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٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  .احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

امليالد  ٢٠٠٢وبعد فلقد مثل املؤمتر التأسيسي للمجمع الذي عقد يف أكتوبر 
ت الرمسي للمجمع، مث تتابعت بعد ذلك خطوات الرعاية هلذا الكيان اجلديد، وتوال

  . اإلجنازات مؤذنة بنجاحه ورعاية اهللا جل وعال له
  :ما يلي ةولقد كان من أبرز إجنازاته يف هذه الفترة القصري

  : على صعید تأسیس المجمع وتوطینھ القانوني: أوالً 
استكمال التوطني القانوين للمجمع على الساحة األمريكية وفقـا لألنظمـة    -

 .السائدة
 .سالمي العاملي للدعوة واإلغاثةاحلصول على عضوية الس اإل -
افتتاح مكتب للمجمع بالقاهرة يف الس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة،  -

 .وجتهيزه فنيا مبا يتيح التواصل مع خرباء امع وأعضائه حيثما كانوا
 .  www.amjaonline.orgمع على اإلنترنتاموقع وتشغيل جتهيز  -
المية املختلفة لتعريفهم بامع وإضافة أئمتـها  بدء التواصل مع املراكز اإلس -

 أكثـر مـن    والقائمني عليها إىل عضوية اخلرباء بامع وقد بلغ عدد اخلرباء
 .أربعني خبريا وال تزال الساحة واعدة ومهيأة الستقبال املزيد

 :على الصعید الفقھي واألكادیمي: ثانیاً 
  . فقهية وحبثية وأكادميية :وقد عمل امع على حتقيق أهدافه على حماور

  :على الصعید الفقھي: أوالً 
  :اإلفتاء -أ

   االتصال باخلرباء الستقراء النوازل الشائعة يف أوساطهم والكتابة حوهلـا إىل
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١٠
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جلنته الدائمة لإلفتاء، ليكون هذا نـواة املوسـوعة الفقهيـة     لتنظرهاامع 
 .للمغتربني

 مع حـول  االتصال بلفيف من العاملني يف السجون األمريكية للكتابة إىل ا
النوازل الشائعة يف السجون ليكون هـذا نـواة املوسـوعة الفقهيـة     أهم 

 . للمسجونني

 من األئمة  املستفتنيأحدمها تستقبل من خالله أسئلة : للفتوى خطني ترتيب
 .واآلخر الستقبال أسئلة املستفتني من العامة ،واخلطباء

 :الدورات والمحاضرات -ب 

 مع دورته التدريبية األوىل ألئمـة ومـديري املراكـز اإلسـالمية،     عقد ا
نوازل األسرة املسلمة يف اتمـع  "بسكرمنتو بوالية كاليفورنيا حتت عنوان 

وقد حضرها ما يزيد على ثالثني إماما وانتهت الدورة إىل سلسلة  "األمريكي
ـ  رمن التوصيات املهمة، رفعت فيما بعد إىل املؤمت ـ الثاين للمجم  منهاع وض

 . ضمن قراراته الصادرة عنه

 مع دورته التدريبية الثانيةالية كاليفورنيا كذلك يف سكرمنتو بو أيضا عقد ا
وقد حضرها ما يزيد على أربعني  "استثمار األموال يف اإلسالم" حتت عنوان 

 /إماما، وحاضر فيها من اإلمارات رئيس امع فضيلة األسـتاذ الـدكتور  
ن على مدى يومني متتاليني وملدة تزيد على اثنيت عشـرة  حسني حامد حسا

ساعة بواسطة تقنية الفيديو كونفرنس، كما حاضر فيها من الرياض كل من 
سعد الشثري  /فضيلة الدكتور يوسف الشبيلي عضو امع وفضيلة الدكتور
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عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية من خالل نفس التقنية، وحاضـر فيهـا   
معـن   /وفضيلة الدكتور ،صالح الصاوي /ن فضيلة الدكتورمباشرة كل م

 .وليد املنيسي /وفضيلة الشيخ ،القضاة

 مع اآلن لعقد درة يف فلوريدا وأخري يف هيوسـنت يف سـبتمرب   وويرتب ا
القادم بإذن اهللا وسوف يوجه الدعوة كما هي العادة إىل مخسني إماما مـن  

 .خمتلف املناطق

 مع أربع دورات فقهية معتمدة بالتعاون مـع اجلامعـة األمريكيـة    عقد ا
حول فقه العالقات الدوليـة يف  : األوىل: اثنتان منها يف كاليفورنيا: املفتوحة

يف  :حول فقه األسرة يف الشـريعة اإلسـالمية، والثالثـة    :اإلسالم، والثانية
يف مريالند حول فقه املواريث يف الشريعة  :هيوسنت حول فقه الزكاة، والرابعة

 . اإلسالمية

    مع عشرات الندوات الدعوية والفقهية يف خمتلف أحنـاء الواليـاتعقد ا
املتحدة وكان هلا أطيب األثر يف ضبط مسار الفتوى والرد على طريف الغلـو  

  . والتفريط

  :على صعید البحوث والدراسات: ثانیاً 
 :البحوث والدراسات باللغة العربیة -أ 

 مع"إصدارا ضمن  طباعة تسعة عشرباللغـة العربيـة،   " سلسة إصدارات ا
 :وهي

 ولية الفتوى الشرعية وضوابطها وأثرها يف رشاد األمةئمس. 
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

   مناقشة فقهية لفتوى إباحة الفوائد املصرفية الصادرة عن جممع البحـوث
  .اإلسالمية باألزهر الشريف

 احلرية الدينية يف الشريعة اإلسالمية.  
 حق املساواة يف الشريعة اإلسالمية.  
 حق املسكن واألمن يف الشريعة اإلسالمية.  
 حق امللكية يف الشريعة اإلسالمية.  
 التكافل االجتماعي يف الشريعة اإلسالمية.  
 حق األوالد على الوالدين يف الشريعة الغراء.  
 حق العمل يف الشريعة اإلسالمية.  
 احلرمات واحلقوق اإلنسانية يف خطبة الوداع.  
 سالميةحقوق الذميني يف الشريعة اإل.  
 احلرية التعليمية يف الشريعة اإلسالمية.  
 االستثمار اإلسالمي وطرق متويله. 
 خطأ الطبيب وأحكامه يف الفقه اإلسالمي. 
 فقه البيع واالستيثاق والتطبيق املعاصر. 
 املرأة ومكانتها يف األسرة املسلمة. 
 املسلم جهله عماال يس. 
 التمويل بالتورق. 

 عاصرة واالقتصاد اإلسالميموسوعة القضايا الفقهية امل. 

  مناقشة فتـوى جممـع   ( كما قامت وزارة األوقاف القطرية بطباعة كتاب
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باللغتني العربية واإلجنليزية ووزعته باـان  ) البحوث حول الفوائد املصرفية 
  .نسخة لتوزيعها يف الواليات املتحدة ٥٠٠وأرسلت إىل امع 

 معسلسة إصدارات "  ضمن واحد طباعة إصدارقـرارات   "وهو"قرارات ا
 "٠ع املنعقد يف كوبنهاجن بالدمناركوتوصيات املؤمتر الثاين للمجم

  امع الفقهية"الشروع يف  سلسلةوجتهيز إصدارين مـن هـذه   " قرارات ا
  :السلسلة باللغتني العربية واإلجنليزية، ومها

 القرارات املالية للمجامع الفقهية.  

 فقهيةالقرارات الطبية للمجامع ال.  

حيث مت مجع معظم قرارات اامع الفقهية املعتربة عند جمموع األمة، املتعلقة ذين 
  .األمرين وتصنيفها وترمجتها ووضعها يف تصميم رفيع املستوى وجتهيزها للطباعة

  :البحوث والدراسات باللغة اإلنجلیزیة -ب

 ضمن ين طباعة إصدار"AMJA Series " ومهاباللغة اإلجنليزية: 

Banking and interest A Close examination of 
Al-Azhas verdict   

Islamic Investments and Methods of financing 

  لمجامع الفقهيةلترمجة كل من القرارات املالية والقرارات الطبية. 

  ىف الواليـات املتحـدة   املتعلقة باملساجني الواردة للمجمع وترمجة األسئلة
 . مع عنهاوأجوبة ااألمريكية 
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  :على الصعید األكادیمي: ثالثاً 
وذلك بوالية فلوريدا وتابع )  الشريعة بأمريكا ةأكادميي( أسهم امع يف تأسيس 

استكمال بنائها اإلداري واألكادميي وقد باشرت نشاطها األكادميي منذ مطلع فربايـر  
  .وهي اآلن يف فصلها الدراسي الثاين واحلمد هللا ٢٠٠٥

األسـاتذة   خنبـة مـن   يشرف عليـه  ة الشريعة مشروع تعليمى واعدوأكادميي
وتسعى إىل تقدمي مقررات دراسية حـرة ومعتمـدة يف    ني يف علوم الشريعة،صاملتخص

ي بتحصـيل الطالـب   نتهمتكاملة ت أكادمييةبرامج قضايا الفقه واألصول باإلضافة إىل 
  .ة احمللية والعامليةبالتعاون مع املؤسسات التعليمي يف الشريعةلدرجة جامعية 

الوسيلة  باعتبارهالتلقي املباشر، و املشافهةوتتميز الدراسة يف األكادميية بقيامها على 
 :وذلك من خالل ،لقي العلم الشرعي بإمجاع األمةـلى لتـاملث

  التعليم املباشر داخل قاعات احملاضرات من خالل أساتذة األكادميية املوجودين
 .يكيةحمليا على الساحة األمر

 الفيديو كونفرنس( التعليم املباشر داخل قاعات احملاضرات من خالل تقنيات (
حيث تنقل احملاضرات صوتا وصورة إىل الدارسني ويستطيعون احلوار املباشر 
مع احملاضرين صوتا وصورة كذلك مبستوى متميز من وضـوح الصـوت   

ستفادة من وذلك لال والصورة على النحو  الذي حيدث يف القنوات الفضائية
 .اخلربات األكادميية املتميزة لألساتذة يف خمتلف بلدان العامل

  .)علماء بال حدود ( مشروع : على الصعید التقني: رابعاً 
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الفيـديو  (وهو برنامج واعد طموح يوظف التقنية املتقدمة يف عامل االتصـاالت  
دود اجلغرافية خلدمة العلم الشرعي على أوسع مدى ممكن، ويتجاوز به احل) كونفرنس 

مع احملافظة على التواصل احلي واملتجدد بني احملاضر واملسـتمعني   ةوالسياسية واإلقليمي
فهو تواصل حي مباشر خيتزل الزمان واملكان ويوفر اجلهود والنفقات مع ! أينما كانوا

احملافظة على كل أو جل مميزات التعليم املباشر الذي جيمع فيه الدارس واملدرس قاعـة  
  .ضرات واحدة، والدعوة املباشرة اليت جيتمع فيها الدعاة واملدعوون يف مكان واحدحما

  :ومن مزایا ھذا المشروع
 وما  تتدويل العلم الشرعي ونقله إىل كل مكان تتوافر فيه هذه التجهيزا

  .أيسرها بالنسبة للمراكز اإلسالمية يف الغرب
 عية والشهرية حيث يقوم هذا تيسري احملاضرات واللقاءات الدعوية العامة األسبو

وما يتضمنه من حتمل نفقات وأعباء السفر  ناألسلوب بديال من سفر احملاضري
باإلضافة إىل ما يعنيه ذلك من تيسري التواصل مع  مادية كانت أو غري مادية

  .احملاضرين عرب العامل
 على إقامة املراكز اإلسالمية املختلفة اليت تتعاون فيما بينها  توثيق العالقة بني

 .هذا املشروع
   توفري النفقات واجلهود فاحملاضرة الواحدة من احملاضر الواحد ميكن أن تبث يف

 .نفس الوقت إىل عدد من املراكز اإلسالمية
ولقد مت االتصال بعدد كبري من الشركات اليت تعىن بتوفري هذه اخلدمة يف الغرب 

جها وأصبح لدى القائمني علـى  وأجريت جتارب عديدة داخل الواليات املتحدة وخار
امع تصور دقيق ومفصل ألنسب هذه العروض وأكثرها مالءمة لظـروف امـع   
وطموحاته املستقبلية، كما مت تزويد مكتب امع بالقاهرة مبحطة متكاملة للبث مـن  
خالل هذه التقنية، وقد استخدمت هذه احملطة بالفعل يف بث عشرات احملاضـرات يف  

 .كيةالواليات األمري خمتلف أحناء
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  :آفاق مستقبلیة
 . توسيع رقعة خرباء امع ومتابعة التواصل مع اخلرباء احلاليني -١
 ).دورات سنوياً ٦(برنامج طموح لدورات تدريب األئمة  -٢
توسيع رقعة االستفادة من خدمات الفتوى حبيث تكون  :خدمات الفتوى -٣

 .كل الوالياتعلى مستوى اخلطباء واألئمة وعلى مستوى العامة يف 
تأسيس مكاتب خارجية للمجمع، وتوثيق عالقاته مع مجيع املنظمات  -٤

 . العاملة على الساحة األمريكية
تطوير برامج أكادميية الشريعة وافتتاح فروع هلا يف كل من هيوسنت  -٥

 .ونيويورك بإذن اهللا
  .تأسيس وقف خريي تكفي موارده لتغطية أنشطة امع سنوياً -٦
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  ل بیان عاج
  لمجمع لمن المؤتمر الثالث 

  حول اإلرھاب
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٢٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 بسم هللا الرحمن الرحیم
مؤمترهم دورة انعقاد اتمعني يف  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكاإن أعضاء 

مجادى  ١٩-١٥الثالث مع كوكبة من علماء نيجرييا بوالية سوكوتو يف الفترة من 
التعايش بني : "م وحتت عنوان٢٠٠٥يوليو  ٢٥-٢١هـ املوافق ١٤٢٦اآلخرة 

، وقد صك مسامعهم أنباء التفجريات اآلمثة اليت وقعت على أرض الكنانة "احلضارات
مبدينة شرم الشيخ وما سبقها من تفجريات مماثلة يف أماكن أخرى ليعلنون أن اإلسالم 

 يف أول إعالن عاملي حلقوق اإلنسان يف ×الذي جاء رمحة للعاملني والذي أعلن رسوله 
، والذي كان يوصي جيوشه املتوجهة )١(حجة الوداع حرمة الدماء واألموال واألعراض

وأال  وال زمناً وال راهباً وال عسيفاً قتلوا امرأة وال وليداًيلدرء احلرابة ورد العدوان أن ال 
، ال ميكن أن جيد مربرا شرعيا أو إنسانيا أو خلقيا )٢(وال يعقروا بعرياً يقطعوا شجراً

من هذه األعمال اآلمثة اليت تدينها األرض والسماء وتردها الشرائع السماوية لعمل 
  !!واإلعالنات العاملية حلقوق اإلنسان

وإن من الضرورة أن حندد اجلهة املستفيدة من وراء هذه األعمال التخريبية لنتعرف 
هم جزافا بدال من املسارعة يف توزيع الت! على اجلهة الضالعة وراءها واليت تولت كربها

  !بغري ضابط
                                                

بـرقم  .. .رب مبلـغ  ×موضع منها يف كتاب العلم باب قول النيب البخاري يف صحيحه يف غري أخرجه ) ١(
  .٢١٣٧برقم  ×، وكذلك مسلم يف صحيحه كتاب احلج باب حجة النيب ٦٥

راجع ذلك فيما أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اجلهاد والسري باب تأمري اإلمام األمراء على البعـوث  ) ٢(
، وابـن  ١٤٧٢باب يف التحريق والتخريب برقم  ، وأبو داود يف سننه كتاب السري٢٣٣٢ووصيته برقم 

، ومالك يف موطئـه  ٢٨٣٢ماجه يف سننه كتاب اجلهاد باب الفارة والبيات وقتل النساء والصبيان برقم 
، وأمحد يف مسـنده مـن مسـند    ٨٥٨كتاب اجلهاد باب النهي عن قتل النساء والولدان يف الغزو برقم 

، والدارمي يف سننه كتاب السـري بـاب   ١٥٤٢٣اهللا عنه برقم يني من حديث رباح بن الربيع رضي املكِّ
  .٢٣٣٢وصية اإلمام للسرايا برقم 



      

   حول اإلرهاب لمجمعلبيان عاجل من املؤمتر الثالث  

 
٢١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 : يليدورة مؤمتره الثالث يعلن على العامل ما  يفالشريعة بأمريكا  ءمجمع فقهاإن 

 وكل . حرمة الدماء واألموال واألعراض كحرمة البلد احلرام يف الشهر احلرام أن
شيء من هذه احلرمات بغري حق فهو من املوبقات اليت يسـخطها   علىعدوان 

  .اهللا ورسوله

 نم نإ كَم اليت شرع القتال ألجلها درء احلرابة وكف العـدوان وإشـاعة   احل
فلم يأذن اإلسالم يف رفع السالح إال يف وجوه املقـاتلني واملعتـدين،    العدل،

املقاتلني ومن شايعهم على عدوام يف األصل إال إىل فاألعمال احلربية ال توجه 
 .وصدهم عن سبيل اهللا

  من األمور القطعية يف الشريعة ملـا  والعنف  التفجريات وأعمال التخريبحترمي
 .من ترويع اآلمنني وإراقة الدماء واإلضرار بالبالد والعبادفيها 

 حيرم التخويف والترهيب ولو بالسالح دون استعماله جلدير بأن  لدين الذيإن ا
ـ  ويرتب العقوبةحيرم كل صور العنف واإلرهاب والدمار  اا بـال  حعلى أص

  .هوادة
 امرأة النـار يف هـرة    ن عدل اإلسالم ورمحته أن أعلن عن دخولولقد بلغ م

اهللا جل وعـال قـد   وأن  ،١حبستها ومنعت عنها الطعام والشراب حىت ماتت
 شكر ملن حفظ لكلب حياته عندما وجده يلهث ويأكل الثرى مـن العطـش  

                                                
 
  



      

  لمجمع حول اإلرهابلبيان عاجل من املؤمتر الثالث 

 
 

٢٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

بن اخلطاب رضي اهللا عمر الراشد علن خليفته وأن أ، )١(فأدخله على ذلك اجلنة
لـو  : ( لو عثرت يف العراق، فقـال عن بغلة ليته وهو يف املدينة ئون مسععنه 

 !؟) عثرت بغلة يف العراق لظننت أن اهللا يسألين عنها مل أسو هلا الطريق 
 اهذا حاله ال يتصور قط أنه حيل دماء وأعراض وأموال البشر مسـلمني   إن دين

 كتابه الكـرمي  وهو الذي يقرر يف من غري جريرة، كيف كانوا أو غري مسلمني
من قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في اَألرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعاً ﴿أن 

 !!؟ )٢(﴾ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جميعاً
  أعمال العنفهذه دعوتنا لكل من تورط يف شيء من  فإنوأخريا رمـة يف  املُج

وأن يرجع إىل احلق الذي تشرق  ،ع امللل أن يبادر بالتوبة إىل اهللا جل وعالمجي
 .أدلته وتسطع براهينه فإن الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل

 نرفع أكف الضراعة إىل اهللا جل وعال أن حيفظ األمة كلها من  أن وال يسعنا إال
 . ه املستقيمغوائل الفنت وأن يأخذ بيد البشرية كلها إىل صراط

 

                                                
ورد هذا يف حديث أخرجه البخاري يف صحيحه يف عدة مواضع منها كتاب املساقاة باب فضل سـقي  ) ١(

مهـا  ، وكذلك مسلم يف صحيحه كتاب السالم باب فضل سقي البهائم احملترمة وإطعا٢١٩٠املاء برقم 
 .٤١٦٢برقم 

 .٣٢: املائدة) ٣(



      

   قرارات املؤمتر الثالث للمجمع 
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  قرارات املؤمتر الثالث للمجمع

 
 

٢٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  
  
  
  

قرارات المؤتمر الثالث 
  للمجمع

  نيجرييا -بوالية سوكوتو 
  
  
  
  
  
  



      

   قرارات املؤمتر الثالث للمجمع 

 
٢٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا



      

  حول ثبوت نسب ولد الزنا

 
 

٢٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

)٣/١(  

  الموضوع األول
  حول ثبوت نسب ولد الزنى

  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد

واليـة  د يف دورة مؤمتره الثالـث ب املنعق مجمع فقهاء الشريعة بأمريكافإن 
-٢١هـ املوافق ١٤٢٦مجادى اآلخرة  ١٩-١٥يف الفترة من سوكوتو بدولة نيجرييا 

  .م٢٠٠٥يوليو  ٢٥

على األحباث الفقهية املقدمة من السادة أعضـاء امـع وخربائـه     اطالعهبعد 
دارت ، واملناقشات املستفيضة اليت "الزنىثبوت نسب ولد  "خبصوص موضوع 

  . حوله

  :قرر المجمع مايلي
   لقد حرم اهللا الزىن وجعله من اجلرائم احلدية اليت ال جيوز عند وصوهلا إىل القاضـي

الشرعي وثبوا عنده العفو عنها أو التخفيف من عقوبتها أو إلغاؤها، وشرع الزواج 
طريقا للعفاف وسبيال إىل صيانة األنساب، وجعل من حفظ النسب مقصودا كليا 

  .مقاصد الشريعة املطهرة من

  الزىن على فراش الزوجية وترتب عليه محل فإن الولد ينسب للزوج صاحب  وقعإذا



      

  حول ثبوت نسب ولد الزىن  

 
٢٧  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

، إال إذا نفاه باللعـان فإنـه   )١( ))الولد للفراش وللعاهر احلجر((: ×الفراش لقوله 
  .ينسب إىل أمه وال يثبت نسبه ملن نفاه

 ـا  مل تكن املرأة ذات فراش وجاءت مبولود من ال إذا إذا  -زىن ففي نسبته ملن زىن
، ويرى امع أن الزىن ال يثبـت نسـبا   خالف -ادعاه وصرح بأنه ولده من الزىن

 .وهو رأي مجهور اتهدين، شرعيا ألحد، فإن الولد للفراش وللعاهر احلجر

  ا منـه   ) اإلقرار بالنسب(يصح استلحاقهول النسب ويعترب ذلك إقـرار الرجل
 يقر بأنه من الزىن، وأمكن أن يولد له زمنيا، ومل ينكر الولد إن كان بالنسب إذا مل

  .مميزا

    ويرجأ البت يف احلكم التكليفي هلذا االستلحاق ملزيد من البحـوث والعـرض يف
  .دورات قادمة للمجمع

 م يقرون على نسبهم إليه، وال يسأل عن سبب من أسلم وله أوالد ينسبون إليه فإ
يف إقراره ألنكحة اجلاهلية وإثبات النسب ا رغم ما كان  × ذلك، كما فعل النيب

 .فيها من أنكحة أبطلها اإلسالم

                                                
أخرجه البخاري يف عدة مواضع يف صحيحه منها كتاب الفرائض باب من ادعى أخا أو ابن أخ  )١(

د للفراش وتـوقي الشـبهات   ل، وكذلك مسلم يف صحيحه كتاب الرضاع باب الو٦٢٦٨برقم 
 .٢٦٤٥برقم 



      

  حول ثبوت نسب ولد الزنا

 
 

٢٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  
  
  
  
  
  

  بحاث الموضوع األولأ
  

  إثبات نسب ولد الزنى  :البحث األول



  !؟ل یصح نسبة ولد الزنى إلى الزانيھ :البحث الثاني
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٢٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
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٣٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  
  

  
  
  

   الزنىإثبات نسب ولد 
  

  الدكتور بقلم


  أستاذ الفقھ المقارن بكلیة الشریعة والقانون 

  جامعة األزھر ـ وكیل كلیة األمام مالك بدبي 
  عضو المجمع 

  



      

  حول ثبوت نسب ولد الزىن  
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  حول ثبوت نسب ولد الزنا

 
 

٣٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

على املبعوث رمحة للعاملني سـيدنا  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم 
  .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد

فإن النسب كما جاء يف املوسوعة الكويتية حالة حكمية إضافية بني شخص وآخر 
من حيث أن الشخص قد انفصل عن رحم امرأة هي يف عصمة زواج شرعي أو ملك 

 :)١(ستلحاق يف النسبصحيح ثابتني أو مشبهي الثابت للذي يكون احلبل منه، أما اال
إقرار ذكر مكلف ولو سفيهاً أنه أب هول «فقد عرفه أبو الربكات الدردير حيث قال 

  .)٢(وذلك بشروط سيأيت بياا »نسبه ولو كذبته أمه لتشوف الشارع للحوق النسب
يعتز اإلنسان بصفة عامة واملسلم بصفة خاصة بانتسابه إىل  :االعتزاز بالنسب

احندر منهما، مهما كان شأما من الفقر والغىن والشرف والضعة، أبويه اللذين 
والشهرة واخلمول، وقد نبت ذلك االعتزاز يف نفس كل مسلم منذ نعومة أظفاره، 

ينتمي إىل أسرة مكونة من أبويه كأصلني يف هذه األسرة مث ما تفرع  أنهحيث عرف 
الكرمي اللبنة األوىل هلذا االنتماء من بقية األهلني، وقد وضع القرآن  مامنهما أو أحاط 

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ ﴿ :وضرورة احلفاظ عليه، حيث يقول جل شأنه
لع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنويم 

بِريرضى اهللا عنها  –النبوية لتعضد هذا االنتماء حبديث عائشة  سنة،مث جاءت ال)٣(﴾خ
وقد كان يف  ،)٤(»تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم« :×قال رسول اهللا  –

واعتزازه بنسبه الشريف أحسن القدوة وأمجل األسوة، فقد أخرج  ×رسول اهللا 
                                                

  .عائشة املرزوقي: ن رسالة الدكتوراهالطبعة الرابعة، نقالً ع ١٤٠٤ص  ٦املوسوعة الكويتية ج) ١(
  .،ط احلليب١٩٥ص  ٢الشرح الصغري ج) ٢(
 .١٣ :احلجرات )٣(
، وقال الترمـذي  ١٩٠٢الترمذي يف سننه كتاب الرب والصلة باب ما جاء يف تعليم النسب برقم أخرجه   )٤(

هريرة بـرقم   يب باقي مسند املكثرين من حديث أهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأمحد يف مسنده يف
الطرباين من حديث العـالء بـن خارجـة،    أخرجه بن حجر يف الفتح وله طرق أقواها ما ا، قال ٨٥١٣

 .٢٧٦وصححه احلاكم، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم 



      

  حول ثبوت نسب ولد الزىن  

 
٣٣  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

كما أخرج  .)١(»يب ال كذب أنا ابن عبد املطلبأنا الن« :×البخاري ومسلم قوله 
إن اهللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، « :مسلم

وقد ورد التشديد على ، )٢(»واصطفى من قريش بين هاشم، واصطفاين من بين هاشم
رعاية صدق االنتساب والزجر عن االدعاء الكاذب، وذلك يف حديث صريح صحيح 

   .)٣(»من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام« :× حيث قال
رأينا هذا يف عبارة أليب الربكات  :مدى تشوف الشارع للحوق النسب

السابقة اليت تفيد صحة حلوق النسب بني املقر به من جنني أو مولود واملقر ولو كذبته 
وضوحاً اإلمام الصاوي يف تعليقه على كالم األم احلامل أو أم املولود، ويزيد هذا املعىن 

أي أنه ال يشترط أن ( :حيث يقول) ولو كذبته األم (  :يف قوله السابقأيب الربكات 
قال ابن عبد ) يعلم تقدم ملك أم هذا الولد أو نكاحها هلذا املستلحق على املشهور

الشارع للحوق إم اكتفوا يف هذا الباب باإلمكان فقط لتشوف (السالم معلالً ذلك 
، وجاءت عبارات احلنفية لتعرب عن هذا )٤() النسب ما مل يقم دليل على كذب املقر

رمبا مبساحة أوسع مما تسمح به أصول  –املعىن وهو تشوف الشارع للحوق النسب 
د الدخول وال إنه ال يشترط وجو –ما عدا زفر  –الفقه املالكي حيث يقول احلنفية 

إن ( إثبات النسب بالعقد نفسه، وضربوا مثالً على هذا فقالوا  يف إمكانه، وإمنا يكتفى
املغريب إذا تزوج مشرقية بينهما مسرية سنة فجاءت بولد بعد ستة أشهر من العقد فإن 
النسب يثبت لقيام الفراش، ألنه رمبا طويت له املسافة أو كان مستخدماً لوسائل كاجلن 

                                                
، ٢٦٥٢أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلهاد والسري باب من قاد دابة وغريه يف احلرب بـرقم  )  ١(

 .٣٣٢٥ صحيحه كتاب اجلهاد والسري باب يف غزوة حنني برقم ومسلم يف
، والترمذي يف سـننه  ٤٢٢١برقم  ×أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الفضائل باب فضل نسب النيب )  ٢(

هذا حديث حسن صحيح، وأمحـد يف  : ، وقال الترمذي٣٥٣٨برقم  ×كتاب املناقب باب فضل النيب 
 .١٦٣٧٢ثلة بن األسقع رضي اهللا تعاىل عنه برقم مسنده يف مسند الشاميني من حديث وا

، ومسـلم يف  ٦٢٦٩أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الفرائض باب من ادعى إىل غري أبيـه بـرقم    ) ٣(
 .٩٥صحيحه كتاب اإلميان باب حال من رغب عن أبيه وهو يعلم برقم 

 .ط احلليب ١٩٥، ص٢الشرح الصغري وحاشية الصاوي ج ) ٤(
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احلنابلة جاءت أوسع بكثري ممن سبقهم من  إال أن بعض خطى،)١()  ...والطريان وغريها
الفقهاء حيث ينقل العالمة حممد بن مفلح تلميذ اإلمام ابن تيمية عن عيون املسائل 

، بينما كثري من )٢()وال فراش حلقهالزىن واختار شيخنا أنه من استلحق ولده من (
ع النسب، الفقهاء يشترطون لالستلحاق أن ال يكون املستلحق معلوم النسب أو مقطو

ويعنون مبعلوم النسب أن ال يكون له أب معلوم ينتسب إليه، ومبقطوع النسب أال 
  .يعرف أنه من زنا

  :طرق إثبات النسب في الشریعة اإلسالمیة
الطريق الواضحة املعلومة للجميع وهي ما كانت عن طريق العقد مث الدخول ومضي  -١

هر، وهي حمل إمجاع مـن  أقل مدة احلمل ما بني الدخول والوالدة وهي ستة أش
وحملُه وفصالُه ﴿:العلماء ودليل اإلمجاع هو كتاب اهللا تعاىل،حيث قال جل شأنه

ل فصال مث بني تعاىل مدة الرضاع بأا قد تصل إىل عامني قب ،)٣(﴾ثُونَ شهراثَال
ينِ كَاملَينِ لمن والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَ﴿: الولد، وذلك قوله جل شأنه

  .وتبقى ستة أشهر هي أقل مدة احلمل ،)٤(﴾أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ
٢- ا كانت زوجة لشخص طريق الفراش الثابت، فإذا أثبتت املرأة أو أحد من أهلها أ

ن امرأة مؤهلة لإلجنـاب  أو أثبت الرجل املؤهل أو أحد من أهله مؤهل لإلجناب أ
 مدة معينة، فكل ما نتج من أوالد من هذه املرأة يف تلك املدة كانت زوجة له يف

فإم ينسبون إىل هذا الرجل رضي أم كره، وكذلك بالنسـبة هلـا رضـيت أم    
ستة أشهر ما بني العقد  هور الفقهاء إال أم يشترطون مضيكرهت، وبه قال مج

لزوج أو أن تقدم وحىت الوالدة، وثبوت النسب يف هذه احلالة ال حيتاج إىل إقرار ا
الزوجة بينة، فإذ جاءت الزوجة بولد ألقل من ستة أشهر من وقت العقد يكـون  

                                                
 .٣٥٠ص ٤، وشرح القدير ج٦١٦ص  ٢ج نابن عابدي)  ١(
 .٤٠٢ص  ٥ج الفروع)  ٢(
 .١٥  :األحقاف )٣(
 .٢٣٣  :البقرة )٤(
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ألن اإلتيان بالولد حياً قبل املدة الكافية لذلك يدل على  ،الولد منتفياً عن الزوج
أن احلمل قد حدث قبل وجود الفراش، وقد ثبتت صحة نسبة الولد للفـراش يف  

أن عتبة بن أيب وقاص أوصى  :املطهرة، وموجز قصتها ل من السنةهذا الطريق بدلي
أخاه سعد بن أيب وقاص أن يضم إليه ولداً ولدته جارية لزمعة كان قد واقعها يف 

أن الولد لزمعة وليس لعتبة ألا كانت فراشاً لـه   ×اجلاهلية، فحكم رسول اهللا 
هـي وإن  بطريق امللك يف ذلك احلني، وهذه القصة ثابتة يف كل كتب السـنة و 

 .)١(اختلفت رواياا لكنها يف جمموعها تضم العناصر اليت أشرت إليها

وبعض أهل العلم خيصه بتسمية خاصة، حيث يطلق عليه  ،طريق اإلقرار باملولود -٣
مثل املالكية حيث يلحق شخص مؤهل لإلجناب بنسبه شخصاً ) االستلحاق(لفظ 

الطرق وعورة، وأصـعبها  آخر ليحمل امسه واسم عائلته، وهذا الطريق هي أشد 
مرتقى، وأكثرها تشعباً، وأخطرها مسلكاً لذلك حتوط أكثر العلماء النتجاع هذا 
الطريق لكثرة مزالقه فوضعوا له من الشرائط ما يساعد على تثبيت أقـدام مـن   
يسلكه، وحيفظ توازن من يطرقه، وهم وإن كانوا مجيعاً يشتركون يف التحوط، إال 

اال ما بني مكثر من القيود حىت ليكـاد يغلـق طريـق    أم خيتلفون يف هذا 
االستلحاق عن طريق اإلقرار وبعضهم يقلل من هذه القيود ويقتصر منها على ما 
حيفظ لالستلحاق جديته وتوازنه وإمكانية تصور وقوعه، ويف مقابل هذه الكثرة 

اق على الكاثرة من العلماء ذهب البعض إىل فتح الباب يف االنتساب أو االستلح
 .مصراعيه ما دام قد صدر من شخص مؤهل لإلجناب ومل يكذبه احلس والشرع

  :وسنحاول فیما یلي عرض ھذین المسلكین ألھل العلم
على مصراعيه تلمساً لتحقيق  فتح الباب وسنبدأ بعرض موقف القلة اليت آثرت

لسمعة  رغبة الشارع يف حلوق النسب وحرصاً على أبناء املسلمني من الضياع، وحفظاً
  .العائالت اليت ينتمي إليها من حيتاج إىل سلوك هذا املخرج من الناس

                                                
، ومسـلم يف  ٦٦٤٦برقم  ...البخاري يف صحيحه كتاب األحكام باب من قضي له حبق أخيهأخرجه ) ١(

  .٢٦٤٥صحيحه كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات برقم 
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  من مراجع  –وينقل العالمة ابن مفلح هذا الرأي عن كتاب عيون املسائل 
واختار شيخنا أنه من (منسوباً إىل شيخه اإلمام ابن تيمية حيث يقول  –احلنابلة 
ونص أمحد فيها ال (ك على ذلك بقوله ويستدر) وال فراش حلقهالزىن من  ولدهاستلحق 

، مث ينقل ابن مفلح أيضاً عن كتايب عيون املسائل واالنتصار ما ذكره ابن )يلحقه هنا
، كما )١(اللبان يف اإلجياز أن ذلك مذهب احلسن وابن سريين وعروة والنخعي وإسحاق

                                                
  : عريف بكل واحد من هؤالء األئمةكلمة موجزة للت)  ١(

إذا أطلق اسم احلسن لدى الفقهاء فإمنا يراد به احلسن بن أيب احلسن، وامسه يسار البصري مـوىل   :احلسنـ 
كان احلسن ابناً جلاريـة  : زيد بن ثابت، وكان فقيهاً حكيماً زاهداً فصيحاً، قال عوف بن أيب مجيلة األعرايب

جاريتها يف حاجاا فبكي احلسن بكاءاً شـديداً   –رضي اهللا عنها  –أم سلمة  فبعثت ×ألم سلمة زوج النيب 
إن املبلـغ  : فرقت عليه أم سلمة فأخذته فوضعته يف حجرها فألقمته ثديها فدر عليه فشرب منه وكان يقـال 

  .الذي بلغه احلسن من احلكمة بذلك اللنب الذي شربه من أم سلمة رضي اهللا عنها
ياً بعمر بـن اخلطـاب مـن    الزموا هذا الشيخ فما رأيت أحداً أشبه رأ:ل قال لنا قتادةقا عن محيد بن هالل

عنه خلق من التابعني وتابعيهم سئل أنس بن مالك  ق كثري من الصحابة والتابعني وروىعن خل احلسن، روى
موالنـا   سلوا  ك تقول سلوا احلسن موالنا ؟ قاليا أبا محزة نسأل: عن مسألة فقال سلوا موالنا احلسن قالوا

مـات   .احلسن فإنه مسع ومسعنا فحفظ ونسينا، وقال قتادة ما جالست فقيهاً قط، إال رأيت فضل احلسن عليه
  ). ١١٥، ٩٥، ص٦ذيب الكمال، ج( احلسن سنة عشرين ومائة عن تسعة ومثانني سنة 

عنـه خلـق مـن     د كبري من الصحابة والتابعني وروىعن عد روىنصاري البصري ـ حممد بن سريين األ
مل يكن ـذه  : عمن تأخذونه، وعن عثمان البىتإن هذا العلم دين فانظروا: ابن سريين التابعني وتابعيهم، قال

كان حممد بن سريين من أورع أهـل البصـرة   : البصرة أحد أعلم بالقضاء من حممد بن سريين قال ابن حبان
ان ثقة مأموناً عالياً رفيعاً فقيهاً إماماً كثري العلم ورعـاً  ك: وكان فقيهاً فاضالً حافظاً متقناً وقال حممد بن سعد

  ).٣٥٣، ٣٤٢ص  ٦ذيب الكمال ج( وكان به صمم مات سنة عشر ومائة هجرية 
بـن   عن خلق من الصحابة والتابعني وتابعيهم قال عنه حممد التابعي الكبري روى عروة بن الزبري بن العوامـ 

اً ثبتاً، قال عمر بن عبد العزيز ما أحد أعلم من عروة بن الـزبري،  مأموناً عامل سعد كان ثقة كثري احلديث فقيهاً
فواهللا لقـد  : وما أعلم أحداً يعلم شيئاً جيهله، وقال عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن بن عوف قال يل أيب

د منهم عروة بن الزبري وأم ليسألونه، وقال أبو الزناد إن فقهاء املدينة سبعة وع ×رأيت أصحاب رسول اهللا 
 ). ٢٥، ١١،ص ٢ذيب الكمال ج(تويف سنة ثالث وتسعني هجرية 

روى عن عدد كبري من كبار التابعني كما روى عنه عـدد   إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعيـ 
جالً صـاحلاً  أهل الكوفة هو والشعيب يف زماما وكان ر كان مفيت:  وتابعيهم، قال العجليكبري من التابعني

نعم قال أما : أي ابن احلجاب عن أبيه –أدفنتم صاحبكم، قلت  –فقيهاً متوقياً قال الشعيب بعد موت إبراهيم 
وال احلسن وال ابن سريين، قال وال احلسن وال ابن سـريين وال  : إنه مل يترك أحداً أعلم منه أو أفقه منه قلت

احلجاز ويف رواية وال بالشام، مات سنة ستة وتسعني هــ   من أهل البصرة، وال من أهل الكوفة وال من أهل
 .)٢٤٠، ٢٣٣، ص٢ذيب الكمال ج( عن تسع وأربعني سنة 

ساد إسـحاق  : أحد أئمة املسلمني وكان له مذهب وله أتباع يتعبدون على مذهبه، قال الدرامي :إسحاقـ 
بن  وقال حيىإلسحاق بالعراق نظرياً، ال أعلم وال أعرف : وقال أمحد بن حنبل ،أهل املشرق واملغرب بصدقه

أملى علينا إسحاق بن راهوية أحد عشر ألف حديث من حفظه مث قرأها علينا فما زاد حرفاً وال نقص : زكريا
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مث  ،يلقنهالصغري أنه يلحقه حبكم حاكم، ومن قال نقل أيضاً عن االنتصار وأيب يعلى
ألنه إمنا  »الولد للفراش وللعاهر احلجر  « :مل خيالف قوله عليه الصالة والسالم :قال

    .)١(يدل مع الفراش
فأيسر املذاهب من حيث القيود اليت حتيط باإلقرار مها  :أما موقف الجمھور

إن أقر و(: حيث يقول ،واحلنابلة، فمذهب احلنفية يعرب عنه اإلمام الزيلعي احلنفيةمذهبا 
بغالم جمهول يولد ملثله أنه ابنه وصدقه الغالم ثبت نسبه ولو مريضاً وشارك الورثة ألن 

أيضاً إقرار على نفسه، وليس فيه ضرر على غريه قصداً  النسب من احلوائج األصلية وهو
وشرط أال يكون له نسب معروف، ألنه إذا كان له نسب معروف ال ميكن  ..فيصح

يكذبه  وشرط أن يولد ملثله كيال ..على إثباته الستغنائه به عنهثبوته منه وال حاجة 
هذا إذا كان مميزاً ،الظاهر، وشرط أن يصدقه الغالم، ألن احلق له فال يثبت بدون تصديق

فإذا صح  ..خبالف ما إذا كان ال يعرب عن نفسه حيث ال يعترب تصديقه ألنه يف يد غريه
  .)٢().....ن ضرورات ثبوت النسبألنه مإقراره شارك الورثة يف املرياث 

أنھ یصح عند الحنفیة االعتراف بالمولود بشروط : وموجز القول
  : ثالثة

  .أن يكون املولود جمهول النسب -١
 .أال يكذبه الظاهر -٢

 .أن يصدقه املولود إن كان مميزاً -٣

وقرب من ذلك مذهب احلنابلة، ونقصد مجهور احلنابلة خالفاً للبعض الذين 
ولو مل يسبقه فراش وقد أسلفنا الزىن مدى يف قبول اإلقرار بولد  يذهبون على أبعد

                                                                                                              
حرفاً، وقال اإلمام الذهيب اجتمع يف الرصافة أعالم أصحاب احلديث فيهم أمحد بن حنبل، وحيي بـن معـني   

  ).٣٨٢، ٣٧٨ص  ٢يف أمساء الرجال ج ذيب الكمال (وهو اخلطيب وغريمها وكان صدر الس إلسحاق 
  .٤٠٣ – ٤٠٢ص  ٥الفروع لإلمام مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن مفلح املقدسي احلنبلي ج) ١(
   ٣وجممـع األـر ج  ،ط دار الكتب العلميـة، بـريوت  ،٤٦١ص ،٥تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق ج) ٢(

 . ٣٩٢ص 
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، وال خيلتف مذهب مجهور احلنابلة عن مضمون مذهب احلنفية املتقدم ،القول يف ذلك
قبل  .....صغري أوجمنون أووإن أقر رجل بأبوة  :حيث يقول صاحب معونة أويل النهى

و أسقط وارثاً معروفاً ألنه غري متهم يف ألنه إقرار من مكلف خمتار، فقبل حىت ول ،إقراره
إقراره، ألنه ال حق للوارث يف احلال، وإمنا يستحق اإلرث بعد املوت بشرط خلوه من 

  .مسقط

  : ویشترط لصحة اإلقرار ثالثة شروط
  .إن أمكن صدق املقر حبيث ال يكذبه ظاهر حاله -١
 .أال يكون معلوم النسب حىت ال يدفع نسباً لغريه -٢

 .)١(قر به إن كان قادراً على الكالمأن يصدقه امل -٣

وجز  افعیة فن ة والش ا المالكی ور وھم أما الفریق الثاني من الجمھ
  :مذھب كل منھما فیما یلي

  :مذھب المالكیة: أوالً 
االستلحاق إقرار مكلف ولو سفيهاً أنه أب ( :یقول أبو البركات الدردیر

ال ملقطوع نسبه كولد  ،هول نسبه ولو كذبته أمه لتشوف الشارع للحوق النسب
وإذا أقر أن جمهول النسب ابنه حلق به الولد  ...وال ملعلوم نسبهزىن املعلوم أنه من الزىن 

ولو كذبته  :تعليقاً على قول الشارح :أو شرع قال يف اهلامش لصغرهإن مل يكذبه عقل 
على  أمه أي وال يشترط أن يعلم تقدم ملك أم هذا الولد أو نكاحها هلذا املستلحق

الباب باإلمكان  قال ابن عبد السالم وجهة هذا القول أم اكتفوا يف هذا ...املشهور
  .)٢(للحوق النسب ما مل يقم دليل على كذب املقر فقط لتشوف الشارع

إنه ابنه  :إذا قال يف صيب :ومقابل المشھور في المذھب ما قالھ ابن یونس

                                                
 .١٣٩،١٤٠ص  ١٢النهى شرح املنتهى البن النجار الفتوحي ج معونة أويل)  ١(
  .١٩٥ص ٢الشرح الصغري ج)  ٢(
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ق، إال أن تكون أم الصيب كانت يف فجمهور املدنيني ال يثبت النسب وال االستلحا
ملكه بنكاح أو ملك فيكون أصل احلمل يف ملكه وولد يف يديه أو بعد خروج األم من 
يديه مبا خيرج به مثلها إىل ما يلحق به األنساب وهو مخس سنني بدونه ومل يكن للولد 

  .)١(نسب معلوم، فإن فقد شرط مل يقبل قوله

  :مذھب الشافعیة: ثانیاً 
إذا قال لغريه هذا ابين التحق بشرط أال يكذبه  :یز شرح الوجیزفي العز

ولو كان صغرياً حلق  ،فلو استلحق جمهوالً بالغاً ووافقه حلق ،احلس أو الشرع أو املُقَر له
يف احلال حىت يتوارثان يف الصغر ولو مات صيب وله مال فاستلحق ثبت نسبه 

  .)٢(وورث
ر بنسب، إن أحلقه بنفسه بأن قال هذا ابين إذا أق :وجاء يف احمللي على املنهاج

حق إن كان أهالً لاشترط لصحته، أال يكذبه احلس وال الشرع وأن يصدق املست
  .)٣(صح استلحاقهيال الزىن ولد  :ويف احلاشية يقول ،للتصديق

  مقارنة بین االتجاھین في موقف الجمھور
  :تحریر محل النزاع

  :فيما يلي يتفق االجتاهان
  .ر هول النسب إذا مل يكذبه ظاهر احلال أو العقل أو الشرعصحة اإلقرا -١
 .أال يكون املستلحق معلوم النسب حىت ال يدفع نسباً لغريه -٢

 .أن يصدق املستلحق املقر بأنه ابنه إن كان أهالً للتصديق -٣

                                                
  . ، دار الغرب اإلسالمي٣١٤، ٣١٣، ص ٩الذخرية للقرايف ج)  ١(
 .٣٥٢ص  ،٥العزيز شرح الوجيز للرافعي ج)  ٢(
  .١٤ص ،٣شرح احمللى على املنهاج حباشييت قليويب وعمرية ج)  ٣(
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٤٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

التعبري يف كل املذاهب عن رغبة الشارع يف حلـوق النسـب، وإن اختلفـت     -٤
 :وخيتلفان فيما يليا املعىن عبارام يف التعبري عن هذ

ينصب االختالف بني الفريقني يف تصريح املالكية والشافعية بعدم جواز االعتراف 
هذا املولود مل  يءباعتباره مقطوع النسب، ألن الرجل واملرأة املشتركني يف جمالزىن بابن 

خص الذي تكن هلما رغبة يف اإلتيان به ويعلمان مقدماً أنه إن جاء لن ينتسب إىل الش
تسبب يف اإلتيان به، وقد خيتلف احلال يف الدول الغربية حيث جرى العرف عندهم بأن 

  .الولد ينسب إىل أمه منذ أن يأيت إىل احلياة
 يرحبون جبواز استلحاق بينما ال جند هذا التعبري عند احلنفية واحلنابلة وإن كانوا ال

مبعلوم النسب حيمل معىن النهي عن ، فهل التعبري لديهم بعدم جواز اإلقرار ولد الزىن
  ؟علم أحد والديه وهي أمهالزىن أن ولد  :ارباعتبالزىن استلحاق ولد 

رار مبعلوم النسب يدفع عن قد يكون هذا احلمل بعيداً إذ هم يصرحون بأن اإلق
وهذا املعىن ال يتضح إال إذا محل على جهة األب؛ ألن االستلحاق  :نسباً معلوماً املقر به

طلق يف لسان الشرع إمنا يراد به االستلحاق من جهة األب؛ ولذا يقول اإلمام إذا أ
اشتركت مع  اولوال أن الشرع خصه باألب لكان استلحاق األم أوىل، أل( :اخلرشي

  .)١(..).األب يف ماء الولد وزادت عليه احلمل والرضاع
 رح حنيأنه ابنه ومل يصالزىن أن من أقر مبولود من  :وھل یؤخذ مما تقدم

  ، يقبل قوله، ويتم إحلاق الولد به ؟اإلقرار بأنه جاء عن طريق الزىن
ق الولد به إن كان أنه يقبل قوله ويتم إحلا :ظاھر مذھبي الحنفیة والحنابلة

  .و كان كبرياً وصدقه يف إقرارهالولد صغرياً أ
 وهكذا يتضح أن نسب :ليه باحثة يف رسالة دكتوراه حيث قالتوهذا ما انتهت إ

   :وعلة ذلك ،اً إذا جاءت به الزوجة ألقل من ستة أشهر من وقت العقدولد يكون منتفال
هو أن اإلتيان بالولد حياً قبل املدة الكافية لذلك يدل على أن احلمل قد حدث 

                                                
 .، دار الكتب العلمية٤٥٠، ص ٦جاخلرشي )  ١(



      

  حول ثبوت نسب ولد الزىن  

 
٤١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  .ن الولد ينسب لغري الزوججود الفراش وهذا يعد دليالً على أقبل و
مل منه ولكنه قد حدث قبل ولكن ليس هذا باليقني فقد يكون احل :مث قالت

وجود الفراش، وهلذا فقد أجاز الفقهاء ثبوت النسب يف هذه احلالة إذا ادعاه الزوج ومل 
، وثبوت النسب هذا يكون باإلقرار ال بالفراش، وهذا احلكم ال يقل إنه من الزىن

نقالً عن أحكام األحوال الشخصية للشيخ أمحد إبراهيم  ،خالف عليه بني أئمة الدين
  .)١(٤٦٦وعبد ايد مطلوب ص  ٤٩٣ص 

إال أن النقل بإجازة الفقهاء لثبوت النسب للحمل الذي نشأ قبل الفراش بيقني، مث 
ودعوى يكذا ما نقلناه عن  ،تأكيد ذلك بأنه ال خالف عليه بني أئمة الدين غري دقيق

بأن  :الباحثةفلو قالت  ،املالكية والشافعية بأنه ال يصح استلحاق من علم أنه من زىن
إجازته جاءت من بعض الفقهاء أو بعض أئمة الدين؛ لكان نقلها له ما يربره، ومما 

أحكام النسب (صاحب رسالة  عبد اهللا حممد/ ن الدكتوريؤسف له أن الباحثة نقلت ع
أن مجهور الفقهاء ذهبوا على عدم جواز استلحاق ولد الزىن وأنه  )يف الفقه اإلسالمي

  .رجح هذا الرأي

ومن (قال  :ل صاحب املغين ذكر عن أهل العلم نقالً مناقضاً لصاحبة الرسالةب
ألنه مل يلحقه النسب ومل حيتج على نفيه  ولداً ال ميكن كونه منه يف النكاحولدت امرأته 

كما لو أتت به عقيب نكاحه هلا؛ وذلك مثل أن تأيت به  ،يعلم أنه ليس منه فلم يلحق
ا فال يلحق به يف قول كل من علمنا من أهل العلم لدون ستة أشهر من حني تزوجه

وميكن أن خنلص من ذلك كله إىل ما  )٢( )ألا تعلم إمنا علقت به قبل أن يتزوجها
   :يلي

مل جيز استلحاق الولد إذا علم أنه من زىن  :أن كال من مذهيب املالكية والشافعية -١
  .وكان تعبريمها صرحياً وقد أسلفنا النقل املفيد لذلك

                                                
 .٤٠إثبات النسب ص )  ١(
 .، دار الكتب العلمية بريوت٢٨٦ص  ٧املغين البن قدامة ج ) ٢(
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٤٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

عن طريق الزىن ن كال من مذهيب احلنفية واحلنابلة مل مينع استلحاق الولد من أ -٢
و كان كـبرياً  أاإلقرار بأن هذا احلمل منه أو أن هذا املولود منه إن كان صغرياً 

، ووجـدت  ل املستلحق أنه كان عن طريق الزىن، ومل يق)١(وصدقه على إقراره
 .اإلمكانية لصدق هذا اإلقرار

ر على هذه النتيجة ما نقلناه عن ابن قدامة قريباً، ألنه أشار على وأرجو أال يعك
 .شرط عدم إمكانية كونه منه بينما قلنا هنا بوجود اإلمكانية لصدق هذا اإلقرار

ويفهم من ذلك أن اجلهة اليت تشرف على إحلاق األنساب ال حيق هلا أن تتشـدد  
ققت الشروط املتعلقة بذلك يف البحث والتحري للتحقق يف صحة دعوى املدعى إذا حت

 .واليت أشرنا إليها من قبل

بأن صرح املقر بأنـه  الزىن املعلوم أنه من الزىن أنه مل يقل بقبول استلحاق ولد  -٣
احلسـن   :كان عن هذا الطريق إال الفقهاء الذين سبق أن ذكرناهم وهم األئمة

  .البصري وابن سريين وعروة والنخعي وإسحاق بن راهوية
  

لتي تترتب على األخذ بقول من یرى جواز المخاطر ا

قرار أو التصریح سواء عن طریق اإلالزنى االستلحاق لولد 

  .بأنھ جاء من زنى

                                                
بينـه  بن يأيت ى واستطاع طالب االستلحاق أعليه النسب املدع ىنكر املدعأإنه إن  :وإن كان عند احلنفية )١(

ن يعلـم أن دعـوى األبـوة    جيب أ( اهلندية  فتاوىفقد جاء يف ال، تثبت له دعواه فإنه حيكم له لذلك
ين أبو هـذا  وة صحيحة سواء كانت معها دعوى املال أو مل تكن، وذلك بأن يدعي رجل أودعوى البن

ـ  ،وذلك الرجل ينكر الرجل أو يدعي أين ابن هذا الرجل عي دفهذه الدعوى صحيحة حىت إذا أقام امل
، ص ٦لفتـاوي اهلنديـة ج  ويقضي ببينته على املدعى عليه اادعاه، فالقاضي يسمع دعواه  البينة على ما

 .دار الكتب العلمية ،٢١٢
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٤٣  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

أنه رمبا يشعر باالستهانة ذا اجلرم الكبري الذي مسـاه اهللا تعـاىل يف كتابـه     -أ 
بالفاحشة وهو أقبح األوصاف عند العرب، وذلك عند عوام النـاس وقليلـي   

عند املسلمني ميثل رادعاً الزىن نسني، إذ ال زال خوف احلمل من التدين من اجل
ال ينبغي التقليل من شأنه، عند كل من يتردد يف نفسه هاجس الرغبة يف إتيان 

يف كثري مـن بـالد املسـلمني    الزىن هذه الرذيلة، وال زال ظهور احلمل من 
باإلضافة إىل  وخصوصاً من العرب ال جزاء له إال القتل ملن يكتشف أمرها، هذا

 .العار الذي يلحق بالقبيلة أو العائلة

هدفاً يف حد ذاته وهذا يتحقق يف حق مـن يريـد أن   الزىن سيصري احلمل من  -ب 
من يرتبط بأسرة من وسط اجتماعي أعلى منه، حيث يريد أن يضع هذه األسرة 

ـ خالل احلمل من فتام أمام األ د مر الواقع ليذعنوا لرغبته يف الزواج منها، وق
 .يكون هذا باتفاق مع الفتاة أو بتدليس عليها

أيضاً هدفاً للمرأة لتصطاد به الشخص الذي الزىن وكذلك قد يصري احلمل من  - ج 
تريد أن ترتبط بالزواج به، وهو يترفع عنها أو يتهرب منها، وقد ظهرت على 
السطح بعض القضايا من هذه الشاكلة، وال زالت تنظر يف احملـاكم يف هـذه   

 .األيام

وسيلة يتذرع ا بعض من ال خالق هلم للولـوغ يف  الزىن قد يتخذ احلمل من  - د 
أعراض الفتيات الراغبات يف الزواج، إذ يظهر أنه لن يرتبط بفتاة مث تظهر أا 

لذلك لن يتزوج إال مبن حتمل منه قبل االرتباط ا حىت يطمئن على أا  ،عقيم
فيما بعد على أنه لن يتزوج إال ممن  امرأة ولود وليست عقيماً، وقد يتطور األمر

 .تلد له ذكراً أو تلد له أنثى وهكذا

ويف ظل غيبة حتكيم الشريعة اإلسالمية يف قضايا اتمع وارتفاع نسبة العنوسة بني 
اجلنسني يف أكثر بالد املسلمني فإن هذه التوقعات ستحدث وبكثرة حىت تصري ظاهرة 

ل اآلن يف اتمعات الغربية إذ وصلت نسبة أوالد عامة يف بالد املسلمني كما هو احلا
بني البيض يف اتمع األمريكي إىل أربعني يف املائة بينما وصلت بني السود إىل الزىن 
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٤٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  .ستني يف املائة

تلحاقھ  واز اس دم ج ى ع ب عل ي تترت اطر الت ا المخ أم
  : فأھمھا ما یلي

املعـرة  أسرا بل استمرار وكذلك ب ،اليت ستلحق باملرأة اليت أتت بولد ال أب له - أ 
وفاة املـرأة  ة وقد تصل على القبيلة، حىت بعد التصاق هذه املعرة باألسرة وبالعائل

وكتب احلديث الشريف ال زالت تذكر املـرأة   ،ووفاة ولدها هذا بأزمان متطاولة
يف عهد النبوة حىت اآلن بنسبتها إىل قبيلتها الكـربى  الزىن اليت وقعت منها جرمية 

ينة أو قبيلتها الصغرى وهي قبيلة غامد، فتارة تقول اجلهنية وتارة تقـول  وهي جه
مـاعز األسـلمي أو    :الغامدية كما تذكر قبيلة أسلم إذا ذكرت قصة ماعز فيقال

 .األسلمي :يقال
بالدونية يف أي جتمع جيمعه مع غريه حبيث يشـعر   –ذكراً أو أنثى  –شعور الولد  -ب 

زيت اإلجياد يف احلياة مما يدفعه على االنطـواء  بأنه أقل من غريه لفقد إحدى ركي
والبعد عن اتمع، وتترىب فيه عقدة كراهة اتمع الذي يعيش فيه بل ورمبا يسعى 

 .إىل اإلضرار ذا اتمع الذي ظلمه وحرمه من شرف املساواة مع غريه
عها الريبة يف حماولة البعد عن الناس حىت يبتعد عن نظرام إليه اليت يظن أا حتمل م - ج 

أصله ونسبه، وهذا قد يكون سبيالً لفشله يف الدراسة يف املراحل املختلفة وبالتايل 
 .فشله يف التكيف يف جمال األعمال وبناء املستقبل احليايت له

باعتبارها السبب  حماولة االبتعاد عن األم وكراهته هلا ومنو احلقد عليها شيئاً فشيئاً - د 
لتعيس يف اتمع وهذا عكس ما حتض عليـه تعلـيم   األساسي ملعاناته ووضعه ا

اإلسالم من احلدب على األم ورعايتها والقيام على احتياجاا حىت جعلت اجلنة 
 .حتت أقدامها

مشاعر اإلحباط اليت حتيط ذا الوليد الناشئ لشعوره بقسوة العقوبة اليت وقعـت   -ه 
و جمين عليه من قبل عليه حبرمانه من االنتساب ألب دون ذنب جناه بل العكس ه

   .غريه
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٤٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

هذه املخاطر تظهر يف اتمعات اإلسالمية وخصوصاً العربية منها ملا للنسب من 
شأن خطري فيها لكنها لن تظهر بذات القدر يف اتمعات الغربية اليت دأبت على قيد 

  .املواليد بأمساء أمهام سواء كان هلم آباء حقيقة أم ال

  :رأي الباحث
وح العامة للتشريع اإلسالمي املتمثل يف مواقف الفقهاء املستقاة من النصوص الر :أوالً 

الشرعية تظهر منها الرغبة العارمة يف إنقاذ هذا الوليد الناشئ من وهدة اخلطيئة، 
واألخذ بيده على احلياة االجتماعية املستقرة من خالل االعتراف به كفرد من 

، كل ما يف األمر أم يهدفون إىل إجياد غطاء أفراد األسرة السوية يف اتمع املسلم
شرعي هلذه العالقة اليت ستترتب عليها حقوق كثرية وواجبات متشعبة على كل 
األطراف وهذا الغطاء قد يتمثل يف إمكانية اللقاء بني طريف عقد الزواج دون 

إقرار األب بذلك حىت لو  وقوع هذا اللقاء بالفعل، إذ يكفي شرط التحقق من
ته األم كما يقول بعض املالكية، وحىت لو كان الواقع العادي للحياة حييل هذا كذب

اللقاء كما يقول احلنفية وغري ذلك من مظاهر الرغبة يف إحلاق هذا الوليد بأسرة 
  .سوية يعيش يف كنفها كبقية أبناء جنسه

ليد الناشئ به يف مواقف احلنفية واحلنابلة جوانب إجيابية حتفز من يريد إحلاق الو :ثانیاً 
تتمثل يف عدم وضع شرط صريح يف كون الوليد ليس مثرة سفاح بني املقر باملولود 
وأمه اليت ولدته كما يفعل كل من املالكية والشافعية، وبعبارة أخرى فإن هذا 
اجلانب مسكوت عنه على حد علمي يف املذهبني، لكن تبقى هذه املشكلة عالقة 

  مثل هذا املوطن يعد رضا أم ال ؟وهي هل السكوت يف  :يف القضية
هناك جمموعة من كبار التابعني تتمثل يف األئمة الثالثة احلسن البصري وابن  :ثالثاً 

سريين وعروة بن الزبري وكذلك بعض الفقهاء من ذوي القدر الكبري يف الفقه 
كما تقدم  –ترى  :هذه اموعة ،إبراهيم النخعي وإسحاق بن راهوية :ومها

حىت لو وقع التصريح الزىن أنه ال بأس باالعتراف بابن  –أم يرون  –م النقل عنه
  .بذلك

أشرت قبل قليل إىل وجود خماطر تكتنف هذا الطريق من جانبيه، االعتراف : رابعاً 
يف اتمعات غري الزىن وعدم االعتراف لكين أرى أن نبدأ بتجويز االعتراف بولد 

أحكام الشريعة يف هذه اتمعات حتمل وذلك أن عدم رسوخ  ،اإلسالمية أوالً
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٤٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

جهالً ا أو اوناً لظنهم أا ليست من املعامل  الكثري على عدم التقيد ا إما
ة يف اإلسالم أو لغري ذلك من األسباب، وحداثة العهد باإلسالم كانت وال الرئيس

  .تزال حمل رعاية لدى املفتني والقضاة
  يم هذا احلكم يف بقية جمتمعات املسلمني مث نتابع الدراسة يف مدى جواز تعم
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٤٧  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

   
  
  
  
  

   ىھل یصح نسبة ولد الزن
  !إلى الزاني ؟

 
  
  

  الدكتور  بقلم


  أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة والقانون

  جبامعة األزهر، عضو جممع البحوث اإلسالمية
  وعضو جممع فقهاء الشريعة بأمريكا
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٤٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  
  
  
  

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

  :قال اهللا عز وجل
 

  .٣٢ :اإلسراء 
  
  

  :وقال عز وجل
 

  .٥ :األحزاب 

  
  صدق هللا العظیم



      

  حول ثبوت نسب ولد الزنا
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
اهللا تبارك وتعاىل، وأستعينه وأستهديه، وأصلي وأسلم على سيدنا حممـد،   أمحد 

  .وعلى آله وأصحابه أمجعني
وبعد، فمن األمور املعلومة من الدين بالضرورة حترمي اللقاء اجلنسى بعيداً عن عقد 
الزواج، وشدد اإلسالم ىف العقوبة إذا مل يكن هذا اللقاء بني زوجني، وكان هذا ضمن 

ن األحكام الشرعية قصد ا حتقيق سعادة الفرد واجلماعة، وأن تكون أنساب جمموعة م
الناس نقية طاهرة، خالية من الغش والتدليس، ملا يترتب علـى ذلـك مـن حقـوق     
وواجبات، وصالت مشروعة وغري مشروعة، لكن اإلنسان غري معصوم من الـزالت،  

فقد حيدث ما حـذر   ،وسالمهفالعصمة ليست إال لرسل اهللا عليهم مجيعاً صلوات اهللا 
الشرع منه، وتثمر العالقة غري الشرعية بني رجل وامرأة طفالً ليس مسئوالً عما حدث، 
وال ذنب له فيه، ومع أنه أتى إىل الدنيا بغري الطريق املشروع، فإن شرع اهللا قد حاطه 

تـه،  معامل اإلحسان يف شرعه اهللا، فأوجب ية، كالطفل الذي أتى بالطريق الذيبالرعا
  .وصيانة حقوقه

شريعة اإلسالم، وكل الشرائع اإلهلية، أن ينسب  وإذا كان من احلقوق املستقرة يف
ظل عقد زواج شـرعي، فهـل   اإلنسان إىل أبويه باعتبار ذلك حقاً وواجباً، مادام ىف 

ب إىل الزاين بأمه باعتبـاره  أن ينس ولد على غري فراش الزوجية احلق يفي للطفل الذي
أدعو اهللا عز وجل أن أكون وفقـت يف عرضـه    هو موضوع البحث، الذي؟ هذا أباه

  .وأستغفر اهللا واباً فمن اهللا، وإن يكن خطأ فمين، فإن يكن صوفيما أبديت من رأي
  

   محمد رأفت عثمان. د
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٥١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  :تكریم اإلنسان والتحذیر من الكذب فى النسب
لَقَد كَرمنا وَ﴿ :كرم اهللا عز وجل اإلنسان وفضله عن كثري من خلقه، قال تعاىل

مريٍ ملَى كَثع ماهلْنفَضو اتبالطَّي نم ماهقْنزررِ وحالْبو ري الْبف ماهلْنمحو منِي آدب ن
وكان من صور تكرمي اهللا عز وجل لإلنسان أن شرع له الـزواج    )١( ﴾خلَقْنا تفْضيالً

والد بصورة ختتلف عن سـائر األنـواع األخـرى مـن     ليكون وسيلة إىل وجود األ
احليوانات، فقد كان من التصور املقبول عقالً أن يكون تكاثر اإلنسان كمـا تتكـاثر   
احليوانات دون احتياج إىل عقد يترتب عليه وجود صلة بني الرجل واملرأة، ينشأ عنها 

سـاين علـى الوجـه    األوالد، ولكن اهللا تبارك وتعاىل شرع الزواج ليبقى النوع اإلن
وملا كان الزواج مشروعاً لبقاء النوع اإلنساين على الوجه األكمل، فإن هـذا  .األكمل

يقتضى أن يكون األوالد الناجتون عن هذه الصلة بني الذكر واألنثى ينسبون إليهما ال 
يتركون دون أن ينسبوا إىل أحد، كما هو الشأن ىف سائر احليوانات، وال أن ينسبوا لغري 

غري حقيقته، ويظهر  ئهم وأمهام، وإال كان ذلك تدليساً وتزويراً وإظهاراً لألمر علىآبا
حترمي اإلسالم للتبين، أي نسبة الولد ذكراً كان أو أنثى إىل غري أبيه، قال  هذا املعىن يف
واللَّـه يقُـولُ   ما جعلَ أَدعياءكُم أَبناءكُم ذَلكُم قَولُكُم بِأَفْواهكُم و﴿: اهللا عز وجل

بائهِم هو أَقْسطُ عند اللَّه فَإِن لَّـم تعلَمـوا   ادعوهم آلالْحق وهو يهدي السبِيلَ
يكُمالومينِ وي الدف كُمانوفَإِخ ماءه٢( ﴾آب(.  

ن تدخل األنساب وأ عب يفالسنة النبوية ما حيذر حتذيراً شديداً من التال وورد يف
منه، روى أبو داود، والنسائى، وابـن   املرأة ولداً إىل غري أبيه، أو ينكر أب بنوة طفل

يـة  يقـول حـني نزلـت آ    ×، عن أىب هريرة رضى اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا ماجه
ولـن   من ليس منهم فليست من اهللا يف شـيء  أميا امرأة أدخلت على قوم(املتالعنني، 

احتجب ) أى يعلم أنه ولده( رجل جحد ولده وهو ينظر إليه  يدخلها اهللا جنته، وأميا

                                                
 .٧٠: اإلسراء) ١(
 .٥: األحزاب )٢(
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  .)١( )األولني واآلخريناهللا عنه، وفضحه على رءوس 

  :وسائل إثبات النسب
  :الوسیلة األولى

واملراد به الزوجية، فإذا قامت الزوجية الصحيحة املبنية على عقد مسـتوف   :الفراش
نسب الطفل إىل كل من  ظل هذه الزوجية روط، وولد طفل يفلألركان والش

والعلماء خمتلفون فيما .الزوجني، فكان الزوج أباً هلذا الطفل والزوجة أماً له
  :على ثالثة آراء تصري به الزوجة فراشاً،

  
  :الرأي األول

إثبات الفراش وإن علمنا أنه مل  و حنيفة وهو أن العقد وحده كاف يفما يراه أب
  .العقدجملس  ع ا، بل لو طلقها وهو يفجيتم

  :الرأي الثاني
  

فيه العقد، بل البد من إمكان حدوث الوطء، وهذا يراه  يأن الفراش ال يكف
  .الشافعي وأمحد بن حنبل

  :الرأي الثالث
العقد، وال إمكان حدوث الوطء املشكوك فيه، بل البد من الدخول  يأنه ال يكف

ر إليه ىف رواية عنه، فقد احملقق، وهذا ما اختاره ابن تيمية وقال إن أمحد ابن حنبل أشا
ل ا، وأتت املرأة بولد، نص ىف رواية حرب عنه ىف الرجل يطلق امرأته قبل الدخو

  .أنه ينتفى عنه بغري لعان، فأنكره
جيب احلزم به وإال فكيف تصري  يلقيم أن هذا الرأي هو الصحيح الذويبني ابن ا

بإحلاق نسب مبن مل يدخل الشريعة  ث دخول ا، وكيف تأيتاملرأة فراشاً ومل حيد
                                                

، والنسائي يف سننه كتـاب  ١٩٢٨أبو داود يف سننه كتاب الطالق باب التغليظ يف االنتفاء برقم أخرجه  )١(
ابن ماجه يف سننه كتاب الفرائض بـاب مـن   ، و٣٤٢٧الطالق باب التغليظ يف االنتفاء من الولد برقم 

، ٢١٤٠، والدارمي يف سننه كتاب النكاح باب من جحد ولده وهو يعرفه برقم ٢٧٣٣أنكره ولده برقم 
 . وصححه الدارقظي يف العلل وابن حبان
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  .)١(قكون املرأة فراشاً إال بدخول حمبامرأته، وال اجتمع ا مبجرد إمكان ذلك، فال ت
والعلماء متفقون على أن النسب يثبت أيضاً ىف الزواج الفاسد، كما لو عقد 

عقد الزواج، ومجهورهم يرون أنه  دون شهود للجهل باشتراط الشهود يفالزواج ب
  . )٢( الوطء بشبهةيثبت أيضاً ب

اإلنسان األدبية، ومنع كل ما وهذا يبني إىل أي مدى وصلت عناية اإلسالم بقيمة 
إىل ضياع نسبه، فبلغت عناية الشرع باألبناء والبنات أن نسبهم يكون صحيحاً  ييؤد

واج كان على ظن ، لكن تبني أن الزولو جاءوا نتيجة زواج مت بني رجل وامرأة
أن الرجل أخ للمرأة من الرضاع مثالً، وهو ما مل يكن معروفاً  ، كما لو تبنييءخاط

قبل عقد الزواج، مث اكتشف بعده، فنظراً إىل وجوب عدم ضياع نسب األوالد 
وتثبت هلم كل صحح الشرع نسبة األوالد الذين ينتجون عن هذا الزواج إىل الزوج، 

لو حدث زفاف  تثبت لألوالد من الزواج الصحيح، وكما احلقوق الشرعية اليت
 عقد عليها، فاحلق ثابت لألوالد ىف المرأة على رجل على ظن أا اليت ودخول

  ).الولد للفراش( يوه ×قررها رسول اهللا  النسبة إىل الزوج، للقاعدة اليت

  :الوسیلة الثانیة
فهو وسيلة شرعية إلثبات احلقوق، كما دل على ذلـك القـرآن والسـنة،     :اإلقرار

كُونواْ قَوامني بِالْقسط شـهداء للّـه ولَـو علَـى     ﴿ :ىلواإلمجاع قال تعا
٣(﴾أَنفُِسكُم( .  

