِربُو َن َع ْن َه َذا الْ َك َالِم،
َح َس ِن الْ ُو ُجوه َما أ َْم َك َنَ ،وأ ْ
ب ْحَْلُهُ َعلَى أ ْ
ف ْع َل الْ ُم ْسل ِم َجي ُ
َويَ ُقولُو َن ِحلٌّ لَنَا ِد َم ُاؤُه ْم ِطلْ ٌق لَنَا أ َْم َوا ُهلُْم " (. )113
ثار  :وهل يستوي عندهم ِف اجلواز األخذ واْلعطاء؟ هذا ما حيدثنا عنه أحد أئمتهم وهو"
والسؤ ُال الذي يُ ُ
ابن عابدين".
فبدأ بطرح اْلشكالية فقال " :قَ ُولُهُ ِ ،أل َّ
ضاهُ ُمطْلَ ًقا بِ َال َغ ْد ٍر " ( ،)114قال ِف فتح
اح فَيَ ِح ُّل بِ ِر َ
َن َمالَهُ َْثَّةَ ُمبَ ٌ
ِ
ِ
َن هذا التَ علِيل إََّّنَا ي ْقتَ ِ
الزَاي َدةُ يَنَا ُهلَا الْ ُم ْسلِمَ ،و ِ
ت ِ
ك
ضي ِح َّل ُمبَ َ
الرَِب أ ََع ُّم ِم ْن ذَل َ
اشَرةِ الْ َع ْقد إذَا َكانَ ْ
َ
القدير َ ":ال َخيْ َفى أ َّ َ ْ ْ
ُ
ِ
الدرَمه ِ
ان -أي ِف بيع درهم بدرمهني ِ -م ْن ِج َه ِة الْ ُم ْسلِِم َوِم ْن ِج َه ِة (.)115
إ ْذ يَ ْش َم ُل َما إذَا َكا َن ْ َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
يد نَْيل الْ ُم ْسلِِم ِ
الزَاي َد َةَ ،وقَ ْد
وِف َجوابُهُ عن اْلشكال الذي أوردهُ أجاب" :أبن الظاه ُر ُهو َك ُو ْن ْاْل َِب َحةَ تُف ُ َ
َن مرادهم ِمن ِح ِل ِ ِ
ت ِ
الزَاي َدةُ لِْل ُم ْسلِِم نَظًَرا َإىل الْعِلَّ ِة َوإِ ْن َكا َن
صلَ ْ
الْتَ َزَم ْاأل ْ
الرَِب َوالْق َما ِر َما إ َذا َح َ
َص َح ُ
اب ِِف الد َّْر ِس أ َّ ُ َ َ ُ ْ ْ
إطْ َال ُق ْ ِ ِ
لصو ِ
ِ
اب"(.)116
اجلََواب خ َالفَهَُ ،واَ ََّّللُ ُسْب َحانَهُ َوتَ َع َاىل أ َْعلَ ُم ِب َّ َ
هذه بعض األدلة اليت استند إليها احلنفية واحتجوا هبا لقول إمامهم ِف جواز التعامل ِبلرِب ِف دار احلرب بني
املسلم واحلرِب أو بينه وبني مسلم أسلم ول يهاجر إلينا.
ٍ
ِ
يتضح لنا قوةَ رأي أبو يوسف وقول اجلمهور وهو :أن الرِب ِف دار
وعند النظر ِف أدلة ُك ُّل واحد من الفريقني ُ
التعامل به .و لوضوح ما استدلوا به من األدلة من جانيب النقل والنظر،
جيوز ملسلمٍ
احلرب بني املسلم واحلرِب حرام ال ُ
ُ
مقاصد الشريعة الغراء  ،ومع إشاعتها لإلصالح ِف ُك ِل مكان  ،و ِ
ِ
ِ
ٍ
ختصيص ،
أحكامها دو َن
لعموم
يتفق مع
ألن َ
ذلك ُ
ِ
استثاء أحد  ،أو قص ٍر على ٍ
ِ
بلد دو َن آخر  ،أو مراعاةِ
ظروف ٍ
فئة ِف ٍ
حال دو َن حال  ،أل َن احلر َام اليصريُ حالالً ِف
أو
ُ
ِ
أي ٍ
مكان وإستباحةُ ِ
العقود املدني ِة اليت تغري إبر ِ
ِ
تكاب احلرِام ،
خيتلف عن أخذهِ بطر ِيق
مال احلرِب بطر ِيق الغنيمة
ُ
املطلق سداً للذر ِ
ِ
ِ
ِبلتحرمي ِ
ِ
اْلسالم ،
يعة  ،وحفاظاً على مسو تعالي ِم
القول
الناس هبا على
العصيان  ،فكا َن ُ
ويتجرأُ ُ
ائعه ِف أي ٍ
أحكامه وشر ِ
ِ
ِ
ِ
بقعة من العال ( .)117أما أدلة
الناس
واْلحتفاظ بقداسته ِف أنظا ِر اآلخرين  ،حىت ُ
حيرتم َ
األحناف فما يتعلق منها ِبلنظر إَّنا هو حديث واحد وفيه كالم كثري فهو:
ِِ
احلر ِ
ني أ َْه ِل َدا ِر ْ ِ
ب» مرسل ومعلوم ما عند الفقهاء من
نيَ ،وبَْ َ
ني الْ ُم ْسلم َ
أوال :حديث «َال ِرَِب بَْ َ
احلَْرب ِِف َدا ِر َْْ
خالف حول االحتجاج ِبملرسل.
اثنيا :ذكران أقوال احملدثني فيه فقد قال عنه الزيلعيَ :غ ِريب ،قَ َال الشَّافِعِي :وه َذا لَيس بِثَابِ ٍ
تَ ،وَال ُح َّجةَ فِ ِيه .
ٌ
ُّ َ َ ْ َ
ِ ()118
ال" :وأ َْه ِل ِْ
فهذا يفيد منه الشك ِف لفظ احلديث.
اْل ْس َالم"،
وس َ
اثلثا :قَ ُول أَبُو يُ ُ
ف " : :وأَظُنُّهُ قَ َ َ
حيتمل التحرمي أيضا ،أي" ال رِب جائز "على غرار كثري من
رابعا :أنه لو فرضنا صحته فال ُ
يفيد اجلواز بل ُ
نصوص الشرع ،وهذا قد ذكره الفقهاء ،قال املاوردي" :فَلَ ْو َسلِ َم َهلُْم لَ َكا َن قَ ْولُهُ (َ ")ال ِرًِب " َْحيتَ ِم ُل أَ ْن يَ ُكو َن نَ ْفيًا
الرَِب َ ،وَحيْتَ ِمل أَ ْن يَ ُكو َن نَ ْفيًا ِجلَوا ِز ِ
لِتَ ْح ِرِمي ِ
اجلََوا ِز َُ ،ثَّ
َّح ِرِمي إَِّال َولَنَا ْحَْلُهُ َعلَى نَ ْف ِي ْ
الرَِب  ،فَلَ ْم يَ ُك ْن َهلُْم ْحَْلُهُ َعلَى نَ ْف ِي الت ْ
َ
ُ
ِ
اض َدةِ الْعُ ُم ِوم لَهُ "(. )119
ْحَْلُنَا أ َْوَىل ل ُم َع َ
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بني فكيف يكون أمان احلرِب ِف دار اْلسالم عاصماً
أما استدالهلم أبن مال احلرِب غري معصوم ففيه تناقض ٌ
مال املسلم وال يكون أمان املسلم ِف دار احلرب عاصماً َ
منه َ
مال احلرِب من املسلم ،وذلك ألن ( ،عصمة املال شرعاً
()120
سبق ذكره من ِ
كالم
كما تتحقق ِبْلسالم فإَنا تتحقق ِبلعهد ،واألمان الذي بينه وبينهم عهد معترب شرعاً)  .ومما َ ُ
ِ
حيث يقولِ ":ومما يُ َوافِ ٌق
أروع كلمةُ اْلمام
نقول  :وما
أدلتهم ُ
الشافعي (ِ )ف هذا الشأن ُ ،
ُّ
أصوب و َ
َ
الفقهاء و ْ
احلََال َل ِِف َدا ِر ِْ
السن َِّة َوُه َو ِممَّا يَ ْع ِقلُهُ الْ ُم ْسلِ ُمو َن َوَْجيتَ ِمعُو َن َعلَْي ِه أ َّ
احلََر َام ِِف بِ َال ِد
اْل ْس َالِم َح َال ٌل ِِف بَِال ِد الْ ُك ْف ِر َو ْ
َن ْ
التَّ ْن ِز ِيل َو ُّ
ِ
ِْ ِ
ض ُع َعْنهُ بَِال ُد الْ ُك ْف ِر َشْي ئًا"(.)121
اب َحَر ًاما فَ َق ْد َحدَّهُ َّ
اَّللُ َعلَى َما َشاءَ ِمْنهُ َوَال تَ َ
اْل ْس َالم َحَر ٌام ِِف بَِالد الْ ُك ْف ِر فَ َم ْن أ َ
َص َ
لفرد مسل ٍم أو أقلي ٍة إسالمي ٍة التعامل ِِبل ِرِب لشر ِاء ِعقا ِر أوحنوه ِف ِ ٍ
الحيل إذن ٍ
ِ
العاِل ِ ،ف
وعليه ُ
أي بلد ِف َ
ُ
ُ
ُ
أقول ":إنه َ ُ
ِ
وية  ،وال مع َ ِ ِ
اخل البِ ِ
ِ ِ
وك الرب ِ
الد اْلسالمي ِة أو خا ِرجها  ،ال مع الب نُ ِ
َد ِ
مل
ََ
َ
ََ ُ
َ َ
الدولة ذَهتا  ،وال َم َع الشرَكات املُ َسامهة اليت تَتَ َعاَ ُ
ِ
ِ ٍ
ك جوهر الشريِع ِة وأس ِ
ِ
ِ
ضررة أو
عن َم ِ
اسها  ،وغريهُ تَناقض َ
وضالَل وإحنراف ْ
َ َ
نهج اْلسالم َ ،مالْ تَ ُك ْن ُهنا ُ
ِبلرِب  ،فَ َذل َ َ ُ َ ُ
احبِها  ،وإَّنا تُْرت ُك لِلفتوى اْلاصة  ،ال إىل ال َقرارات العامة اليت تُ ِ
قتصر فِيها على ص ِ
ٍ
ٍ
ِ
اجملامع
صدرها
َ
َ
َ
ُ
حاجة عامة ُمعينة  ،يَ ُ
ِ ِ
كرها .
الفقهة  ،واليت سريُد ذ ُ
وذهب بعض املعاصرين ومنهم الدكتور وهبة الزحيلي إىل أنه ال جيوز التعامل ِبلرِب ِف دار احلرب وال جيوز
القرض من البنوك الربوية حتت أي ظرف كان ما ل يصل ذلك إىل حد الضرورة اليت تبيح احملرمات.
واعتربوا أن كل الفتاوى واالجتهادات اجمليزة لذلك ِبطلة شرعاً وأَنا استندت إىل أدلة أوردهتا ِف غري ُملها.
واستدل أصحاب هذا القول بعدةِ ٍ
أدلة من بينها:
 .1كل األدلة اليت ذكران سابقا من عمومات ِف حترمي الرِب دون التقييد أبي مكان.
 .2عدم أتثر األحكام ِبختالف الدار فما ُحرَم ِف دار اْلسالم ُحرمَ ِف دار احلرب أيضاً.
 .3أن الرِب ُمرم لذاته وال جيوز إال للضرورة اليت اعتربها الفقهاء مبيحة للمحظورات ،ويشرتط فيها خشية
اْلنسان على نفسه اهلالك ،وأما ما عدا ذلك فال جيوز االقرتاض ِبلرِب )122 ( .ذهب ْجع آخر من العلماء وبه قالت
كثري من اجملامع الفقهية ِف أكثر من مناسبة إىل جواز أن يقرتض املسلم املقيم ِف دار احلرب من املؤسسات الربوية
للحصول على بيوت السكن.
واستند أصحاب هذا القول إىل جمموعة من األدلة من أمهها:
ِ
حديث مكحول ":ال رِب بني مسلم وحرِب".
 .1ما ذكروه من
 .2أن احلاجة العامة تنزل منزلة الضرورة.
 .3املصاحل املرتتبة على هذه البيوت.
 .4ما روي عن اْلمام أِب حنيفة من إجازته للتعامل ِبلرِب ِف دار احلرب بني املسلم واحلرِب أو بينه وبني
املسلم الذي ل يهاجر إىل دار اْلسالم.
ِبْلضافة إىل مرتكز ٍ
ات أُخرى .هذا ومن ذهب للجواز من الفقهاء املعاصرين الشيخ مصطفى الزرقا ،
يقول الزرقا  ":وبعد
والقرضاوي ،واللجنة العامة ِف الكويت واملؤلفة من الشيخ األشقر وأبو غدة وخالد املذكور وغريهمُ .
وجدت أن مذهب أِب حنيفة وصاحبه ُممد بن احلسن ِف املسلم إذا دخل دار ِ
احلرب
التأمل ومراجعة النصوص
ُ
َ َ
َ
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ألجل شر ِاء ٍ
مستأمناً ٍ
أبمان منهم يقتضي جواز هذا االقرتاض بفائدة ربوية للمسل ِم املقيم هناك ِ
بيت لِ ُسكناهُ إذا كا َن
ُ
دخل دار احلرب مستأمناً – أي
من
أن
ُممد
مذهب أِب حنيفة وصاحبه
هناك كما هو مبني ِف الصورة فإن
اقع َ
الو ُ
َ
َ
إبذن منهم حيل له أن َيخ َذ من أمواهلم ما يبذلونه له برضاهم دو َن ٍ
ٍ
خيانة منه " ( . )123وممن ذهب إىل هذه الفتوى
ُ
اللجنة العامة ِف الكويت بسؤ ٍال وجه هلا من الوالايت املتحدة مفاده  :ما احلكم الشرعي ِف شر ِاء ٍ
بيت ِف أمريكا
ُ
ُ
بقرض من ِ
ٍ
الظروف واملالبسات املحيطة هبذه القضية ِبلنسبة هبذه القضية
جير فائدة؟ أجابت اللجنة ":إن
البنك
َ
ُ
ُ
ِ
ِبألقساط
تبيع
ِبلنسبة للمسلمني املوجودين ِف تلك البالد ِف حال غيبة البدائل املشروعة كأن ال تكو َن َ
هناك مؤسسة ُ
جيوز
هناك شبه ضرورةٍ  ،وهو ما يسميه الفقهاءُ احلاجة العامة اليت ُ
جتعل َ
تنزل منز ِلة الضرورةِ  ،لذا ترى اللجنة أبنهُ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
اْلقدام على شراء البيت ِف أمريكا ٍ
جير فائدة ِف هذه الظروف بسبب احلاجة العامة املنزلة منزلة
بقرض من البنك ُ
()124
ِ
ِ
لإلفتاء ِف دورته الرابعة املنعقدة ِف دبلن عام  ،1999إذ جاء فيها
اجمللس األُورِب
الضرورة "...
وبنحوه أفىت ُ
ِ ِ
ٍ
اجمللس
:حكم شراء املنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمني ِف غري بالد اْلسالم؟ القر ُار ( )4/2جاء ِف الفتوى ...":فإن َ
ِ
ِف ِ
اللجوء إىل هذه الوسيلة  ،وهي القرض الربوي لشراء
ضوء األدلة والقواعد واالعتبارات الشرعية ،ال يرى أبساً من
بيت حيتاج إليه املسلم لسكناه هو وأُسرته  ،بشرط أال يكو َن ِ
لديه ٍ
ٍ
بيت آخر يغنيه  ،وأن يكو َن هو مسكنهُ األساسي ،
ُ
ُ
فائض املال ما ميكنه من شر ِ
وأال يكو َن عندهُ من ِ
ائه بغ ِري هذه الوسيلة  )125( ،وقد اعتمد اجمللس ِف فتواه على قاعدة
ُ
ات تُبِيح الْمحظُور ِ
( :الضَّرور ِ
ات) ( ، )126وعلى ما ذهب اليه أبو حنيفة ومن وافقه .
ُ َْ َ
َُ
ومن املعلوم أن األصل ِف الرِب هو احلرمة ومن قال هبذا احلكم ل خيرج عن األصل ،وما جاء على ِببه ال
يسأل عن حاله ،ومن َث فإن املناقشة تتوجه ِبألساس ألدلة من ذهب إىل جتويز املسألة.
وقد تكلمنا سابقاً عن اثنني من أدلة اجلواز مها حديث مكحول والنقل عن أِب حنيفة ،فبينا ِف األول أنه ل
يصح من عدة جهات ،وال ميكن االعتماد عليه ِف هذا الصدد ،وأما مذهب أِب حنيفة فقد بينا ِبألدلة رجحان قول
اجلمهور له الذي يذهب إىل التحرمي.
ويبقى املستند األهم والذي حيتاج إىل مناقشة مستفيضة هو حكم الضرورات وأتثريها وتنزيل احلاجات
منزلتها ،وهذا هو لب املسألة ،وهو أقوى ما استند إليه اجمليزون.
(رِْحهُ هللا) " :فقه األقليات كسائر فروع الفقه يرجع إىل
جاء ِف صناعة الفتوى للشيخ عبدهللا بن بيه َ
مصدري الشريعة :الكتاب والسنة إال أنه عند التفصيل يرجع أوال :إىل كليات الشريعة القاضية برفع احلرج وتنزيل أحكام
احلاجات على أحكام الضرورات واعتبار عموم البلوى ِف العبادات واملعامالت وتنزيل حكم تغري املكان على حكم
البعض فِقهُ املوازانت واملصاحل املعتربة
تغري الزمان ودرء املفاسد وارتكاب أخف الضرين وأضعف الشرين مما يُسميِه
ُ
واملرسلة دون امللغاة" (.)127
الش ِريعةَ مب نَاها وأَساسها علَى ِْ
صالِ ِح الْعِبَ ِاد ِِف الْ َم َع ِ
اش َوالْ َم َع ِادَ ،وِه َي َع ْد ٌل ُكلُّ َهاَ ،وَر ْْحَةٌ ُكلُّ َها،
" فَِإ َّن َّ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ
احل َك ِم َوَم َ
()128
وم ِ
ِ
تفع
ْمةٌ ُكلُّ َها " .كما يقول ابن القيم ِف إعالم املوقعني
َّ .
ََ َ
ثار :مىت تر ُ
ولكن السؤ ُال الذي يُ ُ
صال ُح ُكلُّ َهاَ ،وحك َ
ِ
ِ
اب بكالم الفقهاء :
احلُرمة وتنقل للجوِز ِف هذه املسألة  :يكو ُن اجلو ُ
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جوع أو غريه ،قال ابن حزم ِف
إتفق الفقهاء على أن احلرمة ترتفع إذا وصل اْلنسان إىل مرحلة الضرورة من ٍ
ِ
اْلِْن ِزي ِر ِعْن َد خو ِ
وع الْمهلِ ِ
ك
وع فَ َق ْد َج َع َل تَ َع َاىل ِش َفاءَ َان ِم ْن ْ
اجلُ ِ
ف ا ْهلََال ِك ِم ْن ْ
ني إبِِ َِب َح ِة الْ َمْي تَ ِة َو ْ
احمللىَ ":وقَ ْد َجاءَ الْيَق ُ
اجلُ ِ ُ ْ
َْ
ِ
ضطُِرْرَان إلَْي ِه فَلَ ْم ُحيََّرْم َعلَْي نَا ِحينَئِ ٍذ بَ ْل ُه َو َح َال ٌل"( .)129وقد أِبح هللا عز وجل ِف كتابه األكل
يما َحَّرَم َعلَْي نَا ...فَِإذَا اُ ْ
فَ
اضطَُّر
َّم َو َحلْ َم ْ
اْلِْن ِزي ِر َوما أ ُِه َّل بِِه لِغَ ِْري َّ
اَّللِ فَ َم ِن ْ
من امليتة واْلنزير للمضطر فقال تَعاىل  :إََِّّنا َحَّرَم َعلَْي ُك ُم الْ َمْي تَةَ َوالد َ
ِبغ وال ٍ
ور َرِح ٌيم . )130( 
عاد فَال إِ َْثَ َعلَْي ِه إِ َّن َّ
اَّللَ َغ ُف ٌ
َغ ْ َري ٍ َ
أخر قرر الفقهاء أن الضرورات تبيح احملظورات واختلفوا ِف احلاجيات هل
وبناءً على هذه اآلية الكرمية وآايت َ
أتخذ نفس احلكم أم ال؟.
ِ
ِ ِ
قال السيوطي  " :الضَّروِرَّاي ُ ِ
ص ِاَنَا َعْن َهاَ ،وِم ْن ََثَّ َج َاز أَ ْك ُل الْ َمْي تَ ِة ِعْن َد
يح الْ َم ْحظُ َورات بِ َش ْرط َع َدم نُ ْق َ
ت تُب ُ
ُ
ف الْم ِال ،وأَخ ُذ م َال الْممتنِ ِع ِمن أَداءِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِةَ ،وإِ َسا َغةُ اللُّ ْق َم ِة ِِب ْْلَ ْم ِرَ ،والتَّلَ ُّف ُ
ظ بِ َكل َمة الْ ُك ْف ِر ل ِْإل ْكَراهَ ،وَك َذا إتْ َال ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
الْ َم ْخ َم َ
ِ
ث َال ي ِ
ِ
اج إلَْي ِهَ ،وَال
الدَّيْن بِغَ ِْري إ ْذنِِهَ … ،ولَ ْو َع َّم ْ
استِ ْع َم ُ
وج ُد ف ِيه َح َال ٌل َّإال َاند ًرا فَِإنَّهُ َجيُ ُ
وز ْ
احلََر ُام قُطًْرا ،حبَْي ُ ُ َ
ال َما َْحيتَ ُ
()131
ي ْقتَ ِ
صُر َعلَى الض َُّر َورةِ" .
َ
مفادها أن احلاجة معتربة ِف جتويز املمنوع كاعتبار الضرورة ِف حتليل احملرم ،وضرب
وذكر ابن العرِب قاعدةً ُ
ضرب له أجل عند مالك من بيع الذهب ِبلذهب إىل أجل ،وقال" :ومن ذلك
مثالً لذلك ِبستثناء القرض الذي يُ ُ
حديث العرااي ()132وبيع التمر فيها على رؤوس النخيل ِبلتمر املوضوع على األرض وفيه من الرِب ثالثة أوجه :بيع
الرطب ِبليابس ،والعمل ِبْلرص والتخمني ِف تقدير املالني الربويني ،وأتخري التقابض إن قلنا إنه يعطيها له إذا حضر
جذاذ النخل" (. )133
ِ
ِ
وض ِ
روب
قال الشيخ عبد الوهاب خالفَ " :وِممَّا يَتَ َفَّرعُ َعلَى َه َذا املبَدأ ُح ُك ُم َكث ٍري
من عُقود امل َعامالت ُ
ْ
ُ
الشر ِ
الناس ِ
حتدث بني ِ
الصحيح ،ود َل االستقراءُ التام على أن نوعاً من
وتقتض َيها جتارهتُْم ،فإنهُ إذا قَ َام الربها ُن
ِ
كات اليت ُ
ِ
بيح هلم
صار حاجياً للناس حبيث يناهلم احلرج والضيق إذا ُحرم عليهم هذا النوع من التعامل ،أُ َ
هذه العقود والتصرفُات َ
ِ
يح احملظورات كالضرورات،
قدر ما يرفع احلرج منه ولو كان ُمظوراً ملا فيه من الرِب أو شبهتهُ ،بناءً على أن احلاجيات تُب ُ
وتقدر بقدرها كالضرورات" (.)134
ب الث ِ
َّاين :ما يتعلق ِبحلاجة العامة وال
وقد جاء عند اْلمام اجلويين ِف تقسيمه ألصول الشريعةَ " :والض َّْر ُ
ينتهي إىل حد الضرورة ،وهذا مثل تصحيح اْلجارة فإَنا مبنية على مسيس احلاجة إىل املساكن مع القصور عن متلكها
وظنة مالكها هبا على سبيل العارية فهذه حاجة ظاهرة غري ِبلغة مبلغ الضرورة املفروضة ِف البيع وغريه ،ولكن حاجة
اجلنس قد تبلغ مبلغ ضرورة الشخص الواحد من حيث إن الكافة لو منعوا عما تظهر احلاجة فيه للجنس لنال آحاد
اجلنس ضرار ال ُمالة تبلغ مبلغ الضرورة ِف حق الواحد وقد يزيد أثر ذلك ِف الضرر الراجع إىل اجلنس ما ينال اآلحاد
ِبلنسبة إىل اجلنس وهذا يتعلق أبحكام اْلايلة…" (. )135
وقال أبو حامد الغزال ِف شفاء الغليل " :واحلاجة العامة ِف حق كافة اْللق تنزل منزلة الضرورة اْلاصة ِف
حق الشخص الواحد" (. )136
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وِف صناعة الفتوى" :إن احلاجة ال ميكن اعتبارها قائمة مقام الضرورة بصفة مطلقة ِف إِبحة احملرم ،بل إن
س َِحي ُّل
األصل أن الضرورة وحدها تبيح احملرم وأن هذا احلكم ال ينسحب على احلاجة ( ،)137كما قال الشافعيَ ( :ولَْي َ
ِِب ْحلاج ِة ُُمَّرم َّإال ِِف الضَّرور ِ
ات ) " (.)138
َ َ ٌَ
َُ
وأكثر العلماء رأوا أن املصلحة احلاجية ال يرتتب عليها حكم.
قال ِف شرح خمتصر الروضة للطوِف "َ :ال َجيوز لِلْمجت ِه ِد أَنَّه ُكلَّما َالح لَه مصلَحةٌ َحت ِسينِيَّةٌ أَو ح ِ
اجيَّةٌ ْاعتَََربَها،
ُ ُ ُ َْ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ
ْ َ
ورتَّب علَي ها ْاألَح َكام ح َّىت َِجي َد ِالعتِبا ِرها َش ِ
اه ًدا ِم ْن ِجْن ِس َها " (.)139
َْ َ
ََ َ َ ْ َ ْ َ َ
وذكر ِف صناعة الفتوى ثالثة فروق بني الضرورة واحلاجة تتجلى ِف ثالث مراتب :مرتبة املشقة ومرتبة النهي
ومرتبة الدليل فالضرورة ِ(:ف املرتبة القصوى من املشقة أو من األمهية واحلاجة ِف مرتبة متوسطة ،والنهي الذي ختتص
الضرورة برفعه هو َني قوي يقع ِف أعلى درجات النهي ألن مفسدته قوية أو ألنه يتضمن املفسدة فهو َني املقاصد
بينما تواجه احلاجة َنياً أدن مرتبة من ذلك ألنه قد يكون َني الوسائل .أما مرتبة الدليل فإن الدليل الذي ترفع حكمه
الضرورة قد يكون نصاً صرحياً من كتاب أو سنة أو سوامها ،أما الدليل الذي تتطرق إليه احلاجة فهو ِف الغالب عموم
ضعيف خيصص ،أو قياس ال يطرد ِف ُمل احلاجة ،أو قاعدة يستثَن منها) (.)140
من خالل كل ما تقدم يتبني أن الضرورة ختتلف عن احلاجة فليست كل حاجة ترفع احلرمة ،خاصة وأَنا ال
تكون عامة حال كوَنا متعلقة بفئة أو طائفة .والذي نرى وهللا أعلم أن املسألة ال حيكم فيها بفتوى عامة وإَّنا ترتك
يناسب صاحبها ،فإن رأى فيها شدة حاجة صاحبها "فالعلم رخصة من فقيه" ،وإن
لنظر املفيت ِف ُك ِل حالة حسب ما
ُ
احلصول على مبتغاه بطر ٍ
رأى أن املستفيت مبقدورهِ
يقة غري الرِب فال جيوز أن يرخص له.
ُ
ُ ُ
وهبذا قال بعض الفقهاء منهم الدكتور وهبة الزحيلي حيث يقول معلقاً على فتوى اجمللس األورِب" :وجيب
عدم التورط ِف إصدار فتوى عامة أو قرار جممعي عام ِف شأن املراِبة أو التعامل مع شركات تتعامل ِبلرِب ،ويرتك
املوضوع للمفيت حبسب الظروف ،ومراعاة كل حالة على حدة ،من غري إعالن عام أو إفتاء عام ،فذلك ال جيوز حبال،
()141
وال يرخص إال ِف ِ
غري اْلسالمية ِف املهن
حال الضرورة القصوى "
ُ
عمل املسلم ِف البالد اْلسالمية أو َ
 .وأما ُ
اليت حيُرُمها االسالم كبيع اْلمور  ،او اْلنازير او غريمها ،وقد افىت اجملمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر االسالمي " ،حبرمة
العمل ِف املطاعم من غري ضرورة  ،وحبرمة تصميم معابد شركية  ،او االسهام فيها ،وأما اذا اضطر للعمل ِف تلك
املطاعم فيجوز ،بشرط أال يباشر نفسه سقي اْلمر او ْحلها او صناعتها ،او االجتار هبا  ،وكذلك احلال ِبلنسبة لتقدمي
تنقطع سبل العمل املباحة  ،ويشرف على ضرر كب ٍري يصيبهُ وأُسرته ِف
حلوم اْلنزير  ،وحنوها من احملرمات "(.أي عندما
ُ
ِ
َّ ِ
ِ
تلك البالد  .أما طبيعة العالقة مع غري املسلمني ،فقد قال تعاىل َ :ال يَْن َها ُك ُم َّ
َ
ين َلْ يُ َقاتلُوُك ْم ِِف الدي ِن َوَلْ
اَّللُ َع ِن الذ َ
()142
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني
وه ْم َوتُ ْقسطُوا إلَْي ِه ْم إ َّن َّ
صةٌ
اَّللَ ُحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
ُخيْ ِر ُجوُك ْم م ْن د َاي ِرُك ْم أَ ْن تََربُّ ُ
 ،يقول القرطيب َ ... " :هذه ْاآليَةُ ُر ْخ َ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِِ
وه ْم. )143("...
ِم َن َّ
اَّللِ تَ َع َ
ين َلْ يُ َع ُ
ادوا الْ ُم ْؤمن َ
ني َوَلْ يُ َقاتلُ ُ
اىل ِِف صلَة الذ َ

املطلب الثاين :من أحكام اْلياة اليومية:

وملا كان املسلمُ يعيش بني ظهرانيهم فقد يواجه أموراً كثرية منها ،التهنئة ِف املناسبات االجتماعية كالزواج
والوالدة وما شاهبها  ،فقد جوز اْلمام اْحد هتنئة غري املسلمني بزوجة او ولد وقدوم غائب او عافية او سالمة وحنو
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ذلك ،ولكن ليحذر من قول املسلم هلم الفاظا تدل على رضاه بدينه كما يقول احدهم  :متعك هللا بديك ،او اعزك هللا
او اكرمك ،فهذا ِف التهنئة ِبألمور املشرتكة" ،أما التهنئة بشعائر الكفر به فحرام ِبالتفاق مثل ان يهنئهم أبعيادهم
وصومهم  ،فيقول عيد مبارك عليك  ...فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من احملرمات" (، )144فإن إمام املتقني (
)":كان مينع امته منعاً قوايً من اعياد الكفار ويسعى ِف دروسها وطمسها بكل سبيل  ،وليس ِف اقرار اهل الكتاب
على دينهم  ،ابقاء لشيء من اعيادهم ِف حق امته  ،كما انه ليس ِف ذلك ابقاء ِف حق امته  ،ملا هم عليه ِف سائر
اعماهلم من سائر كفرهم ومعاصيهم  ،بل قد شدد صلى هللا عليه وسلم ِف أمر امته مبخالفتهم ِف كثري من املباحات ،
وصفات الطاعات ،لئال يكون ذلك ذريعة إىل موافقتهم ِف غري ذلك من امورهم ،ولتكون املخالفة ِف ذلك حاجزاً
ومانعا عن سائر امورهم  ،فانه كلما كثرت املخالفة بينك وبني اصحاب اجلحيم ،كان ابعد لك عن اعمال اهل اجلحيم
اج ِم ،وأَ ْن تَ ْدخلُوا ِِف بِيعِهم ي وم ِع ِ
" )145( ،وروى البيهقي ِبسناد صحيح عن عمر (" : )إِ َّاي ُكم ومراطَنَةَ األَع ِ
يد ِه ْم،
َ
ُ
َ َْ َ
َ
ْ َ َُ
()147
ِ ()146
ِ
ِ
ِ
ِ
وعن عبدهللا بن
اَّلل ِِف عيده ْم "،
الس ْخطَةَ تَ ْن ِزُل َعلَْيه ْم"،
اجتَنِبُوا أ َْع َداءَ َّ
فَِإ َّن َّ
وروي عن عمر ( )قولهْ " :
ِ
عمرو( )قالَ " :م ْن بَ ََن ِأب َْر ِ
صنَ َع نَْريُ َوزُه ْم َوِم ْهَر َج َاَن ْم َوتَ َشبَّهَ هبِِ ْم َح َّىت ميَُوت ُح ِشَر َم َع ُه ْم يَ ْوم الْ ِقيَ َامة"
ض الْ ُم ْش ِرك َ
ني َو َ
(. )148
أما ِف عيادة مرضاهم  ،فهي من خلق االسالم وُماسنه ،فقد روى البخاري عن انس ( )قالَ " :كا َن
غُالَم ي ه ِ
َسلِ ْم  ،فَنَظََر إِ َىل أَبِ ِيه َوُه َو
ودهُ ،فَ َق َع َد ِعْن َد َرأ ِْس ِه ،فَ َق َ
ود ٌّ
َّيب ) )يَعُ ُ
ض ،فَأَ َاتهُ النِ ُّ
ي َخيْ ُد ُم النِ َّ
َّيب ) ،)فَ َم ِر َ
ال لَهُ :أ ْ
ٌ َُ
ِ ()149
ِ
ِ
.
ول :احلَ ْم ُد ََِّّللِ الَّ ِذي أَنْ َق َذهُ ِم َن النَّار"
َّيب (َ ) وُه َو يَ ُق ُ
ِعنْ َدهُ فَ َق َ
َسلَ َم ،فَ َخَر َج النِ ُّ
ال لَهُ :أَط ْع أ ََِب ال َقاس ِم ( ،)فَأ ْ
الذ َّمة ،وَال ِسيما إِذا َكا َن ِ
ففي هذا احلديث " :جواز ِعيادة أهل ِ
الذ ِمي جارا لَهِ ،ألَن فِ ِيه إِظْهار ُم ِ
اسن
َ َ
ََ َ َ
ُ
َ
َ
()150
ِ
ِ
ِ
ِ
اْل ْس َالم وِزَاي َدة التآلف هبم لَِ ْري َغبُوا ِِف ِْ
ِْ
.
است ْخ َدام الْ َكافر َ ،وفيه :حسن الْ َع ْهد".
اْل ْس َالمَ .وفيهْ :
َ
ول َِّ
ت أ ََِب طَالِ ٍ
َّيب ( )أَنَّهُ َع َاد َعْب َد
ت َع ِن النِ ِ
ب الْ َوفَاةُ َجاءَهُ َر ُس ُ
ضَر ْ
وكذلك لَما َح َ
اَّلل (  ، ) وكذلك َوثَبَ َ
ِِ
اَّللِ بْ َن أ ٍَ
ال ابْن بطال ِِف بَيَان ِعيَ َادة الْ ُمشرك : ،إََِّّنَا يُ َعاد لِ ُم ْش ِرٍك ليدعى إِ َىل
ني " (. )151قَ َ
ُِب ابْ َن َسلُ َ
َّ
ْس الْ ُمنَافق َ
ول َرأ َ
()153
()152
ِْ
فالعيادة  " :نوع من الرب وهي من ُماسن االسالم فال أبس هبا"،
إجابَته وإالَّ فَ َال "،
اْل ْس َالم إِذا رجى َ
ٍ
َّصَرِِ
اين ،قَ َال :نَ َع ْم . )154( " .قَ َال
َْحَ َد بْ َن َحْن بَ ٍل َع ْن ِعيَ َادةِ الْ َقَرابَِة َو ْ
َوقَ َ
ت أْ
اجلَا ِر الن ْ
َصبَ َه ِاينَُّ :سأَلْ ُ
ال أَبُو َم ْسعُود ْاأل ْ
ال" :أَلَيس عاد النَِّيب (  ) الْي ه ِ
ي َوَد َعاهُ إِ َىل
ود َّ
ود َّ
َّص َارى؟ قَ َ ْ َ َ َ ُّ
الر ُج ُل الْيَ ُه َ
ُخَرى يَعُ ُ
ت لَهُ َمَّرًة أ ْ
ْاألَثْ َرُمَ :وقُلْ ُ
َُ
ود َوالن َ
ِْ
اْل ْس َالِم؟" (. )155
ِ
ال أْحد بن حْن بل :سأَلْت أَِب عب ِد َِّ
أما ِف حضور جنائزهم وتعزيتهم َ ،وقَ َ
صَرانِيَّةٌ
اَّلل َع ِن الْ ُم ْسل ِم متَُ ُ
وت لَهُ أُمٌّ نَ ْ
َ َ ٌ َ ُ َ َْ
َخوهُ أ َْو ذُو قَ َرابَتِ ِهَ ،وتَ َرى أَ ْن يَلِ َي َشْي ئًا ِم ْن أ َْم ِرهِ َح َّىت يُ َوا ِريَهُ؟ قَ َ
َخا أ َْو قَ َرابَةً قَ ِريبَةً
ال :إِ ْن َكا َن أ ًَِب أ َْو أ ًُّما أ َْو أ ً
أ َْو أَبُوهُ أ َْو أ ُ
اَّللُ َعْنهُ أَ ْن يُوا ِري أ ََِب طَالِ ٍ
َّيب ( َ ) علِ َّي بْن أَِِب طَالِ ٍ
ت :فَََرتى أَ ْن يَ ْف َع َل
ب َر ِض َي َّ
َو َح َ
«وقَ ْد أ ََمَر النِ ُّ
ب» قُلْ ُ
َ
سَ ،
َ َ
ضَرهُ فَ َال َأبْ َ
ِ
ك؟ قَ َال أ َْهل ِدينِ ِه ي لُونَه وهو ح ِ
اضٌر يَ ُكو ُن َم َع ُه ْمَ ،ح َّىت إِ َذا َذ َهبُوا بِِه تَ َرَكهُ َم َع ُه ْمَ ،وُه ْم يَلُونَهُ)156( ،" .وِف رواية
ُه َو َذل َ
َ ُ َ َُ َ
ُ
اَّلل عْن هما :إِ َّن أ ُِمي ماتَت ،وقَ ْد علِم ِ
ال لِعب ِد َِّ
َن عب َد َِّ
ِ
ت َعلَْي ِه ِم َن
ت الَّذي َكانَ ْ
َ ْ َ َْ َ
اَّلل بْ َن َربِ َيعةَ قَ َ َْ
اخرى أ َّ َ ْ
اَّلل بْ ِن عُ َمَر َرض َي َُّ َ ُ َ
ِ
ٍِ
ال :أ ِ
الن ِ ِ
َّص َارى يَعِ ُّجو َن َم َع أ ُِم ِه.
وس ُ
ْ
َّصَرانيَّة ،قَ َ ْ
فُ :كنَّا َم َعهُ ِِف َانحيَة َوالن َ
َحس ْن ِوَاليَتَ َهاَ ،وَكفْن َهاَ ،وَال تَ ُق ْم َعلَى قَِْربَها .قَ َال يُ ُ
()157
.
"
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وكذلك حرم احلنابلةُ  ":تَع ِزيةُ الْ َكافِ ِر سواء َكا َن الْميِت مسلِما أَو َكافِرا ِأل َّ ِ
ِ
يما لِلْ َكافِ ِر َكبُ َداءَتِِه
َ
َْ
َن ف َيها تَ ْعظ ً
ََ ً
َ ُ ُْ ً ْ ً
ِ
ِ
ِِب َّ ِ
ت
اَّللُ ُد َعاءَكَ ،وَرْحَنَا َوإِ َّاي َك)  ...و قَ َ
(ويَ ُق ُ
اب َّ
ول الْ ُم َعَّزى) بَِفْت ِح َّ
ال أ ْ
الزاي َم ْش ُد َ
َْحَ ُد :إ ْن شْئ َ
ود ًة ْ
(استَ َج َ
لس َالم َ
أَخ ْذ ِ ِ
ِ
الرج ِل ِِف الت ِ
ت فَ َال ، )158( "..وكذلك َوَْحي ُرُم أَ ْن يُغَ ِس َل ُم ْسلِ ٌم َكافًِرا َولَ ْو قَ ِريبًا أ َْو يُ َك ِفنَهُ أ َْو
َ َ
َّع ِزيَةَ ،وإِ ْن شئْ َ
ْ
ت بيَد َّ ُ
()159
ِ
ِ
ِ
ك َ:ال ي عَّزى مسلِم ِِببنِ ِه الْ َكافِ ِر لَِقولِهِ
ِ
صلِ َي َعلَْيه أ َْو يَْت بَ َع جنَ َازتَهُ أ َْو يَ ْدفنَهُ "
 ،أما ِف املالكية  ،فقد قَ َ
ال َمال ٌ
َُ ُ ْ ٌ ْ
يُ َ
ْ
ِ ِ ِِ
ِِ
ك الْم ِ
اىلَ  :ما لَ ُك ْم ِم ْن َوَاليَتِ ِه ْم ِم ْن َش ْي ٍء . )160( قَ َ
ف َّ
تَ َع َ
صيبَةَ
َخلَ َ
ال َس ْحنُو ٌن ":يُ َعَّزى الذم ُّي ِِف َوليِه بَِق ْوله أ ْ
اَّللُ لَ َ ُ
وجز َاك أَفْضل ما جزى بِِه أَح ًدا ِمن أَه ِل ِدينِك " ( ، )161وذهب الشافعية إىل القول  " :تَع ِزيةُ ِ
الذ ِم ِي بِ ِذ ِم ٍي فَِإ ََّنَا َجائَِزةٌ
َ
َ ْ ْ
َ َ َ ََ
َ ََ
َْ
)
162
(
ِ
ِ
ِ
َال َمنْ ُدوبَةٌ "،
وذهبوا إىل القول ":ويُ َعَّزى (الْ َكافُر) الْ ُم ْح ََرتُم َج َو ًازا َّإال إ ْن ُرج َي ْ
إس َال ُمهُ فَنَ ْد ًِب  ... ،أ ََّما الْ َكافُر َغ ْريُ
الْ ُم ْح ََرتِم ِم ْن َح ْرٍِِب أ َْو ُم ْرتَ ٍد َك َما َحبَثَهُ ْاألَ ْذ َر ِع ُّي فَ َال يُ َعَّزى" (. )163
أما حكم دفن املسلم ِف مقابر الكفار  ،يقول النووي رْحه هللا " :و َال ي ْدفَن مسلِم ِِف م ْقربةِ ُكفَّا ٍر وَال َكافِر ِِف م ْقربةِ
َ ٌ َ ََ
ُ ُ ُ ْ ٌ َ ََ
مسلِ ِمني ...ولَو ماتَت ِذ ِميَّةٌ ح ِامل ِمبُسلٍِم ومات ومات جنِينُها ِِف جوفِها فَ ِف ِيه أَوجه َّ ِ
يح
ُْ َ َْ َ ْ
ْ ٌُ
َْ َ
َ ٌ ْ ََ َ ََ َ َ َ
الصح ُ
ال ِ
ِِ
ِِ
اجلَنِ ِ
ني َوالْ ُكفَّا ِر َويَ ُكو ُن ظَ ْه ُرَها َإىل الْ ِقْب لَ ِة ِأل َّ
ب
َن َو ْجهَ ْ
ني َم َقابِ ِر الْ ُم ْسلم َ
أ َََّنَا تُ ْدفَ ُن بَْ َ
ني َإىل ظَ ْه ِر أُمهَ .وقَ َ َ
صاح ُ
احلَا ِوي ُح ِك َي َع ْن الشَّافِعِ ِي أ َََّنَا تُ ْدفَ ُع َإىل أ َْه ِل ِدينِ َها لِيَ تَ َولَّْوا غُ ْسلَ َها َوَدفْ نَ َها " (. )164
ْ
واجاب ابو الوليد بن رشد القرطيب ِف مسألة عن الرجل تكون له امرأة نصرانية فتلد منهَ ،ث يغيب عنها
فيموت ولده فيدفن ولده أولياء امه مع أهل دينهمَ ، ،ث يعلم بذلك ِف يومهم او من الغد ،افرتى ان ينبش فيحول إىل
مقربة امل سلمني ؟قال ابن القاسم  :ان كان حبضرة ذلك ،ول خيف ان يكون قد تغري ،فال ارى أبسا ان خيرج َث يدفق ِف
مقربة املسلمني  ،وان خيف عليه التغيري فال ارى ان حيرك قال ُممد بن رشد :قوله فال أرى بذلك أبسا ،يدل على ان
ذلك جائز غري الزم. )165( "...
وافىت اعضاء اللجنة الدائمة للبحوث واالفتاء مبا نصه " :وال جيوز دفن املسلم ِف مقابر الكفار والعكس
كذلك ،فان ل يوجد مقربة للمسلمني فان رفاته يدفن ِف أي مكان بعيد عن االمتهان " ،وِف فتوى أُخرى قالوا " :واذا
حصل أن دفن ِف مقابرهم فانه جيب نبشه ونقله إىل مقابر املسلمني ان وجدت او نقله إىل أي مكان خال من قبور
الكفار مهما امكن ذلك" (.)166
أما ِف موضوع املهاداة بني املسلمني وغري املسلمني فاألصل ِف ذلك ما رواه البخاري أن النيب ( )كان
ِ
ِ
ِ
ى
َجْب ُ
ويثيب عليها ،فعن أِب هريرة ( ،)عن النيب ( )قال " :لَ ْو ُدع ُ
يت إِ َىل ُكَر ٍاع أ َْو ذ َر ٍاع أل َ
تَ ،ولَ ْو أ ُْهد َ
يقبل اهلدية ُ
()167
ول َِّ
ِ
ك األَي لَ ِة إِ َىل رس ِ
ىل ِذ َراعٌ أ َْو ُكَراعٌ لَ َقبِلْت"
َّب()بُْرَدةً
إِ ََّ
اَّلل ()بَغْلَةً بَْي َ
ضاءَ فَ َك َساهُ النِ ُّ
 ،وكذلك أ َْه َدى َمل ُ ْ
َُ
ِ
ب لَهُ بِبَ ْح ِرِه ْم " ، )168( .وأ َّ
ك قَ ْب َل
َن أُ َكْي ِد َر َد ْوَمةَ " ،أ َْه َدى إِ َىل النِ ِ
صلَّى َّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ُجبَّةً ِم ْن ُسنْ ُد ٍس َ ،وذَل َ
َّيب َ
َوَكتَ َ
احلَِري ِر  ،فَلَبِ َس َها" ( ، )169وان ملك ذي يزن اهدى لرسول ( ،)حلة اخذها بثالثة وثالثني انقة فقبلها
أَ ْن يَْن َهى َع ِن ْ
()170
ال« :أَه َدى الْم َقوقَ ِ
الربِي ِع الْ َكاتِ ِ
َّيب ( َ ) ه ِديَّةً َوبَ ْغلَةً َش ْهبَاءَ فَ َقبِلَ َها
ك الْ ِقْب ِط إِ َىل النِ ِ
،ف َع ْن َحْنظَلَةَ بْ ِن َّ
س َمل ُ
ب ،قَ َ ْ
ُ ْ ُ
(.)171( » )
وروى البخاري َع ْن ُُمَ َّم ِد بْ ِن ُجبَ ِْري بْ ِن ُمطْعٍِم َ ،ع ْن أَبِ ِيه  ،أ َّ
ُس َارى بَ ْد ٍر "لَ ْو َكا َن
َن النِ َّ
َّيب (  ) قَ َال ِِ :ف أ َ
()172
الر ُسول َوِْحَايَتِ ِه بَ ْع َد
الْ ُمطْعِ ُم بْ ُن َع ِد ٍي َحيًّا َُثَّ َكلَّ َم ِين ِِف َه ُؤالَ ِء النَّ ْت ََن لَََرتْكتُ ُه ْم لَه "
 .م َكافِئَةً لَهُ َعلِى َم ْوقِ ِف ِه ِم ْن َّ
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الص ِحي َف ِة الَِّيت َكانَت َكتَ ب ْت ها قُريش ِِف قَ ِطيع ِة ب ِين ه ِ
رج ِ
وع ِه ِمن الطَّائِ ِ
فَ ،وقِيل أَنَّهُ ":أ َْعظَ ُم َم ْن َس َعى ِِف نَ ْق ِ
اش ٍم َوَم ْن
ض َّ
َ َ َ
ْ َ َ َْ ٌ
ْ
ُُ
َ
ِ
ِِ ِ
معهم ِمن الْمسلِ ِم ِ
وه ْم ِِف الش َ ِ
َخ ِذ الْ ِف َداء ِم ْن
يل َعلَى أَنَّهُ َجيُ ُ
وز تَ ْرُك أ ْ
ني ح َ
ََُ ْ ْ ُ ْ َ
ص ُر ُ
ني َح َ
ُّعب" ..يقول الصنعاينَ ":وفيه َدل ٌ
()173
السم ِ ِ
ِ
.
اع ِة َر ُج ٍل َع ِظي ٍم َوأَنَّهُ يُ َكافَأُ الْ ُم ْح ِس ُن َوإِ ْن َكا َن َكافًِرا"
احةُ بِه ل َش َف َ
ْاألَس ِري َو َّ َ َ
الزْه ِري
وجاءَ َعن ُّ
لقد اختلف العلماء ِف قبول هدية من كان غالب ماله حرام ،فرخصت فيه طائفة َ
ِ
ِِ
ِ
ِ َِّ
َّيء الَّ ِذي يعرف بِ َعْينِه...،
َوَمك ُ
ْحول" :إذا َكا َن املَال فيه َ
حرام وحالل فَ َال َأبْس أَن يُ ْؤَكل مْنهُ ،إَّنَا يكره من َذلك الش ْ
اىل َعْن ُهمَ ،يخذان َه َد َااي الْ ُم ْختَارَ ،وبعث َع ْمرو بن عبيد هللا بن معمر إِ َىل ابْن
َوَكا َن ابْن عمر َوابْن َعبَّاسَ ،ر ِضي هللا تَ َع َ
ِ
ِ
ِ
يقبلها
عمر ِأبَلف دينَارَ ،وإِ َىل الْ َقاسم بن ُُمَ َّمد ِأبَلف دينَار فَأ َ
اجة ،وأب أَن َ
َخذها ابْن عمر َوقَ َال :لقد جاءتنا على َح َ
ِ
ال َعطاء :بعث ُم َعا ِويَة إِ َىل َعائِ َشة،
تقبلها فَأَان ابْنة َعمه َك َما ُه َو ابْن َعمه ،فأخذهتاَ .وقَ َ
الْ َقاسم ،فَ َقالَت ْامَرأَته :إِن ل َ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
َخذ
ني .وكرهت طَائ َفة ا ْأل ْ
َرضي هللا تَ َع َاىل َعْن َها ،بطوق من ذهب فيه َج ْوَهر قوم مبائَة ألف ،وقسمته بَني أ َُّم َهات الْ ُمؤمن َ
ِمْن هم .رِوي َذلِك عن مسروق وسعِيد بن الْمسيب وال َق ِ
اسم بن ُُمَ َّمد َوبشر بن سعيد وطاووس َوابْن ِس ِريين َوالث َّْوري َوابْن
َ َ ُْ َ َ
َ
ُ ُ َ
()174
.
ال :من أَخذ ِمْن ُهم مثل َه ِذه فَ ُه َو ِمْن ُهم
الْ ُمبَارك َو ُُمَمد بن َواسع َوأْحدَ ،وأخذ ابْن الْ ُمبَارك قذاة من األ َْرض َوقَ َ
َّص ِريح بِتَ ْح ِرميِِه ِِف الْ ِكتَ ِ
السن َِّة ،فَ ُه َو ُُمََّرٌم. ) 175( " .
اب َو ُّ
وعلى العموم فَ َما َوَرَد الت ْ ُ
ومن العادات الشائعة ِف بالد الغرب اقتناء الكالب ،فما هو حكم اقتنائها ؟  ،فقد روى الشيخان َع ْن أَِِب
ال رس ُ ِ
ك َكلْبا ،فَِإنَّه ي ْن ُقص ِمن عملِ ِه ُك َّل ي وٍم قِريا ٌط ( ،)176إَِّال َكلْب حر ٍ
ث ،أ َْو
ُهَريْ َرَة ،قَ َ
ول هللا ( َ :) 
ال :قَ َ َ ُ
َ َْ
«م ْن أ َْم َس َ ً ُ َ ُ ْ َ َ
َْ َ
َّيب (  ":) إِالَّ َكلْب َغنٍَم  ،أَو حر ٍ
مِ
ِِ
ث،
صالِ ٍح َ ،ع ْن أَِِب ُهَريْ َرةَ َ ،ع ِن النِ ِ
اشيَ ٍة» ، )177( ،قَ َ
ين َ ،وأَبُو َ
َ
ْ َْ
ال ابْ ُن سري َ
َ
()178
ٍ
ِ
ِ
اختل ُفوا ِف َسبَب النَّ ْقص ،فَقيلْ " :امتنَاع الْ َم َالئ َكة من ُد ُخول بَيته ، ،أَو َما يلْحق املارين من
صْيد" .
َ ،و ْ
أ َْو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضها
ْاألَذَى ،أَو ذَلك عُ ُقوبَة َهلُم الختاذهم َما َنى َعن اختَاذه ،أَو ل َكثْ َرة أكله للنجاسات ،أَو ل َكَر َاهة رائحتها ،أَو ألَن بَ ْع َ
()179
ِ
ِ
َن قَوَل رس ِ
اَّللِ ( ِِ ) ف
احبها "
ول َّ
ص َ
َشْيطَان ،أَو لولوغه ِِف ْاأل ََوِاين عْند َغفلَة َ
 .وذهب ان ابْ ُن َعْبد الَْربِ إِ َىل أ َّ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِِ
ح ِديثِ ِه  " :نَ َق ِ
َن ِاختَا َذ َها لَْي ِ ٍ ِ َّ
َج ِر َع َملِ ِه َ ،ما يُشريُ أ َّ
س
ص م ْن َع َمله " أي م ْن أ ْ
َ
َ
س مبُ َحَّرم  ،ألَن َما َكا َن ،اختَا َذهُ  ،لَْي َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ذلك
ص  ،فَ َ
دل َ
ص م َن ْاأل ْ
َجر أ َْو َلْ يَْن ُق ْ
مبُ َحَّرم ،ألَن َما َكا َن ُُمََّرًما اختَاذُهُ َلْ َجيُز اختَاذُهُ َوَال اقْتنَ ُاؤهُ َعلَى َحال َسوء نَ َق َ
ال ابْن حجرَ " :وَما َّاد َعاهُ (ابْ ُن َعْب ِد الَْرب) ِم ْن َع َدِم الت ْ ِ ِ
س
كروه ال ُمُرم" ( ، )180و قَ َ
على أن اختاذُها َم ُ
َّحرمي  ..لَْي َ
ِِ
بِ َال ِزٍم بل َحيتَ ِمل أَ ْن تَ ُكو َن الْع ُقوبةُ تَ َقع بِع َدِم التَّوفِ ِيق لِلْعم ِل مبِِ ْق َدا ِر قِري ٍ
اط ِممَّا َكا َن يَ ْعملُهُ ِمن ْ ِ
ب
ُ َ ُ َ
ْ
َ َ
ََ
اْلَْري لَ ْو َلْ يَتَّخذ الْ َكلْ َ
َ
َْ ْ ُ
)
1
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(
ِ
ِ
ِ
ال
َوَْحيتَ ِم ُل أَ ْن يَ ُكو َن االختَاذُ َحَر ًاما"
ال ابْ ُن َعْبد الَِْرب من املالكية  ":قَ َ
،وبسبب احلاجة حلفظ الدور واحملالت فقد قَ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
لصي ِد والْم ِ
بن َعْب ِد الَِْرب ِِف َه َذا ْ ِ ِ ِ
الزْرعُ ِأل َََّنَا ِزَاي َدةُ َحافِ ٍظ َوَكَر َاهةُ ِاختَ ِاذ َها لِغَ ِْري
ك َّ
اشيَ ِة َوَك َذل َ
احلَديث إ َِب َحةُ اختَاذ الْك َالب ل َّ ْ َ َ
ِ
ذَلِك إَِّال أَنَّه ي ْدخل ِِف معَن َّ ِ ِ ِ
ب الْمنَافِ ِع ودفْ ِع الْم ِ
ض َكَر َاهةُ ِاختَ ِاذ َها
اسا فَتَ َم َح َّ
َ
الصْيد َو َغ ِْريه ممَّا ذُكَِر اختَاذُ َها ِجلَلْ ِ َ َ َ َ َ
ُ َ ُ ُ ََْ
ض ِار قيَ ً
()182
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اجة ل َما فيه م ْن تَ ْرِوي ِع الن ِ
 ،يقول النووي:
ب فيه ".
َّاس َو ْامتنَ ِاع ُد ُخول الْ َم َالئ َكة للْبَ ْيت الَّذي تَ ُكو ُن الْك َال ُ
لغَ ِْري َح َ
َصحاب نَا ِِف اقْتِنَائِِه حلِِراس ِة الدُّوِر والدُّر ِ
اجلَْرِو لِيُ َعلَّ َم فَ ِمْن ُه ْم َم ْن َحَّرَمهُ ِأل َّ
صةَ إََِّّنَا
وب َوِِف اقْتِنَ ِاء ْ
َن ُّ
اختَ لَ َ
" َ ...و ْ
الر ْخ َ
ََ
فأَُْ
َ ُ
وردت ِِف الث ََّالثَِة الْمت َق ِدم ِة وِمْن هم من أَِبحه وهو ْاأل ِ
كال ِ
َص َحابُنَا إِ ْن
األم ُر بَِق ِتل الِ َ
ََ َ ْ
ب فَ َق َال أ ْ
َص ُّح ألَنَّهُ ِِف َم ْعنَ َ
َُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ
اها ...وأما َ
()183