  :الوسیلة الثالثة
إثبات احلقوق عامة فيثبت النسب بالشهادة على الوالدة حال قيـام   وهي وسيلة يف :الشھادة

  :اثنان تقع به الشهادة يالزوجية، وبني العلماء أن مدرك العلم الذ

                                                
 .٣٠٩صـ ٥زاد املعاد جـ) ١(
 ، واملغين٤٢ـص ٧، وروضة الطالبني جـ٤٥٧صـ ٢جـ، وحاشية الدسوقى ٤٧٠صـ ٢اهلداية جـ) ٢(

 .واملوسوعة الفقهية الكويتية ٣٤٥صـ ٧جـ
 .١٣٥: النساء )٣(
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  : الرؤیة -١
كل األمور اليت ال يطلع عليها الرجال غالباً، بل قليالً أو  وجتوز شهادة النساء يف

الغالب، مثل الوالدة، واحليض، والبكارة والثيوبـة،   نادراً، وخيتص النساء مبعرفتها يف
الواحـدة،   كفيمرأة واحدة، فالبعض قال يخالف بني العلماء هل تقبل شهادة اوعلى 

ثنتني، والبعض يشترط أن ال يقل عن ثـالث،  ايقل العدد عن والبعض يشترط أن ال 
  .)١( والبعض الرابع يقول بوجوب أن ال يقل عدد النسوة عن أربع

  :والسماع نوعان: السماع -٢
  :النوع األول

مساع من املشهود عليه، كما لو مسع الشهود األب وهو خيرب عن طفـل معـني   
  .بنه، فتصح الشهادة بذلكلنسب أنه اجمهول ا

  :النوع الثاني
اتفق العلماء على صـحة  ستفاضة، وقد ما نعلمه باال من السماع، ثاينوالنوع ال

أما النسب فال أعلم أحداً من : بن املنذرقال ا النسب والوالدة، ستفاضة يفالشهادة باال
ستحالت معرفة الشهادة به، إذ ال سبيل إىل معرفته أهل العلم منع منه ولو منع ذلك ال

 عتربت املشاهدة ملا عرف أحد أباه وال أمـه، ولو ا ريه، وال ميكن املشاهدة فيه،قطعاً بغ
تثمر ظناً أو علماً، ويرى فستفاضة بالشهرة ىف املوضوع وال أحداً من أقاربه وحتصل اال

شهد عليه ويسمعه من عـدد   ك حيصل بكثرة اإلخبار باألمر الذيبعض العلماء أن ذل
ثنني متصـفني  هد من اأن يسمع الشا آخر أنه يكفي به العلم، ويرى بعض كثري حيصل

  .ثننيألن احلقوق تثبت بشهادة ا بالعدالة، ويسكن قلبه إىل خربمها،
ومعىن العدالة أا ملكة للنفس متنعها عن اقتراف الكبائر والرذائل، وهو تعريف 

صم يع واملعىن أا استعداد ذايت )٢(. قال الشوكاين إنه أحسن ما قيل ىف تعريفها

                                                
ـ   احملتاج،، ومغىن١٢٥صـ ٧نيل األوطار، للشوكاىن جـ) ١( ـ  ٤جـ  ، والطـرق احلكيمـة  ٤٤٢صـ

 .١٥٧، ١٥٦صـ ٩جـ واملغين ١٦٩صـ ٢تار جـ، واالختيار لتعليل املخ١٨٣، ١٨٢، ١٥١صـ
 .١٧ص ١جـ  السيل اجلرار، )٢(
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، والسرقة، وحنو ذلك بائر من احملرمات، كالقتل، والزىنالشخص من أن يرتكب الك
كما تعصمه هذه امللكة أيضاً من كل فعلٍ خيدش األخالق، أو حيط من كرامته بني أفراد 

  .جمتمعه

  :الوسیلة الرابعة
ة وهى ملكة فنية حتقق للشخص القدرة على التعرف على وجه أو وجوه الشبه : القیاف

 شخص وآخر، فيستطيع ذه امللكة اليت هي نوع من الفراسة أن يعرف أن هـذا  بني
ابن هلذا أو أخ له، وما ماثل ذلك، وهى وسيلة كانت معروفة عند العرب قبل اإلسالم 

  . إلثبات النسب وأقرها اإلسالم

  :الوسیلة الخامسة
  ھل یثبت النسب بالبصمة الوراثیة ؟ 

إىل تبني أن أنسجة ) امليكروسكوب ( اع اهر أدت االكتشافات احلديثة واختر
املسئولة عن حياة اخللية ووظيفتها  من خاليا، وكل خلية حتتضن نواة هياجلسم مكونة 

كل خلية حتوى املادة الوراثية، بدايـة مـن    ثبتت هذه االكتشافات أن النواة يفكما أ
ختتص بـالفرد فـال    البشرى، وانتهاء بالتفصيالت اليت اخلواص اليت جتمع بني اجلنس

نواة اخللية  تهائها، وتوجد املادة الوراثية يفيشاركه فيها آخر منذ خلق اإلنسانية إىل ان
من أجسام صغرية جداً يسميها العلماء، الكروموزومات أو الصبغيات ألا تقبل الصبغ، 

جلسم اكل خلية من خاليا  ية، ويوجد يفنواة اخلل هي تراكيب تشبه اخليوط متناثرة يفو
على صورة ثالثة وعشرين زوجاً فرداً من األب وفرداً  كروموزوما، وهي ٤٦اإلنساىن 

 - ١٨٣٦ويلهلم والـدير  ( من األم، وأول من اكتشف الكروموزومات العامل األملاىن 
وأول من أطلق عليها هذه التسمية، وقد متكن العلماء من التعرف على هذه )  ١٩٢١

سب تسلسلها ابتداء من الزوج األول وانتـهاء بـالزوج   األجسام الصغرية وترتيبها ح
  .)١(الثالث والعشرين

                                                
، ولنفس املؤلف ١١٥حسان حتحوت صـ /ذا ألقى اهللا رسالة إىل العقل العرىب املسلم للدكتور: بكتا)١(

 ١٥-١٣حبث مقدم إىل ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية املنعقدة بالكويت ىف  ٣قراءة اجلينيوم البشرى صـ
 .١٩صـ كارم السيد غنيم/م واالستنساخ واإلجناب للدكتور ١٩٩٨أكتوبر 
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بترتيـب   DNAخالياه والذى أطلق عليه  وكل شخص يتميز احلامض النووي يف
حاالت التوائم املتطابقة اليت  خر يف نفس الترتيب إال يفآخاص به ال يشاركه شخص 

  .واحد واحدة وحيوان منوي تنتج عن بويضة
  كتشف هذه املميزات الفريدة ىف جامعة ا الذي) إليك جيفرى ( وفسري الرب ىومس

هتمام املختصـني  ابالبصمة الوراثية، ألا جذبت   DNAالـبإجنلترا عالمات ) ليستر( 
والدالئل البيولوجية  DNA بعلم اجلرمية، حيث أصبح من طموحهم أن يربطوا بني الـ

  .)١(ر واألنسجة لشخص واحداألصلية مثل الدم والبقايا املنوية والشع
فهل التعرف على الصفات الوراثية اخلاصة بشخص معني وهو ما يطلـق عليـه   

النسـب؟،   اكتشفها العلم إلثبات أو نفـي البصمة الوراثية يكون إحدى الوسائل اليت 
 يقة أمر نادر جـداً يف هذه الطر اء واملتخصصني يبينون أن اخلطأ يفوخاصة وأن العلم

الكشف  إن التحاليل اليت تتم يف )٢(حثني نسب أو نفيه ويقول بعض الباحاالت إثبات ال
جعلت من إمكانية اخلطأ أمراً صعباً جداً ىف حاالت إثبـات أو  ... عن البصمة الوراثية

حتماالت إلمكانيـة تشـابه   اع الباحثون الربيطانيون حساب االستطااألبوة، فقد  ينف
  .حتمالية تكاد أن تكون صفراًفوجدوا أن اال البصمة الوراثية، صني ليسا أقرباء يفشخ

البصـمة  ( نفس النمط الـوراثي  رصة التشابه يفوكذلك احلال بني األخوة فإن ف
عتماد علـى البصـمة   املليون وعلى هذا ميكن القول باال تصل إىل واحد يف) الوراثية

، ألن فل بني زوجـني كل حالة غري حالة وجود ط وراثية ىف إثبات النسب أو نفيه يفال
حالة الفراش أقوى من غريها، فالعلماء يقولون أن الفراش الصحيح، إذا  حالة الزواج أي

كان قائماً فال يعارض بقافة وال شبه ملخالفة ظاهر الشبه لدليل أقـوى منـه وهـو    
   .)٣(الفراش

                                                
 .سعد العرتى /مة الوراثية ومدى حجيتها ىف إثبات ونفى النسب للدكتورالبص) ١(
اختبارات  ث هلما عن دور البصمة الوراثية يفحب رزق النجار يف /صديقة العوضي، والدكتور /الدكتورة) ٢(

 .م ١٩٩٨أكتوبر ١٥-١٣األبوة، حبث مقدم إىل ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية املنعقدة ىف الكويت من 
 .املطبعة املصرية ومكتبتها ١١٨صـ ٤جـ عادزاد امل) ٣(
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ثنان أو أكثر، فيمكن اجمهول النسب، تنازعه  وعلى هذا فإذا وجد طفل لقيط أي
للتعرف على اجلينات عند الطفل وعند  ختبار الوراثياحلالة إىل إجراء اال هذه اللجوء يف

كل من الذين يتنازعون فيه ألنه إذا كانت كتب السنة النبوية الشريفة أثبتت أن الرسول 
قصة أسامة وأبيه زيد بن حارثة عندما نظر القائف إىل  نتهى إليه القائف يفأقر ما ا ،×

ستارة من القطيفة، ومل يكن يعرفهما، وقال هذه األقدام  أقدام أسامة وزيد ومها خلف
أحد أنواع السنة املصـدر   ×فإن إقرار الرسول  ×بعضها من بعض، وسر رسول اهللا 

وإذا كانت السنة بينت اعتبـار   ،)١(من مصادر التشريع بعد كتاب اهللا عز وجل الثاين
حتمال كذبه أيضاً فإن ا ومع هذا النوع من الفراسة، خطئه يف حتمالقول القائف مع ا
طـأ  يظهر البصمة الوراثية، اليت يقول عنها العلماء أن وقوع اخل يالذ االختبار الوراثي

نأخذ به بناء على الظـن   يخذ به من قول القائف، الذفيها نادر جداً يكون أوىل باأل
ـ  جتربته املتكررة قبل ذلك، وهذا يفالغالب أنه لن خيطئ ولن يكذب لثقتنا فيه، و ري غ

عتبار الفـراش  ا صريح يف ×حالة وجود الزوجية كما قلنا، وذلك ألن حديث رسول 
حالة الطفـل   اللجوء إىل البصمة الوراثية يف رأيي وكما جيوز يف وتقدميه على ما عداه،

بالبصمة الوراثية أيضاً جيوز إثبات النسب  يرأي ثنان أو أكثر، فإنه يفاللقيط إذا تنازعه ا
اً أو برضاها فحملت منه، وكذلك يف رأة على رجل أنه عاشرها كرهدعاء اماحالة  يف

الزىن املقـررة  اغتصاب امرأة فحملت، فمع توقيع عقوبة  حالة اشتراك اثنني أو أكثر يف
واحلكم بالنسب على ضوء البصـمة   الوراثي رأيي إجراء االختبار شرعاً فإنه جيوز يف

  .الوراثية

                                                
، ومسلم يف صحيحه يف أكثر من ٦٢٧٣يف صحيحه كتاب الفرائض باب القائف برقم البخاري أخرجه  )١(

 .٢٦٤٧موضع منها ما يف كتاب الرضاع باب العمل بإحلاق القائف الولد برقم 
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  ھل ینسب ولد الزنى إلى الزاني؟
مرأة متزوجة فإن هذا الطفـل جيـب أن   اع العلماء على أنه إذا ولد طفل من أمج

ينسب إىل الزوج، وإذا جاء آخر وادعاه ال جيوز إحلاقه به، ألن الولد للفراش كما هو 
وهذا احلديث له  )١( ))الولد للفراش وللعاهر احلجر((قوله  يف ×نص حديث رسول اهللا 

مسه عبد بن زمعة، أخو سودة اخر آوقاص ورجل بن أىب اسبب ورود فقد اختصم سعد 
على غالم ولدته جارية، كان ميلكها زمعة والد ، ×بنت زمعة إحدى زوجات رسول اهللا 

 أن هذا الغالم هو ابن أخيه عتبة بن أىب وقاص، دعى سعد بن أىب وقاصاعبد بن زمعة، ف
اء فترافعا إىل رسول اهللا دعبنه، وأنكر عبد بن زمعة هذا االألن أخاه عتبة عهد إليه أنه ا

نها قالت، قال سعد يا رسول اهللا ع يومسلم وغريمها عن عائشة رض ي، روى البخار×
ن زمعة هذا بنظر إىل شبهه، وقال عبد ابنه بن أخى عتبة بن أىب وقاص عهد إيلَّ أنه ااهللا ا
بة، فقال هو لك فرأى شبهاً بيناً بعت ×رسول اهللا ولد على فراش أىب، فنظر رسول اهللا يا  أخي

منه يـا   واحتجيب يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر احلجر، مث قال لسودة بنت زمعة
فـظ  سودة بنت زمعة فلم ير سودة قط، وىف رواية أخرى هو أخوك يـا عبـد وىف ل  

، وىف رواية رواها مالك بن أنس عن ابن شهاب )٢( )الولد لصاحب الفراش(للبخاري 
كان عتبة بن أيب وقاص عهـد إىل  : عائشة أا قالتالزبري، عن عن عروة بن  يالزهر

فلمـا  : ، فأقبضه إليك، قالتزمعة مين) جارية(بن وليدة اوقاص أن  أخيه سعد بن أيب
 قد كان عهد إيلّ: يبن أخا: وقاص، وقال أخذه سعد بن أيب) أي فتح مكة(كان الفتح 

على فراشه، فتساوقا إىل رسول اهللا  ، ولدبن وليدة أيبوا، يأخ: فيه، فقال عبد بن زمعة
 يأخ: قد كان عهد إىلّ فيه، وقال عبد بن زمعة ييا رسول اهللا، ابن أخ: ، فقال سعد×

هو لك يا عبد بن زمعة، مث قال رسول : ×، ولد على فراشه، فقال النىب وأبن وليدة أيب
منه، ملا رأى من  حتجيبا: الولد للفراش وللعاهر احلجر، مث قال لسودة بنت زمعة: ×اهللا 

  . اهللا يشبهه بعتبة، فما رآها حىت لق
الولد للفراش، وللعاهر احلجر من أصح ما يروى عـن  : ×قوله : بن عبد الربقال ا

                                                
، ومسـلم يف  ٦٦٤٦ي له حبق أخيـه بـرقم   قض اري يف صحيحه كتاب األحكام باب منأحرجه البخ )١(

 .٢٦٤٥صحيحه كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات برقم 
 .٧٥،٧٦صـ ٧جـ نيل األوطار١٧٨صـ ٢املعاين واملسانيد، جـاملوطأ من  التمهيد، ملا يف) ٢(
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هذا احلديث وجوه من الفقه وأصول  يف: وقال أيضاً.)١(من أخبار اآلحاد العدو ×النىب 
للفراش على ظاهر حكمه  حكم بالولد ×جسام، منها احلكم بالظاهر، ألن رسول اهللا 

اللعان بظاهر احلكم، ومل يلتفت إىل ما  مل يلتفت إىل الشبه، وكذلك حكم يفوسننه، و
رميت به، فجاءت به على النعت  إن جاءت به على كذا فهو للذي: ولهجاءت به بعد ق

انتهى كالم .)٢())له على حنو ما أمسع منه فأقضي((: املكروه، ومن ذلك قوله عليه السالم
  .)٣(ابن عبد الرب

  ينسب لصاحب الفراش، وهو الزوج إذا كان الولـد  فهذا احلديث يبني أن الولد 
  الفراش سيداً للمرأة بأن تكون جاريـة لـه،    قد ولد بني زوجني، وقد يكون صاحب

وهذا كما كان حيدث ىف عصور الرق، فإذا زنت اجلارية ومحلت وولدت، فإن الولـد  
وىف أيام اجلاهلية وهى الفترة الزمنية اليت سبقت و السيد، أيضاً لصاحب الفراش هنا وه

وجود اإلسالم مباشرة كان بعض الناس ميلكون جواري ميارسن البغاء، فإذا حدث محل 
حيصل خصام بني الزىن فقد حيدث أن  وولدت اجلارية البغي من غري سيدها عن طريق

 × اء اإلسالم فحكم الـنيب ىت جكل منهما يدعى أن املولود له، حا،زىن سيدها ومن 
وهو منسـوب  . )٤(الولد إىل الزايننتساب ابأن الولد للسيد ألنه صاحب الفراش ونفى 

عتبار ىن باملرأة فإن الفراش يقدم وال اإىل صاحب الفراش حىت لو كان املولود يشبه من ز
   .)٥(بالشبه إذا عارض الفراش

                                                
 .١٧٨صـ ٢جـ والتمهيد ٥٢٤صـ ٤١٦ املوطأ، باب القضاء بإحلاق الولد حديث) ١(
 .١٨٢صـ ٨جـ هيد،التم) ٢(
روته أم سلمة أنه جاء  جزء من احلديث اليت) حنو ما أمسع فأقضى له على : (وقوله عليه الصالة والسالم) ٣(

أن يكـون  ، وإمنا أنا بشر، ولعل بعضكم إنكم ختتصمون إيلّ: ، فقال×رجالن خيتصمان إىل رسول اهللا 
ن قضيت له من حق أخيه شيئاً فـال يأخـذه،   له على حنو ما أمسع منه، فم أحلن حبجته من بعض، فأقضي

البخاري يف صحيحه كتاب احليل باب إذا غصب جارية فزعم أـا  أخرجه . فإمنا أقطع له قطعة من النار
، ومسلم يف صحيحه كتاب األقضية باب احلكم بالظاهر واللحـن باحلجـة بـرقم    ٦٤٥٢ماتت برقم 

٣٢٣١. 
 .٣٠٥ص  ٥زاد املعاد جـ  )٤(
 .٣١٨ص  ٥جـ  دازاد املع )٥(
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يف خـالف   ×حكم رسول اهللا  م أحد كبار فقهاء احلنابلة، أن يفبن القيويرى ا
 بن زمعة وهو ما حكاه احلديث الذي معنا اآلن، يرى أن يف وقاص وعبد سعد بن أيب

حتياط والـورع لوجـود   إما أن يكون على طريق اال بأن حتتجب سودة عنه، هحكم
وقاص، وإما أن يكون مراعاة  ة بن أيبالشبهة ها هنا، اليت أوجدها الشبه بني الولد وعتب

والشبه بغري صاحب الفراش وإعماالً للدليلني، ألن الفراش دليل حلوق النسب،  للشيئني،
 أمر الفراش بالنسبة إىل املـدعي  ×النسب من صاحب الفراش، فأعمل الرسول  دليل نفي

وقاص بالنسبة إىل ثبوت احملرمية بينه وبـني   بن أيبالقوة الفراش، وأعمل الشبه الظاهر بعتبة 
  .)١(سودة بنت زمعة

بن القيم بعد هذا البيان، وهذا من أحسن األحكام وأثبتها وأصحها، وال ميتنع ا قال
يثبت النسب منه بينه وبـني الولـد ىف    لنسب من وجه دون وجه، فهذا الزاينثبوت ا
والوالية، وغريها، وقد ختتلف بعض أحكـام  ، والبعضية، دون املرياث، والنفقة التحرمي
 )٣(فال ينكر من ختلف احملرمية ، )٢(كثري يف الشريعةعنه مع ثبوت املانع، وهذا النسب 

  .وهل هذا إال حمض الفقه: بني سودة وبني هذا الغالم ملانع الشبه بعتبة مث قال

  :على غیر فراشزنى إذا ولد طفل من 
بيناه، وهو إذا ولد طفل من زوجة فإنـه   د أن أمجع العلماء على احلكم الذيبع

الولد للفراش وللعـاهر  (خر ال جيوز إحلاقه به، حلديث دعاه آاينسب إىل الزوج، وإذا 
مرأة غري متزوجة، اعلى غري فراش، أى بزىن ختلفوا فيما لو كان الطفل من ا، )احلجر

 ،هذه الصورة أيضاً بالزاين يضاً عدم جواز إحلاق ولد الزىن يففجمهور العلماء يرون أ
إذا أقيم  ، يلحق بالزاينين البصر، فقال احلسيويرى فريق آخر من العلماء غري هذا الرأ

بأحد أمرين إن أقيم عليه احلد، أو  وقال إبراهيم النخعي يلحق بالزاين عليه احلد، ويرثه،

                                                
أي ألن الولد كان شبهه بعتبة بن أىب وقاص ظاهراً، فلم جيعل بينه وبني سودة حمرمية، أي ليس هو هلـا  ) ١(

 .حمرماً، لوجود هذا الشبه بعتبة ال بأبيها
 .مثل القتل والردة، فإما مينعان من املرياث مع ثبوت سبب املرياث) ٢(
 . نت زمعة وهذا الغالمأي عدم ثبوت احملرمية بني سودة ب) ٣(
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  .)١(املوطوءة بالزواج أو ملك اليمني ملك
وذهب إسحاق بن راهويه إىل أن املولود من الزىن إذا مل يكن مولوداً على فراش 

علـى أنـه   ) الولد للفراش (  × وأّول قول النيب حلق به،أ ادعاه الزاينيدعيه صاحبه، و
 .بعد أن ذكر هـذا  –بن القيم اوصاحب الفراش، قال  حكم بذلك عند تنازع الزاين

 مرأة،بن راهويه بإسناده ىف رجل زىن با ، رواه عنه إسحاقيوهذا مذهب احلسن البصر
ب عروة بـن الـزبري،   دعى ولدها، فقال جيلد ويلزمه الولد، وهذا مذهفولدت ولداً فا

بن له، وأنه اوسليمان بن يسار، ذكر عنهما أما قاال أميا رجل أتى إىل غالم يزعم أنه 
ن عمر بـن  أحتج سليمان بن يسار بابنه، وومل يدع ذلك الغالم أحد فهو ازىن بأمه، 

  .)٢(اإلسالم ادعاهم يفيلحق أوالد اجلاهلية مبن  ياخلطاب كان يليط أ

بن القيم، اورجحه تلميذه  )٣(بن تيمية ايراه حممد بن سريين، و أيضاً يوهذا الرأ
  :كما سنبينه فيما يأيت

حنيفة أنه قال، ال أرى بأساً إذا زىن الرجل باملرأة  وروى على بن عاصم عن أيب
  .)٤(والولد ولد لهفحملت منه، أن يتزوجها مع محلها، ويستر عليها، 

  :ترجیح ابن القیم الرأي المخالف للجمھور
وهذا املذهب كما تـرى قـوة   : املخالف للجمهور وقال يرجح ابن القيم الرأ

بن القيم على اجلمهـور  امث رد ) الولد للفراش(اجلمهور أكثر من  ووضوحاً، وليس مع
ستدالهلم ذا احلديث الشريف، بأن الذين يقولون بلحوق ولد الزىن مبن يدعيه إذا مل اب

ه، يقولون مبا يوجبه الفراش، لكن الكالم فيما لو مل يكن مولوداً على فراش يدعيه صاحب
صحة هذا الرأى القائل بإحلاق ولد  بن القيم أن القياس يقتضيايكن هناك فراش، مث بني 

الزىن مبن يدعيه، إذا ولد على غري فراش، وذلك ألن األب أحد الزانيني، فالزىن حدث 

                                                
 .١٣٩صـ ٤زاد املعاد يف هدى خري العباد، البن قيم اجلوزية جـ) ١(
 .الطبعة األوىل ٣١٦صـ ٥زاد املعاد جـ) ٢(
االختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية، اختارها الشيخ على بن حممد بن عبـاس البعلـي الدمشـقي    ) ٣(

 .٢٧٨صـ
 .١٣٠صـ ٧جـ املغين) ٤(
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  .من أىب الطفل وأمه
سب إليها وترثه، ويرثها، ويثبت النسب بينه وبني وإذا كان الطفل يلحق بأمه، وين

تفقا اشتركا فيه، وا، وقد نيأقارب أمه مع كوا زنت به،  وقد وجد الطفل من الزاني
   )١( بنهما، فما املانع من حلوقه باألب، إذا مل يدع غري األب هذا الطفل؟اعلى أنه 

                                                
 .١١٩ص  ٤عاد جـ زاد امل )١(
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٦٣  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  :الرأى الذى نرجحھ
مرأة ليست بازىن أن الطفل الذى يولد من وهو بن القيم، اونرى رجحان ما يراه 

ليس رأياً البن القيم وحده،  –كما بينا  – ي، وهذا الرأيصح نسبته إىل الزاين متزوجة،
فريق من العلماء األئمة الكبار بلغوا الدرجة اليت تؤهلهم للفتوى وفقـه   يوإمنا هو رأ

ن مع الزىن الـذى  كواجلمهور بأن النسب نعمة فال ي أحكام الشريعة، والقول من قبل
عقوبة لـه،   ناه أن منع نسبة الولد إىل الزاينيتناىف مع هذه النعمة، نرد عليه بأن هذا مع

زوجة سيكون عقوبة للطفل ذاتـه  ة غري متأمرقع أن عدم نسبة الولد إىل أبيه بالكن الوا
بته سينشأ موصوماً بأنه ابن زنا، ويلحقه العار هو وأسرته طوال حياته، وأما نس الذي

ح االجتاه جإىل أبيه ففيها حفظ لنسبه، وإنقاذ له من العار الذى ال ذنب له فيه، ومما يرش
    »الولد للفراش وللعاهر احلجـر «معىن حديث  يه خمالفو اجلمهور يفالذى ذهب إل

جر أن الكالم هنا ىف واملتبادر إىل الفهم من لفظ احل، )١( أن احلديث يبني أن احلجر للعاهر
حلجر، فيكون هـذا  غري احملصن ال يعاقب با ألن الزاين احملصن والزانية احملصنة، اينعقوبة الز

 ×وىف قولـه  : الزوجية، قال ابن عبد الـرب  يحالة الفراش أ احلكم املذكور يف احلديث يف
الزنا، وهذا معروف : ، والعهرالزاين :، ألن العاهرإجياب الرجم على الزاين) ر احلجروللعاه(

ذلك، إال أن العـاهر ىف هـذا احلـديث     العلم، فأهل الفقه ال خيتلفون يف لعند مجاعة أه
املقصود إليه باحلجر هو احملصن دون البكر وهذا أيضاً إمجاع من املسلمني أن البكر ال رجم 

  .)٢(عليه
   أن الـزاين )  وللعـاهر احلجـر  ( وإذا كان هناك من يرى من العلمـاء أن معـىن   

و مل يدعه، وأنه لصاحب الفراش دونه، وال ينتفى عنه أبـداً إال  ال شئ له ىف الولد، ادعاه أ
إذا : ال شئ لك، نقـول  أي بفيك احلجر،: بلعان، وأن التعبري بأن للعاهر احلجر، كقوهلم

وبان مـن   )١(. كان هناك من يرى هذا فإن ذلك أحد احتمالني كما بني ذلك ابن عبد الرب
 ل بأن املراد باحلجر عقوبة الزاين احملصن أيالقوكالمه أن االحتمال األول أقوى، ونرى أن 

املتزوج يقويه التبادر، ألن املتبادر من كلمة احلجر هنا أنه وسيلة العقاب للزاين احملصن وهذا 
، وغـري  من قبل الزانية أو من قبل الـزاين  ىف حال زواج، سواء أكان الزواج إالال يكون 

                                                
 .١٨٦ص  ٨التمهيد، البن عبد الرب جـ  )١(
 .١٩٥ص  ٨التمهيد، البن عبد الرب جـ  )٢(
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  . الزاين غري املتزوج املتزوجة إذا زنت ال تعاقب باحلجر وكذالك
ن التبادر إن للعاهر احلجر هو عقوبة الزاين احملصن فأوإذا كان املتبادر من التعبري ب 

عن املعىن املتبادر من يصح أن خنرج من األلفاظ عالمة احلقيقة كما يقول العلماء، وال 
سالم ىف اللفظ إال لدليل، وال يوجد دليل هنا، ويضاف إىل هذا أن الستر من مبادئ اإل

ـ (( ×جمال جرائم العرض، فقد ورد قول رسول اهللا  يئاً من أتى من هذه القاذورات ش
 ي، وقال الرسول للذ)١( ))لنا صفحته أقمنا عليه احلد فليستتر بستر اهللا فإن من أبدى

لو سترته لكان خرياً (( :عز بالذهاب إىل الرسول واالعتراف له جبرمية الزناأشار على ما
ثبات النسب ولذلك فهو يثبت ور املؤكدة أيضاً تشوف اإلسالم إلن األم، وم)٢( ))لك

ادعوهم آلبائهِم هو أَقْسطُ عند اللَّه فَـإِن لَّـم   ﴿: مث إن اهللا عز وجل يقول ؛بالقرائن
ـ  )٣( ﴾تعلَموا آباءهم فَإِخوانكُم في الدينِ ا وهذا قد علمنا أباه، وخاصة إذا استعنا مب

 سيلة جديدة تثمر الظن الغالب الذي يقرب من اليقني يفأعطاه اهللا عز وجل  لنا من و
ميكن اللجوء إليها للتأكد من صحة  ونفيه، وهي البصمة الوراثية اليت جمال إثبات النسب

  .دعاء النسبا
واباً هذه القضية اخلطرية، فإن يكن ص يف ينتهيت إليه من رأامث أما بعد، فهذا ما 

ربنـا الَ تؤاخـذْنا إِن نِسـينا أَو    ﴿وأسـتغفر اهللا،   هللا، وإن يكن خطأ فمـين فمن ا
  .)٤(﴾أَخطَأْنا

                                                
ـ   أخرجه  )١( ، ١٢٩٩بـرقم  الزىن مالك يف املوطأ كتاب احلدود باب ما جاء فيمن اعترف علـى نفسـه ب

 .١٤٩وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم 
لو سترته بثوبك كان ( ×ومسلم، أما اللفظ املذكور فقد ورد بقوله قصة ماعز متفق عليها عند البخاري  )٢(

فيخربه، أخرجها أبـو داود يف   ×هلزال الذي أشار وأمر ماعزاً أن يأيت النيب  ×قال ذلك النيب ) خرياً لك
، وأمحد يف مسنده من مسند األنصـار  ٣٨٠٥سننه كتاب احلدود باب يف الستر على أهل احلدود برقم 

، ومالك يف املوطأ كتـاب احلـدود   ٢٠٨٨٧هم من حديث هزال رضي اهللا تعاىل عنه برقم رضي اهللا عن
هذه اللفظة من القصة األلباين يف عدة مواضع منها السلسلة  ، وصحح١٢٩٠ما جاء يف الرجم برقم باب 

 .٧٩٩٠ح اجلامع برقم ي، وصح٣٤٦٠الصحيحة برقم 
 .٥: األحزاب )٣(
 .٢٨٦: البقرة )٤(
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٦٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  :أھم مصادر البحث
  .القرآن الكرمي  -١
  .املعجم الوجيز، جممع اللغة العربية مبصر  -٢
  .اجلامع ألحكام القرآن، القرطىب  -٣
الدرر البهية، حملمد بن على ، شرح بن حسن القنوجياالروضة الندية، لصديق   -٤

  .الشوكاين
  .بدائع الصنائع للكاساين  -٥
  .نيل األوطار للشوكاين  -٦
  .املهذب، للشريازي  -٧
  .بن حزمال احمللى،  -٨
  .بن قدامةال ،املغين  -٩

  .بن كثريتفسري ا  -١٠
  .الشهاوي مصطلح احلديث، إلبراهيم  -١١
  .املصباح املنري للفيومي  -١٢
  .بن قيم اجلوزيةال خري العباد، هديزاد املعاد ىف   -١٣
  .داود سنن أيب  -١٤
  .سبل السالم، للصنعاين  -١٥
  .حاشية الدسوقي  -١٦
  .روضة الطالبني، للنووي  -١٧
  .اخلطيب مغىن احملتاج، حملمد الشربيين  -١٨
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٦٦
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  .بن القيمال الطرق احلكيمة،  -١٩
  .حسان حتحوت /ذا ألقى اهللا، رسالة إىل العقل العرىب املسلم، للدكتور  -٢٠
، حبث مقدم إىل ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية املنعقـدة  ة اجلينيوم البشرياءقر  -٢١

  ,١٩٩٨أكتوبر  ١٥-١٣بالكويت من 
  .كارم السيد غنيم /ستنساخ واإلجناب، للدكتوراال  -٢٢
  .سعد العرتى /ا يف إثبات ونفى النسب، للدكتورالبصمة الوراثية ومدى حجيته  -٢٣
ة واهلندسة ختبارات األبوة، حبث مقدم إىل ندوة الوراثا لبصمة الوراثية يفدورة ا  -٢٤

صـديقة   /، للدكتورة١٩٩٨أكتوبر ١٥-١٣الكويت من  الوراثية، املنعقدة يف
  .رزق النجار /ورتالعوضى، والدك

  .بن عبد الربال واملسانيد، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين  -٢٥
  .املوطأ، لإلمام مالك  -٢٦
 البعلـي بن حممد بـن عبـاس    تيمية، لعلي نباختيارات الفقهية من فتاوى اال  -٢٧

  .يالدمشق
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٦٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

)٣/٢(  

  الموضوع الثاني
  حول اإلقامة خارج دیار اإلسالم

  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد

 واليـة قد يف دورة مؤمتره الثالث باملنع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكـا  فإن
-٢١هـ املوافق ١٤٢٦مجادى اآلخرة  ١٩-١٥يف الفترة من بدولة نيجرييا سوكوتو 

  .م٢٠٠٥يوليو  ٢٥

بعد اطالعه على األحباث الفقهية املقدمة من السادة أعضـاء امـع وخربائـه    
، واملناقشات املستفيضة الـيت  " اإلقامة خارج ديار اإلسالم "خبصوص موضوع 

  . دارت حوله

  :قرر المجمع مايلي

 ن يقيم املسلم داخل ديار اإلسالم جتنبا للفتنة يف الدين، وحتقيقا للتناصر األصل أ
كطلب العلم، أو الفرار : بني املؤمنني، وأنه ال حتل له مفارقتها إال بنية حسنة

بالدين، أو الدعوة إىل اهللا عز وجل، أو السعي للرزق وحنوه، مع استصحاب قصد 
  إِنما وليكُم اللّه ﴿: تعاىلالعودة مىت امتهد له سبيل إىل ذلك، قال 

 ورسولُه والَّذين آمنواْ الَّذين يقيمونَ الصالَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ 
  .)١(﴾ومن يتولَّ اللّه ورسولَه والَّذين آمنواْ فَإِنَّ حزب اللّه هم الْغالبونَ

                                                
 .٥٦ – ٥٥: املائدة )١(
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٦٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 اإلقامة خارج ديار اإلسالم بالنسبة للجاليات اإلسالمية حبسب  تفاوت حكم
 :األحوال

فتشرع ملن كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من أن يفنت هو أو من يعول يف  -
ومن ﴿: إسالمه، مع مراعاة ما جاء يف الفقرة األوىل من هذا القرار، قال تعاىل

يا ﴿: تعاىل، وقال )١(﴾رضِ مراغَماً كَثرياً وسعةًيهاجِر في سبِيلِ اللّه يجِد في اَأل
وندبفَاع ايةٌ فَإِيعاسي وضوا إِنَّ أَرنآم ينالَّذ يادبوما رواه البخاري  ،)٢(﴾ع

وإلقرار  ،)٣()) فاملؤمن يعبد ربه حيث يشاء((من حديث عائشة رضي اهللا عنها 
ضي اهللا تعاىل عنهما على مقامهما يف مكة وكانت العباس ونعيم النحام ر × النيب

  . ١٥/  ٩كما يف السنن الكربى للبيهقي حينئذ دار شرك 
وجتب يف حق من تعينت إقامته لتعليم اإلسالم، ورعاية أبنائه، ودفع شبهات   -

 .خصومه
وحترم يف حق من غلب على ظنه أن يفنت هو أو من يعول يف دينه، وحيل بينه   -

ئر ربه ما دام قادرا على العودة إىل ديار اإلسالم آمنا فيها على وبني إقامة شعا
إِنَّ الَّذين ﴿: نفسه ومل يكن من املستضعفني الذين استثناهم اهللا يف كتابه قال تعاىل

توفَّاهم الْمآلئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُواْ فيم كُنتم قَالُواْ كُنا مستضعفني في 
رضِ قَالْواْ أَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً فَتهاجِرواْ فيها فَأُولَـئك مأْواهم جهنم اَأل

إِالَّ الْمستضعفني من الرجالِ والنساء والْوِلْدان الَ  وساءت مصرياً 
فَأُولَـئك عسى اللّه أَن يعفُو عنهم   يستطيعونَ حيلَةً والَ يهتدونَ سبِيالً

                                                
 .١٠٠: النساء )١(
 .٥٦: العنكبوت )٢(
 .٣٦١١: ، برقم×كتاب املناقب باب هجرة النيب )٣(
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٧٠
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أنا بريء (( ×وعلى هذه احلالة املذكورة حيمل قوله  )١(﴾وكَانَ اللّه عفُواً غَفُوراً
 .)٢( ))من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني

على مسلمي البالد غري اإلسالمية التشبث باإلقامة يف تلك البالد، وإظهار ما 
إظهاره من شعائر اإلسالم، والصرب على ما يصيبهم من بالء، باعتبارهم النواة ميكنهم 

األساسية األقدر على توطني اإلسالم يف هذه اتمعات، ويطبق هذا احلكم من باب 
أوىل على من احتلت ديارهم من املسلمني فإنه يتعني يف حقهم الثبات دفعا للصائل 

أَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأْتكُم ﴿: اىلقال تع. ودرءا للحرابة وكفا للعدوان
مثَلُ الَّذين خلَواْ من قَبلكُم مستهم الْبأْساء والضراء وزلْزِلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ 

وقد روى اإلمام مسلم  ،)٣(﴾ه قَرِيبوالَّذين آمنواْ معه متى نصر اللّه أَال إِنَّ نصر اللّ
عن  × يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن أعرابيا سأل رسول اهللا

اهلجرة؟ فقال وحيك إن شأن اهلجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم، قال فهل تؤدي 
 صدقتها؟ قال نعم، قال فاعمل من وراء البحار فإن اهللا عز وجل لن يترك من عملك

 .)٤( !شيئاً

                                                
 .٩٩ – ٩٧: النساء )١(
، ٢٢٧٤أبو داود يف سننه كتاب اجلهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود بـرقم  أخرجه ) ٢(

، ١٥٣٠هر املشركني بـرقم  والترمذي يف سننه كتاب السري باب ما جاء يف كراهية املقام بني أظ
، وصححه األلباين أكثر من ٤٦٩٨والنسائي يف سننه كتاب القسامة باب القود بغري حديدة برقم 

 .١٤٦١، وصحيح اجلامع الصغري برقم ١٢٠٧موضع منها إرواء الغليل برقم 
 .٢١٤: البقرة )٣(
ورواه ، ١٣٦٠بـرقم   رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب الزكاة باب زكاة اإلبل، متفق عليه )٤(

مسلم يف صحيحه يف كتاب اإلمارة باب املبايعة بعد فتح مكة على اإلسـالم واجلهـاد بـرقم    
٣٤٦٩. 
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٧١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  مع من أقام من املسلمني خارج ديار اإلسالم بتبين منهج االعتداليوصي ا
والوسطية، وفتح باب احلوار اهلادئ مع القائمني على األمر يف هذه اتمعات حلل 

 .ما يتعرضون له من إشكاالت

 االت، ودعم كما يوصيهم بالعمل اجلاد إلقامة املؤسسات اإلسالمية يف خمتلف ا
وليتها ألهل الكفاية والديانة، للحفاظ على هويتهم ئالقائم منها وتقليد مس

 .اإلسالمية ووحدم الدينية

  ،مع املخلصني من دول العامل اإلسالمي برعاية اجلاليات اإلسالميةكما يوصي ا
والعمل على يئة املناخ املناسب لعودة املهاجرين إىل أوطام، والعقول املهاجرة 

وجه اخلصوص إىل بالدها، واحلرص على إيقاف نزيف اهلجرة، وذلك عن  على
طريق إنشاء املؤسسات االقتصادية واملراكز العلمية، واحملاضن االجتماعية، وتوفري 

 .الضمانات التامة هلم حىت يسهموا يف تقدم أمتهم وضة شعوم

 مع الدول اإلسالمية بعقد اتفاقات مع دول املهجرليهيئوا األمن  كما يوصي ا
م ن، إىل أمجلاليايعودوا إىل أوطا. 

  ا والتفاعل مع قضايامع اجلاليات اإلسالمية بدوام االنتماء إىل أوطاويوصي ا
أمتها، وحرصها على العودة إىل ديار املسلمني مهما طال ا املقام وامتدت ا 

 .األعوام
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٧٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  

  
  
  
  

  بحاث الموضوع الثانيأ
  

  إلقامة خارج دیار اإلسالما: البحث األول


  
  اإلقامة خارج دیار المسلمین :البحث الثاني


  

  اإلقامة خارج دیار المسلمین :البحث الثالث


  
  اإلقامة خارج دیار اإلسالم :عالبحث الراب
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٧٣  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
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٧٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  
  

  اإلقامة خارج دیار اإلسالم
  
  
  
  

  دكتور
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٧٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
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٧٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  :المقدمة

والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعـاملني، وعلى  ،احلمد هللا رب العاملني
  ...............وبعد .يوم الدين آله وصحبه ومن دعا بـدعوته إىل

فإن موضوع اإلقامة خارج ديار اإلسالم من أهم املوضوعات الفقهية املعاصرة 
اإلنسان ودنياه، وملا كان من شأن اإلنسان أن ينتقل بني فجاج األرض الرتباطه بدين 

وقد يطيب لإلنسان  )١( ﴾فَامشوا في مناكبِها وكُلُوا من رزقه وإِلَيه النشور﴿ومناكبها 
وقد تسوقه األقدار إيل العيش يف بلد فيقيم فيها، وقد يساء إليه يف أخري فيهاجر منها، 

سالمية فميت حيل له اإلقامة فيها؟ وميت جيب عليه أن يهاجر منها؟ لذا كان ري ابالد غ
موضوع اهلجرة واإلقامة من أهم املوضوعات اليت أثارت جدال واسعاً يف عاملنا املعاصر 
مما جعل املسلم يف حرية من أمره بني املانعني وايزين ولعل املستجدات الفقهية، 

نصوص حول هذا املوضوع هو قد يبدو أحياناً من تعارض الواملالبسات العصرية، وما 
بإحالة هذا  بأمريكا مجمع فقهاء الشريعةاهتمام القائمني علي  الذي أدى إىل

املوضوع للبحث حىت يكون مرجعاً لطالب العلم واملعرفة، ومنهال ملن يريدون الري من 
العظيم، واستجابة تراثنا الفقهي النقي، وإجابة للمستفتني يف أمور هذا الدين 

  .للمستفسرين عن قضايا العصر اليت م املسلمني
ولقد شرفت ببحث هذا املوضوع بفضل اهللا تعاىل مسترشداً بالعناصر اليت تتمثل 

  :يف النقاط التالية
  .تقسيم الدور بني التوقيفية واالصطالحية .١
  .بيان املقصود بدار اإلسالم، ومعيار احلكم عليها بالتحول .٢
  .صود بدار احلرب والفرق بينها وبني دار العهدبيان املق .٣

                                                
  .١٥: امللك) ١(
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٧٧  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  .تترتب علي اختالف الدور األحكام الفقهية اليت .٤
  .مفهوم االستضعاف أو الفتنة يف الدين املوجب للهجرة .٥
  .مفهوم إظهار الدين الذي تناط به مشروعية اإلقامة .٦
  .مواقف تارخيية مشاة، وفتاوى أئمة املسلمني يف ذلك .٧
  .ديار اإلسالم أحكام اإلقامة خارج .٨
  .صياغة مشروع قرار مسبب للعرض علي امع .٩
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٧٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  حكم اإلقامة خارج دیار اإلسالم
  :تقسیم الدور بین التوقیفیة واالصطالحیة

  .جيدر بنا أن نعرف الدار يف اللغة، ويف االصطالح الفقهي، واالصطالح القانوين

  :في اللغةتعریف الدار 
احملـل،  : تأيت الدار مبعان كـثرية منـها  : )١(يقول ابن منظور يف لسان العرب

وى واملوضع وقريب من هذا قاله الزبيدي يف تـاج  أواملوضع والبلد واملسكن، وامل
  .)٢( العروس

  :أما في االصطالح
: فيهمنا اصطالح الفقهاء يف تعريفهم الفقهي للدار فقد عرفها ابن عابدين بقوله

  .)٣()اإلقليم املختص بقهر ملك إسالم أو كفر: املراد بالدار(
  .)٤()ذلك املوضع الذي يكون حتت يد املسلمني( :وعرفها السرخسي بقوله

  اإلقليم، والسكان، والسلطة :ويالحظ من التعريفني أنه يشترط يف الدار

 هلذه املنطقةهم املستوطنون : والسكان املنطقة اجلغرافية احملدودة: واملراد باإلقليم
  .هي القيادة أو الرئاسة  اليت تسري هذه املنطقة: والسلطة

ويالحظ أيضاً أن التعريف األول للدار أمشل من التعريف الثاين ألن التعريف الثاين 
قصر السلطة علي قيادة املسلمني أما األول فلم يقيدها فشملت بذلك دار اإلسـالم،  

ذلك ألن الدار تطلق علي مكـان االسـتيطان   و.. .اخل.. .ودار احلرب، ودار العهد
، كما قال املفسرون يف قولـه  بصرف النظر عن السلطة القائمة مسلمة أو غري مسلمة

                                                
 .٢٩٨/  ٤لسان العرب  )١(
 .٢١٦/  ٣تاج العروس  )٢(
 .١٦٦/  ٤حاشية ابن عابدين  )٣(
 .١٢٥٣/  ٤شرح السري الكبري  )٤(
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٧٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

فقد اتفقـوا   )١(﴾أَن يقُولُوا ربنا اللَّه ديارِهم بِغيرِ حق إِالّالَّذين أُخرِجوا من ﴿ :تعاىل
وهي حينئذ مل تكن دار إسالم بل كانت السلطة فيها  علي أن املراد بالدار مكة املكرمة

  .)٢( يومئذ للكفار

  :تعریف الدار في االصطالح القانوني
هي مؤسسة تتكون من أفراد يقيمون علي إقليم جغرايف يف مكان معني وخيضعون 

  .)٣( هلا السيادة علي اإلقليم ومن فيه ،لسلطة سياسية حاكمة

  :القانوين املعاصر هلا أربعة أركان ونالحظ أن الدار ذا املفهوم* 

  .و هم املكونون للدولة :األفراد *
  .وهي املنطقة اجلغرافية احملددة اليت يقيم عليها املواطنون :اإلقليم *

  .وهي القيادة اليت تنظم احلكم :السلطة *
ة الدولة خارجياً وداخلياً أي أن سيادا غري وهي األصالة يف سلط :السيادة *

وهو ما يعرف باالستقالل السياسي، أي عدم خضوع الدولة . ن دولة أخريمستمدة م
  .وحريتها يف إدارة شئوا اخلارجية وعالقاا الدولية ،ألية دولة أجنبية

وأما السيادة الداخلية فهي ما يعرف بالنظام أي أن الدولة تبسط سلطاا كامالً 
  .)٤( يف داخل إقليمها وعلي مجيع أراضيها

                                                
 .٤٠ :احلج )١(
 .٢٢٦/ ٣كثري بن اتفسري  )٢(
 .٣٥مسري عالية صـ  :نظرية الدولة )٣(
 .١١٨ -١١٧الزحيلي صـ . العالقات الدولية يف اإلسالم د )٤(
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٨٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  :سالم، ودار الكفردار اإل
 سواء كان .)١( هي ما تظهر فيها أحكام اإلسالم: دار اإلسالم عند مجهور الفقهاء

 .ظهور أحكام اإلسالم وشعائره علي يد السلطة أم علي أيدي الرعية

 دار اإلسالم هي اليت نزهلا املسلمون وجرت عليها أحكام : يقول ابن القيم
 .)٢( )سالم مل تكن دار إسالموما مل جتر عليها أحكام اإل(اإلسالم، 

 اهي الدولة اليت حتكم بسلطان املسلمني : وعرف أبو زهرة دار اإلسالم بأ
  .)٣( وتكون املنعة والقوة فيها للمسلمني

  .)٤( بأا هي اليت تقام فيها شعائر اإلسالم أو غالبها :وعرفھا الدسوقي 
فيها أحكام اإلسالم  بأا هي البالد اليت تسود :وعرفھا الدكتور الزحیلي

   )٥(  من فيها املسلمون مبنعة وقوة هلموشعائره، و يأ

أن مناط احلكم علي الدار عندهم هو وجود األمن  :وینسب لألحناف
اإلسالم  أن املقصود من إضافة الدار إىل: ةواالستقرار، وقد نقل الكاساين عن أيب حنيف

  ) .٦(ود األمن واخلوفكفر، وإمنا املقصوالكفر ليس هو عني اإلسالم وال

اليت مل تفقد صفة األمان بأن كانت املنعة والسلطة يف  هي :فدار اإلسالم عندهم
  .أيدي املسلمني

                                                
 .١٤٤/  ١٠ي سرخساملبسوط لل )١(
 .٧٢٨/  ٢ن القيم بأحكام أهل الذمة أل )٢(
 .٥٣العالقات الدولية يف اإلسالم ص  )٣(
 .١٨٨/  ٢ه عرف نشرح الكبري البال ىحاشية الدسوقي عل )٤(
 .١٠٥العالقات الدولية صـ  )٥(
 .١٣١/ ٧بدائع الصنائع  )٦(
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٨١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  :دار الكفر
  .)١( رب، ودار الشرك، ودار املخالفنيوقد يطلق عليها  دار احل

  .)٢( ا يغلب عليها حكم الكفرودار الكفر عند مجهور الفقهاء وهي م

دار الكفر هي ما كان األمان واألمن فيها للكفرة علي  :وعند األحناف
  .)٣(اإلطالق، وكان اخلوف وفقد األمن فيها للمسلمني علي اإلطالق

  :خالصة ما يقال يف تقسيم الدور
أن تطبيق الشريعة  نلفت النظر إىل :قبل أن نخلص إلي أھم التقسیمات

له وجود علي أرض الواقع اإلسالمية كاملة حتت سلطان احلاكم املسلم قد ال يكون 
اآلن وبالتايل فليس هناك دار إسالم حقيقة وحكماً من مجيع الوجوه، أي من ناحية 

  .إجراء األحكام الشرعية مجيعها حتت سلطة احلاكم املسلم
كما أن فقد األمن واألمان مطلقاً، وعدم التمكني من أداء الشعائر اإلسالمية  علي 

وبالتايل فيمكن أال تكون هناك دار كفر حقيقية . اًاإلطالق قد ال يكون كذلك واقع
وهي ما  –اللهم إال حتت وطأة الدولة احملاربة الغالبة والقاهرة واملتجربة .. وحكماً

  .تسمي بدار احلرب
ومن هنا جيب أن نفرق بني دار إسالم حقيقة وحكماً، وبني دار اإلسالم حكماً ال 

دار الكفر حكماً ال حقيقة، وبني دار احلرب، وبني دار الكفر حقيقة وحكماً، و ،حقيقة
  .ودار العهد، ودار احلياد

  :دار اإلسالم حقیقة وحكماً 
  .هي اليت تطبق فيها مجيع أحكام الشريعة اإلسالمية حتت سلطة احلاكم املسلم

                                                
 .٧٤/  ١إمساعيل قطاين  وأثرهاختالف الدارين  )١(
 .٣١٣/  ٣بدع يف الفقه احلنبلي إبراهيم بن مفلح امل )٢(
 .١٣١/  ٧بدائع الصنائع للكاساين  )٣(
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٨٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ً ال حقیقة   :دار اإلسالم حكما
ت السلطة اليت تطبق فيها بعض أحكام الشريعة اإلسالمية والشعائر الدينية حت هي

  :ا حتت السلطة اإلسالمية ملا يلياإلسالمية، وميكن التغاضي عن كو
إن جمرد وجود املسجد يف البلد كاف يف االستدالل علي إسالم أهله، وإن مل يسمع  -١

إما وجود : كان يأمر سراياه باالكتفاء بأحد األمرين ×منهم األذان ألن النيب 
  .)١( مسجد، أو مساع أذان

سالمية أو غالبها كانت نه إذا أقيمت الشعائر اإلأ( :ينقل عن بعض الفقهاءكذلك  -٢
كما هو احلال يف أرض فلسطني  )٢(حىت ولو تغلب عليها حاكم كافر) دار إسالم

  .فإا دار إسالم رغم أن إسرائيل هي احلاكم الكافر احملتل

  :دار الكفر حقیقة وحكما
ويسيطر عليها احلكام الكفرة، وتنعدم هي البالد اليت تظهر فيها أحكام الكفر، 

  .)١(فيها مظاهر الدين، ومتنع فيها إقامة الشعائر الدينية مطلقاً كالبالد الشيوعية

                                                
يغري إذا طلع الفجر وكان يستمع األذان  × كان رسول اهللا((أخرج مسلم يف صحيحه جزءاً منه ولفظه  )١(

ه كتاب اجلهاد باب يف دعاء بو داود يف سننوكذلك أخرجه أ ))... فإذا مسع أذاناً أمسك وإال أغار
يف القتال برقم  ×، والترمذي يف سننه كتاب السري باب ما جاء يف وصيته ٢٢٦٤ني برقم املشرك
يف باقي مسند املكثرين من مسند  أمحد يف مسندهوهذا حديث حسن صحيح، و: ، وقال الترمذي١٥٤٣

، وكذلك يف غري موضع، والدارمي يف سننه كتاب السري باب ١١٩٠١نس بن مالك رضي اهللا عنه برقم أ
فأخرجه  ))حداً داً أو مسعتم مؤذناً فال تقتلوا أيتم مسجإذا رأ((، أما لفظ ٢٣٣٧اإلغارة على العدو برقم 

، والترمذي يف سننه كتاب السري ٢٢٦٥هاد باب يف دعاء املشركني برقم أبو داود يف سننه كتاب اجل
هذا حديث حسن غريب، وأمحد يف : ، وقال الترمذي١٤٦٩باب ما جاء يف الدعوة قبل القتال برقم 

مسنده يف مسند املكثرين من الصحابة من مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه، وضعفه 
 .١٥٤٩، ويف ضعيف الترمذي برقم ٢٦٥٣ داود برقم يبأللباين يف ضعيف أا

 .١٦٠آثار احلرب للزحيلي صـ  )٢(
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ً ال حقیقة   :دار الكفر حكما
البالد اليت يسمح فيها بإقامة بعض الشعائر الدينية كالبالد األوربية  هي

  .)٢(واألمريكية
  :دار الحرب

وهي اليت  )٣(ام الكفر، ومعاداة اإلسالم وحماربة املسلمنياليت تظهر فيها أحك هي
  .تطعن يف دين اإلسالم وتشكك فيه، وتصد عن الدعوة إليه

وقد يطلق الفقهاء علي الدار اليت ختالف اإلسالم إا دار حرب بسبب تلك 
وقد  االعتداءات املتكررة من أعداء اإلسالم، والدفاع املستمر من املسلمني عن دينهم

واقع املسلمني األوائل الذي عاصروه يف صدر اإلسالم  ون هذا اإلطالق راجعاً إىليك
  .بعد اهلجرة

كان ثغرا  ×وكل موضع سوى مدينة رسول اهللا (  :ولذلك یقول ابن حزم
  .)٤()ودار حرب

  :دار العھد
هي الدول اليت تتبادل معها البالد اإلسالمية التمثيل السياسي، وتعقد معها 

ا دار اهلدنة أو  اخل وقد يعين.. .ملختلفة من اقتصادية، وثقافية، وسياسيةاملعاهدات ا
الصلح الذي أجراه النيب  العهد أو املوادعة إىل وترجع تسمية دار )٥( الصلح أو املوادعة

علي نصارى جنران مقابل ضريبة يؤدوا، وكذلك معاهدة معاوية رضي اهللا عنه  ×
كان ((: ي بسنده عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قالألهل أرمينية، وما رواه البخار

كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم . واملؤمنني ×املشركون على مرتلتني من النيب 
                                                                                                              

 .١٩٩٤مفهومه ومربراته رسالة ماجستري من إعداد إمساعيل رباحي جامعة اجلزائر .. .تقسيم العامل )١(
 .٣٧٢/  ١حممد رشيد رضا  ىفتاو )٢(
 .٧٤/  ١اختالف الدارين إمساعيل فطاين  )٣(
 .٣٥٣/  ٧احمللى  )٤(
 .٣٥/ ٦امة دن قبواملغين ال ٤٣٣/  ٥روضة الطالبني للنووي  )٥(
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٨٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

      )١())وال يقاتلونه مويقاتلونه، ومشركي أهل عهد ال يقاتله

  :دار الحیاد
. منيلهي الدولة احملايدة اليت ال تدخل يف قتال مع املسلمني وال مع خصوم املس

خر بل تلتزم باحلياد بني الطرفني وتستبقي عالقتها فهي ال تعني طرفاً علي طرف آ
كما يف   وهؤالء احملايدون أوجب اهللا احترام حيادهم )٢(السلمية بني طريف املتحاربني

ؤوكُم حصرت ِالَّ الَّذين يصلُونَ إِلَى قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق أَو جآإ﴿: قوله تعاىل
 لُوكُمفَلَقَات كُملَيع ملَّطَهلَس اء اللّهش لَوو مهملُواْ قَوقَاتي أَو لُوكُمقَاتأَن ي مهوردص
 هِملَيع لَكُم لَ اللّهعا جفَم لَمالس كُماْ إِلَيأَلْقَوو لُوكُمقَاتي فَلَم لُوكُمزتاع فَإِن

٣(﴾بِيالًس( .  
  . وهذه الدول احملايدة قلما توجد اآلن نظراً لوجود التكتالت، واألحالف

  :تقسیم الدور بین التوقیفیة واالصطالحیة
شرنا إليه سابقاً ليس تقسيماً أن مما جيب التنبيه إليه أن التقسيم للدور حبسب ما إ

قد .. ات عصريةتوقيفياً جاءت به نصوص الكتاب والسنة صرحية، وإمنا هي تقسيم
ختتلف من وقت آلخر، وقد تتغري من حال إىل حال، حسب ظروف العصر ومقتضياته 
نتيجة لألمر الواقع، ووليدة لألحداث املعاصرة اليت عايشها الفقهاء أي أا تقسيمات 

  .طارئة بسبب حالة احلرب أو السلم، وقد تتغري بتغري األسباب اليت أدت إليها

                                                
، ٤٨٧٨أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الطالق باب نكاح من أسلم من املشركات وعدن برقم  )١(

والبيهقي يف سننه كتاب النكاح باب الزوجني الوثنيني يسلم أحدمها فاجلماع ممنوع حىت يسلم املتخلف 
 .١٣٨٤٤رقم ب... منهما

 .٨٤ – ٨٣العالقات الدولية أليب زهرة صـ  )٢(
 .٩٠: النساء )٣(
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٨٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

م الثنائي من كوا دار إسالم أو دار كفر توقيفياً، أو وعلي ذلك فليس التقسي
حيرم علي اتهد أن حيدث نوعاً التقسيم الثالثي بإضافة دار احلرب توقيفياً كذلك حبيث 

  .خر من التقسيمات بل إن املعول عليه هو االصطالحآ
أو ويطلق عليها دار العهد  الدور عاً آخر إىللذا رأينا اإلمام الشافعي يضيف نو

ذا جند أن وهك )٢(وقد نقل عن اإلمام النووي تقسيمة الدار إيل ثالثة أقسام )١(الصلح
الذي تتميز به الدار عن  الجتهاد الفقهاء يف حتقيق مناط الوصفالتقسيم خاضع للواقع و

  .، وحبسب النعوت الطارئة اليت توصف ا الداردار أخرى
  :يف الفتاوى قولهومما يؤيد ذلك ما ورد عن اإلمام ابن تيمية 

وكون األرض دار كفر أو دار إميان أو دار فسق ليست صفة الزمة هلا بل هي (
صفة عارضة حبسب سكاا، فكل أرض سكاا املؤمنون املتقون هي دار أولياء اهللا، 
وكل أرض سكاا الكفار فهي دار كفر يف ذلك الوقت، وكل أرض سكاا الفساق 

 )فإن سكنها غري من ذكرنا تبدلت بغريهم فهي دارهم فهي دار فسق يف ذلك الوقت،
 وهكذا رأينا أن تقسيم الدور أمر اصطالحي ال توقيفي واجتهادي ال نصيّ، وطاملا )٣(

  . به، فإن باب االجتهاد مفتوح، واألمر أوسع من أن نضيقه دمل يرد نص جيب التقي

الواقعية، حبيث ال فالعامل اليوم خيتلف من حيث املستجدات العصرية واألحداث 
يستطيع االنفكاك عن النظم الدولية، والقوانني العاملية، واالتفاقيات واملعاهدات 

  . والسياسات العصرية

وال مناص أيضاً من مراعاة الواقع الدويل الذي يعيشه العامل اليوم، مع االحتفاظ 
  . بالثوابت والقيم، حتت مظلة اإلسالم الوسيعة، ومكارم أخالق الشريعة

                                                
 .٤٣٣/ ٥روضة الطالبني للنووي  )١(
 .٥/٤٣٣املرجع السابق  )٢(
 .١٨/٢٨٢ابن تيمية  ىجمموع فتاو )٣(
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٨٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  :اختالف الدور األحكام الفقھیة التي تترتب عل
 إسالمية وغري إسالمية كان البد أن نعرف األحكام  بعد أن قسمنا الدور إىل

  .ذلك من حيث اهلجرة واإلقامة ىالفقهية اليت تترتب عل

 بالد غري إسالمية، أو مبعىن مرادف حرمة اإلقامة  فالبعض يرى حرمة اهلجرة إىل
   .خارج ديار اإلسالم

بالد غري إسالمية، أي جييز اإلقامة خارج ديار اإلسالم،  والبعض جييز اهلجرة إىل
املسلم اإلقامة خارج ديار  من أن األصل هو احلظر، فيحرم على وينطلق الفريق املانع

اهللا، وطلب العلم الضروري،   تدع إىل ذلك ضرورة، كالدعوة إىلاإلسالم، ما مل
حملقق، وما شابه ذلك والفريق ايز لإلقامة خارج ديار والتداوي، والفرار من الظلم ا

اإلسالم ينطلق من أن األصل هو اإلباحة واحلظر يكون ألمر عارض وقد استند كل 
فريق إيل أدلة تعزز مذهبه، وسأكتفي بأقوى هذه األدلة وأناقشها، مث أرجح ما يستحق 

  . الترجيح

  : اقشتھاامة خارج دیار اإلسالم ومنأدلة المانعین لإلق
 : الدلیل األول

إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمآلئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم ﴿: استدل املانعون بقوله تعاىل
 اللّه ضأَر كُنت اْ أَلَمضِ قَالْوي اَألرف نيفعضتسا مقَالُواْ كُن مكُنت يمقَالُواْ ف

إِالَّ   فَأُولَـئك مأْواهم جهنم وساءت مصرياًواسعةً فَتهاجِرواْ فيها 
الْمستضعفني من الرجالِ والنساء والْوِلْدان الَ يستطيعونَ حيلَةً والَ يهتدونَ 

    .)١( ﴾فُوراًفَأُولَـئك عسى اللّه أَن يعفُو عنهم وكَانَ اللّه عفُواً غَ   سبِيالً

                                                
 .٩٩ – ٩٧ :النساء )١(
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٨٧  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  :وجھ الداللة

وهي دار  -من املسلمني مبكة ومل خيرج منها بل أقام فيها  أن اهللا وصف من تويف 
بالظلم ومل يقبل اهللا عذرهم يف كوم مستضعفني، بل توعدهم بالعقاب  - كفر حينئذ 

ر من ومل يقبل إال أصحاب األعذا ،أرض اهللا الواسعة األليم إن مل يبادروا باهلجرة إىل
  .املستضعفني

   :مناقشة ھذا الدلیل

أجيب عنه بأن األمر باهلجرة من مكة ليس لكوا دار كفر ولكن العلة هي 
االستضعاف، وخشية الفتنة، ولفظ اآلية عام مل حيدد البلد الذي جيب أن يهاجر منه، 

البلد  ىلأن يترك البلد الذي يفنت فيه، إوال البلد الذي يقيم فيه، بل إن املسلم مطالب ب
لقوم أن يقيموا مبكة بعد إسالمهم منهم  ×الذي يأمن فيه علي نفسه، وقد أذن النيب 

  .)١(العباس رضي اهللا عنه عند أمن الفتنة

  : الدلیل الثاني
إِنَّ الَّذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في سبِيلِ  ﴿ :قوله تعاىل

و واْ اللّهاجِرهي لَمواْ ونآم ينالَّذضٍ وعاء بيلأَو مهضعب كلَـئواْ أُورصنواْ وآو ينالَّذ
 كُملَيينِ فَعي الدف وكُمرنصتاس إِنواْ واجِرهى يتٍء حين شهِم متالَين وا لَكُم مم

يمٍ بلَى قَوإِالَّ ع رصالنريصلُونَ بمعا تبِم اللّهو يثَاقم مهنيبو كُم٢(﴾ ن(.  

   :وجھ الداللة

والَّذين آمنواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من والَيتهِم من  ﴿ :يف اآلية أن قوله تعاىل
 بقيلوالية بني من هاجروا وبني من أن اآلية قد حكمت بقطع صلة األخوة وا ﴾شيٍء

                                                
 .٢/٢٥٠أحكام القرآن للجصاص  )١(
 .٧٢ :األنفال )٢(
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٨٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

األمر باهلجرة ويف ذلك  ويف هذا ختويف من اهللا ووعيد ملن مل ميتثل ،يف مكة وأقام فيها
  .  أن اهلجرة واجبة من دار الكفر داللة على

  : ناقشة ھذا الدلیلم

مقيماً مبكة ال من كان  رة كانت واجبة يف أول اإلسالم علىجياب عنه بأن اهلج
كثري سواد املسلمني يف املدينة كما قال وشرعت كذلك ألجل ت يستطيع إظهار دينه؛

  .)١()إن املقصود هو كثرة املسلمني: (الفخر الرازي

   :الدلیل الثالث
يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ الْيهود والنصارى أَولياء بعضهم ﴿ :قوله تعاىل

نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعاء بيلأَو نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي إِنَّ اللّه مهنم ه٢(﴾فَإِن(.  

  : وجھ الداللة

ني أظهرهم يقرب أن اهللا ى املؤمنني عن مواالة الكافرين، واملعروف أن املقام ب
  . املودة واحملبة واملواالة هلم القلوب منهم ويلقي

   :مناقشھ ھذا الدلیل

بأن املقام بني ظهراين وحترمي مواالة الكافرين  على إن االستدالل ذه اآلية
الكافرين ال يستلزم املواالة بالضرورة هلم فقد يقيم اإلنسان بني عدوه وقد يتعامل معه 

واملؤمنون باملدينة وفيها من  ×وقد أقام الرسول  ،وهو يبغضه وال يكون بينه وبينه والء
  .)٣(ءفيها من أهل الكتاب ومل يكن بينهم وبينهم وال

                                                
 .١٥/١٦٧التفسري الكبري  )١(
 .٥١ :املائدة )٢(
 .٢١/١١٠اموع  )٣(
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٨٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

   :الدلیل الرابع
  .)١())أنا برئ من كل مسلم يقيم بني ظهراين املشركني((: ×قوله 

  :وجھ الداللة
  .من كل مسلم يقيم بني املشركني × براءة الرسول 

  :مناقشة ھذا الدلیل
 ومل يقدر علىجياب عنه بأن هذا احلكم خاص مبن كان مستضعفاً يف دار احلرب 

جرة فإا حينئذ جتب عليه وإن ترك اهلجرة وأقام بني أظهر املنعة هناك، وقدر علي اهل
 ألنه عاصي، والبن حجر تعليق على منه ×املشركني فإنه يستحق براءة الرسول 

  .)٢())وهذا حممول علي من مل يأمن علي دينه((: احلديث حيث يقول
وقيل إن احلديث ورد يف سبب معني وهو أن املسلمني حدث قتال بينهم وبني 

شركني، ومل يفرق املسلمون بني املشركني واملسلمني املقيمني بني أظهرهم فقتلوهم امل
 فال يستدل حينئذ باحلديث على. كوربذلك قال احلديث املذ ×خطأ فلما مسع النيب 

منع اإلقامة بني الكافرين مطلقاً، وال جيوز تعميمه على كل من أقام بني ظهراين 
  .الكافرين

  .كنها قريبة مما سقناه فنكتفي حينئذ ذا القدروللمانعني أدلة أخرى ل
  

                                                
، والترمذي ٢٢٧٤أخرجه أبو داود يف سننه كتاب اجلهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود برقم  )١(

، والنسائي يف سننه ١٥٣٠يف سننه كتاب السري باب ما جاء يف كراهية املقام بني أظهر املشركني برقم 
، وصححه األلباين يف أكثر من موضع منها إرواء ٤٦٩٨دة برقم كتاب القسامة باب القود بغري حدي

 .١٤٦١، وصحيح اجلامع الصغري برقم ١٢٠٧الغليل برقم 
 .٦/٤٦فتح الباري  )٢(



      

  حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم

 
 

٩٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

   :أدلة المجیزین لإلقامة خارج دیار اإلسالم ومناقشتھا
  : الدلیل األول

إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمآلئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُواْ فيم كُنتم قَالُواْ ﴿: قوله تعاىل
رضِ قَالْواْ أَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً فَتهاجِرواْ فيها فَأُولَـئك كُنا مستضعفني في اَأل

إِالَّ الْمستضعفني من الرجالِ والنساء والْوِلْدان الَ   مأْواهم جهنم وساءت مصرياً
فَأُولَـئك عسى اللّه أَن يعفُو عنهم وكَانَ   يستطيعونَ حيلَةً والَ يهتدونَ سبِيالً

   .)١(﴾اللّه عفُواً غَفُوراً
  :وجھ االستدالل

جواز اإلقامة إذا أمنت الفتنة ألن اهللا تعاىل أمر عباده  إن اآلية دلت مبفهومها على
دينهم إظهار  أنفسهم، وال يتمكنون فيه من وا املكان الذي ال يأمنون فيه علىأن يهجر

     )٢(. حيث يأمنون ولو كان بلد األمن دار كفر لكوم مستضعفني إىل

فإن اآلية مل حتدد بلد اخلروج وال بلد اإلقامة وحيثما وجد اإلنسان ضيقاً  وأيضاً
أمل تكن أرض (يف معاشه أو تضييقا عليه يف دينه جاز له أن خيرج إيل بالد اهللا الواسعة 

  ).عة فتهاجروا فيهااساهللا و

ويؤيد ذلك إذن . ويشمل ذلك كل مكان من فجاج األرض تصلح للهجرة إليها
  .احلبشة واإلقامة فيها وقد كانت حينئذ دار كفر للمهاجرة األوائل باهلجرة إىل ×النيب 

اليت جعلت الشيخ األلباين رمحه اهللا  لة االستضعاف والفتنة يف الدين هىولعل ع
 بالد أخرى يتمكنون فيها من طرد الكافر منها إىللضفة الغربية بأن خيرجوا يفيت أهل ا

                                                
  .٩٩ – ٩٧ :النساء) ١(
 .٤٩األحكام السياسية لتوبولياك ص  )٢(
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    .)١(ويتمكنون فيها من إقامة الشعائر
. فتوى الشيخ رمحه اهللا ملا فيها من خطورة إخالء األرض للعدو ومع حتفظنا على

  . إال أننا أردنا بيان وجهة نظره يف منع اإلقامة بني الكفار يف حالة االستضعاف والفتنة
يزين لإلقامة يف ديار الكفار مقال اإلمام حممد عبده يف تفسريه ومما يؤيد رأي ا

وأما املقيم يف دار الكافرين ولكنه ال مينع، وال يؤذى إذا هو عمل بدينه بل ( )٢( املنار
وذلك ) أي له أن يقيم فيها (ميكنه أن يقيم مجيع أحكامه فال جيب عليه أن يهاجر منها 

ا العقد، بل رمبا كانت اإلقامة يف دار الكفر سببا لظهور كاملسلمني يف بالد اإلجنليز هلذ
  ).حماسن اإلسالم وإقبال الناس عليه

   :مناقشة ھذا الدلیل

اخلروج من مكة وكانت دار  سبب خاص وهو قد جياب بأن اآلية وردت على
هذا  عمم حكم اآلية، وقد يرد علىفال جيوز أن ن  ،املدينة وهي دار إسالم شرك إىل
  .)٣(ن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبباجلواب بأ

ن العلة هي االستضعاف والفتنة، ويرد عليهم بأن هذا هو وقد ال يسلم املانعون بأ
  . الظاهر من معىن اآلية وداللتها واضحة يف ذلك

  : الدلیل الثاني
ثرياً وسعةً ومن يهاجِر في سبِيلِ اللّه يجِد في اَألرضِ مراغَماً كَ﴿ :قوله تعاىل

ومن يخرج من بيته مهاجِراً إِلَى اللّه ورسوله ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره على 
  .)٤( ﴾اللّه وكَانَ اللّه غَفُوراً رحيماً

                                                
 .١٩ – ١٨ فتاوى األلباين ص )١(
 .٥/٣٥٧تفسري املنار  )٢(
 .١/٢٧٣وأصول الفقه للزحيلي  ٧٧ بن جزى صتقريب الوصول ال )٣(
 .١٠٠ :النساء )٤(
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  : وجھ االستدالل

ل اهللا من يف سبيأن وصف اهلجرة يف اآلية بأا يف سبيل اهللا تشمل كل ما كان 
إخل وتشمل كل أرض اهللا .. .احلج واجلهاد والعلم والرزق أوجه اخلري كاهلجرة إىل

والسعة تشمل سعة الرزق واملال بل والتوسع يف إظهار الدين ونشره . وأرض اهللا واسعة
. وقد يكون يف أرض الكفر متسعاً للرزق وجماالً لنشر الدين وإظهاره. وتبليغه يف العاملني

  .مانع إذن من اإلقامة فيها فال

   :مناقشة ھذا الدلیل

قد جياب عن هذا الدليل بأن اآلية نزلت يف رجل من بين متيم كان شيخاً مريضاً 
) املدينة املنورة(أرض اإلسالم  إىل) مكة حينئذ(جوه من أرض الشرك وأمر أبناءه بأن خير

  . ولكنه مات يف الطريق فرتلت فيه اآلية فال تعم

ذلك بأن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، ويرد أيضاً بأن  علىوقد يرد 
اهلجرة كانت فرضاً يف أول اإلسالم ملا اشتد أذى املشركني للمؤمنني فأمروا باالنتقال 

فلما فتحت زال هذا . إيل املدينة تالفياً ملا يلحق املؤمنني من أذى املشركني يف مكة
  .)١(الندب واالستحباب إىلىن، وارتفع الوجوب وعاد األمر املع

   :الدلیل الثالث

اللَّه فَأْووا إِلَى الْكَهف  إال يعبدونَاعتزلْتموهم وما  وإِذ﴿ :قوله تعاىل
  .)٢( ﴾ويهيئْ لَكُم من أَمرِكُم مرفَقًا رمحتهينشر لَكُم ربكُم من 

   :وجھ االستدالل

                                                
 .٧/١١٢ود شرح سنن أيب داود بععون امل )١(
 .١٦ :الكهف )٢(
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نفسه  من فر بدينه من أرض املنكر إىل أرض يأمن فيها علىدح إن اهللا تعاىل م
ودينه دون أن خيص بذلك أرضاً معينة بل كل مكان يسلم فيه اإلنسان بنفسه ودينه فهو 

الناس زمان خري  يأيت على«: بقوله ×مقامه ولو كان شعف اجلبال كما أخرب بذلك 
  .)١( »بدينه من الفنت مال املسلم غنم يتبع ا شعف اجلبال، ومواقع القطر يفر

فإن  ،ال يقيم أحد يف موضع يعمل فيه بغري احلق( وقد ورد عن اإلمام مالك قوله
مثل أن يكون بلد به كفر،  مثاًإقلها أفإذا مل يوجد بلد إال كذلك، قلنا خيتار املرء  :قيل

يه بلد ففبلد فيه جور خري منه للمقام، أو بلد فيه معاصي يف حقوق اهللا فهو أوىل من 
  .)٢()معاصي يف مظامل العباد 

وهكذا كانت سرية سلفنا الصاحل إذا عم الفساد األرض ختري املسلم أقلها إمثا 
  . وأخفها ضرراً دون حتديد بقعة معينة أو مقام خمصوص

  : یلمناقشة ھذا الدل

إن اآلية نزلت يف حق من قبلنا فيجاب عنه بأن شرع من قبلنا شرع لنا : قد يقال
أن أصحاب الكهف كانوا يف بلد كافر وفروا من هذا : وقد يقال )٣(.شريعتنافيما وافق 

وجياب عن ذلك بأم مل خيرجوا من البلد الكافر وإمنا فروا . الدين الكافر ومل يقيموا فيه
  . إيل الكهف وهو يف نفس البلد فليس هناك ما يدل علي أم فارقوا بالد الكفر

                                                
أخرجه البخاري يف صحيحه يف أكثر من موضع منها كتاب اإلميان باب من الدين الفرار من الفنت برقم  )١(

كتاب الفنت واملالحم باب ما يرخص فيه من  يف ))شغف اجلبال((، وأبو داود يف سننه ولكن بلفظ ١٨
، والنسائي يف سننه كتاب اإلميان وشرائعه باب الفرار بالدين من الفنت برقم ٣٧٢٢البداوة يف الفتنة برقم 

 .٣٩٧٠، وابن ماجه يف سننه كتاب الفنت باب العزلة برقم ٤٩٥٠
 .٧٥/٦٥عارضة األحوذي باب ماجاء يف اهلجرة  )٢(
 .٢/٨٦٧، وأصول الفقه للزحيلي ٢٨٥زهرة صـ  أليبأصول الفقه  )٣(
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اختيار املكان  عزلة الناس عند الفتنة حتث على يفإن النصوص الواردة : وقد يقال
  .املسلم اآلمن

و املكان ن النصوص مل حتدد موضع اهلجرة واملقام، بل العربة خبلوجياب عن ذلك بأ
  . اإلنسان دينه ودنياه عن الفساد الذي يفسد على

   :الدلیل الرابع
اهللا عنه  عن أيب سعيد اخلدري رضي م مسلم يف صحيحهفيما رواه اإلما ×قوله 

وحيك إن شأن اهلجرة شديد فهل لك من «عن اهلجرة فقال  ×أن أعرابيا سأل النيب 
فاعمل من وراء البحار فإن  :نعم قال :نعم قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال: إبل؟ قال

  .)٢(»من عملك شيئاً )١(اهللا عز وجل لن يترك

  : وجھ االستدالل

لده ومل يأمره أن يغادرها، واهلجرة مقامه يف ب أقر هذا البدوي على ×إن الرسول 
احلرية يف أن  ×وقد ترك له النيب . اليت سأل عنها األعرايب هي مفارقة دار الكفر حينئذ

يقيم ببلده أو أن يعمل ولو من وراء البحار أي فأت باخلريات كلها وإن كنت وراء 
وراء  البحار، وال يضرك بعدك عن بالد املسلمني، وإن عملك لن ينقص وإن أقمت

عملك يف أي مكان يكون فيه  ت أقصى األرض فإن اهللا سيجزيك علىالبحار وسكن
  .املقام

   :مناقشة ھذا الدلیل
املدينة ومل يتطرق حلكم املقام يف  سؤال األعرايب كان عن اهلجرة إىل قد يقال إن

                                                
 .أي لن ينقصك )١(
وأصحابه برقم  ×أخرجه البخاري يف صحيحه يف أكثر من موضع منها كتاب املناقب باب هجرة النيب  )٢(

 .٣٤٦٩، ومسلم يف صحيحه كتاب اإلمارة باب املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد برقم ٣٦٣٠
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نة، باملدي ×النيب  ديث يبني حكم اهلجرة إىلاملوضع الذي يقيم فيه هذا األعرايب، واحل
وال عالقة له باملكان املهاجر منه هل هو دار إسالم أم دار كفر، وميكن ختصيص قوله 

  . بأن املقصود مبا وراء البحار هي دار اإلسالم »فاعمل من وراء البحار«: ×
لفظ عام يشمل كل  »فاعمل من وراء البحار«: ×ذلك بأن قوله  ويرد على

قصد ذلك لبينه ألنه  ×ولو كان الرسول أرض وال دليل علي ختصيصها بدار اإلسالم، 
  .)١(جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجةال 

وجتدر اإلشارة إيل أن ايزين هلم أدلة أخرى كما أن للمانعني أدلة أخرى كذلك 
  . لكنها متقاربة مما أسلفناه فاكتفينا بذلك

   :الترجیح
وايزين لذلك وناقشنا وبعد أن عرفنا أدلة املانعني لإلقامة خارج ديار اإلسالم 

  . أدلة كل فريق بقي أن نرجح ما يستحق الترجيح
ما هو متفق  أن نشري إىل -الشروع يف الترجيح  قبل  -ومما جيب لفت النظر إليه 

   .عليه بني الفريقني، وما هو خمتلف فيه
  : المتفق علیھ بین الفریقین

  دينه أو نفسه أو ماله  لىإلسالم إذا خشي عاال جيوز للمسلم اإلقامة خارج بالد
أو عرضه من الكافرين بأن كان مستضعفاً ذليالً ال يستطيع إقامة شعائر اإلسالم، 

  . وال يستطيع حفظ دينه وال دنياه
 من وراء ذلك مودة وحمبة  قامة خارج بالد اإلسالم إذا تأتىال جيوز للمسلم اإل

  . ووالء للكافرين
 اهلجرة  م إذا كان مستضعفاً غري قادر علىجيوز للمسلم اإلقامة خارج ديار اإلسال

والنساء  الرجالِالْمستضعفني من  إِالَّ﴿ :وكان ممن عذر اهللا تعاىل بقوله
أَن يعفُو  اللّهعسى  فَأُولَئك سبِيالً  يهتدونَوالْوِلْدان الَ يستطيعونَ حيلَةً والَ 

  .)٢( ﴾اه عفُوا غَفُورعنهم وكَانَ اللّ
                                                

 .١٨٥ ل الفقه للشنقيطي صمذكرة أصو )١(
 .٩٩ – ٩٨ :النساء )٢(
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 مة خارج بالد اإلسالم إذا خشي على نفسه الفتنة، واضطر إىلجيوز للمسلم اإلقا 
غري اآلمن فيه علي نفسه ودينه إىل ديار غري اإلسالم اآلمن الفرار من بلد اإلسالم 

وحينئذ تصري . نفسه ودينه ما دام قد انعدمت يف حقه دار اإلسالم اآلمنة فيها على
  . ×ه كاحلبشة يف عهد رسول اهللا ل

   :المختلف فیھ بین الفریقین

يظهر اخلالف بني الفريقني يف حكم إقامة املسلم خارج بالد اإلسالم عند األمن 
من الفنت يف الدين والنفس واملال والعرض وضمان عدم املوااله للكافرين، والتمكني من 

وحني ال يكون هناك حاجة . لشهواتإقامة الشعائر اإلسالمية، ومع اتقاء الشبهات وا
  . إيل تكثري سواد املسلمني، أو حاجة إيل انتفاعهم بعلمه يف الدنيا أوالدين

   :في ھذه المسألة یظھر الخالف :أقول

فاملانعون يرون حرمة اإلقامة خارج بالد اإلسالم لظاهر النصوص الدالة علي املنع 
  .)١( يةاآل) إن الذين توفاهم املالئكة: (كقوله تعاىل

  .)٢(»من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني أنا بريء«: ×وكقوله 

وايزون ال يرون حرمة اإلقامة خارج ديار اإلسالم بل يقولون باجلواز ما دام 
نفسه من الفتنة يف الدين والنفس واملال   إقامته يف بالد الكفر آمناً علىاملسلم يف

  . أوردوها والعرض ومع بقية الشروط السالفة اليت

   :ھو الجواز لما یلي -وهللا أعلم -والراجح عندي 
 االستضعافإلقامة مطلقاً وإمنا عند الفنت وإن النصوص مل حترم ا .  