ب َع ُق ًورا قُتِ َل َوإِ ْن َلْ يَ ُك ْن َع ُق ًورا َلْ َجيُْز قَ ْت لُهُ َس َواءٌ َكا َن فِ ِيه َمْن َف َعةٌ ِم َن الْ َمنَافِ ِع الْ َم ْذ ُك َورةِ أ َْو َلْ يَ ُك ْن "...
َكا َن الْ َكلْ ُ
.
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أما جواز الذبح من اهل الكتاب وغريهم  ،قَ َ ِ
الشريا ِزي رْحَه هللا ِِف ِب ِ
الصْي ِد َو َّ
الذ َِبئِ ِح ما نصه" :
ب َّ
َ
ال َ َ
ِ
ِ
جموسياً ل ِحيل لَِق ْولِِه تَ َع َاىل :
ْاألَفْ َ
ض ُل أَ ْن يَ ُكو َن الْ ُم َذكي ُم ْسل ًما ،فَِإ ْن َذبَ َح ُم ْش ِرٌك نَ َ
مرتداً أو وثنياً أو ُ
ظرت فَإن َكان ُ
وطَعام الَّ ِذين أُوتُوا الْ ِكتَاب ِحلٌّ لَ ُكم وطَعام ُكم ِحلٌّ َهلم ِ ،)184(من ِ ِ
يهودايً أو نصرانياً أو من
َ
ُْ
ْ َ َُ ْ
َ َُ َ
أهل الكتاب وإن كا َن ُ
()185
ِ
ِ
.
العجم َح َّل ل ْآليَة"
الشرِك والْمج ِ
ِ
ِ
أما ِف جوا ِز ِ
وس ِي َوالْ َوثَِِين
يحةُ أ َْه ِل ْ َ َ ُ
أكل ذبيحة اهل الكتاب فيقول الكاساين  " :فَ َال تُ ْؤَك ُل َذب َ
َّ ِ
ِ
و َذبِيحةُ الْمرتَ ِد  ..وتُ ْؤَكل َذبِيحةُ أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
اب ِحلٌّ لَ ُك ْم َ ..وأ ََّما
اب لَِق ْولِِه تَ َع َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َ ُ َ
َ َ ُْ
اىلَ  :وطَ َع ُام الذ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلوابِ
ِ
ِ
ِ
الصابِئُو َن فَتُ ْؤَك ُل ذَ َِبئ ُح ُه ْم ِف قَ ْول أَِب َحني َفةَ َ -رض َي َّ
َّ
اخت َال ُ
ف َو ُُمَ َّمد َال تُ ْؤَك ُل َو ْ
وس َ
اَّللُ َعنْهُ َ -وعنْ َد أَِب يُ ُ
ف ََْ
ِالختِ َال ِ
ال َّ ِ
ف تَ ْف ِس ِريِهم ِِف َّ ِ
ِ
يحتُ ُه ْم َّإال لِلض َُّر َورةِ، )187( " ،
نيَ . )186( "...وقَ َ
ْ
الصابِئ َ
الزيْلَع ُّي َ " :و ْاأل َْوَىلَ ..ال تُ ْؤَك َل ذَب َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وسَ ،وأ َْه ِل الش ْرك َما َخ َال َّ
س بِطَ َعام الْ َم ُج ِ
َّيب (َ )كا َن َال ََيْ ُك ُل َذ َِبئ َح
الذ َِبئ ِح ،فَِإ َّن النِ َّ
وقال السرخسيَ " :وَال َأبْ َ
ِ
ِ
ِ
ك ِمن طَع ِام ِهم ،فَِإنَّه َكا َن ُِجييب د ْعوَة ب ع ِ
ض ِه ْم َأتْلِي ًفا َهلُْم َعلَى ِْ
اْل ْس َالِم ،فَأ ََّما َذ َِبئِ ُح
الْ ُم ْش ِرك َ
ُ َ َ َْ
نيَ ،وَكا َن ََيْ ُك ُل َما س َوى َذل َ ْ َ ْ ُ
إل ،وأَنْظَ ِ
اب ،فَ َال أبْس ِهبا ...وَال أبْس ِِب ْألَ ْك ِل ِِف أَوِاين الْمج ِ ِ
أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
ي «أ َّ
َن
َح ُّ
ب ََّ َ ُ
وسَ ،ولَك ْن َغ ْسلُ َها أ َ
َ َُ
ف؛ ل َما ُرِو َ
َ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وهاَُ ،ثَّ اُطْبُ ُخوا فِ َيها»
ني ،فَ َق َال َ -علَْي ِه َّ
الص َالةُ َو َّ
النِ َّ
َّيب ( ُ ) سئ َل َع ْن طَْب ِخ الْ َمَرقَة ِِف أ ََوِاين الْ ُم ْش ِرك َ
الس َال ُم  -ا ْغسلُ َ
()188
َن ْاآلنِية ت ت ِ
ِ
اهر ،و ْاألَصل فِيها الطَّهارةُ َّإال أ َّ ِ
ِ
صنَ عُونَهُ ِم ْن َذ َِبئِ ِح ِه ْم،
َن الظَّاهَر أ َََّنُْم َْجي َعلُو َن ف َيها َما يَ ْ
؛ َوِأل َّ َ َ ُ َ
َّخ ُذ ممَّا ُه َو طَ ٌ َ ْ ُ َ َ َ
ِِ
ويقول النوويَ " :ذبِيحةُ أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
اىل َعلَْي َها أ َْم
كُ ، )189( " ،
اس َم َّ
اَّللِ تَ َع َ
فَيُ ْستَ َح ُّ
ب َغ ْسلُ َها ل َذل َ
اب َ -ح َال ٌل َس َواءٌ ذَ َك ُروا ْ
َ
ِ ِ
ِ
اجلُ ْم ُهوِرَ ..و َح َكاهُ ابْ ُن الْ ُمنْ ِذ ِر َع ْن َعلِ ٍي والنخعي وْحاد بن سليمان وأب
ب ْ
َال لظَاه ِر الْ ُق ْرآن الْ َع ِزي ِز َه َذا َم ْذ َهبُنَا َوَم ْذ َه ُ
ِ
صنٍَم أ َْو َغ ِْريهِ َلْ َِحي َّل. )190( "...
حنيفة وأْحد واسحق َو َغ ِْريه ْم فَِإ ْن ذَ َحبُوا َعلَى َ
إحل هللا نِ َكاح املحص ِ
نات من ِ ِ
أما عن حكم نكاح الكتابية ِف دار الكفر  ،لقد َّ ُ َ ُ َ
أهل الك َ
تاب ُمطلقاً َ ،سواءُ
ِ
اْلسالم أم ِف َدا ِر ال ُكف ِر ،وعليه فيجوز نكاح الكتابية بنص القرآن لقوله تعاىل :الْيَ ْوَم أ ُِح َّل لَ ُك ُم
ُك َّن ِف َدا ِر
ات والْمحصنَ ِ َّ ِ
ِ ِ
الطَّيِبات وطَعام الَّ ِذين أُوتُوا الْ ِكتَاب ِحلٌّ لَ ُكم وطَعام ُكم ِحلٌّ َهلم والْمحصنَ ِ
ين
ات م َن الْ ُم ْؤمنَ َ ُ ْ َ ُ
ُْ َ ُ ْ َ ُ
َ
ْ َ َُ ْ
ات م َن الذ َ
َ ُ َ َُ َ
)
1
91
ِ
احلََرائُِرَ ،وِهلََذا َلْ َِحت َّل إِ َماءُ أ َْه ِل
فُ .. ،ه َّن ْ
اب ُ ، ( 
ات ُهنَا ُه َّن الْ َع َفايِ ُ
صنَ ُ
يقول ابن القيم َ ":والْ ُم ْح َ
أُوتُوا الْكتَ َ
الْ ِكتَ ِ
اب" (. )192
ِ
َن الْمسلِم ي ْن ِكح الن ِ
قول عُمر
َّصَر ِانُّ الْ ُم ْسلِ َمةَ" (َ . )193و ُ
َّصَرانيَّةَ َوالَ يَْنك ُح الن ْ
وصح عن عمر  قوله  " :أ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ
َص ُّح إِ ْسنَ ًادا ِم ْن ََنْيِ ِه َع ْن تَ ْزِوجيُ ُه َّن (. )194
(َ ) ه َذا أ َ
ال :وفَعلَه أَصحاب نَبِيِنَا (" ) فَت زَّوج عثْما ُن نَصرانِيَّةً  ،وتَزَّوج طَلْحةُ بن عب ي ِد َِّ
صَرانِيَّةً َ ،وتَ َزَّو َج
اَّلل نَ ْ
َ َ َ َ ْ ُ َُ ْ
قَ َ َ َ ُ ْ َ ُ
ََ َ ُ َ
َْ
ِ
ص ُّح عن أ ٍ
ِ
ح َذي َفةُ ي ه ِ
ِ
وديَّةً" ( ، )195قَ َ
ك " ( . )196أما َّ
الزانِيَةُ َخبِيثَةٌ
َحد ِم ْن ْاأل ََوائِ ِل أَنَّهُ َحَّرَم ذَل َ
ُ ْ َُ
ال ابْ ُن الْ ُمنْذ ِر َ ":وَال يَ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِنَ ِ
ث م َن الْ َمطَاع ِم َوالْ َم َشا ِرب َ ،والْ َمنَا َك ِح َ ،وَلْ يُبِ ْح َهلُْم إَّال
اَّللُ ُ -سْب َحانَهُ َوتَ َع َاىل َ -حَّرَم َعلَى عبَاده ْ
ص الْ ُق ْرآن َ ،و َّ
اْلَبَائ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ال تَ َع َاىلَ  :وَال تَ ْن ِك ُحوا
ات فقد قَ َ
يج َّ
الزَوِاين  ،واما الْ ُم ْش ِرَكات والْ َوثَنيَّ ُ
الطَّيِبَات َ ،وهبَ َذا يَتَ بَ َّ ُ
ني بُطْ َال ُن قَ ْول َم ْن أ ََِب َح تَ ْزِو َ
()197
الْم ْش ِرَك ِ
ِ
ال تَ َع َاىلَ  :وَأل ََمةٌ ُم ْؤِمنَةٌ َخ ْريٌ ِم ْن ُم ْش ِرَك ٍة َولَ ْو
ات َح َّىت يُ ْؤِم َّن 
اح ْاأل ََم ِة الْ ِكتَابِيَّ ِة  ،فقد قَ َ
 ،وأما ن َك ُ
ُ
)
1
98
(
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
اح الن َّْو َع ْني َ ،وأ َّ
َن َه َذا َخ ْريٌ م ْن َه َذا " .
أ َْع َجبَ تْ ُك ْم 
 ،ويقول ابن القيم اجلوزية أيضاً ، " :فَ َدل َعلَى َج َواز ن َك ِ
ِ
وديَّةَ والن ِ
ِ
اىل:
(َ ، )199كا َن ْ
ص َّ
اَّللُ ِِف ْاأل ََم ِة الْ ُم ْسلِ َم ِة ،قَ َال تَ َع َ
احلَ َس ُن يَكَْرهُ أَ ْن يَتَ َزَّو َج ْاأل ََمةَ الْيَ ُه َ ْ
َّصَرانيَّةَ َ ،وقَ َال :إََّّنَا َر َّخ َ
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()200
ِ من فَتَ ياتِ ُكم الْم ْؤِمنَ ِ
ِ ِ
اح ْاألَم ِة الْ ِكتَابِيَّ ِة َعن إِب ر ِاهيم  ،ومكْح ٍ
ول َ ،وقَتَ َاد َة َ ،وَْحي ََي بْ ِن
ات 
ْ َْ َ َ َ ُ
َُ ،ثَّ ذَ َكَر الْ َمْن َع م ْن ن َك ِ َ
ْ َ ُ ُ
ِ
ِ ِ
السب ع ِة واضاف " :وِمن َُم ِ
ِ
ِ
َّاس إِ َذا
اس ِن َّ
الش ِر َيع ِة َْحت ِرميُ نِ َك ِ
َ ْ َ
َسعيدٍ َ ،و َع ِن الْ ُف َق َهاء َّ ْ َ
اح الْبَ غَ َااي  ،فَإنَّهُ م ْن أَقْ بَ ِح ْاأل ُُمور َ ،والن ُ
اْلَلْ َق  ،فَ َال َأتِِْت َش ِر َيعةٌ إبِِ َِب َحتِ ِه ، )201( " .
اَّللُ َعلَْي َها ْ
ج بَغِ ٍي َ ،وِمثْ ُل َه َذا فِطَْرةٌ فَطََر َّ
اجتَ َه ُدوا ِِف تَ ْعيِ ِري َّ
ْ
الر ُج ِل قَالُواَ :زْو ُ
ِ
ِ
ِ
ال :أَ ْكَرهُ أَ ْن يَتَ َزَّو َج
َْحَ َد َع ْن أَبيه قَ َ
وقد ذهب فقهاء االمة إىل بيان مىت يكره نكاح الكتابية  ،فقد روى َعْب ُد َّ
اَّلل بْ ُن أ ْ
ِ
احلر ِ
َج ِل َولَ ِدهِ " (. )202
َّ
ب ،أ َْو يَتَ َسَّرى م ْن أ ْ
الر ُج ُل ِِف َدا ِر َْْ
يتبني من ُك ِل ما تقدم أن إْجاع االمة قد ُت على حل الكتابية من حيث اجلملة  ،إال ان االْجاع ايضا قد
وقع على ان نكاح املسلمة افضل بكثري من نكاح الكتابية  ،بل هي أوىل لتمام االلفة من كل وجه ،فقد أمر )، )
الرجال انه وجدوا ذات الدين فال يعدلوا عنها وقد ورد النهي عن نكاح املرأة لغري دينها فأخرج ابن ماجه ،ر ،والبيهقي
ِ ِِ
ِ
من حديث عن عب ِد َِّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
وه َّن
اَّلل بْ ِن َع ْم ٍروَ" :ال تَ ْنك ُحوا الن َساءَ حلُ ْسن ِه َّن فَلَ َعلَّهُ يُْردي ِه َّن َ ،وَال ل َماهل َّن فَلَ َعلَّهُ يُطْغي ِه َّن َ ،وانْك ُح ُ
َ ْ َْ
)
203
(
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
َّسائِي َع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة -
ض ُل"
ات دي ٍن أَفْ َ
َ ،وَوَرَد ِِف ص َفة َخ ِْري الن َساء َما أ ْ
للدي ِن َ ،وَأل ََمةٌ َس ْوَداءُ َخ ْرقَاءُ َذ ُ
َخَر َجهُ الن َ
ِ
َي النِ َس ِاء َخ ْريٌ قَ َال الَِّيت تَ ُسُّرهُ إ ْن نَظََر َ ،وتُ ِطيعُهُ إ ْن أ ََمَر َ ،وَال ُختَالِ ُفهُ ِِف
يلَ :اي َر ُس َ
ول َّ
َر ِض َي َّ
اَّللِ أ ُّ
اَّللُ َعنْهُ  -أَنَّهُ قَ َال «ق َ
ِ
ٍِ
ِ
َن مص ِ
يث َعلَى أ َّ
يد ِم ْن
نَ ْف ِس َها َوَم ِاهلَا ِمبَا يَكَْرهُ"َ .وَد َّل ْ
احبَ ُه ْم يَ ْستَ ِف ُ
احلَ ِد ُ
احبَةَ أ َْه ِل الدي ِن ِِف ُك ِل َش ْيء ه َي ْاأل َْوَىل أل َّ ُ َ
َن ُم َ
ص َ
ِ ِ
ض ِج َيعتُهُ َ ،وأ ُُّم أ َْوَال ِدهِ َ ،وأ َِمينَ تُهُ َعلَى َمالِِه،
َخ َالقِ ِه ْم َ ،وبََرَكتِ ِه ْم َ ،وطََرائِِق ِه ْم َ ،وَال ِسيَّ َما َّ
الزْو َجةُ فَ ِه َي َم ْن يُ ْعتََربُ دينُهُ أل َََّنَا َ
أْ
َوَمْن ِزلِِه َو َعلَى نَ ْف ِس َها . )204( "..
ومن املسائل اليت برزت وبشدة ِف العقود القريبة طلب التجنس ِبجلنسية االجنبية  ،لدواف ٍع شىت ،وهو ما دفع
اجملامع الفقهية االسالمية  ،وعلماء االمة لإلجابة عن حكم ذلك  ،يقول د .خالد بن ُممد املاجد عن حكم التجنس
ِبجلنسية االوربية بتاريخ 1424/2/5ه ما نصه  " :ان موضوع التجنس ِبجلنسية االجنبية يتطلب النظر ِف امرين
مهمني أوهلما  :االقامة ِف بلد الكفار ،واثنيهما :احلاجة الشرعية ألخذ اجلنسيةَ ،ث بني الشروط الواجبة ِف االقامة ِف
بالد الكفار من حيث احلاجة الشرعية املتقضية لإلقامة ِف بالدهم اذ ال ميكن سدها ِف بالد املسلمني كالتجارة
والدعوى او التمثيل الرمسي لبلد مسلم او طلب علم غري متوفر مثله او اْلوف على النفس من القتل او السجن  ،او
اْلوف على االهل والولد واملال َث ان تكون االقامة مؤقتة ال مؤبدة وان يكون البلد دار عهد ال دار حرب مع توفر
احلرية الدينية ِف ذلك البلد  ،ومتكنه من تعلم شرائع االسالم ،وان يغلب على ظنه بقدرته على احملافظة على دينه  ،واما
االمر الثاين وهو حتقق احلاجة الشرعية ألخذ اجلنسية  ،وكما يقول  " :ان تتوقف املصاحل اليت من اجلها اقام املسلم ِف
دار الكفار على استخراج اجلنسية  ،واال ل جيز له ملا ِف استخراجها من تول الكفار ظاهرا ،وما يلزم بسببها من النطق
ظاهرا مبا الجيوز اعتقاده وال التزامه  ،كالرضا ِبلكفر او ِبلقانون  ،والن ِف استخراجها ذريعة إىل أتبيد االقامة ِف بالد
الكفار وهو امر غري جائز " ( ، )205ويضيف خالد بن عبدهللا البشر بتاريخ 1422/2/6ه ِف موضوع التجنس ما
نصه  " :واما حاالت الضرورة ِف التجنس  ،فان املفيت ينظر ِف كل حالة على حدة ...فان من املسلمني من يدعي
الضرورة ِف التجنس ،وال ضرورة  ،بل هو من قبيل احلصول على االمتيازات الدنيوية " (. )206
اما عن اداء القسم ملنح اجلنسية فقد اجاب أ .د .سعود بن عبدهللا الفنيسان بتاريخ 1427/7/4ه ما نصه:
" ..جيوز لك القسم ما دمت معتقداً ِف قلبك بطالن عقيدة الكفر ،وقلبك مطمئن ِبألميان ،وعليك ِف مثل هذا
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احلال ،ان حتلف ِبهلل ال ِبملسيح ،وال أبحد من املخلوقني ،وِف وسعك ان تصمت اثناء اداء القسم ما دام ْجاعيا ان
كان ذلك ِف مكنتك" (. )207
اما حكم االلتزام أبنظمة الدول الكافرة للمسلم املقيم فيها ،فقد افىت الشيخ سلمان العودة بتاريخ
1422/6/16ه وهذا من جوابه " :جيب على املسلم إذا احتاج إىل اهلجرة . .ان خيتار أقل البالد شراً ،واكثرها أماانً
ظلم عنده
على نفسه ودينه واهله وماله ،ولقد امر النيب ( )أصحابه ِبهلجرة من مكة إىل احلبشة ،الن فيها ملكاً ال يُ ُ
احلَبَ َش ِة َج َاوْرَان ِهبَا َخ ْ َري َجا ٍر
أحد ف َع ْن أُِم َسلَ َمةَ ابْنَ ِة أَِِب أ َُميَّةَ بْ ِن الْ ُمغِ َريةِ َزْو ِج النِ ِ
ض ْ
َّيب ( ) قَالَ ْ
ت ":لَ َّما نََزلْنَا أ َْر َ
النَّج ِ
اَّللَ َال نُ ْؤذَى َوَال نَ ْس َم ُع َشْي ئًا نَكَْرُههُ  ، )208( " ...واضاف " وسواء دخل بطرق
اش َّي أ َِمنَّا َعلَى ِدينِنَا َو َعبَ ْد َان َّ
َ
صحيحة او مزورة فهو قد دخل بعقد والتزم وعهد وميثاق ،وحينئذ يلزمه ما التزم به ،وجيب عليه الوفاء ِبلعهد والعقد
( ، )209كما قال تعاىل  :اي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا ِِبلْع ُق ِ
ود . ) 210( 
ُ
َ َ
َ َ ْ
وافىت العلماء ِف موضوع السفر للتعلم ِف بالد الكفار يقول الفنيسان " :أما خوفك من النهي الوارد عن النيب
ٍِ ِ
ِ
ِ ِ
ني " (. )211
ني أَظْ ُه ِر الْ ُم ْش ِرك َ
يم بَْ َ
( ِ) ف احلديث" :أَ َان بَريءٌ م ْن ُك ِل ُم ْسلم يُق ُ
فقد فسرهُ العلماء على ما إذا كانت رغبة االقامة بني الكفار دون سبب شرعي كالسفر لطلب العلم او
العالج" .واذا قصد املسافر إىل بالد الكفار ُمبتها او ُمبة اهلها فقط ،فهذا منهي عنه ِبحلديث" ( . )212ومن املسائل
ِ
ِبألساس على دف ِع الضرائب ،واليت
يقوم
املعاصرة ِف تلك البالد أيضاً :دفع الضريبة حيث أن اقتصاد الدول الغربية ُ
أغلب علماء العصر ذهبوا إىل
تعتربُ املورد األهم مليزانية الدولة  ،كوَنا تتيب النظرة الرأمسالية ِف االقتصاد ُ ،
فنجد أن َ
ِ
وجوب التزِام املسلم املقيم ِف ِ
ِ
ٍ
بشكل عملي
ِبلعهد وامليثاق  ،والذي أبرم
بالد الغرب بدف ِع الضربة لسببنيُ :
األول  :وفاءً
ِ
ال
املسلم عليه الوفاء داينةً هبذا العهد قَ َ
بني املقيم وبني الدولة والذي ُ
يلتزم من خالله املسلم بقوانني الدولة وانظمتها  ،و ُ
تَعاىل  :اي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا ِِبلْعه ِ
حصل الفيزا أو اْلقامة أو
ذلك عندما
ود  وقد وافق
املسلم ضمناً على َ
ُُ
َ َ
َ َ ْ
ُ
َ
اجلنسية .أضف إىل ذلك أن عدم دفعه وحتايله على ذلك يعرضه إىل مواضع يهان فيها ويذل ،واملسلم ال يعطي الذلة
من نفسه ،فضالً عن أن هتربه من دفع الضريبة يدفع الكثري من غري املسلمني إىل إساءة الظن ِبْلسالم واملسلمني،
ويوقعه ذلك أبسوأ مما فر منه ،ويكون فيه إساءة لدينه ،ألن الغش ال جيوز ِف ديننا سواء ِف ذلك للمسلم أو لغريه.
خدمات تُ ِ
والثاين :أن هذه الضرائب تعود غالباً على ِ
ٍ
قد ُمها الدولة  ،وليس جم ِرد ُم ٍ
كوس أتخذها
الفرد واجملتم ِع  ،من
ُ
هناك عدالة ِف أخذها  ،وإعادةِ صرفِها على املواطنني من ِ
ِ
تقدِم
الدولة أو احلاكم
ملصاحله اْلاصة  ،أي مبعَن أن َ
ِ
اْلدمات هلم  ،أما كون الكفار يستخدمون هذه الضرائب ِبلذات ضد اْلسالم فهذا أمر غري ُمقق ،بل إَنم
يستخدموَنا ِ-ف الغالبِ -ف إنشاء املرافق اليت تعود على جمتمعهم ِبْلري والرفاهية ،كاملستشفيات والطرق واألنفاق،
ومساعدة احملتاجني ،والسائل مشمول بكل هذا أو بعضه ،ألنه مستفيد من معظم هذه اْلدمات وهللا أعلم (. )213
الجيوز التهرب من
يقول د .حسني شحاته  ،أُستاذ ِف األزهر":
وفيما يلي بعضاً من فتوى العصر هبذا اْلصوص ُ :
ُ
ِ
ِ
ِ
الباطل  ،وأن
متنع من
الضريبة العادلة اليت يتوافر فيها الشروط التالية وهي :أن تؤخ ُذ ِبلعدل  ،وتنفق ِبلعدل  ،وأن ُ
ِ
ِ
ِ
النفقات العامة ِ
اْلدمات ِ
للناس ْجيعاً ِ
العالج واملياهِ  ،واْلانرةِ ،
مثل :
لتقدمي
دفع
خدمة الدي ِن والتعلي ِم و ِ
من حتصيلها ُ
ِ
مقاصد الشر ِ
التكافل االجتماعي ِ ،
الطرق  ،وكل ما يدخل ِف ِ
اض  ،وشق ِ
وحفظ األعر ِ
واألم ِن  ..و ِ
يعة " (. )214
نطاق
ُ
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حول جوا ِز التهرب من الضريبة ؟ أجاب " :
ويقول د .أْحد احلجي  ،عضو هيئة اْلفتاء ِبلكويت  ،جواِبً على سؤالٍ َ
ُ
مادامت الضريبة ِف تلك ِ
جيوز التهرب منها"
وتوضع ِف موضعها
البالد ُجتب لتُليب مصاحلَ الشعب ،
ِ
َ
الصحيح  ،فال ُ
ُ
( . )215قلت وهللا أعلم الرأي الصواب ِف هذه املسألة ِ :بلنسبة للمقيمني ِف بالد الغرب  ،إن هذه الضربة اليت تفرضها
ِ
ِ
ٍ
تلك البالد قد رضى
مصارف اجملتم ِع
بشكل أو آبخر على
تعود
وبدون ظل ٍم أو حتايلَ .ث أن املسلم الذي دخل َ
الدولة ُ
ال تَعاىل َ :اي أَيُّ َها
بقوانينها ومنها دفع الضربة  ،عليه الوفاء داينةً هبذا العهد  ،وِبلتال عدم دفعها هو نقضان العهد قَ َ
الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا ِِبلْعه ِ
ود . 
ُُ
َ َ ْ

اخلامتة:

ِ
عمل ِف قِ ِ
كل ٍ
طافه  ،وميزةُ ِ
كل ٍ
قيمةَ ِ
َّ
نتائجه  .وبعد هذهِ الرحلَة مع لقد انقش هذا البحث
حبث ِف
إن َ
املتواضع "عبادات االقليات املسلمة ومعامالهتم ِف البالد غري االسالمية" ،فتوصلنا من خالل مباحثه إىل النتائج اآلتية:
 .1ملا كان مصطلح فقه االقليات املسلمة معنيا بشرحية ليست ِبلقليلة من املسلمني  ،ويتمتع افراده
خبصوصيات جامعة بينها ِف جمموعات بشرية اوسع ،فقد ِبتت احلاجة إىل ضرورة اجياد أتصيل عقدي
فقهي مرشد هلا.
 .2وضع ضوابط ومعايري حتكم عملية االجتهاد لالقليات املسلمة.
 .3تسخري قدرات االقليات املسلمة ِف ارجاء املعمورة  ،والتواصل اجلاد معها ،من اجل نشر مفاهيم االسالم
فكراً وسلوكاً ِف تلك البقاع اليت تقطنها تلك االقليات املسلمة.
 .4حث االقليات املسلمة على التفاعل مع جمتمعاهتا  ،واستثمار املناسبات املختلفة لبيان دورهم ِف بناء تلك
اجملتمعات مبا يعزز من مكانة االسالم ِف نظر اجملتمع هناك  ،كي تفتح نوافذ اخرى لنشر شريعته.
 .5العمنل على اجياد كل ما يشجع على وحدة االقليات املسلمة ِف جمتمعاهتا  ،ونبذ اسباب التفرقة
واالختالف بينهم .
ِ
بوية ِف ِ
ِ
البنوك الر ِ
الغرب  ،النعدام ِ
 .6قد يضطر املسلم لشر ِاء دا ٍر عن طر ِيق ِ
بالد ِ
لوجود
اْلسالمية ،
البنوك
ُ ُ ُ
ِ
ِ
تبيع
احلاجة
احلاجة العامة املنزلة منزلة الضرورة ِف حال غيبة البدائل املشروعة كأن تكو َن َ
هناك مؤسسة ُ
ِ
هناك شبه ضرورةٍ  ، ،ورمبا الضرورةِ لشر ِاء ٍ
بيت للسك ِن  ،ألن آجار البيوت الشهري
جتعل َ
ِبألقساط ُ
مياثل ما يدفعه املشرتي للبنك عن ِ
بقرض من ِ
يجوز اْلقدام على شر ِاء البيت ٍ
البنك
بيت مآله التمليك  ،ف ُ
جير فائدة ِف هذه احلالة.
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
األول  :وفاءً ِبلعهد وامليثاق  ،والذي أبرم
 .7وجوب التزام املسلم املقيم ِف بالد الغرب بدف ِع الضربة لسببنيُ :
ِ
ٍ
املسلم عليه
بشكل عملي بني املقيم وبني الدولة والذي ُ
يلتزم من خالله املسلم بقوانني الدولة وانظمتها  ،و ُ
ال تَعاىل   :اي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا ِِبلْعه ِ
املسلم ضمناً على
ود  وقد وافق
الوفاء داينةً هبذا العهد قَ َ
ُُ
َ َ
َ َ ْ
ُ
حصل الفيزا أو اْلقامة أو اجلنسية.
ذلك عندما
َ
َ
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 .8احلرص على شخصية املسلم من حيث االلتزام ِبلواجبات الدينية  ،واحملافظة عليها من الذوِبن ِف تلك
اجملتمعات ،وجتنب االهواء واملعاصي اليت يعج هبا ُميط تلك اجملتمعات واالمر ِبملعروف ،والنهي عن
املنكر.
 .9ملا كان فقه االقليات املسلمة ميثل فقه حياة املسلم ِف البالد غري املسلمة ِ ،بت من الضروري االستجابة
لكل جديد  ،والبحث عن ما يواجهه املسلم هناك ِف خمتلف اوجه احلياة  ،كي يكون مبأمن من
االجتهادات اليت تقود إىل االختالف والفرقة .

وآخر دعواان ان اْلمد هلل رب العاملني:
هوامش البحث

(. )1طبع ِف دار الشروق ،مصر.
(. )2كتاب االمة :العدد  ،61نشر وزارة االوقاف والشؤون االسالمية  ،قطر ،ط ،1رمضان 1418ه  -كانون األول 1997م
(. )3صالح الدين سلطان :الضوابط املنهجية لفقه االقليات االسالمية  ،من كتاب علي بن انيف الشحود ،اْلالصة ِف فقه
االقليات 32-31 ،
(. )4سورة النحل  :اآلية .41
(. )5سورة النحل  :اآلية .110
( . )6سورة الزمر:اآلية .10
( . )7سورة العنكبوت  :اآلايت .3-1
( . )8أبو عبدهللا أْحد بن ُممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين(ت 241:ه):مسند اْلمام اْحد بن حنبل ،حتقيق شعيب
االرانؤوط وآخرون ،د.ط ،نشر مؤسسة الرسالة( ،بريوت1421:ه 2001-م) ،511/11 ،احلديث عن عبدهللا بن عمرو ،واسناده
صحيح على شرط الشيخني ج برقم .6912
( .)9أبو عبدهللا ُممد بن يزيد القزويين  ،ابن ماجه (ت273:ه) :سنن ابن ماجه ،حتقيق ُممد فؤاد عبدالباقي  ،د.ط،نشر دار
الفكر ( ،بريوت :د.ت) ،1413/2 :أبو داؤد سليمان بن االشعث السجستاين (ت275:ه) ،سنن اِب داود  ،حتقيق ُممد ُمي الدين
عبداحلميد  ،د.ط ،نشر املكتبة العصرية (بريوت :د.ت) .262/2
( .)10سورة العنكبوت :اآلية .56 :
( .)11أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري َث الدمشقي (ت774:ه):تفسري القرآن العظيم البن كثري ،حتقيق
ُ:ممد حسني مشس الدين ،د.ط ،نشر :دار الكتب العلمية ( ،بريوت1419 :ه ).262/6 :
( .)12الشيباين  :مسند اْلمام اْحد بن حنبل  37/3 :ح برقم  .1420 :من حديث الزبري بن العوام  ،وقال الطرباين:
سنده ضعيف ،وقال اهليثمي  :رواه اْحد وفيه ْجاعة ل اعرفهم وقال احلافظ العراقي  :سنده ضعيف  ،نور الدين علي بن أِب بكر
اهليثمي(ت807:ه) :جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،ط ،1نشر :دار الفكر ( ،بريوت1412 :ه ) ِبب حيثما وجدت خرياً فأقم  ،ح برقم
.126/4 ،6298
( .)13ابن كثري :تفسري القرآن العظيم.262/6 :
( .)14أبو عبد هللا ُممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري( ،ت256 :ه ) :اجلامع الصحيح،ط، 1نشر :دار
الشعب(،القاهرة،) 1987 - 1407:كتاب بدء الوحي  ،ح برقم .17/4 ،2783
( .)15سورة النساء ،اآلايت99-97 :
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(.)16رواه الثالثة واسناد صحيح ،السجستاين  :سنن أِب داود ِ ،بب النهي عن قتل من اعتصم ِبلسجود ح برقم 2645
ُ ،54/3ممد بن عيسى بن سورة ابو عيسى (ت279:ت) ،الرتمذي :سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد معروف ،د.ط ،نشر :دار الغرب
اْلسالمي ( ،بريوتِ ،)1998 :بب ما جاء ِف كراهية املقام بني اظهر املشركني ح برقم  ،207/3 ،42أبو حفص ،عمر سراج الدين بن
علي بن اْحد ،ابن امللقن (ت: )804:خالصة البدر املنري  ،د .ط  ،نشر مكتبة الرشيد( ،بغداد  :د:ت) ،ح برقم .354/2 ،2576
(.)17أبو الفضل أْحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي (ت852:ه ) :فتح الباري شرح صحيح البخاري ،
د .ط ،نشر :دار املعرفة (بريوت 1379:،ه).39/6،
( .)18أبو العباس ،مشس الدين ُممد بن أِب العباس اْحد بن ْحزة شهاب الدين الرمي (تَ :)1004:ناية احملتاج إىل شرح
املنهاج  ،د .ط ،نشر :دار الفكر( ،بريوت.82/8 :)1984 :
( .)19العسقالين  :فتح الباري شرح صحيح البخاري.341/4 :
( .)20أبو سهلُ ،ممد بن اْحد بن اِب سهل مشس االئمة السرخسي (ت483:ه)  :املبسوط ،د .ط ،نشر :دار املعرفة
(بريوت1414 :ه 1993-م )  50/5 ،و171/6؛ ُممد بن اْحد اْلطيب الشربيين الشافعي(ت977:ه) :مغين احملتاج إىل معرفة معاين
الفاظ املنهاج  ،د .ط نشر دار الكتب العلمية ( ،بريوت54/6 :)1994 :
(.)21السرخسي  :املبسوط.171/6:
(. )22الشربيين  :مغين احملتاج .55/6 :
(. )23أبو العباس ،تقي الدين ابو العباس اْحد بن عبداحلليم ابن تيمية (ت :)728 :الفتاوى الكربى :د .ط ،نشر :دار
الكتب العلمية (بريوت.532/3 :)1987 :
(. )24أبو زكراي ُمي الدين حيَي بن شرف النووي (ت676:ه)  :اجملموع شرح املهذب ،د .ط  ،نشر دار الفكر ( ،بريوت:
د.ت).264/19 :
( . )25أبو زكراي ُميي الدين حيَي بن شرف النووي (ت676 :ه ) :روضة الطالبني وعمدة املفتني ،حتقيق :زهري الشاويش،ط3
،نشر :املكتب اْلسالمي( ،بريوت1412 :ه 1991-م) .282/10:النووي :اجملموع شرح املهذب.264/19 ،
(. )26أبو احلسن علي بن ُممد بن ُممد بن حبيب البغدادي ،الشهري ِبملاوردي (ت450 :ه ):احلاوي الكبري ِف فقه مذهب
اْلمام الشافعي ،حتقيق :الشيخ علي ُممد معوض وعادل أْحد عبد املوجود ،ط ،1نشر :دار الكتب العلمية( ،بريوت 1419 :ه -
 1999م).104/14:
(. )27ابن عابدينُ :ممد امني بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي احلنفي (ت1225:ه)  ،رد املختار على الدر
املختار "حاشية ابن عابدين" ،ط ،2نشر :دار الفكر( ،بريوت1412 :ه 1992-م).166/4 :
( . )28الكاساين :بدائع الصنائع ِف ترتيب الشرائع.130/7 :
(. )29السرخسي :املبسوط.19/10 :
(. )30السرخسي :املبسوط ،114/10 :والغلبة ِف موضوع آخر عنده هي الشوكة.33/10 :
(. )31أبوعبدهللا ،مشس الدين ُممد بن أِب الفتح بن أِب الفضل البعلي(ت709:ه) :املطلع على الفاظ املقنع  ،حتقيق ُ:ممود
االرانؤوط وايسني ُممود اْلطيب ،د .ط ،نشر :مكتبة السواد للتوزيع( ،بريوت1423 :ه 2003-م).وينظر :أبو زيد ،بكر بن عبدهللا بن
ُممد بن ُممد بن عبدهللا بن غيهب(ت1429 :ه) :احلدود والتعازير عند إبن القيم ،ط ،2نشر :دار العاصمة (جدة :د.ت) ص.39:
(. )32عثمان ْجعة ضمريية ،االسالم واجملتمعات االقليمية الدولية  ،جملة البيان ،يصدرها املنتدى االسالمي  ،العدد 142
،ص .8 :
( . )33الكاساين  :بدائع الصنائع.130/7 :
( . )34سورة التوبة ،اآلية.33 :
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(. )35املاوردي :احلاوي الكبري ِف فقه مذهب االمام الشافعي.383-38 /14 :
( . )36ابوبكرُ ،ممد بن أِب بكر بن ايوب بن سعد مشس الدين ابن القيم اجلوزية (ت751:ه):أحكام اهل الذمة  ،حتقيق
:يوسف بن اْحد البكري وشاكر بن توفيق املاوردي  ،د .ط،نشر رمادي للنشر ( ،الدمام 1418 :ه 1997-م).873/2 :
(. )37سورة التوبة :اآلية .1
(. )38أبوسهلُ ،ممد بن اْحد بن اِب سهل مشس االئمة السرخسي(ت483:ه) :شرح السري الكبري ،د .ط ،نشر الشركة
الشرقية لالعالانت ( ،مصر.1782/1،)1971:
( .)39ابن قيم اجلوزية:أحكام أهل الذمة872/2 :
( .)40السرخسي  :شرح السري الكبري .1857/1 :
(.)41السرخسي :شرح السري الكبري.1861/1 :
(.)42السرخسي :شرح السري الكبري.1780/1:
(.)43سورة البقرة  :اآلية.)282(،
( .)44سورة البقرة  :من اآلية.)282(،
( .)45السرخسي :شرح السري الكبري.1781-1480/1:
(ُ .)46ممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ( ت256 :ه )  ،اجلامع املسند الصحيح  ،حتقيقُ : :ممد زهري بن
انصر الناصر  ،ط ،1نشر :دار طوق النجاة (دمشق1422 :ه ) .مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (ت261 :ه ) ،
املسند الصحيح ،حتقيق ُ:ممد فؤاد عبدالباقي  ،د .ط  ،نشر :دار احياء الرتاث العرِب (بريوت :د .ت)ِ ،بب ان الوالء ملن اعتق ح برقم
.1142/2 ،1504
( .)47أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة اْلراساين اجلوزجاين (ت227 :ه ) :سنن سعيد بن منصور  ،حتقيق حبيب الرْحن
االعظمي  ،ط ،1نشر :الدار السلفية( ،اهلند1402 :ه 1982-م)ِ ،بب من راجع أمراءته وهو غائب وهي ال تعلم  ،ح برقم ،1326
355/1؛ ؛ أْحد بن احلسني بن علي بن موسى اْلراساين ،أبو بكر البيهقي (ت458 :ه )  ،السنن الكربى  :حتقيقُ :ممد عبدالقادر
العطا ،د.ط،نشر دار الكتب العلمية ( ،بريوت2003 :م) ِ ، ،بب االختالف ِف مهرها وحترمي نكاحها  ،ح برقم 726/7 :،15545
و .107/3
( .)48يوسف القرضاوي  :فقه اجلهاد دراسة دراسة مقارنة الحكامه وفلسفته ِف ضوء القرآن والسنة،د.ط ،نشر :مركز
القرضاوي للوسطية االسالمية والتحديد ( ،قطر :د.ت).896-890/2:
( . )49القرضاوي :فقه اجلهاد.902-901/2 :
( . )50سورة النحل :اآلية .91:
( .)51رواه اْحد ِف املسند ( )17025وقال خمرجوه :حديث صحيح بشاهده وأبو داود ِف اجلهاد (،)2759الرتمذي
( )6580وقال :حسن صحيح  ،النسائي ِف الكربى ( )8679كالمها ِف السري عن عمر بن عنبه.
( .)52رواه ابو داؤد عن أِب هريرة ُ ،ممد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن ْحيد األزدي احلَ ِميدي أبو عبد هللا بن أِب نصر