                                                
 .٩٧ :النساء )١(
 .سبق خترجيه )٢(
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 ا﴿: من النصوص ما يصرح باجلواز واإلباحة كقوله تعاىلي  ينالَّذ يادبع
ة األرض ورحابتها مباحة فسع )١(﴾فَاعبدون فَإِيايآمنوا إِنَّ أَرضي واسعةٌ 

   .للمؤمن يعبد ربه فيها
 ويف هذا  )٢()فاملؤمن يعبد ربه حيث شاء.. (وكحديث عائشة رضي اهللا عنها

  . احلديث أيضاً جواز أن يعبد املؤمن ربه حيث شاء من أرض اهللا دون ختصيص
  وكذلك ما رواه البيهقي يف السنن، وما رواه الشافعي يف أحكام القرآن من أن

بن عبد املطلب وا ا بعد إسالمهم منهم العباس أذن لقوم مبكة أن يقيم ×سول الر
  .)٣( وغريه إذا مل خيافوا الفتنة

  وروينا أن نعيم النحام حني أراد أن يهاجر : (حيث قال ةبن قداماوكذلك ما رواه
دينك وحنن مننعك ممن يريد  ت علىأقم عندنا وأن: جاءه قومه بنوعدي فقالوا له

واكفنا ما كنت تكفينا، وكان يقوم بيتامى بين عدي وأراملهم فتخلف عن  ،أذاك
قومك كانوا خرياً لك من « ×اهلجرة مدة مث هاجر بعد ذلك، فقال له النيب 

فقال يا  »قومي، قومي أخرجوين وأرادوا قتلي، وقومك حفظوك ومنعوك
 عن طاعة اهللا وجهاد عدوه، وقومي ثبطوين إىلرسول اهللا بل قومك أخرجوك 

أن يقيم بني قومه  ×فأجاز له الرسول  )٤()أو حنو هذا القول .وطاعة اهللا اهلجرة
  . وهم كفار

                                                
 .٥٦ :العنكبوت )١(
وأصحابه برقم  ×أخرجه البخاري يف صحيحه يف أكثر من موضع منها كتاب املناقب باب هجرة النيب  )٢(

٣٦١١. 
 .٢/١٧حكام القرآن للشافعي أو ٩/١٥السنن الكربى للبيهقي  )٣(
 .١٢/٦٨٨قدامه  نالب ينغوامل ٦/٢٤٨حجر  البنصابة اإل )٤(
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٩٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 أسلم ومات فيها  وكذلك ما رواه البخاري من أن النجاشي أقام يف بالده بعد ما
 مما يدل على حني مات ×دار اإلسالم، وصلى عليه الرسول  دون أن يهاجر إىل

  .قومه، ومل تكن بالده بالد اإلسالم وقد أقام بني )١(أنه مسلم
أن هذا احلكم  يار اإلسالم فإنين ألفت النظر إىلومع ترجيح جواز اإلقامة خارج د 

كل  وأعىن بذلك أنه ال يصح تعميمه على. ليس حكماً ثابتاً يف حق اجلميع علي سواء
ت، إنسان، وال يف كل زمان ومكان، بل البد من مراعاة كافة األحوال واملالبسا

أن كل أرض هي خري  وخنلص بعد هذا إىل. صاف واملؤثراتوحبسب العوارض واألو
للمسلم يف دينه ونفسه وعرضه وماله، وسائر أحواله فهي أفضل البقاع له من حيث 
حتقيق مصاحله الدينية والدنيوية، ويصري املقام فيها مباركاً طاملاً حتقق له خري الدنيا 

  . والدين
إن أفضل األرض وأخريها يف حق ( :بن تيمية حول هذا املعىنولذا يقول اإلمام ا

  .)٢()كل إنسان أرض يكون فيها أطوع هللا ورسوله
ال واملالبسات حىت يرتل احلكم أنه البد من مراعاة كافة األحو لذا أؤكد على

إن حكم اإلقامة خارج ديار : ومن هنا ميكن أن يقال. كل حالة مبا يناسبها على
يه األحكام الشرعية اخلمسة فيكون واجباً أو حمرماً أو مكروهاً، أو اإلسالم قد تعتر

  . مستحباً أو مباحاً كما سأوضحه بعد ذلك

  أحكام اإلقامة خارج دیار اإلسالم
  تضح لنا مما سبق أن حكم اإلقامة خارج ديار اإلسالم قد تعتريه األحكام القد

  . باحةاخلمسة من الوجوب واحلرمة والكراهة واالستحباب واإل

                                                
أخرجه البخاري يف صحيحه يف أكثر من موضع منها كتاب اجلنائز باب يف التكبري على اجلنازة برقم  )١(

١٥٨٥. 
 .١٨/٢٨٣ تيميةجمموع فتاوي ابن  )٢(
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٩٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  : وسنوجز هذه األحكام فيما يلي

  : الوجوب
جتب اهلجرة من البالد اليت فشت فيها املنكرات، وكثرت فيها املعاصي، وانتشرت 
فيها البدع، ومل يتمكن املسلم فيها من إقامة شعائر دينه إىل بلد يتمكن فيها من إقامة 

غري بلده يكون أقوم حبق  كما لو علم أنه يف. شعائر دينه ولو كانت غري بلده املسلمة
 ملسلمني األولني يفرون بدينهم إىلاهللا، وأدوم علي العبادة، وقد كان كثري من رجال ا

  . أرض اهللا الواسعة
وإن :( حلال فقالويف الفتاوى للشيخ شلتوت أنه شدد يف وجوب اهلجرة يف هذه ا

اهلجرة حق  م علىتلك البالد املسلمة مع قدرالذل واالضطهاد يف  رضوا باملقام على
من سورة  ٩٧واملراد بوعيد اآلية ، )١()عليهم وعيد اآلية، وكانوا ألنفسهم من الظاملني

فَأُولَئك مأْواهم جهنم وساءت ﴿ :والوعيد هو ما توعدهم به اهللا تعاىل يف قوله. النساء
  .)٢( ﴾مصريا

  .)٣(وذا أيضا أفىت الشيخ األلباين

إذا عمل باملعاصي يف أرض : (قالأن سعيد بن جبري  )٤(ام القرطيبوقد روى اإلم
  .)٥( ﴾فيها فَتهاجِرواْأَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً ﴿ :وتال قوله تعاىل) خرج منهافا

وذا أيضاً قال اإلمام ابن العريب حيث ذكر من اهلجرة الواجبة اخلروج من أرض 
  .)٦(عليها احلرامرض غلب أالبدعة واخلروج من 

                                                
 .٤٣٢ لشلتوت ص: فتاوىال )١(
  .٩٧ :النساء )٢(
 .٣٤ – ٣٣ فتاوى األلباين ص )٣(
 .٥/٣٤٧اجلامع ألحكام القرآن  )٤(
 .٩٧: النساء )٥(
 .٤٨٦ – ١/٤٨٤أحكام القرآن البن العريب  )٦(
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١٠٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

يف بالد اإلسالم ألن ويدخل يف احلكم أيضاً من خاف علي نفسه هالكاً أو ظلماً 
، اليت جاءت الشرائع السماوية )١(النفس من كليات اإلسالم اخلمسة احملافظة على

غري بالد املسلمني لطلب علم ضروري متس حاجة  وكذلك جتب اهلجرة إىل )٢(حبفظها
ترجع مبا محلت  وعلى هذه العقول املهاجرة أن. ال يوجد إال عندهماملسلمني إليه حبيث 
  .بالدها حىت يستفيد املسلمون من علمهم وخربم من علم ومعرفة إىل

بالد غري املسلمني إذا كان املسلمون املقيمون هناك  وكذلك جتب اهلجرة إىل
غري اإلسالم  بالد وكذلك جتب اهلجرة إىل. م ومعونتهمحباجة ضرورية إليهم لنصر

  . ويل أمر املسلمني بذلك همن كلف ىعل

اهللا  سلمني يف حق من يتعني للدعوة إىلبالد غري امل وكذلك جتب اهلجرة إىل
  .)٣(»بلغوا عين ولو آية«: ×ويبلغ يف العاملني لقوله  ،سبحانه وتعاىل حىت ينتشر الدين

لتيارات اإلحلادية وكذلك من يتعني لتذكري املسلمني، وتعليمهم، وحتصينهم ضد ا
  . والبدعية واالحنرافات العقدية

  : الحرمة

الدين بأن كان نفسه الفتنة يف  يف غري بالد اإلسالم ملن خيشى علىحترم اإلقامة 
 يستطيع إقامة الشعائر حتصني نفسه من الشبهات والشهوات، وال ضعيفاً ال يقوى على

إذا كان يف هذه اإلقامة والء  وكذلك حترم اإلقامة يف غري بالد اإلسالمالدينية، 
وقد سئل اإلمام ابن تيمية عن مساعدة املسلمني فرين، ومودة وتعاون مع الكافرين، للكا

                                                
 .وهي الدين والنفس والعقل واملال والعرض )١(
 .١٤٩ – ١٤٨ تقريب الوصول البن جزي ص )٢(
، ٣٢٠٢البخاري يف صحيحه كتاب أحاديث األنبياء باب ما ذكر عن بـين إسـرائيل بـرقم    أخرجه  )٣(

، وأمحد يف مسـنده  ٢٥٩٣الترمذي يف سننه كتاب العلم باب ما جاء يف احلديث عن بين إسرائيل برقم و
يف أكثر من موضع منها ما يف مسند املكثرين من الصحابة من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي 

 .اهللا عنهما
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١٠١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

وكذلك ، )١()ةومساعدم لعدو املسلمني باألنفس واملال حمرم(: ألعداء اإلسالم فقال
االت ذوي الكفاءات النادرة والعمل يف ا لىحترم اإلقامة يف غري ديار اإلسالم ع

وية أعداء اخلطرية، واألماكن احلساسة، كميادين الذرة والنوويات ملا يف ذلك من تق
أصحاب  اإلقامة يف غري بالد اإلسالم على وكذلك حترماإلسالم على املسلمني، 

الكفاءات املتميزة إذا كان املسلمون يف حاجة إليهم، ولذا منع أمري املؤمنني عمر رضي 
حابة من السفر خارج املدينة إال برخصة وذلك ليستعني م ولكي كبار الص - اهللا عنه

  .)٢(يستشريهم يف األمور

   :الكراھیة 

تكره اإلقامة يف غري بالد اإلسالم إذا كانت من أجل الدنيا وعلى حساب الدين 
كره اإلمام مالك اخلروج للتجارة يف غري بالد  ولذا ،كالتجارة والزواج وما شابه ذلك

وكره القاضي أبو  ،خوفاً من أن يتأثر بالبيئة الفاسدة والعادات السيئة هناك )٣(اإلسالم
ذلك من التأثر باملنبت السوء، والتحلل  ملا يترتب على )٤(يعلى الزواج من غري املسلمات

أو أمريكا، وقد  أوروباولألسف فإن كثرياً من الناس من يغرون بشقراوات  ،من القيم
  !! هم، واإلقامة بينهم، مع ما يف ذلك من احملاذير واملخاطريكون ذلك دافعاً للزواج من

   :االستحباب

تستحب اإلقامة يف غري بالد اإلسالم إذا كان يف اإلقامة أفضلية، وتدرك هذه 
األفضلية باملوازنة بني املصاحل واملفاسد، فإن كان من املصلحة تشجيع اجلالية اإلسالمية 

  . املسلمني، وتقوية شوكتهم فهي حينئذ مستحبة هناك، وإظهار شعائر الدين، وتكثري

                                                
 .٢٨/٢٤٠البن تيمية  ىجمموع الفتاو )١(
 .٢٤٦ص  ٤عايل ألصول الدين العدد جملة املوافقات املعهد ال )٢(
 .٣/٣٤٥هدات البن رشد ماملقدمات وامل )٣(
 .١٢/٦٨٣البن قدامة  املغين )٤(
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 فال جتب اهلجرة من بلد فتحه املسلمون، أما : ( )١(يقول ابن حجر يف فتح الباري
 –قادر : الصنف الثاين: وعد منهم :قبل فتح البلد فمن به من املسلمني أحد ثالثة

تكثري املسلمني ل ةلكنه ميكنه إظهار دينه، وأداء واجباته فمستحب -أي علي اهلجرة 
   .)٢( ا ومعونتهم

 كمن  وخالصة القول أن اإلقامة يف غري بالد اإلسالم تستحب عند حتقيق املصلحة
اهللا وشرح تعاليم اإلسالم وبيان مساحته، وإظهار  يقيم لدعوة غري املسلمني إىل

  .حقيقته، ودفع الشبهات واألباطيل عنه ورد االفتراءات عليه
 ٣()ن يرجو ظهور اإلسالم مبقامه فاألوىل به أن يقيمإن م( :يقول املاوردي(.  
 رمبا ( :ويقول الشيخ حممد رشيد رضا مؤيدا أفضلية اإلقامة يف غري بالد اإلسالم

يف ظهور حماسن اإلسالم، وإقبال الناس عليه أي  كانت اإلقامة يف دار الكفر سبباً
اإلسالم ويبثوا  إذا كان املسلمون املقيمون هنالك على حريتهم يعرفون حقيقة

    )٤( ).للناس بالقول والعمل واألخالق واآلداب 

  :اإلباحة 

تباح اإلقامة خارج ديار اإلسالم ملن مل يقدر على اخلروج منها وكان من أصحاب 
الْمستضعفني من  إِالَّ﴿: األعذار الذين استثناهم اهللا سبحانه وتعاىل كما يف اآلية الكرمية

وكذلك تباح  )٥(﴾سبِيالً يهتدونَالنساء والْوِلْدان الَ يستطيعونَ حيلَةً والَ و الرجالِ
اإلقامة خارج ديار اإلسالم يف كل أمر مباح كالتجارة والزراعة والدراسة والعالج 

  .)٦( وسائر األعمال اليت ال تتعارض مع الشرع

                                                
 .  ٦/٢٢٠فتح الباري ) ١(
 .١٢/٦٨٨املغىن البن قدامة  )٢(
 .١٤/١٠٤احلاوي الكبري  )٣(
 .٥/٣٥٧تفسري املنار  )٤(
 .٩٨ :النساء )٥(
 .٢١٥اد بن عامر ص اهلجرة إىل غري بالد املسلمني عم )٦(
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، وحينما يكون التمكني من وكذلك تباح اإلقامة حيثما يكون األمن من الفنت
لَكُم اَألرض  جعلَالَّذي  هو﴿: ة شعائره انطالقا من قوله تعاىلإظهار الدين، وإقام

  . )١( ﴾وإِلَيه النشور رزقهذَلُوال فَامشوا في مناكبِها وكُلُوا من 

من العلم واإلميان،  وال يلزم املسلم حينئذ غري األمن على الدين حبيث يكون عنده
وقوة العزمية، ما يطمئنه على الثبات على دينه، واحلذر من اإلحنراف والزيغ، وأن يكون 

  .)٢(مضمراً لعداوة الكافرين مبتعدا عن مواالم وحمبتهم ألن ذلك مما ينايف اإلميان

  مفھوم االستضعاف في الدین الموجب للھجرة
نا عدم القدرة على التخلص من أيدي االستضعاف هو عدم القوة، واملراد به ه

ويقصد به العجز والضعف بكل وجه،  )٣(املشركني، وعدم اإلهتداء إىل طريق اخلالص
والنساء  الرجالِالْمستضعفني من  إِالَّ: (أخذا من قوله تعاىل. وبكل حال

   )٤( ).يالًسبِ يهتدونَوالْوِلْدان الَ يستطيعونَ حيلَةً والَ 

فهذا االستضعاف املعفو عمن اتصف به غري االستضعاف املعتذر به يف أول اآلية 
عتذار فإن اهللا تعاىل مل يقبل اال. ألرضكنا مستضعفني يف ا: وهو قول الظاملي أنفسهم

وعفا عن أصحاب . به، فدل على أم كانوا قادرين على اهلجرة من وجه ما
 فَأُولَئك﴿: ه حيلة، وال يهتدي إليه سبيل بقوله تعاىلاالستضعاف الذي ال يستطاع مع

فاملستضعف املعاقب يف صدر اآلية هو القادر من وجه، أي  ﴾أَن يعفُو عنهم اللّهعسى 
واملستضعف املعفو عنه يف عجز اآلية هو العاجز من كل وجه، أي ال . من أي وجه ما

عرفوا ما قدروا يسلكون الطريق، وهلذا  يقدرون على التخلص من أيدي املشركني ولو

                                                
 .١٥ :امللك )١(
 .٥٠اموع الثمني ص  )٢(
 .١/٥٤٢بن كثري تفسري القرآن العظيم ال )٣(
 .٩٨ :النساء )٤(
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قال جماهد وعكرمة  ﴾الَ يستطيعونَ حيلَةً والَ يهتدونَ سبِيالً﴿قال اهللا تعاىل يف حقهم 
  .)١(ًيعين ال يهتدون طريقا: والسدى

فإذا عجز املتبلى ذه اإلقامة عن الفرار بدينه، ومل يستطع سبيال إليه، وال ظهرت 
قدرة عليه بوجه وال حال، وكان مبثابة املقعد واملأسور، وكان مريضا جدا،  له حيلة وال

فحينئذ يرجى له العفو، ويصري مبثابة املكره، وهذا هو .. أو ضعيفا ضعفا شديدا
االستضعاف املعترب يف الشرع، ومع هذا البد أن تكون له نية أنه لو قدر ومتكن 

  .)٢(هلاجر

حيلة فهم غري معذورين، بل هم ظاملي أنفسهم وأما املستطيعون بأي وجه، وبأي 
فالظاملون ألنفسهم  )٣(ألم حرموها احلياة يف دار السالم، وألزموها احلياة يف دار الكفر

أَلَم تكُن أَرض ﴿ :يف اآلية هم التاركون للهجرة مع القدرة عليها حسبما تضمنته اآلية
هم ألنفسهم إمنا كان بتركها مع القدرة عليها ولو وظلم ﴾فيها فَتهاجِرواْاللّه واسعةً 

  .بأي وجه كما سبق بيانه

: ومعىن ذلك أن املستطيع ولو بأي وجه ال يعترب من املستضعفني، بدليل قوله تعاىل
ألن اهللا تعاىل ال يكلف إال باملستطاع،  ﴾فيها فَتهاجِرواْأَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً ﴿

م عزموا وأرادوا، ولكنهم خنعوا وخضعوا فدل على أم كانوا يستطيعون اهلجرة لو أ
  .وختاذلوا وانبطحوا، وادعوا االستضعاف كذبا فكان مأواهم جهنم وبئس املصري

  مفھوم الفتنة في الدین الموجبة للھجرة
أي أدخله النار وأحرقه ليختربه كما  يءالفتنة هي االختبار واالمتحان من فنت الش

                                                
 .١/٥٤٢تفسري القرآن العظيم  )١(
 .١/٣٧٨الك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك حملمد عليش فتح العلي امل )٢(
 .٢/٧٤٢يف ظالل القرآن  )٣(
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أي حرقوهم والفنت هو  )١(﴾فَتنوا الْمؤمنِني والْمؤمنات الَّذين إِنَّ﴿وله تعاىل يف ق
  )٢( هو املضل عن احلق واملفتون من أصابته فتنة فذهب ماله أو عقله: اإلحراق، والفاتن

وج االبتالء يف الدين، واخلوف من التقصري يف إقامة شعائره، واخلر: واملراد من الفتنة هنا
والفتنة عن اإلميان يقصد ا االنتقاص منه،  )٣(عن حكم اهللا، وعدم االحتكام إىل شريعته

  .واالبتعاد عنه، ووضع املوانع والعوائق يف طريقه، حىت يتم النيل منه والصد عنه

واملسلم ال يضع نفسه يف بوتقة االختبار ولكن يسأل اهللا العافية ألنه ضعيف 
﴿قلخو انُ ضيفًااِإلنسوعليه أن يبتعد عن مواطن الفنت اليت تفتنه يف دينه،  )٤( ﴾ع

  .وتنقص من إميانه وتضع العقبات والشبهات والشهوات يف طريقه

  مفھوم إظھار الدین الذي تناط بھ مشروعیة اإلقامة
يكون باحلجة والربهان، والثاين يكون بالتمكني  -األول : إظهار الدين له وجهان

يكون عن طريق الدعوة إىل اهللا تعاىل لنشر تعاليمه، وإقامة شعائره،  والسلطان، فاألول
وهذا ماض إىل يوم . وتطبيق شرائعه، ورد الشبهات عنه، وذود الكائدين عن حياضه

رسولَه  أَرسلَالَّذي  هو﴿القيامة حىت لو تقاعس الناس فإن رب الناس قد تكفل بذلك 
يل قينِ الْحدى ودينِ بِالْهلَى الدع هظْهِررِكُونَ كُلِّهشالْم كَرِه لَو٥( ﴾و(.  

يكون حبسب أحوال املسلمني إن نصروا دينهم، وأطاعوا رم، فإن اهللا  -والثاين 
واملفهوم من إظهار ، )٦(﴾ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم اللَّهإِن تنصروا ﴿ينصرهم وميكنهم 

يتمكن املسلم من إقامة دينه، وأداء شعائره، وتبليغ رسالته، وإبراز  هو أن: الدين هنا

                                                
 .١٠ :الربوج )١(
 .٢٣٠-٢٢٩خمتار الصحاح ص  )٢(
 .٢/٦٧تفسري القرآن العظيم  )٣(
 .٢٨ :النساء )٤(
 .٣٣ :التوبة )٥(
 .٧ :حممد )٦(
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

مام يقول اإلأذى، أو حيول بينه وبني ذلك حائل، حماسنه، دون أن يلحقه من وراء ذلك 
وأما املقيم يف دار الكافرين ولكنه ال مينع وال يؤذى إذا هو عمل بدينه، بل : (حممد عبده

نكري فال جيب عليه أن يهاجر وذلك كاملسلمني يف بالد  ميكنه أن يقيم مجيع أحكامه بال
اإلجنليز، بل رمبا كانت يف دار الكفر سببا لظهور حماسن اإلسالم، وإقبال الناس 

 مراغَمايجِد في اَألرضِ ﴿: ويقول اإلمام ابن اجلوزي يف تفسري قوله تعاىل، )١()عليه
قاله قتادة رضي اهللا ) التمكن من إظهار الدين  املراد من السعة( :قال )٢(﴾كَثريا وسعةً

ويقول اإلمام ابن كثري يف التوسعة والتمكني يف إظهار الدين، أي جيد التيسري و )٣(عنه
، )٤(﴾فَاعبدون فَإِيايعبادي الَّذين آمنوا إِنَّ أَرضي واسعةٌ  يا﴿ :تفسري قوله تعاىل

ىل لعباده املؤمنني باهلجرة من البلد الذي ال يقدرون فيه على هذا أمر من اهللا تعا: (يقول
يوحدوا اهللا ويعبدوه كما إقامة الدين إىل أرض اهللا الواسعة حيث ميكن إقامة الدين بأن 

حيث ميكن إقامة الدين بأن يوحدوا اهللا ويعبدوه كما (ولننظر إىل قوله  )٥()أمرهم 
هو إقامة الدين أي إظهاره بتوحيد اهللا وعبادته فهو هنا يوضح أن املربر لإلقامة ) أمرهم

  .كما أمرهم

جيوز لإلنسان أن يقيم يف أي مكان يتعبد اهللا فيه حبرية : وعند اإلمام ابن حجر
فاملؤمن يعبد ربه حيث : (بقول عائشة رضي اهللا عنها مستأنساً )٦(ًوأمان ال خيشى أحدا

أداء الشعائر والعبادات حبرية وأمان  ويفهم من ذلك أن املراد بإظهار الدين هو )٧()شاء
دون أن خيشى أحدا يف ذلك، فاملهم هو أداء العبادات، وترك احملرمات، ويشهد لذلك 

                                                
 .٥/٣٥٧تفسري املنار  )١(
 .١٠٠ :النساء )٢(
 .٣/١٧٩زاد املسري  )٣(
 .٥٦ :العنكبوت )٤(
 .٣/٤٢١تفسري القرآن العظيم  )٥(
 .٧/٢٧٠فتح الباري  )٦(
وأصحابه بـرقم   ×يف صحيحه يف أكثر من موضع منها كتاب املناقب باب هجرة النيب  أخرجه البخاري )٧(

٣٦١١. 
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، فقال ×بن فديك قال خرج فديك إىل رسول اهللا اما رواه الزهري عن صاحل بن بشري 
ديك أقم يا ف« :×إم يزعمون أن من مل يهاجر هلك، فقال رسول اهللا  :يا رسول اهللا

الصالة، وآت الزكاة، واهجر السوء، واسكن من أرض قومك حيث شئت تكن 
  .)١(»مهاجراً

ومن هنا يتضح أن مفهوم إظهار الدين هو التمكني واالستطاعة والقدرة على إقامة 
  .شعائره، ونشر تعاليمه، وتبليغ رسالته، والدفاع عنه كما أسلفنا

                                                
، والبيقهي يف السنن الكربى كتاب السري باب الرخصة يف ٦١٢البخاري يف التاريخ الكبري برقم أخرجه  )١(

 والطرباين يف، ٤٨٦١، وابن حبان يف صحيحه برقم ١٨٢٧١لشرك ملن ال خياف الفتنة برقم اإلقامة بدار ا
 .٢٢٩٨األوسط برقم 
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  سلمین سابقة ألئمة الم ىمواقف تاریخیة وفتاو
  حیال اإلقامة خارج دیار اإلسالم

لقد تناولنا يف ثنايا البحث الكثري من املواقف التارخيية وفتاوى أئمة املسلمني يف 
  :ذلك، وسنلخص أمهها فيما يلي

  : الفتوى بالوجوب  -١
ملعاصي وبه قال سعيد بن جبري أي وجوب اهلجرة من البالد اليت تفشت فيها ا

أَلَم تكُن أَرض ﴿ :وتال قوله تعاىل )١()خرج منهااي يف أرض فإذا عمل باملعاص( :قال
  .)٢( ﴾فيها فَتهاجِرواْاللّه واسعةً 

وقال اإلمام ابن حجر يف احلديث عن املقام يف دار الكفر قبل أن يفتحها 
قادر على اهلجرة  -األول: أما قبل الفتح فمن به من املسلمني أحد ثالثة: (املسلمون

وقد أفىت الشيخ  )٣()ا ال ميكنه إظهار دينه، وال أداء واجباته فاهلجرة منها واجبةمنه
األلباين يف شأن من أسلم ببالد الكفر وهو يقرر وجوب اهلجرة عليهم إىل بالد اإلسالم 

بل عليهم اهلجرة وخباصة الذين هداهم اهللا يف بالد الكفر كاألملان والبلجيك : (فيقول
كون اهلجرة إىل بالد غري اإلسالم واجبة إذا كان املسلم يف بلده ذليالً وقد ت )٤()وأمثاهلم

  .)٤٣٢ص (الشيخ شلتوت يف فتاويه  مضطهداً وبه أفىت
وقد تكون واجبة أيضاً من أجل العلم، والدعوة إىل اهللا تعاىل كما قال العثيمني يف 

  .)١٣٧ – ١٣٤ص ( األصول الثالثة 

  :الفتوى بالتحریم  -٢
ة إىل ديار غري اإلسالم على كل من يعني الكفار ويواليهم ضد حترم اهلجر

قال اإلمام ابن حزم حني سئل عمن صار خمتاراً إىل أرض احلرب مشاقا . املسلمني
                                                

 .٥/٣٤٧اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  )١(
 .٩٧ :النساء )٢(
 .٦/٢٢٠فتح الباري  )٣(
 .٧٢األلباين ص  ىفتاو )٤(
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  .)١()فأجاب بأنه مرتد له أحكام املرتد كلها(للمسلمني أمرتد هو بذلك أم ال؟ 
اعدم لعدو ومس(  :وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن أهل ماردين فأجاب

املسلمني باألنفس واألموال حمرمة عليهم، وجيب عليهم االمتناع عن ذلك بأي طريق 
  .)٢()أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة فإذا مل يتمكن إال باهلجرة تعينت

  :الفتوى بالكراھیة  -٣

كره مالك اخلروج إىل بالد احلرب للتجارة يف الرب والبحر : (قال اإلمام ابن رشد
ويدخل يف الكراهة أيضا الزواج  ،إذا خاف أن يتأثر بالبيئة الفاسدة )٣()راهة شديدةك

أن احلسن رضي اهللا : (يف أرض الكفر خوفا من أن يتبع الولد أمه، وقد ورد يف املغين
ويذكر صاحب املغين أن سبب الكراهية  ،عنه كره أن يتزوج مادام يف أرض املشركني

  .)٤()يف أرض املشركني قد تغلبه على ولدها فتكفرههو أن الزوجة غري املسلمة و

  : الفتوى باالستحباب  -٤

وبه أفىت اإلمام ابن حجر فقال يف حق من كان قادرا على اهلجرة وميكنه إظهار 
مام ابن تيمية عن أهل وقد سئل اإل، )٥(دينه وأداء واجباته فاهلجرة يف حقه مستحبة

زا عن إقامة دينه وجبت اهلجرة وإال استحبت املقيم ا إن كان عاج( :ماردين فأجاب
وقد بني الشيخ حممد رشيد رضا استحباب إقامة املسلمني يف غري ديار ، )٦()ومل جتب

رمبا كانت اإلقامة : (اإلسالم إذا كان حيصل مبقامهم دعوة الغري العتناق اإلسالم فيقول
على  ويدل أيضاً، )٧()لظهور حماسن اإلسالم وإقبال الناس عليه يف ديار الكفر سبباً

                                                
 .١٢/١٢٥احمللي  )١(
 .٢٨/٢٤٠جمموع الفتاوي  )٢(
 .٣/٣٤٥املقدمات واملمهدات  )٣(
 .٦٨٦ -١٢/٦٨٣املغين  )٤(
 .٦/٢٢٠فتح الباري  )٥(
 .٢٨/٢٤٠جمموع الفتاوي  )٦(
 .٥/٣٥٧تفسري املنار  )٧(
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وأما من قدر على إظهار دينه فال جتب ( :االستحباب ما جاء يف فتوى اللجنة الدائمة
عليه اهلجرة، بل هي مستحبة، وقد ال تستحب إذا كان يف بقائه بني أظهرهم مصلحة 

  .)١()دينية

  :الفتوى باإلباحة  -٥
يكون ممن أسلم وال أن : الضرب الثاين(وقد صرح ا اإلمام النووي يف قوله 

عشرية له ميتنع ا، وال يقدر على اهلجرة لعجزه فهذا ال جتب عليه اهلجرة بل جيوز له 
  .)٢()املقام مع الكفار

وقد أفىت بذلك اإلمام ابن حزم يف شأن من سكن بالد الكفر ومل يقدر على 
ون اإلقامة يف حقه جائزة اهلجرة بأنه من أهل العذر يسقط عنه الوجوب وتك

   )٣(.ومباحة
وقد أفىت اإلمام حممد عبده مبا يفيد أن اإلنسان إذا وجد له متنفسا يف بالد الكفر 

وأما ( :ومسح له بالقيام بشعائر دينه من غري نكري جاز له املقام بينهم ويف هذا يقول
املقيم يف دار الكافرين ولكنه ال مينع وال يؤذى إذا هو عمل بدينه فال جيب أن يهاجر 

  .)٤()املسلمني يف بالد اإلجنليزوذلك ك

                                                
 .٦١ص  ٦٠جملة البحوث اإلسالمية العدد  )١(
 .٢١/١١٥اموع  )٢(
 .١٢/١٢٥احمللي  )٣(
 .٥/١٣٣تفسري املراغي  )٤(
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  مشروع قرار
  

ب اإلقامة يف غري بالد اإلسالم إذا تعينت يف حق الدعاة إىل اهللا، لنشر الدين، جت -١
وتبليغ الدعوة، واألخذ بيد اجلالية اإلسالمية املوجودة يف بالد الكفر حىت ال ينسلخوا 

خير  كُنتم﴿: تعاىل لقوله. معن دينهم، أو ينحرفوا عن عقيدم، أو يذوبوا يف غريه
ولقوله  )٢( ﴾علَى الناسِ شهداءلِّتكُونواْ ﴿: ولقوله تعاىل)١( ﴾أُمة أُخرِجت للناسِ

 .)٣(»بلغوا عين ولو آية«: ×
على املسلم يف غري بالد املسلمني إذا خشى الفتنة يف الدين، ومنع من  اإلقامةحترم 

كن من أصحاب األعذار لقوله ن على نفسه وماله وعرضه، ومل يإقامة شعائره، ومل يأم
إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمآلئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُواْ فيم كُنـتم قَـالُواْ كُنـا     ﴿: تعاىل

اجِرهةً فَتعاسو اللّه ضأَر كُنت اْ أَلَمضِ قَالْوي اَألرف نيفعضتسم ماهأْوم كلَئا فَأُويهواْ ف
إِالَّ الْمستضعفني من الرجـالِ والنسـاء والْوِلْـدان الَ     جهنم وساءت مصريا 

 .)٤(﴾يستطيعونَ حيلَةً والَ يهتدونَ سبِيالً
لدين والنفس واملال للمسلم اإلقامة يف غري بالد اإلسالم إذا أمن الفتنة يف اجيوز  -٢

والعرض، ومتكن من إقامة شعائره، ومل يوال الكفار، ومل يكن املسلمون حباجة إليه 
 )٥(»فاملؤمن يعبد ربه حيث شاء«: حلديث عائشة رضي اهللا عنها. يف بالدهم

على مقامهما يف مكة  -للعباس ونعيم النحام رضي اهللا عنهما ×وإلقرار الرسول 
عدما أسلم ومل تكن بلده وكذلك إقامة النجاشي يف بلده ب )٦(وكانت حينئذ دار شرك

   )٧(. بلده إسالمية

                                                
 .١١٠ :آل عمران )١(
 .١٤٣: البقرة )٢(
 .سبق خترجيه )٣(
 .٩٨-٩٧ :النساء )٤(
  .سبق خترجيه)  ٥(
 .سبق خترجيه )٦(
 .٢٥١-٧/٢٥٠فتح الباري  )٧(
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  الخاتمة
بعد العرض املركز ملوضوع اإلقامة خارج ديار اإلسالم حيث تناول البحث نوعية 
الديار، وحكم اإلقامة فيها، وتبني لنا أن احلكم يدور مع األحكام الشرعية اخلمسة بني 

االستحباب واجلواز، وأن احلكم جيب أال يأخذ وصفا الوجوب واحلرمة والكراهية و
ثابتا، وإمنا خيتلف حبسب األحوال واملالبسات، فاملفهوم العصري للديار خيتلف عن 
املفهوم القدمي عند الفقهاء وأن التقسيمات للديار ليست توقيفية بل هي أمور اصطالحية 

ظم الدولية وكذلك ختتلف من عصر لعصر، ومن نظام لنظام حسب املستجدات والن
قضية اهلجرة واإلقامة اآلن أصبحت من القضايا العصرية الواقعية اليت ال ميكن رفضها، 
أو التغاضي عنها، بل البد من إدخال مثل هذه القضايا حتت فقه النوازل واملستجدات، 
ومع مراعاة التغريات العصرية والنظم الدولية ومع مراعاة إنزال احلكم على القضية 

إال أن ذلك جيب أن يكون حتت  –أبعادها وأحواهلا ومالبساا ومستجداا  حبسب
  . مظلة اإلسالم الوسيعة، ويف إطار الثوابت والقيم وأحكام الشريعة

البيئة اليت تعينه على دينه ودنياه، مث يعزم عزم  -املقيم -مع التوصية بأن يتخري
يفيد املسلمني خبربته، وينفعهم على العودة إىل بلده ل -مهما طالت غربته –الرجال 

  .بعلمه
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  اإلقامة خارج دیار المسلمین

  
  
  
  

  دكتـور


  أستاذ االقتصاد

  جامعة األزهر –عميد كلية التجارة  
   اخلبري االقتصادي بامع 

  
  
  
  

  م٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٦
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  بسم هللا الرحمن الرحیم 
  سيدنا رسول اهللا ىاحلمد هللا والصالة والسالم عل

  ،،،وبعــد

للمشـاركة يف   مجمع فقهاء الشريعة بأمريكافقد تلقيت دعوة كرمية من أمانة 
اإلقامة خارج ديـار  " أعمال مؤمتره الثالث من خالل تقدمي ورقة علمية يف موضوع 

  ". اإلسالم

املعروف أن هذا املوضوع حيتل اليوم موقعاً مهماً على خمتلـف األصـعدة،   ومن 
وعلى رأسها الصعيد الديين، ملا تعيشه اجلاليات اإلسالمية من أوضاع ومسـتجدات،  
إضافة إىل أن هذه اإلقامة مل تعد اليوم حالة فردية أو جمرد حاالت، بل أصبحت واقعاً 

واالنتشار، حبكم ما هنالك من عوامـل طـرد    قائماً، وظاهرة متوطنة ومتزايدة النمو
فالعامل اإلسالمي، ومنذ عشرات السنني، بات منطقة طرد للعديد من . وعوامل جذب

فهناك املوجات . أبنائه حتت تأثريات متنوعة، دينية واقتصادية وسياسية وثقافية وعلمية
اإلسالمية، وبوجه خاص املتتالية من املهاجرين من العامل اإلسالمي إىل خمتلف البالد غري 

با، ومما زاد من حدة وضخامة هذا الوضع ما هنالك من عوامل جـذب  وأمريكا وأور
فما هو مفقود ومطلوب يف العامل اإلسالمي هـو موجـود   . بالغة القوة واألثر هلؤالء

  . ومتوفر بسهولة يف العامل غري اإلسالمي

ألصـعدة، والسـيما علـى    ونظراً ملا هلذا األمر من تداعيات وآثار على خمتلف ا
الصعيد الشرعي والديين فإن اإلسالم قدم هداياته وتوجيهاته حيال هـذا املوضـوع،   
وتناوله علماؤه بالدراسة والبحث املفصل، وما زالوا حىت اليوم يوالون اهتمامام ذا 
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املوضوع الذي يزداد حيوية يوماً بعد يوم، وليس خيفى ما تعانيه اليوم معظم اجلاليـات  
اإلسالمية يف العامل الغريب من ضغوط ومشكالت تتعلق بأعماهلم وعالقـام بغريهـم   

  . وإقامة فرائض وشعائر إسالمهم
وكما سلفت اإلشارة فإن القضية اليوم برغم امتداد جذورها عرب املاضي فإا يف 

اسـة  احلاضر ختتلف اختالفاً نوعياً عما كانت عليه يف املاضي، ولذا فإن املعاجلة والدر
تتطلب النظر هلا يف واقعها املعاصر والتعامل معها كما هي اليوم ال كمـا كانـت يف   

مع التسليم الكامل مبا هنالك من ثوابـت ومسـلمات   . املاضي أيام الفقهاء القدامى
  . مطلقات ال اختالف حوهلا بني اليوم وبني األمس وبني الغد

بعض التوجيهات حـول املسـائل    وأمانة اتمع بارك اهللا فيها مل تقصر يف تقدمي
املبحوثة يف هذه القضية لالسترشاد واالستئناس ا، وحنن من جانبنا نسـعد بـذلك   

ويف ضوء ذلك فإن هذه الورقة حتتوي علي الفقـرات  . ونستفيد به بقدر ما نراه مفيداً
  :التالية

 العامل بني بالد إسالمية وبالد غري إسالمية .  

 ملستخدمةتصنيف البالد واملصطلحات ا . 

  هل تتحول بالد اإلسالم إىل بالد كفر ؟ 

 إقامة املسلم يف بلد غري إسالمي . 

 مواقف تارخيية وفتاوى سابقة حيال إقامة املسلم يف بلد غري مسلم . 

 مشروع قرار. 

 



      

   حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم 

 
١٢١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  العالم بین بالد إسالمیة وبالد غیر إسالمیة

الناس حياله فريقني، فريق أسلم وآمن به وفريق امتنـع   عندما نزل اإلسالم انقسم
مر األيام،  ىوظل هذا االنقسام قائماً عل. ورفضه، فأصبح هناك املسلمون وغري املسلمني
وما أَكْثَر النـاسِ ولَـو حرصـت    ﴿: بل لقد ازداد تضخماً يوماً بعد يوم، قال تعاىل

نِنيمؤ١(﴾بِم(.  

لعامل أنواع وأصناف، وبرغم هذا التنوع يف العقائد والشـرائع  وغري املسلمني يف ا
والتعبري املرادف لغري املسلمني هـو  " غري مسلمني "  ىفهم مجيعاً يندرجون حتت مسم

من حيث االسـم   ،غري املسلمني كافرين فليس يف ذلك ىوعندما نطلق عل. الكافرون
واملصطلح ال ختـرج عـن   واملصطلح أي ازدراء واستهجان فاملسألة من حيث االسم 

الشيء ونقيضه، وأحياناً يكون النقيض بالسلب مثل النهار، وغري النهار واألبيض وغري 
وهكذا فهناك املسلم وهناك نقيضه . والليلاألبيض، وأحياناً يكون باإلجياب مثل النهار 

  . والقرآن الكرمي ذكر هذا االسم صراحة يف أكثر من آية. غري املسلم أو الكافر

ن الفرد املسلم تتكون األسرة املسلمة، ومن اجتماع األسر املسـلمة توجـد   وم
بقعة من األرض وكان هلا  ىاجلماعة املسلمة، وإذا ما استقرت هذه اجلماعة املسلمة عل

  . دولة وحكومة كانت الدولة املسلمة

القول بأن هذا التصوير لنشأة دولة إسالمية هو تصوير نظري أكثر منه  ونبادر إىل
فمن الناحية الواقعية ال جند يف غالب األمر دولة كل سكاا مسلمون، وإمنـا  . اقعيو

  . غالباً ما يتواجد مع املسلمني أسر أو أفراد غري مسلمني
                                                

 .١٠٣:  النساء) ١(
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ونظراً الختالف املمارسات والتشريعات من دولة ألخرى وجد الفقهاء والعلماء 
 إىلتصنيف الدور أو البالد من خالل  من األمهية مبكان تناول هذا املوضوع بالدراسة،

دار حرب ودار  إىلدار إسالم ودار غري إسالم أو دار كفر، وأخذوا يصنفون دار الكفر 
صلح أو عهد، كما أخذوا يف تبيان كيف تكون العالقة بني دار اإلسالم وما عـداها،  

وكيف تكـون األحكـام الضـابطة    . وكيف تكون العالقات بني املسلمني وغريهم
إسالمية، أو العكس بـأن   سلوك والتصرفات إذا ما كان املسلم يف دار غريواحلاكمة لل

  . مث ما هو املعيار يف التمييز بني دار اإلسالم ودار الكفر. يكون الكافر يف دار إسالمية

ومن مث شاعت يف كتب الفقه، بوجه خاص، وكتـب التـراث بوجـه عـام     
الذمي، املسـتأمن، احلـريب،   دار اإلسالم، دار احلرب، دار الصلح، : مصطلحات مثل

  . اخل........املعاهد

الظن أن هـذه   ىويف ضوء مطالعة النصوص الشرعية، القرآنية والنبوية يغلب عل
فلم أجد، فيما اطلعت عليه، نصاً  . التسميات هي مسألة اصطالحية أكثر منها توقيفية

  .  شرعياً يؤصل هلذا التسميات بشكل صريح

أمهيتها من حيث  –مسألة االصطالح والتوقيف  –سألة ورمبا كان إلثارة هذه امل
إمكانية جتاوزها واخلروج عليها من حيث االسم، فلو كانت توقيفيـة ال جيـوز    ىمد

سـميات الشـرعية   ت، كما هو احلال يف خمتلـف ال ىتبديلها بأمساء ومصطلحات أخر
اصطالحية ألمكن اخل، بينما لو كانت .. التوقيفية، مثل الصالة والزكاة واحلج واجلهاد

  . جتاوزها، حىت ولو أبقينا على مضموا ومعناها

وبرغم ورود آيات وأحاديث يف تنظيم اإلقامة بني الكفار فإا هذه النصـوص مل  
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  . اخل........تذكر صراحة خالل هذا التناول لفظة دار اإلسالم ودار الكفر ودار احلرب

 ىإال اصطالحات متت عل هيما يات القول بأن هذه التسم إىلوهذا ما جيعلنا منيل 
ذلك أن أمامنا قدراً كبرياً من املرونة وحريـة   أيدي العلماء والفقهاء القدامى، ومعىن

ـ  ىاحلركة حيال استخدام مصطلحات أخر األحكـام   ى، شريطة عدم اخلـروج عل
  . والتوجيهات الثابتة املستقرة

من لفظة دار الكفـر،   أن لفظة دار احلرب كانت أكثر شيوعاً إىلوجتدر اإلشارة 
  . )١(ألسنة بعض الفقهاء القدامى ىمع أن اللفظة األخرية مل مل كلية، بل وردت عل

ذلك تنوع مواقف الفقهاء حيال تقسيم الدور، وهل هي قسـمة   ىومما يدل عل
ثنائية أي دار اإلسالم ودار الكفر أم أا دار اإلسالم ودار احلرب ودار العهد، فهـي  

الصواب  إىلأن األقرب  ىومن خالل دراسة املواقف حيال هذه املسألة أر. قسمة ثالثية
أا قسمة ثنائيـة   أو. اإلسالم ودار احلرب ودار الصلح أو العهد أا قسمة ثالثية، دار

فهي دار إسالم ودار كفر مث تتنوع دار الكفر ما بـني دار احلـرب ودار الصـلح أو    
  .)٢(العهد

 ،عيار احلاكم يف التمييز بني دار اإلسالم ودار الكفروقد تنوعت املواقف حول امل
فالبعض يرى أنه نوعية احلكم القائم، وهل هو حكم إسالمي طبقاً للدستور القـائم أو  

                                                
 .١٣٠ص  ،٧ج  ،م١٩٨٢سنة   ،دار الكتاب العريب  ،بريوت  ،بدائع الصنائع  -:الكاساين )١(
 ،دار الفكر العريب ،العالقات الدولية يف اإلسالم -:الشيخ حممد أبو زهرة/ ملزيد من املعرفة يراجع  )٢(

الفكر، سنة  دار ،بريوت آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي، -:يوهبة الزحيل. د، ٥٦، ص القاهرة
  - :إمساعيل لطفي فطاين. د ،معامل الدولة اإلسالمية :حممد سالم مدكور. د  ،١٧٥ هـ، ص ١٤٠١

 .وما بعدها ٢٣م،  ص ١٩٩٨القاهرة،  دار السالم، سنة  ،اختالف الدارين
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١٢٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

أن املعول عليه هو وجود اجلماعة املسلمة اليت تظهر  ىحكم غري إسالمي، والبعض ير
حيال هذه املسألة، وأعتقد أنه  وهناك كالم كثري. الشعائر الدينية وتؤديها بأمن وأمان

من غري الضروري هنا اخلوض فيها، فاألمور اآلن من هذه احليثية معروفة ومسـتقرة،  
والدول اإلسالمية الكائنة اليوم معروفة، وليس هناك جدل فكري حـول مرتكـزات   

  .)١( الوصف اإلسالمي هلا

                                                
 .وما بعدها ٣٠رجع سابق، ص م  -:إمساعيل لطفي. ملزيد من املعرفة يراجع  د )١(
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  تقسیم البالد غیر اإلسالمیة
  بین بلد حرب وبلد عھد

منا بأن بالد العامل منها ما هو بالد إسالمية وما هو بالد غري إسالمية فإن طاملا سل
ما هي القاعدة احلاكمة للعالقة بني هـذه الـبالد   : هناك سؤاالً مهماً يطرح نفسه هو

  وتلك؟ 

ودار . وعهـد  دار حرب ودار صـلح  إىلتتنوع " غري اإلسالم" إن دور الكفر 
دار اإلسالم عقد صلح أو هدنة أو معاهـدة أو   احلرب هي دار الكفر اليت مل تربم مع

 علـى موادعة يف ضوئها تصبح العالقة بينهما قائمة علي السلم بدالً من كوا قائمـة  
اخلوض  إىل وهناك كالم فقهي مفصل حول هذه املسألة ال جتدنا هنا يف حاجة. احلرب

حمكومـاً باملعاهـدات    فيه، والذي نود التذكري به والتأكيد عليه أننا نعيش اليوم عاملاً
ضع هلا مجيع الدول، بغض النظر عن معتقـداا  ختواالتفاقيات والقوانني الدولية، اليت 

ويف ضوء هذه املالبسات فإنه ال يسمح لدولة إسالمية أن تقـوم  . ومذاهبها وأنظمتها
 ومعىن هذا أن اجلهاد. حبرب دولة غري إسالمية جلعلها مسلمة أو ختضع التفاقيات بينهما

يف صورة قتال عسكري بني دولة مسلمة ودولة غري مسلمة ليس له وجوده اليوم يف ظل 
هذا الواقع، وبدالً من اجلهاد العسكري ينهض جهاد الدعوة والفكر والقلم، فإذا توقف 

وهـذا  . ىاليوم جهاد السيف فإن جهاد اللسان مل يتوقف، بل عليه أن ينهض ويقـو 
  . ان عليه احلال يف املاضيحد كبري ملا ك إىلاحلاضر مغاير 

وهكذا جند أن القاعدة احلاكمة للعالقة بني الدول اإلسالمية والدول غري اإلسالمية 
وهناك استثناءات قليلة ال تنفي القاعدة بـل  . هي قاعدة السلم وليست قاعدة احلرب
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ول د إىلذلك أن التكييف األكثر قبوالً اليوم هو تصنيف الدول  معىنو. تثبتها وتؤكدها
إسالمية ودول غري إسالمية، بدالً مما كان شائعاً يف املاضي من أنه دول إسالمية ودول 

  . حربية

ومع اختالف دار العهد . وأن الدول غري اإلسالمية اليوم هي دول صلح أو عهد
اليوم عن دار العهد يف املاضي يف بعض اجلوانب فإننا جندمها معاً يتفقـان يف اجلـوهر   

معاهدات واتفاقيات حاكمـة ومنظمـة للعالقـات     علىالرتكاز واملضمون، وهو ا
وال تستطيع الدول اإلسالمية اليوم، حبكم املالبسات القائمـة  . وللحقوق وااللتزامات

احلاكمة أن خترج عن هذا الوضع القائم، بل إا ألول الـدول الـيت    القوىوعالقات 
املنظمات الدوليـة واحتـرام   القانون الدويل وتفعيل دور  علىتطالب دائماً باحلفاظ 

  . الشرعية الدولية

وقد أحسنت املوسوعة الفقهية صنعاً حيث عرفت أهل احلرب بأم غري املسلمني 
ومعىن ذلك  .)١(الذين مل يدخلوا يف عقد الذمة، وال يتمتعون بأمان املسلمني وال عهدهم

م جند كل الدول غري واليو. فهو غري حريب قأن من كان بينه وبني املسلمني عهد أو اتفا
  . اإلسالمية إال ما شذ تربطها بالدول اإلسالمية معاهدات واتفاقيات

  ضـرورة كـون العهـد أو اإلنفـاق     مـدى وقد تنـاول الفقهـاء مسـألة    
وذهب مجهورهم إىل أن املعول عليه هو حاجة . مدة له أقصىمؤقتاً، وإذا كان فما هي  

دة ينص عليها لسريان االتفاقية، بل األمر املسلمني ومصلحتهم، وأنه ليس هناك مدة حمد
ما يراه املسلمون متمشياً مع احتياجام ومصاحلهم، ومتوائماً مع األوضاع  إىلموكول 

                                                
 .١٠٤ص  ،٧املوسوعة الفقهية، الكويت، ج  )١(
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وحىت بفرض ضرورة تأقيت العهد فيمكن القول إن هناك . )١(والظروف اليت ميرون ا
   .سالمي اآلنإل تأقيتاً ضمنياً يتمثل يف بقاء حالة الضعف اليت مير ا العامل

وقد اعتد الفقهاء يف املاضي حباالت الضعف اليت مر ا العامل اإلسالمي، واجتهدوا 
يف وضع األحكام الشرعية املتوائمة معها، واليت ختتلف يف بعض جوانبها مـع وجـود   

  . حاالت القوة
  اإلقامة في بلد غیر إسالمي

اليوم لعالقات الدول اإلسـالمية  أن القاعدة احلاكمة  انتهينا يف الفقرة السابقة إىل
املعاهدات واالتفاقيات والقـوانني   ىبالدول غري اإلسالمية هي قاعدة السلم القائمة عل

هذا هو الواقع . ما هي إال حالة طارئة واستثنائية ىوأن احلرب بني دولة وأخر. الدولية
ول متقدمة اقتصادياً د السياسي، أما الواقع االقتصادي الدويل فإننا جند العامل ينقسم إىل

االقتصادي املرتفع وال تعـاين مـن    ىهناك دول تنعم باملستو. ودول متخلفة اقتصادياً
 ىوهناك دول حمرومة مـن املسـتو  . اخل... مشكالت التخلف من فقر وجهل وبطالة

ومما هو مدعاة . رأسها الفقر ىاملعيشي املرتفع وتعاين من عناصر وجوانب التخلف، وعل
ن أن تكون الدول اإلسالمية اليوم يف مجلتها دوالً متخلفة اقتصادياً، بينما لألسى واحلز

وال  وهذا الواقع السيئ ليس وليد اليوم. الدول املتقدمة اقتصادياً هي دول غري إسالمية
وقد جنم عن هذا الوضع االقتصادي آثار . األمس القريب، وإمنا هو وليد قرون مضت

 ات اآلالف من املسلمني وهجرم من بالدهـم إىل عديدة منها خروج اآلالف بل مئ
                                                

، وما بعدها ٢٠٤ص  ،٥ج  ،دار إحياء التراث العريب ،شرح فتح القدير، بريوت -:الكمال بن اهلمام )١(
 دار ،بريوت ،بداية اتهد - :ابن رشد/  ١٩٧ص  ،٢ج  ،دار الفكر ،الفتاوى اهلندية، بريوت: قاضيخان

ص  ،١ج  ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،عقد اجلواهر الثمينة: ابن شاس ،٣١٣ص  ،١فكر، ج ال
 .٤٦٠ص  ،٨ج  ،مكتبة الرياض احلديثة  ،الرياض ،املغين: ابن قدامة ،٤٩٧
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

املعيشي الالئق، أو طلباً للعلم،  ىبالد غري إسالمية، طلباً لعمل وجرياً وراء حتقيق املستو
ومما زاد من حدة املشكلة . أو طلباً للعالج، أو هروباً من اخلوف واملالحقة وطلباً لألمن

ة، تتوفر فيها عناصر الطرد والرتوح بقدر أنه بقدر ما كانت، وما زالت الدول اإلسالمي
وهكـذا  . ما كانت، وما زالت الدول غري اإلسالمية متتلك عناصر اجلذب واالحتضان

وجدت اجلاليات اإلسالمية وتزايدت أحجامها وتنوعت هياكلها يوماً بعد يوم، حـىت  
فإننا  ىة أخرومن ناحي. )١(صارت اليوم تعد باملاليني يف العديد من الدول غري اإلسالمية

نشاهد اليوم العديد والعديد من السكان األصليني للبالد غـري اإلسـالمية يعتنقـون    
  . اإلسالم، حىت صار عددهم يف الكثري من البالد يعد باملاليني

ومهما حتقق هلذه اجلاليات واألقليات املسلمة من استقرار وإشباع للعديـد مـن   
وط عليها مل تنحسر بل هي آخذة يف التزايـد  احتياجاا فإن مشكالا مل تنعدم والضغ

كل األصعدة، االقتصادية واالجتماعية والدينية، وشيئاً فشيئاً أخذ يتحول األمـن   ىعل
  . اخلوف وعدم األمان شدته وعايشته هذه اجلاليات يف املاضي اليوم إىلاواألمان الذي ن

جلميـع، سـواء   ا ىوالشك أن هذا الواقع بكل ألوانه وأطيافه قد فرض نفسه عل
داخل هذه اجلاليات أو خارجها، ومن كان يف سدنة احلكم يف البالد اإلسالمية أو كان 

اجلانب الديين فإننا نالحظ هبة حممـودة  ى فإذا ما قصرنا احلديث عل. من رجال الدين
لرجال الدين للقيام مبا عليهم حنو هذه اجلاليات وما تعيشه من مشكالت وحتديات دينية 

                                                
جممع الفقه  ،األقليات اإلسالمية يف الغرب -:حممد بشاري. د ،مليوناً ٤٥٠تقدرها بعض الدراسات ب ) ١(

الشيخ راسات تذهب ا إىل أكثر من ذلك، وبعض الد ،م٢٠٠٥ورة السادسة عشرة، عام الد ،اإلسالمي
جممع الفقـه اإلسـالمي، الـدورة     ،معاملة املسلمني ومعاملة األقليات املسلمة -:السالمي حممد املختار

 .السادسة عشرة
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توجيه الديين السديد هلا، وتبصريها بكيفية التعامل الصحيح شرعاً مـع مـا   وتقدمي ال
  . تواجهه من حتديات

يف ظل هذا الواقع، ما هو احلكم الشرعي إلقامة : والسؤال الكبري املطروح هنا هو
  املسلم يف هذه البالد غري اإلسالمية ؟ 

اإلقامـة الدائمـة    هذا التساؤل التمييز بـني  ىقد يكون من املفيد يف اإلجابة عل
واإلقامة املؤقتة، فقد تكون اإلقامة مؤقتة لطلب العلم أو للعالج أو للعمل املؤقت أو أية 

اجلنسية اجلديـدة أو   ىسبل اهلجرة واحلصول عل ىمهمة مؤقتة، وقد تكون اإلقامة عل
والتمييز بني هذه وتلك قد يكون مفيداً من حيث أنه قد يكون . السعي للحصول عليها

األقل يكون يف إحدامها خمففاً نوعياً عنه يف  ىكم الشرعي لكل منهما خمتلفاً، أو علاحل
ال خيتلف، كما سـنرى يف   مع العلم أن الوضع يف كلتامها عند بعض املذاهب. الثانية

وإذا كان التمييز بني اإلقامة املؤقتة واإلقامة الدائمـة  . املذهب املالكي ىفقرة قادمة لد
احلكم الشرعي لإلقامة فإن التمييز بني وضع االستضعاف وعدم  ىعل مفيداً يف التعرف

املسلم يف هذه البالد ووضع القوة واألمان الذي  ىالقدرة علي ممارسة الشعائر الدينية لد
من يعول له  لىنفسه وع ىفيه يتمكن املسلم من إقامة شعائره وتنفيذ أحكام اإلسالم عل

و يف احلقيقة احملك الرئيس الذي من خالله يكون تأثري جوهري يف احلكم الشرعي، بل ه
  . اإلقامة، وهذا التمييز هو الذي دار عليه احلكم عند الفقهاء ىاحلكم الشرعي عل

تـرك   ىوهناك ملفت آخر له مدخل مهم يف احلكم الشرعي يتمثل يف القدرة عل
الـديين  ضـع  والبلد إسالمي أو بلد غري إسالمي يكون  اإلقامة واالنتقال منها إما إىل

فاملشاهد أن البالد غـري  . يف البلد املقيم فيهاله وضع الراهن الأفضل من  افيه لمسللم
متتع اجلاليات اإلسالمية أو األقليات املسلمة بالقيام  ىاإلسالمية تتفاوت فيما بينها يف مد
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ـ   ومن املفيد أيضاًَ االلتفات إىل. فهل لديه هذه القدرة أم ال. بشعائر دينها ذا هويـة ه
املسلم الكائن يف بلد غري إسالمية، وهل هو مهاجر إليها من بلد إسالمي أم أنه من أبناء 

ـ  ىهذه الدولة غري اإلسالمية، من حيث أن القدرة املتوفرة لد تـرك   ىكل منهما عل
   .)١(اإلقامة عادة ما تكون خمتلفة

صـوب  تلك اجلوانب املختلفـة أن أ  ولعل أهم ما نستخلصه من هذا التنويه إىل
احلكم الشرعي لإلقامة هو مـا يرتكـز    ىاملناهج وأعدل الطرق واملسالك للتعرف عل

عدم التعميم، وإمنا دراسة كل حالة بعينها، فال يقال مثالً إن هذه اجلاليـة   ىويقوم عل
  . عليها مجيعاً أن تترك اإلقامة أو هلا حق البقاء

اإلقامة ومقاصدها إن كان  إن وضع املسلم املقيم يف تلك البالد، أيا كانت طبيعة
وضع االستضعاف وعدم التمكن من أداء الشعائر أو بعضها وعدم التمكن من القيـام  
باألحكام الشرعية أو حىت جزء منها فإن إقامته هناك تكون حمرمة بـالقرآن والسـنة   

اهم إِنَّ الَّذين توفَّ﴿: قال تعاىل. واإلمجاع شريطة أال يكون عاجزاً عن اهلجرة والتحول
  اْ أَلَـمضِ قَالْوي اَألرف نيفعضتسا مقَالُواْ كُن مكُنت يمقَالُواْ ف فُِسهِمي أَنمكَةُ ظَالآلئالْم

  .)٢(﴾تكُن أَرض اللّه واسعةً فَتهاجِرواْ فيها فَأُولَـئك مأْواهم جهنم وساءت مصرياً

أنا برئ من كل مسـلم يقـيم بـني أظهـر     «: اه البخاري، فيما رو×وقال 
من جامع املشرك وسكن معـه فهـو   «: ، وفيما رواه أبو داود والترمزي»املشركني

  .»ال تساكنوا املشركني وال جتامعوهم« :، وفيما رواه الترمزي وصححه»مثله

                                                
الشيخ املعرفة يراجع ملزيد من  ،معروف أن األقليات املسلمة تتكون من أمناط وأنواع وفئات عديدة) ١(

  .مرجع سابق :السالمي
  .٩٧: النساء) ٢(
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ومفهوم وضع وحالة االستضعاف كما سلفت اإلشارة يتمثل يف عدم متكن املسلم 
مستواه هو ومن يعول، مثـل الـزواج والـزى والـذبح      ىالقيام بشعائر دينه عل من

اخل، وال يعين أن نظام الدولة ودستورها وقوانينها غري إسالمية، فهذا أمـر  ... واملرياث
الفردي أو اجلزئـي ولـيس    ىفالعربة إذن بالوضع على املستو. مسلم به ومفروغ منه

إذا كان املسلم عاجزاً عن اهلجرة والتحول يف وضع أما . القومي ىاملستو ىبالوضع عل
االستضعاف هذا فإن اهلجرة والتحول وترك اإلقامة ال تصري واجبة مفروضة، أو بعبارة 

إِالَّ الْمستضعفني مـن  ﴿وذلك بنص اآليتني الكرميتني  .مرادفة ال تصبح اإلقامة حمرمة
فَأُولَـئك عسى  يستطيعونَ حيلَةً والَ يهتدونَ سبِيالً الرجالِ والنساء والْوِلْدان الَ 

واندراجاً حتت مضمون اآلية الكرمية . )١(﴾اللّه أَن يعفُو عنهم وكَانَ اللّه عفُواً غَفُوراً
الَ تؤاخذْنا  كْتسبت ربناالَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِالَّ وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما ا﴿

با رنلن قَبم ينلَى الَّذع هلْتما حراً كَما إِصنلَيلْ عمحالَ تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا إِن نن
أَنت موالَنا فَانصرنا علَى والَ تحملْنا ما الَ طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا 

رِينمِ الْكَاف٢(﴾الْقَو(.  

ما لَكُم أَالَّ تأْكُلُواْ مما ذُكر اسم اللّه علَيه وقَد فَصلَ لَكُم مـا  َ﴿ :تعاىلوقوله 
أَهوائهِم بِغيرِ علْمٍ إِنَّ ربك هو حرم علَيكُم إِالَّ ما اضطُرِرتم إِلَيه وإِنَّ كَثرياً لَّيضلُّونَ بِ

يندتعبِالْم لَموقد أقام بعض املسلمني يف مكة قبل الفتح لعدم متكنـهم مـن   . )٣(﴾أَع
  . ذلك ىعل ×اهلجرة وأقرهم الرسول 

                                                
  .٩٩ :٩٨ :النساء) ١(
  .٢٨٦: البقرة) ٢(
  .١١٩: األنعام) ٣(
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١٣٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

والقضية هنا تتمثل يف التحديد الواضح ملضمون وجوانب عدم االستطاعة وعـدم  
لتحول، فعادة ما يدعي ويزعم كل مقيم هناك أنه غري مسـتطيع  اهلجرة وا ىالقدرة عل

خـالف ذلـك،    ىمع أن األمر عند التدقيق عل. اهلجرة وترك اإلقامة ىوغري قادر عل
. واإلسالم مل يترك هذه املسألة لألهواء والتقدير الذايت دومنا ضوابط ومعايري موضوعية

االستطاعة تعين االضطرار والضرورة اإلسالمي موضحاً وحمدداً أن عدم  الفقهفقد تكلم 
وتلحق ا احلاجة الشديدة، أما جمرد وجود احلاجة العادية عند املسلم يف اإلقامة فـال  

  ولو نظرنا وتدبرنا اآليـة القرآنيـة   . )١( تندرج حتت مفهوم ومضمون عدم االستطاعة
ك اإلقامة تشدد اإلسالم يف تر ىلوجدنا مد ﴾ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيالً﴿

وعدم التجاوز عن ذلك إال عند فقدان كل حيلة وعدم التمكن من استخدام أي سبيل 
 ولو أردنا التمثيل حباالت للضرورة لوجدنا املريض الذي. أو وسيلة للخروج والتحول

الذي ال يسمح له بالعودة، أما حـاالت احلاجـة    يءأو الالج ال عالج له إال هناك،
الرجل الذي ال جيد عمالً إال هناك، أو ال جيد نوعيـة   ىلدالشديدة فيمكن أن تكون 

االقتصادي إال  ىال جيد هذا املستو أما احلاجة العادية فمثاهلا من. العلم املفيد إال هناك
واملهم يف األمر كله أن مسألة العجز وعدم االستطاعة جيب حتديدها بوضـوح  . هناك

  . قاطع، ويف ضوء ذلك جتري األحكام

ان وضع املسلم املقيم يف بلد غري إسالمية هو وضع القدرة والتمكن من أما إذا ك
عدم  ىالقيام بشعائر الدين وتنفيذ أحكامه دومنا ضغوط ومعوقات فإن مجهور الفقهاء عل

وجوب اهلجرة والتحول، وإمنا يدور احلكم حول اجلـواز واالسـتحباب، وأحيانـاً    
املهم يف األمر زوال حرمة اإلقامة أمـا   .استحباب اإلقامة، بل وجوا يف حاالت معينة

                                                
  .اإلقامة خارج ديار اإلسالم، حبث غري منشور - :أكرم ضياء العمري. د) ١(
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١٣٣  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

وغالب احلاالت تنـدرج حتـت   . املالبسات احمليطة بكل حالة حتديد احلكم فريجع إىل
وال يسـهم يف  ، حكم استحباب اهلجرة والتحول، حىت ال يشاهد السلوكيات املنحرفة

يف  تقوية وازدهار الوضع العلمي واالقتصادي لدى الدول غري اإلسالمية، وال يسـهم 
  . الوقت ذاته يف إضعاف الوضع العلمي واالقتصادي للدول اإلسالمية

وأحياناً جند اإلقامة واجبة كما إذا كانت لتبليغ الدعوة وإرشاد اجلاليات اإلسالمية 
وهكذا فإن حكم اإلقامة يف وضع االستظهار يتوقف . أحكام دينها بشكل صحيح إىل

  . )١(علي املصاحل املتوخاة

  : النصوص الفقهية املتعلقة ذه املسألةونستعرض بعض 

أن مـن   ىفإذا وجب بالكتاب والسنة وإمجاع األمة عل): " اجلد(يقول ابن رشد 
بني املشركني  –يقيم  – ىأسلم ببلد احلرب أن يهاجر ويلحق بدار املسلمني، وال يثو

دهم، بال ويقيم بني أظهرهم، لئال جتري عليه أحكامهم فكيف يباح ألحد الدخول إىل
وقد كره مالك أن يسكن أحد ببلـد  . حيث جتري عليه أحكامهم، يف جتارة أو غريها

ف ببلد يكفر فيه بالرمحن، وتعبد فيه من دونه األوثان، ال تستقر ييسب فيه السلف، فك
وال جيوز ألحد من املسـلمني  . هذا إال وهو مسلم سوء مريض اإلميان ىنفس أحد عل

غريها إال ملناداة مسلم، فإن دخله لغري ذلك طائعاً غـري  دخول دار الشرك لتجارة وال ل
  .)٢("مكره كان جرحه فيه، وتسقط أمانته وشهادته 

                                                
  .وما بعدها ٩٥ص  اختالف الدارين، مرجع سابق، -:إمساعيل لطفي فطاين. ملزيد من املعرفة يراجع د) ١(
  .٦١٢، ص٢دار صادر، ج   ،املقدمات، بريوت -:ابن رشد) ٢(



      

  حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم

 
 

١٣٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

يشدد الفقه اإلسالمي يف موضوع إقامة املسلم يف دار الكفر،  ىأي مد الحظ إىل 
وينبغي أن نقرأ بعناية قول ابن رشـد  . كما أنه ال يفرق بني إقامة مؤقتة وإقامة دائمة

ألن ذلك يشعر ببعض وجوه " حيث جتري عليه أحكامهم " وقوله " عاً غري مكرهطائ"
وعمومـاً لقـد   . املغايرة مع ما هو قائم اليوم يف حاالت كثرية من األقليات اإلسالمية

تفصيل ضرورة التمييز بني اإلكراه واالختيار، وبني االستضعاف بدون وضح ابن رشد، 
  . واالستظهار

 ىعل –ترك اإلقامة بينهم  –فالناس يف اهلجرة : " هذه املسألةيف  ةبن قداماويقول 
من جتب عليه، وهو يقدر عليها وال ميكنه إظهار دينه، وال ميكنه  أحدها: ثالثة أضرب

  : تعـاىل إقامة واجبات دينه مع املقام بني الكفار، فهذا جتب عليـه اهلجـرة، لقولـه    
وهذا وعيـد شـديد يـدل علـي      )١(﴾ظَالمي أَنفُِسهِم إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملَائكَةُ﴿

واهلجرة ضرورة الواجب . من قدر عليهى الوجوب، وألن القيام بواجب دينه واجب عل
وهو مـن  . من ال هجرة عليه: والثاين. وتتمته، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

أو ضعيف من النسـاء   اإلقامة،ى إما ملرض أو إكراه عل –ترك اإلقامة  –يعجز عنها 
: والثالث. وال توصف باستحباب، ألا غري مقدور عليها، اآلية واليت تليها... والولدان

من تستحب له وال جتب عليه، وهو من يقدر عليها، لكنه يتمكن من إظهـار دينـه   
 ،فتستحب له، ليتمكن من جهادهم وتكثري املسلمني ومعونتهم ،وإقامته، يف دار الكفر

إقامة  إلمكان ،ن تكثري الكفار وخمالطتهم ورؤية املنكر بينهم، وال جتب عليهويتخلص م
  )٢("مقيماً مبكة مع إسالمه  ×وقد كان العباس عم النيب . واجب دينه بدون اهلجرة

                                                
  .٩٧: النساء) ١(
  .وما بعدها ٤٥٦ص   ،٨ج  ،املغين، مرجع سابق: ابن قدامة) ٢(
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وينبغي أن نقرأ بعناية قول ابن قدامة إن يف اإلقامة يف بالد الكفر تكـثرياً هلـم   
أن هجرة شباب املسلمني اليوم للعمل وطلب العلم  فمن املعلوم للجميع اليوم. ومعونة

وإقامتهم هناك أسهمت بقوة يف تقوية وضع هذه البالد اقتصادياً وعلمياً، كما أسهمت 
. يف املقابل يف املزيد من ضعف وتدهور األوضاع االقتصادية والعلمية يف العامل اإلسالمي

  . تنوع األحكامومن الواضح أن هذا تفصيل طيب لتنوع األوضاع ومن مث 

واملسلم املقيم بدار احلرب إن أمكنه إظهار دينه، لكونه مطاعاً "  الشربيينويقول 
دار  يف قومه أو ألن له عشرية حيمونه، ومل خيف فتنة يف دينه يستحب لـه اهلجـرة إىل  

إظهار  ىوإمنا ال جتب لقدرته عل. اإلسالم، لئال يكثر سوداهم أو يكيدوه أو مييل إليهم
وإن مل ميكنه إظهار دينه أو خاف فتنة فيه وجبت عليه اهلجرة، رجالً كـان أو  . دينه

والراحلة، وينبغي  د الزادوومل يقيدوا ذلك بأمن طريق وال بوج. امرأة، وإن مل جتد حمرماً
أنه إن خاف تلف نفسه من خوف طريق أو من ترك الزاد أو من عدم الراحلة عـدم  

  .)١("إقامته مصلحة للمسلمني  من الوجوب من يف ويستثىن. الوجوب

أرض احلرب لظلم خافه ومل حيـارب   وأما من فر إىل: " ويقول اإلمام ابن حزم
ـ    هاملسلمني وال أعام عليهم، ومل جيد يف املسلمني من جيريه فهذا ال شيء عليـه ألن

أنه إن  ىمضطر مكره، وقد ذكرنا أن الزهري حممد بن مسلم بن شهاب كان عازماً عل
امللك حلق بأرض الروم ألن الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قـدر   ام بن عبدمات هش

عليه، وهو كان الوايل بعد هشام، فمن كان هكذا فهو معذور، وكذلك مـن سـكن   
بأرض اهلند والسند والصني والترك والسودان والروم من املسلمني فإن كان ال يقـدر  

أو المتناع طريق فهـو   لضعف جسماخلروج من هناك لثقل ظهر أو لقلة مال أو  ىعل
                                                

  .٤٠٠ص  ،٢احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، بريوت، دار إحياء التراث العريب، ج  مغين: الشربيين) ١(
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ـ    ىمعذور، وإن كان إمنا يقيم هنالك لدنيا يصيبها، وهو كالذمي هلم وهو قـادر عل
ونسـأل اهللا  . له عذراً ىاللحاق جبمهرة املسلمني وأرضهم فما يبعد عن الكفر، وما نر

  .)١("العافية 

الَّذين توفَّاهم  إِنَّ﴿ويقول الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور يف تفسريه لآلية الكرمية 
فُِسهِمي أَنمكَةُ ظَاللَائوقد اتفق العلماء على أن حكم هذه اآلية يـوم  . ( اآلية )٢(﴾الْم

فتح مكة ألن اهلجرة كانت واجبة ملفارقة أهل الشرك وأعداء الدين، وللتمكن من عبادة 
هـا، ويؤيـده   اهللا دون حائل حيول عن ذلك، فلما صارت مكة دار إسالم ساوت غري

فكان املؤمنون يبقون يف أوطام إال  »ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية«حديث 
اللهم أمض ألصحايب هجرم «ويف احلديث . املهاجرين حيرم عليهم الرجوع إىل مكة

غري أن القياس على حكم هـذه  . قاله بعد أن فتحت مكة »وال تردهم على أعقام
يف أحكام وجوب اخلروج من البلد الذي يفنت فيه املؤمن يف  اآلية يفتح للمجتهدين نظرا

  :دينه، وهذه أحكام جيمعها ستة أحوال

ى ة األول أن يكون املؤمن ببلد يفنت فيه يف إميانه فريغم على الكفر وهو   :الحال
يستطيع اخلروج، فهذا حكمه حكم الذين نزلت فيهم اآلية، وقد هاجر مسلمون مـن  

لنصارى على التنصر، فخرجوا على وجـوههم يف كـل واد   األندلس حني أكرههم ا
تاركني أمواهلم وديارهم ناجني بأنفسهم وإميام، وهلك فريق منهم يف الطريق وذلك 

  . م١٠١٦م وما بعدها إىل أن كان اجلالء األخري سنة ٩٠٢يف سنة 

أن يكون ببلد الكفر غري مفتون يف إميانه ولكن يكـون عرضـة    :الحالة الثانیة
                                                

  .وما بعدها ١٩٩لى، بريوت، دار الفكر، الد الثامن، ص احمل: ابن حزم) ١(
  .٩٧: النساء) ٢(
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 رصابة يف نفسه أو ماله بأسر أو قتل أو مصادرة مال، فهذا قد عرض نفسه للضـر لإل
  .وهو حرام بال نزاع، وهذا مسمى اإلقامة ببلد احلرب املفسرة بأرض العدو

ة أن يكون ببلد غلب عليه غري املسلمني إال أم مل يفتنوا الناس يف : الحالة الثالث
وأمواهلم وأعراضهم، ولكنه بإقامته جتري عليـه  إميام وال يف عبادام وال يف أنفسهم 

أحكام غري املسلمني إذا عرض له حادث مع واحد من أهل ذلك البلد الذين هم غـري  
مسلمني، وهذا مثل الذي يقيم اليوم ببالد أوروبا النصرانية، وظاهر قول مالك إن املقام 

ري املسلمني، وهو يف مثل ذلك مكروه كراهية شديدة من أجل أنه جتري عليه أحكام غ
ظاهر املدونة يف كتاب التجارة إىل أرض احلرب والعتبية، كذلك تأول قول مالك فقهاء 
القريوان، وظاهر الرسالة، وصريح كالم اللخمي يف طالعة سحنون وابن حبيب علـى  

إن مقامه جرحة يف : احلرمة وكذلك عبد احلميد الصائغ واملازري، وزاد سحنون فقال
املازري وعبد احلميد، وعلى هذا جيري الكـالم يف السـفر يف سـفن     عدالته، ووافقه

إن كان أمري تونس قوياً علـى  : وقال الربزيل عن ابن عرفة. النصارى إىل احلج وغريه
  .  النصارى جاز السفر، و إال مل جيز، ألم يهينون املسلمني

ة م يف دينهم أن يتغلب الكفار على بلد أهله مسلمون وال يفتنوه :الحالة الرابع
وال يف عبادم وال يف أمواهلم، ولكنهم يكون هلم حكم القوة عليهم فقـط، وجتـري   
األحكام بينهم على مقتضى شريعة اإلسالم كما وقع يف صقلية حني استوىل عليها رجري 

وكما وقع يف بالد غرناطة حني استوىل عليها طاغية اجلاللقة على شـروط  . النرمندي
ن أهلها أقاموا ا مدة وأقام منهم علماؤهم وكانوا يلون القضاء إفمنها احترام دينهم، 

والفتوى والعدالة واألمانة وحنو ذلك، وهاجر فريق منهم فلم يعب املهاجر على القاطن، 
  . وال القاطن على املهاجر
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أن يكون لغري املسلمني نفوذ وسلطان علـى بعـض بـالد      :الحالة الخامسة
سالم فيها، واستمر تصرفهم يف قومهم، ووالية حكـامهم  اإلسالم، مع بقاء ملوك اإل

صرف األمراء حتت نظر غري املسلمني تمنهم، واحترام أديام وسائر شعائرهم، ولكن 
ومبوافقتهم، وهو ما يسمى باحلماية واالحتالل والوصاية واالنتداب، كما وقع يف مصر 

وكما وقع بتونس واملغرب  مدة احتالل جيش الفرنسيس ا، مث مدة احتالل اإلجنليز،
األقصى من محاية فرنسا، وكما وقع يف سوريا والعراق أيام االنتداب، وهذه ال شـبهة  

  . يف عدم وجوب اهلجرة منها
ة السادسة البلد الذي تكثر فيه املناكر والبدع، وجتري فيه أحكام كثرية  :الحال

 جيرب املسلم فيهـا  على خالف صريح اإلسالم حبيث خيلط عمال صاحلا وآخر سيئا وال
على ارتكابه خالف الشرع، ولكنه ال يستطيع تغيريها إال بالقول، أو ال يستطيع ذلك 

وهذه روي عن مالك وجوب اخلروج منها، رواه ابن القاسم، غري أن ذلك قد . أصال
حدث يف القريوان أيام بين عبيد فلم حيفظ أن أحدا من فقهائها الصاحلني دعا الناس إىل 

وحـدث يف مصـر مـدة    . وحسبك بإقامة الشيخ أيب حممد بن زيد وأمثاله .اهلجرة
  .الفاطميني أيضاً فلم يغادرها أحد من علمائها الصاحلني

ودون هذه األحوال الستة أحوال كثرية هي أوىل جبواز اإلقامة، وأا مراتب، وإن 
  .)١()اإلسالمية لبقاء املسلمني يف أوطام إذا مل يفتنوا يف دينهم مصلحة كربى للجامعة

وقد ذكر عدد من العلماء أن هناك حاالت تستحب بل جتب فيها اإلقامة، ومثلوا 
سالم وتعليم املسلمني أمـور  إظهار الدين وبقيامه بدعوة غريه لإل ىهلا بقدرة املسلم عل

  . )٢(دينهم
                                                

 .وما يليها ١٧٨، ص ٥الدار التونسية للنشر، ج  -تفسري التحرير والتنوير؛ )١(

مرجـع   -:وما بعدها الشيخ السـالمي  ١٠٦إمساعيل لطفي، مرجع سابق، ص . ملعرفة موسعة يراجع د )٢(
 .سابق
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١٣٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  : سابقة لعلماء مسلمین في اإلقامة في دار الكفر ىفتاو
كي عندما سقطت صقلية بني النصارى وهـاجر  املال ملازريفتوى اإلمام ا )١(

وهذا املقيم ببلد احلـرب إن كـان   : "وفيها يقول. منها املسلمون وبقي بعضهم
اضطراراً فال إشكال أنه ال يقدح يف عدالته، وكذلك إن كان تأويله صـحيحاً،  
مثل إقامته ببلد احلرب رجاء هداية أهل احلرب ونقلهم عن ضاللتهم، كما أشار 

. اقالين، وكما أشار إليه أصحاب مالك يف جتويز الدخول لفكاك األسـري إليه الب
  .)١( وأما لو قام حبكم اجلاهلية، واإلعراض عن التأويل اختياراً فهذا قدح يف عدالته

عندي للخالف يف وجـوب   وال معىن: " يقول. فتوى اإلمام حممد عبده )٢(
 ىدى فيها إيذاء ال يقدر علاهلجرة من األرض اليت مينع فيها من العمل بدينه، أو يؤ

وأما املقيم يف دار الكافرين ولكنه ال مينع وال يؤذى إذا هو عمل بدينـه  . احتماله
وذلـك  . بل ميكنه أن يقيم مجيع أحكامه بال نكري فال جيب عليـه أن يهـاجر  

كاملسلمني يف بالد اإلنكليز هلذا العهد، بل رمبا كانت اإلقامة يف دار الكفر سبباً 
 .)٢("اسن اإلسالم وإقبال الناس عليه لظهور حم

سئل اإلمام الرملي عن املسلمني الساكنني يف . فتوى اإلمام الرملي الشافعي )٣(
وطن يف األندلس يسمى أراغون وهم حتت ذمة السلطان النصراين الذي سـلط  
عليها، فيؤخذ منهم خراج األرض بقدر ما يصيبونه منها، ومل يتعد عليهم بظلم، 

وال يف األنفس، وهلم جوامع يصلون فيها، ويظهرون شعائر اإلسالم  ال يف أمواهلم
ال  بأنه" فهل جتب عليهم اهلجرة أم ال ؟ أجاب . عياناً ويقيمون شريعة اهللا جهراً

                                                
 .٣٧٨ص  ،١العلي املالك يف الفتوي علي مذهب اإلمام مالك،  ج فتح : حممد عليش )١(

 .٣٥٧، ص ٥تفسري املنار، بريوت، دار املعرفة، ج : حممد رشيد رضا )٢(
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١٤٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 ×جتب اهلجرة علي هؤالء املسلمني من وطنهم لقدرم علي إظهار دينهم، وألنه 
ر دينه ا، بل ال جتوز اهلجرة بعث عثمان يوم احلديبية إيل مكة لقدرته علي إظها

وعلينا أن حنسن التعامل مع الوضع . )١(.."منه ألنه يرجى بإقامتهم به إسالم غريهم
فاملطلوب . الراهن يف ضوء هذه اإلشارة اجليدة اليت وردت يف فتوى إمامنا الرملي

 اليوم ليس هو العمل علي إعادة اجلاليات اإلسالمية إيل البالد اإلسالمية، فـذاك 
متعذر إن مل يكن مستحيالً، كما أنه يف معظم احلاالت ليس يف صاحل اإلسـالم  

وإذن فاملطلوب هو بذل اجلهود لتمكني هذه اجلاليات مـن  . والدول اإلسالمية
 . اإلقامة مع احملافظة علي دينها

  ھل یمكن أن تصیر دار اإلسالم دار حرب ؟ 
  . دار كفر والعياذ باهللا اإلسالم إىل من القضايا املثارة اليوم مدي إمكانية حتول دار

فهل مبثل هذا الفعل . وميكن تصور ذلك باحتالل دولة غري إسالمية لدولة إسالمية
  تتحول الدولة اإلسالمية أم تظل دار إسالم ؟ 

أن دار اإلسالم ال تصـري دار   ىهناك مواقف وآراء فقهية متعددة، فهناك من ير
أصحاا املسلمني عـدم   ىالم حمتلة أو مغتصبة، وعلوإمنا تظل دار إس. حرب مرة ثانية

  .مغادرا بل البقاء فيها ومقاومة املغتصب

أن دار اإلسالم تصري بذلك دار حرب، طاملا ظهـرت أحكـام    ىوهناك من ير
  . الكفر فيها

                                                
 ،فتاوى العالمة اإلمام الرملي امش الفتاوى الفقهية الكربى البن حجر اهلييت، املكتبة اإلسالمية: الرملي )١(

 .وما بعدها ٥٢، ص ٤ج 



      

   حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم 

 
١٤١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

أا ال تصري دار كفر طاملا استطاع املسلمون فيها البقاء وإقامـة   ىوهناك من ير
وأظن أن أرجح املواقف ما يذهب إىل أا تظل دار إسـالم  . سالمولو بعض شعائر اإل

لكنها تعترب حمتلة أو مغتصبة طاملا بقي فيها مسلمون يستطيعون إظهار بعض شـعائر  
  )١( .طرده ىاملسلمني مجيعاً مقاومة احملتل الغاصب والعمل عل ىدينهم وعليهم وعل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .وما بعدها ٥٩مرجع سابق، ص  -:إمساعيل لطفي. يد من املعرفة يراجع دملز )١(
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١٤٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  ـةالخاتم
ع اإلقامة خارج البالد اإلسالمية، وبرغم مـا يف  استعرضنا بعجالة سريعة موضو

العرض من عموميات واختصار فإنه بصرنا بواقع املوضوع ومالبساته وتعقيداته، اليت مل 
تـرك   ىورمبا كان من أهم ما نستخلصه أن التركيز الشرعي اليوم عل. تكن يف املاضي

لتركيز وبذل اجلهد هو كيفية با البالد اإلسالمية غري مناسب واألوىل اإلقامة والعودة إىل
املسلم املقيم  ىالتبصري الصحيح مبا عل :جبهتني، األويل ىإجياد آليات فعالة للتعامل عل

وإقامة األجهزة واملؤسسات اليت تسهل عليه اإلقامة يف إطار من ومباله، وبأحكام دينه 
عيـة  احملافظة على دينه، فال خالف حول ما هنالك من مشكالت اقتصـادية واجتما 

وسياسية ودينية تواجه الكثري من هذه األقليات ومهمتنا األساسية أن نعمل على إقامة ما 
   .)١( ميكن إقامته من أجهزة ومؤسسات تسهم يف مواجهة هذه املشكالت

بذل اجلهد الفعال مع الدول غري اإلسالمية اليت ـا هـذه اجلاليـات،     :والثانية
باالختصار ما . ح باإلسالم ومبادئه وقيمهحكومات ومنظمات مدنية للتعريف الصحي

حنن يف حاجة إليه اليوم حيال هذا املوضوع هو التوعية الدينيـة الفعالـة الصـحيحة    
باألحكام اإلسالمية لكل من اجلاليات اإلسالمية ومن يقيمون معهم، إن اخلطـورة يف  

الدول املقيمني  يف التعرض لضغوط مسألة اإلقامة يف أيامنا هذه ال تكمن بالدرجة األوىل
ا للتخلي عن بعض الشعائر، بقدر ما تكمن يف عدم الفهم الصحيح ألحكام اإلسالم، 
ومن مث ميكن أن ينسلخ الكثري من املقيمني من اإلسالم أو يتركوا فرائض أو يرتكبـوا  

                                                
السياسة التشريعية لتنظيم معاملة غري املسلمني يف الدولة اإلسـالمية  : حسن سفر. ملعرفة موسعة يراجع د )١(

 -:ريحممد بشـا .اإلسالمي، الدورة السادسة دجممع الفقه  ،ومعاملة األقليات اإلسالمية يف الدول الغربية
 .مرجع سابق: مرجع سابق الشيخ السالمي
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١٤٣  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

هذه التوعيـة الصـحيحة ألن    ىومن هنا وجب التركيز عل. حمرمات دون أن يشعروا
كمن يف ظهور معتقدات بني املسلمني أنفسهم من هذه اجلاليات تبدو اخلطورة الكربى ت

ومن مث كان من . أا إسالمية لكنها تكون يف احلقيقة خمالفة كل املخالفة لإلسالم ىعل
  ... الضروري وجود الدعاة والفقهاء بني هؤالء لتعريفهم التعريف الصحيح باإلسالم
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١٤٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  مشروع قـــرار
يف بلد ال يتمكن فيها املسلم من أداء شعائر دينه وتنفيذ أحكامه بغض  حترم اإلقامة

  . النظر عن نظام الدولة إال يف حالة الضرورة أو احلاجة الشديدة

ـ    ىاإلقامة الدائمة حىت مع االستظهار غري مستحبة طاملا كانت هناك القـدرة عل
 .ك، دفاعاً عن اإلسالمتركها اللهم إال للدعاة ورجال الدين، فمن الواجب إقامتهم هنا

يئة كل ما من شأنه  ىدول العامل اإلسالمي العمل بكل مهة وجدية عل ىجيب عل
املعرفة املطلوبـة   ىعودة املسلمني املهاجرين ألغراض التعلم ألوطام بعد حصوهلم عل

هذه الدول اإلسالمية من خربات  ىما لد ىواليت هاجروا من أجلها، كذلك احلفاظ عل
كما جيب عليها أن تبذل قصارى جهدها . اخلارج لمية من نزيف اهلجرة إىلوطاقات ع

وأن جتري مع الـدول   يف التعريف الصحيح هلذه اجلاليات باألحكام الشرعية احلقيقية،
 . ا هذه اجلاليات من االتفاقيات ما يهيئ اال لإلقامة املستقرة اآلمنة هلذه اجلاليات اليت
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١٤٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  مراجع البحــث
  .لقرآن الكرميا )١(

  . بعض كتب السنة )٢(

 . م ١٩٨٢بدائع الصنائع، بريوت، دار الكتاب العريب، سنة : الكاساين )٣(

 . العالقات الدولية يف اإلسالم، القاهرة، دار الفكر العريب: الشيخ حممد أبو زهرة )٤(

 .آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي، بريوت، دار الفكر: الدكتور وهبة الزحيلي )٥(

 . معامل الدولة اإلسالمية، الكويت، معامل الفالح: دكورحممد سالم م. د )٦(

، القـاهرة، دار السـالم، سـنة     اختالف الدارين: اعيل لطفي فطاينإمس. د )٧(
 . م١٩٩٨

 . الكويت –املوسوعة الفقهية  )٨(

 . شرح فتح القدير، بريوت، دار إحياء التراث العريب: الكمال بن اهلمام )٩(

 . ر الفكراهلندية، بريوت، دا ىالفتاو: قاضيخان )١٠(

 . بداية اتهد، بريوت، دار الفكر: ابن رشد )١١(

 . عقد اجلواهر الثمينة، بريوت، دار الغرب اإلسالمي: ابن شاس )١٢(

 . املغين، الرياض، مكتبة الرياض احلديثة: ابن قدامه )١٣(

 . اإلقامة خارج ديار اإلسالم، حبث غري منشور: أكرم ضياء العمري. د )١٤(
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١٤٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

باختالف الدارين، رسـالة دكتـوراه، كليـة    األحكام املتعلقة : حممد نياز. د )١٥(
 . هـ١٤٢٥سنة  ،الشريعة، القاهرة

 . املقدمات، بريوت، دار صادر): اجلد(ابن رشد  )١٦(

 . احملتاج، بريوت، دار إحياء التراث العريب مغين: الشربيين اخلطيب )١٧(

 . ، بريوت، دار الفكرىاحملل: ابن حزم )١٨(

 . لكاهب اإلمام ممذ ىفتح العلي املالك يف الفتوى عل: حممد عليش )١٩(

 . تفسري املنار، بريوت، دار املعرفة: حممد رشيد رضا )٢٠(

فتاوى الرملي امش الفتاوى الفقهية الكربى البن حجـر اهليتمـي،   : الرملي )٢١(
  .املكتبة اإلسالمية
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١٤٧  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  

  
  
  
  

  اإلقامة خارج دیار المسلمین
  

  بقلم الدكتور 
  عبد اهللا بن عبد العزيز املصلح 
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
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١٤٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  الرحیمبسم هللا الرحمن 
  

   :احلمد هللا، والصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه، وبعد
فإن اهللا قد جبل اإلنسان مياالًُ للحياة االجتماعية، وأن استيفاء حاجاته يستلزم هذا 

   .التعايش الذي يقوم خالل ما يسمي باتمع، وضمن حدود ما يدعي بالوطن
وكما أنه قد يتعرض لطوارئ أحوال متباينة، وملا كانت أوضاع اإلنسان متفاوتة، 

لذلك كان البد للوفاء بذلك كله من وجود أحكام ناظمة لتلك األحوال، ومن مث لكي 
وإننا حنمد اهللا على  .يتم التوفيق بني املصاحل وتنتفي املفاسد بشكل مناسب وحكيم

ومن هذه . رونتوفيقه للمسلمني حيث نراهم يسألون عن أحكام اهللا فيما يفعلون أو يذ
أو . االستفتاءات اليت تتردد اآلن ما يتعلق حبياة املسلم يف اتمعات غري اإلسالمية

  ) اإلقامة يف ديار غري املسلمني(
هذه احلياة اليت متخضت عن مشاكل ومنعطفات خطرية، بل وطوارئ أحوال ال 

ضية قد عاجلها ميكن جتاوزها إال بتبصر وحكمة، مع العلم بأن هذا السؤال أو هذه الق
فقهاء املسلمني بل وقرروا بصددها مسائل عديدة، ومن هنا سنذكر منها اآلن أمهها، 

   :وكما يلي -ولكن ضمن حماور مثانية  –واليت سوف نورد بعض تفصيل هلا 
ور  المح

 :األول
دار /دار اإلسالم/ دار احلرب : ثالثةالدار وأنواع الدور ال لبيان معىن

 .العهد
ور  المح

 :نيالثا
 .وفيه بيان املقصود بدار اإلسالم ومعيار احلكم عليه

ور  المح
  :الثالث

   .بيان املقصود بدار احلرب والفرق بينها وبني دار العهد

ور  المح
  :الرابع

بعض الفروق بني هذه التعريفات الواردة توقيفاً، واملعين املصـطلح  
؟ وما هو عليه مث الكالم عن إمكانية حتول دار اإلسالم لدار احلرب 

   .واألحكام الفقهية املتعلقة بذلك كله .معيار التحول ؟ وكذا العكس
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ور  المح
  :الخامس

حول االستضعاف، وما هي الفتنة يف الدين؟ وإيراد البيان حلـدود  
   .ذلك، وما الذي يوجب اهلجرة إىل دار األمن والعزة اإلميانية

ور  المح
  :السادس

عية اإلقامة يف ديار الكافرين مع بيان معين األمن الذي تناط به مشرو
مالحظة الفرق بني اإلقامة يف تلك الديار لضرورة أو مصلحة وبني 

  .التجنس جبنسيتهم
ور  المح

  :السابع
مواقف تارخيية من واقع السرية وتراجم اخللفاء وغريهم حول ذلـك  

  .كله
ور  المح

  :الثامن
ومع  صياغة مشروع قرار مناسب للعرض على امع حول ذلك كله

أننا سوف نتكلم عن كل حمور من هذه احملاور، لكننا بني يدي ذلك 
نذكر ببعض املزايا هلذا الدين اإلسالمي العظيم الذي رضيه اهللا لبين 
آدم ناظماً لشئوم وضابطاً ألحواهلم واليت من أمهها أنه دين واقعي 

  .ومنطقي وعاملي
ايب العملي للواقعية واملنطقية، نعم إن اإلسالم دين واقعي ومنطقي باملعين اإلجي

الواقعية اليت تعين مراعاة مستلزمات الواقع بشكل مناسب مع إجياد التراتيب املناسبة 
املقترح  ءملقتضياته، وهكذا فاملنطقية تعين التوافق مع كل ما ينبغي أن يكون عليه الشي

نطقية تعنيان فالواقعية وامل. ليناسب مقتضيات حتقيق املصلحة مع بلوغ الغاية منه
. االعتراف بالواقع وأخذه بعني االعتبار مع الطموح واالرتفاع إىل املثل األعلى يف ذلك

إن : بل ميكننا القول بكل اطمئنان. وهو ما عنيناه عندما أطلقنا هذه الصفة علي اإلسالم
  . هاتني الصفتني مها من أهم الصفات اليت يتصف اإلسالم ا

كالشمولية واإلجيابية واملرونة وغري : مؤكدات هلماورمبا كانت باقي الصفات 
ذلك كما أا خري تعبري عن فطرية اإلسالم واليت تعين أنه قد جاء منسجماً مع 

 –إمكانيات الفطرة وأهدافها وعامالً على إثارة دفائنها وطاقاا، ومن مث هدايتها 
وضوح هذه الصفة ولسنا حناول هنا شرح . ألفضل األهداف املمكنة –وبأخصر سبيل 
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يف كل قضايا التشريع اإلسالمي للحياة اإلنسانية، حيث تتجلى هذه الصفة يف كل 
فرعية من أحكامه، سواء يف اال احلقوقي، أو االقتصادي والسياسي واملصريف، أو 

  .العالقات االجتماعية، بل ويف أي جمال آخر
اجلانب املتأثر مبقتضيات ومن مظاهر الواقعية واملنطقية اإلسالمية، أا عاجلت 

بني  –متاماً  –ومن اجلدير بالذكر هنا أننا نفرق . (احلياة عالجاً مرناً إىل حد كبري
يف حني أن . فامليوعة تعين تقريباً عدم وجود أي نظام يوضح املعامل –املرونة وامليوعة 

لية املناسبة على إال أن هذه النظم هلا القاب. املرونة تعين وجود نظم مركزية وأضواء هادية
  )١()االمتداد والتقلص، مبقتضى من مقتضيات الواقع واملثل اليت جيب أن يسمو إليها

وهذا هو املناط األقوى يف عاملية تشريعات هذا الدين الذي ارتضاه اهللا منهجاً، وطريق 
  .جناة وسعادة للعاملني

اإلنسانية  إن تشريعات اإلسالم تؤكد عامليته حيث إا تناسب الفطرة! أجل
وتطابق ما يستلزمه الواقع اإلنساين يف خمتلف أحواله كما تتفق مع تطلعات التفكري 

  . اإلنساين
إا شريعة تقيم املوازنة بني احلقوق والواجبات كما تنشء التقابل املتناظر بني 

  .املصاحل عموماً دون تصادم بينها أو إلغاء لبعضها أو اعتساف يف اعتبارها
ن العنصرية واإلقليمية، ألا إنسانية ستليب حاجة كل اتمعات وهي مرتهة ع

ولذا فهذه املوازنة من أهم . وتنسجم مع كل األزمنة دون تفاوت أو متييز أو إجحاف
اليت ستترجم منطقيته وواقعيته وبالتايل إنسانيته وعاملية أحكامه  –يف هذا الدين  –املعامل 

اإلجابة (تستلزمه سعادم واستقرارهم، بل هو  فهو الذي حيوي كل ما. على حد سواء
الوحيدة والصافية على كل تساؤل لإلنسان، إذ هو التغطية الكاملة حلياة البشرية يف 
االعتقاد والعبادات والشرائع والشعائر، وهو الضابط الوحيد لكل شئ يف حياة اإلنسان 

                                                
 .)مع املؤمتر اإلسالميجميف ( ١٢-١١جملة امع الفقهي اإلسالمي اجلزء الرابع العدد السابع ص  )١(
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ة الصحيحة والسليمة كفرد بل واإلنسانية كلها على كل مستوي، فعنه تنبثق اهلداي
ويوم نبعثُ في كُلِّ أُمة شهِيداً ﴿: واصفاً كتابهتعاىل قال . واملستقيمة يف كل شأن

علَيهِم من أَنفُِسهِم وجِئْنا بِك شهِيداً علَى هـؤالء ونزلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لِّكُلِّ 
وإمنا كان الكتاب تبياناً لكل شئ إما  )١(﴾وبشرى للْمسلمني شيٍء وهدى ورحمةً

   )٢( ..بنصوصه أو مبا أحالت عليه نصوصه من سنة أو قياس أو إمجاع أو
البد لنا من مالحظة  –وقبل البدء يف بيان هذه احملاور  –وإننا إذ نقرر ذلك كله 

يف ذلك، حيث نالحظ أن  تؤثر يف حكمنا على وقائع األحوال اليتبعض العوارض 
التعميم ارد يف إصدار حكم مطرد قد يتسبب يف إحراج، أو عرقلة يف حتقيق مصلحة، 
سواء كانت املصلحة شخصية أو عامة، ومن هذه العوارض اليت نالحظها هنا واليت هلا 

  :أثر يف احلكم ما يأيت
ات اليت تقيم إمكانية حتقيق فوائد لألمة اإلسالمية من خالل وجود تلك اجلماع )١(

مع ما نري فيها من آثار  –إذ أن إقامتهم يف تلك الديار  ؛يف ديار غري املسلمني
سلبية أو أضرار حتيق باملقيمني مما يتعلق باألخالق والعبادة واحلياة األسرية 

إال أن وجود تلك الفئة من املسلمني يف تلك الديار كثري إما  ؛وغري ذلك
حيث إن هؤالء املقيمني سوف  ؛مني بشكل عاميفضي إىل منافع جلماعة املسل

  :يكونون يف واقع احلال كما سنذكر
  معملية  –حيث يقدمون صورة حية  .هناك مبثابة هيئة دعوية سيكونونإ

للشخصية اإلسالمية ومعلوم أن ذلك هو من أقوي اجلوانب لدين  -
 كما أن أولئك املقيمني سوف يقومون بنقل عناصر الثقافة –اإلسالم 

اإلسالمية، وبالتايل إفادة تلك الشعوب، وهكذا ينقلون مثرات حضارام 

                                                
  .٨٩: النحل) ١(
  .يف  النحل ٨٩و هي  –من أجل خطوة إىل األمام  –من كتاب الشيخ سعيد حوا  ١٥ص ) ٢(
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  )١(ألولئك الناس
 م يصبحون يف وضع ميكنهم من الدفاع عن الدين  الوقت ويفنفسه فإ

   .إلسالمية، خاصة يف أوقات األزماتا اإلسالمي وعن الشعوب
 ي من وهكذا فوجودهم يساعد علي ختفيف نسبة التشنج واالحتقان النفس

نفوس وقلوب أولئك الناس الذين يعايشوم فيخففون بذلك عن أبناء 
 .املسلمني ما يلقونه من سهام الكيد واحلقد

  ا أن تدفعنا للتأمل قبل  األموروهذهإمنا ذكرناها كأمثلة ألن من شأ
األحوال، كي يكون احلكم قدر اإلمكان أقرب  تإصدار احلكم يف واقعا
ا يف ذلك احلكم وبذلك يكون أقرب إيل الواقعة إيل إيفاء احلاالت حقه

   .واالتساق
إن وجود بعض الثغرات اليت ختل بتأصيل بعض األحكام العملية للوقائع  )٢(

التأمل، حيث إن تقييم املسألة  يأمر يقتض –ومنها قضيتنا هذه  –املستجدة 
ل إيل خيضع لألعراف الطارئة والنظام املستحدثة يف هذا امليدان، وإن مما مل حيص

اآلن وجود معجم فقهي متكامل وواضح حبيث حيتوي الداللة علي حكم كل 
جزئية مما يتعلق باملسائل الطارئة، وبالتايل حيقق لنا تصوراً متكامالً هلا حيت 
يكون احلكم مناسباً ودقيقاً، ولذلك فاألمر يستلزم مزيداً من االجتهاد 

ننقل عن األستاذ حممد أسد  لذلك اجلماعي لتقرير مثل تلك األحكام وتأكيداً
حيث يشري إيل هذه القضية  –منهاج اإلسالم يف احلكم  -ما ورد يف كتابه 

إن الشريعة تقدم لنا مبادئ حمددة واضحة لنظام سياسي خاص ا، : (بقوله
يل مبا حيقق حاجات ذلك تاركة الجتهاد العصر أن يصنع التفاص

أنه  بدون تصارع األفكار وما  عتقد اليوم أكثر من أي يوم مضي،وأ...العصر
                                                

اك األمور بني املسلمني ملا قامت احلضارة األوروبية وكتاب مشس الرعب أزرف من املعلوم أنه لوال احتك) ١(
  .وما بعدها ١١هونكه ص 
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ينشأ عنه من شحذ للملكات وحض على التأمل  والتفكري ال ميكن أن يتحقق 
  .)١()لنا التقدم الفكري الذي ننشده للعامل اإلسالمي

 -لذلك جند من املناسب أن نزيد هذا األمر وضوحاً بنقل هذه األسطر من كتاب
ابن عابدين حيث يقول يف رسالة نشر  للعالمة ابن عابدين رسائل –جمموعة الرسائل 

اعلم أن املسائل الفقهية إما تكون ثابتة بصريح النص وهي الفصل : (العرف ما يلي
وكثري منها ما يبنيه اتهد علي ما . األول وإما أن تكون ثابتة بضرب اجتهاد ورأي

. أوالًكان يف عرف زمانه حبيث لو كان يف زمان العرف احلادث لقال خبالف ما قاله 
: ىل أن قالإ )٢()اسوهلذا قالوا يف شروط االجتهاد أنه ال بد فيه من معرفة عادات الن

وهلذا تري مشايخ املذهب خالفوا ما نص عليه اتهد من موانع كثرية بناها على ما (
   )٣()كان يف زمنه لعلمهم بأنه لو كان يف زمنهم لقال مبا قالوا به أخذاً من قواعد مذهبه

عتبار لتلك الفوائد فيما إذا كان الواقع خالياً مما يتصادم مع أساسيات وهذا اال
، أما إذا وضعنا بعني االعتبار حصول أمور ضارة قد تتصادم مع الكرميةاحلياة اإلنسانية 

ومن هذا القبيل نذكر ببعض  .تلك األساسيات فال جرم أن خيتلف احلكم عند ذلك
  : لتارخيية التاليةتلك األشياء واليت تتمثل بالوقائع ا

التطهري العرقي الذي مورس ضد املسلمني يف اهلند وسريالنكا وبورما وتايالنـد   -١
وهكذا ضد املسلمني يف اتمعات ذات األكثرية النصرانية أو غري النصرانية كما 

وكذلك احلال يف الدول اليت كانت يف منظومـة   يف البوسنة واهلرسك والفليبني
  .ابق وما نسمع عن حصوله يف الصنياالحتاد السوفييت الس

حماولة تلك اتمعات غري اإلسالمية طمس معامل اهلوية الدينية والثقافية للمسلمني  -٢
 .كما يف أسبانيا وكندا وغريها حبجة االنصهار يف تلك اتمعات

                                                
 .من مقدمة كتاب األستاذ حممد أسد منهاج اإلسالم يف احلكم ١٢ ص )١(

 .٢ضمن جمموعة رسائل ابن عابدين ج يف رسالة نشر العرف  ١٢٥ص  )٢(
  .سد منهاج اإلسالم يف احلكمأمن مقدمة كتاب األستاذ حممد  ١٢ ص )٣(
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فتنة املسلمني يف أحكام دينهم بشكل سافر حبجة التقدم والعوملة، وما قضية منع  -٣
   .احلجاب عنا ببعيدة، سواء يف فرنسا أو غريها املسلمات من

عدم متكني املسلمني من تبوأ املناصب يف دوهلم اليت هم مواطنـون فيهـا، بـل     -٤
ومعاملتهم كطبقات دنيا مع إثارة مشاكل معهم وكمثال لذلك نشـري إىل مـا   

صراعات شوارع جرت بـني الشـبان   (حصل يف أملانيا وانكلترا حيث حدثت 
   )١(.. ).ملهاجرينوا الربيطانيني

مظاهر اإلحباط اليت تنشأ عن مصادرة الكثري من مظاهر نشاطهم، فتارة إغـالق   -٥
مركز إسالمي وأخرى إقامة مسجد، وهكذا تفتيش املنازل أو إثارة شبهات حول 
بعض العوائل، والطامة العظمي يف حال وقوع حوادث ختل باألمن، ألنه عند ذلك 

ن باحلسبان من القلق بل والرعب والعياذ باهللا، وإن ختتل املوازين وحيصل ما مل يك
ما هي إال أمثلة ملا جيب  –مبا تشتمل عليه من سلبيات  –ما ذكرناه من العوارض 

أن نأخذه بعني االعتبار لإلجابة املناسبة على القضية موضوع البحث وما يتفرع 
احملـور األول  عنها من حماور مما قد سبق ذكر بعضها، ولنبتدئ اآلن بالكالم عن 

   :والذي نبني فيه ما يلي
ذكر تعريف لكل منها حسبما قرره علماء األمـة  / أقسام الدار / تعريف الدار 

   .اإلسالمية

                                                
  .حبث مقدم للمؤمتر اإلسالمي الرابع مبكة املكرمة ٨للسفري ماريو شالويا ص  –اإلسالم والغرب  –حبث  )١(
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  المحور األول
   .وهو يتعلق بتعريف دار احلرب ودار اإلسالم وحنو ذلك

مـن   –الذي مت التواطؤ عليـه   –من املعهود بأن املصطلحات قد استقي معناها 
   .غةالل

ولذلك فقد درج العلماء على إيراد املعين اللغوي للقضايا اليت يدرسوا ومـن مث  
 –الدار  –ولذلك فأننا نورد اآلن املعين اللغوي لكلمة  .يوردون املعين االصطالحي هلا

  .مث نذكر املعين االصطالحي لدار اإلسالم وكذا معين دار احلرب وما يتعلق بذلك كله
 ُ◌ً ستعمال اللغوي لكلمة الدار جند أنه ينصب على اتمع، ولنتأمـل  يف أصل اال :أوال

والدار أصـلها  ( :هذه الكلمات من معجم مقاييس اللغة البن فارس حيث يقول
أراد  )١( )) أال أنبئكم خبري دور األنصار ؟((: ×والدار القبيلة قال رسول اهللا  .الواو

أي  .دار إال بين فيها مسجد فلم تبق(( :ومن ذلك احلديث اآلخر .بذلك القبائل
فاملالحظ أنه أراد بكلمة الدار جمتمع الناس يف مكان ما وبناء عليه  )٢( ))مل تبق قبيلة

   :نالحظ متيز معين الدور حسب واقعها فنقول
فهي البالد اليت حيكمها مسلم وتؤدى فيها أحكام اإلسالم دون  :أما دار اإلسالم :ثانیاً 

آمناً على نفسه وماله واشترط أن تكون  –وغري املسلم  –قيد ويعيش فيها املسلم 
غلب املسلمون على  مىت(وبناًء على ما سبق . أكثريتها مسلمة وزيادة يف الطمأنينة

دار احلرب أو صارت أحكام اإلسالم هي الغالبة فقد أصبحت الدار دار إسـالم  
  )٣()بإمجاع

                                                
، ومسلم يف صحيحه كتاب فضائل ٤٨٨٨البخاري يف صحيحه كتاب الطالق باب اللعان برقم أخرجه  )١(

  .٤٥٦٩برقم  الصحابة باب يف خري دور األنصار رضي اهللا عنهم
، ومسلم يف صحيحه كتاب فضائل ٤٨٨٨البخاري يف صحيحه كتاب الطالق باب اللعان برقم أخرجه  )٢(

  .٤٥٦٩الصحابة باب يف خري دور األنصار رضي اهللا عنهم برقم 
 .٣٦٠ص  ١موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي ج )٣(



      

   حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم 

 
١٥٧  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

اً  حبيـث ال   .ذين مل تعقد معهم معاهدةوأما دار احلرب فإا بالد غري املسلمني ال :ثالث
واشترط أبو حنيفة أن تكون متامخـة   .يأمن املسلم فيها على نفسه وماله ودينه

ما هو مربر تقسـيم   :ولعلنا نتساءل هنا )٢() اإلسالم ومل يأخذ بذلك غريهلديار 
   :األرض إىل دار إسالم ودار حرب وغري ذلك ؟ ولإلجابة على ذلك نقول

ظر العلماء إىل قضية منطقية تتمثل بأن اإلسالم ال جيرب أحداً على ترك دينه لقد ن :رابعاً 
والدخول يف دين اإلسالم لذلك كان قادة املسلمني خيريون أهل البالد اليت مشلها 
الفتح اإلسالمي فأما أن يبقوا على دينهم وإما أن يدخلوا يف دين اهللا، وبالتايل فمن 

ألن من أراد البقاء على دينه البد وأن توضع لـه  ، مهذه الزاوية نشأ هذا التقسي
أحكام مناسبة وكذلك األمر من حيث االعتبار وكيفية التعامل وغري ذلك مـن  

   .واقعات األحوال ومستجدات الظروف
حني قسموا العامل كله إىل  قسـمني ال   رلقد نظر فقهاء املسلمني إىل هذا االعتبا

م ويسمي دار اإلسالم والثاين يشمل الـبالد  األول يشمل كل بالد اإلسال :ثالث هلما
األخرى ويسمي دار احلرب، ألن القسم األول جيب فيه تطبيق الشريعة اإلسالمية، أما 

وقد قال الزحيلي عند  –لعدم إمكان هذا التطبيق  –القسم الثاين فال جيب فيه تطبيقها 
 :املـراد بالـدار  (  :يلي بيان ما يتعلق باملواريث ضمن كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته ما

واملراد باختالف الدارين أن يكون كـل   .الوطن الذي له صفة خاصة وسلطان مستقل
   .وذا ننتهي من احملور األول )٣() ملورث تابعاً لدولة ختالف األخرىمن الوارث وا

                                                
  . ٧٧٢ص  ١املوسوعة العربية امليسرة بإشراف حممد شفيق غربال ج )٢(
  .٢٦٦ص  ٨الفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي ج  )٣(
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  المحور الثاني
دار اإلسالم  تشمل دار اإلسالم البالد اليت تظهر فيها أحكـام  :المقصود ب

ويدخل يف دار  .اإلسالم، أو يستطيع سكاا املسلمون أن يظهروا فيها أحكام اإلسالم
اإلسالم كل بلد حيكمه ويتسلط عليه غري املسلمني ما دام فيه سكان مسلمون يظهرون 

   .أحكام اإلسالم، وال يوجد ما مينعهم من إظهار تلك األحكام
حلاكمية فيها لشرعية اإلسـالم  أن أي منطقة يف العامل تكون ا :ونالحظ مما سبق

هي دار إسالم ولو كان فيها سكان غري مسلمني ألن الغلبة والسرية فيها للمسـلمني  
والظهور فيها ألحكام الدين اإلسالمي، وال سبيل لغري املسلمني عليهم وال حاكمية لغري 

اإلسالم كتاب اهللا عز وجل، ومن هنا نؤكد على املعين السابق وهو أن املقيمني يف دار 
يرمحهم اهللا  –ال يشترط كوم مسلمني على جهة االستغراق، ألنه كما ينص علماؤنا 

مسلمون، وهم  :وسكان دار اإلسالم نوعان( :لدي معاجلتهم هلذه القضية فيقولون –
وذميون وهم غري املسلمني الذين يلتزمـون بأحكـام    .كل من آمن بالدين اإلسالمي

فيصح  .بغض النظر عن معتقدام الدينية .مة يف دار اإلسالماإلسالم، ويقيمون إقامة دائ
أن يكونوا مسيحيني ويصح أن يكونوا يهوداً ويصح أن يكونوا جموساً أو صابئة ممن ال 

   .يدينون بدين
 )١(وسكان دار اإلسالم مجيعاً مسلمني وذميني معصومو الدم واملال، ألن العصمة

اإلميان اإلسالم ومعىن األمـان   ومعىن. ، واألمانباإلميان :يف الشريع تكون بأحد شيئني
 :وما أشبه، فمن آمن برسالة حممد أي –باملوادعة وباهلدنة  –ويكون بعقد الذمة  .العهد

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال (( :×أسلم فقد عصم دمه وماله باإلسالم لقوله 
 )٢)) (دماءهم وأمواهلم إال حبقهـا إله إال اهللا حممداً رسول اهللا فإذا قالوها عصموا مين 

                                                
  .عدم اإلباحة فمن كان معصوم الدم واملال فهو غري مباح الدم واملال: العصمة معناها )١(
، ومسـلم يف  ٢٤البخاري يف صحيحه كتاب اإلميان باب فإن تابوا وأقاموا الصالة فخلوا برقم أخرجه  )٢(

 .٢٩مر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا برقم صحيحه كتاب اإلميان باب األ
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ومن دخل يف أمان املسلمني بعقد من عقود األمان فقد عصم دمه وماله باألمان، ولـو  
معصومو الدم واملـال   )١(بقي على غري دين اإلسالم وسكان دار اإلسالم من املسلمني

ألمان يف وا .)٢(بإسالمهم، وسكان دار اإلسالم من الذميني معصومو الدم واملال بامام
إما مؤقت وإما مؤبد فاألمان املؤقت ما كان حمدوداً  :)٣(الشريعة اإلسالمية على نوعني

واألمان املؤبد هو مـا   –وكاإلذن بدخول دار اإلسالم ألجل معني  –بأجل كاملهادنة 
الـذين   )٤(ليس له أجل ينتهي به، وال يكون إال بعقد الذمة، وال يتمتع به إال الذميون

مة دائمة بأرض اإلسالم وعليهم يف مقابل هذا األمان الدائم التزام أحكـام  يقيمون إقا
 –وننقل اآلن ملزيد توضيح ما يتعلق بدار احلرب وهو مضمون احملور الثالث  )٥(اإلسالم

   .وعلى بركة اهللا نتنقل إليه
  المحور الثالث 

دار احلرب  تشمل .بيان املقصود بدار احلرب مع بيان الفرق بينها وبني دار العهد
كل البالد غري اإلسالمية واليت ال تدخل حتت سلطان املسلمني، أو ال تظهر فيها أحكام 
اإلسالم سواء كانت هذه البالد حتكمها دولة واحدة أو حتكمها دول متعددة، ويستوي 

مادام املسـلمون   –أن يكون بني سكاا املقيمني ا إقامة دائمة مسلمون أو ال يكون 
إما حربيون  :وسكان دار احلرب على نوعني –إظهار أحكام اإلسالم فيها عاجزين عن 

  وإما مسلمون، 
                                                

، ومسـلم يف  ٢٤البخاري يف صحيحه كتاب اإلميان باب فإن تابوا وأقاموا الصالة فخلوا برقم أخرجه  )١(
  .٢٩صحيحه كتاب اإلميان باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا برقم 

  .٢٧٦ – ٢٧٥ص  ١ج  –يرمحه اهللا  –تاذ عبد القادر عوده التشريع اجلنائي يف اإلسالم لألس )٢(
 ٣٨٠ – ٣٦٠ص  ٣مواهب اجلليل ج – ٢١٠ص  ٤أسين املطالب ج  – ١٠٦ص  ٧بدائع الصنائع ج )٣(

  .٥٧٨ص  ١٠املعين ج –وما بعدها 
حكـام  ال يلتزم الذمي بكل أحكام اإلسالم وإمنا يلتزم فقط مبا ال يتعارض مع معتقده الديين فيؤخـذ بأ  )٤(

  .اإلسالم يف ضمان النفس واملال والعرض
  ٢٧٧ – ٢٧٦ص  ١التشريع اجلنائي اإلسالمي لألستاذ عبد القادر عودة ج )٥(
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فاحلربيون هم سكان دار احلرب من الذين ال يدينون باإلسالم ويقال ألحـدهم  
حريب، واحلربيون غري معصومني فدماؤهم وأمواهلم مباحة ما مل يكن بينهم وبـني دار  

باإلميـان أو   :ال تكون كما قلنا إال بأحد شـيئني اإلسالم عهد أو هدنة، ألن العصمة 
أن يـدخلوا دار   –إذا مل يكن بينهم وبني دار اإلسالم عهد  –وليس للحربيني  .األمان

اإلسالم، فإذا دخلها أحدهم فهو مباح الدم واملال، وجيوز قتله ومصادرة ماله، كمـا  
  .جيوز أسره والعفو عنه

و أمان خاص أو بناء  على عهد فهو مستأمن، وإذا دخل احلريب دار اإلسالم بإذن أ
وله أن يقيم يف دار  .واملستأمن يعصم دمه وماله عصمة مؤقتة، ألنه أمان مؤقت ال دائم

اإلسالم املدة اليت يستأمن فيها معصوم الدم واملال، فإذا انتهي أمانه عاد حربياً كما كان 
إذا بقي فيها خمتاراً فريى البعض مهدر النفس واملال، وكذلك إذا ترك دار اإلسالم، أما 

أنه أصبح حربياً، ويرى البعض أنه يصبح ذمياً باختياره البقاء يف دار اإلسالم، ويصبح 
   .معصوماً عصمة مؤبدة

أما املسلم الذي يسكن دار احلرب ومل يهاجر إىل دار اإلسالم أصالً فهـو عنـد   
م بإسالمه دمه وماله، ولو مالك والشافعي وأمحد كأي مسلم من أهل دار اإلسالم يعص

أنه مقيم يف دار احلرب، ومهما طالت إقامته، وإذا أراد دخول دار اإلسالم ال مينع منها 
بينما يري أبو حنيفة أن املسلم املقيم يف دار احلرب ومل يهاجر إىل دار اإلسـالم غـري   

ا يعصم معصوم مبجرد إسالمه، ألن العصمة عند أيب حنيفة ليست باإلسالم وحده، وإمن
املسلم عنده بعصمة الدار ومنعه اإلسالم املستمدة من قوة املسلمني ومجاعتهم واملسلم 
يف دار احلرب ال منعة له وال حول له وال قوة فال عصمة له أن يدخل دار اإلسـالم يف  

   .)١(أي وقت فإذا دخلها استفاد العصمة 
فكذلك يعترب املسـلم  وكما يعترب احلريب مباح الدم إذا دخل اإلسالم دون إذن، 

والذمي مباحى الدم للحربيني إذا دخال دار احلرب دون إذن أو أمان، فإذا دخال بإذن 
أو أمان مسي كالمها مستأمناً، على أن تكون إقامة مؤقتة، وله أن يرجع إىل دار اإلسالم 
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 فذلك ال يغري من بيف أي وقت شاء فإذا رأى املسلم أن يبقي بصفة دائمة يف دار احلر
أمره شيئاً ما دام باقياً على إسالمه، فإن خرج عن إسالمه صار حربياً، فإذا أراد  الذمي 

وإذا تزوج املسلم حربية أو مسـتأمنة   .أن يقيم إقامة دائمة يف دار احلرب انقلب حربياً
أما إذا تزوج احلريب املستأمن من ذمية فإا تصبح بزواجـه   .فإا تصبح بالزواج ذمية

أنه ال يصبح ذمياً بزواجها على الرأي الراجح، وإذا تزوج املستأمن مستأمنة  حربية، كما
  .)١(مث أصبح ذمياً أصبحت ذمية 

أحدمها أن دار احلرب هي الدار  :مما سبق نري بأن للفقهاء يف هذه القضية رأيني
اليت ال يكون فيها السلطان للحاكم املسلم، وال تنفذ فيها أحكام اإلسالم، وليس بـني  

   .املسلمني وأهلها عهد، وهذا رأي الصاحبني ومجهور الفقهاء
والرأي الثاين يذهب إىل كون السلطان لغري املسلمني ال جيعل الدار دار حرب، بل 

   :البد من حتقيق شروط ثالثة جمتمعة لتصري الدار دار حرب وهي

 ً    .ظهور األحكام غري اإلسالمية فيها :أوال

اً  امخاً للديار اإلسالمية حبيث يتوقع منه االعتـداء علـى دار   أن يكون اإلقليم مت :ثانی
  .اإلسالم

اً  أال يأمن املسلم وال الذمي فيها حبكم اإلسالم، بل يأمن فيها بعقد يعقده، وهذا  :ثالث
   .رأي أيب حنيفة والزيدية وبعض الفقهاء

ولكن يري بعض املعاصرين أن رأي أيب حنيفة أرجح من رأي الصاحبني ومجهور 
قهاء، ألنه ناط احلكم على الدار بأا دار حرب بزوال أمن املسلمني فيها وبتوقـع  الف

االعتداء عليهم منها، وهذا يوافق األصل يف فكرة احلرب اإلسالمية وأا لدفع االعتداء 

                                                
إىل  وعـزا الكـالم   ٢٧٨ص  ١التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناًَ بالقانون الوضعي تأليف عبد القادر ج )١(

  .١٠٢ص  ٣كتاب البحر الرائق ج
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  .)١(ومحاية الضعفاء ونشر األمن والسالم
ا وظهور أحكام ويتأكد بذلك لنا أن الدار تكون دار إسالم بسيطرة املسلمني عليه

دينهم فيها، فال حتكم بغري ما شرعه اهللا، وال يكون لغري املسلمني سبيل عليها، فإذا مل 
   .يتوافر هلا االستقالل واحلكم مبا أنزل اهللا فإا ال تكون دار إسالم باملعين الصحيح

وال فرق بني دار العهد ودار احلرب أال من حيث أن األويل بينها وبني املسـلمني  
اهدة سالم، على حني ال يوجد هذا بالنسبة للثانية، فكانت دار حرب ألا يتوقـع  مع

منها االعتداء يف أي وقت، ومها عدا هذا دار واحدة تقابـل دار اإلسـالم، فهمـا ال    
وال عربة مبا يكون من تفاوت يف العقائد بني أهل دار العهـد ودار   .يعترفان ذا الدين

ما دار واحدة غري إسالميةاحلرب، فهذا ال يؤثر يف أ.  
وإذا كان اإلسالم حيمي احلرية الدينية، وال يكره أحداً على اإلميان به فـإن دار  
اإلسالم قد تضم غري مسلمني، وهؤالء قد يقيمون يف هذه الدار إقامة دائمـة، وقـد   

   .يقيمون فيها إقامة مؤقتة
وهم يتمتعـون ـذه    والذين يقيمون إقامة دائمة يف دار اإلسالم هم أهل الذمة،

اإلقامة طوعاً بعقد، يتم بناء على توافر إراديت ويل األمر ومن يرغب يف اإلقامـة مـع   
املسلمني ومبقتضاه حيصل الذمي على جنسية الدول اإلسالمية، ويصبح رعية إسالمية له 
كل حقوق املوطنة وعليه يف مقابل ذلك بعض االلتزامات والواجبـات، وجيمعهمـا   

ا :اليانالشرطان الت أن يلتزم الذميون إعطاء التكليفات املالية علي القادرين،  :أولھم
  . لكي يسهموا يف بناء الدولة، ويشتركوا يف تكوين ميزاا املايل

أن يلتزموا أحكام اإلسالم يف املعامالت املالية، ويف اخلضوع للعقوبات  :ثانیھما
  .سلمنياإلسالمية ليكون هلم ما للمسلمني وعليهم ما على امل

 .)٢()الذمي يلتزم أحكام اإلسالم فيما يرجع إيل املعـامالت  ( :قال السرخسي 
                                                

  .١١٠ – ١٠٩سالمي اجلزء الرابع الدورة السابعة   ص جملة جممع الفقه اإل )١(
 .١٠/٨٤: املبسوط )٢(



      

   حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم 

 
١٦٣  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

التعامل إال ما جيـوز  وال جيوز بني املسلم  والذمي يف ( :وجاء يف مقدمة ابن رشد اجلد
فأهل الذمة إذن خيضعون لألحكام اإلسالمية يف احلـدد واملعـامالت    )١()بني املسلمني

ال يسألون عنه مثل الشعائر الدينية اخلاصة م وأحكام النكـاح   املالية، وما سوي هذا
أو جزءاً من اتمع اإلسالمي، وهلم مـا    إسالميةفيما بينهم، ومادام أهل الذمة رعية 

للمسلمني من حقوق الرعاية واحلماية واإلنصاف مع ضمان احلرية الدينية هلم، فـإم  
أما الذين يقيمون يف .مبفهومها اخلاص والعامهلذا خارجون عن نطاق املعامالت الدولية 

دار اإلسالم إقامة مؤقتة فهم املستأمنون الذين يدخلون البالد اإلسالمية علي غري نيـة  
اإلقامة املستمرة فيها، ويسمح هلم بذلك ملدة معلومة جيوز جتديدها، فالقاعدة  هي عدم 

  .)٢(عية إسالميةأمن إيل ذمي، وأصبح راإلقامة الدائمة، وإال حتول املست
عامل املستأمن الوافد علي ديـاره معاملـة   .. .واإلسالم هو دين اإلخاء اإلنساين

كرمية ال تعرفها القوانني الوضعية، فهو مادام حمافظا علي عقد األمان، أو شروط اإلذن 
باإلقامة ملدة حمدودة يف دار اإلسالم، له احلرية الكاملة يف التنقل ومباشرة نشاطه الذي 

د من أجله كالتجارة أو السياحة أو الدراسة، وهو آمن علي نفسه وماله حىت ولـو  وف
   .كان ينتمي إيل دولة نشب القتال بينها وبني املسلمني

وفيما عدا العالقة اليت تنعقد بني املسلمني وأبناء دينهم، أو بينهم وبني املعاهدين، 
عدوا خياف ضرره ال يؤمن جانبه إال مة اليت ال ترتبط بالدين وال بالعهد إال ال تكون األ

دار ( :واإلسالم يسمي بالد العدو.أن يقبل الدين أو يقبل امليثاق: علي وجه من الوجهني
ألا بالد ال سالم فيها للمسلم، ويفرق بني حقوقها وحقـوق املسـلمني أو    .)حرب

م أو يقبـل   حقوق املعاهدين، وال يعترف هلا ذه احلقوق  أو تلك إال أن تدين باإلسال
  .الصلح علي عهد متفق عليه

                                                
  .حتقيق سيد أمحد غراب طبعة دار الغرب اإلسالمي ٢/٥٢: مقدمات ابن  رشد )١(
  .٦٨العالقات الدولية يف اإلسالم ص  )٢(
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١٦٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

م اإلسالم علي أحكام مفصلة لكل حالة من احلاالت اليت تعـرض  تعالىوتشمل 
وهي  حاالت األمان واالستئمان واملهادنـة و  . بني املتحاربني يف أثناء القتال أو بعده

  .املوادعة  والصلح علي معاهدة
   .)رفع استباحة احلريب ( مان هو فاأل

عقد ملسلم " واملهادنة ".تأمني حريب يرتل ألمر ينصرف بانقضائه " مان هو واالستئ
عقد غري الزم " دعة اواملو" ة مدة ليس هو فيها علي حكم اإلسالم مع حريب علي املسامل

وإِما تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ ﴿ :، لإلمام أن ينبذه حسب قوله تعاىل"حمتمل النقض
هِماء إِلَيولَى سويشترط يف حالة النبذ أن يبلغه القائد إيل جنده وإيل األعداء . .)١(﴾ع

  .)٢(دعةامان حىت ينهوا املووهم علي حكم األ
والوفاء بالشرط املتفق عليه يف كل حالة من هذه احلاالت فريضة مؤكدة بنصوص 

ات النيب عليـه  القرآن الكرمي ونصوص األحاديث النبوية، تقدمت ا األمثلة يف معاهد
الصالة السالم ومعاهدات خلفائه رضوان اهللا عليهم، وأشهرها عهد احلديبية  قبل فتح 

ال ( :مكة وعهد بيت املقدس بعد فتح الشام ولنلحظ هذه األسطر للعالمة الكاسـاين 
خالف بني أصحابنا يف أن دار الكفر تصري دار إسالم  بظهور أحكام اإلسـالم فيهـا   

إا ال تصـري دار   :اإلسالم إا مباذا تصري دار الكفر؟ قال أبو حنيفةواختلفوا يف دار 
الكفر إال بثالث شرائط، أحدها ظهور أحكام الكفر فيها والثاين أن تكون متامخة لدار 
الكفر والثالث أن ال يبقي فيها مسلم وال ذمي آمناً باألمان األول، وهو أمان املسلمني 

إا تصري دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها  -اهللا رمحها  –وقال أبو يوسف وحممد 
 ،قوهلما أن قولنا دار اإلسالم ودار الكفر إضافة دار إيل اإلسالم ودار إيل الكفر) وجه(

وإمنا تضاف الدار إىل اإلسالم أو إيل الكفر لظهور اإلسالم فيها أو الكفر كما تسـمي  
وظهـور   .سالمة يف اجلنة والبوار يف الناراجلنة دار السالم والنار دار البوار، لوجود ال

                                                
 .٥٨: األنفال) ١(
  .البدائع للكاساين وزاد املعاد القيم مثالً )٢(
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فإذا ظهرت أحكام الكفر يف دار فقد صـارت دار  . اإلسالم والكفر بظهور أحكامهما
كفر فصحت اإلضافة، وهلذا صارت الدار دار اإلسالم بظهور أحكام اإلسالم فيها من 

تعاىل نه وغري شريطة أخري، فكذا تصري دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها واهللا سبحا
قول أيب حنيفة رمحه اهللا أن املقصود من إضافة الدار إيل اإلسالم والكفر ) وجه( .أعلم

ليس هو عني اإلسالم والكفر وإمنا املقصود هو األمن واخلوف ومعناه أن األمان إن كان 
وإن . للمسلمني فيها علي اإلطالق واخلوف للكفرة علي اإلطالق فهي دار اإلسـالم 

يها للكفرة على اإلطالق واخلوف للمسلمني على اإلطالق فهي دار الكفر كان اآلمان ف
واألحكام مبينة على األمان واخلوف ال علي اإلسالم والكفر فكـان اعتبـار األمـان    
واخلوف أوىل، فما مل تقع احلاجة للمسلمني إيل االستئمان بقي األمن الثابت فيها علي 

الثابت علي اإلطالق ال يزول إال باملتامخة لدار  اإلطالق فال تصري دار الكفر وكذا األمن
على أن اإلضافة إن كانت باعتبار . وجودمها ىاحلرب فتوقف صريورا دار احلرب عل

ظهور األحكام لكن ال تظهر أحكام الكفر إال عند وجود هذين الشرطني أعين املتامخة 
 ما واهللا سـبحانه وتعـاىل   وزوال األمان األول ألا ال تظهر إال باملنعة و ال منعة إال

وقياس هذا االختالف يف أرض ألهل اإلسالم ظهر عليها املشركون وأظهروا فيها  .أعلم
أحكام الكفر أو كان أهلها أهل ذمة فنقضوا الذمة وأظهروا أحكام الشرك فهل تصري 
دار احلرب؟ فهو على ما ذكرنا من االختالف، فإذا صارت دار احلرب فحكمهـا إذا  

وقد ذكرناه ولو فتحها اإلمام جاء أرباا، . عليها وحكم سائر دور احلرب سواء ظهرنا
وأما بيان  )١(فإذا كان قبل القسمة أخذوا بغري شئ وإن كان بعد القسمة أخذوا بالقيمة 

حكم االستيالء من الكفرة علي أموال املسلمني فالكالم فيه يف موضعني أحدمها يف بيان 
أما األول فنقول ال خالف يف أن الكفار إذا دخلوا . بيان كيفيةأصل احلكم والثاين يف 

دار اإلسالم واستولوا علي أموال املسلمني ومل حيرزوها بدارهم، إم ال ميلكوا حىت لو 

                                                
  .١٣١ – ١٣٠ص  ٧ائع للكاساين جبدائع الصن) ١(
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وعليهم ردها إيل أرباا  ،ظهر عليهم املسلمون واخذوا ما يف أيديهم ال يصري ملكاً هلم
اإلسالم مث ظهر عليهم املسلمون فأخـذوها مـن   بغري شئ، وكذا لو قسموها يف دار 

أيديهم أخذها أصحاا بغري شئ، ألن قسمتهم مل جتز لعدم امللك فكان وجودها والعدم 
  )١(................ ).مبرتلة واحدة 

  المحور الرابع
لقد ذكرنا يف سياق كالمنا السابق بعض الفروق بني دار احلرب ودار اإلسالم 

اآلن مزيد بيان األحكام بصدد اختالف دار اإلسالم عن دار احلرب  ودار العهد ونتابع
  . ودار العهد
الفيهم يف خمذهب كثري من فقهائنا املتقدمني إيل أن العالقة بني املسلمني و: فنقول

مان خاص مؤقت، واأل. مانأالدين احلرب إذا مل يطرأ ما يوجب السلم من إميان أو 
  .وعام مؤقت

و مجع أهو ما يبذله املسلم لواحد من املقاتلني : صواألمان المؤقت الخا
املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعي بذمتهم أدناهم وهم يد علي ((: ويف احلديث. حمصور

    )٢))(من سواهم
  .همام أو نائبهم ما يبذله اإل: و األمان المؤقت العام

ين السلم وذهب الفقهاء اآلخرون إيل أن العالقة بني املسلمني وخمالفيهم يف الد
 .ما مل يوجب احلرب مقاومة لدعوة اإلسالم أو اعتداء علي املسلمني. وليس احلرب

                                                
  .١٣١ – ١٣٠ص  ٧بدائع الصناع للكاساين ج )١(
، وأبو داود يف ٤٦٦٥املسلم للكافر برقم سننه كتاب القسامة باب سقوط القود من  النسائي يفأخرجه ) ٢(

 ، وابن ماجه يف سننه كتاب الديات٢٣٧١سننه كتاب اجلهاد باب يف السرية ترد على أهل العسكر برقم 
، وأمحد يف مسنده يف مسند العشرة املبشرين باجلنة من مسـند  ٢٦٧٣باب املسلمون تتكافأ دماءهم برقم 

 اإلرواء، ويف ٣٤٧٥، وصححه األلباين يف املشـكاة بـرقم   ٩١٣علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه برقم 
  .٢٤٥٧، ويف صحيح أيب داود برقم ٢٢٠٨برقم 
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 ءوال غري املسلمني إذا مل يقفوا يف وجه دعوة اإلسالم ومل يبداوعلي هذا فال جيوز قت
 :يقول القرآن الكرمي .وان السلم ثابت باألصل ال بعقد األمان. أو املسلمني بقتال

  .)١( ﴾ذين آمنواْ ادخلُواْ في السلْمِ كَآفَّةً والَ تتبِعواْ خطُوات الشيطَانيا أَيها الَّ﴿
  .)٢(﴾...وإِن جنحواْ للسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللّه﴿ :ويقول
ه فَتبينواْ والَ تقُولُواْ لمن يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا ضربتم في سبِيلِ اللّ﴿: ويقول

 انِمغم اللّه ندا فَعينالد اةيالْح ضرونَ عغتبناً تمؤم تلَس الَمالس كُمأَلْقَى إِلَي
ونَ عرض والَ تقُولُواْ لمن أَلْقَى إِلَيكُم السالَم لَست مؤمناً تبتغ﴿: ويقول .)٣(﴾كَثريةٌ

  )٤(﴾الْحياة الدنيا فَعند اللّه مغانِم كَثريةٌ
صل القتال املشروع هو أوإذا كان : اهللا  ـ همام ابن تيمية ـ رمحيقول اإل

فمن منع . ن تكون كلمة اهللا هي العلياأهو أن يكون الدين كله هللا و هاجلهاد، ومقصود
مانعة ـ كالنساء والصبيان والراهب والشيخ  هل املأما من مل يكن من أو.. هذا قوتل

الكبري واألعمى والزمن وحنوهم ـ فال يقتل عند مجهور العلماء إال أن يقاتل بقوله أو 
ن كان بعضهم يري إباحة قتل اجلميع رد الكفر إال النساء والصبيان لكوم إو. هبفعل
اتلنا إذا أردنا إظهار دين اهللا ن القتال هو ملن يقول هو الصواب ألللمسلمني، واأل ماالً

وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه الَّذين يقَاتلُونكُم والَ تعتدواْ إِنَّ اللّه الَ يحب ﴿: كما قال تعاىل
يندتعأنه مر علي امرأة مقتولة يف بعض مغازيه قد وقف  ×ويف السنة عنه  )٥(﴾الْم

                                                
  .٢٠٨:  البقرة )١(
  .٦١:  األنفال) ٢(
 .٩٤:  النساء) ٣(
 .٩٤:  النساء )٤(
  .١٩٠:  النساء )٥(
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احلق خالداً فقل له ال ((ألحدهم  )١(وقال" هذه لتقاتل  ما كانت: " عليها الناس فقال
ال تقتلوا شيخاً فانياً وال ((:أنه كان يقول ×وفيها أيضاً عنه . ))تقتلوا ذرية وال عسيفاً
وذلك أن اهللا تعاىل أباح من قتل النفوس ما حيتاج إليه يف  )٢( ))طفالً صغرياً وال امرأة

أي أن القتل وإن كان فيه  )٣(﴾ فتنةُ أَشد من الْقَتلِوالْ﴿: صالح اخللق، كما قال تعاىل
شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكرب منه، فمن مل مينع املسلمني من 

أن : لذلك قال بعض العلماء. )٤() إقامة دين اهللا مل تكن مضرة كفره إال علي نفسه
ليس تقسيما شرعياً دائماً، بل هو حكم  )٥( تقسيم اتمعات إيل دار إسالم ودار حرب

حكم زماين يالئم تلك الظروف اليت كان يعايشها اتمع حني قررت هذه القاعدة فقد 
كانت الدولة اإلسالمية يف عصر الفقهاء واقفة أمام القوي الكثرية اليت تألبت عليها، 

قسيم إذا لظروف سواء بدأا بقتال، أو أعانت عليها، أو استعدت  حلرا، فهذا الت
ولقد قرر فقهاؤنا ـ رضي اهللا عنهم ـ خالف . خاصة طارئة مؤقتة تنتهي بانتهاء العلة

فقرروا أن األصل يف الذمة الرباءة و األصل ال اخللو من . ذلك يف قواعد كثرية
لذلك ذهب اإلمام الشافعي ـ  رضي اهللا عنه ـ إيل أن الدنيا ـ كلها ـ ... التكاليف

                                                
، وابن ماجـه يف سـننه   ٢٢٩٥أبو داود يف سننه كتاب اجلهاد باب يف قتل النساء برقم أخرجه ) ١(

، وأمحد يف مسنده يف مسند ٢٨٣٢كتاب اجلهاد باب الغارة والبيان وقتل النساء والصبيان برقم 
، وصححه األلبان يف الصحيحة ١٥٤٢٣رضي اهللا عنه برقم  املكيني من حديث رباح بن الربيعة