(ت488 :ه ) اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم ،حتقيق :علي حسني البواب  ،ط ،2نشر دار ابن حزم ( ،بريوت1432 :ه -
2002م).20/4 :
( .)53القرضاوي  ،فقه اجلهاد .906/2 :
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(  . )54ابو زهرة ُممد  :العالقات الدولية ِف اْلسالم ،د .ط ،نشر :دار الفكر العرِب ( ،القاهرة 1415 :ه -
1995م):ص102،
( . )55سورة آل عمران ،اآلية.75 :
( .)56البخاري  ،اجلامع الصحيح  ،كتاب بدء الوحي ح برقم 186/3 ، 2509؛ مسلم  ،املسند الصحيحِ ،بب الرهن ِف
احلضر والسفر ،ح برقم .1226/3 :1603
(  . )57أبو حبيب بن ْحدي بن سعيد بن ُممود  :موسوعة االْجاع ِف الفقه اْلسالمي  ،ط ، 5نشر( :القاهرة2012 :م)
ص.445 :
)
5
8
(
 .أبو الفضل ،شهاب الدين اْحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي(ت852 :ه ) ،فتح الباري شرح صحيح
البخاري :ترتيب ُ،ممد فؤاد عبدالباقي د .ط ،نشر :دار املعرفة ( ،بريوت1379 :ه ).141/5 :
(  . )59ابن حجر العسقالين  :فتح الباري .410/4 :
(. )60سورة البقرة  :اآلية 275 :
(. )61سورة البقرة  :اآلية .278 :
( . )62البخاري  :اجلامع الصحيح 2515/6 ،1017/3 ،؛ مسلم  ،املسند اجلامع ِ ،بب بيان الكبائر وأكربها  ،ح ر:289
.92/1
( . )63أبو عبدهللا ُممد بن ادريس بن عثمان بن شافع الشافعي (ت204:ه)  :االم ،د.ط ،نشر :دار
املعرفة(،بريوت1410:ه1990-م).262/4 :
( . )64الشافعي :الم.241/4 :
( . )65رواه مسلم وللبخاري حنوه من حديث أِب جحيفة  .أبو إبراهيم ُ ،ممد بن امساعيل بن صالح بن ُممد احلسين
الكحالين  ،عز الدين (ت 1182 :ه ) :سبل السالم  ،د .ط،نشر :دار احلديث ( ،بريوت :د.ت).49/2 :
( . )66أبو زكراي ُمي الدين حيَي بن شرف النووي(ت861:ه) :املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج  ،ط ،2نشر :دار
احياء الرتاث العرِب( ،بريوت1392 :ه ).26/11 :
() 67
ب الْ َق ْر ِ
ض.34/4 ،أبوعبدهللا ،مشس الدين ُممد بن ُممد بن عبد
 .ينظر :النووي :روضة الطالبني وعمدة املفتنيَِ ،ب ُ
الرْحن الطرابلسي (ت954 :ه ) :مواهب اجلليل ِف شرح خمتصر خليل،ط ، 3نشر :دار الفكر (بريوت1412 :ه -
1992م).547-546/4:
( . )68ومنهم اللجنة الدائمة ِف احلجاز ،وجممع الفقه اْلسالمي بقراره املرقم  )3/11(23:بشأن استفسارات املعهد العاملي
للفكر اْلسالمي بواشنطن واملنعقد ِف دورة مؤمتره الثالث بعمان من  13-8صفر 1407ه  .ينظر :شبكة االنرتنت:
www.fiqhacademy.org.sa/qrar
( . )69أبو ُُممد ،عبدهللا بن أِب زيد عبد الرْحن النفري القريواين (ت386 :ه)  :النوادر والزايدات على ما ِف املدونة من
غريها من األُمهات  ،حتقيق :عبد الفتاح ُممد احللو  ،ط ،1نشر :دار الغرب اْلسالمي( ،بريوت1999 :م).324/3،
( . )70أبو ُُممد  ،مالك بن أنس بن عاد األصبحي(ت179:ت) :املدونة ،ط ،1نشر :دار الكتب العلمية ( ،بريوت :
 1415ه1994-م ) .
( . )71أبو حسني ،القاضي عبد الوهاب البغدادي املالكي (ت422 :ه )  :اْلشراف على نكت مسائل اْلالف ،قارن بني
نسخه وخرج أحاديثه وقدم له احلبيب بن طاهر ،ط، 1نشر ، :دار بن حزم(بريوت1420 :ه 1999 ،م) .456 7 ،
( . )72الشافعي :األُم .379/7 ،
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( . )73النووي :روضة الطالبني وعمدة املفتني  .397/3 ،أبو العباس  ،مشس الدين ُممد بن أْحد بن ْحزة شهاب الدين
الرملي (ت1004 :ه ) َناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،ط أخرية  ،نشر  :دار الفكر(بريوت1404 :ه 1984-م).426/3،أْحد بن عبد
الرزاق بن ُممد بن أْحد املغرِب الرشيدي (ت1096 :ه) :حاشية املغرِب على َناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،د .ط  ،نشر :دار الفكر
للطباعة (بريوت 1404 :ه 1984 -م) .131/3 ،
( . )74املاوردي :احلاوي الكبري ِف فقه مذهب االمام الشافعي .136/5 ،
( . )75الشافعي :األُم .262/4،
( . )76الشافعي :األُم  .546/5،إمساعيل بن حيَي بن إمساعيل ،أبو إبراهيم املزين (ت264 :ه )  :خمتصر املزين (مطبوع
ملحقا ِبألم للشافعي)  ،د .ط ن نشر :دار املعرفة (بريوت1410 :ه 1990-م).366/8 ،املاوردي  :احلاوي الكبري ِف مذهب االمام
الشافعي .146/13 ،
( . )77أبو ُممد ،موفق الدين عبد هللا بن أْحد بن ُممد  ،الشهري ِببن قدامة املقدسي (ت620 :ه )  :املغين ،حتقيق:
الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،والدكتور عبد الفتاح ُممد احللو
ط  ،3نشر:عال الكتب( ،الرايض 1417 :ه 1997 -م).98/6،
( . )78أبو القاسم  ،عمر بن احلسني بن عبد هللا اْلرقي( ،ت334 :ه ) مَت اْلرقى على مذهب اِب عبد هللا أْحد بن
حنبل الشيباين  ،د .ط  ،نشر : :دار الصحابة للرتاث(بريوت1413 :ه 1993-م) .141/1،إبن قدامة :املغين  .152/13،أبو احلسن
 ،عالء الدين علي بن سليمان الدمشقي احلنبلي املرداوي ( ،ت885 :ه ) :اْلنصاف ِف معرفة الراجح من اْلالف ،ط، 2نشر :دار
إحياء الرتاث العرِب(بريوت :د.ت) .52/5،
( . )79أبو عبدهللا ُممد بن مفلح بن ُممد بن مفرج ،أبو عبد هللا ،مشس الدين املقدسي الراميَن احلنبلي (ت763 :ه ) :
الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي  ،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،ط ، 1نشر :مؤسسة الرسالة
(بريوت 1424 :ه 2003 -م) . 292/6 ،
( . )80الشافعي  :األُم .379/7 ،
( . )81ينظر :د .وهبة الزحيلي  :املعامالت املالية املعاصرة  ،ط ،6نشر :دار الفكر ( ،بريوت1429:ه-
2008م)،ص254:و .260
( . )82النيسابوري :املسند الصحيح ( صحيح مسلم) ِ ،بب العرف وبيع الذهب ِبلورق  ،ح برفم  ،1584 :و، 1583
 .121/3الشيباين :مسند األمام أْحد بن حنبل ،ح برقم .121/3 ، 11928 :
(ُ . )83ممد بن إمساعيل األمري الكحالين الصنعاين (املتوِف 1182 :ه ) :سبل السالم،ط ، 4نشر :مكتبة مصطفى الباِب
احلليب( مصر1379 :ه 1960 -م).38/3،
( .)84ينظر :الزحيلي:املعامالت املالية املعاصرة ،ص.255-254:
(.)85النووي  :اجملموع شرح املهذب .392/9 ،
(ُ .)86ممد بن احلسن الشيباين (ت189:ه ) شرح السري الكبري  ،حتقيق ُ :ممد حسن ُممد إمساعيل ،ط ، 1نشر :دار
الكتب العلمية( بريوت 1417 :ه 1997 ،م) .183/4،
ِ
( .)87القريواين :النَّوادر و ِ
املد َّونة من غريها من األُمهات .324/3،
الزايدات على َما ِف َ
(.)88سورة البقرة  ،اآليتان ( .)279-278
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( .)89أبو جعفرُ ،ممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الطربي (ت310 :ه )  :جامع البيان ِف أتويل القرآن  ،حتقيق:
الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي  ،ط ، 1نشر :دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واْلعالن ( الرايض 1422 :ه -
 2001م ) .49/5 ،
(.)90ينظر :املاوردي :احلاوي الكبري  .186/14 ،النووي :اجملموع شرح املهذب .229/11 ،الطربي  :جامع البيان ِف أتويل
القرآن .54 /5 ،
( .)91أبو عبد هللا ُممد بن احلسن بن فرقد الشيباين (ت189 :ه ) :السري  ،حتقيق  :جميد خدوري،ط 1نشر :الدار املتحدة
للنشر ( بريوت ، )1975 :ص.181-180:
(. )92ابن عابدين  :رد احملتار على الدر املختار.186/5:وينظر :الشافعي :األُم .379-378/7،
( . )93ينظر :السرخسي :املبسوط .56/14،وينظر :الشيباين :السري  ،ص .181:عبد الرْحن بن دار إحياء الرتاث العرِب
(بريوت :د .ت) .363/1 ،
(ُ .)94ممد بن احلسن بن فرقد الشيباين(ت189:ه)  :شرح السري الكبري ،حتقيقُ :ممد حسن إمساعيل ،ط ،1نشر :دار
الكتب العلمية ( ،بريوت1417 :ه1997 -م)  .183/4 ،وينظر :الشيباين:السري،ص .181:ابن عابدين :رد احملتار على الدر
املختار.186/5:
( . )95ينظر :أبو عبد هللا ُ،ممد بن احلسن بن فرقد الشيباين (ت189 :ه ) :السري
حتقيق ::جميد خدوري ،ط ، 1نشر :الدار املتحدة للنشر(بريوت1972 :م)،ص.179:
الشافعي :األُم .378-377/7،
(. )96أبو جعفر أْحد بن ُممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي (ت321 :ه ):شرح مشكل اآلاثر  ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط  ،ط ، 1نشر :مؤسسة الرسالة (بريوت 1415 :ه ).249/8:
( . )97أبو عُبيد القاسم بن سالم بن عبد هللا اهلروي البغدادي (ت224 :ه ):األموال حتقيق :خليل ُممد هراس ،د .ط ،نشر:
مكتبة الكليات األزهرية (،القاهرة 1395:ه ) :ص.402:
( .)98الطحاوي  :شرح مشكل اآلاثر  ،حتقيق :شعيب األرنؤوطنط 1نشر :مؤسسة الرسالة (بريوت 1415 :ه
 1494 ،م) .249/8 ،
( .)99الكاساين :بدائع الصنائع .132/7 ،
(. )100كمال الدين ُممد بن عبد الواحد السيواسي  ،إبن اهلمام (،ت561 :ه) :فتح القدير ،د .ط ،نشر :دار الفكر
(بريوت :د.ت) .38/7،
( .)101السرخسي :املبسوط.58/14 ،
( .)102أبو املعال برهان الدين ُممود بن أْحد بن عبد العزيز بن عمر بن َم َازةَ البخاري احلنفي (ت616 :ه )  :احمليط الربهاين
ِف الفقه النعماين فقه اْلمام أِب حنيفة  ،حتقيق :عبد الكرمي سامي اجلندي ،ط ، 1نشر( دار الكتب العلمية ،بريوت  1424 :ه -
 2004م).231/7 ،
( .)103الطحاوي :شرح مشكل اآلاثر.249/8،
( . )104أبو عُبيد القاسم بن سالم بن عبد هللا اهلروي البغدادي (ت224 :ه ) ،األموال حتقيق :خليل ُممد هراس،د.ط ،نشر:
مكتبة الكليات األزهرية 1395(،ه :،القاهرة، ):ص.402:
()105
ِ
ِ
اب ِ
َسنَ َد الْب ْي َه ِق ُّي ِِف الْم ْع ِرفَ ِة ِِف كِتَ ِ
ِ
الس َِري
.قال الزيلعيَ " :ال ِرَِب بَْ َ
يب ،ل أَجدهُ َوأ ْ َ
ني ال ُْم ْسل ِم َوا ْحلَْرِِِب ِِف َدا ِر ا ْحلَْرب" :غَ ِر ٌ
َ
ِ
ِ
ول َعن رس ِ
َن ب ْعض الْم ْشي َخ ِة حدَّثَنَا َعن مكْح ٍ
الَ" :ال ِرَِب
اَّللِ ( )أَنَّهُ قَ َ
فَّ :إَّنَا قَ َ
ال :قَ َ
َع ْن الشَّافِعِيِ ،قَ َ
ول َّ
وس َ
ْ َ ُ
ال أَبُو َحني َفةَ َه َذا أل َّ َ َ َ َ َ
ْ َُ
ال أَبُو يُ ُ
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ال الشَّافِعِي :وه َذا لَيس بِثَابِ ٍ
ني أ َْه ِل ا ْحلر ِ
الَ " :وأ َْه ِل ِْ
تَ ،وَال ُح َّجةَ فِ ِيه" .أبو الفضل أْحد بن علي بن ُممد بن
اْل ْس َالِم" ،قَ َ
ب" ،أَظُنُّهُ قَ َ
بَْ َ
َْ
ُّ َ َ ْ َ
أْحد بن حجر العسقالين (ت 852 :ه ) :الدراية ِف ختريج أحاديث اهلداية
حتقيق  :السيد عبد هللا هاشم اليماين املدين ،د .ط  ،نشر :دار املعرفة (بريوت :د.ت) . 158/2 ،
( .)106السرخسي :املبسوط.56/14 ،
( .)107الكاساين  :بدائع الصنائع .132/7 ،
( .)108أبو بكر ُ ،ممد بن عبد هللا بن العرِب االشبيلي املالكي (ت543 :ه ) أحكام القرآن  ،ط ، 3نشر :دار الكتب
العلمية( ،بريوت  1424 :ه  2003 -م) .649-648/1 ،
( .)109ينظر :الزحيلي  ،املعامالت املالية املعاصرة ،ص.259-258:
()110
َّيب ))ح برقم .1218 :أبو بكر ،أْحد بن
ب َح َّج ِة النِ ِ
 .النيسابوري  :املسند الصحيح املختصر (صحيح مسلم) َِ ،ب ُ
احلسني بن علي بن موسى اْلُ ْسَرْوِجردي اْلراساين  ،البيهقي (ت458 :ه )  :السنن الكربى  ،حتقيقُ :ممد عبد القادر عطا  ،ط، 3
ب َحتْ ِرِمي ِ
ضوعٌ َمْرُدودٌ إِ َىل َرأ ِ
ْس ال َْم ِال  ،ح
الرَِبَ ,وأَنَّهُ َم ْو ُ
نشر :دار الكتب العلمية ( ،بريوت  1424 :ه  2003 -م) َِب ُ
برقم.450/5 ،10464 :
( .)111الطحاوي :شرح مشكل اآلاثر.247/8،
ٍ
ول هللاِ ()وهو ِخبَيرب بِ ِق َالدةٍ
( .)112فعن علَي بن رِب ٍح اللَّخ ِمي ،ي ُق ُ ِ
ول :أُِِتَ َر ُس ُ
ي ،يَ ُق ُ
صا ِر َّ
ت فَ َ
َ ُ َ ْ ََ َ
ولَ :مس ْع ُ
ضالَةَ بْ َن عُبَ ْيد ْاألَنْ َ
ْ َّ َ
ُ َّ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
بَ ،وِهي ِم َن ال َْمغَ ِ
َّ
َّ
ب
ال َهلُْم َر ُس ُ
ول هللا )ِ)بلذ َهب الذي ِف الْق َال َدة فَنُزِعَ َو ْح َدهَُُ ،ثَّ قَ َ
ان تُبَاعُ ،فَأ ََمَر َر ُس ُ
ول هللا )« :(الذ َه ُ
ف َيها َخَرٌز َوذَ َه ٌ َ
ِ ِِ
ٍ
لذ َه ِ
ِِب َّ
ضالَةَ
وع ْن فَ َ
ب ،ح برقمَ .1213/3 ،1591 :
ب َوْزًان بَِوْزن» النيسابوري :املسند الصحيح املختصرَِ ،ب ُ
ب بَْي ِع الْق َال َدة ف َيها َخَرٌز َوذَ َه ٌ
صلْت ها ،فَوج ْد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ت
بْ ِن عُبَ يْ ٍد ،قَ َ
ْين عَ َشَر دينَ ًارا ،فَ َذ َكْر ُ
ب َو َخَرٌز ،فَ َف َّ ُ َ َ َ ُ
ال :ا ْش َرتَيْ ُ
ْين عَ َشَر دينَ ًارا ،ف َيها ذَ َه ٌ
ت ف َيها أَ ْكثَ َر م ِن اث َْ
ت يَ ْوَم َخيْ ََرب ق َال َدةً ِبث َْ
ِ ِِ
ِ
ب ،ح برقم:
ك لِلنَِّ ِيب ) ، (فَ َق َ
الَ« :ال تُبَاعُ َح َّىت تُ َف َّ
ذَل َ
ص َل» النيسابوري :املسند الصحيح املختصرَِ ،ب ُ
ب بَْي ِع الْق َال َدة ف َيها َخَرٌز َوذَ َه ٌ
لذ َه ِ
ب ِِب َّ
.1213/3 ، 1591وِف روايةَ« :ال تَبِيعُوا َّ
ب ،إَِّال َوْزًان بَِوْزٍن» ح برقم1214/3 ، 1591 :
الذ َه َ
( . )113ينظر :الكاساين  :بدائع الصنائع .132/7 ،السرخسي  :املبسوط.57/14 ،
( . )114ابن عابدين :رد احملتار على الدر املختار.186/5 ،
( . )115ابن اهلمام  :فتح القدير  .39/7 ،ابن عابدين  :حاشية رد احملتار .186/5 ،ابن جنيم :البحر الرائق شرح كنز
الدقائق.147/6 ،
(.)116ابن اهلمام :فتح القدير.39/7 ،
(.)117ينظر  :الزحيلي  :فتح القدير ،ص.254 :
( .)118قال الزيلعي ِف قو ِله عليه السالم ال رِب بني املسلم واحلرِب ِف دار احلرب قلت :غريب ،وأسند البيهقي ِف املعرفة ِف
كتاب السري عن الشافعي قال قال أبو يوسف اَّنا قال أبو حنيفة هذا ألن بعض املشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم أنه قال ال رِب بني أهل احلرب أظنه قال وأهل اْلسالم قال الشافعي وهذا ليس بثابت وال حجة فيه  .الزيلعي :نصب الراية .44/4
(.)119املاوردي :احلاوي الكبري.75/5 ،
( .)120عبد العزيز بن مربوك األْحدي :اختالف الدارين وآاثره ِف أحكام الشريعة اْلسالمية،ط ، 1نشر :عمادة البحث
العلمي ِبجلامعة اْلسالمية( ،املدينة املنورة 1424 :ه 2004-م ) .230/2 ،
( . )121الشافعي :األُم  .375/7 ،األْحدي :اختالف الدارين وآاثره ِف أحكام الشريعة .230/2 ،
( . )122وهبة الزحيلي  :حكم تعامل األقليات املسلمة ِف اْلارج مع البنوك الربوية والشركات اليت تتعامل ِبلرِب  ،حبث مقدم