 .٢٣٩٥، وصحيح أيب داود ٧٠١برقم 
، وضعفه األلباين يف ٢٢٤٧أبو داود يف سننه كتاب اجلهاد باب يف دعاء املشركني برقم أخرجه  )٢(

 .٣٩٥٦واملشكاة برقم  ١٣٤٦اجلامع برقم 
 .١٩١:  النساء  )٣(
 .١٢٥ – ١٢٤ة ص السياسة الشرعية البن متيم )٤(
دار اإلسالم هي اليت جتري عليها أحكام اإلسالم، ويأمن من فيها بأمان املسلمني ـ مسـلمني    )٥(

 .كانوا أو ذميني
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واحدة وأن هذا التقسيم ما جاء إال لظروف طارئة وأن األصل هو السالم يف األصل دار 
  . أن األصل يف الدماء احلظر إال بيقني اإلباحة: ال احلرب وقد قال احلنابلة

وهو دفع : علي أننا نالحظ يف آيات القتال السبب الذي من أجله شرع اجلهاد
اإلسالم، وجند ذلك واضحاً يف قوله الظلم وإزالة احلواجز واملوانع اليت تقف أمام دعوة 

َقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه الَّذين يقَاتلُونكُم والَ تعتدواْ إِنَّ اللّه الَ يحب و﴿: تعاىل
يندتعالْمةُ أَشنتالْفو وكُمجرثُ أَخيح نم موهرِجأَخو موهمفْتثُ ثَقيح ملُوهاقْتو د

 لُوكُمفَإِن قَات يهف لُوكُمقَاتى يتامِ حرالْح جِدسالْم ندع ملُوهقَاتالَ تلِ والْقَت نم
رِيناء الْكَافزج ككَذَل ملُوهوقوله. )١(﴾فَاقْت :﴿ بِيلِ اللّهي سلُونَ فقَاتالَ ت ا لَكُممو

جالر نم نيفعضتسالْمو هـذه نا منرِجا أَخنبقُولُونَ ري ينالَّذ انالْوِلْداء وسالنالِ و
  .)٢(﴾الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها واجعل لَّنا من لَّدنك ولياً واجعل لَّنا من لَّدنك نصرياً

 وا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم لَقَدير أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلم﴿: وقوله
ا اللَّهنبقُولُوا رإِال أَن ي قرِ حيبِغ مارِهين دوا مرِجأُخ ينوقوله )٣(﴾ ...الَّذ ﴿ فَإِن
لَكُم لَ اللّهعا جفَم لَمالس كُماْ إِلَيأَلْقَوو لُوكُمقَاتي فَلَم لُوكُمزتبِيالً اعس هِملَي٤(﴾ع(  

ذهب مجهور فقهائنا من مالكية وحنفية وحنابلة إيل أن الباعث علي القتال هو 
وأما قوله . فال يقتل غري املقاتل، وال يقتل الكافر لكفره. املقاتلة واالعتداء وليس الكفر

خرِ والَ يحرمونَ ما حرم اللّه قَاتلُواْ الَّذين الَ يؤمنونَ بِاللّه والَ بِالْيومِ اآل﴿: تعاىل
 دن يةَ عيطُواْ الْجِزعى يتح ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ نم قالْح ينونَ ديندالَ يو ولُهسرو

الفتنة أو أو كاالضطهاد : فإن هذا القتال يكون عند وجود دواعيه )٥(﴾وهم صاغرونَ
                                                

 .١٩١ :١٩٠:  البقرة )١(
 .٧٥:  النساء )٢(
  .٤٠ :٣٩:  احلج )٣(
 .٩٠:  النساء )٤(
 .٢٩:  التوبة )٥(
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١٧٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

وهكذا يكن القتال مستمراً يف هذه احلاالت إيل أن . األنفس أو البالداالعتداء علي 
يكون عهد بني املسلمني وغريهم يأمن املسلمون فيه العدوان عليهم، أو أن ينتصر 

  .املسلمون
ولو كان الباعث علي القتال كفرهم ملا . هذا هو الباعث على القتال يف اإلسالم

  ... ! القتال دخوهلم يف اإلسالم ليس إالرضي اهللا منهم اجلزية وألصبحت غاية 
يف هذه القضية خري شاهد علي ذلك، فقد كان عليه  ×علي أن سرية رسول اهللا 

الصالة والسالم ـ يسامل من يسامله، وقد ي عن قتل النساء والشيوخ واألطفال 
ثهم والعميان العاجزين عن العمل واملرضي والزمين والرهبان والعباد والفالحني يف حر

   )١(...)إال إذا قاتلوا بقول أو فعل أو رأي  أو إمداد مبال
  المحور الخامس

  حول وجوب اهلجرة من املكان الذي يستضعف فيه املؤمن ومناط ذلك 
يف اهلجرة من دار الكفر  ×ونستعرض يف ذلك ما جاء من قول اهللا تعاىل ورسوله 

ا يتصل ذه املسألة من فرعيات إيل دار اإلسالم وما قاله أهل العلم يف ذلك، وبعض م
  . أخرى
إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمآلئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُواْ فيم كُنتم قَالُواْ ﴿: قال تعاىل -أ

أُولَـئك كُنا مستضعفني في اَألرضِ قَالْواْ أَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً فَتهاجِرواْ فيها فَ
  .). غفوراً  اًعفو: ( إىل قوله )٢(﴾مأْواهم جهنم وساءت مصرياً

وقد استدل العلماء ذه اآلية على أن اهلجرة واجبة على كل من كان بدار الشرك 
أو بدار يعمل فيها مبعاصي اهللا جهاراً إذا كان قادراً على اهلجرة ومل يكن من 

اآلية من العموم وإن كان السبب خاصاً كما تقدم وظاهرها  املستضعفني ملا يف هذه

                                                
  .٣١ – ٢٧براهيم النعمة ص كتاب اجلهاد يف التصور اإلسالمي لألستاذ إ )١(
  .٩٧:  النساء )٢(
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  .عدم الفرق بني مكان ومكان وزمان وزمان
قالوا كل هجرة لطلب علم أو حج أو جهاد أو قرار : وقال الزخمشري والنسفي

رزق طيب فهي هجرة إىل اهللا ورسوله  ءإىل بلد يراد فيه طاعة أو قناعة أو زهد أو ابتغا
يف طريقه فقد وقع أجره على اهللا وباجلملة فضائل اهلجرة كثرية إذا  وإن أدركه املوت

  . انتهي. كانت ألجل اهللا تعاىل
إمنا األعمال ((: ×قال رسول اهللا : عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال -ب

بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوي فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا 
هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر  ورسوله ومن كانت

  . متفق عليه )١))(إليه
ن هذا احلديث متفق علي صحته أخرجه األئمة املشهورون إال املوطأ وفيه إمث 

فضيلة اهلجرة إىل اهللا ورسوله وأن اهلجرة إمنا تصبح بالنية اخلالصة واهلجرة الترك، 
  . من غريه إليه ويف الشرع ما ي اهللا عنه واهلجرة إىل الشيء االنتقال

  : ولننظر أقوال العلماء يف ذلك الشأن حيث نالحظ ما يلي - ج
  : وقد وقعت يف اإلسالم على وجهني: قال يف الفتح

االنتقال من دار اخلوف إىل دار األمن كما يف هجرة احلبشة وابتداء اهلجرة من  :األول
  . مكة إىل املدينة

باملدينة  ×من دار الكفر إىل دار اإلميان وذلك بعد أن استقر رسول  اهلجرة :الثاني
وهاجر إليه من أمكنه ذلك من املسلمني وكانت اهلجرة إذ ذلك ختتص 
باالنتقال إىل املدينة إىل أن فتحت مكة فانقطع االختصاص وبقي عموم االنتقال 

إذا : د قال املاورديمن دار الكفر إىل دار اإلسالم ملن قدر عليه باقياً، ولذلك فق
قدر على إظهار الدين يف بلد من بالد الكفر فقد صار البلد به دار اإلسالم 

                                                
يف كتـاب  ) بالنيـة (، مسلم يف صحيحه بلفـظ  ١البخاري يف صحيحه كتاب بدء العرض برقمأخرجه  )١(

 .٣٥٣٠اإلمارة برقم 
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  .انتهى.فاإلقامة فيها أفضل من الرحلة ملا يرجتي من دخول غريه يف اإلسالم
ال خيفي ما يف هذا الرأي من املصادمة : وتعقبه الشوكاين يف شرح املنتقي وقال

  . انتهى. تحرمي اإلقامة يف دار الكفرألحاديث الباب القاضية ب
ويف القسطالين نعم ما دام يف الدنيا دار كفر فاهلجرة منها واجب على من أسلم 

  . انتهى. وخاف أن يفنت يف دينه
احلكمة يف وجوب اهلجرة على من أسلم ليسلم : وقال اخلطايب حتت هذا احلديث

منهم إىل أن يرجع عن دينه  من أذي ذويه من الكفار فإم كانوا يعذبون من أسلم
، وهذه اهلجرة باقية احلكم يف حق )١(﴾.....إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمآلئكَةُوفيهم نزلت ﴿

  . انتهى. من أسلم يف دار الكفر وقدر على اخلروج منها
اهلجرة من الوطن إما للفرار من الكفار أو إىل اجلهاد أو إىل غري ذلك : وقال الطييب

  . فانقطعت األويل. العلمكطلب 
  .انتهى. وبقيت األخريان فاغتنمومها وال تقاعدوا عنهما بل إذا استنفرمت فانفروا

قلت وليس األمر يف انقطاع اهلجرة من الفرار من الكفار على ما : قال يف الفتح
  . قال

واهلجرة هي اخلروج من دار احلرب إىل دار اإلسالم وكانت فرضاً : قال ابن العريب
واستمرت بعده ملن خاف على نفسه واليت انقطعت أصالً هي القصد  ×عهد النيب  يف

  . حيث كان ×إىل النيب 
ويف الفتح أيضاً حتت حديث الباب يف موضع آخر؛ أو املراد ما هو أعم من ذلك 
إشارة إىل أن حكم غري مكة يف حكمها فال جتب اهلجرة من بلد قد فتحه املسلمون، أما 

  : ن ا من املسلمني أحد ثالثةقبل فتح مكة فم

                                                
 .٩٧:  النساء )١(
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قادر على اهلجرة منها وال ميكنه إظهار دينه وال أداء واجباته فاهلجرة منها  :األول
  .واجبة

قادر عليها لكنه ميكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثري املسلمني  :الثاني
   .ومعونتهم وجهاد الكفار واألمن من غلوهم والراحة من رؤية املنكر

عاجز بعذر من أسر أو مرض أو غريه فتجوز له اإلقامة فإن محل على نفسه  :الثالث
  . وتكلف اخلروج منها أجر انتهي

وذلك عند ظهور الفنت وانتشار املنكر وعدم التغري فإذا مل : قال القرطيب يف تذكرته
فهكذا . يتغري وجب على املؤمنني املنكرين هلا بقلوم هجر تلك البلدة واهلرب منها

كان احلكم فيمن سكن قبلنا من األمم كما يف قصة السبت حني هجروا العاصني وقالوا 
: وروي ابن وهبان عن مالك قال. ال نساكنكم، وذا قال السلف رضي اهللا عنهم

واحتج بصنيع أيب الدرداء يف . جر األرض اليت يصنع فيها املنكر جهاراً وال يستقر فيها
. حني أعلن بالربا فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزاخروجه من أرض معاويه 

إذا ظهر الباطل على احلق كان الفساد : وقال مالك يف موضع آخر. أرجه أهل الصحيح
  . وقال يف موضع آخر اإلقامة يف أرض يكون العمل فيها بغري احلق. يف األرض

سكن معه من جامع املشرك و((: ×قال رسول اهللا : وعن مسرة بن جندب قال
  . )١))(فهو مثله

  . انتهي )٢(إسناده مظلم ال تقوم مبثله حجة: قال الذهيب
  . وفيه دليل على حترمي مساكنه الكفار ووجوب مفارقتهم

واحلديث وان كان فيها مقال لكن يشهد : قال الشوكاين يف شرحه للمنتقي
في حديث غَيرِه إِنكُم إِذاً  فَالَ تقْعدواْ معهم حتى يخوضواْ﴿: بصحته قوله تعاىل

                                                
 حسن،: ، قال العلقمي٢٤٠٥أخرجه أبو داود يف سننه كتاب اجلهاد باب يف اإلقامة بأرض الشرك برقم  )١(

 .٢٧٨٧، وصححه يف صحيح أيب داود برقم ٦١٨٦وحسنه األلباين يف اجلامع الصغري برقم 
 .٧/٤٧٧ون املعبود يع )٢(
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

مثْلُه١(﴾م( ًز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده مرفوعا وحديث :)) ال
  . انتهي. )٢))(يقبل اهللا من مشرك عمالً بعد ما أسلم أو يفارق املشركني

بعث سرية إىل خثعم فاعتصـم نـاس    ×وعن جرير بن عبد اهللا عن رسول اهللا 
 -أي الديـة   –فأمر هلم بنصف العقل ×جود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النيب بالس
: أنا برئ من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني قالوا يا رسول اهللا ومل ؟ قال((: وقال

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأخرجه ابن ماجـه أيضـاً   . )٣))(ال تراءى نارامها
بخاري وأبو حامت وأبو داود والترمذي والدار قطين ورجال إسناده ثقات ولكن صحح ال

إرساله إىل قيس ابن أيب حازم التابعي الكبري ورواه الطرباين أيضاً موصوالً ورواه أبو بكر 
واملعين ال ينبغي أن يكون مبوضع حبيث تكون نار . ابن أيب شيبه أيضاً بأسانيده إىل قيس

كانت متكنه من اإلبصار ألبصـرت   كل واحد منهما يف مقابلة األخرى على وجه لو
معناه أنه يلزم املسلم " األخرى فاثبات الرؤية للنار جماز، ولذلك قال ابن حجر املكي 

أن يبعد مرتله عن مرتل املشركني أي احلربيني وال يرتل مبوضع إذا أوقدت نار تلـوح  
وقد  تقرر . اً منهموتظهر النار اليت يوقدوا يف مرتهلم ألن النارين مىت تراءيا كان معدود

: وإسناد الترائي إىل النارين جماز من قوهلم. أن اهلجرة واجبة من دار احلرب بشروطها
داري تنظر إىل دار فالن أي تقابلها، ووجه املناسبة بني العلة واملعلول يف إقامتهم بينهم 

  )٤()وتكثري سوادهم 

                                                
 .١٤٠:  النساء  )١(
، وابـن ماجـه يف   ٢٥٢١أخرجه النسائي يف سننه كتاب الزكاة باب من سأل بوجه اهللا عز وجل برقم  )٢(

، وأمحد يف مسنده يف أول مسـند البصـريني مـن    ٢٥٢٧سننه كتاب احلدود باب املرتد عن دينه برقم 
، وحسنه األلباين يف اإلرواء بـرقم  ١٩١٨٢حديث ز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم برقم 

 .٣٦٩ويف الصحيحة برقم  ٥/٣٢
  .٢٧النسائي القسامة باب  ١٦٠٤الترمذي   ١٠٤أبو داود اجلهاد باب  )٣(
 .مما جاء يف الغزو والشهادة واهلجرة –العربة  –وجي من كتاب صديق القن ٢١٧ – ٢١٦ص  )٤(
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ال الشيخ حسن إفراط يف التكييف ق.. وحتت عنوان اجلماعة واهلجرة إليها
وهو يرد على بعض األفكار الشاذة يف هذا امليدان ومبيناً لوجه احلق فيه حيث  )١(اهلضييب

أو أن وجدت وحدث " اجلماعة املسلمة " أنه قال البعض بكفر املسلمني إن مل توجد 
خروج عليها تأويالً لبعض النصوص السابقة، وقالوا كذلك يكفر من مل يهاجر إليها 

والرد على القضية ". أنا برئ من كل مسلم بني أظهر املشركني : ىل حديثاستناداً إ
  : األوىل

إن اإلمجاع على أن دخول اإلسالم يكفي فيه نطق الشهادتني، وليس هناك شرط  -١
  . زائد

يف حديث حذيفة افتراض أال توجد مجاعة وال إميان، ولو كانت اجلماعة شرطاً  -٢
  . ذلك الفرض للصحة اإلسالم ملا اكتم

 × -ومات وصلي عليه النيب .. النجاشي ملك احلبشة مل يوجد يف مجاعة مسلمة -٣
ولو كانت اجلماعة شرطاً لصحة اإلسالم لكان النجاشي كافراً وما صلي عليه 

  . ×رسول اهللا 
ومن مث فإن قصر  )٢(قيل يف معين اجلماعة الواردة يف النصوص السابقة عدة معان -٤

الدليل إذا تطرق إليه االحتمال سقط به  معناها على األئمة غري سديد، ألن
استدل من اشترط لصحة اإلسالم اهلجرة إىل : ويف القضية الثانية. االستدالل

أنا برئ من كل مسلم أقام بني أظهر (( ×مجاعة املسلمني يقول الرسول 
  : والرد على ذلك. ومن مث كان املقيم بني أظهر املشركني مشركاً ))املشركني

ومن مث انتفى عنه " مسلماً " بني أظهر املشركني  ماملقي إن احلديث مسي -١
  . الشرك

                                                
 .يف الرد على هذه احلظرية حبث غري منشور للمستشار املرحوم حسن اهلضييب وكتابه دعاة ال قضاة )١(
وقبل أا مجاعة أئمة العلمـاء  . دل عليه كالم أبو غالب –فقد قيل أا السواد األعظم من أهل اإلسالم  )٢(

  .١٤٣ – ١٣٥ص  ٣االعتصام جو –واتهدين 
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حني مات،  ×عليه الرسول  ىظهر املشركني وصلأالنجاشي أقام بني  -٢
 .والرسول ال يصلي على مشرك

فإذا استحل عدم اهلجرة " عدم اهلجرة " كل ذلك إذا مل يستحل املسلم  -٣
الم، واجلحود كفر فقد وقع يف الكفر ألنه جحد حكماً من أحكام اإلس

ذكرنا جانباً من خصائصها . تلك عجالة عن إقامة األمة املسلمة. )١(وشرك
وهو ما يسمي يف الفقه اإلسالمي " مث فرضيتها وننتقل للحديث عن اإلقليم 

بدار اإلسالم انظر املشروعية اإلسالمية العليا للدكتور على حممد جريشة 
  . ٢٤٤ – ٢٤٣ – ٢٤٢ص 

  المحور السادس
ل إظهار الدين الذي تناط به مشروعية اإلقامة يف تلك الديار ولإلمام املاوردي حو

إذا قدر املسلم على إظهار دينه يف بلد من بالد : رأي له وجاهته يف املوضوع، فهو يقول
الكفر فقد صارت البلد به دار إسالم فاإلقامة فيها أفضل من الرحلة عنها ملا يرجى من 

  . أهـ منهدخول غريه يف اإلسالم 
ال جتب اهلجرة من بلد قد فتحه املسلمون، : وقال احلافظ بني حجر يف فتح الباري

  :أما قبل الفتح فإن من به من املسلمني أحد ثالثة
ظهار دينه ا وال أداء واجباته فاهلجرة منه إقادر على اهلجرة منها وال ميكنه  :األول

  . واجبة
وأداء واجباته فاهلجرة منه مستحبة لتكثري املسلمني قادر لكنه ميكنه إظهار دينه : الثاني

  . وجهاد الكفار واألمن من غررهم، والراحة من رؤية املنكر بينهم

                                                
   –دعــاة ال قضــاة  –وكــالم الشــيخ اهلضــييب يف كتــاب  ١٣٥ص  ٣االعتصــام ج ) ١(

 ٢٤٤ – ٢٤٢املشروعية اإلسالمية العليـا ص  –وما بعدها وكذا كتاب علي جريشة  ١٥٠ص 
 .وغريه
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سر أو مرض أو غريه، فتجوز له اإلقامة، فإن محل على نفسه أعاجز بعذر من : ثالثاً 
  . من فتح الباري ١٣٢ص  ٦أهـ ج  )١(وتكلف اخلروج منها أجر

  :ر الكفردار اإلسالم ودا
أن املسلمني فيها  ريت فيها أحكام أهل اإلسالم مبعىنتصري الدار دار إسالم إذا أج

يستطيعون أن يباشروا فيها عبادام من صالة وإقامة مجعة وعيدين وأذان، وإقامة قاض 
ن يباشروا أحكام اإلسالم منفردين وجمتمعني أمسلم حيكم بينهم يف قضاياهم، وميكنهم 

  . مبدون التعرض هل
إجراء أحكام أهل ) ١: (وتصري دار اإلسالم دار حرب وكفر بأمور ثالثة هي

فيها  ىوأن ال يبق) ٣(وأعداء املسلمني  وباتصاهلا بدار احلرب) ٢. (الشرك والكفر فيها
  . مسلم أو ذمي آمناً
الثالثة يف بلد مث حصل بعد ذلك أمان ألهل  رحتققت تلك األمو أنوعلى هذا ف

ولو . ب فيه قاض مسلم ينفذ أحكام املسلمني عاد البلد إىل دار اإلسالمهذا البلد ونص
  . أجريت يف البلد أحكام اإلسالم ال تكون دار حرب

سالم وبني إال يوجد بني البلد الذي كان دار أن : ومعىن اتصال البلد بدار احلرب
اهللا املسمى وذا ظهر أن ما يف الشام من جبل تيم "بلد احلريب بلد من بالد اإلسالم 

جبل الدروز وبعض البالد التابعة له كلها دار إسالم، ألا وإن كانت هلا حكام دروز 
لكنهم . أو نصارى وهلم قضاة على دينهم وبعضهم يعلنون بشتم املسلمني واإلسالم

حتت حكم والة أمورنا، وبالد اإلسالم حميطة م من كل جانب، وإذا أراد ويل األمر 
  .٣أهـ وسبق رأي املارودي يف اهلجرة واهللا أعلم. ٢"سالم فيهم نفذهاتنفيذ أحكام اإل

                                                
  .١٣٢ص  ٦فتح الباري ج )١(
  . ٢٥٣ص  ٣قال ابن عبد البر في حاشیتھ ج )  ٢( 
  .٢٠٩ -٢٠٧للشيخ حسن أيوب ص  –اجلهاد والفدائية يف اإلسالم  –ب كتا ) ٣( 
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

وإننا يف هذا اال البد أن نذكر الثوابت من األحكام والقواعد املستقاة من 
النصوص الشرعية اليت هي يف الوقت نفسه تدعو للنظر يف األحوال املتغرية اليت ميكن 

شريعية خاصة مع مالحظة أن الدين ختريج أحكام هلا بناء على العلل واحلكم الت
اإلسالمي قد جاء باليسر والتخفيف مع ضوابط رصينة جتعل منهجه مرنا يف ثبات 

! أجل . فيصلح بذلك ناظماً حكيماً لألحوال الدائمة واالستثنائية على حد سواء
 فاألصل يف اإلنسان أنه يتوطن وال يرحتل وأنه يساكن أبناء ملته وأقاربه من أبناء شعبه

ملصلحة  يته وال يترك جريته وأحبابه إالفال حيل وال يغترب وهكذا ال يغري بلده وال ب
يشاكل ذلك، وهنا قد حيصل اإلشكال  حلالة ملحة أو لظرف قاهر أو ملعىنراجحة أو 

  . وقد ختتلط أو تتناقض مقتضيات األحوال

  : ولننظر في المفارقات التالیة
الشرعي الساتر للعورة اايف للتشبه بسيما  املسلم مطالب باحملافظة على اللباس -١

   .الكفار واملشركني واوس وغريهم
املسلم مطالب بأكل وشرب الطيبات اليت أحلها اهللا واجتناب ما انا اهللا عنه  -٢

 . كتناول اخلرتير وأكل امليتة وشرب اخلمر
اب وعدم املسلم مطالب بإلزام زوجته وابنته وأخته وأمه ومن هن يف رعايته باحلج -٣

  . االختالط بالرجال وكذا امليوعة والفجور وحنو ذلك
البد لنا من التذكري هنا بأن على كل مسلم يف تلك الديار أن يعتمد لتحقيق ذلك  -٤

 .اإللزام على توليد القناعة عندهم وليس اإلكراه
  .ر وغري ذلك من املعامالت اخلاطئةوهو مطالب بالترته عن الربا وامليسر وبيع الغر -٥
يعلم بأن الناس ينظرون إىل سلوكه على أنه هو اإلسالم فليحذر من أن يعطيهم ول -٦

 .ترمجة خاطئة هلذا الدين
ن املسلم مطالب بأن ال يصاحب إال مؤمناً وال يأكل طعامه إال تقي إبل  -٧

 . فالصاحب ساحب
وأبعد من ذلك بأن ال جيالس إال الصاحلني ومطلوب منه أن يبتعد عن السيئني  -٨
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  . انس والطبع يسرق من طباع اجلالسومن جالس ج
  .)ن كثر سواد قوم فهو منهمم(عدم تكثري سواد الكفار والفجرة كما أنه مطالب ب -٩

من ( حوال اهلالكني وهكذا فهو مطالب بأن ال يردد شعارات جاهلية وال يتشبه بأ -١٠
 ... ). منهم وتشبه بقوم فه

:  هجر غري املؤمنني بقولهولقد أرشد اهللا كل مسلم إىل التأسي بسيدنا إبراهيم يف -١١
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا برءاؤا ﴿

نكُم١(﴾م(. 
أن واللهو والظلم والفسق والفجور  ناملسلم مطالب باالبتعاد عن أماك كما أن -١٢

ون اتمع اإلسالمي متميزاً عن جمتمع غري يعيش يف جمتمع املسلمني وأن يك
فَاتقُوا اللَّه ما املسلمني بالرقعة اجلغرافية وباألحوال املعيشية قدر اإلمكان ﴿

متطَعتولكن مع توخي احلكمة ومراعاة أصول اللباقة دون تنكب العاطفة  )٢(﴾اس
االستبداد رهاب والقهر ووكل ذلك بعيداً عن مظاهر الكبت واإل. والوجدان
احلكيم كلما كانوا  جأن املسلمني كلما اقتربوا من أحكام هذا املنه ىوهكذا نر

ار كل ما ولكن مع األخذ بعني االعتب. أقرب إىل السعادة واالستقرار والكرامة
  :باإلقامة يف ديار غري املسلمني أن يالحظ ما يلي ىسبق ألنه البد ملن يبتل

التعاونية اليت اشتمل عليها حلف  يءلوجاهة املباد ×إقرار الرسول  -١
  . الفضول

بقة وأا إهلية اعتراف الدين اإلسالمي بأصل الرساالت السماوية السا -٢
 .ها رسل من اهللا وأن أصل كتبها وحي من اهللاؤاألصل وأن أنبيا

تشريع اإلسالم على أسس قد دل على إمكانية التفاعل املصلحي مع أبناء  -٣
ى أسس تعاونية ضمن التقابل بني احلقوق الديانات السماوية وغريهم عل

 . الواجبات دون اعتساف أو إجحاف

                                                
  .٤: املمتحنة) ١(
  .١٦: التغابن) ٢(
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إقرار الدين اإلسالمي بأن األصل يف عالقات الناس هو السلم الذي ينتفي  -٤
 . فيه العدوان والبغي

على  حجة الوداع يعترب الوثيقة األوىل يف ×أن ما حوته خطبة النيب  -٥
  .إلنسان األساسيةاإلنسانية مجعاء يف تقرير حقوق ا ىومست

عقب هجرته الشريفة  ×أن بنود وثيقة املدينة املنورة اليت أبرمها الرسول  -٦
قد تضمنت حماور هامة صاحلة إلنشاء نظم للتعايش السلمي بني املسلمني 

 .وغريهم
الذين  –وبني أهل مكة  ×وهكذا نرى يف الوثيقة املربمة بني رسول اهللا  -٧

أساساً وطيداً إلنشاء  –احلديبية  منعوه واملسلمني من دخول مكة عام
  . حوار هادف وبناء بني املسلمني غريهم

وهكذا ال يغيب عن أذهاننا تأكيد الشريعة اإلسالمية يف حال تعامل  -٨
 –التراحم  –العدل  -:املسلمني مع غريهم على مراعاة الثوابت التالية

 –واحد األصل اإلنساين ال –فض العنصرية والتعصب  –التعاون على اخلري 
  . التكافل االجتماعي

ويف حال نشوء شقاق أو نزاع أو جماة حربية فإن هذا ال يسقط مبدأ  -٩
فالدين . التقاضي أمام السلطات بعيداً عن املزاجية والتحكم واالستعالء
  . اإلسالمي قد قرر أحكاماً للحرب كما وضع أحكاماً حلالة السلم

 زمنه وحواره لنصاري جنران مع امللوك و األفراد يف ×ويف سرية الرسول  -١٠
ورؤساء القبائل العربية أمثلة إلقامة عالقات حسن جوار ونقاش سلمي مع 

 . غري املسلمني دون افتئات أو خنوع

  المحور السابع
إن لألرض ثقلها يف ) خارج ديار اإلسالم(حول اإلقامة يف دار غري املسلمني 

" اجلنسية " ري من األنظمة اليت تعطي األنظمة الوضعية حىت يكون االنتماء إليها يف كث
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علماً بأن  وهي تقدم بذلك خدمة أو مصلحة، أرضها ىعل" أن يقيم" ال يريد " ملن 
  .وراء ذلك قد يضر أركان الدولة ويكون سبباً رئيسياً من أسباب احلروب

 حقاً ملن قال ال اله إال اهللا" اجلنسية"ا يف اإلسالم تكون إعن ذلك ف وبغض النظر
 والدين اإلسالمي شرع. مد رسول اهللا أياً كانت أرض إقامته يف الشرق أو الغربحم

 إليه انتقاص ىك دفاع عن دار اإلسالم ـ ملا يؤداجلهاد دفاعاً عن العقيدة، فهو كذل
 الدار من انتقاص السلطان، وإذا كان اجلهاد فرض كفاية خارج دار اإلسالم سواء

 وكما رأينا يف احملاور السابقة فإن!!. صب منها للحفاظ عليها أو الستخالص ما اغت
  : دار اإلسالم عند الفقهاء تتمثل بأا

القدر املتفق عليه وهم من  وشريعة اهللا عند اجلميع، هذا ه ااألقاليم الذي تقام فيه
شريعة اهللا ليست دار علي أن األرض اليت ال تقام فيها  :فاجلمهور: وراء ذلك خيتلفون

أا تعد دار إسالم إذا وجد فيها مسلمون  ىفة ومعه كثري من الفقهاء علو حنيأب، إسالم
األمان وانتفت املتامخة وسيطرت  فىفإذا انت، منون وكانت متامخة لديار إسالميةآ

  .ذلك ىاإلسالمية فهي دار حرب ويترتب علأحكام غري األحكام 
م ولو كان أهلها  الرأي األول تعد الدار دار حرب إذا حكمت بغري اإلسال ىأنه عل

  .      اخلالف السابق ىن اإلقامة فيها هي علإوبالتايل فمسلمني 
 أحكام اإلسالم أو إلغائها بل يلزم " تعطيل " الرأي الثاين تعد كذلك مبجرد  ىوعل

وحنن نسلم . معه انتفاء األمان وانتفاء املتامخة وبالتايل ينسحب عليها ما قلنا آنفاً
الدار  ىوهي األساس األول للشرعية يضفي عل عة اهللا ـمع اجلميع أن قيام شري

راء ذلك خنتلف مع اجلمهور ولكنا من و. صفتها الشرعية، أي تكون دار إسالم
الرأيني فإن مرياثاً كبرياًُ من مرياث اإلسالم يف  ىنه علأ ىونر. حنيفة ومع أيب

اث اإلسالم وكذلك مري. روسيا امللحدة  يف القوقاز والقرم  والتركستان وغريها
  !.يف األندلس اليت اغتصبتها الصليبية احلاقدة 

  !. ونفس احلكم يف مرياث اإلسالم يف فلسطني اليت اغتصبتها الصهيونية ارمة 
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ومع ذلك ليس ... واجلهاد السترداده فرض عني... حق للمسلمني... فكل ذلك
تنتفي فيه املتامخة يف تلك البالد حكم إسالمي، وليس فيها أمان للمسلمني، وبعضها 

ومن هنا نقول باملفارقة بني حكم بقاء املسلم فيها وبني الشعور . ألراضي املسلمني
أن كل إقليم حكم  ىوهلذا فإننا نر.. من أجل ذلك –كل مسلم  –حبقها على املسلم 

ولو أزيل ... من دار اإلسالم هو... حكماً إسالمياً واستقر فيه احلكم اإلسالمي فترة
فيها هلم األمان،  ىأخرج أهله من املسلمني، أو انتف اإلسالم بعد ذلك ولو حكم منه

هذا من ناحية، ومن ناحية حكم  )١(فالعربة بقيام شريعة اهللا واستقرارها فترة من الزمن
ذهاب املسلم إليها أو إىل غريها من البالد اليت متاثلها فإننا ننقل بعض ما نشر يف جملة 

طة حول هذا املوضوع وكذا أخذ اجلنسية يف تلك البالد، حيث الفقه اإلسالمي بالراب
  : وكما يلي ١٠٤/  ١٠٣وردت األسطر التالية ضمن اجلزء الرابع ص 

الَّ يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياء من دون الْمؤمنِني ومن يفْعلْ ﴿ :قال تعاىل
ي شف اللّه نم سفَلَي كقَاةًذَلت مهنقُواْ متٍء إِالَّ أَن تالنهي عن  اآلية ففي هذه .)٢(﴾ي

واختارها ) واليتهم ( وهذا املتجنس قد طلب لكافرين أولياء من دون املؤمنني اختاذ ا
أي ال جيعل املؤمن واليته ملن هو غري مؤمن قال ابن ) الزجاج(قال ... عن والية املؤمنني

  : القيم اجلوزية رمحه اهللا
ليس من اهللا يف شئ أي ) رمحه اهللا ( أي ال يتناول الوالية من مكان املؤمنني وقال 

قال ). التقاة باللسان ال بالعمل ( إال أن تتقوا منه تقاة ) جماهد ( منه، وقال  يءفاهللا بر
التقية ال حتل إال مع خوف القتل أو القطع أو اإليذاء العظيم، قال : رمحه اهللا) القرطيب(
اهللا املؤمنني أن يالطفوا الكفار فيتخذوهم  ىيف اآلية الكرمية : ي اهللا عنهن عباس رضاب

يعين بذلك  يءفليس من اهللا يف ش: رمحه اهللا عند هذه اآلية) ابن جرير ( قال . أولياء
إال أن تكونوا يف سكام . اهللا منه بارتداده عن دينه ودخوله يف الكفر يءفقد بر

                                                
  .٢٤٦ – ٢٤٤على حممد جريشة ص  /املشروعية اإلسالمية العليا للدكتور )١(
 .٢٨:  آل عمران )٢(
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١٨٣  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

قال يف .. كم فتظهروا هلم الوالية بألسنتكم وتضمروا هلم العداوةفتخافوهم على أنفس
يعين الشيخ عبد اللطيف بن ( وسئل ) الدرر السنية ( من )  ١٦٠( ص ) الد الثالث(

من اإلحساء بعد استيالء هذه الطائفة  يءعمن جي) رمحن بن حسني رمحه اهللا عبد ال
تخذه وطنا وإن بعضهم يكره يلتجارة وأال يم فيها للتكسب أو االكافرة على أهله ممن يق

وبعضهم يري ذلك ولكن يعتقد أنه حصل م  ،هذه الطائفة ويبغضها يعلم منه ذلك
راحة للناس وعدم ظلم وتعد على احلضر، فأجاب رمحه اهللا اإلقامة ببلد يعلو فيه الشرك 

رفع فيها شعائرهم والكفر ويظهر فيه دين الفرنج وحنوهم من املعطلة للربوبية واإلهلية وت
ويهدم اإلسالم والتوحيد ويعطل التسبيح والتكبري والتحميد وتقطع قواعد امللة واإلميان 
وحيكم بينهم حبكم األفرنج واليونان ويشتم السابقون من أهل بدر وبيعة الرضوان 
فاإلقامة بني أظهرهم واحلالة هذه ال تصدر عن قلب باشره حقيقة اإلسالم واإلميان 

لب وعرف ما جيب من حق اهللا يف اإلسالم على املسلمني بل ال يصدر عن قوالدين 
لرضا ذه األصول الثالثة قطب نبياً فإن ا ×ومبحمد  رضي باهللا ربا وباإلسالم دينا

الدين وعليه تدور حقائق العلم واليقني وذلك يتضمن من حمبة اهللا وإيثار مرضاته  ىرح
ه ما يوجب الرباءة والتباعد كل التباعد عمن تلك حنلته والغرية لدينه واالحنياز إىل أوليائ

وذلك دينه بل نفس اإلميان املطلق يف الكتاب والسنة ال جيامع هذه املنكرات كما يعلم 
قصة إسالم ( ويف ) اإلميان ( يف كتاب ) شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه اهللا ( من تقرير 

تعبد : ×فقال رسول اهللا . بايعين واشترط يا رسول اهللا((: إنه قال) جرير رضي اهللا عنه 
وفيه  )١))(...اهللا وال تشرك به شيئاً وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وأن تفارق املشركني

إحلاق مفارقة املشركني بأركان اإلسالم ودعائمه العظام وقد عرف من آية سورة براءة 
يهديه اهللا كما  أن قصد أحد األغراض الدنيوية ليس بعذر شرعي بل فاعله فاسق ال

والفسوق إذا أطلق ومل يقترن بغريه فأمره شديد ووعيده أشد الوعيد إىل أن . اآلية تنص
                                                

وصـححه األلبـاين يف    ٤١٠٦النسائي يف سننه كتاب البيعة باب البيعة على فراق املشرك برقم أخرجه  )١(
  .٤١٧٧صحيح النسائي برقم 



      

  حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم

 
 

١٨٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

الصنف من قال أن حصل م راحة للناس وعدم ظلم وتعد على احلضر وهذا : قال
... ىاإلميان والتق وأشدهم حمادة هللا ورسوله وألهل ىأضل القوم وأعماهم عن اهلد

غور هذا الكالم أعين قول بعضهم أنه حصل م راحة الناس وعدم  وباجلملة فمن عرف
ظلم وتعد على احلضر تبني له ما فيه من احملادة واملشاقة ملا جاءت به الرسل وعرفان 

   .قائله ليس من الكفر ببعيد
ترشد إىل ما يلزم املسلم يف  –وعلى كل فإن ما سبق ذكره من معامل وقواعد 

إن : وأننا نزيد األمر توضيحاً فنقول -ني من يقظة وانتباه وعنايةتوطنه بديار غري املسلم
هذا الواقع البد وأن يفرز إشكاالت ومواقف حمرجة وأحواالً مزعجة يف نطاق العيش 
الفردي كما يف ميدان احلياة املشتركة، وتستوعب تلك اإلشكاالت امليادين العامة 

مبثل هذا  ىلك البد للمسلم الذي يبتلمسي، لذواخلاصة، كاألسرة واحلي بل والصعيد الر
  : التوطن من مالحظة ما يلي

اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع ﴿ :أمهية الصحبة لقوله تعاىل ىعليه أن ال ينس -١
نيقاد٢))(إمنا يأكل الذئب من الغنم القاصية(( :×ويقول الرسول  )١(﴾الص( 

م، مع العمل على حتاشي لذلك عليه أن يقصد مجاعة املسلمني هناك ويلتزمه
  .مسببات اخلالف والفرقة وغري ذلك

 عليه االستزادة من التفقه يف الدين خاصة ما يتعلق بفقه النوازل واألحكام -٢
اهللا  املتعلقة بواقع الغربة لكي يكون على رشاد من أمره وليتذكر حديث رسول

ناء الفكري وليحرص على الب .)٣())من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين(( :×

                                                
  .١١٩: التوبة )١(
، والنسائي يف سننه كتـاب  ٤٦٠أبو داود يف سننه كتاب الصالة باب يف التشديد يف ترك اجلماعة برقم أخرجه  )٢(

قي ، وأمحد يف مسنده يف مسند األنصار رضي اهللا عنهم من بـا ٨٣٨اإلمامة باب التشديد يف ترك اجلماعة برقم 
، ويف ٥٤٧، وحسنه األلباين يف صـحيح أيب داود بـرقم   ٢٠٧١٩حديث أيب الدرداء رضي اهللا تعاىل عنه برقم 

 .٨٤٧صحيح النسائي برقم 
  .٣٥٤٩، ومسلم يف صحيحه كتاب اإلمارة برقم ٦٩البخاري يف صحيحه كتاب العلم برقم أخرجه  )٣(
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١٨٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  .للذات بناء يضمن هلم التميز يف اهلوية والسلوك وهكذا بالنسبة ألهله وذويه
اجلديد إذا مل ختدش تلك األنظمة يف دينه وكرامته  هعليه احترام أنظمة موطن -٣

 . وإال عليه الرحيل إىل موطن ال ختدش فيه تلك املقدسات
حراجات فإن إمن صعوبات وملصابرة جتاه ما جيد عليه التحلي بالصرب والتذرع با -٤

ثباته على املنهج الرباين يف تلك األحوال يكسبه األجر املضاعف حيث يكون 
كما أنه يف الوقت نفسه يعترب يف . أحياناً يف متسكه بدينه كالقابض على اجلمر

 ×اليت تعرقل متسكه بأحكام دين اهللا وسنة رسوله  –ختطيه للقيود والصعوبات 
أن يكون قد  –واهللا أعلم  –فنحتسب له  ×دي رسول رائداً ومرشداً إىل ه

من أحيا سنيت عند فساد أميت كان له أجر ((: القائل ×أحيا سنة نبينا حممد 
الديار ال شك كما أنه يف واقع األمر هو داعية إىل اهللا يف تلك . )١))(مائة شهيد

ملرتلة الذي صرب وصابر وحافظ على هويته اإلسالمية له ا أن مثل هذا اإلنسان
يف ديار غري  مالكرمية عند اهللا ولعل من املفيد هنا أن نؤكد على مثل هذا املقي

  : إسالمية ضرورة حتققه باألمور التالية
إتقان لغة القوم واللهجة الدارجة يف بلده اجلديد هذا بكل طالقة لتحقيق  -أ 

  . املخاطبة هلم بلغتهم بقصد إيصال نور اإلسالم لقلوم
اس مع التزامه بأحكام اإلسالم وحسن االستفادة من مثرات حسن معاشرته للن -ب 

  . العلم والتقنية ألن اإلسالم يريد من أبنائه أن يكونوا أقوياء دائماً
 .التزامه بأسلوب احلكمة يف تعامله مع الناس ألن احلال أبلغ من املقال - ج 

                                                
، ويف ١٧٦وقد صححه األلباين املشكاة بـرقم  ) مائة شهيدمن متسك بسنيت عند فساد أميت فله أجر (ورد بلفط  )١(

ميتت بعدي من أحيا سنة من سنيت قد أ(، ولكن ورد احلديث بلفظ آخر وهو ٣٠ضعيف الترغيب والترهيب برقم 
العلـم   بالترمذي يف سننه كتاأخرجه ... .عمل ا من غري أن ينقص من أجورهم شيئاً فإن له من األجر مثل من

، وابن ماجه يف سننه كتاب املقدمة باب من أحيا سنة ٢٦٠١يف األخذ بالسنة واجتناب البدع برقم باب ما جاء 
  .٢٠٩يف صحيح ابن ماجه برقم  وصحح هذا احلديث األلباين ،قد أميتت
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١٨٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

يع استباقه ملعرفة دقائق األحكام لكي يتقن إرشاد غريه، ومن مث يكون هو ومج - د 
  . من حوله على بصرية ورشاد، متزودين باحلكمة وفقه املعاصرة

لتحقيق األلفة  ىمل الناس الذين يعايشهم وهذا ادعحسن فهم طرائق تعا -ه 
 . وترغيبهم بدين اهللا

السائدة عند من  –احلذر من تسرب بعض العادات السيئة ومظاهر الفسق  -و 
كر أو العمل، وكما إىل سلوكه أو سلوك من ينتسب إليه يف الف –يعايشهم 

سبق فلن حيصل له التبصر بذلك كله إال بعد معرفة كل ما يستجد من مثرات 
  . فقه الواقع

البعد عن أسلوب العنف مع األهل واألوالد ألن النظم يف تلك الديار اجلاهلية  -ز 
وليعلم بأن رسول اهللا قد دعا إىل احلكمة . تساعدهم على التمرد والفجور

إال  يءإال زانه وما كان العنف يف ش يءكان اللطف يف شما ((: واللطف بقوله
وينبغي أن يتغاضى على اهلفوات اليت ال متس األخالق وغريها من .)١))(شانه

 .املقدسات
خماطبة الناس على قدر عقوهلم ومستويام وحبسب مصطلحام، يقول ابن  -٥

ختالف كما يكون اال" ولكن البد من خماطبة أهل الزمن باصطالحهم " القيم 
  . حسب الزمان يكون أيضاً حسب املكان وحسب املستويات الثقافية

التفريق بني الغايات والوسائل وعليه رسم خطة لتحقيق الغايات واألهداف على  -٦
حسب الواقع واإلمكان دون تكلف مع مراعاة الوسائل األقل كلفة ومشقة 

تيار حىت ال يضيع واألكثر قبوالً، وأن تكون لديه جماالت لالخ اواألمجل مظهر
الغاية أو يضطر الستعمال وسيلة وحيدة قد ال حتقق الغاية على النحو املرغوب 

                                                
أخرجـه  ، و٤٦٩٨بلفظ قريب يف صحيحه كتاب الرب والصلة واآلداب باب فضل الرفق بـرقم  أخرجه  )١(

سـنده يف  م، وأمحد يف ٢١١٩اجلهاد باب ما جاء يف اهلجرة وسكن البدو برقم  كذلك أبوداود يف كتاب
  .١٣٠٤٢باقي مسند املكثرين برقم 
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١٨٧  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 .فيه
التفريق أيضاً بني الوسائل نفسها أي بني ما هو ثابت وبني ما هو مؤقت ومتغري  -٧

حسب األحوال، وبني ما يصلح هنا وما يصلح هناك، وبني ما جيب تقدميه 
، وهذا ضروري حلسن إثبات ىه إىل أجل مسموبني ما ميكن تأجليعاجالً 

 .واقعية الدين اإلسالمي ومرونة أحكامه
تبسيط العقائد كما كانت على عهد السلف الصاحل لكوا مستمدة من القرآن  -٨

وليكن معلوماً  ،ووفق األساليب الدعوية الناجحة ،الكرمي والسنة النبوية املطهرة
حسب  لم الكالم ومقاالت اإلسالمينيبأن هذا الركام اهلائل الذي خلفه لنا ع

تعبري اإلمام األشعري جيب حصره يف دائرة الدراسات البحتة وال داعي له يف 
 .ميدان الدعوة إىل اهللا خاصة يف تلك اتمعات

التركيز على اجلانب الروحي والتربوي والسلوكي وهذا أهم ما يلفت  أفكار  -٩
 أوروباوقال لنا دعاة من أمريكا و ،بهالغربيني إىل اإلسالم ويثري فيهم اإلعجاب 

بأن الدعوة العقالنية اجلافة غري جمدية يف أوساطنا فنحن نعاين جفاف الروح 
لذلك فنحن يف أشد احلاجة إىل ما يلمس أوتار قلوبنا وحيدث فيها رعشة أو 

  )١(. رعشات روحانية متأل فراغاً هائالً وخواء قاتالً

                                                
عبد السالم اهلـراس ص  . منهج الدعوة يف اإلسالم موضوع مقدم للمؤمتر اإلسالمي العام الرابع إعداد د )١(

١٧ – ١٣ .  
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  المحور الثامن
  وع قرار مناسب للعرض على املؤمترحول صياغة مشر

   :بيان أصول التعايش السلمي يف اإلسالم ومن أمهها ما يلي
لغام وأعرافهم ة بني الناس مجيعاً مهما اختلفت تقرير القرآن الكرمي مبدأ األخو -١

قال ) آدم وحواء (وأنسام وأوطام وذلك ألم أبناء أب واحد وأم واحدة 
يا أَيها الناس ﴿: وقال )١(﴾لناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَىيا أَيها ا﴿: تعاىل

ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم مي خالَّذ كُمبقُواْ ر٢(﴾ات(  
وهكذا فالقرآن الكرمي يقرر بأن الكون كله من حيوان ونبات ومجاد وأرض  -٢

وإن من واجب املسلم أن . وأفالك هي عوامل خملوقة إلله واحد ورب واحد
يذكر هذه احلقيقة يف صالته بضعاً وثالثني مرة يف اليوم الواحد حيث يقرأ يف 

احلمد هللا . بسم اهللا الرمحن الرحيم" كل ركعة من ركعات صالته، ويف أوهلا 
 .أجل إن عوامل السموات واألرض را واحد" رب العاملني 

لها أعظم القربات اليت تدخل تقرير مبدأ الرمحة والعون لكل ذي روح وجع -٣
من العطش فجعل  ىرجالً رأى كلباً يلهث ويأكل الثرإن (( :صاحبها اجلنة

يا رسول اهللا أو إن : يغرف له خبفه حىت أراوه فشكر اهللا فأدخله اجلنة، قالوا
أي يف الرمحة بكل  )٣())يف كل كبد رطبة أجر: ×لنا يف البهائم ألجر؟ قال 
لرمحة بكل ما يف األرض ومن يف األرض سبب لرمحة ذي روح أجر وثواب بل ا

الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف (( اهللا ومثوبته

                                                
  .١٣:  احلجرات  )١(
 .١: النساء  )٢(
ومسلم بلفظ قريب يف  ، ٢١٩٠ساقاة باب فضل سقي املاء برقم اري يف صحيحه كتاب املالبخأخرجه  )٣(

  .٤١٦٢صحيحه كتاب السالم باب فضل سقي البهائم احملترمة وإطعامها برقم 
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١٨٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 .)١))(السماء
اإلرشاد للصفح والتسامح يف جمال حقوق األفراد، ومعاملة املسيء منهم  -٤

تسابق فيه باإلحسان وغري ذلك من مكارم األخالق وتقرير هذا امليدان جماالً ي
وجزاء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا ﴿الناس إلحراز رضاء اهللا ودخول جنته 

لَى اللَّهع هرفَأَج لَحأَص٢(﴾و(. 
حترمي كل ما يؤدي إىل إيغار الصدور وإيقاع العداوة والبغضاء بني الناس فال  -٥

والتجسس واالستهزاء والظن جيوز أن يفعل املؤمن شيئاً من الغيبة والنميمة 
يا أَيها الَّذين آمنوا ال يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيراً ﴿ءالسي

  )٣(﴾منهم وال نِساء من نساء
بيان أن األديان السماوية واحدة يف أصوهلا وأهدافها العامة، وأن الرسل  -٦

وما ﴿ –واحداً بعد اآلخر  –ت اهللا للناس واألنبياء هم أخوة بلغوا رساال
فال ينبغي أن يكون تعدد  )٤(﴾محمد إِالَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ

قُولُواْ آمنا بِاللّه ﴿: األديان سبباً القتتال الناس أبداً وهلذا يقول اهللا جل وعال
ى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب واألسباط وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَ

 مهنم دأَح نيب قفَرالَ ن هِمبن رونَ مبِيالن يا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو
 .)٥(﴾ونحن لَه مسلمونَ

                                                
، والترمذي يف سننه كتاب الرب والصـلة  ٤٢٩٠أبو داود يف سننه كتاب اآلداب يف الرمحة برقم أخرجه  )١(

سند املكثرين من الصـحابة رضـي اهللا   م، وأمحد يف مسنده يف ١٨٤٧الناس برقم باب ما جاء يف رمحة 
يف صحيح اجلامع بـرقم  رضي اهللا عنهما، وصححه األلباين عنهم من مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

  .٢٠٠٦، ويف صحيح الترمذي برقم ٣٥٢٢
 .٤٠ :الشورى  )٢(
  .١١ :احلجرات   )٣(
  .١٤٤ :آل عمران  )٤(
  .١٣٦ :بقرةال  )٥(
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١٩٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

يف نفوس الناس على مبادئ ذا أقام اإلسالم صرح الدعوة إىل السالم ! أجل 
كرمية من األخالق الفاضلة واحلرية املتساحمة، بعيداً عن التعصب اجلاهلي الذميم أو 
العنصرية املقيتة وهلذا فإننا نراها من القواعد األساسية اليت ترسم الطريق العملي من أجل 

ين والذي ميكن صياغة نفسية الفرد يف حتقيق ذلك املشروع إلقامة املسلم يف ديار الكافر
  : رسم مبادئه حسبما يأيت

أوامره، وبالتايل يكون  ةليكون خاضعاً هللا وواثقاً يف حكمإصالح نفسية الفرد  :أوالً 
يف سلوكه حمبباً للناس يف عسره ويسره، عامالً للخري يف منشطه ومكرهه، بعيداً 

ير لَعلَّكُم واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخ﴿: عن األذى يف رضاه وغضبه
  .)١(﴾تفْلحونَ

  .)٢( )طلب العلم فريضة على كل مسلم: (بناء اتمع على قاعدة العلم :ثانیاً 
مع العلم  -السلم هو األساس يف التعامل مع الغري  –العمل على استقرار فكرة : ثالثاً 

، بل يزرع وسائل االستقرار واحلب. بأن السلم الذي أقامه اإلسالم سلم وقائي
يصوم عن العدوان والشقاق، فاألصل يف   حىت ليجد الناس طعم السالم سائغاً

يا أَيها الَّذين آمنواْ ادخلُواْ في ﴿عالقتنا مع الشعوب مجيعاً هو املساملة واملهادنة 
  )٣(.﴾السلْمِ كَآفَّةً

 ولذلك فالنصوص تؤكد بأن هذا السلم سلم تعاون بناء ال سلماً منكمشاً
ال ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم ﴿ )٤(﴾وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى﴿ منعزالً

                                                
  .٧٧ :احلج  )١(
ومل تصح هذه الزيادة عن طريق الروايـة  " ومسلمة " حديث رواه الطرباين واملشهور على األلسنة زيادة  )٢(

ورواه ابن ماجه يف سننه يف كتاب املقدمة باب فضل العلماء واحلث على  ،ولكن معناها صحيح باإلمجاع
  .٢٢٤ح ابن ماجه برقم وصححه األلباين يف صحي ،٢٢٠طلب العلم برقم 

  .٢٠٨ :البقرة  )٣(
  .٢ :املائدة  )٤(
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يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَن تبروهم وتقِْسطُوا إِلَيهِم إِنَّ 
نيقِْسطالْم بحي ١(﴾اللَّه(.  

و تعاون يقوم على احترام عقائد الشعوب وحرياا وأمواهلا وهكذا فه
  .)٢(﴾الَ إِكْراه في الدينِ﴿ :وكراماا
  

والَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم ﴿ )٣("ميت تعبدمت الناس وقد ولدم أمهام أحراراً 
ن حيمل على وهو تعاو! ؟ )٥(﴾ولَقَد كَرمنا بنِي آدم﴿ )٤(﴾بينكُم بِالْباطلِ

  فَبشر عباد﴿ :االستفادة من كل ما عند الشعوب من علم وصناعة وحكمة
 مه كلَئأُوو اللَّه ماهده ينالَّذ كلَئأُو هنسونَ أَحبِعتلَ فَيونَ الْقَوعمتسي ينالَّذ

  .)٧("وجدها ىنواحلكمة ضالة املؤمن يلتقطها أ" )٦(﴾ أُولُوا اَأللْبابِ
أن حسن التكيف مع مقتضيات الواقع، ومع مستجدات األحوال ومستلزمات  :رابعاً 

مع الذين يعيش املسلم بني  –احلياة العصرية، وكذا اللياقة وحسن التعامل 
هو النهج األمثل الستثمار الواقع وتطويره باجتاه ما نريد ونتمىن، كما  –ظهرانيهم 

اليت طاملا كانت سبباً ملعاناة الكثريين وأفضت  –ة أن تفادي املنعطفات اخلطري

                                                
  .٨ :املمتحنة  )١(
  .٢٥٦ :البقرة  )٢(
 .من قول عمر بن اخلطاب )٣(
  .١٨٨ :البقرة  )٤(
 .٧٠:اإلسراء  )٥(
  .١٧ :الزمر  )٦(
وأخرجه بلفظه قريب الترمـذي يف سـننه    ،٤٣٥ص  ١جحديث مرسل رواه القضاعي وكشف اخلفا  )٧(

وابن ماجه يف سننه كتاب الزهد بـاب   ،٢٦١١العلم باب ما جاء يف فضل الفقه يف العبادة برقم كتاب 
ويف ضـعيف اجلـامع بـرقم     ،٤١٦٩وضعفه األلباين يف ضعيف ابن ماجه برقم  ٤١٥٩احلكمة برقم 

٤٣٠١.  
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وما كان عليه  ×ال حيصل إال باتباع سرية نبينا حممد  –بالتايل إىل أحوال مؤملة 
وهذا  ،)رضوان اهللا عليهم أمجعني(صحابته الكرام وما سار عليه سلفنا الصاحل 

 هذا يشري قول احلكيم وإىل مكله مما كان ترمجة صحيحة يف الواقع ألحكام العلي
فتاريخ املسلمني حافل بصور التعامل الراقي مع غري : (الدكتور عصام البشري

ال ينهاكُم اللَّه ﴿: املسلمني وقد حدد اهللا سبحانه وتعاىل أساس هذا التعايش بقوله
ن تبروهم عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَ

نيقِْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيت١(﴾و(            .  

وخبصوص املشاركة االجتماعية يف ديار الغرب من قبل األقلية املسلمة لغريهم 
فنالحظ هذه األسطر من كتاب اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية حيث يذكر حمقق 

: التشبه كما يلي جماراة غري املسلمني يف أحواهلم مما يطلق عليه كلمةالكتاب يف املقدمة 
لف رمحه اهللا أثر التشبه والتقليد بني املشبه واملشبه به حتليالً علمياً رائعاً ؤولقد حلل امل( 

ينبغي أن يكون قاعدة من قواعد علم النفس واالجتماع، وقد ثبت ذلك بقول الرسول 
حيث بني وأكد أن املشاركة بني املتشاني يف اهلدي  )٢))(هممن تشبه بقوم فهو من((: ×

البد أن تورث بينهما شعوراً واضحاً بالتقارب  –وهو املظهر والسلوك  –الظاهر 
فاملسلم الذي يتشبه بالكفار بأي نوع من : (مث إنه قال بعد ذلك )والتعاطف والتواد

فإن ذلك يف الغالب يدل على  –ه يف لباسه أو عاداته أو حركات –أنواع التشبه الظاهر 
وعليه فمشاة أهل ... مبودة من يتشبه م –إن مل جياهر به  –أن لديه شعور باطين 

الكتاب واألعاجم وحنوهم البد أن تورث عند املسلم نوع مودة هلم، أو هي على األقل 
رين مظنة املودة فتكون حمرمة من هذا الوجه سداً للذريعة وحسماً ملادة حب الكاف

                                                
 .٨: املمتحنة) ١(
وصححه األلبـاين يف اإلرواء  ، ٣٥١٢الشهرة برقم  سأبوداود يف سننه كتاب اللباس باب يف لبأخرجه  )٢(

 .٤٠٣١، ويف صحيح أيب داود برقم ٢٨٣١ويف صحيح اجلامع برقم  ،١٢٦٩برقم 
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                                  .)١()والوالء هلم فضالً عن كوا حمرمة من وجوه أخرى بالنصوص الواردة وغريها 
وهكذا فإن من املعلوم أن جماراة أولئك الغربيني قد تكون ذريعة ملواالم، لذلك فهي 

البد من سد وجود األمة اإلسالمية بالدمار واإليار، ومن هنا ف دخطر عظيم يتهد
على  –ذرائع تلك املواالة مع األخذ بعني االعتبار مقتضيات الواقع من خالل التوفيق 

وذا نصل . والسري الرشيد الذي نسأل اهللا أن يكرم املسلمني به آمني –وجه املقاربة 
  .إىل ختام ما أردنا بيانه ذا الصدد، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  

                                                
وما بعدها وكذا  ١٥٠ص  –دعاة ال قضاة  –وكالم الشيخ اهلضييب يف كتاب  ١٣٥ص  ٣االعتصام ج ) ١(

 .وغريه ٢٤٤ – ٢٤٢املشروعية اإلسالمية العليا ص –كتاب علي جريشة 
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  جع البحثقائمة بمرا
  

 اسم الكتاب اسم المؤلف تصنیفھ وصفھ طبعتھ 
 الفتاوى الھندیة  بھادر عالمكیرخان  فقھ مجلدات ٦ حیاء إدار  
 دار الكتب  

   العلمیة 
عالء الدین   فقھ   مجلدات  ٥

  الكاساني
  ائع الصنائع دب

  ال قضاة  ةدعا  حسن الھضیبي   فقھ الفتن   غالف  القاھرة   
شیخ االسالم ابن   توحید   مجلدان   األولى   

  تیمیة 
اقتضاء الصراط 

  المستقیم 
ثقافة    غالف    ىاألول  

  وفقھ 
علي محمد  

  الجریشة 
المشروعیة اإلسالمیة  

  العلیا 
محمد  اإلمام  تفسیر   مجلدا  ٢٠  الثالثة   

  القرطبي 
حكام تفسیر ـ الجامع أل

  ن آالقر
  أدلتھ إلسالمي والفقھ ا  وھبھ الزحیلي    فقھ   أجزاء  ٨  األولي   
رابطة العالم   فقھ  غالف    األولى   

  اإلسالمي 
مجلة المجمع الفقھي 

   ٤للرابطة ج 
منظمة المؤتمر   فقھ   مجلدات   األولى    

  اإلسالمي 
مجلة المجمع الفقھي 

التابع لمنظمة المؤتمر 
  ٤ج  ٧اإلسالمي عدد 

  منھاج اإلسالم  في الحكم   سد أمحمد   ثفافة   غالف     
عباس محمود   ثقافة  فغال    

  العقاد
  باطیل أحقائق اإلسالم و

  خصومھ
التشریع الجنائي في   عبد القادر عودة   فقھ   مجلدان     

  اإلسالم 
ثقافة   مجلدان     

  عامة 
الموسوعة العربیة   محمد شفیق غربال 

  المیسرة 
  الجھاد طریق النصر   عبد هللا غوشھ    ثقافة   غالف     
رمین الح إمام  فقھ   مجلد     

  الجویني 
  الغیاثي 

  معجم مقاییس اللغة   ابن فارس   لغة عربیة   مجلدات  ٦    
  األحكام السلطانیة    وردي فقھ االم  غالف       
نشر العرف من مجموعة   ابن عابدین   فقھ   مجلدان     

  ٢رسائل ابن عابدین ج 
علي  عشمس العرب تسط  زیغرید ھونكھ  ثقافة   مجلد     

  الغرب 
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 اسم الكتاب اسم المؤلف تصنیفھ وصفھ طبعتھ 
  اإلسالم والغرب    ماریوا شالویا  فة ثقا  غالف     
  طریق الجھاد  ىخطوة عل  سعید حوا    ثقافة   مجلد     
ابن حجر   حدیث   مجلد  ١٤    

  العسقالني 
  فتح الباري 

الجھاد في التصور   إبراھیم نعمة    ثقافة   غالف     
  اإلسالمي 

ثقافة   غالف     
  وحدیث 

  صدیق القنوجي  
  ) حسن خان ( 

في  العبرة فیما جاء
  الغزو والشھادة والھجرة 

 من بحوث المؤتمر  ثقافة   غالف     
  حسن أیوب 

الجھاد والفدائیة في 
  اإلسالم 

من بحوث المؤتمر   ثقافة    غالف     
الرابع والبحث 

للدكتور عبد السالم 
  ھرس 

  منھج الدعوة في اإلسالم  

الدكتور مصطفي   فقھ   مجلدان     
  السباعي 

  ھذا ھو اإلسالم  
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  اإلقامة خارج دیار اإلسالم  
 

  حبث مقدم من
  الدكتور الشيخ 


  خطيب أول للمسجد األقصى املبارك

  املفيت العام للقدس وفلسطني
  عضو امع 

  هـ٤٢٦) م٢٠٠٥) متوز ( يوليو  ٢٥-٢١
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  المقدمة
  

وعلى آلـه   احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني
الطاهرين املبجلني وصحابته الغر امليامني احملجلني والتابعني ومن تبعهم وسار علـى  

  ... درم واقتفى أثرهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد
فإن إخوتنا املغتربني، حبمد اهللا وتوفيقه، قد ضوا من كبوم واسـتيقظوا مـن   

قوف علـى رأي الشـريعة اإلسـالمية    سبام وذلك بطرح أسئلة كثرية ومتنوعة للو
السمحاء ولاللتزام بأحكامها فيما يتعلق بأوضاعهم يف بالد الغربة، ومن ذلك موضوع 

التمهيد وثالثة حماور : والذي سأتناوله بإجياز من خالل" اإلقامة خارج ديار اإلسالم" 
. ، ودار احلربدار اإلسالم: دارين إىلأما التمهيد فيكون بشأن تقسيم العامل . واخلامتة

الوطن يف اإلسالم، انقطاع اهلجرة، اإلقامة املؤقتـة واإلقامـة   : أما احملاور فتكون حول
  . وأما اخلامتة فهي تشمل النتائج والتوصيات. الدائمة

وآمل أن أُوفق يف معاجلة هذا املوضوع، فإن أحسنت فذلك بفضل اهللا وتوفيقه، 
  . ن قصرت فهو من نفسيإو

على جهودهم  أمريكابلمجمع فقهاء الشريعة لى األمانة العامة وأشكر القائمني ع
  . الطيبة و املثابرة، وأشكرهم ألم حفّزوين للبحث يف هذا املوضوع

سأل اهللا العلي القدير الصالح لنا و هلم يف الدنيا واآلخرة،  وأن يكون باطننـا  أو
  .خري من ظاهرنا، وأن يكون ظاهرنا صاحلاً

 
  عكرمة صبري. د

   يف القدس           
  هـ١٤٢٦مجادى األوىل  ١٩
   م٢٥/٦/٢٠٠٥         
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١٩٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  التمھید
  

دار اإلسالم، : قسمني إىل) الكرة األرضية ( لقد قسم الفقهاء واتهدون العامل   
نة الثامنة يف الس) الفتح األعظم(وبرز هذا التقسيم واضحاً بعد فتح مكة . و دار احلرب

ومن ذلـك مـا وجهـه    . م كما جاء ما فهمه الصحابة رضي اهللا عنهم٦٢٩للهجرة 
 إىلالصحايب القائد سيف اهللا املسلول خالد بن الوليد رضي اهللا عنه من رسالة مطولـة  

وجعلت .... ."أهل احلرية يف العراق، وقد كانوا على دين النصرانية، وقال يف رسالته 
ن العمل أو أصابته آفة من اآلفات أو كان غنياً فافتقر وصار أهل هلم أميا شيخ ضعف ع

دينه يتصدقون عليه طُرحت جزيته وعيل من بيت مال املسلمني وعياله ما أقام بـدار  
غري دار اهلجرة ودار اإلسـالم فلـيس علـى     إىلفإن خرجوا ... اهلجرة ودار اإلسالم

  .)١( ... ".املسلمني النفقة على عياهلم
ومعىن ) دار اإلسالم ( الرسالة يتضح أن املسلمني يعيشون يف دار اهلجرة فمن هذه 

  .دار احلرب إىلهذا أن اخلروج من دار اإلسالم يكون خروجاً 
ولكن ال يعين هذا أن احلرب تكـون قائمـة    –كما اصطلح الفقهاء على ذلك  -

ـ ) دار احلرب ( إمنا لفظ و. رة فعالً بني املسلمني وغريهمودائ دار ( ن للتمييز ع
يد ما ذهب إليه العلّامة حممد أبو زهرة وغريه من أن األصل ؤين إذ أإو) اإلسالم 

تعد  يف العالقة بني املسلمني وغريهم هي عالقة سلم ال عالقة حرب، وأن احلرب
   .)٢(طارئة ويف حاالت استثنائية

هذا ومل يرد أن اعترض أي صحايب على مضمون الرسالة اليت وجهها خالد بـن  
سكوتياً علـى   وعليه فيعد ذلك إمجاعاً. أهل احلرية يف العراق إىللوليد رضي اهللا عنه ا

                                                
 .١٥٥:١٥٦ص . عة السلفية بالقاهرةاملطب -هـ  ١٣٠٢طبعة بوالق سنة  –اج أليب يوسف كتاب اخلر)١(
 .٥٢ ة يف اإلسالم حملمد أبو زهرة صكتاب العالقات الدولي)٢(
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١٩٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

   )١(.مجاع السكويت من األدلة الشرعية لدى احلنفية ورأي للحنابلةاملعلوم أن اإلو. سالةالر
تقسيم  نبيان آراء املذاهب الفقهية بشأيف هذا اال، ولو بشكل موجز،  وحيسن

  :العامل
دار : داريـن  إىلقسموا العـامل  ): املالكية واحلنفية واحلنابلة ( مهور رأي اجل -١

   .)٢(إسالم، ودار حرب
يعلـى مـن    رأي الشافعية وحممد بن احلسن الشيباين من احلنفية والقاضي أيب -٢

 .)٣(دار إسالم، ودار حرب، ودار عهد: ثالثة أقسام إىلقسموا العامل : احلنابلة
ددة لكل من دار اإلسالم ودار احلرب ودار العهد وأسوق اآلن التعريفات املتع

فمن هذه التعريفات ما يركّز على األحكام املطبقة يف البالد، : لدى املذاهب الفقهية
ومنها ما يركّز على السكان يف هذه البالد، ومنها ما يركّز على األمرين معـاً أي  

: الح العلماء فهـو يف اصط" الدار " أما تعريف . على األحكام وعلى السكان معاً
  .)٤(لذي له منعة ومحاية وسلطان مستقلالوطن ا

                                                
  / علـم أصـول الفقـه    إىلواملـدخل   ،٥١ عبـد الوهـاب خـالف ص   / أصول الفقـه كتاب علم  )١(

 .١٧٠: ١٦٩ عبد الكرمي زيدان ص/ هالفق والوجيز يف علم أصول ٣١٤وص ٣١١معروف الدوالييب ص
جمموع فتاوى ابن تيمية و ،١٣٠ ص ٧وبدائع الصنائع للكاساين جـ ،١٨٨ص  ٢حاشية الدسوقي جـ )٢(

ـ / وكتاب أحكام أهل الذمة البن قيم اجلوزية حتقيق الدكتور ،٢٨١ ص ١٨جـ   ١صبحي الصاحل جـ
 .٣٦٦ ص

السلطانية  واألحكام ،١٦٩٩ ص ٥سري الكبري جـوشرح ال، ٢٣٣وص  ٢٣٢ ص ٤مغين احملتاج جـ )٣(
 .٥٣ ة يف اإلسالم حملمد أبو زهرة صوالعالقات الدولي ،١٣٢للقاضي أيب يعلى ص 

 .٢٦٦ ص ٨وهبه ا لزحيلي جـ/ كتاب الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور الشيخ )٤(
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٢٠٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  :التعریفات لدار اإلسالم
وقال ذا التعريف " ما قامت فيها شعائر اإلسالم، ولو استوىل عليها الكفار "  -١

سالم وأقيمت فيه شـعائر  ىن هذا أن أي بلد سبق أن حكم باإلمع )١(.املالكية
فال تنقلب دار اإلسـالم  . ار يعد من دار اإلسالماإلسالم مث استوىل عليها الكف

جرد استيالء دولة كافرة عليها ما دام جيري فيها بعض أحكام مبدار احلرب  إىل
وعلى هذا تعد فلسطني وحنوها من البالد العربية اليت احتلـت عـام   . اإلسالم
وجيب على املسلمني . م جزءاً يف األصل من دار اإلسالم١٩٦٧م وعام ١٩٤٨

. ميف مجيع بقاع العامل الدفاع عنها واسترداد ما اغتصب باعتبارها دار إسـال 
فقد أصبحت فعالً دار حرب حيث مل تبق فيها ) أسبانيا(خبالف بالد األندلس 

أحكام إسالمية مطبقة، كما مل يبق فيها سكان مسلمون، وال حول وال قوة إال 
دار اإلسالم بـل   إىلإعادا  من حماوالت املسلمني من عولكن هذا ال مين. باهللا

  .جيب عليهم ذلك
وهلـم   )٢(وقال ذا التعريف احلنفية" البالد اليت جتري فيها أحكام اإلسالم "  -٢

وة، وهلـم عليهـا   هي ما كان للمسلمني فيها العزة واملنعة والق" تعريف آخر 
    .)٣( "السيادة والسلطان

 ة،وهلم عليها السيادة والسلطانهي ما كان للمسلمني فيها العزة واملنعة والقو"  -٣
الدار الـيت يسـكنها    "وقال ذا التعريف الشافعية وهلم تعريف آخر وهو " 

أو . ن كان فيها أهل ذمة،أو فتحها املسلمون وأقروهـا للكفـار  إواملسلمون، 

                                                
 .١٨٨صفحة  ٢حاشية الدسوقي جـ )١(
 .٦٨واخلراج أليب يوسف صفحة  ٧٩٠صفحة  ٥البناية يف شرح اهلداية للعيين جـ )٢(
مـروان  /وكتاب العالقات الدولية يف اإلسـالم للـدكتور   ٧٨ : ٧٧ص  ١٠املبسوط للسرخسي جـ )٣(

 .٩:  ٨القدومي ص 
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٢٠١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

وهي كل بلد " وتعريف ثالث هلم ، )١("ا يسكنوا مث جالهم الكفار عنهاكانو
د والبصرة، أو أسلم أهلها عليها كاملدينة املنورة واليمن، بناها املسلمون كبغدا

الرقبة لنـا،   أو فتحت صلحاً كالقدس، على أن تكون أو فُتحت عنوة كخيرب،
 .)٢(وهم يسكنوا خبراج

يف البـن  وهذا التعر" هي اليت نزهلا املسلمون وجرت عليها أحكام اإلسالم "  -٤
هي كل دار كانت الغلبـة فيهـا   " وتعريف آخر  .)٣(قيم اجلوزية من احلنابلة

ف للقاضي أيب يعلى مـن  وهذا التعري." ألحكام اإلسالم دون أحكام الكفار
  .)٤(احلنابلة

أن دار اإلسالم هـي مـا كـان     إىلفمن هذه التعريفات ميكن أن نتوصل 
هذا وقد أمجع .  للمسلمني فيها العزة واملنعة والقوة وهلم عليها السيادة والسلطان

لو استوىل عليها الكفار فيما ر اإلسالم ال تصبح دار حرب حىت وعلى أن دا الفقهاء
ظهرت بعض األحكام ين على أداء شعائرهم الدينية أو بعد، ما دام املسلمون قادر

سالم بغـض  حتكم باإلجرد أن مبسالم إأما دار احلرب فإا تصبح دار . الشرعية
   )٥(.النظر عن دين املواطنني
  :الحربالتعریفات لدار 

                                                
واية احملتاج  ،٢٦٩ ص ٩ين وابن القاسم العبادي جـحتفة احملتاج البن حجر اهليثمي مع حاشية الشروا )١(

ـ وحاش ،٨١ ص ٨جـ شرح املنهاج للرملي إىل وحاشـية   ،٢٢٢ ص ٤ية البجريمي على اإلقناع جـ
 .٢٨٦ص  ١٥وتكملة اموع جـ، ٢٢٦ ص ٤قليويب وعمرية جـ

 .٢٠٤ ص ٦حاشية الشرواين جـ )٢(
 .٣٦٦ ص ١صبحي الصاحل جـ /كتاب أحكام أهل الذمة البن قيم اجلوزية حتقيق الدكتور)٣(
 .٢٤٢ األحكام السلطانية أليب يعلى صكتاب )٤(
ـ   وبلغة ا ،١٨٨ ص ٢لدسوقي على الشرح الكبري جـحاشية ا )٥(  ١لسالك على  الشـرح الصـغري جـ

ـ  وحاشية ١٣٠ ص ٧وبدائع الصنائع جـ، ٣٣٥ص وايـة  ، ٢٥٣ ص ٣رد احملتار البن عابدين جـ
 . ٩٠ ص ١٠واملغين جـ، ٢٠٤ ص ٦لشرواين مع حتفة احملتاج جـوحاشية ا  ،٧٨ ص ٨احملتاج جـ
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٢٠٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

هناك تعريفات متعددة لدار احلرب، كما هو احلال يف تعريف دار اإلسـالم،    
  :أذكر بعضاً منها

  )١(وقال ذا التعريـف احلنفيـة  . " هي الدار اليت يكون السلطان فيها حربياً"  -١
   .)٢("فيها بأمر عظيمهم وتكون حتت قهرههي البالد اليت جتري " كما قالوا 

مبعىن أن البالد تقع حتـت   )٣( وهذا رأي احلنابلة" لكفارما يغلب فيها حكم ا"  -٢
وتعريف آخر للقاضي أيب يعلى . سيطرة الكفار ومل يسبق أن حكمت باإلسالم

ألحكام الكفـر دون   هي كل دار كانت الغلبة فيها: دار الكفر" من احلنابلة 
  .)٤( "أحكام اإلسالم

لب عليهم الكفار، أو البلد إن دار الكفار هي البلد اليت كانت للمسلمني فغ"  -٣
اليت مل يفتحه املسلمون من قبل، أو فتحها املسلمون وتغلب الكفـار علـيهم   

 )٥( قال ذا التعريـف الشـافعية  و." منه شأفة املسلمني كاألندلس واستأصلوا
فإن احلالتني الثانية والثالثة . ويالحظ أن تعريف الشافعية تضمن ثالث حاالت

. أما احلالة األوىل فقد انفرد فيها الشافعية. هب الفقهيةموضع إمجاع لدى املذا
إن دار احلرب هي البالد غري اإلسالمية اليت مل تـدخل حتـت   : وميكن القول

أنـه   إىلمع اإلشارة . صالًأسلطان املسلمني، أو ال تظهر أحكام اإلسالم فيها 
. ليس بالضرورة أن تكون العالقة بني املسلمني و غريهم هي عالقـة حـرب  
 .فاألصل أن تكون العالقة هي عالقة سالم ومعاهدات واتفاقات وحسن جوار

 .أفيت بهوهذا ما أميل إليه و

                                                
 .١٦٩٩ ص ٥لسري الكبري جـشرح ا )١(
واحلقوق الدولية اخلاصة  ،١٣١: ١٣٠ص ٧وبدائع الصنائع جـ، ٧٩٠ص ٥البناية يف شرح اهلداية جـ )٢(

 .٢٩  اإلسالم للدكتور مجال حشاش صيف
 .١٢١ ص ٤واإلنصاف للمرداوي جـ، ٣١٣ ص ٣مد بن مفلح جـاملبدع شرح املقنع حمل )٣(
 .٣٦٦ ص ٢الذمة البن قيم اجلوزية جـ وأحكام أهل ٢٤٣صفحة  األحكام السلطانية أليب يعلى )٤(
 .٢٨٦ ص ١٥تكملة اموع جـ )٥(
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٢٠٣  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  :تعریفات لدار العھد
دار العهد هي الدار اليت تكون دار ذمة باملنعة وامللك، وإمنا يكون ذلـك  "  -١

أي   .)١(ا تعريف حملمد بن احلسن الشيباينوهذ." بالسلطان الذي حيكم فيها
  .حيكم على دار العهد اعتماداً على الدين الذي يعتنقه السلطان

إن دار العهد هي البالد اليت مل يظهر عليها املسلمون، وعقد أهلُها الصلح "  -٢
وال . بينهم وبني املسلمني على شيء يؤدونه من أراضيهم يسـمى خراجـاً  

هد غري وسهم ألم يف غري دار اإلسالم، ودار العءتؤخذ منهم اجلزية على ر
  .)٢( وقال ذا التعريف الشافعية واحلنابلة" دار اإلسالم إىلمضافة 

كل ناحية صاحل عليها املسلمون أهلها بترك القتال على أن تكون األرض "  -٣
وهذا التعريف للمـاوردي مـن   ." ألهلها، وللمسلمني اخلراج عن أراضيهم

ـ  )٣(.الشافعية ان يف الفحـوى  ويالحظ أن التعريفني الثاين والثالث متطابق
  .حد بعيد إىلواملضمون 

املتعارف عليه يف السياسـة  " احلياد " وأرى أن مفهوم دار العهد قريب من فكرة 
إِالَّ الَّذين يصـلُونَ إىل قَـومٍ   ﴿ :تعاىلويستدل بقوله سبحانه و. الدولية يف هذه األيام

 ترصح وكُمآؤج أَو يثَاقم مهنيبو كُمنيب مهملُواْ قَوقَاتي أَو لُوكُمقَاتأَن ي مهوردص
م ولَو شاء اللّه لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقَاتلُوكُم فَإِن اعتزلُوكُم فَلَم يقَاتلُوكُم وأَلْقَواْ إِلَيكُ

  .)٤(﴾السلَم فَما جعلَ اللّه لَكُم علَيهِم سبِيالً
  .دارين إىلثالث دور أدق من تقسيمه  إىلأن القائلني بتقسيم العامل وأرى 

                                                
 .١٦٩٩ ص ٥شرح السري الكبري جـ )١(
ـ  وأحكام أهل ،٢٣٣ ص ٤ومغين احملتاج جـ ،١٠٣ ص ٤األم جـ )٢(  ص ٢الذمة البن قيم اجلوزية جـ

 .١٣٣ األحكام السلطانية أليب يعلى صو ،٤٧٦
 .١٣٨ السلطانية للماوردي صاألحكام  )٣(
 .٩٠:النساء )٤(
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٢٠٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 
  الوطن في اإلسالم

  .مفهوم الوطن، حب الوطن وأمهيته: يف هذا احملور مسألتان، مها
 

  مفھوم الوطن
 يف القرآن الكرمي ويف السنة النبوية املطهرة، وإمنـا وردت " الوطن " مل يرد لفظ 

الدار، الديار، البلد، البالد يف مئـات مـن اآليـات الكرميـة      ،األرض: فيهما ألفاظ
واألحاديث النبوية الشريفة باعتبار هذه األلفاظ مقترنة بالدين وبالقائمني علـى أمـر   

ال ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في ﴿ :تعـاىل الدين، فمن ذلك قوله سبحانه و 
دينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَن تبروهم وتقِْسطُوا إِلَـيهِم إِنَّ اللَّـه يحـب    ال

 نيقِْسطالْم  ارِكُمين دوكُم مجرأَخينِ وي الدف لُوكُمقَات يننِ الَّذع اللَّه اكُمهنا يمإِن
اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهونَ ومالظَّال مه كلَئفَأُو ملَّهوتن يمو مهلَّوووأرى أن  )١(﴾أَن ت

البلد والبالد، بل أرى الديار ومفهوم الوطن ليس بعيداً يف الداللة عن األرض والدار و
ألن مفهوم الـوطن  . أن املفهوم اإلسالمي للوطن أوسع منه لدى مفهوم الغرب للوطن

ق من الثورات القومية ومن اجلنسيات األوروبية املختلفة اليت راحت لدى الغرب قد انطل
تنادي بضرورة استقالهلا عن غريها من القوميات ألسباب عرقية أو جغرافية أو لغوية أو 

عات الدمويـة  اوبدأت تتحدد مالمح الوطن يف الغرب من خالل تلك الصـر . سواها
ادة ترفع كل دولة منها علماً متميزاً هلا األوروبية اليت انتهت بقيام دول مستقلة ذات سي

يف حني أن الـوطن يف املفهـوم    .)٢(طنياً خاصاً هلا أيضاًعن غريها كما تتخذ نشيداً و
                                                

 .٩ : ٨ :املمتحنة )١(
 .١٠ص  -فلسطني -عبد الرمحن عباد/ للمفكر اإلسالمي الدكتور) سالم الالعنف يف اإل( كتاب )٢(
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٢٠٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 إىلاإلسالمي هو األرض اليت يسكن عليها املسلمون وختضع لنظام حكمهم دون النظر 
أو الدينية، وأن الوطن االعتبارات والفوارق اجلنسية أو العرقية أو القومية أو العنصرية 

سلم املواطنون أو مل أاملسلم، سواء ) احلاكم ( و صل إليه السلطان  ميتد كلمااإلسالمي 
يسلموا أي أن احلدود اجلغرافية يف الوطن اإلسالمي ليست ثابتة جامدة بل هي متحركة 

  . األوسع واألعمق إىل
 

  حب الوطن وأھمیتھ
يات الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة يفهم منها أمهيـة  هناك جمموعة من اآل   

  :الوطن وحب اإلنسان له بعامة، ولدى املسلم خباصة
لَو أَنا كَتبنا علَيهِم أَن اقْتلُواْ أَنفُسكُم أَوِ اخرجواْ مـن  و﴿تعاىل يقول سبحانه و -١

مهنيلٌ مإِالَّ قَل لُوها فَعارِكُم ميفاهللا عز وجل قرن صعوبة اخلـروج مـن    )١( ﴾د
بعاد واإلخراج من البالد مواز جلرمية قتل الـنفس  اإل الديار بقتل النفس لبيان أن

  .من الكبائر، واالنتحار كما هو معلوم )حاراالنت(
أشد وأكرب من قرر القرآن الكرمي بأن إخراج الناس من ديارهم هو فتنة، والفتنة  -٢

وإِخراج أَهله منه أَكْبر عند اللّه والْفتنةُ أَكْبـر مـن   ﴿ :جلفيقول عز والقتل 
  .)٢(﴾الْقَتلِ

يعد مقابل الثبـات  اخلروج من الديار  نأ إىلشار القرآن الكرمي يف موضع ثالث أ -٣
والدين، أي هناك ربط بني اإلبعاد من البالد وبني الكفـر لقولـه   على العقيدة 

وقَالَ الَّذين كَفَرواْ لرسلهِم لَنخرِجنـكُم مـن أَرضـنا أَو   ﴿: اىلتعسبحانه و

                                                
 .٦٦:النساء  )١(
 .٢١٧ :البقرة  )٢(
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٢٠٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

   .)١(﴾لَتعودنَّ في ملَّتنا
بعاد من البالد ملربر شرعي للقتال دف استرجاع احلقوق والـدفاع  إن اإلهذا و -٤

وما لَنا أَالَّ ﴿ الديار فيقول عز وجل على لسان بين إسرائيل إىلعن النفس والعودة 
     .)٢( ﴾نقَاتلَ في سبِيلِ اللّه وقَد أُخرِجنا من ديارِنا

املدينة بأمر مـن اهللا رب   إىلمكة مهاجراً  حينما غادر رسولنا األكرم حممد  -٥
ما أطيبك من بلد وأحبـك إيلّ، ولـوال أن قـومي    ((ئالً العاملني التفت إليها قا
   .)٣( ))كنت غريكأخرجوين منك ما س

رأيـت  : روى الصحايب اجلليل عبد اهللا بن عدي بن احلمراء رضي اهللا عنه قائالً -٦
واِهللا إنك خلـري أرض اهللا  ((واقفاً على احلزورة فقال خماطباً مكة  رسول اهللا 

  .)٤( ))وأحب أرض اهللا إىل اهللا، ولوال أين أُخرجت منك ما خرجت
باهلجرة واخلروج من مكة  اهللا عز وجل لرسوله كيف نوفق بني أمر : والسؤال

ولـوال أين  ((وقولـه  " ولوال أن قومي أخرجوين منك ما سكنت غريك × وبني قوله
   .))أُخرجت منك ما خرجت

                                                
 .١٢ :إبراهيم  )١(
 .٢٤٦:البقرة  )٢(
هذا حـديث  : ، وقال الترمذي٣٨٦١باب يف فضل مكة برقم  الترمذي يف سننه كتاب املناقبأخرجه  )٣(

 .٥٥٣٦حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم 
هذا حـديث  : ، وقال الترمذي٣٨٦٠الترمذي يف سننه كتاب املناقب باب يف فضل مكة برقم أخرجه  )٤(

، وأمحد يف مسنده ٣٠٩٩فضل مكة برقم  حسن غريب صحيح، وابن ماجه يف سننه كتاب املناسك باب
يف أكثر من موضع منها يف أول مسند الكوفيني من حديث عبد اهللا بن عدي بن احلمراء الزهري بـرقم  

، وصـححه  ٢٣٩٨من مكـة بـرقم    ×، والدارمي يف سننه كتاب السري باب يف إخراج النيب ١٧٩٦٦
 .٢٥٢٣األلباين يف أكثر من موضع منها صحيح ابن ماجه برقم 
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إن موقف أهل مكة املتعنت واملتصلب يف وجه الدعوة اإلسالمية هـو   :واجلواب
فلو مل يأمر . من اهللا رب العاملنيأما تنفيذ عملية اهلجرة فكان بأمر . يف اهلجرة بالسب

  .باهلجرة ملا هاجر من مكة اهللا عز وجل رسوله الكرمي 
مبكة املكرمة وحبه هلـا   هذا ويفهم من هذين احلديثني الشريفني تعلّق الرسول 

وعليه فإن حب الوطن أمر فطري، وأن ديننا اإلسالمي  .أا مسقط رأسه إىلباإلضافة 
  .إلنسانيةالعظيم يواكب الفطرة ا
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 
  انقطاع الھجرة

  
املدينة املنـورة،   إىلالبديل عن اهلجرة، ثواب اهلجرة : يف هذا احملور ثالث مسائل

  .مفهوم آخر للهجرة
 

  البدیل عن الھجرة
) ٤٠(رقم ) آية اهلجرة  (أن سوق  إىللقد أشار علماء التفسري واحلديث الشريف 

قبلها وبعدها ليدل على أن اجلهاد هـو  : خالل آيات اجلهاد) براءة ( يف سورة التوبة 
البديل عن اهلجرة اليت توقفت بالفتح األعظم ملكة املكرمة يف السنة الثامنـة للـهجرة   

ال هجرة بعد الفتح، ولكن جهـاد ونيـة، وإذا   (( واستدلوا أيضاً بقول الرسول 
جئت : ومبا روى الصحايب اجلليل جماشع بن مسعود السلمي قال )١())فرتم فانفروااستن

. يا رسول اهللا بايعه على اهلجـرة : بعد الفتح فقلت رسول اهللا  إىلبأخي أيب معبد 
علـى  (( فبأي شيء تبايعه؟ قال : قال جماشع ))قد مضت اهلجرة بأهلها(( فقال 

  .الفتح األعظم -أي بعد فتح مكة) الفتح  بعد(  )٢())اإلسالم واجلهاد واخلري

                                                
، ومسـلم يف  ٢٥٧٥أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلهاد والسري باب فضل اجلهاد والسري برقم  )١(

 .٣٤٦٨صحيحه كتاب اإلمارة باب املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد برقم 
قم أخرجه بلفظه مسلم يف صحيحه كتاب اإلمارة باب املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهـاد بـر   )٢(

، وأخرجه بلفظ قريب البخاري يف صحيحه كتاب اجلهاد والسري باب البيعـة يف احلـرب أن ال   ٣٤٦٦
 .٢٧٤٢يفروا برقم 
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 زحكم شرعي يتعلق باهلجرة ومفاده بأنه ال جيـو  إىلهذا وقد توصل الفقهاء   
شرعا مفارقة األوطان إال إذا كانت اهلجرة من أجل اجلهاد يف سبيل هللا أو بنية خالصة 

 ىلإهللا عز وجل كطلب العلم أو السعي للرزق أو الفرار بالـدين وبقصـد العـودة    
املدينة تبقـى قائمـة    إىلحق الصحابة الذين هاجروا من مكة يف فاهلجرة  )١(.األوطان

حبقهم أي ينبغي عليهم أن يقيموا باملدينة املنورة وال جيوز هلم أن يستقروا مبكة، وإمنـا  
وباملقابل فإن املسلمني الذين بقوا يف مكـة ومل  . حيق هلم أن يزوروها دون نية اإلقامة

 إىلاملدينة قبل فتح مكة فإنه ال جيوز هلم شرعا أن يهاجروا من مكـة   إىلا يهاجروا منه
  .املدينة بعد الفتح األعظم الذي متّ يف السنة الثامنة للهجرة

 

 
  ثواب الھجرة إلى المدینة

  

ينبغي على املهاجرين من الصحابة رضي اهللا عنهم أن حيافظوا على ثواب هجرم 
حلـال   وقد رثى الرسـول  . بنية اإلقامة املستمرة يف املدينة املنورةحبيث يستقرون 

الصحايب سعد بن خولة من بين عامر بن لؤي ألنه ترك املدينة املنورة واسـتقر مبكـة   
اللهم ... ((من حديث شريف مطول  ×املكرمة وتويف فيها فخسر ثواب اهلجرة فيقول 

 )٢())، ولكن البائس سعد بن خولـة أمضِ ألصحايب هجرم وال تردهم على أعقام
وال تنقصها عليهم  -ثواب اهلجرة  -أي أمتها هلم ) مضِ ألصحايب هجرم أ( ومعىن 

مكة املكرمة فيخسروا ثواب  إىلووفقهم لإلقامة والثبات باملدينة املنورة، وأن ال يرجعوا 
 مكـة  نه تويف يفحلاله أل اهلجرة كما حصل مع سعد بن خولة الذي رثى الرسول 

                                                
 وكتـاب  ،١٠ص ١٥وجـ ٨٠ص  ١٤جـ -اب فضل اجلهادب -لإلمام العيين )لقارئعمدة ا( كتاب  )١(

 .١١٥ ص ٦جـ-باب ا هلجرة -العسقالين مام ابن حجرلإل) ح الباريفت(
سعد بـن خولـة    ×جه البخاري يف صحيحه يف أكثر من موضع منها كتاب اجلنائز باب رثاء النيب أخر )٢(

 .٣٠٧٦، ومسلم يف صحيحه كتاب الوصية بالثلث برقم ١٢١٣برقم 
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٢١٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

فاهلجرة من دار اإلسالم قد انقطعت سواء من املدينة املنورة أو   .)١(فخسر ثواب اهلجرة
من أي بلد من ديار اإلسالم، ولكن الفقهاء قد اسـتثنوا بعـض    من مكة املكرمة أو

دار احلرب للضـرورة شـريطة أن    إىلاحلاالت اليت تستدعي اهلجرة من ديار اإلسالم 
 زاألوطان ويتلخص قوهلم بأنه ال جيو إىلحلرب مؤقتة وبنية العودة تكون اإلقامة يف دار ا

شرعاً مفارقة األوطان إال إذا كانت اهلجرة من أجل اجلهاد يف سبيل اهللا أو بنية خالصة 
أمـا   .)٢(ق أو الفرار بالدين وبقصد العـودة هللا عز وجل كطلب العلم أو السعي للرز

  .هي واجبة كما سيأيت توضيحهدار اإلسالم ف إىلاهلجرة من دار احلرب 
 

 
  مفھوم آخر للھجرة

اهلجرة املعنوية املتمثلة جر املعاصي واآلثام : هناك مفهوم آخر للهجرة، وهو  
والسيئات واملوبقات، فاهلجرة ذا املعىن تكون هجرة مستمرة مع اهللا رب العاملني وهي 

اهدة النفس يف طاعة اهللا، وتتعلق بكل مسلم أي جم)  جهاد النفس(  تفيد اجلهاد األكرب
يوم القيامة، وقد وردت عدة أحاديث نبوية شريفة يف  إىلوتالزمه يف كل زمان ومكان 

  :هذا اال، أذكر منها
روى الصحايب اجلليل عبد اهللا بن حبشي رضي اهللا عنه، يف حديث مطول، أن  -١

 )٣())حرم اهللا عليهمن هجر ما (( ×فضل؟ فقال أفأي اهلجرة : سئل رسول 

                                                
 .٤٨٩ : ٤٨٨عكرمة  صربي ص / للدكتور املنتقى من أحاديث املصطفى )١(
(  ، وكتاب١٠ ص ١٥وجـ ٨٠ص  ١٤جـ-باب فضل اجلهاد -العيينلإلمام ) عمدة القارئ( كتاب  )٢(

 .١١٥ ص ٦جـ -باب اهلجرة -العسقالين لإلمام ابن حجر) فتح الباري بشرح  صحيح البخاري 
، وأمحد يف مسنده يف أكثـر  ١٢٣٧أخرجه بلفظه أبو داود يف سننه كتاب الصالة باب طول القيام برقم  )٣(

، ١٤٨٥٤هللا بن حبش رضي اهللا تعاىل عنه برقم من موضع أقرا لفظاً من مسند املكيني من حديث عبد ا
 .١٢٨٦وصححه األلباين يف صحيح أيب داود برقم 
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  .فهذا احلديث الشريف يوضح بأن ترك احملرمات من أفضل أنواع اهلجرة
املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، واملهاجر من ((  قال رسول اهللا  -٢

فاملسلم احلق هو الذي ال يؤذي اآلخرين بلسانه ويده  )١())هجر ما ى اهللا عنه
هم وأمواهلم، وأن املهاجر هو الذي يهجـر  وال يعتدي عليهم وال على أعراض

يقوم بالواجبات ويلتزم  ياحملرمات واملنهيات، ويترك املوبقات، وبالتايل فهو الذ
 .بالطاعات

على مفهوم  املهاجر، وذلك يف خطبـة الـوداع    لقد أكد رسولنا األكرم  -٣
نبوي تلك اخلطبة اليت تعد أطول حديث ) يف السنة العاشرة للهجرة ( املشهورة 

أن هذه اخلطبـة   إىلشريف حفل بأحكام تشريعية متعددة ومتنوعة، باإلضافة 
فأوضحت ما كان مبهماً، وفصلت ما كان جممالً،  ×ريات حياته أخجاءت يف 

أال أخربكم من .. ." وقيدت ما كان مطلقاً، وخصصت ما كان عاماً فيقول 
نه الناس على أمـواهلم  من أم: واملؤمن. من سلم الناس من لسانه ويده: املسلم

من جاهد نفسه يف : وااهد. من هجر اخلطايا والذنوب: واملهاجر. وأنفسهم
   )٢( ."طاعة اهللا عز وجل

 
                                                

، ٩أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اإلميان باب املسلم من مسلم املسلمون من لسانه ويـده بـرقم    )١(
أفضـل   وأخرج اجلزء األول منه مسلم يف صحيحه كتاب اإلميان باب بيان تفاضل اإلسالم وأي أمـوره 

 .٥٨برقم 
أخرجه أمحد يف مسنده يف باقي مسند األنصار من حديث فضالة بن عبيد األنصاري رضي اهللا عنه برقم  )٢(

باب من جاهد نفسـه يف طاعـة اهللا يف كتـاب    : ، وبوب البخاري يف صحيحه جبزء منه مساه٢٢٨٣٣
ذلك يف سننه كتـاب فضـائل   ااهد من جاهد نفسه و ×الرقاق، وأخرج الترمذي جزءاً منه وهو قوله 

، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم ١٥٤٦اجلهاد باب ما جاء يف فضل من مات مرابطاً برقم 
٥٤٩. 



      

  حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 
  اإلقامة المؤقتة واإلقامة الدائمة

  في دار الحرب
  .م دار احلرب، اإلقامة الدائمةدخول املسل: يشمل هذا احملور مسألتني، مها

 
  دخول المسلم دار الحرب

ميكن أن يدخل املسلم دار احلرب ملصلحة عامة للمسلمني، وميكن أن يدخلـها  
  :ملصلحة شخصية له، على النحو اآليت

ذلك إذا كان سـفرياً أو  : دخول املسلم دار احلرب ملصلحة عامة للمسلمني - أ
اهللا عز وجل، أو كان طالب علم فريد فيه  إىلداعياً  رسوالً لدولته، أو كان

مصلحة للمسلمني، ففي هذه احلالة فإن الفقهاء جييزون شرعاً هذا الـدخول  
وال مينعون منه، بل إن طبيعة اإلسالم تقتضي إقامة مثل هذه العالقات لتبليغ 

  :دعوة اهللا عز وجل للناس كافة وإلقامة احلجة عليهم، ولكن بشروط، وهي
 .ن ال يمنع املسلم من القيام بواجباته الدينيةأ -١
 .أن ال جيرب املسلم على ارتكاب حمرم من احملرمات مثل أكل حلم اخلرتير -٢
ديار اإلسـالم   إىلأن تكون اإلقامة يف دار احلرب إقامة مؤقتة، وبنية العودة  -٣

   .)١( بعد أن ينتهي من املهمة املوكولة إليه

                                                
ـ ومطالـب أويل النـه   ،٤٢٨ ص ١٠واملغين جـ، ٢٣٧ ص ٤ين احملتاج جـمغ )١(  ،٥٨٠ ص ٢ى جـ

 .١٧٥ : ١٧٤حشاش ص  مجال/ واحلقوق الدولية يف اإلسالم للدكتور  ،٢٠٧ ص ٤اإلنصاف جـو



      

   حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم 
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  :األدلة الشرعیة على ذلك
ستة من أصحابه مع رهط مـن قبيلـة    بعث النيب : أصحاب الرجيع قصة -١

عضل وقارة جبوارهم ومحايتهم وذلك ليعلموهم القرآن الكرمي ويفقهوهم يف 
واستشـهدوا   ،ولكن الذي حصل أن متّ الغدر م من قبائل أخرى ،اإلسالم

مجيعاً ومنهم عاصم بن ثابت األنصاري ومرثد بن أيب مرثد وخبيـب بـن   
جيوز للمسـلم أن يـدخل دار    ويؤخذ من هذا الدليل الشرعي أنه. )١(عدي

  .حبماية وجوار غري املسلمنياحلرب 
أربعني صحابياً وأمر عليهم الصحايب اجلليـل   بعث النيب : قصة بئر معونة -٢

أهل جند، وكان هؤالء الصحابة يف جوار ومحاية  إىلاملنذر بن عمرو اخلزرجي 
ي حصل أن وس بين عامر، ولكن الذءسنة من رأيب عامر بن مالك مالعب األ

اللتني ) األوىل والثانية(ويؤخذ من هاتني احلادثتني  .)٢(غُدر م من قبائل أخرى
لكفـر  ة أنه جيوز للمسلم أن يـدخل دار ا اللتني وقعتا يف السنة الرابعة للهجر

اإلسـالم أو ليـؤدي    إىلحبماية وجوار غري املسلمني، وذلك دف أن يدعو 
  .كالسفراء مهمة معينة

يف أواخر السنة السادسة للـهجرة   بعث الرسول : مكاتبة امللوك واألمراء -٣
عدد من امللوك واألمـراء يف زمانـه    إىلوأوائل السنة السابعة للهجرة كتباً 

  اإلسالم ويستدل فيهـا بآيـات مـن القـرآن الكـرمي،       إىليدعوهم فيها 
وك واألمراء كل علـى  هؤالء املل إىلالسفراء حلمل هذه الرسائل  ×وكلّف 

                                                
ـ  وسرية ابن هشـام وذلك يف كتاب ... عنون البخاري يف صحيحه لباب مساه غزوة الرجيع )١(  ص ٣جـ

عـاد يف هـدي   وزاد امل ،٣٩ص ٦سرية خري العباد للشامي جـ شاد يف اهلدي واإلوسبل  ،١٨٠: ١٧٨
 .٩٧ صة سيد املرسلني حملمد اخلضري ونور اليقني يف سري ،٢٤٤ ص ٣خري العباد جـ

، ومسلم يف صـحيحه  ٢٨٣٦أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلهاد والسري باب العون باملدد برقم  )٢(
 .١٠٩٠برقم ... كتاب املساجد ومواضع الصالة باب استحباب القنوت يف مجيع الصالة
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 إىلالرسائل  وكان يبعث النيب ..  .(فقد ورد يف صحيح البخاري . حده
  .)١()األمراء واحداً بعد واحد 

علوم حيتاج إليهـا املسـلمون    لىعدار احلرب من أجل احلصول  إىلاخلروج  -٤
كصناعة األسلحة ودراسة صناعات فريدة ومتطـورة غـري متـوفرة يف دار    

وغيالن بن سـلمة   ،عروة بن مسعود الثقفي ث الرسول فقد بع ؛اإلسالم
وكانت  .)٣(صنعة الدبابات واانيق والضبورليتعلما  )٢(بلدة جرش إىلالثقفي 

فمن خالل هذه األدلة فإنه جيوز أن يـدخل املسـلم دار    )٤(يومئذ دار حرب
وذلك لتحقيق مصلحة عامة كما ) أي يطلب األمن واحلماية(احلرب مستأمناً 

و كان سفرياً ورسوالً للمسلمني أو دف فكاك أسرى من املسلمني يف دار ل
اهللا رب العاملني، أو كان طالباً للعلم وخباصة العلوم  إىلاحلرب أو كان داعية 

نترنت حـىت يسـتطيع   ذرة وعلوم الفضاء والكمبيوتر واإلاملهمة املتعلقة بال
  .املسلمون جماراة ركب احلضارة

دار احلرب دف التجارة أو العمل أو حتقيق أي  إىلل إذا كان سبب الدخو - ب
  :قولني علىفقد اختلف الفقهاء يف حكم هذا الدخول : أمر شخصي

  :القول األول

                                                
والرسـل   من األمراء ×عنون البخاري يف صحيحه يف كتاب أخبار اآلحاد باب مساه ما كان يبعث النيب  )١(

ومل يذكر حديثاً على شرطه بل ذكر حديثاً معلقاً عن ابن عباس رضي اهللا عنـهما  ... واحداً بعد واحد
 .أن يدفعه إىل قيصر دحية الكلب بكتابه إىل عظيم بصرى ×بعث النيب : قال

موي لياقوت احل معجم البلدان(بلدة كبرية يف اليمن ) بضم حركة حرف اجليم وفتح حرف الراء(جرش  )٢(
 .)٤١٣ ص ٥وسبل  الرشاد جـ  ١٢٦ص  ٢جـ

. آلة من آالت احلرب، و اجلمع دبابات، وكان اجلند يستخدموا هلـدم األسـوار ونقبـها   ) الدبابة (  )٣(
جلود حتـش  ) الضبور . ( وحنوها، ومجعه اانيق. من آالت احلرب وتستخدم لقذف احلجارة) املنجنيق(

 .)١٢١ ص ٤لسرية النبوية البن هشام جـا(تاريس والدروع باخلشب يتقى ا يف  احلرب كامل
 .١٢١ ص ٤وسرية ابن هشام جـ، ٩٢٤ ص ٤املغازي للواقدي جـ )٤(
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جواز دخول  إىلحيث ذهبوا ) احلنفية والشافعية واحلنابلة ( رأي اجلمهور  
ط أن ال دار احلرب مستأمناً دف التجارة أو العمل أو حنو ذلك، بشر إىلاملسلم 
ستدل اجلمهور بعدة أدلـة  ا، وقد )١(دار احلرب ما يقويهم على املسلمني إىلحيمل 

  :شرعية، منها
ثال احلنفي رضي اهللا عنه أنه قال ألهل مكة بعد أن أما ورد من حديث مثامة بن   -١

أي  واهللا ال يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حىت يأذن فيها رسول اهللا : أسلم
يسألونه بأرحامهم  رسول  إىلفكتبوا  )٢(دياً، فجهدت قريشحاصرهم اقتصا

فلو مل يكن  .)٣("مثامة ليحمل إليهم الطعام، ففعل رسول اهللا  إىلأن يكتب 
يطلب من  التعامل التجاري مباحاً بني املسلمني واملشركني ملا كتب الرسول 

  .مثامة أن يبعث هلم احلنطة وأن يتعامل معهم
بيعـاً أو عطيـة؟ أو   :اً جاء بغنم يسوقها فقال رسول اهللا لقد صح أن مشرك -٢

  .)٤("فاشترى منه شاة. ال، بيع: ملشركأم هبة؟ فقال ا:قال
                                                

ـ  ، ١٧ص ٦وشرح فتح القدير جـ، ٨٩:٩٢ص  ١٠املبسوط جـ) ١(  ،١٠٢ ص ٧وبدائع الصـنائع جـ
ـ ، ١٤١ص ٥وجـ ٤١٠ص ٤واألم جـ، ٢٣٣ص  ٢والفتاوى اهلندية جـ  ٤٦٩ص  ١٠واملغين جـ

ـ وال ،٤١٤ ص ١املغين جـ شوالشرح الكبري على هام ،٥٠٧ وص ص  ٣كايف البن قدامة احلنبلي جـ
مجـال  /واحلقوق الدولية اخلاصة يف اإلسالم للدكتور ،١٠٩ص  ٣، وكشاف القناع جـ٣٣٤:  ٣٣٣

 .احلشاش
 ).القمح ( أصاا اجلهد والتعب واجلوع الحتياجها  الشديد للحنطة : جهدت قريش) ٢(
 صحيحه كتاب املغازي باب وفـد بـىن   البخاري يف"  ×حىت يأذن النيب "أخرج اجلزء األول منه أي ) ٣(

، ومسلم يف صحيحه كتاب اجلهاد والسري باب ربط األسـري  ٤٠٢٤وحديث مثامة بن أثال برقم  ،حنيفة
هريـرة   ، وأمحد يف مسنده يف باقي مسند املكثرين من حديث أيب٣٣١٠وحبسه وجواز املن عليه برقم 

 .وزاد ابن هشام ما ذكر بعد ذلك: ، قال ابن حجر يف الفتح٩٤٥٧رضي اهللا عنه برقم 
كتاب البيوع باب الشراء والبيع مع املشركني ..." بيعاً أم عطية"... أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظ ) ٤(

ه بـرقم  ، ومسلم يف صحيحه كتاب األشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثـار ٢٠٦٤وأهل احلرب برقم 
، وأمحد يف مسنده يف مسند الصحابة بعد العشرة من حديث عبد الرمحن بن أيب بكر رضـي اهللا  ٣٨٣٢

 .١٦١٠عنه برقم 
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متر عجوة، واستهداه  -وهو مشرك -أهدى أليب سفيان لقد صح أن الرسول  -٣
وا، لتوزع بني فقـرائهم  أهل مكة، حيث قحط إىلأدماً، وبعث خبمسائة دينار 

وكان ذلك قبل فتح مكة حيث كان أبو سفيان مشركاً قبل  .)١("ومساكينهم
بـدون   -أهل احلرب -نه ملا صح التربع للمشركنيإ: لةووجه الدال. إسالمه

  .أي من خالل البيع والشراء -مقابل فأوىل شرعاً التعامل معهم مبقابل
 إىللقد صح عن الصحايب اجلليل أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه، أنه كتـب   -٤

إن جتار املسلمني إذا دخلوا : أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول
خذ منـهم، أي مـن   " فكتب إليه عمر قائالً . دار احلرب أخذوا منهم العشر

نه لو كان خروج أ: ووجه الداللة )٢(."ني، كما يأخذون من جتار املسلمنيياحلرب
سكت أمري املؤمنني عمر بـن  دار احلرب ممنوعاً وحمظوراً ملا  إىلخروج التجار 

وأن . اخلطاب رضي اهللا عنه عن طلب الوايل أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه
دار احلرب حىت لو دفع املسلم ماالً هلـم مقابـل    إىلجواب عمر يقر التجارة 

" ويؤخذ من هذه املراسلة بني أيب موسى وعمر بأن فكرة . ديارهم إىلاخلروج 
كانت مبلورة يف أفكار الصـحابة وتصـرفام و   " دار اإلسالم ودار احلرب 

  .أقواهلم
أمتعة وأدوية وآالت متطورة قد ال توجد يف  إىلن املسلمني حيتاجون أ: دليل عقلي -٥

فإذا حرمنا جتارم . دار اإلسالم فيضطرون لشرائها واستريادها من دار احلرب
ل دار احلرب كمعاملة دار اإلسالم فإم مينعون جتارتنا من دخو إىلمن الدخول 

أن حناصـر   إىلبالتايل  يباملثل، و هذا مما يلحق الضرر باألمة اإلسالمية، ويؤد

                                                
موسوعة الفقه الكويتية ، ٩٦ ، ٧٠ص  ١وشرح السري الكبري جـ، ٩٢ص ١ي جـساملبسوط  للسرخ )١(

 .١١٢ ص ٧جـ
واخلراج لـيحىي بـن آدم ص   ، ١٣٥ واخلراج أليب يوسف ص، ١٩٩ ص ٢ي جـساملبسوط للسرخ )٢(

 .٦٣٥ واألموال أليب عبيد ص، ١٧٣
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ليهم ودخول جتارهم إواملعلوم أن العادة جارية بدخول جتارنا . أنفسنا بأنفسنا
وعليه فإنه يتضح من األدلة السالفة أن مجهور الفقهاء يبيحون االجتار  .)١(إلينا

باستثناء بيع السالح هلم واستدلوا على ذلك مبا ورد أن الصحايب مع دار احلرب 
ى عن بيـع   إن رسول اهللا ( اجلليل عمران بن احلصني رضي اهللا عنه قال 

  .)٢()السالح يف الفتنة
  :القول الثاني

وهو مذهب املالكية ورأي ابن حزم الظاهري فإم يرون أنه ال جيوز للمسلم 
التجارة أو غريها ما دامت أحكام الكفر جتري علـى  أن يدخل دار احلرب ألجل 

   .)٣(دارهم إىلالذي يدخل 
  :واستدلوا بعدد من األدلة، منها

دار اإلسالم  إىلإن اهللا عز وجل قد أوجب اهلجرة على املسلم من دار احلرب  -١
 إىلحىت لو كان األوىل موطنه األصلي، فيجب عليه أن يتركها مهاجراً بدينـه  

بالتخلّي عن والية  أن اهللا رب العاملني قد أمر رسوله الكرمي دار اإلسالم، و
والَّذين آمنواْ ﴿دار اإلسالم بقوله  إىلاملسلم إذا بقي يف دار احلرب ومل يهاجر 

                                                
واألمـوال أليب  ، ٥٩٥ ص ١٠واملغين جـ، ٩٢ ص ١٠واملبسوط جـ، ١١ص  ٢املدونة الكربى جـ )١(

 .٦٣٩ عبيد ص
، وقد عنون البخاري يف صحيحه ٢٤٧ ص ٤ومغين احملتاج جـ، ٣٩١ ص ٣صب الراية للزيلعي جـن )٢(

وكره عمران بن حصني بيعه يف الفتنة، قال ابـن   ،بيع السالح يف الفتنة وغريها: مساهكتاب البيوع لباب 
ورواه الطرباين يف الكبري من وجه آخر عن أيب رجاء عـن  ... وصله ابن عدي يف الكامل: حجر يف الفتح

 .عمران مرفوعاً وإسناده ضعيف
امشه  تبصرة احلكام يف مد أمحد عليش وفتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك للشيخ حم )٣(

ـ ، ٦١٣ ص ٢الدين ابراهيم بن فرحون جـ قضية ومناهج األحكام لربهانأصول األ  ص ٧و احمللى جـ
٣٤٩. 
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٢١٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

وتوعـد اهللا   )١( ﴾ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من والَيتهِم من شيٍء حتى يهاجِرواْ
 إىلين ميكثون يف دار احلرب مستضعفني مع إمكان اخلروج الذتعاىل سبحانه و

إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمآلئكَـةُ ظَـالمي   ﴿ دار اإلسالم، بالعذاب يف النار بقوله
 ضأَر كُنت اْ أَلَمضِ قَالْوي اَألرف نيفعضتسا مقَالُواْ كُن مكُنت يمقَالُواْ ف فُِسهِمأَن

فقال  )٢( ﴾ه واسعةً فَتهاجِرواْ فيها فَأُولَـئك مأْواهم جهنم وساءت مصرياًاللّ
ملا كان من الواجب على من هلم ملك يف دار احلرب من : أصحاب هذا الرأي

دار اإلسالم فمن  إىلن خيرجوا بدينهم أاملسلمني أن يتركوا أمواهلم وعقارام و
دار  إىلنع من هو يف دار اإلسالم من املسلمني مـن اخلـروج   باب أوىل أن يم

   .)٣(عاً من أن تطبق عليه أحكام الكفراحلرب حفاظاً على دينه ومن
أنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهـر املشـركني، ال   (( قال رسول اهللا  -٢

 زأي ال جيوز التقارب بني املسلمني واملشركني حبيث ال جيو )٤())نارامهاتراءى 
  .ن يرى املشركون نار املسلمني، وال أن يرى املسلمون نار املشركنيأ

إن املسلم إذا دخل دار احلرب فسوف جتري عليه أحكامهم، وما دام قـادراً    -٣
دارهم فإنه جيب عليـه   إىلعلى أن ال جيعل هلم سبيال على نفسه بعدم دخوله 

 )٥( ﴾علَى الْمؤمنِني سـبِيالً ولَن يجعلَ اللّه للْكَافرِين ﴿: ذلك لقوله عز وجل
إلجياد سبيل هلم عليه فوجـب   دار احلرب يشكل ذريعة إىلفإن خروج املسلم 

   .)٦(منعه

                                                
 .٧٢ :األنفال  )١(
 .٩٧ :النساء  )٢(
 .٣٤٩ ص ٧واحمللى جـ، ٣٧٧ ص ١العلي املالك للشيخ عليش جـفتح  )٣(
 .سبق خترجيه  )٤(
 .١٤١ :النساء  )٥(
 .٣٦٥، ٣٦٤ص  ٣ومواهب اجلليل جـ ،١٦،  ١١ص ٢املدونة الكربى جـ )٦(
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٢١٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ومبراجعة آراء املالكية أحلظ أن املالكية مل يقولوا باملنع املطلق لدخول املسلم 
ا هو م إىلدار احلرب ألن ذلك يكاد يكون مستحيالً، وذلك حلاجة املسلمني  إىل

موجود يف دار احلرب وغري موجود يف دار اإلسالم، وألن العادة جارية بـدخول  
وعليه فإن املالكية يوافقون اجلمهور يف إباحـة   )١(جتارنا إليهم ودخول جتارهم إلينا

دار احلرب عند الضرورة واحلاجة امللحة كشراء سلع معينة أو لتحرير  إىلالدخول 
  . ذلك إىلب أو حترير أسرى لديهم وما مسلمني من أيدي أهل احلر دعبي

وأرى أن حيمل رأي املالكية السابق باملنع على من دخل دار احلرب بال سبب أو 
ال تـراءى  (وأرى أن حيمل احلديث الشريف . مربر شرعي، وأطال يف اإلقامة عندهم

أو  على املعىن اازي ليس على املعىن املادي، أي ال جيوز مـواالة الكـافرين  ) نارمها
  .االختالط م وتقليدهم يف العادات واألخالق

دار  إىلمث إن املتأمل يف أدلة اجلمهور يرى أا تبحث يف موضوع الدخول املؤقت 
لى اإلقامة الدائمة يف دار أما أدلة املالكية فيمكن محلها ع. احلرب وهو موضوع البحث

  .أعلمتعاىل واهللا  .)٢(احلرب
سلمني يؤيد ذلك فاملسلمون حباجة ماسة ملا يف دار هذا وأن الواقع احلايل للم  

احلرب حيث إن أهل احلرب، ومع األسف، قد سبقوا املسلمني يف كثري من امليـادين  
ديارهم ألجل استرياد كثري مـن   إىلالعلمية والتقنية والتكنولوجية، فال بد من اخلروج 

 يف شىت اـاالت حـىت   اآلالت واملعدات واألدوية الالزمة والضرورية لتقدم املسلمني
  . يعتمدوا على أنفسهم مستقبالً

ديارهم أصبح اليوم ضرورة حيث أن دول العامل أصبحت ترتبط  إىلن اخلروج إمث 
أن نقف مكتويف األيـدي أو   اتفاقات جتارية فال ميكن لنا حنن املسلمنيببعضها بعضاً ب

ومن . ؤمن فأىن وجدها التقطهافاحلكمة ضالة امل. نتقوقع على أنفسنا أو ننعزل عن العامل
                                                

 .١١ص ٢املدونة الكربى جـ )١(
 .١٨١، ١٨٠ص مجال حشاش /دولية اخلاصة يف اإلسالم للدكتوراحلقوق ال )٢(
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٢٢٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

جهة أخرى فليس من احلكمة والكياسة أن نترك لغري املسـلمني أن يـدخلوا بالدنـا    
فرص ومكاسب  حتقيق إىلوهذا يؤدي . للتجارة وغريها دون أن يدخل جتارنا بالدهم

  .خيسرها املسلمونكبرية ألهل احلرب، و
ابط الشـرعية يف موضـوع   ولون يف دار اإلسالم بالضـو ئوأطالب أن يتقيد املس

شرافاً مباشراً على السلع والبضائع واملستوردة إاالسترياد والتصدير وأن يكونوا مشرفني 
  .واملصدرة

كما أقترح أن يكون لدى املسلمني هيئة رقابة عليا لدراسة أحـوال الـداخلني   
يـث ال  حب. دار اإلسالم من النواحي األخالقية والسياسية واألمنية إىلواخلارجني من و

دار احلرب حىت ال يتأثروا ـم أو ينقلـوا    إىليسمح خبروج ضعاف اإلميان والفساق 
كما يكون من اختصاص هيئة الرقابة العليـا مـنح أذون   . دار اإلسالم إىلمفاسدهم 

اخلروج للتجار ولطالب العلم وملن له حاجة ضرورية يف دار احلرب كـالعالج علـى   
يئة الرقابة العليا صالحية مراقبة اجلواسيس والعيـون  وكذلك أن تكون هل. سبيل املثال
يثبـت   ن متنع أو تطرد منأو. دار اإلسالم للتحقق منهم وللتحقيق معهم إىلالداخلني 

  .أعلمتعاىل اهللا عليه شيء من هذا القبيل، و



      

   حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم 

 
٢٢١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 
  اإلقامة الدائمة

قامة دائمة خـارج  للمسلم أن يقيم إ زتتفق املذاهب الفقهية على أنه ال جيو
دار اإلسالم، فتكون اهلجرة  إىلديار اإلسالم شريطة أن يكون قادراً على اخلروج 

ديـار   إىلدار اإلسالم رجالً كان أو امرأة، حىت إن املرأة ختـرج   إىلحبقه واجبة 
واستدلوا لذلك بعدة أدلـة،   )١(اإلسالم ولو مل جتد احملرم معها حني السفر للعودة

  :منها
إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمآلئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُواْ فيم كُنتم ﴿: تعاىلبحانه وقال س -١

قَالُواْ كُنا مستضعفني في اَألرضِ قَالْواْ أَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً فَتهاجِرواْ فيها 
و منهج ماهأْوم كلَـئرياًفَأُوصم اءتوقد دلّت هذه اآلية الكرمية على  )٢( ﴾س

املراد به مجاعة من أهل مكة : وقال القرطيب يف تفسري هذه اآلية )٣(وجوب اهلجرة
املدينة املنورة مل  إىل ×اإلميان به، فلما هاجر  كانوا قد أسلموا وأظهروا للنيب 

ني يف مكة، وقد فُنت بعضهم يهاجروا معه، وإمنا أقاموا مع قومهم وأقارم املشرك
بدينهم أثناء بقائهم يف مكة فلما كان أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار فرتلت 

سؤال على لسان املالئكـة  " فيم كُنتم " وقول اهللا : ويضيف القرطيب. هذه اآلية

                                                
احلـاوي الكـبري للمـاوردي    و ،٧٥، ٧٤ص  ١٠و املبسوط جـ، ٣٧٥ ص ١فتح العلي املالك جـ )١(

ـ ، ٢٢٦ص ٢واملهذب جـ، ٤٧٤ ص ٧وضة الطالبني جـور، ٢٦٩ص ١٤جـ  ٨واية احملتاج جـ
واملغين ، ٢٢٧ ص ٤وحاشيتا قليويب وعمرية جـ، ٣٢٩ص ٤د احملتاج بشرح املنهاج جـوزا ،٨٢ ص

 ،١٢٢ص  ٣وزاد املعاد جـ، ٣٧٣ص ١٠ البن قدامة مع املغين جـوالشرح الكبري ،٥٠٦ص ١٠جـ
 ص ٨يل األوطار جـبون ،٣٤٩ ص ٧واحمللى جـ، ٢٤٠ ص ٢٨جمموعة فتاوى ابن تيمية جـو ١٢٣
٢٨. 

 .٩٧ :النساء  )٢(
 .٢٦٩ص  ١٤حلاوي الكبري للماوردي جـكتاب ا )٣(
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٢٢٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

أم كنتم مع املشركني؟ وقوهلم  للتقريع والتوبيخ هلم أي أكنتم يف أصحاب النيب
 "ضِ كُني اَألرف نيفعضتسيعين يف مكة، هو اعتذار غري صحيح إذ كـانوا  " ا م

ظـاملني   املدينة املنورة، فمـاتوا مسـلمني   إىليستطيعون احليل ويهتدون السبيل 
نزلت هذه اآلية يف كل من أقام : ويقول ابن كثري .)١(ألنفسهم يف تركهم اهلجرة

فهـو  جرة، وليس متمكناً من إقامة الدين بني ظهراين املشركني وهو قادر على اهل
   .)٢(مجاعظامل لنفسه مرتكب حراماً باإل

وذلك بتـرك  " ظَالمي أَنفُِسهِم " ويقول األلوسي يف تفسري قوله عز وجل  
اهلجرة واختيارهم جماورة الكفار املوجبة لإلخـالل بـأمور الـدين أو بنفـاقهم     

   .)٣(وتقاعدهم عن نصرة الرسول
هذه اآلية الكرمية قد نزلت باملسلمني الذين استمروا يف إقامتهم مبكـة،  إن : أقول

املدينة املنورة قبل فتح مكة،  وهي تنطبق على املسلم يف كل زمـان   إىلومل يهاجروا 
هذا ال و. متكن من اخلروج منها ومل خيرجومكان إذا كان يف دار احلرب وفنت فيها، و

حبمد اهللا ورعايته وتوفيقه بإقامة شعائرهم الدينية يتمكنون الذين ينطبق على املسلمني 
  .بكل إميان وثبات

يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ آباءكُم وإِخوانكُم أَولياء إَن ﴿ :قال اهللا عز وجل -٢
  .)٤( ﴾ئك هم الظَّالمونَاستحبواْ الْكُفْر علَى اِإلميان ومن يتولَّهم منكُم فَأُولَـ

ال تتخذوا آبـاءكم وإخـوانكم بطانـة    : يقول الطربي يف تفسري هذه اآلية
دار  إىلوأصدقاء تفشون إليهم أسراركم، وتؤثرون املكث بني أظهرهم على اهلجرة 

من يتخذهم منكم بطانة من دون املؤمنني ويؤثر  ﴾ومن يتولَّهم منكُم﴿ .اإلسالم

                                                
 .بتصرف ٣٤٦ ، ٣٤٥ص  ٥تفسري القرطيب جـ )١(
 .٤٢٧ ص ١صابوين جـخمتصر ابن كثري لل )٢(
 .١٢٥ ص ٥روح املعاين جـ )٣(
 .٢٣  :التوبة   )٤(
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٢٢٣  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

   )١( رسول اهللا ودار اإلسالم فأولئك هم الظاملون إىلمعهم على اهلجرة املقام 
ظاهر هذه اآلية الكرمية يف قطع الوالية بني املؤمنني والكـافرين  : ويقول القرطيب

ونزلت يف احلض على اهلجرة ورفض بالد الكفرة، فاملخاطبة على هذا لكافة املـؤمنني  
ب فقد خوطبوا بأن ال يوالوا اآلبـاء واإلخـوة   الذين كانوا مبكة وغريها من بالد العر

  .)٢( وا هلم تبعاً يف سكن بالد الكفرةفيكون
أنا بريء من كل مسـلم  "  من السنة النبوية الشريفة استدل اجلمهور بقوله  -٣

أي ال تتقارب نار املسلمني مـع   )٣(."يقيم بني أظهر املشركني، ال تراءى نارمها
   .)٤(كثر سواد املشركنيإذا أُوقدت في نار املشركني

فهذه . وأرى أن هذا احلديث الشريف فيه كناية للنهي عن املخالطة مع املشركني
ديار اإلسالم حيث ال جتوز اإلقامة  إىلالنصوص الشرعية توجب اهلجرة من ديار الكفر 

ديار غري املسلمني بشكل  إىلبنية االستمرار والبقاء، وهذا ال يتعارض مع جواز الدخول 
  .مأعلتعاىل دار اإلسالم، واهللا  إىلقت وبنية العودة مؤ

 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٩٨ص  ٦جـ) تفسري الطربي ( البيان جامع  )١(
 .٩٤ ، ٩٣صفحة  ٨تفسري  القرطيب جـ )٢(
 .سبق خترجيه )٣(
 .٥٠٥ ص ١٠واملغين جـ، ٢٦٩ ص  ١٤حلاوي الكبري للماوردي جـا )٤(
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٢٢٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  الخاتمة
مما سبق يتضح بأنه ال جتوز اإلقامة الدائمة للمسلم خارج ديار اإلسالم، ويتضح 

 )١())...إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى(( يقول ذلك بالنية، والرسول 
دار  إىلس املال أ، ونقل ر)حانوت ( شراء بيت أو دكان : ومن مظاهر النية باالستقرار

احلرب، أو الزواج من نسائهم أو تسجيل األوالد يف مدارسهم وغريها مـن األفعـال   
  .والتصرفات اليت توحي باإلقامة الدائمة

الـدعوة   أما اإلقامة املؤقتة يف دار احلرب فهي مشروعة، وذلك دف نشـر   
اإلسالمية، أو القيام مبهمة رمسية معينة كالسفراء، أو لطلب الرزق إذا ضاقت املعيشة يف 
دار اإلسالم، أو لطلب العلم، أو بقصد الفرار بالدين إذا احتلت دار اإلسالم واستبيحت 
من قبل الكفار، ومل يتمكن املسلم من إقامة شعائره الدينية يف بلده، كل ذلك متوقـع  

ي من أجلـه غـادر   دار اإلسالم حني انتهاء السبب الذ إىلولكن بنية العودة  وجائز،
ديارهم كلمـا سـنحت هلـم     إىلزلت أدعو املغتربني بالعودة بالده، وقد كنت وال

مع التأكيد على أن اهلجرة من ديار اإلسالم قد توقفت وانقطعت وذلك بعد . الظروف
للهجرة فال جتوز اهلجرة من املدينة املنورة،  يف السنة الثامنة) الفتح األعظم ( فتح مكة 

وال من مكة املكرمة وال من أي قطر إسالمي، وبالتايل ال جمال لإلقامة الدائمة خـارج  
  .ديار اإلسالم

أما بالنسبة لإلقامة القسرية واليت هي فوق إرادة اإلنسان يف دار احلرب فهي   
إبعاد املسـلم   إىلسية تؤدي تعتمد على ظرف كل مسلم على حدة، فهناك أسباب سيا

عن وطنه أو حيرم من جنسية بلده أو جنسية أي بلد يف األقطار اإلسالمية، فتدرس كل 
حالة على حدة، وأن كل مسلم أدرى حباله وظرفه اخلاص، فقد صـح أن الصـحايب   

                                                
، ومسلم يف صـحيحه ولكـن   ١أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي برقم  )١(

 .٣٥٣٠برقم ... إمنا األعمال ×ب اإلمارة باب قوله كتا" ...إمنا األعمال بالنية: "بلفظ



      

   حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم 

 
٢٢٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

جئت تسأل عـن  : فقال اجلليل وابصة بن معبد رضي اهللا عنه قال أتيت رسول اهللا 
الرب ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليـه  : استفت قلبك" قال . نعم: ؟ قلتالرب واإلمث

   .)١(" الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوكواإلمث ما حاك يف النفس وتردد يف. القلب
 إىلأطالب كل مسلم مقيم خارج ديار اإلسالم أن يعقد النية للعودة  وإين إذ  

لك حىت يكون بريء الذمة أمام اهللا ديار اإلسالم مهما ساءت األحوال والظروف، وذ
  .رب العاملني حني يلقاه

وأختم حبثي بالعبارة السديدة والشافية الوافية اليت وردت يف كتاب عمدة القارئ 
شرح صحيح البخاري لإلمام العيين ومفادها أنه ال جيوز شرعاً مفارقة األوطان إال إذا 

ة خالصة هللا عز وجل كطلب العلم أو كانت اهلجرة من أجل اجلهاد يف سبيل اهللا أو بني
   .)٢(ق أو الفرار بالدين وبقصد العودةالسعي للرز

وأقترح توجيه خطاب للحكومات يف األقطار اإلسالمية بوضع الضوابط الشرعية 
ملوضوع اهلجرة من بالدها على ضوء هذه العبارة، ومنع اإلقامة الدائمة خارج بالدها 

  .اطن إذا غادر بالده دون مربر شرعيمثل عدم متديد جواز السفر للمو

 

                                                
أخرجه أمحد يف مسنده يف أكثر من موضع منها ما يف مسند الشاميني من حديث وابصـة بـن معبـد     )١(

، والدارمي يف سننه كتاب البيوع باب دع مايريبـك إال مـا ال يريبـك بـرقم     ١٧٣١٥األسدي برقم 
: ، وقال األلباين٢/٢٨٤، والشوكاين يف إرشاد الفحول ٥٠٤، وحسنه النووي يف األذكار برقم ٢٤٢١

 .١٧٣٤حسن لغريه يف صحيح الترغيب والترهيب برقم 
 ةال هجر -باب اجلهاد -١٠ ص ١٥وجـ ٨٠ص ١٤لقارئ شرح صحيح البخاري جـكتاب عمدة ا )٢(

 .بعد الفتح



      

  حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم

 
 

٢٢٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  فھرس المصادر والمراجع
  القرآن الكریم وتفسیره

  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
  --  القرآن الكرمي  -١
  اجلامع ألحكام القرآن الكرمي  -٢

  )الشهري بتفسري القرطيب ( 
  مصر/ ب املصريةدار الكت – ٢طبعة

  م١٩٥٢/هـ١٣٧٢

  أبو عبد اهللا حممد األنصاري
  القرطيب

  م١٢٧٢/ هـ٦٧١

  تفسري القرآن الكرمي  -٣
  )الشهري بتفسري ابن كثري ( 

  مصر/ ب العربية دار إحياء الكت

  عماد الدين أبو الفداء
  إمساعيل بن كثري

  م١٣٧٢/ هـ٧٧٤
  جامع البيان يف تفسري القرآن  -٤

  )القرآنالشهري بتفسري ( 
  بريوت - دار الفكر

  م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨

  أبو جعفر حممد بن جرير
  الطربي

  م٩٢٢/ هـ٣١٠

  روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي  -٥
  )الشهري بتفسري األلوسي( السبع املثاين

  بريوت -دار الفكر 

  أبو الفضل شهاب الدين
  حممد األلوسي البغدادي

  م١٨٥٣/ هـ١٢٧٠
  

  الحدیث الشریف
  اسم المؤلف  م الكتاباس  الرقم

   )سنن الترمذي(اجلامع الكبري    -٦
  بريوت -دار اجليل -٢طبعة 

 أبو عيسى حممد بن عيسى
  م٨٩٢/ هـ٢٧٩ الترمذي

مطبعة  -١طبعة  السنن الكربى   -٧
اهلند  -حيدر أباد جملس دائرة املعارف

  م١٩٣٦/هـ١٣٥٥

   البيهقي أبو بكر أمحد بن حسني
١٠٦٥/ ٤٥٨  

  ودسنن أيب دا  -٨
  بريوت -دار الفكر 

  أبو داود سليمان
  األشعث السجستاين

  م٨٨٨/ هـ٢٧٥
  سنن ابن ماجه  -٩

  بريوت –دار الفكر 
  القاهرة -مطبعة عيسى

  أبو عبد اهللا القزويين
  امللقب بابن ماجه

  م٨٨٦/هـ٢٧٣



      

   حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم 

 
٢٢٧  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  )اتىب ( سنن النسائي    -١٠
  بريوت –دار الفكر  ١طبعة

  م١٩٣٠/ هـ١٣٤٨

  ائيأمحد بن شعيب النس
  م٩١٤/ هـ٣٠٢

  
  صحيح البخاري  -١١

جلنة  -مطابع األهرام -٢طبعة 
  إحياء كتب السنة مبصر

  م١٩٩٠/هـ١٤١٠

  أبو عبد اهللا حممد البخاري
  م٨٦٩/ هـ٢٥٦

  )اجلامع الصحيح( صحيح مسلم   -١١
 –مؤسسة دار التحرير الشرقية 

  القاهرة
  م١٩٦٤/هـ١٣٨٤

  أبو احلسن مسلم القشريي
  النيسابوري

  م٨٧٤ /هـ٢٦١

  صحيح مسلم بشرح النووي   -١٢
  بريوت -دار الفكر -٢طبعة

  م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢

  لنوويحيىي بن شرف ا
  م١٢٧٧/ هـ٦٧٦

عارضة األحوذي بشرح صحيح   -١٣
  الترمذي

  دمشق -دار العلم للجميع

  احلافظ أبو بكر بن عبد اهللا
  املالكياملعروف بابن العريب 

  م١١٤٨/ هـ٥٤٣
صحيح عمدة القارئ يف شرح   -١٤

  البخاري
  مبصر -إدارة الطباعة املنريية

  م١٩٧٨/ هـ١٣٩٧

  بدر الدين أبو حممود
  العيين

  م١٤٥١/ هـ٨٥٥

  فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -١٥
  القاهرة -املطبعة اخلريية -١طبعة

  م١٩٠٧/ هـ١٣٢٥

  أمحد بن علي بن حجر
  العسقالين

  مسند  اإلمام أمحد  -١٦
  بريوت -دار الفكر -٢طبعة

  م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

  اإلمام أمحد بن حنبل
  م٨٥٥/ هـ٢٤١

  
١٧-  

  نصب الراية  ألحاديث اهلداية
  القاهرة -دار احلديث 

  مجال الدين أبو حممد الزيلعي
  م١٢٦٠/ هـ٧٦٢

  نيل األوطار لشرح منتهى األخبار  -١٨
 - إدارة الطباعة املنريية -٢طبعة
  م١٩٢٥/ هـ١٣٤٤القاهرة 

  حممد بن علي الشوكاين
  م١٨٣٩/ هـ١٢٥٥

  اليمن - صنعاء
  املنتقى من أحاديث املصطفى  -١٩

  القدس -مطبعة الرسالة -١طبعة
  عكرمة سعيد صربي

  فلسطني -القدس 



      

  حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم

 
 

٢٢٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥
  الفقھ بمختلف مذاھبھ

  الفقھ الحنفي) ١(
  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
  اخلراج   -٢٠

  هـ١٣٠٢طبعة بوالق 
  القاهرة -املطبعة السلفية

  وب بن ابراهيمأبو يوسف يعق
  الشهري باإلمام أيب يوسف

  م٧٩٨/هـ١٨٢
  املبسوط  -٢١

  بريوت -دار املعرفة
  م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦

  مشس الدين أبو بكر
  السرخسي

  م١٠٧٩/ هـ٤٩٠
  بدائع الصنانع يف ترتيب الشرائع  -٢٢

  بريوت -دار الكتاب العريب - ٢طبعة 
  م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢

  عالء الدين أبو بكر
  الكاساين

  م١١٩١/ هـ٥٨٧
٢٣-  

  
 -٢حاشية رد احملتار على الدر املختار طبعة

  مصر/ شركة مكتبة البايب احلليب
  م١٩٦٦/ هـ١٣٨٦

  حممد أمني عابدين لشهري بابن عابدين
  م١٨٣٦/هـ١٢٥٢

  البناية يف شرح اهلداية  -٢٤
  بريوت  -دار الفكر -١طبعة

  م١٩٨١/هـ١٤٠١

  بدر الدين أبو أمحد العيين
  م١٤٥١/هـ٨٥٥

  ري الكبريشرح الس  ٢٥
  حتقيق وتقدمي وتعليق جميد خدوري

  الدار املتحدة للنشر  ١طبعة
  م١٩٧٥/ هـ١٣٩٤

  حممد بن احلسن الشيباين
  م٨٠٥/هـ١٨٩

  شرح فتح القدير  -٢٦
  بريوت -دار الفكر - ٢طبعة 

  م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧

  مجال الدين حممد بن الواحد
  الشهري بابن اهلمام احلنفي

  م١٢٨٢/ هـ٦٨١
  )الفتاوى  العاملكرية ( ندية الفتاوى اهل  -٢٧

  بريوت -دار املعرفة 
  جمموعة من علماء اهلند

  برئاسة عبد الرمحن احلنفي البحراوي



      

   حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم 

 
٢٢٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  م١٦٥٩/هـ١٠٧٠

  
  الفقھ المالكي) ٢(

  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  -٢٨

  مصر -مطبعة حممد علي صبيح
  م١٩٣٤/ هـ١٣٥٣

  قيحممد عرفة الدسو
  م١٨١٤/ هـ١٢٣٠

  بلغة السالك أقرب املسالك  -٢٩
  مع الشرح الصغري) حاشية الصادي ( 

  مصر -مطبعة دار املعارف
  م١٩٧٣/ هـ١٣٩٢

  أمحد بن حممد الصاوي
  م١٨٢٥/ هـ١٢٤١

  فتح العلي املالك   -٣٠
  مصر/ مطبعة الباب  احلليب

  م١٩٥٨/ هـ١٣٧٨

  أبو عبد اهللا حممد أمحد عليش
  م١٨٨١/هـ١٢٩٩

  تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومنهاج احلكام  -٣١
  مصر –مطبعة الباب ا حلليب 

  م١٩٥٨/هـ١٣٧٨

  برهان الدين علي بن أيب قاسم
  ابن فرحون

  م١٣٩٦/هـ٧٩٩
  املدونة الكربى   -٣٢

  مصر -دار الفكر
  االمام مالك بن أنس

  م٧٩٥/ هـ١٧٩
  مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل   -٣٣

  م١٩٩٢/ هـ١٤١٣بريوت  -دار الفكر -٣طبعة
  أبو عبد اهللا حممد املغريب

  م١٥٤٧/هـ٩٥٤الشهري باخلطاب

 
  الفقھ الشافعي) ٣(

  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
  األم  -٣٤

  القاهرة -املكتبة القيمة للطباعة والنشر -١طبعة
  م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

  أبو عبد اهللا حممد بن ادريس
  الشافعي

  م٨١٩/هـ٢٠٤



      

  حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم

 
 

٢٣٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

   معرفة ألفاظ املنهاجمغين احملتاج إىل  -٣٥
  دار إحياء التراث العريب

  بريوت

مشس الدين حمسن بن أمحد 
  الشربيين اخلطيب 

  م١٥٦٩/هـ٩٧٧
٣

٦-  
  األحكام السلطانية والواليات الدينية

  القاهرة -مطبعة مصطفى البايب احلليب - ٣طبعة 
  م١٩٧٣/هـ١٩٩٣

  أبو احلسن علي بن حممد 
  املاوردي

  م١٠٥٨/هـ٤٥٠
  حملتاجحتفة ا  -٣٧

  مع حاشية الشرواين وابن القاسم العبادي
  بريوت -دار الصادر

  أمحد بن حجر
  اهليثمي
  

  اية احملتاج إىل شرح املنهاج  -٣٨
  مصر -املطبعة العامرة الكربى

  م١٨٧٥/ هـ١٢٩٢

  مشس الدين حممد بن أمحد
  الرملي

  م١٥٦٥/ هـ١٠٠٤
  حاشية البجريمي  -٣٩

  مصر -مطبعة دار الكتب العربية الكربى
  سليمان بن عمر بن حممد

  البجريمي
  م١٨٠٦/ هـ١٢٢١

  حاشية قليويب وعمرية  -٤٠
  مصر -مطبعة مصطفى البايب اجللي ٣طبعة 

  م١٩٥٦ ٨هـ١٣٧٥

  شهاب الدين أمحد القليوين
  م١٦٥٨/ هـ١٠٦٩

شهاب الدين أمحد الربلسي امللقب 
  بعمرية

م١٥٥٠/هـ٩٥٧  
  تكملة اموع يف شرح املهذب  -٤١

  )ة الثانية التكمل( 
  املدينة املنورة - املكتبة السلفية

  حممد جنيب املطيعي
  م١٩٨٤/ هـ١٤٠٥

  روضة الطالبني  -٤٢
  املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر – ١طبعة

أبو زكريا حيىي بن شرق 
  النووي

  م١٢٧٧/هـ٦٧٦
  اموع يف شرح املهذب   -٤٣

  املدينة املنورة - املكتبة السلفية
  رق النوويأبو زكريا حيىي بن ش

  م١٢٧٧/ هـ٦٧٦



      

   حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم 

 
٢٣١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  



      

  حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم

 
 

٢٣٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  الفقھ الحنبلي) ٤(
  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
  جمموع الفتاوى البن تيمية  -٤٤

  الرياض -مطبعة احلكومة -١طبعة
  م١٩٦١/ هـ١٣٨١

  ابن تيمية
  م١٣٢٧/ هـ٧٢٨

مجع وترتيب عبد الرمحن بن 
  قاسم النجدي

  وساعده ابن حممد
  أحكام أهل الذمة  -٤٥

 -الدمام - دار رمادي للنشر -)حمققة( ١طبعة
  السعودية
  لبنان -بريوت -ودار ابن حزم للنشر

  م١٩٧٧/ هـ١٤١٨

  ابن قيم اجلوزية
  م١٣٥٠/هـ٧٥١

  املغين  -٤٦
  بريوت -دار الفكر

  م١٩٩٤/ هـ١٤١٤

موفق الدين أبو حممد عبد 
  اهللا ابن قدامة

  م١٢٧١/ هـ٦٧٠
  الشرح الكبري على منت املقنع  -٤٧

  )على هامش املغين ( 
  بريوت -دار الفكر

  م١٩٩٤/ هـ١٤١٤

مشس الدين أبو الفرج عبد 
  الرمحن

  ابن قدامة
  م١٢٨٣/هـ٦٨٢

  مطالب أويل النهي  -٤٨
  دمشق -املكتب االسالمي - ١طبعة 

  م١٩٦١/هـ١٣٨١

  مصطفى السيوطي الرحيباين
  م١٨٢٧هـ١٢٤٣

موفق الدين أبو حممد عبد 
  اهللا

  الكايف   -٤٩
  مي بدمشقمنشورات املكتب اإلسال -١طبعة

  ابن قدامة
  م١٢٧١/هـ٦٧٠

  كشاف القناع  -٥٠
  مصر -املطبعة العامرة الشرقية -١طبعة

  م١٩٠١/ هـ١٣١٩

  منصور بن ادريس بن يونس
  م١٦٤١/هـ١٠٥١



      

   حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم 

 
٢٣٣  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  
  الفقھ الظاھري) ٥( 

الر
  قم

  اسم المؤلف  اسم الكتاب

  احمللى  -٥١
  منشورات دار اآلفاق اجلديدة

  بريوت

  أبو حممد علي بن أمحد
  مابن حز

  م١٠٦٢/هـ٤٥٦
  



      

  حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم

 
 

٢٣٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  كتب السیرة والتاریخ
  

الر
  قم

  اسم المؤلف  اسم الكتاب

٥٢
-  

  السرية النبوية
  )سرية ابن هشام ( 

 -شركة ومطبعة مصطفى البايب احلليب -٢طبعة
  مصر

  م١٩٥٥ -هـ١٣٧٥

  أبو حممد عبد اهللا بن هشام
  الشهري بابن هشام

  م٨٣٣/ هـ٢١٨

  اد سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العب  -٥٣
  مصطفى عبد الواحد. حتقيق د

  القاهرة  -مطابع األهرام
  م١٩٩٧/ هـ١٤١٨

  حممد بن يوسف الصاحلي
  الشامي

  م١٥٣٥/هـ٩٤٢

  زاد املعاد يف هدي خري العباد  -٥٤
  بريوت - دار ابن حزم للطباعة -١طبعة

  م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠

  ابن قيم اجلوزية
  م١٣٥٠/ هـ٧٥١

  نور اليقني يف سرية سيد املرسلني  -٥٥
  القاهرة -املكتبة التجارية الكربى -١٩طبعة 

  م١٩٦٦/ هـ١٣٨٦

  حممد اخلضري
  م١٩٢٧/ هـ١٣٤٦

  القاهرة
  



      

   حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم 

 
٢٣٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  كتب متنوعة الموضوعات
الر

  قم
  اسم المؤلف  اسم الكتاب

  علم أصول الفقه  -٥٦
  الكويت -دار القلم للطباعة -١٢طبعة

  م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨

  عبد الوهاب خالف
  م ١٩٥٦/ هـ١٣٨٦

  علم أصول الفقهاملدخل يف   -٥٧
  مطبعة اجلامعة السورية - ٢طبعة 

  م١٩٥٥/ هـ١٣٧٤

  حممد معروف الدوالييب
  م٢٠٠٤/ هـ١٤١٥

  الوجيز يف علم أصول الفقه  -٥٨
  بغداد -دار النذير - ١طبعة 

  م١٩٦٢/ هـ١٣٨٢

  عبد الكرمي زيدان
  العراق

  العالقات الدولية يف اإلسالم  -٥٩
  دار الفكر العريب

  حممد أبو زهرة
  م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤

  الفقه اإلسالمي وأدلته  -٦٠
  دمشق -دار الفكر - ٣طبعة 

  م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩

  وهبه الزحيلي
  سوريا - دمشق

  العالقات الدولية يف اإلسالم  -٦١
  فلسطني -نابلس - جامعة النجاح - ١طبعة 

  م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

  مروان القدومي
  فلسطني -نابلس 

  احلقوق الدولية اخلاصة يف اإلسالم  -٦٢
  )دكتوراه  رسالة( 

  م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥

  مجال حشاش
  فلسطني -يف نابلس

  الالعنف يف اإلسالم  -٦٣
  بيت املقدس -هيئة العلماء والدعاة -طبعة

  م١٩٩٦/هـ١٤١٦ 

  عبد الرمحن عباد 
  فلسطني -بيت حلم

  
  األموال  -٦٤

  القاهرة -مكتبة الكليات األزهرية -٢طبعة
  القاسم بن سالمأبو عبيد 
  م٨٣٨/ هـ٢٢٤



      

  حول اإلقامة خارج ديار اإلسالم

 
 

٢٣٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  بريوت -ودار الفكر
  م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥

  



      

   هجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرةحول من 

 
٢٣٧  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

)٣/٣(  
  الموضوع الثالث

  

  حول منھجیة إثبات األھلة
  في ظل المتغیرات المعاصرة

  

  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد
املنعقد يف دورة مؤمتره الثالـث بــمدينة    مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا فإن

-٢١هـ املوافق ١٤٢٦مجادى اآلخرة  ١٩-١٥يف الفترة من سوكوتو بدولة نيجرييا 
  م٢٠٠٥يوليو  ٢٥