جملمع علماء الشريعة أبمريكا ،نشر :جملة دراسات اقتصادية إسالمية املعهد اْلسالمي للبحوث والتدريب – البنك اْلسالمي للتنمية ،
(جدة  :رجب 1421ه (2000م)  ،اجمللد الثامن  -العدد األول  ،ص.51:
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( .)123مصطفى أْحد الزرقا :فتاوى مصطفى الزرقا ْ ،جع  :جمد أْحد مكي  ،ط ، 1نشر :دار القلم (بريوت1420 :ه-
1999م) ،ص.620:وينظر :د .يوسف القرضاوي  ،فقه األقليات املسلمة حياة املسلمني وسط اجملتمعات األُخرى  ، ،ط ، 1نشر :دار
الشروق (مصر :د.ت) ،ص.168:
(. )124جمموعة من العلماء  ،فتاوى اللجنة الدائمية للبحوث العلمية واْلفتاء  ،ط ، 1نشر :دار املؤيد( الكويت1984:م) ،
فتوى رقم.85/42 :
( .)125علماء وطلبة علم فتاوى واستشارات موقع اْلسالم اليوم http://www.islamtoday.net :نقالً  :عن املكتبة
الشاملة  ،اصدار اْلامس .181/17:
( .)126أبو عبد هللا بدر الدين ُممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي (ت794 :ه ) :املنثور ِف القواعد الفقهية ، ،ط ، 2نشر:
وزارة األوقاف الكويتية  (،الكويت1405:ه1985-م).317/2،
(.)127عبدهللا بن الشيخ احملفوظ بن بيه  :صناعة الفتوى وفقه األقليات ،ط 1نشر :مركز الدراسات واألحباث وإحياء الرتاث،
سلسلة دراسات وأحباث ( جدة1433 :ه2012-م) ،ص265:
(ُ .)128ممد بن أِب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (ت751 :ه ) إعالم املوقعني عن رب العاملني،
حتقيقُ :ممد عبد السالم إبراهيم،ط ، 1نشر :دار الكتب العلمية (يريو1411 :ه 1991 -م).11/3،
( .)129أبو ُممد علي بن أْحد بن سعيد بن حزم األندلسي (ت456 :ه ) :احمللى ،د.ط  ،نشر :دار الفكر
(بريوت :د.ت).176/1 ،
( . )130سورة البقرة  ،اآلية.137 :
( .)131اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت771 :ه )  :األشباه والنظائر،ط 1نشر :دار الكتب العلمية
(بريوت1411 :ه 1991 -م) ،ص .84 :على ْجعة ُممد عبد الوهاب  :املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية  ،ط ، 2نشر :دار السالم
(القاهرة 1422:ه 2001 -م)  ،ص.337:
ول هللاِ )ََ ،)نَى عن ب ي ِع الْمزاب نَ ِة .وأَرخص ِِف ب ي ِع الْعراايِ ،خبر ِصها ِمن التَّم ِر .وإََِّّنَا فَ َّر َق ب ِ
ك :أ َّ
( .)132أ َّ
َن َر ُس َ
َن ال ُْمَزابَنَةَ
ني ذل َ
َْ َ
َ ْ َْ ُ َ َ َ ْ َ َ َْ ََ َ َْ َ َ ْ َ
َن ب يع الْعرااي ،علَى وج ِه الْمعر ِ
ِ
ِ ِ ِ
وف .الَ ُم َكايَ َسةَ فِ ِيه .بن مالك :املوطأ ِ ،بب بيع الطعام  ،ح برقم :
بَْي ٌع َعلَى َو ْجه ال ُْم َكايَ َسةَ ،والت َج َارةَ .وأ َّ َْ َ ََ َ َ َ ْ َ ْ ُ
َّب )ِِ (ف بَْي ِع ال َْعَر َااي ِخبَْر ِص َها ِم َن الت َّْم ِر" البخاري:
 .94/4 ،2394وجاء ِف صحيح البخاريَ ":ع ْن أ َِب ُهَريْ َرةَ ) (قَ َ
ص النِ ُّ
ال َر َّخ َ
ِ
ب ِِف َحائِ ٍط أ َْو ِِف َخنْ ٍل  ،.ح برقم.487/8 ،2382 :
صحيح البخاريِ ،بب َّ
الر ُج ِل يَ ُكو ُن لَهُ ممٌََّر  ،أ َْو ش ْر ٌ
(.)133أبوبكرُ ،ممد بن عبدهللا ابن العرِب األندلسي املالكي(ت543:ه) :القبس ِف شرح موطأ ابن أنس ،حتقيق :أمين نصر
األزهري وعالء إبراهيم األزهري  ،د .ط  ،نشر :دار الكتب العلمية(بريوت :د.ت) .198/3 ،
( .)134عبد الوهاب خالف (ت 1375 :ه )  :علم أصول الفقه ،ط ، 8نشر  :مكتبة الدعوة  -شباب األزهر ،دار القلم
(بريوت :د.ت)  ،ص.210:
( .)135أبو املعال ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن ُممد اجلويين  ،امللقب إبمام احلرمني (ت478 :ه )  :الربهان ِف
أصول الفقه حتقيق :صالح بن ُممد بن عويضة  ،ط، 1نشر ::دار الكتب العلمية (بريوت  1418 :ه  1997 -م) .79/2،أبو
املظفر ،منصور بن ُممد بن عبد اجلبار ابن أْحد املروزى السمعاين التميمي احلنفي َث الشافعي (ت489 :ه )  :قواطع األدلة ِف األصول
حتقيقُ :ممد حسن ُممد حسن امساعيل الشافعي  ،ط 1نشر :دار الكتب العلمية( ،بريوت 1418 :ه 1999-م ) .79/2،
(.)136أبو حامدُ ،ممد بن أْحد الغزال (ت505 :ه) :شفاء الغليل ِف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل ،حتقيقْ :حد
عبيد الكبيسي ،د.ط نشر :مطبعة اْلرشاد(بغداد1319:ه) ،ص.246:
( .)137ابن بيه  :صناعة الفتوى وفقه األقليات ،ص.266:
(.)138الشافعي :األُم .28/3 ،
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( .)139سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطوِف  ،أبو الربيع ،جنم الدين (ت716 :ه )  :شرح خمتصر الروضة  ،حتقيق  :عبد
هللا بن عبد احملسن الرتكي ،ط 1نشر :مؤسسة الرسالة (بريوت 1407 :ه  1987 -م) . 207/3،
( .)140ابن بيه  :صناعة الفتوى وفقه األقليات ،ص29:
( .)141الزحيلي  :املعامالت املالية املعاصرة  ،ص.261:
( .)142سورة املمتحنة ،اآلية. )8( :وينظر :أبو عبدهللا ُممد بن اْحد بن أِب بكر  ،مشس الدين القرطيب (ت671 :ه ) :اجلامع
ألحكام القرآن  ،حتقيق  :اْحد الربدوين وابراهيم اطفيش ،ط ،2نشر :دار الكتب املصرية ( ،القاهرة .58/18 :)1964 :
( .)143القرطيب:اجلامع ألحكام القرآن.58/18 :
(. )144ابن القيم اجلوزية  ،احكام اهل الذمة .441/1 :
(  . )145أبو العباس تقي الدين اْحد بن عبداحلليم ابن تيمية( ،ت728 :ه ) اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة اصحاب اجلحيم
 :حتقيق :انصر عبدالكرمي العقل ،ط ،7نشر :دار عال الكتب ( ،بريوت.500/1 :)1999 :
(  . )146البيهقي :السنن الكربى ِ ،بب كراهة الدخول على اهل الذمة  ،ح 392/9 ،8861؛ ابن تيمية  :اقتضاء الصراط
املستقيم  .511/1 :ابن القيم اجلوزية  ،احكام اهل الذمة.1247/3 :
(. )147اسناده صحي :البيهقي ،السنن الكربى ِ ،بب كراهية الدخول على اهل الذمة ِف كنائسهم ،392/9 :ابن القيم
اجلوزية :احكام اهل الذمة.1248-1247/3 :
( . )148صحيح البخاري  :ح برقم  1356كتاب بدء الوحي.118/2 :
(  .)149أبو ُممد ُممود بن أْحد بن موسى بن أْحد بن حسني بدر الدين العيَن (ت855 :ه )  :عمدة القارئ شرح صحيح
البخاري ،د .ط  ،نشر :دار احياء الرتاث العرِب ( ،بريوت :د.ت).175/8:
( . )150ابن القيم اجلوزية :احكام اهل الذمة .430/1 :
(  . )151العيين :عمدة القارئ.218/21 :
(  . )152أبو ُممد زين الدين بن ابراهيم بن ُممد ( ،ت970 :ه ) :البحر الرائق شرح كنز احلقائق  ،ط ،2نشر :دار الكتاب
اْلسالمي( ،بريوت :د.ت).232/8 :
( . )153ابن القيم اجلوزية  :احكام اهل الذمة.427/1 :
( . )154ابن القيم اجلوزية :احكام اهل الذمة.427/1 :
( . )155ابن قيم  :أحكام أهل الذمة.435/1:
(. )156ابن القيم اجلوزية  :احكام اهل الذمة.436-435/1 :
(. )157أبو حسني منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن ادريس البهوِت احلنبلي( ،ت1051 :ه ):كشاف القناع
عن مَت االقناع ،د .ط نشر :دار الكتب العلمية (بريوت :د.ت).161/2 :
(  . )158البهوِت :كشاف القناع.122/1 :
( . )159سورة االنفال  :من اآلية .72
( . )160أبو العباس شهاب الدين اْحد بن ادريس بن عبدالرْحن (ت684 :ه ) :الذخرية ،حتقيقُ :ممد حجي وسعيد اعراب
وُممد بو خربة ،نشر :دار الغرب االسالمي ( ،بريوت.481/2 :)1994 :
(  . )161الشربيين  :مغين احملتاج .41/2 :
(  . )162الشربيين :مغين احملتاج .42/2 :
( . )163املاوردي  :احلاوي الكبري ِف فقه مذهب اْلمام الشافعي .62/3:النووي :اجملموع شرح املهذب.285/5 :
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(  .)164بن رشدُ ،ممد بن أْحد أبو الوليد القرطيب (ت520 :ه ) ،حتقيقُ :ممد حجي وآخرون :البيان والتحصيل
والشرح والتوصية والتعليل ملسائل املستخرجة ،ط ،2نشر :دار الغرب االسالمي ( ،بريوت1408 :ه 1988-م).283/2 :
( . )165فتاوى اللجنة الدائمة ْ:جع وترتيب اْحد عبد الرزاق الدرويش ( ،الرايض :د.ت).333/7 :
( . )166البخاري ،اجلامع الصحيح ِ:بب القليل من اهلبة  ،ح برقم 153/3 ،2568؛ وينظر ِبب قبول اهلدية من
املشركني .163/3 :
( . )167البيهقي  :السنن الكربى ِ:بب ما جاء ِف هدااي املشركني لالمام  ،ح برقم .361/9 ،18790
( . )168مسلم  :املسند املختصر الصحيح ِ ،بب من فضائل سعد بن أِب وقاص (رضي هللا عنه) ح برقم  ،1916/4 :ابن
حنبل ،املسند  ،ح برقم  .90/21 ،13395الطحاوي  :شرح معاين اآلاثر)،ح برقم .247/4 :
( . )169رواه ابو داود والدارمي وصححه احلاكم  ،ابو داود  :السنن ِ ،بب ِف لبس الصوف والشعر ،ح برقم :4034
44/4؛ أبو ُممد عبد هللا بن عبد الرْحن بن الفضل بن َهبرام بن عبد الصمد الدارمي ،السمرقندي (ت255 :ه ) :سنن الدارمي  ،د.
ط ،نشر وزارة االوقاف املصرية ( ،القاهرة :د.ت) ،ح برقم .498/7 :2549
( . )170العيين  :عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، 168/13 :واحلديث رواه الطرباين ِف املعجم الكبري وفيه :زكراي بن حيَي
الكسائي وهو ضعيف جدا ،الطرباين  ،املعجم الكبري ،ح برقم .12/4 :3497
(  . )171البخاري :اجلامع الصحيح ِ ،بب ما من النيب ( )على االسارى من غري ان خيمس :ح برقم .91/3139:4
(  . )172الصنعاين  :سبل السالم.482/2 :
( . )173العيين :عمدة القارئ شرح صحيح البخاري.28/12 :
( . )174زين الدين عبدالرْحن بن اْحد بن رجب بن احلسن السالمي البغدادي (ت795 :ه )  :جامع العلوم واحلكم ِف شرح
ِخسني حديثاً من جوامع الكلم  ،حتقيق :شعيب االرانؤوط وابراهيم ِبجس ط ،7نشر مؤسسة الرسالة( ،بريوت1422 :ه 2001-م):
.158/2
( . )175القرياط :مقدار معلوم عند هللا  ،واملراد نقص جزء من اجزاء عمله  ،العيين  :عمدة القارئ.158/12 :
()176
ب ْاأل َْم ِر بِ َقْت ِل
.البخاري  :اجلامع الصحيح  ،ح برقم  . 158/4: 3324النيسابوري :املسند الصحيح املختصر َِ ،ب ُ
الْكِ َال ِ
ب  ،ح برقم . 103/3 : 1575
(. )177أبو عمر ،يوسف بن عبد هللا بن ُممد بن عبد الرب بن عاصم القرطيب (ت463 :ه )  ،التمهيد ملا ِف املوطأ من املعاين
واألسانيد :حتقيق :مصطفى بن أْحد العلوي وُممد عبد البكري  ،د .ط ،نشر : :وزارة عموم األوقاف والشؤون اْلسالمية (املغرب :
 1387ه ) .221/14:
( . )178العيين :فتح الباري شرح صحيح البخاري.6/5 :
( . )179القرطيب  :التمهيد .221/14 :
( . )180العيين :فتح الباري شرح صحيح البخاري.6/5 :
(. )181العيين  :فتح الباري شرح صحيح البخاري .6/5 :أبو سعيد ُ،ممد بن علي بن ُممد بن عبد هللا الشوكاين (ت:
1250ه ) :نيل األوطار  ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي  ،ط، 1نشر :دار احلديث ( ،مصر 1413 :ه 1993 -م) .146/8 :
( .)182النووي :املنهاج شرح صحيح مسلم  ، /3 :و .115-114/8
( .)183سورة املائدة ،اآلية. )5( :
( . )184أبو اسحاق  ،ابراهيم بن علي بن يوسف الشريازي (ت476 :ه ) :املهذب ِف فقه االمام الشافعي  ،د .ط  ،نشر
دار الكتب العلمية ( ،بريوت :د.ت) .457/1 :النووي :اجملموع شرح املهذب.74/9:
(. )185الكاساين :بدائع الصنائع .46-45/5 :
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( . )186أبو ُممد عثمان بن علي بن ُمجن البارعي  ،فخر الدين الزيلعي احلنفي (ت 743 :ه ) :تبيني احلقائق شرح كنز
ِ
يب (ت 1021 :ه ) د .ط ،
الدقائق وحاشية الشليب  ،احلاشية :شهاب الدين أْحد بن ُممد بن أْحد بن يونس بن إمساعيل بن يونس الشلِْ ُّ
نشر  :املطبعة الكربى االمريية( ،القاهرة 1313 :ه ).109/2 :
(  . )187السرخسي :املبسوط  .27/24 :أبو القاسم سليمان بن أْحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،الطرباين (ت:
360ه ) :املعجم الكبري حتقيق ْ :حدي بن عبد اجمليد ،ط، 2نشر :مكتبة ابن تيمية (القاهرة :د.ت)،ح برقم 230/22 :603
( .)188السرخسي :املبسوط .27/24 :
( . )189النووي  :اجملموع شرح املهذب.78/9:
( . )190سورة املائدة  ،اآلية )5( :
(. )191ابن القيم اجلوزية  :احكام اهل الذمة.794/2 :
( . )192البيهقي  :السنن الكربى .280/7 :
( . )193ينظر :ابن كثري  ،تفسري القرآن العظيم.437/1:
(. )194ابن القيم اجلوزية :احكام اهل الذمة  .795/2 :الزيلعي :تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِ
الشلِْ ِيب.109/2:
(. )195أبو ُممد موفق الدين عبد هللا بن أْحد بن ُممد  ،الشهري ِببن قدامة املقدسي (ت 620 :ه ) :املغين ،حتقيق :د .عبد
هللا بن عبد احملسن الرتكي ،و د .عبد الفتاح ُممد احللو،ط، 3نشر :عال الكتب( ،الرايض1417 :ه 1997 -م) .239/1:النووي
:اجملموع شرح املهذب .233/16:الزيلعي  :تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِ
الشلِْ ِيب.109/2:
( . )196سورة البقرة ،اآلية.)221( :
( .)197من سورة البقر :اآلية)221( :
( . )198ابن القيم اجلوزية  :احكام اهل الذمة 799/2 :
(.)199سورة النساء  :اآلية (.)25
( . )200ابن القيم اجلوزية :احكام اهل الذمة.805-803/2 :
( . )201ابن القيم اجلوزية  :احكام اهل الذمة.809/2 :
( . )202احلديث رواه البيهقي وابن ماجه  ،البيهقي :السنن الكربىِ ،بب استحباب التزوج بذات الدين  ،ح برقم :13469
128/7؛ أبو عبد هللا ُممد بن يزيد القزويين( ،ت273 :ه )  ،ابن ماجه :سنن ابن ماجه ،حتقيقُ :ممد فؤاد عبد الباقي  ،د .ط ،نشر:
دار إحياء الكتب العربية (مصر :د.ت) ،ح برقم  .597/1 :1859العسقالين  :التلخيص احلبريِ ،بب ما جاء ِف استحباب النكاح ،
ط قرطبة ،ح برقم 305/1582:3؛ الصنعاين :سبل السالم .163/2 :
(. )203الصنعاين :سبل السالم.163/2 :
( .)204الشحود  ،علي بن انيف  :اْلالصة ِف فقه االقليات 1428( ،ه 2008-م).2/1 :
( . )205الشحود :اْلالصة ِف فقه االقليات .4/1 :
( . )206الشحود :اْلالصة ِف فقه االقليات 8/1 :
يح  ،الشيباين :مسند أْحد بن حنبل ،ح برقم  .263/3 ،1740 :أبو
الص ِح ِ
َْحَ ُدَ ،وِر َجالُهُ ِر َج ُ
ال َّ
( . )207واحلديثَ :رَواهُ أ ْ
احلسن نور الدين علي بن أِب بكر بن سليمان اهليثمي (ت807 :ه ) :جممع الزوائد ومنبع الفوائد حتقيق :حسام الدين القدسي د .ط
،نشر : :مكتبة القدسي( ،القاهرة 1414 :ه  1994 ،م).27/6:
(. )208الشحود :اْلالصة ِف فقه االقليات .17-15/1 :
(. )209سورة املائدة  :من اآلية.1 :
( . )210ابو داود  :سنن اِب داؤد ،ح برقم ،2645 ،والرتمذي ، 459/4 :سنن الرتمذي ح برقم.365/3 : :