بعد اطالعه على األحباث الفقهية والفلكية املقدمة من السـادة أعضـاء امـع    
منهجية إثبات األهلـة فـي ظـل المتغيـرات      "وخربائه خبصوص موضوع 

  . ، واملناقشات املستفيضة اليت دارت حوله" المعاصرة

  :قرر المجمع مايلي

 شرعية البصرية هي األصل يف ثبوت األهلة، ما مل تتمكن منها التهمة الرؤية ال
 .)١( ))صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته((: ×القوية، لقوله 

                                                
، ومسلم ١٧٧٦برقم ...إذا رأيتم ×متفق عليه، رواه البخاري يف كتاب الصوم باب قول النىب  )١(

 .١٨٠٩كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤية اهلالل برقم 



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة

 
 

٢٣٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  ذكرا  -تثبت رؤية هالل رمضان بالتواتر واالستفاضة، كما تثبت خبرب الواحد
لرؤية يف إذا مل تتمكن التهمة يف إخباره، بأن يثبت يقينا استحالة ا –كان أو أنثى 

  . هذا الوقت

  اعتبار اختالف املطالع أو عدم اعتباره مسألة اجتهادية، واخلالف يف مثلها سائغ
ومعترب، فقد اتفق الفقهاء من خمتلف املذاهب على وجوب صيام رمضان برؤية 

صوموا (( ×، ولقوله )١(﴾فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه﴿: اهلالل، لقوله تعاىل
: مث اجتهدوا بعد ذلك يف حتديد جمال الرؤية )سبق خترجيه( ))ته وافطروا لرؤيتهلرؤي

أتلزم اإلقليم الذي رؤي فيه اهلالل وحده أم متتد لتلزم مجيع املسلمني يف سائر 
 البالد؟

  اعتمد الرأي األول فكرة اختالف املطالع، فال يلتزم أهل البلد الذي مل ير اهلالل
ن بني البلدين تقارب، وميثل هذا الرأي مجهور الشافعية، برؤية غريهم إال إذا كا

 .وهو قول عند احلنابلة وأخذ به بعض احلنفية واملالكية

  واعتمد الرأي اآلخر فكرة احتاد املطالع، فإذا رؤي اهلالل يف بلد لزم مجيع البالد
العمل ذه الرؤية، مهما بعد بعضها عن بعض، وهذا هو املشهور عند احلنفية 

نابلة، واختاره الليث بن سعد وحكاه البغوي عن الشافعي، وإليه ذهب عدد واحل
 .من الشافعية ومجهور املالكية

ويرى امع أن أدلة الفريقني متقاربة، وأن العربة مبا حيقق املصلحة، ويالئم 
  .ظروف كل جمتمع، ويكون أمجع للكلمة وأدفع آلفات الفرقة

                                                
 .١٨٥: البقرة )١(



      

   هجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرةحول من 

 
٢٣٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  األحكام السلطانية اليت جتسد وحدة اجلماعة، إعالن ثبوت اهلالل يف العيدين من
وتعكس اجتماع كلمتها خلف إمام وسلطان، وهو الذي خيتار هلا من 
االجتهادات ما يرى أنه أقرب للحق وأقوم مبصاحل اجلماعة، وحكمه يرفع اخلالف 

  .ملا تقرر من وجوب طاعة األئمة يف موارد االجتهاد

 مع يوصي أن تتفق اجلاليات اإلسالمية املقيمة خارج ديار اإلسالم وهلذا فإن ا
على مرجعية شرعية موحدة ترجع إليها يف املهمات واألمور العظام، مث تفوض 
إليها ألمر بعد ذلك لتختار هلا يف هذه القضية وأمثاهلا ما جتتمع به كلمتها ويأتلف 

ة به صفها، وأن تعلم أن ما تكره يف الطاعة واجلماعة خري مما حتب يف الفرق
  .واملعصية

  مع يوصي أن تتبعوإىل أن يتيسر إفراز هذه القيادة واجتماع الكلمة عليها فإن ا
اجلاليات اإلسالمية يف الغرب أول إعالن يصدر بإثبات األهلة يف الشرق، فإن 
ثبوت اهلالل يف الشرق يعين إمكانية رؤيته يف الغرب، فإن هذا هو أقصر الطرق 

 .فع آفات الفرقةمرحليا الجتماع الكلمة ود

  ا تتبعهذا إال إذا ثبت استحالة رؤية اهلالل علميا لعدم والدة اهلالل ابتداء، فإ
اإلعالن الذي يتفق مع احلقائق العلمية القاطعة، ملا تقرر من درء التعارض بني 
العقل والنقل، فإن الوهم قد يرد على الرؤية البصرية، وقد تتمكن منها التهمة 

 .، وكما خيطئ السمع قد خيطئ البصرفيسقط اعتبارها

  على من تفرد باجتهاد خيالف ما تبنته اجلماعة يف بلده أن ال يستعلن بذلك، وأن
 .ال يتخذ منه ذريعة للتراشق بالتهم واملناكر مع اآلخرين



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة

 
 

٢٤٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا



      

   هجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرةحول من 

 
٢٤١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  الثالثاألبحاث المتعلقة بالموضوع 
  

  توحید وتحدید أوائل الشھور العربیة :البحث األول


  
  إثبات األھلة في ظل المتغیرات المعاصرة :البحث الثاني


  

ثالبحث  ة: الثال ات األھل ة إثب ـرات  منھجی ي ظل المتغی ف
  المعاصرة


  

ث  عالبح ة إث :الراب رات منھجی ل المتغی ي ظ ة ف ات األھل ب
  المعاصرة


  

  تحري ھالل رمضان وتوحید المطالع :الخامسالبحث 




      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة

 
 

٢٤٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  



      

   هجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرةحول من 

 
٢٤٣  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  

  

توحید وتحدید أوائل الشھور 
  العربیة

                

  مقدم من


  إمام وخطيب ومدرس مسجد بوزارة األوقاف جبمهورية مصر العربية

  وموفد من قبل الوزارة للعمل واعظا بسلطنة عمان
  

  

  

  

  

  



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة

 
 

٢٤٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  

  

  

  



      

   هجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرةحول من 

 
٢٤٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  بسم هللا الرحمن الرحیم
احلمد هللا علم اإلنسان ما مل يعلم، وهداه إىل الصراط املستقيم، وسخر له الشمس 

 ينتفع به،و طلب منه أن يستكشف هذا الكونو كون،والقمر والنجوم؛ وسائر ما يف ال
 )١( ﴾ثُم لَتسأَلُن يومئذ عنِ النعيمِ﴿عن انتفاعه مبا أنعم اهللا عليه؛ سيسأله يوم القيامة و

وقُل رب زِدنِي ﴿وطلب منه أن يتوجه إليه، وأن يسأله املعرفة طول عمره 
باستزادته من و البد وأن يطلبه باسم اهللا عز وجل، وهذا العلم الذي يطلبه،.)٢(﴾علْماً

شهِد اللّه أَنه الَ ﴿العلم باسم اهللا يكون قرينا هللا ومالئكته يف الشهادة هللا بالوحدانية، 
زِيزالْع وإِالَّ ه الَ إِلَـه طساً بِالْقملْمِ قَآئلُواْ الْعأُوكَةُ والَئالْمو وإِالَّ ه إِلَـه 

يمكوباستزادته من العلم باسم اهللا يكون أكثر رجاء لعطاء اهللا؛ وأكثر خوفا  )٣(﴾الْح
، وبني اهللا عز )٤(﴾إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماء﴿: -سبحانه -من عذابه، يقول

آفَاقِ سنرِيهِم آياتنا في الْ﴿: -سبحانه -وجل ما مينحه لآلخرين من معارف، يقول
وفي أَنفُِسهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم يكْف بِربك أَنه علَى كُلِّ شيٍء 

هِيدفنحن نعيش يف . ال ؟نظامهو وهل هذا األمر يتم دون حبث يف مادة الكون.)٥(﴾ش
الشمس و كون متحرك، القمر جيري حول األرض، واألرض جتري حول الشمس،

والشمس وأسرا واحدة من جمرات  فوق  .توابعهاو جتري ملستقر هلا، تنطلق هي
حصرنا؛ جتري يف ملكوت اهللا الذي لن نعرف آماده، وهذا اجلري ال يطرأ عليه خلل 

، واحلبكة )٦(﴾إِنكُم لَفي قَولٍ مختلف  والسماء ذَات الْحبك﴿وال يعتريه فوضى، 

                                                
 .٨: التكاثر )١(
 .١١٤: طه )٢(
 .١٨: آل عمران )٣(
 .٢٨: فاطر )٤(
 .٥٣: فصلت )٥(
 .٨-٧: الذاريات )٦(



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة

 
 

٢٤٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

فَالق اِإلصباحِ وجعلَ اللَّيلَ ﴿. )١(﴾إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ﴿الدقة،  يف منتهى 
الشمس والْقَمر ﴿، )٢(﴾سكَناً والشمس والْقَمر حسباناً ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ

انبسي ﴿: ومن دقة احلساب، فيقول يأمرنا اهللا بالتأكد من دقة احلبكة،و )٣(﴾بِحالَّذ
خلَق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلْقِ الرحمنِ من تفَاوت فَارجِعِ الْبصر هلْ 

، )٤(﴾ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتينِ ينقَلب إِلَيك الْبصر خاسأً وهو حِسري  ترى من فُطُورٍ
ِسريا ﴿ر هذا القسم، ، تدب)٤(﴾حارِبِ إِنغالْمارِقِ وشالْم ببِر فَال أُقِْسم

مغارا متعددة، فمن تشرق عليهم اليوم و إن مشارق الشمس متعددة،. )٥(﴾لَقَادرونَ
هل . سويا، غري من أشرقت عليهم سويا باألمس، غري من تشرق عليهم سويا يف الغد

هل شكرنا املنعم على ذلك؟ وتدبر هذا ؟ ولكويف النعمة يف ذ ؟فكرنا يف سبب ذلك
والصبحِ إِذَا واللَّيلِ إِذَا عسعسالْجوارِ الْكُنسِال أُقِْسم بِالْخنسِفَ﴿القسم 
فَّسنال ينقطع إيل ما و إن هذا األمر يتنقل علي دوائر الضوء باستمرار ال يتخلف .)٦(﴾ت

ما اندثر من معلومات عن بعض أحكام العبادات؛  هذا البحث جيددتعاىل وما شاء اهللا 
ومن أين  ؟املكان، فهو يتحدث عن الصيام مىت يبدأ اليوم األول فيهو وارتباطها بالزمان

يقف  ؟ ومىتومن أين حيني ؟حيني العيد ؟ ومىتومىت ينتهي آخر يوم ومن أين ينتهي ؟يبدأ
لفكر اإلسالمي منذ تعددت وعن تاريخ هذا ا ؟من أين يبدأ يوم عرفة؟ والناس بعرفة

يبني أن البداية املكانية و ما الصحيح يف هذا األمر؟،و إيل اآلن،و وجهات النظر فيه
سائر الشهور العربية ال يتأتى أن تكون النهاية املكانية؛ نظرا الرتباطهما و للصوم

أم أن  ؟هل نكتفي بالرؤية البصريةو مبغارب الشمس، وهي متعددة، كل يوم له مغرب،
ملاذا ؟ وإيل أي حد تكون هذه املساندةو الرؤية العلمية جيب وأن تساند أختها البصرية،

                                                
 .٤٩: القمر )١(
 .٩٦: األنعام )٢(
 .٥: الرمحن )٣(
 .٤ – ٣: مللكا )٤(
 .٤٠: املعارج )٥(
 .١٨ – ١٥: التكوير )٦(
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٢٤٧  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

يف هذا البحث أيضا بيان أن العلوم و ملاذا حتمس هلا من حتمس؟ ؟ ونفر منها من نفر
ال و الفلكية مطلوبة شرعا بقصد معرفة سنن اهللا يف كونه، تلك السنن اليت ال تتبدل

 بني من يدعون معرفة ما يرتل باألرض من خرياتو بينها تتغري، وأن البون شاسع
ما فيها من جنوم، كما أن هذا البحث تطرق إيل معرفة و كوارث بتطلعهم إيل السماءو

خطوط الطول اليت هي عماد اليوم الزوايل، وحتدث عن دوائر الضوء اليت هي عماد 
كلها من و العرض، وحتدث عن دوائر ؟مىت خيتلفان؟ ومىت يتفقانو اليوم الغرويب،

العالمات اليت هدى اهللا البشر إليها، ألن اهللا سبحانه عطف اهلداية بالنجم على عالمات 
". أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يهدينا لليت هي أحسن   -جل و عز  -أسال اهللا و. أخر

"     " ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب 
ربنا اجعلنا من الذين "  قنا عذاب النار و يف اآلخرة حسنةو بنا آتنا يف الدنيا حسنةر

ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا " األرض قائلني و يتفكرون يف خلق السماوات
  .سلمو صحبهو على آلهو صلى اهللا على نبينا حممدو "عذاب النار 

حسن السعید               
  الموافي
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٢٤٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  على خط تاریخ قمري االتفاق شھریاً 

  یوحد الشھور العربیة
  

  :بواعث ھذه الفكرة
يف جنوب  -نيوزيالنده  -هـ إىل ١٤١٩بالسفر يف رمضان  ىأنعم اهللا عل )١(

شرق آسيا، وهي أول دولة عصرية تشرق عليها الشمس، ووجه إيل هذا 
لقد صامت اململكة العربية  -:السؤال يف أول لقاء يل مع املسلمني، وهذا نصه

وصامت مصر وعمان بعدها . م ١٩/١٢/١٩٩٨عودية يوم السبت املوافق الس
وأمرنا بالصيام من أول يوم االثنني املوافق .م ٢٠/١٢/١٩٩٨يوم األحد املوافق 

قد تكونون على  -:فأجبت بقويل ؟أمن املعقول هذا. م ٢١/١٢/١٩٩٨
 إن العامل اإلسالمي ال يصلي الصبح مثال -:شرحت هلم ذلك وقلتو. صواب

يف حلظة واحدة،حىت يصوم يف حلظة واحدة، وإمنا يصلي صبح  أي يوم من 
األيام يف خالل أربع وعشرين ساعة، فأنتم تصلون الصبح قبل العامل، ويليكم 

، فمن كان ببنجالديش فسكان باكستان، امن يف استراليا، فأهل إندونيسي
وما يقال يف الصبح  .فإيران، فأهل اجلزيرة العربية فسكان أفريقيا، فأهل أمريكا

كذلك فأنتم تسبقون من يف شرقكم بيوم كامل و. من األوقات هيقال يف غري
 تأيت تسبق صياما من يف شرقها بيوم كامل، مث"  ما"فهناك بلد . احلال يف الصيام

بعدهم الدنيا تباعا، فيتم صيام الناس يف أربع وعشرين ساعة، كما أن أي 
وباعتبار أن مفيت مصر مل يأخذ بشهادة من  ،فريضة تتم يف أربع وعشرين ساعة

فبدأت صيامها   قال إنه رأى اهلالل يف السعودية؛ وأخذت السعودية بشهادته،
م، وصامت مصر يوم األحد املوافق ١٩/١٢/١٩٩٨: يوم السبت

ومل ميض يوم كامل على صيام مصر حىت  ؛م حيث ولد اهلالل٢٠/١٢/١٩٩٨
م  بعد مصر بأربع عشرة ساعة فقط، ٢١/١٢/١٩٩٨صمتم االثنني املوافق 

وأنتم تصلون  ،ذه املدة يوميا يف اليوم التايل هلمفأنتم تصلون الظهر بعدهم 
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٢٤٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

قبلهم بعشر ساعات لنفس اليوم،  وعلى ذلك فليس هناك ما يزعج، إمنا يزعج 
فأنتم على صواب وهم على   .األمر إذا زادت املدة عن أربع وعشرين ساعة

نكم مل تزد عن يوم كامل، وإمنا هي بعض ساعات كما فاملدة بي  صواب،
  .  حيدث يف سائر الصلوات

رفع اهللا قدره، وأعلى شأنه واملسلمني  –أيضاً ومن نفس السائل  وسئلت )٢(
؟ دهمأقبل أهل عرفة؛ أم بعنيوزيلندة مىت نصوم يوم عرفة وحنن ب :–واملسلمات 

بتسع نيوزيلندة أهل  مع العلم بأن أهل عرفة يصلون ظهر اليوم احلايل بعد
يصلون ظهر اليوم التايل بعد أهل عرفة خبمس عشرة نيوزيلندة ساعات، وأهل 

بأنه إذا ما رأوا اهلالل بعد التاسع والعشرين من شهر : وأجبت بعون اهللا. ساعة
شعبان فإن على من رأوه صيام اليوم التايل، وكذلك من غربت عليهم الشمس 

ن كان يف شرقهم فنقول حبسب املدة اليت مكثها ومن يليهم غربا، أما م. معهم
اهلالل بعد غروب الشمس، فإن كانت املدة مخسني دقيقة فأكثر فعليهم الصوم 

درجة من عند من رأوا اهلالل ملدة مخسني  ٣٦٠ومن كان يف شرقهم بـ 
دقيقة، ومن كان عندهم ار منهم يعيد هذا اليوم ألنه من رمضان، أما إذا 

الل ملدة مخس وعشرين دقيقة فنقول جيب الصوم على من يبعد كانت رؤية اهل
درجة، وإن مكث اهلالل بعد الغروب نصف هذه املدة  ١٨٠عنهم شرقا بـ 

درجة، فإذا كان خط  ٩٠نقول بوجوب الصوم على من يبعد عنهم شرقا بـ 
التاريخ القمري يف غربكم ويف شرق مكة صمتم بعد أهل عرفة خبمس عشرة 

ان خط التاريخ القمري يف غرب مكة ويف شرقكم صمتم قبلهم ساعة، وإذا ك
وهللا در ابن عباس حيث مل جيعل . بتسع ساعات بغض النظر عن مسمى اليوم

بذل اهود " ففي " دمشق " تتبع البلد الغريب " املدينة املنورة " البلد الشرقي 
آلخرين باب إذا رأى اهلالل يف بلد قبل ا" ١٢٥ص  ١١ج " يف حل أيب داود 

حدثنا موسى بن إمساعيل، إمساعيل يعين ابن جعفر،  أخربين حممد بن " بليلة  
أيب حرملة، أخربين كريب أن أم الفضل ابنة احلارث بعثته إيل معاوية بالشام 

فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا اهلالل : قال
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٢٥٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

هر فسألين ابن عباس، مث ذكر اهلالل، ليلة اجلمعة مث قدمت املدينة يف آخر الش
نعم، : قلت ؟رأيته ليلة اجلمعة، قال أنت رأيته: قلت ؟مىت رأيتم اهلالل: فقال

لكنا رأيناه ليلة السبت، فال نزال : قال. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية
 ؟أفال تكتفي برؤية معاوية وصيامه: فقلت. نصومه حىت نكمل الثالثني أو نراه

، ومعلوم أن دمشق غرب املدينة وابن ×هكذا أمرنا رسول اهللا  ال،: قال
  )١(.رضي اهللا عنه أول من عمل ذه احلقيقة فيما أعلم -عباس

مل يتح و و جئت إىل مصر وحاولت مقابلة فضيلة املفيت، وذهبت إىل دار اإلفتاء،
اهلجرية  أوائل الشهور(يل مقابلة فضيلته حىت اآلن، لكين أهديت منهم بكتاب عنوانه 

الصادر عن اهليئة املصرية العامة للمساحة ) م٢٠٠٠-١٩٩٩هـ ١٤٢٠فلكيا لعام 
املوارد املائية و املوارد املائية، وقدم له وزير األشغال العامةو بوزارة األشغال العامة

  -هذا العمل هو نتاج جهد خالص لوجه اهللا و : "بقوله حممود أبو زيد/ الدكتور 
 لعاملون يف اهليئة املصرية العامة للمساحة، وهو عمل علمي فعال، يقوم به ا-تعاىل 

بناء خلدمة مجاهري املسلمني؛  يستحق الشكر والتقدير؛  وإين إذا أحيي هذا اجلهد و
والقائمني عليه فإين أرجو أن يتواصل العطاء يف هذا اال ويف ااالت املتعددة ألعمال 

عمل اجلليل، وأن ينفع به مجوع املسلمني يف شىت بقاع اهليئة، وأدعو اهللا أن يتقبل هذا ال
  ". األرض 

ووجدت فيه ما يقرب مما أقول، ففي منتصف امللزمة األوىل حيث أن الصفحات 
قد ظهرت حديثا الكثري من البحوث يف الشرق و(: األوىل بدون ترقيم يف السطر الرابع

باحث املاليزي حممد إلياس يف والغرب يف موضوع رؤية اهلالل، ولعل أبرزها ما بدأه ال
مساه خط " منحىن قطع مكافئ تقريبا "أواخر السبعينيات حيث اقترح حتديد خط 

                                                
، وأبـو داود يف  ١٨١٩برقم .. .مسلم يف صحيحه كتاب الصيام باب بيانا أن لكل بلد رؤيتهمأخرجه  )١(

، والترمذي يف سننه كتاب ١٩٨٥سننه كتاب الصيام باب إذا رئي اهلالل يف بلد قبل اآلخرين بليلة برقم 
حديث ابن عباس حديث حسـن  : ، وقال الترمذي٦٢٩ل أهل بلد رؤيتهم برقم الصوم باب ما جاء لك

صحيح غريب والعمل على هذا احلديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم، والنسـائي يف سـننه   
 .٢٠٨٤كتاب الصيام باب اختالف أهل اآلفاق يف الرؤية برقم 



      

   هجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرةحول من 

 
٢٥١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

التاريخ القمري لكل شهر وفق شروط معينة لرؤية اهلالل، وقال بأن البالد الواقعة غرب 
 البالد اهذا اخلط يبدأ فيها الشهر اجلديد يف يوم معني حيث ميكن أن يرى اهلالل؛ أم

الواقعة شرق هذا اخلط فيتأخر بدء الشهر فيها يوما عن البالد الواقعة غربه، مث أخذ 
يطور من شروط الرؤية يف حبوث تالية، كما توصل إىل أن هناك منطقة وسط تصل إىل 

درجة غربه ميكن أن يرى فيها اهلالل أو ال  ٣٠درجة شرق خط التاريخ القمري،  ٣٠
ه توصل إىل نفس رأي علماء الفلك املسلمني القدامى أي أن )منطقة عدم اليقني(يرى 

  .)حدود الرؤيةو تقريبا مع اختالف يف شروط

حاشية الروض (كم كانت سعاديت وأنا أتصفح فهرس الد الثالث من كتاب  )٣(
إذا رآه مجاعة "  -:الطبعة األوىل وأجد فيه ٥٨٤ص ) املربع شرح زاد املستقنع

" آخر بعيدة مل ير اهلالل به مل يلزمهم الصوم ببلد فوصلوا آخر الليل إىل بلد 
وكأنه يشري إىل عبور خط التاريخ القمري ويتأخر الوقت يوما كامال، وذهبت 

فإن رآه : (ألنقل من الروض املربع شرح زاد املستقنع ٣٥٨إىل املوضوع يف ص 
ل وقا) مجاعة ببلد، مث سافروا لبلد بعيد فلم ير اهلالل به يف آخر الشهر أفطروا

لتعلق احلكم م، وأما أهل تلك البالد فباعتبار املطالع كما يأيت، : (يف احلاشية
وكذلك إذا رآه مجاعة ببلد، مث سارت م ريح يف سفينة أو حنو ذلك فوصلوا 
آخر الليل إىل بلد بعيدة مل ير اهلالل به، مل يلزمهم الصوم أول الشهر، ومل حيل 

قدمت الشام، واستهل علي هالل : قالهلم الفطر آخره، وملسلم عن كريب، 
رمضان وأنا بالشام، فرأيناه ليلة اجلمعة، مث قدمت املدينة يف آخر الشهر، فسألين 

لكنا رأيناه ليلة السبت، فال نزال نصوم، حىت نكمل : ابن عباس فأخربته، فقال
هكذا أمرنا . ال: أال تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: فقال. ثالثني أو نراه
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، واملناظر : قال الترمذي. ×رسول اهللا 

املطالع هي املغارب؛ والعروض هي (ختتلف، باختالف املطالع والعروض، 
فكان اعتبارها أوىل، ونبه غري واحد على أنه يلزم من الرؤية )  خطوط الطول

ا كانا على خط إذ(يف البلد الشرقي، الرؤية يف البلد الغريب، من غري عكس،
وعليه حيمل حديث كريب، وجزم الشيخ وغريه، بأن الشمس ) عرض واحد
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

تطلع على أهل املشرق، قبل أهل املغرب بنصف يوم،وهو نصف مرتلة القمر، 
وانفصال اهلالل من شعاع الشمس، خبروجه من حتتها، جيعل اهللا فيه النور، مث 

ف األقطار، وكل قوم هو يزداد كلما بعد، حىت يقابلها، فيختلف باختال
  ).خماطبون مبا عندهم،  كما يف أوقات الصالة

هـ مل يأخذ مفيت مصر بشهادة من رأى اهلالل يف ١٤١٩يف بداية رمضان  )٤(
هـ يف بداية شهر شوال مل يأخذ مفيت مصر  ١٤٢٠السعودية، ويف عام 

بشهادة من رأى اهلالل يف السعودية أيضا، حيث كان العيد يف السعودية يوم 
من يناير  ٨م، وكان العيد يف مصر يوم السبت ٢٠٠٠من يناير  ٧معة اجل

السبب يف ذلك حيث قالت يف ) الشروق صوت األزهر(م، وقد بينت ٢٠٠٠
أكد فضيلة املفيت إنه تطبيقا : (من السنة األوىل ١٦صدر جريدا يف العدد 

عية رؤية لتوصيات مؤمتر جدة، استطلعت دار اإلفتاء املصرية بطريقة رمسية وشر
هـ استطالعا شرعيا عقب غروب مشس التاسع والعشرين ١٤٢٠هالل شوال 

  . من رمضان بواسطة جلان شرعية وعلمية يف خمتلف أقاليم الديار املصرية
أفادت بانعدام رؤية هالل شوال على و وقد حترت هذه اللجان رؤية هالل شوال،

 لشرعية مع الرؤية العلميةتوافقت هذه الرؤية او .مستوى أقاليم الديار املصرية
االستشارية لدار و امع عليها من اللجنة العلميةو احلسابات الفلكية املقطوع او

اإلفتاء املصرية، واليت أكدت استحالة رؤية هالل شوال رؤية شرعية على مستوى 
حيث مل يكن اهلالل قد ولد بعد على مستوى الدول . الدول العربية واإلسالمية

 ٢١هـ املوافق ١٤٢٠من شهر شوال ١٤، وجاء خسوف القمر يوم اجلمعة اإلسالمية
صباحا بتوقيت مجهورية مصر العربية ٤٣الدقيقة و م الساعة السادسة٢٠٠٠من يناير 

يؤكد صحة ما أفىت به مفيت مصر؛ ألن اخلسوف ال يكون إال منتصف الشهر العريب 
اخلسوف، مث يأيت احملاق، مث يأيت  فالبد وأن يرى اهلالل مدة مساوية للمدة املرئية قبل

لو طبقنا ذلك على إفطار السعودية قبلنا بيوم للزم أن ير اهلالل قدر و شهر ذي القعدة،
بإضافة مثلها مث احملاق لزاد و قد مضى منه حبسب رؤيتهم مخسة عشر يوماو ما مضى
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عة يف القناة هو ال يزيد حبال عن ثالثني يوما، وقد علقت املذيو الشهر عن ثالثني يوما
  .  األوىل بتلفزيون مجهورية مصر العربية يف نشرة التاسعة مساء مشرية إىل ذلك
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  خط التاریخ الدولي وخط التاریخ القمري
  

هو اخلط الذي يساعدنا على معرفة أول من يبدأ بالشهر  :خط التاریخ القمري
وهو خط يبني القمري على وجه األرض، ومن يبدأ بالصيام، ومن آخر الناس صياما، 

إن و لنا من تغرب عندهم الشمس يف آن واحد، ومن يظهر القمر عندهم يف آن واحد،
قصره يف و ما يتبعه من طول النهار يف مكانو يف  اختالف هذا اخلط من يوم آلخر
عظمته وآالئه على خلقه يعجز اخللق عن شكر و مكان آخر آلية من آيات وحدانية اهللا 

فَال أُقِْسم بِرب ﴿: تعاىل تعاىل إليها يف قولهو احلق تبارك قد وجهناو اهللا عليها،
  .وهو خط متغري من يوم آلخر ومن شهر آلخر )١(﴾الْمشارِقِ والْمغارِبِ إِنا لَقَادرونَ

هو اخلط الذي حيدد املكان الذي  يبدأ من عنده كل يوم من : خط التاريخ الدويل
  .لشهور الشمسية،وهو خط ثابت ال يتغري من يوم آلخركل شهر من او األيام الزوالية،

  

  دوائر الضوءخطوط الطول ودوائر العرض و
  

ملا كان خط التاريخ الدويل له صلة وطيدة خبطوط الطول؛ وجب علي أن و
أحتدث عن خطوط الطول، وخط التاريخ القمري له صلة قوية بدوائر الضوء؛ وجب 

ي شكل تكون يف الربيع واخلريف والصيف علي أن أحتدث عن دوائر الضوء، وعلى أ
ملا كان ظهور القمر والشمس جليا عندما يكونان و والشتاء ويف كل يوم من األيام،

عموديان على األرض، وذلك يكون عند خط االستواء بكثرة، ويكون عند املدارين 
تنتفي العمودية كلما اقتربنا من القطبني، وجب علي أن أحتدث عن دوائر و بقلة،

  . لعرض، وهذه اخلطوط والدوائر نتصورها على األرض فلنتحدث عن األرضا
: طلب منا عمارا قال تعاىلو األرض اليت نعيش عليها سخرها اهللا لنا، :األرض

ووضع يف األرض عالمات نسترشد . )٢(﴾هو أَنشأَكُم من اَألرضِ واستعمركُم فيها﴿
وأَلْقَى في اَألرضِ رواسي أَن تميد بِكُم وأَنهاراً ﴿: ا فضال عن النجم،  قال تعاىل

                                                
 .٤٠:املعارج )١(
 .٦١:هود )٢(
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يهتدون و فيسترشدون. )١(﴾وعالمات وبِالنجمِ هم يهتدونَ  وسبالً لَّعلَّكُم تهتدونَ
برؤية النجم إىل غري ذلك من اآليات، و السبل ودوران األرضو األارو باجلبال

النجم و المتني من هذه العالمات دوران األرض من الغرب إىل الشرقوسأحتدث عن ع
لكن و ي كامل االستدارة ال يكون به عالمات،وكل جسم كر :دوران األرض

.  مفرطحة عند قطبيهاو األرض غري كاملة االستدارة، فهي منبعجة عند خط استوائها
ية وا تقول بعدم كرملا غمزت جامعة األزهر بأو وهي تدور من الغرب إىل الشرق،

األرض، رد األستاذ اجلليل حممد احلسيين رخا مبجلة نور اإلسالم اليت تصدرها مشيخة 
مستدال مبا يف كتاب  ٢٧٢هـ ص١٣٥٣األزهر الشريف يف العدد الرابع لسنة 

من كتب التوحيد اليت تدرس جبامعة " املواقف"كتاب و ية األرض،وعلى كر" املواقف"
م بالفرقة الثالث ١٩٦٨أنا ممن قرر عليهم هذا الكتاب سنة و ،حديثاو األزهر قدميا

بكلية أصول الدين، لإلمام عضد الدين اإلجيي من علماء القرن الثامن اهلجري أي قبل 
أما : ية األرض قال نصهوكوملبس بقرن أو يزيد، الذي يقولون عنه أنه أول من قال بكر

بالد كلما كانت أقرب إىل الغرب كان املغرب  فألن الو يف الطول، أي ما بني املشرق
طلوع الشمس عليها متأخرا بنسبة واحدة، وال يعقل ذلك إال يف الكرة، فإذا رصدنا 
خسوفا معينا يف وقت من الليل، وجدناه يف بالد شرقية مثال آخر الليل، ويف بالد غربية 

سافة بعينها قبل يف بالد غربية عنها بتلك املو عنها مبسافة معينة كألف ميل قبله بساعة،
فعلمنا أن طلوعها يف الغربية . على هذا القياسو قبل الثاين بساعة،و األول بساعتني،

  . متأخر بنسبة واحدة
و أما العرض فألن السالك يف الشمال  كلما أوغل فيه ازداد القطب ارتفاعا عليه 

ختتفي و ليةوكذلك تظهر له الكواكب الشما. من مست رأسه حىت يصري حبيث يراه قريباً
؛ ألن ا خط مسى دوائر العرض طوالً. (السالك يف اجلنوب بالعكسو اجلنوبية،
ألا أقصر من  مسى خطوط الطول عرضاًو هو أطول من خطوط الطول،و االستواء؛

  ). خط االستواء

                                                
 .١٦ – ١٥: النحل )١(
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من كان يف مشال خط االستواء بدرجة يرى القطب مرتفعا عن سطح األرض 
 جة مثال رآه مرتفعا عن األرض عشر درجاتدر ١٠من كان عند خط و بدرجة

بعد أن و ،" ؟ية األرض ما هو أوضح داللة من هذاوفهل جد يف كر" هكذا مث قال و
هو أحد كتب التوحيد و نقل األستاذ حممد احلسيين رخا هذا الدليل من كتاب املواقف،

لماء خلص ما قاله ابن حزم وهو من عو ية األرض نقل عن الفقهاء،وما يدل على كر
: يتها مبا يرجع إىل األحكام الفقهية يف العبادات قائالوالقرن اخلامس اهلجري على كر

قد أمجع املسلمون على أن صالة الظهر جتب بزوال الشمس، فلو كانت مسطحة "
 لكان زوال الشمس عند أهل املشرق عقب الشروق؛ وعند أهل املغرب عند الغروب،

الظهر حتل قبل نصف النهار؛  وال أن وقتها قبيل مل يقل أحد من املسلمني أن صالة و
إمنا وقتها هو نصف النهار فكل من هو و الغروب، بل هذا خارج عن دين اإلسالم،

وكل علماء األزهر يف الفقه . على ظهر األرض ال يصلي الظهر إال عند انتصاف اره
:" ية األرضوبكرمث قال ما يؤكد على أن علماء األزهر يقولون . على تقرير هذا احلكم

كان موما ساعة الشروق و وكذلك يرتبون يف املواريث أنه إذا مات اثنان يتوارثان
اآلخر باملغرب فإن من باملغرب يرث من باملشرق؛ ألن شروق و أحدمها باملشرقو مثال

غري ذلك و .هذا ال يأيت إال يف التكويرو من باملغرب متأخر عن شروق من باملشرق
  .غريهو لفقه، كاعتبار اختالف املطالع يف هالل الصومكثري يف أحكام ا

الفقه نقل عن علماء التفسري، فنقل عن الفخر و وبعد أن نقل عن علماء التوحيد
 من الناس من زعم أن الشرط يف كون األرض فراشا أال تكون كرة،و(:الرازي قوله

كرة إذا عظمت هذا بعيد جدا، ألن الو استدل ذه اآلية على أن األرض ليست كرة،و
نقل عن اإلمام و ).جدا كانت القطعة منها كالسطح يف إمكان االستقرار عليها

 –البيضاوي و تفسري الرازي –وكال التفسريين (البيضاوي أيضا ما يفيد ذلك مث قال 
حديثا،فنرى من هذا أن األزهر يقرر يف علومه الدينية مسألة و عمدة عند األزهريني قدميا

أن علماء األزهر كانوا يعلمون ذلك و أن يوجد كوملبس بعدة قرون، ية األرض قبلوكر
  )يعلمون ما هو أكثر منهو بأدلته
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  دوران األرض من الغرب إلى الشرق
  

: تعاىلو من ذلك قول احلق تباركو لقد بني القرآن الكرمي أن األرض تدور  
﴿رم رمت يهةً وداما جهبسحالَ تى الْجِبرتكُلَّ  و قَني أَتالَّذ اللَّه عنابِ صحالس

فهذه اآلية تثبت دوران األرض دون أن تصادم البسطاء  )١(﴾شيٍء إِنه خبِري بِما تفْعلُونَ
هي متحركة، كما و فهي تتحدث عن األرض اآلن من أن اإلنسان يظنها غري متحركة

ان القيامة فتكون كالعهن املنفوش أنه يظن اجلبال جامدة وهي متحركة أما يف إب
 ثانيا هي تدور من الغرب إىل الشرق فقد طرت من القاهرة إىل سنغافورهو .تتهشم

عدت إىل أرض الوطن يعين طرت من الغرب نيوزيلندة ومنها إىل و منها إىل استرالياو
 هذه مالحظيت اليت تبني دوراا من الغرب إىلو إىل الشرق مث من الشرق إىل الغرب

وصلت إىل و ليس بالعكس، طرت من القاهرة بعد منتصف الليل بساعتنيو الشرق
مع غروب الشمس، بينما هم يف القاهرة يصلون الظهر، بعد طريان دام عشر  ةسنغافور

كثري من و ساعات فكان الوقت جيري بسرعة، عشر ساعات مضى فيها ار كامل
ف الليل يف سنغافورة ووصلت إىل بعد منتص ةلكن يف عوديت طرت من سنغافورو الليل،

  .القاهرة مع شروق الشمس
ال اية، فإذا ما دار بانتظام تتحدد له معامل، و و أي شكل كروي ال بداية له

له وسط، وقد استخدمت هذه النقاط الثالث وسط و فاحملور الذي تدور عليه له ايتان
من حتديد املواقع ألي مكان على ايتيه لرسم شبكة من اخلطوط املتقاطعة متكننا و احملور

  .اجتاهه بالنسبة لآلخر، وتتمثل هذه الشبكة يف جمموعتني من اخلطوطو سطح األرض
 هي دوائر متوازية تأخذ اجتاها شرقيا غربيا تتعامد على احملورو :دوائر العرض

أكرب هذه الدوائر الدائرة اليت تقسم احملور إىل قسمني متساويني، وتسمى خبط و
درجة، وقد اختذ خط االستواء  ٩٠اء، وهذا اخلط يصنع مع احملور زاوية مقدارها االستو

يتحدد اسم و أساسا لترقيم عدد آخر من الدوائر تكون موازية له مسيت بدوائر العرض،
أي منها على أساس بعدها عن خط االستواء فنقول إن مدار السرطان مثال عند عرض 

                                                
 .٨٨: النمل )١(
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إذا أخذنا من مركز األرض شعاعني أحدمها درجة مشال خط االستواء، يعين  ٢٣,٥
 ٢٣,٥اآلخر مير مبدار السرطان فإما يكونان زاوية مقدارها و يعرب عند خط االستواء،

دائرة مشال خط  ٩٠هكذا كانت دوائر العرض عددها و درجة رأسها مركز األرض،
عن بذلك نعلم أن دوائر العرض عبارة و دائرة جنوب خط االستواء ٩٠االستواء، و

يسميها علماء املسلمني قدميا أطواال، نظرا ألن و دوائر صغرى ما عدا دائرة االستواء
منها دائرة خط االستواء، وهي أكرب من الدوائر اليت تصل بالقطبني ويسميها علماء 

بالعروض نظرا : خطوط الطول، بينما يسميها علماء املسلمني قدميا: اجلغرافيا اآلن
دوائر العرض كلها دوائر صغرى فيما عدا دائرة و .ستواءلصغرها عن دائرة خط اال

ميكن رسم و خط االستواء ألا الوحيدة اليت متر مبركز األرض من بني دوائر العرض
على ذلك فإن أي مكان على سطح و عدد كبري من دوائر العرض على سطح األرض

فإن عدد وكل البالد اليت تقع على خط  عرض واحد . األرض يقع على دائرة عرض
 "عبدان بإيران"بالتايل عدد ساعات الليل، فإذا كانت و ساعات النهار فيها واحدة،

كان النهار و درجة مشال خط االستواء، ٣٠القاهرة على خط عرض واحد هو خط و
يف عبدان ثالث عشرة ساعة، كان يف القاهرة ثالث عشرة ساعة، فإن نقص يف عبدان 

 الليل متحدة فيهما يف مجيع أيام السنة صيفاو دة النهارنقص يف القاهرة نفس املقدار، فم
  .على فرض أما على خط عرض واحد.شتاءو

كل خط و وهي جمموعة خطوط تأخذ اجتاها مشاليا جنوبيا، :خطوط الطول
كل خطني متقابلني منهما يكونان دائرة و اجلنويب،و منها يصل بني القطبني الشمايل
رف هذه اموعة خبطوط الطول، بدايتها مجيعا من تعو عظمى، مركزها مركز األرض،

تتقارب و ايتها مجيعا عند القطب اآلخر، تتباعد عند خط االستواء،و أحد القطبني
قد اتفق أعضاء و .كلما تباعدنا عن خط االستواء، حىت تلتقي يف نقطة هي القطب

ط الطول م على أن خ١٨٨٤مؤمتر خطوط الطول العاملي الذي انعقد بواشنطن عام 
على أن اخلط الذي يبعد عنه بزاوية و  –خط األساس    –خط صفر  شاملار جبرينت
درجة  ١٨٠هو نفس اخلط الذي يبعد عنه مبقدار و درجة جهة الشرق، ١٨٠مقدارها 

  . يف جهة الغرب، خط التاريخ العاملي



      

   هجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرةحول من 

 
٢٥٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 من فوائد معرفة خطوط الطول أن الظهر حيني عند كل خط منها يف حلظة واحدة،
 خطوط الطول ثالمثائةو حيني على اخلط ااور يف اجتاه الغرب بعد أربع دقائق،و
إذا حان الظهر و .عشرين ساعةو ستون خطا فالظهر حيني على العامل بأسره يف أربع و

 –ن منتصف الليل حيني عند اخلط الذي يتم معه دائرة عظمى إعند خط زوال ما ف
فإذا حان الظهر عند خط  –ا مركز األرض الدائرة العظمى هي اليت يكون مركزهو

درجة  ١٨٠فإن منتصف الليل يكون عند خط طول  –خط األساس الطويل  –صفر 
فإن  شدرجة شرق جرينت ٩٠إذا حان الظهر عند خط طول و ،شغرب جرينتو شرق 

إذا حان الظهر عند و ،شدرجة غرب جرينت ٩٠منتصف الليل يكون عند خط طول 
 شدرجة غرب   جرينت ١٥٠انتصف الليل عند خط  شتدرجة شرق جرين ٣٠خط 

زاوية مركزها حمور  شوهكذا ومعلوم أن كل خط  طول  يكون  مع  خط  جرينت
ميكن رسم عدد و بالعكس،و خطوط الطول تتجه من الشمال إىل اجلنوبو .األرض

على سطح األرض ألن بني كل خطني درجة،  –الطول  –كبري من خطوط  الزوال 
 سم إىل ستني دقيقة؛ والدقيقة ستون ثانية؛ والثانية تقسم إىل عشرة أجزاء؛والدرجة تق

  . مائة جزءو
  

  مقارنة بین خطوط الطول ودوائر الضوء
  

ينتصف و كل البالد اليت تقع على خط طول واحد يؤذن للظهر فيها يف آن واحد
لمغرب فيها كل البالد اليت تقع على دائرة ضوء واحدة يؤذن ل. فيها الليل يف آن واحد

تشرق و بعده،و يف آن واحد عند نصف دائرة الضوء الفاصلة بني ما قبل املغرب
. الشمس عليها يف آن واحد يف النصف اآلخر الفاصل بني ما قبل الشروق وما بعده

البالد اليت تقع على دائرة . البالد اليت تقع على خط طول واحد ال تتغري من يوم آلخر
ي البالد اليت تقع على دائرة ضوء الغد، وختتلف وضع دائرة ضوء واحدة اليوم ليست ه

خطوط الزوال إال مرتني يف العام و الضوء من يوم آلخر، وال يشتركان معا دائرة الضوء
البالد اليت . على وجه التحديد فدائرة الضوء تطابق خطوط الطول يومي االعتدالني فقط

آن وحد يومي االعتدالني، ويف تقع خط طول واحد حتني فيها الصلوات اخلمس يف 
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كلما و اجتهنا مشاال  يف الصيف الشمايل  زاد عدد ساعات النهار، كلما: غريمها نقول
معىن ذلك أن شروق البالد الشمالية يسبق و اجتهنا جنوبا تقل عدد ساعات النهار،

د ينعكس احلال إذا اجتهنا جنوبا فالبالو البالد اجلنوبية الواقعة على خط طول واحد،
 اجلنوبية تشرق فيها الشمس بعد البالد الشمالية الواقعة معها على خط طول واحد

 –ايته و من بدايته –الشمس قبل البالد الشمالية فالنهار يقل من طرفيه  تغرب فيهاو
كلما اجتهنا جنوبا، أما يف الشتاء حيث يكون الصيف يف النصف اجلنويب فإن النهار 

  .  يزداد كلما اجتهنا جنوباو إىل الشماليكون قصريا كلما اجتهنا 
  

  البدایة الزمنیة للیوم الشمسي
  

 منتصف الليل، على كل خطوط الطولو الحظنا ثبات وقيت منتصف النهار،
الثابت ليبدأ  ليس لألوقات األخرى هذا الثبات من أجل ذلك فضلوا الثابت على غريو

نيون منتصف الليل، ألم استقبحوا منه اليوم، وفضل الفلكيون وقت الظهر، واختار املد
  . أن يقسم النهار إىل يومني

  

  البدایة المكانیة للیوم الشمسي
  

و ملا كانت األرض جتري حول نفسها أمام الشمس دون توقف من الغرب إىل 
بعده ويبدأ  النهار كان البد من حتديد مكان ينتهي عنده اليومو الشرق حمدثة الليل

م على ١٨٨٤ؤمتر خطوط الطول العاملي الذي انعقد بواشنطن ملا اتفق أعضاء مو .آخر
ما و هو يفصل ما بني بعد الظهر يف شرقهو اخلط األساسي، شجعل خط زوال جرينت

 ١٨٠درجة شرقا، هو نفس خط طول  ١٨٠بني قبل الظهر يف غربه، يكون خط طول 
 ليل يف غربهما قبل منتصف الو درجة غربا فاصال بني ما بعد منتصف الليل يف شرقه،

درجة خط التاريخ العاملي  ١٨٠ملا كان اليوم املدين يبدأ  من منتصف الليل اختري خط و
على من عربه يف أي ساعة و بداية يوم يف غربهو حبيث يفصل ما بني اية يوم يف شرقه

من يعربه يف و من ليل أو ار يف اجتاه القارة اآلسيوية أن يعترب نفسه دخل يف يوم جديد،
حتاشيا أن يكون يف و اه القارة األمريكية يف أي ساعة من ليل أو ار الرجوع يوما،اجت
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غربا حبيث يتفادى هذا اخلط و الوحدة السياسية يومان يف آن واحد احنرفوا باخلط شرقا
مير فوق املسطحات املائية، فالفارق عند و اجلزر املكونة وحدة سياسية،و سطح اليابس،

غربه يوم كامل، فلو مت االنتقال من اجلانب اآلسيوي إىل اجلانب و هذا اخلط بني شرقه
مت االنتقال من اجلانب و إذا حدث العكسو األمريكي جيب الرجوع بالتاريخ يوما،

األمريكي إىل اجلانب اآلسيوي انتقلنا إىل يوم آخر، على سبيل املثال عند عبور احمليط 
العاملي إىل اجلانب األمريكي شرق خط  الواقعة غرب خط التاريخ ةاهلادي من نيوزيلند

من  ١التاريخ العاملي فيتحتم علينا تغيري التاريخ، فإذا كان التاريخ هو يوم الثالثاء املوافق 
م، فمعىن ذلك أن التاريخ يف اجلانب األمريكي هو يوم االثنني املوافق ٢٠٠٠فرباير سنة 

  . م٢٠٠٠من يناير سنة  ٣١
  

  خط التاریخ القمري
  

 –أن خط التاريخ الدويل، هو املكان الذي يفصل بني يومني مشسيني  وجدنا
كذلك احلال يف خط التاريخ القمري، فهو املكان الذي يفصل بني يومني و –زواليني 

مدنيا مبنتصف و ملا كان اليوم الشمسي يبدأ فلكيا مبنتصف النهار؛و قمريني غروبيني،
بغروب الشمس يبدأ من نصف دائرة الليل، فإن اليوم القمري ـ الغرويب ـ يبدأ 

الدائرة الضوئية هذه ختتلف من يوم آلخر و أول الليل،و الضوء الفاصلة بني آخر النهار
حسب مكان األرض من الشمس يف دورة األرض السنوية، فإذا كانت الشمس تتعامد 

هذا حيصل و متطابقة مع خطوط الطولو على خط االستواء كانت دائرة الضوء متوازية
من سبتمرب  ٢٣و من مارس ٢١اخلريفي ـ فقط يف يومي و االعتدالني ـ الربيعي يف

ينحرف هذا اخلط يف موازاته خلطوط الطول تدرجييا كلما ابتعدنا عن و من كل عام،
الشتوي، يومي و يومي االعتدالني، ويبلغ أقصى احنرافه يف االنقالبني االنقالب الصيفي

كما أن من عرب خط التاريخ الدويل عليه و اممن ديسمرب من كل ع٢٢من يونيو،  ٢١
تغيري التاريخ فكذلك من عرب خط التاريخ القمري عليه أن يغري التاريخ فإن عربه 

كان من بالغرب رأوا و يوما من شعبان ٢٩اإلنسان من الشرق إىل الغرب بعد متام 
ببلده ووصل  إن مل ير اهلاللو من بالشرق مل يروا اهلالل فعلى من عربه عشاءو اهلالل
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 على من عربه من الغرب إيل الشرقو يصوم،و إىل من رأوه باملغرب أن ينوي الصوم
لكنه وصل قبل الفجر عند من مل يروه فإنه يفطر مع و كان قد رآه بعد املغربو

هذا تفسري ملا حدث من ابن عباس حينما علم أن معاوية رضي اهللا عنه رآه و املفطرين
يره باملشرق ـ املدينة ـ مل يعمل برؤية أهل الشام، ففي  هو ملو باملغرب ـ دمشق ـ

إذا " من الد الثالث من كتاب حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع  ٥٨٤صفحة 
 .رآه مجاعة ببلد فوصلوا آخر الليل إىل بلد آخر بعيدة مل ير اهلالل به مل يلزمهم الصوم

 . "ألهل املشرق، خبالف عكسه فرؤية أهل املغرب ال تكون"  ٣٥٨قال يف صفحة و
ونبه غري واحد على أنه يلزم من الرؤية يف البلد الشرقي الرؤية "  ٣٥٩قال يف صفحة و

فإن دمشق غرب املدينة (عليه حيمل حديث كريب و يف البلد الغريب من غري عكس
كل قوم خماطبون مبا عندهم كما يف و) فصالة الظهر حتني يوميا يف دمشق بعد املدينة

من و يشارك من رأوه من احتد معهم يف هذا اليوم يف مغرب الشمسو قات الصالة،أو
أن :" ذكر شيخ اإلسالمو " ٣٥٨قال يف حاشية الروض املربع صفحة . يف غرم

 .ا هـ. إال فالو قال إن اتفقت لزم الصوم،و املطالع ختتلف باتفاق أهل املعرفة ذا،
  ". صححوه و قطع به غري واحد،و

  

  یبدأ الشھر القمري من أین
  

يقولون إن القمر يف و القمر،و يبدأ الشهر القمري فلكيا حني اجتماع الشمس
يبدأ الشهر شرعا حيث يرى نور القمر املقطوع بوجوده فوق األفق الغريب بعد و احملاق،

ملن شاركهم يف غروب و غروب الشمس عقب اجتماعها، ملن حدث عندهم ذلك
تليها غربا، أما البالد اليت تقع يف شرق نصف دائرة الضوء كذلك البالد اليت و الشمس،

 هذه اليت ظهر فيها شئ من القمر بعد الغروب فقد اضطربت أقوال العلماء فيها،
سأبني آراء عدد منهم موضحا وجهة نظرهم يف هذه القضية، وأعقب عليها بعون اهللا، و

ه القمر؛ ألن العلماء حتدثوا نعم النصري، مث أذكر أوجو وأسأله الصواب إنه نعم املوىل
عن رؤية القمر فجرا قبل احملاق، وألن العلماء اختلفت كيف نعد العدة ملن تعتد 

 أن نكمل الشهر املنكسر  ثالثني أم نكمله مبثل ما بدأنا؛ فإن بدأناو بالشهور، هل البد
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ذكر مث أ. هكذا، كمل املنكسر ثالثني أو مل يكملو القمر بدرو القمر بدر انتهيناو
  . اخلسوف ألما يعينان على معرفة خط التاريخ القمريو ظاهريت الكسوف
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  رأي ابن عباس رضي هللا عنھ

  في من یكون عندھم الشھر ومن ال یكون 

نستطيع أن جنزم بأن ابن عباس يرى أن أهل البالد الشرقية غري ملزمني برؤية القمر 
زمن قليال بني املشرق واملغرب، فدمشق يف املغرب من أهل البالد الغربية؛ وإن كان ال

بالنسبة للمدينة، فأهل دمشق يؤذنون للظهر بعد أهل املدينة مبا يقل عن ربع ساعة 
بكثري، فلم يلتفت ابن عباس إىل رؤية معاوية وغريه بالشام، وقال البد وأن نتم الشهر 

هو املدينة؛ ال حبساب ثالثني أو نرى اهلالل حبساب البلد الشرقي الذي كان فيه و
فقد . دمشق اليت كان فيها معاوية، ومعلوم أن دمشق يتأخر فيها أذان الظهر عن املدينة

  -رضي اهللا عنه  -روى كريب أن أم الفضل ابنة احلارث وامسها لبابة زوجة العباس 
فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، : إىل معاوية بالشام، قال - بعثت كريبا  -بعثته 

رمضان وأنا بالشام، فرأينا اهلالل ليلة اجلمعة، مث قدمت املدينة يف آخر الشهر، فاستهل 
: قال. مىت رأيتموه؟ قلت رأيته ليلة اجلمعة: مث ذكر اهلالل، فقال. فسألين ابن عباس
لكنا رأيناه ليلة السبت : قال. ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية. نعم: أنت رأيته؟ قلت

أفال تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ : فقلت. مل ثالثني أو نراهفال نزال نصوم حىت نك
: أخرجه أمحد ومسلم والثالثة والدارقطين وقال. ×هكذا أمرنا رسول اهللا . ال: قال

احلديث من كتاب الدين (حسن صحيح غريب، : وقال الترمذي. إسناده صحيح
أن لكل بلد  والعمل على هذا احلديث عند أهل العلم) ١٨رقم ٢٦٢ص  ٨اخلالص ج 

فالدنيا تصوم يف خالل أربع وعشرين ساعة، ألن الصوم كالصالة، فكما أن . رؤيتهم
الدنيا تصلي الوقت من األوقات اخلمسة يف أربع وعشرين ساعة، فكذلك الصوم، 
فالدنيا تصلي الفجر مثال يف أربع وعشرين ساعة، ومتسك من الفجر عن املفطرات يف 

يف األمر أن الصالة تبدأ من مكان ثابت ال يتغري من يوم  أربع وعشرين ساعة، غاية ما
والنهاية  شدرجة عن جرينت ١٨٠آلخر، وتنتهي من حيث بدأت، فالبداية من خط 

والصوم تكون النهاية أيضا عند البداية، ويف احلديث السابق كانت بداية الصوم . عندها
  .من دائرة الضوء اليت متر بدمشق  فالنهاية عندها
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  إلمام ابن تیمیة رحمھ هللا تعالىرأي ا
  

من خالل ما كتبه نعرف و لقد أفاض اإلمام ابن تيمية يف هذا املوضوع كعادته،
غريه من األحكام، مستدال و أنه يرفض رفضا تاما أن نصغي إىل أهل احلساب يف اهلالل

اإلمجاع،وحيترم آراءهم يف املطالع والكسوف واخلسوف واالستسرار و بالنصوص
الذين قالوا نأخذ بأقواهلم هلم عذرهم، فقد رأينا يف السنوات األوىل من و ار،واإلبد

هـ  أن مفيت مصر يعلن اية شهر شعبان بعد ١٤٠٤القرن اخلامس عشر اهلجري سنة 
 مصر، وبعد صيام مثانيةو عشرين يوما لتكون بداية الصوم موحدة يف السعوديةو مثانية

على املسلمني إعادة يوم أفطروه، و ا أول شوالعشرين يوما أعلنت السعودية أن غدو
  . فمن أجل ذلك متسكوا بأقوال الفلكيني

و اهلالل يتفاوت وضوحه من مكان آلخر يف كل ليلة من الليايل، فهو إىل الكمال 
يف اليوم و يف النصف األول من الشهر، وهو إىل النقصان يف النصف الثاين من الشهر،

" ما"وت مدة ظهوره من مكان إىل آخر، فيظهر يف مكان األول على سبيل املثال تتفا
من يليهم غربا تزداد مدة بقائه عندهم شيئا فشيئا، فهناك أماكن و خلمس دقائق فأقل،

أماكن ال تراه بيقني، وأماكن بني بني، من أجل ذلك مل يأخذ ابن تيمية و تراه بيقني،
ذا اتفقت كلمتهم فقلما اخلسوف إو بأقواهلم مع أنه يقول وهو يتحدث عن الكسوف

لكن مل يبني لنا ابن تيمية من أين يبدأ الناس الصوم مثال ـ من أين يبدأ و خيطئون،
ليست هلا اية، والبد من حتديد بداية و فاته أن األرض ليست هلا بداية،و ـ ؟الشهر

حيسن بنا أن ننقل شيئا من كالمه يف هذا و .مها باطالنو وإال لزم الدور أو التسلسل
نعقب على ما يقول، فقد حتدث عن اهلالل يف كتاب جمموع فتاوى و نقدمو املوضوع،

، ٢٠٢إىل ص  ١٢٦العشرين من ص و شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية يف اجلزء اخلامس
أما بعد : " يف ذلك إشارة إىل عدم األخذ بقول احلساب، قالو بني أن الدين اكتمل،

أمرنا أن نتبع و رضي لنا اإلسالم دينا،و ينا نعمته،أمت علو فإن اهللا قد أكمل لنا ديننا،
أمرنا أن ال نكون و .........ال نتبع السبل فتفرق بنا عن سبيلهو صراطه املستقيم،

 اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأخرب رسوله أن الذين فرقوا دينهمو كالذين تفرقوا
أمره أن و عة من األمر،ذكر أنه جعله على شريو كانوا شيعا لست منهم يف شئ،و
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َنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق أَ﴿: وقال تعاىل. ال يتبع سبيل الذين ال يعلمونو يتبعها،
ع مصدقاً لِّما بين يديه من الْكتابِ ومهيمناً علَيه فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه والَ تتبِ

اءهوأَه اء اللّهش لَواجاً وهنمةً وعرش نكُما ملْنعكُلٍّ جل قالْح نم اءكا جمع م
لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَـكن لِّيبلُوكُم في ما آتاكُم فَاستبِقُوا اخلَيرات إِلَى اهللا 

ما كُنتئُكُم بِمبنيعاً فَيمج كُمجِعرفُونَ ملتخت يهف   لَ اللّها أَنزم بِمهنيكُم باح أَنو
كإِلَي لَ اللّها أَنزضِ معن بع وكنفْتأَن ي مهذَراحو ماءهوأَه بِعتالَ ت١(﴾و( .  

إن كان ذلك شرعا أو طريقا لغريه و فأمره أن ال يتبع أهوائهم عما جاءه من احلق،
حذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل اهللا و سبيال،و ياء؛ فإنه جعل لكل نيب سنةمن األنب

ا ال يعلم أنه جاءت به إليه، فإذا كان هذا فيما جاءت به شريعة غريه، فكيف مب
بني أا احنرفت و حتدث عن األمم السابقةو بل هو طريقة من ال كتاب له، ؟!شريعة

هو يشري ذا األمر إىل من يأخذون و ذلك،أننا كو عملت مبا خيالفهو عن كتاب را،
أن هذه األمة تتبع سنن من قبلها : )٢( قد أخرب × ملا كان النيبو: "يقول. بقول احلساب

وجب أن يكون فيهم من ! حذو القذة بالقذة، حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه
م عليه من السنة، بل رمبا يظنون أن ما هو حيرف الكلم عن مواضعه فيغري معىن الكتاب

بني أن و ".معرفة الظاهر من القول، هو غاية الدين و األماين اليت هي جمرد التالوة
إمنا و التنازع قد يقع بني العلماء املعتربين، ولكن هذا التنازع ال يكون يف األصول،

لكن قد و : "يكون يف الفروع يف مسائل االجتهاد، وقد يقع بني قوم جهال بالدين قال
تارة و "يف تفصيله فتارة يكون بني العلماء املعتربين يف مسائل االجتهاد  يقع التنازع

 - فقد أخرب اهللا. يتنازع فيه قوم جهال بالدين، أو منافقون أو مساعون للمنافقني
و خرجواْ فيكُم ما لََ﴿: مساعني للمنافقني يقبلون منهم، كما قال أن فينا قوماً -سبحانه

                                                
 .٤٩ – ٤٨: املائدة )١(
، ٣١٩٧أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب أحاديث األنبياء باب ما ذكر عن بين إسرائيل برقم  )٢(

القـذة  "، ورواية ٤٨٢٢ومسلم يف صحيحه كتاب العلم باب إتباع سنة اليهود والنصارى برقم 
بن أوس رضي اهللا تعاىل عنه برقم رواها أمحد يف مسنده مبسند الشاميني من حديث شداد " بالقذة

 .٣٣١٢، وصححها األلباين يف الصحيحة برقم ١٦٥١٢
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بإِالَّ خ وكُمادز اللّهو مونَ لَهاعمس يكُمفةَ ونتالْف كُمونغبي الَلَكُمواْ خعضاالً وَألو
نيمبِالظَّال يملوهو يشري بذلك إىل العلماء الذين يقبلون قول احلساب فهو ينفر  ،)١(﴾ع

: به فيقولاآلخذين و وبني السبب يف هجومه هذا على املعجبني باحلساب. من ذلك
يف غريه أيضا؛ منهم من يصغي إىل ما يقوله بعض و إين رأيت الناس يف شهر صومهم(

إما و يبين على ذلك إما يف باطنه؛و جهال أهل احلساب؛ من أن اهلالل يرى أو ال يرى،
ظاهره؛ حىت بلغين أن من القضاة من كان يرد شهادة العدد من العدول لقول و يف باطنه

يرى أو ال يرى، فيكون ممن كذب باحلق ملا جاءه، ورمبا احلاسب اجلاهل الكاذب؛ إنه 
أجاز شهادة غري املرضي لقوله؛ فيكون هذا احلاكم من السماعني للكذب؛ فإن اآلية 

سماعونَ للْكَذبِ ﴿: تعاىل تتناول حكام السوء، كما يدل عليه السياق حيث يقول
تحلسب ممن ال جيوز قبول قوله من خمرب أو وحكام السوء يقبلون الكذ ،)٢(﴾أَكَّالُونَ ل

فيهم من ال و .ما أكثر ما يقترن هذانو غريها،و يأكلون السحت من الرشاو شاهد،
شبهة و ال يف الظاهر، لكن يف قلبه حسيكة من ذلك،و يقبل قول املنجم، ال يف الباطن

شيئا سيما إن كان قد عرف ال .قوية لثقته به من جهة أن الشريعة مل تلتفت إىل ذلك
سبب و من حساب النريين واجتماع القرصني ومفارقة أحدمها اآلخر بعدة درجات،

اإلهالل واإلبدار واالستتار والكسوف واخلسوف فأجرى حكم احلاسب الكاذب 
إمنا حدث و مث بني أن املسلمني األول مل يأخذوا باحلساب،. اجلاهل بالرؤية هذا ارى

: إىل أن األمر بدعة، فهو مردود على صاحبه، يقولذلك بعد املائة الثالثة، وهو يشري 
فإننا نعلم باالضطرار من دين اإلسالم أن العمل يف رؤية هالل الصوم أو احلج أو العدة 
أو اإليالء أو غري ذلك املعلقة باهلالل خبرب احلاسب أنه يرى أو ال يرى ال جيوز، وقد 

ال خالف حديث، إال أن و ال يعرف فيه خالف قدمي أصال،و أمجع املسلمون عليه
بعض املتأخرين من املتفقهة احلادثني بعد املائة الثالثة زعم أنه إذا غم اهلالل جاز 
للحاسب أن يعمل يف حق نفسه باحلساب، فإن كان احلساب دل على الرؤية صام وإال 

خمتصا باحلاسب فهو شاذ، مسبوق و إن كان مقيدا باإلغمامو هذا القولو .فال
                                                

 .٤٧: التوبة )١(
 .٤٢: املائدة )٢(
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خالفه، فأما اتباع ذلك يف الصحو، أو تعليق عموم احلكم العام به فما  باإلمجاع على
 مدة اإليالءو احلجو هي الصيامو مث بني األمور اليت تناط باهلالل شرعا.. قاله مسلم

 اخليار و العقلو اجلزيةو الزكاةو دين السلم و غريهو صوم النذرو صوم الكفارةو العدةو
 سائر ما يؤجل من دينو الصلح عن القصاص و كتابةجنوم الو أجل الصداق و األميانو
مث بني فضل الشهر القمري على غريه، مث بني أن من اختذ الشهر القمري . غريهاو عقدو

ما جاءت به و: (اجتماع القرصني كعلماء الفلك إىل أن قال ةبعضهم جعل البداي
ألنه ليس  )رابأبعدها من االضطو أحسنها وأبينها وأصحهاو الشريعة هو أكمل األمور

وجعلَ اللَّيلَ ﴿: فأما قوله تعاىل" للمواقيت حد ظاهر عام املعرفة إال اهلالل، إىل أن قال 
  )٢(﴾الشمس والْقَمر بِحسبان﴿: تعاىل وقوله، )١(﴾سكَناً والشمس والْقَمر حسباناً

و دوران الفلك؛  فإن هذا هو قيل حبسبان كحسبان الرحاو .هو من احلساب: فقد قيل
أمجع علماء األمة على مثل ما عليه أهل و السنةو مما ال خالف فيه بل قد دل الكتاب

مث عقد فصال بني فيه أن . املعرفة من أهل احلساب من أن األفالك مستديرة ال مسطحة
 من كان عليه كفارة، أو كانت عليها عدة باألشهر أو دين، فإن العدد يكون باألهلة ال
غري، حىت الشهر املنكسر يكون باهلالل أيضا، فإن كان مبدأ الكفارة يف منتصف الشهر 

إن كان البدء يف أول الشهر كانت النهاية يف آخر و كانت النهاية يف منتصف الشهر،
فقد قيل حتسب الشهور كلها . فأما إن وقع مبدأ احلكم يف أثناء الشهر(: الشهر، يقول

إن كان إىل ستة و ستني يوما،و سنة يف أثناء احملرم عد ثالمثائة بالعدد حبيث لو باعه إىل
مثانني يوما، فإذا كان املبتدأ منتصف احملرم كان املنتهى العشرين من و أشهر عد مائة

هذان القوالن روايتان و .الباقي باألهلةو قيل بل يكمل الشهر بالعددو ].رجب[احملرم 
مث هلذا القول تفسريان، . عض األحكامبعض الفقهاء يفرق يف بو غريهو عن أمحد

فإذا كان اإليالء يف . باقي األشهر هالليةو أنه جيعل الشهر األول ثالثني يوما،: أحدمها
كمله و ؛ فإن كان الشهر ناقصا أخذ منه أربعة عشر يوما،ةمنتصف احملرم حسب باقي

التفسري و .غريهمو هذا يقوله طائفة من أصحابناو بستة عشر يوما من مجادي األول،
                                                

 .٩٦: األنعام )١(
 .٥: الرمحن )٢(
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حديثا أن الشهر األول إن كان و الثاين هو الصواب الذي عليه عمل املسلمني قدميا
عشرين يوما، فمىت كان اإليالء و إن كان ناقصا جعل تسعةو كامال، كمل ثالثني يوما،

يف منتصف احملرم كملت األشهر األربعة يف منتصف مجادي األول، وهكذا سائر 
بل ننظر . ال حاجة إىل أن نقول بالعددو اجلميع باهلالل،على هذا القول فو احلساب،

] األخري . [ اليوم الذي هو املبدأ من الشهر األول فتكون النهاية مثله من الشهر اآلخر
فإن كان يف أول ليلة من الشهر األول كانت النهاية يف مثل تلك الساعة بعد كمال 

هاجم القائلني بأن كسور الشهور هو أول ليلة بعد انسالخ الشهور، وأخذ يو الشهور،
ذا أجل معامالم إو أيضا فعامة املسلمني يف عبادمو(: األوىل تكتمل عدديا إىل أن قال

ه هالل احملرم، كان منتهاه هالل احملرم، سلخ ذي احلجة احلق إىل سنة فإن كان مبدؤ
عرف املسلمون عندهم، وإن كان مبدؤه عاشر احملرم كان منتهاه عاشر احملرم أيضا، ال ي

من يزيد يوما لنقصان الشهر األول كان قد غري عليهم و .ال يبنون إال عليهو غري ذلك،
فعلم أن هذا غلط ملن تومهه من . ما فطروا عليه من املعروف وأتاهم مبنكر ال يعرفونه

 قُلْ هي مواقيت﴿: تعاىل ليعلم حقيقة قولهو نبهنا عليه ليحذر الوقوع فيه،و .الفقهاء
وأنا من املؤيدين (إن هذا العموم حمفوظ عظيم القدر، ال يستثىن منه شئ،و )١(﴾للناسِ

له يف هذا القول،حيث أن من قالوا نكمله ثالثني ليس معهم دليل على قوهلم، إال أن 
مث انتقل إىل احلديث عما يعرف به أن الشهر . قالوا من باب االحتياط وهذا ليس بكاف

انتصر للرأي  ؟البصرية وحدها أم بالرؤية البصرية والعلمية أيضاًقد هل، هل بالرؤية 
قد أتى باألدلة و العقلية تؤيده،و قال إن األدلة السمعيةو هاجم الرأي الثاينو األول

السند، و السمعية، فأتى باألحاديث وقارن بينها متنا وسندا، وناقش ما جاء باملنت
رضي  -يات، فقد روى بسنده عن ابن عمروسأختار الرواية األوىل مما ذكر من الروا

إنا أمة  أمية ال نكتب وال حنسب، الشهر ((: أنه قال × حيدث عن النيب -اهللا عنهما
يعين متام " هكذاو الشهر هكذاو. "عقد اإلام يف الثالثةو ))هكذا، وهكذا، وهكذا

                                                
 .١٨٩: البقرة )١(
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يفيد  )١())بإنا أمة أمية ال نكتب وال حنس((استنتج من األحاديث أن قوله و .الثالثني
فإنه أخرب أن األمة اليت اتبعته هي األمة الوسط، أمية ال . هو خرب تضمن يا: (النهي قال

فمن كتب أو حسب مل يكن من هذه األمة يف هذا احلكم، بل . ال حتسبو تكتب
يكون قد اتبع غري سبيل املؤمنني الذين هم هذه األمة، فيكون قد فعل ما ليس من 

ا حمرم منهي عنه، فيكون الكتاب واحلساب املذكوران حمرمني اخلروج عنهو دينها،
أي هذه  )٢())املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده((: منهيا عنهما، وهذا كقوله

من خرج عن بعضها خرج عن و صفة املسلم فمن خرج عنها خرج عن اإلسالم،
دمائهم املؤمن من أمنه الناس على ((: اإلسالم يف ذلك البعض، وكذلك قوله

 كقوله ؟معناه الطلبو إن لفظه خرب: فهال قيل: فإن قيل: مث سأل قائالً )٣())وأمواهلم
حنو ذلك، و )٥(﴾والْوالدات يرضعن﴿ )٤(﴾والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن﴿: تعاىل

اه عن ال حيسب و فيكون املعىن أن من كان من هذه األمة فال ينبغي له أن يكتب
أجاب عن و .فإن منهم من كتب أو حسب. ذلك، لئال يكون خربا قد خالف خمربه
ال جيوز ذلك إال و لكنه خمالف لظاهر اللفظ،و هذا السؤال بأن املعىن صحيح يف نفسه

                                                
، ومسلم يف ١٧٨٠ال نكتب برقم  ×البخاري يف صحيحه كتاب الصوم باب قول النيب أخرجه  )١(

  .١٨٠٦برقم .. .م باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلاللصحيحه كتاب الصيا
أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اإلميان باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده  )٢(

 .٥٨، ومسلم يف صحيحه كتاب اإلميان باب تفاضل أهل اإلسالم وأي أموره أفضل برقم ٩برقم
جاء يف أن املسلم من سلم املسلمون من لسانه أخرجه الترمذي يف سننه كتاب اإلميان باب ما  )٣(

هذا حديث حسن صحيح، والنسائي يف سننه كتاب اإلميان : ، وقال الترمذي٢٥٥١ويده برقم 
، وابن ماجه يف سننه كتاب الفنت باب حرمة دم املؤمن ٤٩٠٩وشرائعه، باب صفة املؤمن برقم 

ن من حديث أنس بن مالك رضي اهللا ، وأمحد يف مسنده يف باقي مسند املكثري٣٩٢٤وماله برقم 
ويف مواضع متعددة أخرى من  ٢٥٥٥عنه، وصححه األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب برقم 

 .كتبه
 .٢٢٨: البقرة )٤(
 .٢٣٣: البقرة )٥(
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قيل هذا معىن صحيح يف نفسه، لكن ليس هو ظاهر اللفظ فإن : نص عبارتهو بدليل
ال حاجة إىل ذلك و كون لدليل حيوج إىل ذلك،الصرف عن الظاهر إمنا يو ظاهره خرب،

، فإم أميون قبل الشريعة، كما ليس هو طلباً" إنا أمة أمية : " أيضا فقولهو .كما بيناه
وقُل ﴿: تعاىل قالو  )١(﴾هو الَّذي بعثَ في اُألميني رسوالً منهم﴿: قال اهللا تعاىل

 ابتواْ الْكتأُو ينلِّلَّذمتلَمأَأَس نيياُألمفإذا كانت هذه صفة ثابتة هلم قبل املبعث  )٢(﴾و
نعم قد يؤمرون بالبقاء على بعض أحكامها ـ فإنا سنبني . مل يكونوا مأمورين بابتدائها

  . أم مل يؤمروا أن يبقوا على ما كانوا عليه مطلقا
مل ال جيوز أن : قال" ال حنسبو إنا أمة أمية ال نكتب" و أتى بسؤال آخر عن 

أجاب عن هذا ؟ وليس عليهم أن يفعلوهو يكون هذا إخبارا حمضا أم ال يفعلون ذلك،
يكتب و ال جيوز هذا األمر ألن األمة اليت بعثه اهللا إليها منهم من يقرأ" السؤال بأنه 

 - صلى اهللا عليه وسلم -قد بعثو فيهم من حيسب،و كثريا، كما كان يف أصحابه،
: يف كتابه -تعاىل -قد قال اهللاو : "إىل أن قال" اليت فيها من احلساب ما فيها بالفرائض 

﴿ابسالْحو نِنيالس ددواْ علَمعتيف آيتني من كتابه، فأخرب أنه فعل ذلك ليعلم  )٣(﴾ل
 وعرف األمية، وأن اخلروج عنها قد يكون ممدوحا، كاملتميز بقراءة القرآن. احلساب