451

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،17العدد ( ،)4لسنة 2021
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(4), (2021

(. )211فتوى بتاريخ 1423/5/10ه حول الس فر لل تعلم ِف ب الد الكف ار ،د .خال د ب ن ُمم د املاج د ينظ ر :الش حود ،اْلالص ة
ِف فق ه االقلي ات2/1:؛ وك ذلك ينظ ر فت وى الدراس ة ِف ب الد الغ رب :لألس تاذ س عود عب دهللا النفيس ان ،بت اريخ1424/11/11ه  ،الش حو:
اْلالصة ِف فقه االقليات.5/1 :
(. )212ينظر :رابطة العلماء السوريني املوقعhttp://www.islamsyria.com/portal/consult/show/878 :
.وينظ ر :مرك ز الفت وى ال رابط املوق عhttp://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa& :
ع:
ا :املوق
ايخ إيطالي
اة ومش
فحة دع
وى .12982 :ص
م الفت
 .Option=FatwaId&Idرق
https://www.facebook.com/permalink.php?id=257116367662750&story_fbid
( . )213صفحة دعاة ومشايخ إيطاليا الرابط.http://fiqh.islammessage.com :
( .)214صفحة دعاة ومشايخ إيطاليا الرابط . http://www.islamic-fatwa.com :
( .)215صفحة دعاة ومشايخ إيطاليا الرابط . http://www.islamic-fatwa.com :

.ثبت املصادر واملراجع:
بعد القرآن الكرمي.
أوال :املصادر:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

ابن العرِب ُ ،ممد بن عبد هللا االشبيلي املالكي أبو بكر (ت543 :ه )  :أحكام الق رآن ،ط ،3نش ر:
دار الكتب العلمية( ،بريوت  1424 :ه  2003 -م).
ابن العرِب ُ ،ممد بن عبدهللا األندلسي املالكي أبوبكر (ت543:ه) :القبس ِف شرح موطأ اب ن أن س،
حتقيق :أمين نصر األزهري وعالء إبراهيم األزهري  ،د .ط  ،نشر :دار الكتب العلمية(بريوت :د.ت)
اب ن الق يم ُ ،مم د ب ن أِب بك ر ب ن اي وب ب ن س عد مش س ال دين اب ن الق يم اجلوزي ة أب و بك ر،
(ت751:ه):أحكام اهل الذمة  ،حتقيق :يوسف بن اْحد البكري وشاكر ب ن توفي ق امل اوردي  ،د .ط ،
نشر رمادي للنشر ( ،الدمام 1418 :ه 1997-م) .
ابن امللقن ،سراج الدين عمر بن علي بن أْحد أبو حفص (ت804 :ه ) :خالصة البدر املنري  ،د .ط ،
ُ
نشر  :مكتبة الرشيد ( بغداد  :د.ت ) .
ابن اهلمام  ،كمال الدين ُممد بن عبد الواحد السيواسي ( ،ت561 :ه) :فتح القدير  ،د .ط  ،نشر:
دار الفكر (بريوت :د.ت) .38/7،
ابن تيمية  ،تقي الدين أْحد بن عبد احلليم احلراين أبو العباس ( ت  728 :ه )  :الفتاوى الكربى  ،د.
ط  ،نشر  :دار الكتب العلمية ( بريوت  1987 :م ) .
ابن حزم ،علي بن أْحد بن سعيد األندلسي الق رطيب أب و ُمم د ( ،ت456 :ه ) :احملل ى ،د .ط  ،نش ر:
دار الفكر (بريوت :د.ت).
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 .8ابن رجب  ،زين الدين عبدالرْحن بن اْحد بن رجب بن احلس ن (ت795 :ه )  :ج امع العل وم واحلك م
ِف شرح ِخسني حديثاً من جوام ع الكل م  ،حتقي ق :ش عيب االرانؤوط واب راهيم ِبج س ط ،7نش ر مؤسس ة
الرسالة( ،بريوت1422 :ه 2001-م).
 .9اب ن رش دُ ،مم د ب ن أْح د أب و الولي د الق رطيب (ت520 :ه ) ،حتقي قُ :مم د حج ي وآخ رون :البي ان
والتحص يل والش رح والتوص ية والتعلي ل ملس ائل املس تخرجة ،ط ،2نش ر :دار الغ رب االس المي ( ،ب ريوت:
1408ه 1988-م).
 .10اب ن عاب دين ُ ،مم د ام ني ب ن عم ر ب ن عب د العزي ز ب ن عاب دين الدمش قي احلنف ي (ت1225:ه) :رد
املختار على الدر املختار "حاشية ابن عابدين" ،ط ،2نشر :دار الفكر( ،بريوت1412 :ه 1992-م).
 .11اب ن عب د ال رب ،يوس ف ب ن عب د هللا ب ن ُمم د ب ن عب د ال رب ب ن عاص م أب و عم ر الق رطيب (ت463 :ه )،
التمهيد ملا ِف املوطأ من املعاين واألسانيد  :حتقيق :مصطفى بن أْحد العلوي وُممد عبد البكري  ،د .ط
،نشر : :وزارة عموم األوقاف والشؤون اْلسالمية (املغرب  1387 :ه ).
 .12اب ن قدام ة  ،موف ق ال دين عب د هللا ب ن أْح د ب ن ُمم د  ،أب و ُمم د املقدس ي (ت 620 :ه ) :املغ ين،
حتقي ق :د .عب د هللا ب ن عب د احملس ن الرتك ي ،و د .عب د الفت اح ُمم د احلل و،ط، 3نش ر :ع ال الكت ب،
(الرايض1417 :ه 1997 -م).
 .13ابن قدامة  ،موفق الدين عبد هللا بن أْحد بن ُممد  ،الشهري أبو ُممد (ت620 :ه )  :املغ ين ،حتقي ق:
ال دكتور عب د هللا ب ن عب د احملس ن الرتك ي ،وال دكتور عب د الفت اح ُمم د احلل و  ،ط  ، 3نش ر :ع ال الكت ب،
(الرايض 1417 :ه 1997 -م)،
 .14ابن قيم اجلوزية ُ ،ممد ب ن أِب بك ر ب ن أي وب ب ن س عد مش س ال دين (ت751 :ه ) إع الم امل وقعني ع ن
رب الع املني ،حتقي قُ :مم د عب د الس الم إب راهيم،ط ، 1نش ر :دار الكت ب العلمي ة (ب ريوت1411 :ه -
1991م)
 .15ابن ماجهُ ،ممد بن يزيد أبو عبد هللا القزويين( ،ت273 :ه ) :،سنن ابن ماجه ،حتقيقُ :ممد فؤاد عبد
الباقي  ،د .ط ،نشر :دار إحياء الكتب العربية (مصر :د.ت) .
 .16اب ن َم َازَة  ،بره ان ال دين ُمم ود ب ن أْح د ب ن عب د العزي ز ب ن عم ر أب و املع ال البخ اري احلنف ي (ت:
616ه )  :احمل يط الربه اين ِف الفق ه النعم اين فق ه اْلم ام أِب حنيف ة ( ،)حتقي ق :عب د الك رمي س امي
اجلندي ،ط ، 1نشر( دار الكتب العلمية ،بريوت  1424 :ه  2004 -م).
 .17ابن مالك ،مالك بن أنس بن عاد األصبحي أبو ُُممد (ت179:ت) :املدونة  ،ط ،1نشر :دار الكتب
العلمية ( ،بريوت1415:ه1994-م).
 .18ابن جنيم ،زين الدين بن ابراهيم بن ُمم د أب و ُمم د ( ،ت970 :ه ) :البح ر الرائ ق ش رح كن ز احلق ائق ،
ط ،2نشر :دار الكتاب اْلسالمي( ،بريوت :د.ت).
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 .19األزدي ُ ،ممد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن ْحيد احلَ ِميدي أبو عبد هللا بن أِب نصر (ت488 :ه )
اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم ،حتقيق :علي حسني البواب  ،ط ،2نشر دار ابن حزم ( ،بريوت:
1432ه 2002-م).
 .20إمام احلرمني  ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوس ف ب ن ُمم د  ،اجل ويين امللق ب إبم ام احل رمني أب و املع ال
(ت478 :ه )  :الربه ان ِف أص ول الفق ه حتقي ق  :ص الح ب ن ُمم د ب ن عويض ة  ،ط ، 1نش ر  :دار
الكتب العلمية (بريوت  1418 :ه  1997 -م) .
 .21البخاري ُ ،ممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي أبو عبدهللا ( ت256 :ه )  :اجلامع املسند الصحيح ،
حتقيقُ : :ممد زهري بن انصر الناصر  ،ط ،1نشر :دار طوق النجاة (دمشق1422 :ه ).
 .22البخ اري ُ ،مم د ب ن امساعي ل اب و عب دهللا اجلعف ي(ت256 :ه ) :اجل امع الص حيح املختص ر ،حتقي ق :د.
مصطفى ديب البغا  ،ط ،3نشر دار ابن كثري( ،بريوت.)1987 :
 .23البعلي  ،مشس الدين ُممد ب ن أِب الف تح ب ن أِب الفض ل  ،أبوعب دهللا (ت709:ه) :املطل ع عل ى الف اظ
املقن ع  ،حتقي ق ُ:مم ود االرانؤوط وايس ني ُمم ود اْلطي ب ،د .ط ،نش ر :مكتب ة الس واد للتوزي ع( ،ب ريوت:
1423ه 2003-م).
 .24البغ دادي ،القاض ي عب د الوه اب أب و حس ني ،امل الكي (ت422 :ه ) :،اْلش راف عل ى نك ت مس ائل
اْلالف ،قارن بني نسخه وخرج أحاديثه وق دم ل ه احلبي ب ب ن ط اهر ،ط، 1نش ر ، :دار ب ن ح زم(بريوت:
1420ه 1999 ،م).
 .25ب ن كث ري ،إمساعي ل إمساعي ل ب ن عم ر ب ن كث ري القرش ي أب و الف داء (ت774 :ه ):تفسري الق رآن العظ يم،
حتقيقُ :ممد حسني مشس الدين ،نشر :دار الكتب العلمية( ،بريوت1419 :ه).
 .26البهوِت  ،منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن ادريس أبو حسني ( ،ت1051 :ه ):كشاف
القناع عن مَت االقناع  ،د .ط نشر دار الكتب العلمية (بريوت :د.ت).
 .27البيهق ي ،أْح د ب ن احلس ني ب ن عل ي ب ن موس ى اْلراس اين ،أب و بك ر (ت458 :ه )  ،الس نن الك ربى :
حتقيقُ :ممد عبدالقادر العطا ،د .ط  ،نشر دار الكتب العلمية ( ،بريوت2003 :م)
 .28الرتمذيُ ،ممد بن عيسى بن َس ْورة ب ن موس ى ب ن الض حاك ،الرتم ذي ،أب و عيس ى (ت279 :ه ) :س نن
الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،د.ط  ،نشر :دار الغرب اْلسالمي (بريوت 1998:م).
 .29اْلرساين ،سعيد بن منص ور ب ن ش عبة اجلوزج اين أب و عثم ان (ت227 :ه ) :س نن س عيد ب ن منص ور ،
حتقيق حبيب الرْحن االعظمي  ،ط ،1نشر :الدار السلفية( ،اهلند1402 :ه 1982-م).
 .30اْلرق ي ،عم ر ب ن احلس ني ب ن عب د هللا أب و القاس م (ت334 :ه ) م َت اْلرق ى عل ى م ذهب اِب عب د هللا
أْحد بن حنبل الشيباين  ،د .ط  ،نشر : :دار الصحابة للرتاث (بريوت1413 :ه 1993-م).141/1،
 .31ال دارمي ،عب د هللا ب ن عب د ال رْحن ب ن الفض ل ب ن َهب رام ب ن عب د الص مد أب و ُمم د ا ،الس مرقندي (ت:
255ه ) :سنن الدارمي  ،د .ط ،نشر وزارة االوقاف املصرية ( ،القاهرة :د.ت).
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 .32الرملي  ،مشس الدين ُممد بن أْحد بن ْحزة شهاب الدين أبو العباس (ت1004 :ه ) َناية احملتاج إىل
شرح املنهاج ،ط أخرية  ،نشر  :دار الفكر(بريوت1404 :ه 1984-م).
 .33الرملي  ،مشس الدين ُممد بن أْحد بن ْحزة شهاب الدين أبو العباس ( ت  1004 :ه ) َ :ناية احملتاج
اىل شرح املنهاج  ،د .ط  ،نشر  :دار الفكر ( بريوت  1984 :م ) .
 .34الزركشي ،بدر الدين ُممد بن عبد هللا بن هبادر أبو عبد هللا (ت794 :ه ) :املنثور ِف القواعد الفقهية
، ،ط ، 2نشر :وزارة األوقاف الكويتية  (،الكويت1405:ه1985-م)
 .35الزيلعي ،عثمان بن علي بن ُمجن البارعي  ،فخر الدين أبو ُممد احلنفي (ت 743 :ه ) :تبيني احلقائق
شرح كنز الدقائق وحاشية الشليب  ،احلاشية :شهاب الدين أْحد بن ُممد بن أْحد بن يونس بن إمساعي ل
ِ
يب (ت 1021 :ه ) د .ط ،نشر  :املطبعة الكربى االمريية ( ،القاهرة 1313 :ه ).
بن يونس الشلِْ ُّ
 .36السبكي  ،اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين (ت771 :ه )  :األشباه والنظائر  ،ط 1نشر :دار
الكتب العلمية (بريوت1411 :ه 1991 -م)،
ِ .37
الس ِج ْس تاين  ،س ليمان ب ن األش عث ب ن إس حاق ب ن بش ري ب ن ش داد ب ن عم رو األزدي اب و داود،
(ت275 :ه ) :سنن أِب داود ،حتقيقُ :ممد ُميي الدين عب د احلمي د ،د .ط  ،نش ر :دار الفك ر(بريوت:
د.ت).
 .38السرخسي ُ ،ممد بن أْحد بن أِب سهل مشس االئمة أبو سهل ( ت  483 :ه)  :املبس وط  ،د .ط ،
نشر  :دار املعرفة ( بريوت 1414 :ه –  1993م ) .
 .39السرخس يُ ،مم د ب ن اْح د ب ن اِب س هل مش س االئم ة السرخس ي أب و س هل ( ،ت483:ه)  :ش رح
السري الكبري ،د .ط ،نشر الشركة الشرقية لالعالانت ( ،مصر.)1971:
 .40الشافعي ُ ،مم د ب ن إدري س ب ن العب اس ب ن عثم ان ب ن ش افع ب ن عب د املطل ب ب ن عب د من اف املطل يب أب و
عبد هللا (ت204 :ه ) :األم  ،د .ط  ،نشر :دار املعرفة ( بريوت1410 :ه 1990-م).
 .41الش افعيُ ،مم د ب ن ادري س ب ن عثم ان ب ن ش افع أب و عب دهللا (ت204:ه)  :االم ،د .ط ،نش ر :دار
املعرفة(،بريوت1410:ه1990-م).
 .42الش ربيين ُ ،مم د ب ن أْح د اْلطي ب أب و ُمم د ( ت  977 :ه )  :مغ ين احملت اج إىل معرف ة مع اين الف اظ
املنهاج  ،د .ط  ،نشر  :دار الكتب العلمية ( بريوت  1994 :م ) .
 .43الشوكاينُ ،ممد بن علي بن ُمم د ب ن عب د هللا اليم ين أبوس عيد (ت1250 :ه )  :ني ل األوط ار ،حتقي ق:
عصام الدين الصبابطي،ط، 1نشر :دار احلديث( ،مصر 1413 :ه 1993 -م).
 .44الش يباين ُ ،مم د ب ن احلس ن ب ن فرق د أب و عب د هللا (ت189 :ه )  ،الس ري  :حتقي ق  :جمي د خ دوري ،
ط ، 1نشر :الدار املتحدة للنشر(بريوت1972 :م) .
 .45الش يباين ،أْح د ب ن ُمم د ب ن حنب ل أب و عب دهللا (ت241:ه) :مس ند اْلم ام أْح د ،حتقي ق :ش عيب
األرانؤوط وآخرون  ،د .ط  ،نشر :مؤسسة الرسالة (بريوت1421 :ه2001-م).
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 .46الشيباينُ ،ممد بن احلسن بن فرقد الشيباين أبو عبدهللا (ت189 :ه ) :السري  ،حتقيق  :جميد خدوري ،
ط 1نشر :الدار املتحدة للنشر ( بريوت . )1975 :
 .47شيخي زاده  ،عبد الرْحن بن ُممد بن سليمان (ت1078 :ه ) :جممع األَنر ِف شرح ملتقى األحبر  ،د.
ط  ،نشر :دار إحياء الرتاث العرِب (بريوت  :د .ت).
 .48الش ريازي ،اب راهيم ب ن عل ي ب ن يوس ف الش ريازي أب و اس حاق ( ،ت476 :ه ) :امله ذب ِف فق ه االم ام
الشافعي  ،د .ط  ،نشر دار الكتب العلمية ( ،بريوت :د.ت).
 .49الص نعاين ُ ،مم د ب ن إمساعي ل األم ري (ت 1182 :ه ) :س بل الس الم  ،ط ، 4نش ر  :مكتب ة مص طفى
الباِب احلليب ( مصر1379 :ه 1960 -م).
 .50الصنعاينُ ، ،ممد بن امساعيل بن صالح بن ُممد احلسين ا  ،عز الدين أبو إبراهيم (ت 1182 :ه )
:سبل السالم  ،د .ط  ،نشر :دار احلديث ( ،بريوت :د.ت)
 .51الط رباين ،س ليمان ب ن أْح د ب ن أي وب ب ن مط ري اللخم ي الش امي ،أب و القاس م (ت360 :ه ) :املعج م
الكبري حتقيق ْ :حدي بن عبد اجمليد ،ط، 2نشر :مكتبة ابن تيمية (القاهرة :د.ت).
 .52الطحاوي  ،أْحد بن ُممد بن س المة ب ن عب د املل ك ب ن س لمة األزدي أب و جعف ر (ت321 :ه ):شرح
مشكل اآلاثر ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  ،ط ، 1نشر :مؤسسة الرسالة (بريوت 1415 :ه ).
 .53الطرابلس  ،مشس الدين ُممد بن ُممد بن عبد ال رْحن أبوعب دهللا( ،ت954 :ه ) :مواه ب اجللي ل ِف
شرح خمتصر خليل،ط ، 3نشر :دار الفكر (بريوت1412 :ه 1992 -م).
 .54العسقالين  ،اْحد بن علي بن حجر أبو الفضل ( ت 852 :ه )  :فتح الباري شرح صحيح البخاري ،
د .ط  ،نشر  :دار املعرفة ( بريوت  1379 :ه ) .
 .55العس قالين ،أب و الفض ل ،ش هاب ال دين اْح د ب ن عل ي ب ن حج ر الش افعي أب و الفض ل (ت852 :ه )
:ف تح الب اري ش رح ص حيح البخ اري :ترتي ب ُ،مم د ف ؤاد عب دالباقي د .ط ،نش ر :دار املعرف ة ( ،ب ريوت:
1379ه ).
 .56العيينُ ،ممود بن أْحد بن موسى بن أْحد بن حسني بدر الدين أبو ُممد (ت855 :ه ) :عمدة القارئ
شرح صحيح البخاري ،د .ط  ،نشر :دار احياء الرتاث العرِب ( ،بريوت :د.ت).
 .57الغ زال ،أب و حام دُ ،مم د ب ن أْح د (ت505 :ه) :ش فاء الغلي ل ِف بي ان الش به واملخي ل ومس الك
التعليل ،حتقيقْ :حد عبيد الكبيسي  ،د .ط نشر :مطبعة اْلرشاد(بغداد1319:ه ).
 .58القراِف  ،شهاب الدين اْحد بن ادريس بن عبدالرْحن أبو العباس (ت684 :ه ) :الذخرية ،حتقيقُ :ممد
حجي وسعيد اعراب وُممد بو خربة ،نشر :دار الغرب االسالمي ( ،بريوت.)1994 :
 .59القرطيب ُ ،ممد بن اْحد بن أِب بكر  ،مشس الدين أب و عب دهللا (ت671 :ه ) :اجل امع ألحك ام الق رآن ،
حتقيق  :اْحد الربدوين وابراهيم اطفيش  ،ط ،2نشر :دار الكتب املصرية ( ،القاهرة .)1964 :
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 .60الق زويين ،اب ن ماج هُ ،مم د ب ن يزي د الق زويين أب و عب د هللا (ت273 :ه ) :س نن إب ن ماج ه ،حتقي قُ :مم د
فؤاد عبد الباقي ،د .ط ،نشر :دار الفكر ( بريوت :د .ت).
 .61القريواين  ،عبدهللا بن أِب زيد عبد الرْحن النفري ،أبو ُُممد (ت386 :ه) :النوادر والزايدات على م ا
ِف املدونة من غريها من األُمهات  ،حتقيق :عبد الفت اح ُمم د احلل و  ،ط ،1نش ر :دار الغ رب اْلس المي،
(بريوت1999 :م).
 .62املاوردي ،علي بن ُممد بن ُممد بن حبيب البغدادي ،أبو احلسن (ت450 :ه ) :احلاوي الكب ري ِف فق ه
م ذهب اْلم ام الش افعي ،حتقي ق :الش يخ عل ي ُمم د مع وض وع ادل أْح د عب د املوج ود ،ط ،1نش ر :دار
الكتب العلمية( ،بريوت 1419 :ه  1999-م).
ُ .63مم ود ،ب ن ْح دي ب ن س عيد ب ن ُمم ود أب و حبي ب  :موس وعة االْج اع ِف الفق ه اْلس المي ،ط، 5
نشر(:القاهرة2012 :م) .
 .64امل رداوي  ،ع الء ال دين عل ي ب ن س ليمان الدمش قي احلنبل ي  ،أب و احلس ن (ت885 :ه ) :اْلنص اف ِف
معرفة الراجح من اْلالف  ،ط ، 2نشر :دار إحياء الرتاث العرِب (بريوت :د .ت)
 .65امل روزي  ،منص ور ب ن ُمم د ب ن عب د اجلب ار اب ن أْح د الس معاين التميم ي الش افعي ،أب و املظف ر (ت:
489ه )  :قواطع األدلة ِف األصول حتقيقُ :ممد حسن ُممد حس ن امساعي ل الش افعي  ،ط 1نش ر :دار
الكتب العلمية( ،بريوت 1418 :ه 1999-م ).
 .66املزين ،إمساعيل بن حيَي بن إمساعيل ،أبو إبراهيم (ت264 :ه )  :خمتصر امل زين (مطب وع ملحق اً ِبألم
للشافعي)  ،د .ط ن نشر :دار املعرفة (بريوت1410 :ه 1990-م)
 .67املغ رِب  ،أْح د ب ن عب د ال رزاق ب ن ُمم د ب ن أْح د الرش يدي أب و ُمم د (ت1096 :ه) :حاش ية املغ رِب
على َناية احملتاج إىل شرح املنهاج  ،د .ط  ،نشر :دار الفكر للطباعة (بريوت 1404 :ه 1984 -م)
.
 .68النووي ُ ،مي الدين حيَي ب ن ش رف أب و زك راي (ت676:ه)  :اجملم وع ش رح امله ذب ،د .ط  ،نش ر دار
الفكر ( ،بريوت :د.ت).
 .69الن وويُ ،م ي ال دين حي َي ب ن ش رف أب و زك راي (ت861:ه) :املنه اج ش رح ص حيح مس لم ب ن احلج اج ،
ط ،2نشر :دار احياء الرتاث العرِب( ،بريوت1392 :ه ).
 .70الن وويُ ،مي ي ال دين حي َي ب ن ش رف الن ووي أب و زك راي (ت676 :ه ) :روض ة الط البني وعم دة املفت ني،
حتقيق :زهري الشاويش  ،ط، 3نشر :املكتب اْلسالمي( ،بريوت1412 :ه 1991-م).
 .71النيسابوري  ،مسلم بن احلجاج القشريي أبو احلسن (ت261 :ه )  ،املسند الصحيح ،حتقيق ُ:ممد فؤاد
عبدالباقي  ،د .ط  ،نشر :دار احياء الرتاث العرِب (بريوت :د.ت).
 .72اهلروي ،القاسم بن سالم بن عبد هللا اهلروي البغ دادي  ،أب و عُبي د (ت224 :ه ):األموال حتقي ق :خلي ل
ُممد هراس  ،د .ط ،نشر :مكتبة الكليات األزهرية ( ،القاهرة 1395:ه ).
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 .73اهليثم ي ،ن ور ال دين عل ي ب ن أِب بك ر(ت807:ه)  :جمم ع الزوائ د ومنب ع الفوائ د ،ط ،1نش ر :دار
الفكر(بريوت1402 :ه).

اثنيا :املراجع :

 .74ابو زهرةُ ،ممد:العالقات الدولة ِف االسالم  ،نشر دار الفكر العرِب ( ،القاهرة1415 :ه 1995-م).
 .75األْح دي ،عب د العزي ز ب ن م ربوك :اخ تالف ال دارين وآاثره ِف أحك ام الش ريعة اْلس المية  ،ط ، 1نش ر:
عمادة البحث العلمي ِبجلامعة اْلسالمية( ،املدينة املنورة 1424 :ه 2004-م ).
 .76بن بيه ،عبدهللا بن الشيخ احملفوظ :صناعة الفتوى وفق ه األقلي ات  ،ط 1نش ر :مرك ز الدراس ات واألحب اث
وإحياء الرتاث ،سلسلة دراسات وأحباث ( جدة1433 :ه2012-م)،
 .77بن غيهب  ،بكر بن عبدهللا بن ُممد بن ُممد بن عب دهللا أب و زي د ( ،ت1429 :ه) :احل دود والتع ازير
عند إبن القيم  ،ط ، 2نشر :دار العاصمة (جدة :د.ت).
 .78خ الف ،عب د الوه اب (ت 1375 :ه )  :عل م أص ول الفق ه ،ط ، 8نش ر  :مكتب ة ال دعوة  -ش باب
األزهر ،دار القلم(بريوت :د.ت)
 .79الزحيلي  ،وهبة  :املعامالت املالية املعاصرة  ،ط ،6نشر :دار الفكر ( ،بريوت1429:ه2008-م).
 .80الزحيلي  ،وهبة :قضااي الفقه والفكر املعاصر  ،د.ط ،نشر دار الفكر ( ،دمشق2006 :م).
 .81سلطان ،صالح الدين :الضوابط املنهجية لفقه االقليات االسالمية  ،من كتاب علي بن انيف الشحود ،
اْلالصة ِف فقه االقليات.
 .82شلتوت ُ ،ممود :االسالم عقيدة وشريعة  ،ط ،7نشر دار الشروق( ،بريوت -القاهرة -جدة.)1974 :
 .83ضمريية  ،عثمان ْجعة :االسالم واجملتمعات االقليمية الدولية  ،جملة البيان ،يصدرها املنتدى االسالمي ،
العدد . 142
 .84عبد الوهاب  ،على ْجعة ُممد  :املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية ،ط 2نشر :دار السالم (القاهرة:
 1422ه  2001 -م)
 .85عب دالقادر  ،خال د ُمم د  :م ن فق ه االقلي ات املس لمة ،ط ،1سلس لة كت اب االم ة  ،الع دد  ،61الس نة
السابعة عشرة  ،نشر وزارة االوقاف والشؤون االسالمية ( ،قطر1418 :ه 1997-م).
 .86الفت اوى  :دارس ة ملش كالت املس لم املعاص ر ِف حيات ه اليومي ة والعام ة  ،ط  ،9نش ر دار الش روق ،
(القاهرة -بريوت1978 :م).
 .87القرض اوي  ،يوس ف  :فق ه اجله اد دراس ة مقارن ة ألحكام ه وفلس فته ِف ض وء الق رآن والس نة ،د .ط ،نش ر
مركز القرضاوي للوسطية االسالمية والتجديد ( ،قطر :د.ت).

اثلثا :اجملالت العلمية:

 .88الزحيلي  ،وهبة :حكم تعامل األقليات املسلمة ِف اْلارج مع البنوك الربوية والشركات اليت تتعامل ِبل رِب ،
حب ث مق دم جملم ع علم اء الش ريعة أبمريك ا ،نش ر :جمل ة دراس ات اقتص ادية إس المية املعه د اْلس المي
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للبحوث والتدريب – البنك اْلسالمي للتنمية ( ،جدة  :رجب 1421ه 2000-م)  ،اجمللد الثامن -
العدد األول .
 .89جملة البحوث االسالمية للمجمع الفقهي لرابطة العال االسالمي ،العددان (،16
 .90جملة اجملتمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر االسالمي ،العدد الثالث ،السنة ( ،2جدة1414 :ه ).

رابعاً  :الفتاوى:

 .91فت اوى اللجن ة الدائمي ة للبح وث العلمي ة واْلفت اء  :جمموع ة م ن العلم اء  ،ط ، 1نش ر :دار املؤي د(
الكويت1984:م)  ،فتوى رقم.85/42 :
 .92فت اوىْ :ج ع وترتي ب اْح د عب د ال رزاق ال درويش  :اللجن ة الدائم ة ،راس ة ادارة البح وث العلمي ة واالفت اء
(الرايض :د.ت).
 .93فت اوى :علم اء وطلب ة عل م فت اوى واستش ارات موق ع اْلس الم الي وم:
 http://www.islamtoday.netنقالً  :عن املكتبة الشاملة  ،اصدار اْلامس
 .94فتوى الدراسة ِف بالد الغرب :لألستاذ سعود عبد هللا النفيسان ،بتاريخ1424/11/11ه .
 .95فتوى بتاريخ 1423/5/10ه حول السفر للتعلم ِف بالد الكفار .د .خالد بن ُممد املاجد.

رابعا :شبكة املعلومات (االنرتنت).
 .96 .96الشحود ،د .علي انيف :اْلالصة ِف فقه االقليات ،9-1 ،نشر موقع املكتبة الشاملة.
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