يذم من و قراءة املكتوب، فيمدح من استعمل ذلك يف الكمال،و بالكتابةو فهم معانيه،و
 أن العرب كانوا أميني فلما بعث فيهم النيب صاروا أهل كتابو استعمله يف الشر، 

علم، بل صاروا أعلم اخللق، وزالت عنهم األمية املذمومة الناقصة، فصارت هذه األمية و
ومنها ما هو نقص، فمن مل يقرأ الفاحتة تسميه  منها ما هو مكروه،و منها ما هو حمرم،

الفقهاء أميا، وهذه األمية منها ما هو  ترك واجب يعاقب الرجل عليه، إذا قدر على 
إمنا يقتصر على جمرد تالوته، و منها ما يذم صاحبه كمن ال يفقه كالم اهللاو التعلم فتركه

قد و كتب العلم النافعة،و قرآنوأن التعلم قد يكون ممدوحا كمن يتعلم اخلط فيقرأ به ال
يكون مذموما كمن يستعني به على ما يضره، أو يضر الناس، كالذي يستخدمه يف 

                                                
 .٢: اجلمعة )١(
 .٢٠: آل عمران  )٢(
 .١٢: ، اإلسراء٥: يونس )٣(
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صلى اهللا  -أن النيبو القمر من هذا الباب،و مسري الشمسو معرفة احلسابو .التزوير
 ال حساب إذ هو تارة كذلك،و بني أنا ال حنتاج يف أمر اهلالل إىل كتاب - عليه وسلم

ال و الفارق بينهما هو الرؤية فقط، ليس بينهما فرق آخر من كتابو ة كذلك،تارو
وقد دلت . خيطئون أخرىو احلساب يصيبون تارةو حساب، ألن أرباب الكتاب

ال تصوموا حىت تروه، (( :×األحاديث على أن املعول عليه الرؤية ال احلساب فقد قال
 بني ما يصنعه أهل احلسابو ار به،اإلبصو اإلحساس: الرؤيةو ))وال تفطروا حىت تروه

يضعون جدوال و أن الذين يعتمدون على حساب الشهورو أن طرقهم متعددةو
ينتقض كتام  ))ال نكتب وال حنسب((: × يعتمدون عليه فهم مع خمالفتهم لقوله

أكثر و قد يتواىل شهران وثالثةو أكثر ثالثني،و وحسام، فقد يتواىل شهران وثالثة
مث . احلساب يف األهلةو هذا من األسباب املوجبة لئال يعمل بالكتابو ،تسعة وعشرين

حتدث عن و ،"فهذه طريقة املبتدعني املارقني اخلارجني عن شريعة اإلسالم : " قال
تقدير حساب املنازل، وإذا كان " فاقدروا له : " فقهاء البصرة الذين ذهبوا إىل أن قوله

 أيب العباس ابن سريج،و قد قيل فهي زلة عامل، منهم مطرف بن عبد اهللا الشخري، كما
بني أن احتجاج هؤالء و حكى عن الشافعي أنه يبيح الصيام ملن يعمل باحلساب،و

ال و إنا أمة أمية ال نكتب: " حبديث ابن عمر يف غاية الفساد، فهو الراوي حلديث
ليس لرؤيته و مل جيعل ملطلع اهلالل حسابا مستقيما، -سبحانه -قال إن اهللاو "حنسب 

 إن رؤى صبيحة مثان: طريق مطرد إال الرؤية، وحكى عن أهل احلساب أم قالوا
حكى عنهم أم و ليس بصحيح ما قالوا،و إن مل ير فهو ناقص،و عشرين فهو تام،و

ال أكثر، فيغيب ليلة و إنه ال ميكث يف املرتلة إال ستة أسباع الساعة ال أقل: قالوا أيضا
العشرين و ليلة الثامنو يطلع ليلة أربع عشر مع غروب الشمس،و السابع نصف الليل،

هذا . )يبطئو هذا غالب سريه، وإال فقد يسرعو إال كمل،و إن استسر فيها نقص،
إبطال منه لقول احلساب عن طريق النقل، أما عن طريق العقل فإنه قال ما ملخصه أن 

رؤية حبساب حبيث حيكم احملققني من أهل احلساب متفقون على أنه ال ميكن ضبط ال
 اإلبدارو بأنه يرى ال حمالة أو ال يرى ألبتة على وجه مطرد، خبالف وقت االستسرار

أما اإلهالل فليس له عندهم من و اخلسوف فإن هذا يضبط باحلساب،و الكسوفو
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ليس حسابيا رياضيا، فإنه إن كان على و جهة احلساب ضبط، ألنه أمر حسي طبيعي،
إذا كان على ارتفاع درجة فهذا ال و فهذا يرى ما مل حيل حائل،ارتفاع عشرين درجة 

أما ما حول العشرة فال يستطيع أن جيزم أحد بأنه يرى أو ال يرى ألسباب و يرى،
  . عدة

الضعيف ال و أن الرؤية ختتلف بسبب قوة البصر فصاحب البصر القوي يراه )١(
  .هقد ال يهتم أقوياء البصر برؤيته أو ال يعرفون مكانو يراه

فيهم حاد البصر، فالفرصة و يعرفون مكان ظهوره،و إن كان املترائني كثرة،و )٢(
 . إال فالو كبرية لرؤيته

 .أن من كان يف مكان عال فالفرصة أمامه أفضل ممن كان يف مكان دونهو )٣(
يف تلك الساعة يكون و احلساب خيربون ببعده وقت غروب الشمس،وأهل  )٤(

 . قريبا منها فال ميكن اجلزم برؤيته
الفرصة متاحة لرؤيته عقب األمطار يف فصل الشتاء عن وقت الصيف بسبب  )٥(

  . صعباً األدخنة مما جيعل اجلزم برؤيته من عدمها أمراًو األخبرة
و أتى مبلخص للموضوع بني فيه أن املعتمد على احلساب يف اهلالل ضال يف 

احلساب أهل ، وأن الشريعة، ألن علماء اهليئة يعرفون أن الرؤية ال تنضبط بأمر حسايب
الشمس بالدرجات وقت و به يعرفون املسافة بني اهلاللو يعرفون متوسط السري،

الغروب مثال، ألن الرؤية ليست مضبوطة بدرجات حمدودة ألا ختتلف باختالف قوة 
 كدره،و صفاء اجلوو اخنفاضه،و ارتفاع املكان الذي يرى فيه اهلالل و ضعفهو البصر

عشرة درجة، وبني  آخرون ال يرونه الثنيتو اه لثمان درجات،أن بعض الناس قد ترو
أن أهل احلساب تنازعوا يف قوس الرؤية  واضطربوا  وأن كبريهم بطليموس مل يتكلم 

إمنا تكلم فيه بعض متأخريهم ملا و يف ذلك حبرف، ألن ذلك ال يقوم عليه دليل حسايب،
ليست و طريقا تنضبط فيه الرؤية،رأوا الشريعة علقت األحكام باهلالل، فرأوا احلساب 

هل : هم خيتلفون كثرياو ال معتدلة، بل خطؤها كثري، وقد جرب،و طريقة مستقيمة،
   ؟أم ال يرى ؟يرى

أم ضبطوا باحلساب ما ال يعلم باحلساب فأخطئوا طريق  :وسبب ذلك
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وقد عقد فصال حتدث فيه عن رؤية بعض البالد هل هي خاصة مبن رأوه، أم .  الصواب
مل يبني لنا من أين يبدأ الناس و ي عامة جلميع أهل األرض فبني أن العلماء اضطربوا،ه

مل و البد من حتديد البداية،و ليست هلا اية،و الصوم ألن األرض كرة ليست هلا بداية
يكتف ابن تيمية بأنه مل حيدد لنا البداية، وإمنا هاجم من يقول بوجود مكانني متقاربني 

  . نأيت إىل تفصيل املوضوعو  يصوم،ذاك الو هذا يصوم
أنه أهل  ×بني أن األمام أمحد يقول بذلك،ألن األعرايب الذي شهد أمام الرسول 

الناس بالصيام على هذه الرؤية، مع أن الرجل أتى من  × اهلالل البارحة، فأمر النيب
حد  لكن ماو :تساءل قائالو لكن من مسافة دون مسافة القصر، ومل يستفصله،و بعيد،
وبني أن أكثر أصحاب الشافعي على القول بأا ال تكون رؤية جلميع أهل  ؟ذلك

 األرض،  مث اختلفوا يف حتديد املسافة فمنهم من قال مبسافة القصر دون ما زاد عنها،
بني و العراق مع خراسانو منهم من قال مبا ختتلف فيه املطالع كاحلجاز مع الشام،و

أما األقاليم فما و ن مسافة القصر ال تعلق هلا باهلالل،هؤالء؛  ألو ضعف رأي هؤالء 
أن الرؤية ختتلف باختالف : أحدمها(: قال: بني أن هذا خطأ من وجهنيو حد ذلك؟

ال ينعكس، و التغريب، فإنه مىت رؤى يف املشرق وجب أن يرى يف املغربو التشريق
كان قد رؤى  ألنه يتأخر غروب الشمس باملغرب، عن وقت غروا باملشرق، فإذا

شعاعها وقت غروا  فيكون أحق بالرؤية، و بعدا عن الشمسو ازداد بالغرب نورا
وليس كذلك إذا رؤى باملغرب؛ ألنه قد يكون سبب الرؤية تأخر غروب الشمس 

ملا غربت باملشرق كان قريبا منها، مث إنه ملا رؤى و ضوءا،و عندهم، فازداد بعدا
 اهلاللو رق، فهذا أمر حمسوس يف غروب الشمسباملغرب كان قد غرب عن أهل املش

 ال ينعكس،و لذلك إذا دخل وقت املغرب باملغرب دخل باملشرقو سائر الكواكب،و
 ال ينعكس، فطلوع الكواكبو كذلك الطلوع، إذا طلعت باملغرب طلعت باملشرقو
رؤيته باملغرب سابق، ألنه يطلع من و أما اهلالل فطلوعهو غروا باملشرق سابقو
سبب ظهوره بعده عن الشمس، و ليس يف السماء ما يطلع من املغرب غريه،و ملغرب،ا

فكلما تأخر غروا ازداد بعده عنها، فمن اعترب بعد املساكن مطلقا فلم يتمسك بأصل 
فإن هالل احلج ما زال املسلمون يتمسكون فيه برؤية  أيضاًو .شرعي، وال حسي
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  . لقصرإن كان فوق مسافة او احلجاج القادمني،
كمسافة القصر، أو األقاليم، فكان رجل يف : أنه إذا اعتربنا حدا -:الوجه الثاين

بينه غلوة سهم ال يفعل و آخر بينهو ينسكو يفطرو اإلقليم فعليه أن يصومو آخر املسافة
  . هذا ليس من دين اإلسالمو شيئا من ذلك،

يوم تصومون صومكم ((: اهللا أعلم ـ ما دل عليه قولهو فالصواب يف هذا ـ
فإذا شهد شاهد ليلة الثالثني من  ))وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون

كذلك إذا شهد بالرؤية و شعبان أنه رآه مبكان من األمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم
 ار تلك الليلة إىل الغروب فعليهم إمساك ما بقى سواء كان من إقليم أو إقليمني

لرؤية يف وقت يفيد، فأما إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس، االعتبار ببلوغ العلم باو
لقد فصل اإلجابة  ؟فاملستقبل جيب صومه بكل حال لكن اليوم املاضي هل جيب قضاؤه

فتلخص أنه من بلغه رؤية اهلالل يف الوقت الذي يؤدي فيه بتلك الرؤية : مث خلصها فقال
النصوص وآثار السلف و  شك،الصوم، أو الفطر، أو النسك، وجب اعتبار ذلك بال

 من حدد ذلك مبسافة قصر أو إقليم فقوله خمالف للعقل والشرع،و .تدل على ذلك
النسك، فهذا ال تأثري و هو مما ال يقضي كالعيد املفعول،و من مل يبلغه إال بعد األداء،و

  . عليه اإلمجاع الذي حكاه ابن عبد الربو له،
 يف بناء الفطر عليه، ؟ ول يؤثر يف وجوب القضاءفه: و أما إذا بلغه يف أثناء املدة

 .حنو ذلكو انقضاء العدةو مدة اإليالءو من حلول الدين،: كذلك يف بقية األحكامو
ما و فهذا متوسط يف املسألة. يف بناء الفطر عليه نظرو القضاء، يظهر يل أنه ال جيب، و

، فإنه يلزمه يف املناسك ما له لوازم شنيعة،  السيما من قال بالتعددو من قول سواه إال
  . يعلم به خالف دين اإلسالم

  
  :التعقیب على اإلمام ابن تیمیة

  مل يتخيل أنه يف مكان ما على األرض يتجاور  -رمحه اهللا تعايل –اإلمام ابن تيمية
أقصى األرض من املشارق وأقصى األرض من املغارب، ويف هذا املكان ويف كل 

لي فريضة يوم وذاك يصلي فريضة يوم آخر،فهذا وقت صالة حيدث هذا، فهذا يص
يصلي اجلمعة وذاك يصلي ظهر اخلميس مثال، ألن كل فريضة يؤديها من وجبت 



      

  حول منهجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرة

 
 

٢٧٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

عشرين ساعة، فمن حيث البدء و يؤدي العامل كل فريضة يف مدة أربعو عنده،
من  ١٠٥لو ختيل هذا أو لو عاش يف هذا املكان ما قال يف ص . يكون االنتهاء

أنه إذا اعتربنا حدا، كمسافة : الوجه الثاين: " ن كتاب الفتاوىم ٢٥اجلزء 
القصر، أو األقاليم،فكان رجل يف آخر املسافة واألقاليم فعليه أن يصوم ويفطر 
وينسك وآخر بينه وبينه غلوة سهم، اليفعل شيئا من ذلك،وهذا ليس من دين 

  .املسلمني
 وخرب الفطر ال يصل  الصوم اإلمام ابن تيمية عاش يف عصر غري عصرنا فكان خرب

لكنه اآلن يصل إىل طريف املعمورة يف نفس و إىل طريف املعمورة   إال   بعد شهر،
من املرجع  ١٠٧اللحظة اليت يعيش فيها من يف سرة العامل، إذ يقول يف صـ 

هذا يطابق ما ذكره ابن عبد الرب يف أن طريف املعمورة ال يبلغ اخلرب فيها و :السابق
 . هر فال فائدة فيهإال بعد ش

  فسر اإلمام ابن تيمية الرؤية بالرؤية البصرية، ومل ال تكون شاملة للرؤية البصرية
زعم اإلمام ابن تيمية أن معرفة حساب تسيري  -كالمها يف لسان العربو والعلمية

الشمس والقمر ليس مما يطلبه اإلسالم، كيف هذا مع امتنان اهللا علينا ذه النعمة؟ 
﴿مالشانبسبِح رالْقَمو وراً ﴿، )١(﴾سن رالْقَماء ويض سملَ الشعي جالَّذ وه

ابسالْحو نِنيالس ددواْ علَمعتازِلَ لنم هرقَداناً ﴿، )٢(﴾وبسح رالْقَمو سمالشو
تيمية األخذ باحلساب ـ رفض اإلمام ابن . )٣(﴾ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ

هل من يرونه باألبصار و القمر ـ ألن احلساب خيطئون،و حساب تسيري الشمس
بالوصول إىل  - تعاىلو سبحانه -مل يكلفنا اهللاو دم خطاء،آال خيطئون، كل بين 

 )٤(﴾الَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِالَّ وسعها﴿. إمنا كلفنا مبا نستطيع من ذلكو احلقيقة،

                                                
 .٥: الرمحن )١(
 .٥: يونس )٢(
 .٩٦: األنعام )٣(
 .٢٨٦: البقرة )٤(
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وإذا يتكم عن (( ،)١())إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم((: احلديثويف 
 -وإن مل يصبها فله أجر  اتهد إن أصاب احلقيقة له أجران،و ،)٢())شئ فاجتنبوه

 مجلة خربية لفظا" ال نكتب و إنا أمة أمية ال نقرأ" ادعى أن احلديث الشريف 
 ى الظاهر بال دليل حيوج إىل ذلك،خروج علو هذا حتكم منه،و معناها النهي،و
صلى اهللا  - هي حتكي عن واقع بعث الرسول؟ ومعىنو مل ال تكون خربية لفظاو

نتقهقر و تصل مراكبهم إىل القمرو كيف يسبقنا األعداءو لتغيريه،  -عليه وسلم
وقُل رب زِدنِي ﴿ ×يقول خلامت رسله حممد -جل و عز -اهللا ؟ وحنن إىل الوراء

   .)٣(﴾علْماً
 فمن: "قالو ذنب، بلو عيب بل سيئةو احلساب نقصو ادعى أن األخذ بالكتاب 

الفضل السامل عن و دخل فيه فقد خرج عن األمة األمية فيما هو من الكمال
نقول إن اهلجرة و ".االضطراب و دخل يف أمر ناقص يؤديه إىل الفسادو املفسدة،

نَّ الَّذين إِ﴿ :ابه الكرمي اخلالدقد أثىن اهللا على املهاجرين يف كتو عمل عظيم،
 اللّه تمحونَ رجري كلَـئأُو بِيلِ اللّهي سواْ فداهجواْ وراجه ينالَّذواْ ونآم

يمحر غَفُور اللّههذا إذا كانت اهلجرة هللا أما إذا كانت اهلجرة لغريه فهي )٤(﴾و ،
سعد و كان هللا كان يف ميزان احلسنات،كل شئ إذا و كذلك التعلم،و مذمومة،

إن كان لغري اهللا شقي به صاحبه، بل ورمبا و سعدت به اإلنسانية،و به اإلنسان،
النسل فيمن تعلموا العلم و انظر إىل اآلثار املدمرة يف احلرثو شقيت به اإلنسانية،

 . لغري اهللا
                                                

 ×أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب االقتداء بسنن رسول اهللا  )١(
 .٤٣٤٨برقم ... ×، ومسلم يف صحيحه كتاب الفضائل باب توقريه ٦٧٤٤برقم 

أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب أجر احلـاكم إذا اجتهـد    )٢(
، ومسلم يف صحيحه كتاب األقضية باب بيان أجـر احلـاكم إذا   ٦٨٠٥أو أخطأ برقم فأصاب 

 .٣٢٤٠اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم 
 .١١٤: طه )٣(
 .٢١٨: البقرة )٤(
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٢٧٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  ل حسنا فعل، نقوو بإكماله ثالثني، ))فاقدروا له قدره((فسر احلديث الشريف
مل ال يكون هذا احلديث يف حق من يستطيع و فهناك حديث يأمر بذلك،

أو وثقت فيمن يستطيع حىت ال خنرج  ؟يف حق األمة إذا استطاعتو احلساب،
أما من مل يستطع فإنه يكمل الشهر ثالثني يوما، يقول اإلمام  ؟اللفظ عن ظاهره

قوله فاقدروا : ١٢٢ص   ٤ج  احلافظ ابن حجر العسقالين يف كتابه فتح الباري
معناه : ذهب آخرون إىل تأويل ثالث قالواو له، تقدم أن للعلماء فيه تأويلني،

أما و مطرف،و فاقدروه حبساب املنازل، قاله أبو العباس ابن سريج من الشافعية
نقل ابن خويز منداد عن و :قال. ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه يف مثل هذا

نقل ابن و املعروف عن الشافعي ما عليه اجلمهور،و ابن سريج،لة أالشافعي مس
أن و خطاب ملن خصه اهللا ذا العلم،" فاقدروا له " العريب عن ابن سريج أن قوله 

قال ابن العريب فصار وجوب رمضان . خطاب للعامة" فأكملوا العدة : " قوله
رين حبساب على آخجيب على قوم حبساب الشمس والقمر، وعنده خمتلف احلال 

معرفة منازل القمر، هي : قال ابن الصالحو .هذا بعيد عن النبالءو :قالو العدد،
: أما معرفة احلساب فأمر دقيق خيتص مبعرفته اآلحاد، قالو معرفة سري األهلة،

هذا هو الذي و فمعرفة منازل القمر تدرك بأمر حمسوس يدركه من يراقب النجوم،
نقل الروياين عنه، و العارف ا يف خاصة نفسه، قال به يف حقو أراده ابن سريج،

 أيب الطيب،و هو اختيار القفالو إمنا قال جبوازه،و أنه مل يقل بوجوب ذلك عليه،
 .الصورة فنقل عن ابن سريج لزوم الصوم يف هذه" املهذب "أما أبو اسحق يف و
  م معرفة وقت االستسرار أهل يقول اإلمام ابن تيمية بأنواإلبداراحلساب بإمكا 

إن كان السابقون ال  ؟ملاذا ،ال يعترف هلم مبعرفة اإلهاللو اخلسوف،و الكسوفو
 يستطيعون فبإمكام اآلن معرفة وقت اإلهالل، ونقول أيضا الذي علمهم

يهديهم إىل و اخلسوف يعلمهمو الكسوفو اإلبدارو هداهم إىل وقت االستسرارو
م عن وقت االستسرار واإلبدار يقول يف اعترافه بعلمه. معرفة وقت اإلهالل

من  ٢٥من اجلزء  ١٨٥واخلسوف والكسوف وعدم معرفتهم باإلهالل صـ 
له عندهم من جهة  فليسأما اإلهالل و : "جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية
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٢٧٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 احلساب ضبط، ألنه ال يضبط حبساب يعرف كما يعرف وقت الكسوف
ستسرار يت جعل هلا إال عند االنة اهللا الاخلسوف، فإن الشمس ال تكسف يف سو

كذلك ال خيسف إال و بني أبصار الناس على حماذاة مضبوطة،و إذا وقع القمر بينها
بني الشمس، و يكون على حماذاة مضبوطة لتحول األرض بينهو يف ليايل اإلبدار

 اخلسوف ملن صح حسابه مثل معرفة كل أحد أن ليايل احلاديو فمعرفة الكسوف
فنقول . إمنا يقع الشك ليلة الثالثنيو شهر البد أن يطلع اهلالل،الثالثني من الو

احلاسب غاية ما ميكنه إذا صح حسابه أن يعرف مثال أن القرصني اجتمعا يف 
إنه عند غروب الشمس يكون قد فارقها القمر، إما بعشر و الساعة الفالنية،

جزء من  ستنيو درجات مثال أو أقل أو أكثر، والدرجة هي جزء من ثالمثائة
  " الفلك 

 ما من قول سواه و : "انتقد اإلمام ابن تيمية من قال لكل بلد رؤيتهم حيث قال
له لوازم شنيعة ال سيما من قال بالتعدد، فإنه يلزمه يف املناسك ما يعلم به و إال

مل يكن و قدموا مكةو خالف دين اإلسالم فإذا رأى بعض الوفود أو كلهم اهلالل
الذي ذكرناه حيصل و ملا ذكرناه من فساده صار متنوعا،و ،قد رؤى قريبا من مكة

إذا خالفهم من مل يشعروا و به االجتماع الشرعي، كل قوم على ما أمكنهم عليه،
أقول يف املناسك و "مبخالفته النفراده من الشعور مبا ليس عندهم مل يضر هذا 

بذلك و وقوفالعربة بأرضها إذا ما كان عندهم اهلالل لتسعة أيام فقد وجب ال
لننصت إىل رأي السرخسي، يقول  اإلمام ابن حجر يف و جتتمع كلمة املسلمني
حينما حتدث عن ضوابط البعد، رابعها حكاه  ١٢٣ص  ٤كتابه فتح الباري ج 

يلزم كل بلد ال يتصور خفاؤه عنهم بال عارض دون غريهم، : السرخسي فقال
إذا كان خمتفيا و العدة؛ فإن كانت مكة ال يتصور خفاء القمر عنها مل تكمل

  .     عندهم أكملت العدة، مث شرعنا يف الشهر اجلديد
  ذا، وقال إن اتفقت لزم ذكر شيخ اإلسالم أن املطالع ختتلف باتفاق أهل املعرفة

وهذا القول منه أخذ باحلساب الذي يرفضه فكيف نعرف دوائر .وإال فال. الصوم
 الضوء  إال مبعرفة احلساب
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٢٨٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  حجر وبدایة الشھر القمري اإلمام ابن
  

حدثنا عبد اهللا بن " نصه و يف كتاب فتح الباري  ١٩٠٦عند احلديث رقم 
صلى  -مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا

ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت ((: ذكر رمضان،  فقال -سلمو اهللا عليه
وقد ذكر ابن حجر آراء العلماء يف استهالل  )١())يكم فاقدروا لهتروه فإن غم عل

  .الشهر القمري
ال تصوموا ((: × متسك اجلمهور بقول الرسول :)رأي اجلمهور(الرأي األول  - ١

فقد فهم اجلمهور منه النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل  ))حىت تروا اهلالل
معناها فانظروا يف أول " ا له فاقدرو" أن قوله و رؤية اهلالل صحوا أو غيما 

فأكملوا العدة ثالثني " احسبوا متام الثالثني، ويرجح هذا التأويل رواية و الشهر
  .أمثاهلاو "

إن اجلملة األوىل تتحدث :أصحاب هذا الرأي قالوا: )رأي احلنابلة(الرأي الثاين  -٢
يف يف هذه احلالة البد من رؤية اهلالل، حىت ندخل و عن وقت الصحو فقط

أن اجلملة الثانية تتحدث عن و شهر جديد فإن مل ير أكملنا الشهر ثالثني يوما،
: " يف هذه احلالة البد من إمتام الشهر ثالثني، فوجود رواية تقولو وقت الغيم

جعلت اجلملة األوىل عن وقت الصحو فقط، أما " فإن غم عليكم فاقدروا له 
إن كان صحوا فال : كأنه قالو لت به العبارة الثانية،فوقت الغيم فقد تك
 . إن كان غيما فاقدروا لهو تصوموا إال بالرؤية

 رأي بعض العلماء منهم أبو العباس ابن سريج من الشافعية :الرأي الثالث -  ٣
فاقدروا "قالوا إن معىن . ابن قتيبة من احملدثنيو مطرف بن عبد اهللا من التابعنيو
نقلة عن ابن سريج هل هذا األمر اختلف الو فاقدروه حبساب املنازل،" له

" فاقدروا له " للوجوب، أم للجواز فقد نقل ابن العريب عن ابن سريج أن قوله 

                                                
، ومسلم يف ١٧٧٣إذا رأيتم برقم  ×البخاري يف صحيحه كتاب الصوم باب قول النيب أخرجه  )١(

 .١٧٩٥برقم .. .ية اهلاللصحيحه كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤ
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٢٨١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

خطاب للعامة، قال " فأكملوا العدة : " أن قولهو خطاب ملن خصه اهللا بالعلم،
فصار وجوب رمضان عنده خمتلف احلال جيب على قوم حبساب : ابن العريب

نقل الروياين عن ابن سريج أنه و .خرين حبساب العددعلى آو القمر،و الشمس
أما و .مل يقل بوجوب ذلك، وإمنا قال جبوازه، وهو اختيار القفال وأيب الطيب

فنقل عن ابن سريج لزوم الصوم يف هذه الصورة، " املهذب " أبو اسحق يف 
 :املنازلو فتعددت اآلراء خبصوص النظر يف احلساب

      . ئ عن الفرضال جيزو اجلواز،: أحدها -١
  .جيزئو جيوز،: ثانيها -٢
    .جيزئه، ال للمنجمو جيوز للحاسب: ثالثها - ٣
  . جيوز هلما، ولغريمها تقليد احلاسب دون املنجم: رابعها -٤
  .      لغريمها مطلقاو جيوز هلما: خامسها -٥

ابن حجر يتحدث عن الرؤية يف بلد هل هي ملزمة له خاصة أم ملزمة ألهل 
أن من قال أن الرؤية ببلد ملزمة له خاصة استند إىل  -يرمحه اهللا - ابن حجربنياألرض 

أم متسكوا و ألناس خمصوصني فال يشمل اخلطاب غريهم،" حىت تروه " أن اخلطاب يف
  : بني أن العلماء اختلفوا يف ذلك على مذاهبو أيضا بتعليق الصوم بالرؤية

اس مع كريب يف صحيح مسلم تدل على حمادثة ابن عبو أن لكل بلد رؤيتهم، :أحدھا
اسحق، و ساملو القاسمو قد حكى هذا القول ابن املنذر عن عكرمةو ذلك،

حكاه املاوردي وجها و مل حيك سواه،و وحكاه الترمذي عن أهل العلم
  . للشافعية

 هذا الرأي هو املشهور عند املالكية،و أنه إذا رؤي ببلدة لزم أهل البالد كلها، :ثانیھا
أمجعوا على أنه ال : قال ابن عبد الربو ابن عبد الرب اإلمجاع على خالفه،حكى و

قد قال : قال القرطيب. األندلسو تراعى الرؤية فيما بعد من البالد كخرسان
قاطعة مبوضع مث نقل إىل غريهم بشهادة و شيوخنا إذا كانت رؤية اهلالل ظاهرة

بالشهادة إال ألهل البلد  ال يلزمهم: قال ابن املاجشونو .اثنني لزمهم الصوم
الذي ثبتت فيه الشهادة، إال أن يثبت عند اإلمام األعظم، فيلزم الناس كلهم ألن 
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٢٨٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

: قال بعض الشافعيةو .البالد يف حقه كالبلد الواحد، إذ حكمه نافذ يف اجلميع
إن تباعدت فوجهان، ال جيب عند و إن تقاربت البالد كان احلكم واحدا؛

  . حكاه البغوي عن الشافعيو الوجوب،: طائفةو لطيباختار أبو او األكثر،
  

  ابن حجر وضوابط البعد
  :بین أن للعلماء في ضوابط البعد آراء

الروضة " صححه النووي يف و الصيدالينو اختالف املطالع، قطع به العراقيون :أحدھا
  " شرح املهذب " و "

النووي و "الصغري " يف صححه الرافعي و مسافة القصر، قطع به اإلمام البغوي :ثانیھا
  " شرح مسلم " يف 

  . اختالف األقاليم :ثالثھا
حكاه السرخسي فقال يلزم كل بلد ال يتصور خفاؤه عنهم بال عارض دون  :رابعھا

  غريهم 
أن الشهادة ال تلزم إال أهل البلد الذي ثبتت فيه : قول ابن املاجشون :خامسھا

لزم الناس كلهم ألن البالد يف حقه الشهادة إال أن يثبت عند اإلمام األعظم في
 استدل به على وجوب الصومو .كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ يف اجلميع

إن مل يثبت بقوله، وهو قول األئمة و الفطر على من رأى اهلالل وحده،و
: قال األكثرو خيفيه،و يفطر:" األربعة يف الصوم، أما يف الفطر فقال الشافعي

  . يستمر صائما احتياطاً

  :التعقیب على اإلمام ابن حجر
اإلمام ابن حجر هو إمام األئمة بال منازع، فكل من أتى بعده عيال عليه، بسط يف 

ومل يبني لنا من أين .بكل أسف مل يأت لنا برأيهو لكنهو رائعاً سرد اآلراء بسطا مجيالً
     .يبدأ  اليوم القمري
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٢٨٣  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  الدكتور عبد هللا شحاتھ والھالل
أركان اإلسالم، وأصدرته اهليئة : نهحممود شحاته كتاب، عنوا للدكتور عبد اهللا

م، ضمن األعمال الدينية، مكتبة األسرة، مهرجان ١٩٩٧املصرية العامة للكتاب سنة 
  .عن اهلالل ٢٨٥إيل صفحة  ٢٤٩القراءة للجميع، حتدث فيه من صفحة 

رأوا اهلالل  فبني أنه من السنة أن يلتمس الناس رؤية اهلالل يف آخر شعبان، فإذا
قبل يف شهادة رؤية هالل رمضان  × ال أكملوا شعبان ثالثني يوما، وأن النيبإصاموا، و

  )١(.شاهد واحد من عامة املسلمني فصام، وأمر املسلمني بالصوم
مث بني أن االعتماد على املراصد الفلكية أصبح واجبا، وأن يضم إيل رؤية اهلالل  

حىت يساند كل منها اآلخر، ويف كتاب أوائل الشهور ما يثبته الفلك بالعد واحلساب، 
أن  -رضي اهللا عنه - عن طلحة بن عبيد اهللا: العربية، للهيئة املصرية العامة للمساحة

اللهم أهله علينا باألمن واإلميان، والسالمة ((: كان إذا رأى اهلالل قال ×اهللا  رسول
  .)٢())واإلسالم، ريب وربك اهللا، هالل رشد وخري

كانوا ال يأمرون أهل بلد بعيد بالصوم  –رضي اهللا عنهم  –بني أن الصحابة مث  
تقدم أهل بلرؤية أهل بلد آخر كاملدينة والشام  ومصر واملغرب، وكانوا اليرون بأسا 

وطار نيل األ ،١١٧صفحة  ،منح املنة يف التلبس بالسنة –بلد بيوم على أهل بلد آخر 
ا موىل يبجاء يف صحيح مسلم وغريه أن كر واستدل على ذلك مبا ،٧١صفحة  ٤جزء

بعثتين أم الفضل بنت احلارث إىل معاوية بالشام، : " قال –رضي اهللا عنه  -ابن عباس
فقدمت الشام، فاستهل رمضان، ورأيت اهلالل ليلة اجلمعة، مث قدمت املدينة يف آخر 

                                                
أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الصوم باب يف شهادة الواحد على رؤية هالل رمضـان بـرقم    )١(

 .٢٣٤٢، ويف صحيح أيب داود برقم ٩٠٨، وصححه األلباين يف اإلرواء برقم ١٩٩٥
قـال  ، ٣٣٧٣أخرجه الترمذي يف سننه كتاب الدعوات باب ما يقول عند رؤية اهلالل بـرقم   )٢(

هذا حديث حسن غريب، والدارمي يف سننه كتاب الصوم باب ما يقال عنـد رؤيـة   : الترمذي
، وأمحد يف مسنده يف مسند العشرة املبشرين باجلنة من مسند أيب حممد طلحة ١٦٢٥اهلالل برقم 

 .٣٤٥١، وصححه األلباين صحيح الترمذي برقم ١٣٢٤بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه برقم 
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لة اجلمعة وصاموا، رأيته مع الناس لي :فقلت ؟مىت رأيتم اهلالل: الشهر،فسألين ابن عباس
لكنا رأيناه ليلة السبت، فال نزال نصومه حىت نكمل الثالثني أو : وصام معاوية، قال

نيل  × ال هكذا أمرنا رسول اهللا: قال. فقلت أفال تكتفي برؤية معاوية وصيامه. نراه
  .فهذا احلديث يدل على أن ألهل كل قطر هالهلم.٧١صفحة  ،٤جزء  ،األوطار
ناف واملالكية واحلنابلة قالوا بوجوب الصوم على كافة األمة مث بني أن األح 

اإلسالمية يف مجيع أقطار األرض، مىت ثبتت رؤية اهلالل يف بلد من البلدان اإلسالمية من 
: مامية قاالغري فرق بني القريب والبعيد، وال عربة باختالف املطالع، وأن الشافعية واإل

ن اختلفا فلكل حكمه اخلاص به، إو ،كمهما واحداإذا تقارب البلدان يف املطلع كان ح
فإننا ال نقول بصحة الصالة بأذان البالد البعيدة الذي يصلنا عن . قياسا على الصالة

جيب أن تراعى فيه املطالع اخلاصة بكل قطر من  ،فكذلك ميقات الصوم ،طريق املذياع
  .األقطار

وخاصة بعد أن  ،علماء الفلك حتتم األخذ بأقوال ،ريةثمث استعرض وقائع تارخيية م
هجرية املوافقة لسنة  ١٣٨٨تقدم هذا التقدم الرائع، فذكر أن الناس يف مصر يف سنة 

فقد أعلنت دار اإلفتاء يف اإلذاعة املسموعة  ،م تعرضت ملفاجآت غري متوقعة ١٩٦٨
هجرية أن اهلالل مل ير يف مصر، وأن غدا  ١٣٨٨من شعبان من  ٣٠واملرئية يف ليلة 

مساء أذيع أن اهلالل رؤى يف بلد ١١كون املكمل لشهر شعبان، ويف قرابة الساعة سي
وقد ضج الناس من هذا األمر، ونادى الناس بأن .إسالمي، وأن غدا هو أول رمضان

  .يكون االعتماد يف حتديد الشهر بداية واية عن طريق الفلكيني منعا من املفاجآت
م كان يف مصر يوم االثنني ويف  ١٩٣٩وذكر أيضا أن عيد األضحى يف سنة 

ويف بومباي باهلند كان يوم األربعاء، وأن الصحف واالت  ،السعودية يوم الثالثاء
:" من سورة النحل ١٦: طالبت باالعتماد على أقوال الفلكيني مستشهدين بأن اآلية

تماد االع إن:تؤيد رأيهم، ورد عليهم اآلخرون، قائلني" وعالمات وبالنجم هم يهتدون 
  ))صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته((على قول الفلكيني يتعارض مع احلديث الشريف 

ن املفهوم من الرؤية البصرية املتبادرة إىل الذهن، أما الرؤية باملكربات واالعتماد على أل
ن أل ؛احلساب واملنازل فبعيدة عن لفظ احلديث، ومل يأت أحد منهم باحلجة الدامغة
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عرفة األيام واألهلة، وحديث املمعرفة الطرق ومسالك البالد  د به املرا االهتداء بالنجم
ن الرؤية وسيلة العلم، وليست غاية يف ذاا، كما هي الرؤية يتنايف مع العلم السليم، أل

  .احلال يف مجيع الطرق املوصلة إىل اهلدف
الرؤية وأقوال الفلكيني يف السابق ال تفيد العلم القاطع لكل شبهة كما تفيده 

ن كالمهم وأقواهلم يف السابق مبين على التقريب ال على التحقيق، بدليل البصرية، أل
   هاختالفهم وتضارم يف الليلة اليت يولد فيها اهلالل ويف مدة بقائ

فاتفقت كلمتهم، وتكرر  ،فقد توافر لعلماء الفلك املعرفة الدقيقة  ،وأما اآلن
ن رؤية إ: ثل هذا احلال ميكن االعتماد على قوهلمن الناس حلديثهم، يف مأطماصدقهم، و

اهلالل ممكنة حسب املعتاد، وعلى من حيصل له العلم أن يعمل به،مث ينتقل بنا شرقا إىل 
فبداية  ،الفلبني ليقص علينا ما حدث وحيدث هناك وما رآه بنفسه يف أوائل الستينات

ا إمنيقف عند يوم واحد و والفارق ال ،رمضان غري متفق عليها بني حمافظات الفلبني
وبذلك خيتلف عيد  ،عتمد على الرؤية اردة بالعنيتن كل حمافظة يزيد عن ذلك، أل

 أهل الفلبنيواتفق مع زعيم املسلمني هناك  أن يرتبط  ،الفطر أيضا من حمافظة إىل أخرى
نة برؤية اهلالل يف مصر حيث العلماء واألجهزة احلديثة، واتفق مع شيخ األزهر  يف س

  ."صوموا غدا :" م أن يرسل هلم برقية عند رؤية اهلالل ١٩٦١
م، وجد أن الربقية مل تصل إال يف اليوم ١٩٦١وعاد إىل الفلبني يف شهر رمضان 

الثاين من شهر رمضان، وقال هلم ملاذا ال تعتمدون على املذياع يف بداية الصوم؟ وأجابوا 
ى الرؤية بالعني يف ثبوت اهلالل، وختم ن تغلغل املذهب الشافعي جيعلهم يعتمدون علأب

كالمه بأن احلديث الشريف ورد يف وقت مل يتقدم فيه الفلك،فكان االعتماد على 
العني، أما بعد أن تقدم الفلك وانتشرت اإلذاعات فيمكن للمسلمني االعتماد على 

 واحد املراصد واحلساب، وخيتاروا بلدا وسطا مثل مكة أو القاهرة، فإذا رؤى اهلالل يف
ويؤيد ذلك ( ٢٧٥منها، صام مجيع املسلمني بصيام أهله، قال ما نصه يف صفحة 

ن غم اهلالل إفطروا لرؤيته فأحنن أمة أمية ال تعرف احلساب صوموا لرؤيته  و: ×قوله
،وإذا كان احلكم يدور مع علته وجودا وعدما،فإن كملوا عدة شعبان ثالثني يوماأف

،  وعدم معرفة احلساب، فإذا أصبحت األمة ذات معرفة ميةاالعتماد على الرؤية سببه األ
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االعتماد على  علىوالتعليم واحلساب والفلك فال مينع مانع من اتفاق علمائها  ةبالكتاب
احلساب وعلى مطلع بلد متوسط من البالد اإلسالمية مثل القاهرة أو مكة، فالقاهرة 

الد النيب وفيها املسجد احلرام قلب العامل اإلسالمي، ومكة موطن الوحي، ومكان مي
ن املصلحة إفإذا كانت قبلتهم موحدة، ف. والكعبة حيث يتجه املسلمون يف الصالة

مث بني أن املالكية واحلنفية واحلنابلة ). العامة للمسلمني أن يتوحدوا يف صيامهم وفطرهم
  .يرون صيام األمة اإلسالمية كلها إذا رؤى اهلالل يف بلد منها

 ،الشافعية واألمامية يرون أن البالد املتقاربة يف املطلع حكمها واحد وبني أن   
ن الفرق بني البالد إونقول " :مث قال ما نصه. ن تباعدت فلكل بلد حكمه اخلاصإو

والفرق بني اجلزائر . ساعة ٢٤ال يزيد على ست ساعات واليوم زمن اإلسالمية يف ال
مية ال يزيد على ست ساعات، أي ربع يوم والفلبني يف الوقت ومها طرفا البالد اإلسال

وما قارب الشيء يعطي حكمه، فليس بني البالد اإلسالمية فرق يوم كامل وميكن إذا 
رؤى اهلالل يف اجلزائر أن تصوم الفلبني تبعا لصيام اجلزائر، ومن باب أوىل إذا كان 

و على مكة اعتمادنا على بلد يف وسط العامل العريب، حيث مركز الثقل اإلسالمي أ
  .علم بالصوابأحيث كانت بداية الوحي، واهللا 

  :التعقیب على الدكتور عبد هللا شحاتھ
، اجتهد يف جتميع املسلمني يف عبادام، واملؤمن مرآة أخيه ويل جزاه اهللا خرياً

  .حب أن يتأمل فيهاأمالحظات 
غدا  أن  مساء ١١أن  دار اإلفتاء أذاعت يف حوايل الساعة  ٢٥٣بني يف صفحة  -١

تصوم مع مصر فكيف تصوم والفجر الح  أن ، فإذا أرادت الفلبنيانهو أول رمض
ومل تتسحر ومل تبيت النية وتظل طول ساعة إعالن مصر دخول شهر رمضان 

 أن الليل يف يقظة انتظارا ملن يقول هلا إن بعد حلظات الفجر األول من رمضان، أو
تكون الرؤية كانت يف بلد شرقي عن ن أالفجر األول قد مضى، ومن غري املعقول 

ن فجر الفلبني أمصر، وإال لعلمت مصر مبكرا، ومل تتأخر يف اإلعالن، ومعلوم 
شرق  ١٢٥ن خط طول أقبل مصر بأكثر من ست ساعات ونصف على اعتبار 

شرق جرينتش فكيف يطالبون  ٣١والقاهرة على خط طول  جرينتش مير ا،
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 ؟ن يرسل هلم برقية ولن تفيدهم شيئاأأيضا  بالصوم مع القاهرة؟ وكيف لألزهر
 ،القمر ةقبل والد يف الفلبني وقد غربت الشمس تصلهم والشمس واضحة،فس

  ؟فكيف نطالبهم بالصوم
ولكن النجم يعرفنا  ،ليس هذا فقط ،ن النجم يعرفنا الطرق ومسالك البالدأ بني -٢

إىل  ،نا وبعدنا من القطبوقرب ،كما يعرفنا ببعدنا وقربنا من خط االستواء ، خبالقه
 ،"وعالمات " ومل نتحدث عن صدرها  ،حتدثنا عن اية اآلية إننا مث ،غري ذلك

أليس منها دوران  ،واآلية تقول لنا احبثوا عن هذا اآليات اليت منحكم اهللا إياها
استطعنا به تقسيم األرض إىل  ،األرض من الغرب إىل الشرق على حمور ثابت

ونقسم هذا احملور إىل قسمني متساويني . هذا احملور طرفا  يتهاخطوط بدايتها وا
  وتتوازى مع خط االستواء، تتعامد مع اخلطوط األوىل ىلنجعل خطوطا أخر

 م؟رشاد الناس وهلدايتهأليس ذلك من العالمات اليت وضعها اهللا يف األرض إل
:  تعاىلمصداقا لقول اهللا ،وهناك من اآليات والعالمات ما سنعرفها فيما بعد

﴿ كْفي لَمأَو قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح ي أَنفُِسهِمفي الْآفَاقِ وا فناتآي رِيهِمنس
هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع هأَن كبفعلينا البحث واالعتماد على اهللا عز وجل ،)١(﴾بِر.  

زمن ال يزيد على ست ساعات كيف هذا؟ ن الفرق بني البالد اإلسالمية يف الإقال  -٣
وما ﴿: يقول اهللا تعاىل ،واإلسالم دين عاملي وليس حمدودا مبا بني الفلبني واجلزائر

نيالَمةً لِّلْعمحإِال ر اكلْنسوكيف نصوم أهل الفلبني على رؤية اجلزائر  )٢(﴾أَر
 ،جرينتش غرب ٢اجلزائر مير ا خط طول  ؟ساعة ٨ر٥من كثر أ وبينهما

وأن القمر  ،الليل قد انتهى يف الفلبني أن يعىن ،والرؤية ال يعلن عنها إال مع العشاء
شرق  ١٢٦فهي مير ا خط  ،بيقني مل يكن له وجود بعد املغرب يف مساء الفلبني

وأين داكار اإلسالمية اليت تقع  ،وهناك بالد إسالمية غرب اجلزائر أيضاً ،جرينتش
  . جرينتشغرب  ١٧على خط طول 

                                                
 .٥٣: فصلت )١(
 .١٠٧: األنبياء )٢(
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ن كل فريضة من الفرائض اخلمس تؤدي على مدار اليوم كله فكذلك أفكما  
. الصوم يؤدي على مدار اليوم كله فالفرق بني الطرفني يوم كامل وليس بست ساعات

  .واهللا أعلم
  

  الھیئة المصریة العامة للمساحة والھالل
  

أوائل الشهور :" أصدرت اهليئة املصرية العامة للمساحة مشكورة كتابا بعنوان 
م وفيه حتديد بدايات الشهور ٢٠٠٠ - ١٩٩٩هجرية  ١٤٢٠لعام "  اهلجرية فلكياً

لكثري من املدن يف مصر ويف  القبلة اهلجرية طبقا للحسابات الفلكية، وكذلك تعيني اجتاه
ن أوبني . الدكتور حممود أبو زيد: العامل، وقد قدم له وزير األشغال العامة واملوارد املائية

نه عمل علمي وفعال وبناء خلدمة املسلمني، أهذا الكتاب نتاج جهد خالص لوجه اهللا، و
ن يتواصل أن يتقبل هذا العمل اجلليل وأوشكر هذا اجلهد الطيب، وتضرع إىل اهللا 

  .ن ينفع اهللا به مجوع املسلنيأالعطاء و
  .لة العطاءبشكره هذا ففيه الدافع العظيم لكل املخلصني يف مواص جزاه اهللا خرياً 

  "رئيس جملس إدارة اهليئة املصرية العامة للمساحة وأوائل الشهور اهلجرية فلكيا " 
أوائل الشهور "قدم رئيس جملس إدارة اهليئة املصرية العامة للمساحة لكتاب 

خلق اإلنسان وأسكنه األرض ليعبده  - سبحانه وتعاىل -أن اهللا: اهلجرية فلكيا  وبني فيه
رض باستخدامه ما ا من موارد مستعينا مبا وهبه اهللا من القدرة على سبحانه وليعمر األ

ن أ –سبحانه وتعاىل  –ومن رمحة اهللا .املعرفة والبحث عن كيفية استخدام هذه املوارد
ن األرض وما فيها من موارد ال ميكن استخدامها بطريقة مثالية إال مبعرفة ما أأرشدنا إىل 

وسخر لَكُم اللَّيلَ والْنهار ﴿كالشمس والقمر والنجوم حييط ا من خملوقات فضائية 
  )١(﴾والشمس والْقَمر والْنجوم مسخرات بِأَمرِه إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يعقلُونَ

يلَ علَى النهارِ ويكَور رض بِالْحق يكَور اللَّخلَق السماوات واَأل﴿: ويقول اهللا تعاىل
مالش رخسلِ ولَى اللَّيع ارهرِي َألالنجكُلٌّ ي رالْقَمو س زِيزالْع وى أَلَا همسلٍ مج

                                                
 .١٢: النحل )١(
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فَّاربني لنا أن الشمس جتري ملستقر هلا وأنه  -سبحانه -ن اهللاأومما ال شك فيه  )١(﴾الْغ
ن يذكر أو أراد شكورا فاملوىل عز وجل يوجهنا إىل أن أراد جعل الليل والنهار خلفة مل

معرفة هذه األسرار فهذه الكائنات اليت تسبح يف الكون بأمر را جيب وأن ندرسها فقد 
خلقها اهللا لنا وسخرها وذللها من أجلنا، أليس يف ذلك ما حيتم علينا دراستها واستدل 

النهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آيةَ النهارِ وجعلْنا اللَّيلَ و﴿باآلية الكرمية 
 اهلْنٍء فَصيكُلَّ شو ابسالْحو نِنيالس ددواْ علَمعتلو كُمبن رالً مواْ فَضغتبتةً لرصبم

ليل والنهار، كان وال يزال وبني أن البحث يف حركة الشمس والقمر، وال )٢(﴾تفْصيالً
من أعظم العلوم اليت اهتم ا العلماء واملفكرون يف كل العصور، وقد تطورت وسائل 
البحث واملعرفة يف هذا امليدان تطورا كبريا مما مكن العلماء والباحثني من حتقيق درجة 

األوقات  كبرية من الدقة يف معرفة احلقائق العلمية املتعلقة مبسألة التقومي، وحتديد
" هجرية  ١٤٢٠واألماكن اليت م البشرية، وبني سروره بتقدمي التقومي اهلجري لسنة 

ن يتقبل من أصحاب هذه اهلمة عملهم أوتضرع إىل اهللا " أوائل الشهور اهلجرية فلكيا 
  . اجلليل شكر اهللا له وشكر اهللا كل من يشجع على املعرفة

أستاذ املساحة ندسة األزهر ورئيس جلنة  أمحد إمساعيل خليفة/ األستاذ الدكتور 
التقاومي باهليئة املصرية العامة للمساحة وكلمته عن جهود العلماء يف معرفة أوائل 

  الشهور
هو الَّذي جعلَ ﴿: تبارك وتعاىل –استهل كلمته عن رؤية اهلالل، بقول احلق 

لتعلَمواْ عدد السنِني والْحساب ما خلَق اللّه  الشمس ضياء والْقَمر نوراً وقَدره منازِلَ
تكلم عن البداية الفلكية للشهر  مث )٣(﴾ذَلك إِالَّ بِالْحق يفَصلُ اآليات لقَومٍ يعلَمونَ

ا وأا من حلظة اجتماع الشمس والقمر واألرض على استقامة واحدة،وأ ،القمري
يف اجلداول الفلكية بالنسبة ملركز األرض، وبتوقيت جرينتش، وحلظة  حلظة معينة وحمددة

                                                
 .٥: الزمر )١(
 .١٢: اإلسراء )٢(
 .٥: يونس )٣(
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٢٩٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ن الراصد يرصد من فوق سطح األرض ال ألآلخر د امليالد ليست عاملية وختتلف من بل
  ).لكن وقت كسوف الشمس تكون حلظة عاملية بال شك(من مركزها 

االجتماع ال بد  وبني أن بداية الشهر فلكيا والقمر يف احملاق أي مظلم متاما، وبعد
 ،أي أن البداية الفلكية قبل البداية الشرعية( ،من انقضاء فترة حىت يتكون اهلالل ويرى
ويف وقته تكون البداية الفلكية  –فالكسوف  ،كما أن البداية الفلكية تكون ليال وارا

  ).ال يكون إال ارا، أما البداية الشرعية فال تكون إال بعد املغرب –
ن القمر يف يومه األول قد يغرب قبل غروب أعن البداية الفلكية وضح ويف حديثه 

وبني طول الشهر فلكيا، وهي املدة بني كل  ،الشمس أو بعد غروا بفترة قصرية
 ٤ –ساعة  ١٢ –يوما  ٢٩(يوما يف املتوسط ٢٩ر٥٣ر٦اجتماعني متتاليني، وتبلغ 

دم انتظام سرعة دوران القمر أي أن طول الشهر القمري فلكيا متغري نتيجة لع) ثواين
ن أقصى طول أوبني . وعدم انتظام سرعة دوران األرض حول الشمس. حول األرض

للشهر القمري عندما يكون القمر يف األوج يف مداره، حول األرض، يعىن يف أبعد نقطة 
يعىن يف أقرب نقطة منها،  ،منها، وتكون األرض يف احلضيض يف مدارها حول الشمس

وأقل طول للشهر ) ثانية ٣٦ساعة،  ٢٠يوما،  ٢٩( ،يف هذه احلالة وطول الشهر
القمري عندما يكون القمر يف احلضيض يف مداره حول األرض وتكون األرض يف 

 ٥يوما،  ٢٩( ،األوج يف مدارها حول الشمس، ويف هذه الظروف يكون الشهر
  ).ثانية ١٨دقيقة،  ٢٤ساعات، 

من رؤية اهلالل بعد  أا تبدأهلجري، ومث حتدث عن البداية الشرعية للشهر ا
  .يوما وال تزيد عن ثالثني يوما ٢٩ومدته ال تقل عن  ،غروب الشمس

واستطالع رؤية اهلالل يكون بعد غروب مشس اليوم التاسع والعشرين فإذا ظهر 
ن مل يظهر عرفنا أن الشهر اجلديد مل يبدأ، وأكملنا ما إننا يف شهر جديد، وأاهلالل نعلم 

وأوجب أن يكون استطالع اهلالل يف مواقع مناسبة، اشترط فيها .فيه ثالثني يوماحنن 
من العوائق واإلضاءة الصناعية، وأن يكون  أن يكون األفق الغريب مكشوفا خالياً

االستطالع من موقع مرتفع ويف منطقة خالية من تلوث اهلواء من األتربة أو الدخان، أو 
ستطالع بواسطة أشخاص مدربني على معرفة وضع ن يكون االأالرطوبة العالية، و
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٢٩١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

اهلالل يف يوم االستطالع من حيث زاوية ارتفاعه واحنرافه وكذا اجتاه طرفيه، حيث 
وبني أن ظروف رؤية اهلالل ختتلف من شهر آلخر، ويف نفس . يكون اجتاههما إىل أعلى

          ةتيالشهر من مكان آلخر للعوامل اآل

  :دتھعمر الھالل منذ وال  -١
وكلما اجتهنا  ،وزادت فرصة رؤيته ،اهلالل زاد حجمه، وزاد ضوءه عمر كلما زاد

ن غروب الشمس يتأخر كلما اجتهنا غربا مبقدار ساعة ، ألغربا زادت فرصة رؤيته أيضا
 ،ن اهلالل يزداد كلما اجتهنا غربا فتزيد رؤيتهإف ،درجة طولية ١٥يف املتوسط لكل 

  .وتقل فرصة رؤيته ،هلالل أقل حجماوكلما اجتهنا شرقا يكون ا

  :زاویة ارتفاع الھالل فوق األفق لحظة غروب الشمس -٢
كلما زادت زاوية ارتفاع اهلالل زادت فرصة رؤية اهلالل، ألن ضوء الشمس على 

ل فرصة الرؤية، وأيضا كلما قلت لاألفق الغريب حلظة غروب الشمس يكون كبريا، مما يق
واملنطقة  ،ن التلوث يكون أكرب على األفقإغروب الشمس فبان إزاوية ارتفاع القمر 

ن يكون هناك حد أدىن لزاوية ارتفاع اهلالل أوجيب  ،القريبة منه مما يعوق رؤية اهلالل
  .وقت غروب الشمس كشرط للرؤية

  :زاویة انحراف الھالل على الشمس وقت غروبھا -٣
زدادت فرصة رؤية كلما زادت زاوية احنراف القمر عن الشمس وقت غروا ا

اهلالل، وأشار إىل أن بعض الباحثني مجع بني زاوييت االرتفاع واالحنراف يف زاوية 
  .هي الزاوية بني مركزي الشمس والقمر ،واحدة

  :زاویة سقوط الشمس تحت األفق وقت غروب القمر -٤
كلما زاد هبوط الشمس حتت األفق كلما قل ضوء الشفق فإذا صار ضوء الشفق 

  .وء اهلالل يرى اهلاللأقل من ض

  :مساحة الجزء المضاء من القمر -٥
  .كلما ازدادت مساحة اجلزء املضاء من القمر أمكنت رؤيته بالعني اردة 
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٢٩٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  :تاریخ یوم االستطالع – ٦
من  ٢١(وجد الباحثون أن فرصة رؤية اهلالل تكون أفضل يف االعتدال الربيعي  
أكرب ما ميكن، وثبت ) ى مدار الشمسمستو(حيث يكون ميل دائرة الربوج ) مارس

حيث ميل دائرة ) من سبتمرب  ٢٣(لديهم أيضا أن العكس يكون يف االعتدال اخلريفي 
  .الربوج أقل ما ميكن وتتراوح فيما بينهما

  :مدة مكث الھالل بعد غروب الشمس – ٧
كلما زادت مدة مكث اهلالل ازدادت فرصة الرؤية، وتبني باملالحظة أن مدة 

درجة طولية، ومدة املكث  ١٥تزيد دقيقتني يف املتوسط كلما اجتهنا غربا مبقدار  املكث
فالفرصة أفضل وكلما  فيما بني املدارين فكلما كنا (تتوقف على خط عرض املكان 

ما بني قوسني إضافة على ما يف ) (اقتربنا من القطبني فالفرصة تقل وتتراوح فيما بينهما
والفرق بني امليل االستوائي للقمر، وامليل االستوائي ). ياًأوائل الشهور اهلجرية فلك" 

  .للشمس،والفرق بني املطلع املستقيم لكل منهما

  :االرتفاع فوق سطح البحر – ٨
عن سطح البحر تزداد فرصة رؤية اهلالل وتقل كلما اقتربنا من  ارتفعنا كلما 

   .و اخنفضنا عنهأسطح البحر 

  :تلوث الھواء – ٩
واء خاليا من امللوثات كانت فرصة رؤية اهلالل أفضل، وكلما كان كلما كان اهل

ملوثا بوجود األتربة والدخان والرطوبة قلت الفرصة، وخباصة يف املدن الصناعية، 
ومناطق استخراج البترول، حيث يكون التلوث على أشده حبيث ال يرى اهلالل يف يوم 

  .مولده

  :الظروف الجویة – ١٠
  .انع الرؤية، وكلما زادت الرطوبة تقل فرصة الرؤيةالسحب والضباب من مو

  :رااستخدام المنظ – ١١
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٢٩٣  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 خمتلفة رير يساعد على رؤية اهلالل فيمكن من رؤيته، واملناظااستخدام املنظ   
ن كان إالقدرة على التكبري فكلما كانت قدرا على التكبري أكرب أمكنت من رؤيته و

  .مسكه قليال

  :بصار الراصدإحدة  -١٢
بصار الراصد على متييز ضوء اهلالل بالرغم من وجود ضوء إفكلما قويت قوة    

وعلى وجه . الشفق كانت الفرصة أكرب يف رؤية اهلالل، وهي ختتلف من شخص آلخر
ن رؤية اهلالل تتوقف على الفرق بني شدة الضوء املنعكس من اهلالل الذي إالعموم ف

  .وبني ضوء الشفق - إن كان -ويف املنظاريصل إىل عني الراصد بعد مرروه يف اهلواء 

  اھتمام علماء الفلك المسلمین برؤیة الھالل
وبدأت حبوثهم منذ أوائل القرن الثالث  ،اهتم علماء الفلك املسلمون برؤية اهلالل

ن ترمجوا الكثري من الكتب اهلندية واليونانية، وعرفوا القواعد اليت توصل أبعد  ،اهلجري
وكان يغلب عليهم عدم  ،وبدءوا يف جتربتها وتطويرها ،ية اهلاللإليها السابقون لرؤ

الدقة، وهذا أحد األسباب اليت جعلت الفقهاء ال تثق يف احلساب الفلكي،إىل أن جاء 
بعض الفقهاء  أكثر دقة، فبدأاحلساب الفلكي يصبح  أالقرن السابع اهلجري  عند ما بد

 ،ال حىت القرن احلادي عشر اهلجريواستمر احل ،يثق إىل حد ما يف احلساب الفلكي
ومن علماء هذا  ،ويف هذه املدة وضع الفلكيون املسلمون عدة قواعد لرؤية اهلالل

ليك نص عبارة إتقي الدين السبكي وابن دقيق العيد وو العصر، نصري الدين الطوسي،
على قوس  وقد انتهى العلماء يف هذه الفترة إىل قواعد مبنية(أوائل الشهور العربية فلكيا 

وهو ما يعرب عنه حديثا بالفرق بني (قوس النور ) املكث بالدقائق مقسومة على أربعة
وكل هذه  ،زاوية ارتفاع اهلالل وقت غروب الشمس) خطي طوىل القمر والشمس
دخلوا يف بعض األحيان يف حسام قوس الرؤية، أكما  ،األقواس مقدرة بالدرجات

  .وقوس االنفصال
  فرق ارتفاع القمر عن الشمس = قوس السقوط ( قوس الرؤية= ب  ١

  زاوية سقوط الشمس حتت األفق+ ارتفاع القمر فوق األفق =        
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٢٩٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  فرق االحنراف بني الشمس والقمر = قوس االنفصال = ج  ١
  زاوية احنراف القمر بالنسبة للشمس =       

  قوس النور = ب ج 
  .بتصرف انتهى ما أردنا نقله بنصه وننقل اجلزء اآليت

  :أقسام إمكانیة رؤیة الھالل
قسم علماء الفلك املسلمون إمكانية رؤية اهلالل وفق شروط وضعوها إىل أقسام 

  .ووضعوا لكل قسم حكما شرعيا، وذلك يف عصر النهضة العلمية اإلسالمية ،ثالثة
ن فيها بطال شهادة شهود الرؤية ألإوا أعدم إمكانية الرؤية، وهنا ر :القسم األول

 وابن دقيق العيد، واإلمام الشيخ ،ويف طليعة هؤالء العلماء تقي الدين السبكي. بةري
  .محد شاكرأوالشيخ  –مصطفى املراغي  حممد

  .إمكانية الرؤية، وهنا رأوا األخذ بشهادة شهود الرؤية :القسم الثاني
وجوب الرؤية، وهنا رأوا وجوب إثبات الرؤية باحلساب حيث  :القسم الثالث

ن يرى لوال وجود املانع من سحب وغريه، وهذا أن اهلالل ال بد أساب على يدل احل
خذ برأي الفلكيني يف القسمني أاملسلمني  أما الفقهاء فكثري منهم   الفلك   رأى علماء

ويف  ،األول والثاين، أما القسم الثالث فكثري من الفقهاء اعترض على األخذ باحلساب
يبدى رأيا قاطعا   أن حتدث عن هذه املسألة دون نم طليعتهم ابن تيمية وقليل منهم

والسبب يف توقف الفقهاء  ذلك من رأوا األخذ باحلساب، قل منأو ،اإلمام ابن حجرك
  .عن األخذ باحلساب أمور منها عدم دقة احلساب يف املاضي

ولكن اآلن وصل احلساب الفلكي إىل درجة عالية جدا من الدقة لذلك فإننا      
 ثبت احلساب وجودأألخذ باحلساب الفلكي يف مجيع احلاالت، فإذا نرى وجوب ا

الشهر اجلديد فوق األفق بعد غروب الشمس فيمكن إثبات دخول الشهر بعد  هالل
وجلهل الناس مبا وصل إليه احلساب من الدقة تراهم يعترضون عليه  ،حترى رؤية اهلالل

  ".مبا مل حييطوا بعلمه بل كذبوا " وال غرابة يف ذلك فاإلنسان عدو ما جيهل 
  .ولننقل هنا بالنص ما جاء يف أوائل الشهور اهلجرية فلكياً    
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٢٩٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

فلنأخذ  ،ن نوحد بدايات الشهور اهلجرية يف كافة أحناء العامل اإلسالميأوإذا شئنا 
وهي تشترك مع كافة أحناء العامل اإلسالمي  ،من موقع مكة املكرمة أساسا للحساب

وقد ظهرت حديثا الكثري من البحوث يف  يف جزء من الليل،) عاملبل ومع معظم أحناء ال(
، الباحث املاليزي حممد هالشرق والغرب يف موضوع رؤية اهلالل ولعل أبرزها ما بدأ

مساه ) تقريبا افئمنحىن قطع مك(حيث اقترح حتديد خط  ،س يف أواخر السبعيناتاليإ
ن البالد الواقعة أاهلالل، وقال ب خط التاريخ القمري لكل شهر، وفق شروط معينة لرؤية

فيها الشهر اجلديد يف يوم معني حيث ميكن أن يرى اهلالل، أما  أغرب هذا اخلط يبد
، مث بهالبالد الواقعة شرق هذا اخلط فيتأخر بدء الشهر فيها يوما عن البالد الواقعة غر

وسطى  ن هناك منطقةأ كما توصل إىل. خذ يطور من شروط الرؤية يف حبوث تاليةأ
ن يرى فيها أميكن  هدرجة غرب ٣٠درجة شرق خط التاريخ القمري،و  ٣٠تصل إىل 

نه توصل إىل نفس رأى علماء الفلك املسلمني أأي ) منطقة عدم اليقني(اهلالل أوال يرى 
  .القدامى تقريبا مع اختالف يف شروط وحدود الرؤية

اها مرصد جرينتش وهناك حبوث كثرية يف الغرب، نذكر منها الدراسة اليت أجر
ثبتا فيه بعد أم  ١٩٩٤ذكر منها حبث لدوجت وشيفر عام ن، كما ٦٧يف نشرته رقم 
م رأوا اهلالل يف إمن الراصدين قالوا %  ١٥ن ألرؤية اهلالل ) شروط(وضع قواعد 

 أومسيا هذا اخلطأ باخلطأ املوجب، متييزا له عن اخلط ،ن يرى فيهاأاحلاالت اليت ال ميكن 
ويقول  ،وحيدث عند ما تكون شروط رؤية اهلالل متوفرة%  ٢نه ألذي وجدا السالب ا

ن شروط أرغم صفاء اجلو وسالمة أبصارهم، وبالرغم من  ،الراصدون بعدم رؤيتهم له
 ،سباب يضيق اال عن شرحهاالرؤية اليت وضعها دوجت وشيفر قد تكون حمل نقد أل

أرجعوه واملوجب الذي نوها عنه، أخلطن بعض الباحثني السابقني، قد ذكروا وجود اإف
نه يف بعض احلاالت يصل احلال إىل ما يسمى بالوهم أبل وجدوا . إىل خداع البصر

ه، هنه رأى هالال حيث ال هالل يف السماء، وال شئ يشبأالبصري، أي يتوهم الشخص 
 ،ن األمر يتعلق بالصيام والفطرأيف الدول اإلسالمية  أويساعد على زيادة اخلط

  ).ت يف بعض األحيانآمبكافو(
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٢٩٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

وقد حتدث تقى . وقد ملسنا وجود هذا اخلطأ كثريا يف مصر ومعظم الدول العربية
عن حالة من هذا القبيل، ويف ) العلم املنشور يف إثبات الشهور(  هالدين السبكي يف كتاب

حاشية الكتاب حديث عن حالة أخرى حيث شهد الشهود يف احلالتني برؤية اهلالل مع 
بطال شهادة الشهود يف هذه احلالة إويرى تقي الدين السبكي ب.إمكانية الرؤية عدم

ثبت القاضي واحلاكم أنه يف  احلالة اليت ذكرها حيث أوعدم إثبات دخول الشهر، إال 
منا هو يقدح يف الثبوت، إو يف احلاكم وأنه ال يقدح معاذ اهللا يف الشهود إ: الشهر قال

وهناك حالة خاصة وهامة .أمور الصعبة اليت يكثر فيها اخلطن رؤية اهلالل من األإوقال 
نه يف أحيان قليلة قد يغرب هالل آخر الشهر بعد غروب أن ننبه إليها وهي أنود 

أي (ن االقتران  ال يكون قد مت بعد أالشمس وال يعتد به يف إثبات دخول الشهر حيث 
ويالحظ أن هذا اهلالل .  )ة الشرعيةحىت البداية الفلكية اليت تسبق البداي( ،الشهر أمل يبد

خيتلف عن هالل أول الشهر الذي حيدث بعد االقتران ويكون اجتاه قرنيه إىل أعلى 
  .بوضوح
إثبات بدء الشهر اجلديد على أساس  أونود أن نوضح أنه لو مت عن طريق اخلط 

ن ذلك يعىن حذف يوم من إف ،وجود هالل آخر الشهر فوق األفق بعد غروب الشمس
 ٣١يوم أو  ٣٠ضافته للشهر الالحق الذي يصبح ذه اإلضافة إما إلشهر السابق وا

 مستحيلة، فيكون االعتداد الل آخر الشهر) يوم ٣١(يوم، وملا كانت احلالة األخرية 
ن أوهناك حالة جيب . وبالغ اخلطر أثبات دخول الشهر اجلديد أمرا بالغ اخلطإل

ب القمر قبل غروب الشمس حيث هنا استحالة نوضحها رغم بداهتها، وهي حالة غرو
ن كثريا أوسبق أن أشرنا إىل . بطال شهادة الرؤيةإو فضمطلقة للرؤية فيجب بداهة ر

بطال شهادة الرؤية عند عدم إمكانية الرؤية فما بالك باالستحالة إمن الفقهاء رأوا 
ع .م.ة يف جن تطبيق هذه القاعدة ال يكون على شهود الرؤيأومن البدهي . املطلقة

يف جزء من الليل، فال  نبدأ الشهر معهم إذا ثبت  نافحسب،بل ويف أي بلد تشترك مع
ن الرؤية عندهم كانت مستحيلة يف الليلة اليت أ) احلساب الصحيح(لدينا بالدليل القطعي 

رؤية اهلالل وبداية الشهر،  ويقول تقي الدين السبكي يف شرح قول  أأعلنوا فيها خط
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مون غلطا والصوم ليس يوم تص( )١())الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون((: × النيب
منا معىن احلديث يوم تصومون الصوم الصحيح إوالفطر ليس يوم تفطرون غلطا و

  .اخل) وتفطرون الفطر الصحيح

  :حمد إسماعیل خلیفةأ/ التعقیب على األستاذ الدكتور 
 ،وبني أا تسبق البداية الشرعية ،رالقيمة عرفنا بالبداية الفلكية للشه تهيف كلم

ىل أي إو ؟ومىت يقصر ؟،ىل أي مدى يكون طولهإو ؟وبني لنا مىت يطول الشهر فلكيا
، مث بني لنا هوبني لنا العوامل املؤثرة يف وضوح رؤية اهلالل من عدم ؟مدى يكون قصره

إمكانية رؤية جهد علماء الفلك املسلمني بنبذة تارخيية خمتصرة ومفيدة، مث بني أقسام 
مث أتى  ؟ومىت نعمل باحلساب ؟ومىت نردها ؟اهلالل ليقول مىت نأخذ بأقوال الشهود

فلنأخذ من موقع مكة : (أحتفظ على ما جاء فيها من قوله وربكيفية لتوحيد بداية الشه
وهي تشترك مع كافة أحناء العامل اإلسالمي  بل مع معظم  ؟املكرمة أساسا للحساب

ومن (" مث أعاد هذا املضمون مرة أخري إذ قال ).  جزء من الليلأحناء العامل   يف
بل ويف  ،ع فحسب.م.ن تطبيق هذه القاعدة ال يكون على شهود الرؤية يف جأ البدهي

أي بلد تشترك معنا يف جزء من الليل، فال نبدأ الشهر معهم إذا ثبت لدينا بالدليل 
ستحيلة يف الليلة اليت أعلنوا فيها ن الرؤية عندهم كانت مأ) احلساب الصحيح(القطعي 

فكيف يكون االشتراك يف جزء من الليل مربرا ."  رؤية اهلالل وبداية الشهر أخط
ن إو. ن هذه الكلمة ال جتعل لليوم بداية مكانيةإلتوحيد اليوم يف شرق مكة وغرا؟ 

أم حبسب دائرة الضوء؟  ؟كانت فمن أين؟ وهل يكون هذا احلد حبسب خطوط الطول
كيف منكن أهل مكة سنويا من السحور ومن تبييت النية وحنرم إخوام الذين و

يشتركون معهم يف اجلزء األخري من الليل سنويا من السحور ومن تبييت النية بل 
وجنعلهم يصومون ويعيدون اليوم لعدم النية ليال؟ وهل اجلزء األخري من الليل إىل ما قبل 

                                                
أخرجه الترمذي يف سننه كتاب الصوم باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطـرون   )١(

، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وصححه األلباين يف صحيح الترمذي برقم ٦٣٣برقم 
٦٩٧. 
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

م لن يعلموا بدخول الشهر اجلديد إال بعد ر؟ ألو إىل ما قبل طلوع الفجأالشروق؟ 
ن مغرب التاسع والعشرين كان يؤذن يف مكة وهم مع ألو قبلها بقليل، أطلوع الشمس 
  .و مع طلوع الفجرأو قبلها بقليل أطلوع الشمس 

درجة طولية  ٦٠ن كانت مساحة إو ،حسن ما نقله عن الباحث املاليزيأ وما
هلذا  هالتقدم العلمي اهلائل ومع القمر الصناعي الذي يعدون أرى مع) مرحلة عدم اليقني(

  .الغرض قد يقلل من هذه الدرجات
ستقاس بالدرجات الطولية إذا كنا يف االعتدالني أما ) مرحلة عدم اليقني(ن أرى وأ

 ٣٠مسيف غروب الش ا نقيس من عند كل من شاركوا بلد الرؤية إذا كنا يف غريمها فإن
  .درجة

نه يف أن ننبه إليها وهي أوهناك حالة خاصة وهامة نود : " عليه قولهومما أحتفظ 
أحيان قليلة قد يغرب هالل آخر الشهر بعد غروب الشمس وال يعتد به يف إثبات 

ن هذا أويالحظ ) الشهر أأي مل يبد(ن االقتران ال يكون قد مت بعد أدخول الشهر حيث 
إىل  هد االقتران ويكون اجتاه قرنياهلالل خيتلف عن هالل أول الشهر الذي حيدث بع

ونقول مىت حدثت هذه احلالة صحيح لقد ميز شكل القمر قبل االقتران . أعلى بوضوح
سفل، وبعد االقتران يكون قرناه ألعلى مث ال بد من أل، قبل االقتران يكون قرناه هوبعد

شكل احملاق  أو ة،كما يعرب ابن تيمي) وقت االستسرار(يوم بينهما على األقل لالقتران 
كثر من أسيضم للشهر اجلديد  -ن كانت حتدثإ -ويف هذه احلالة ،كما يعرب اآلخرون

  .يوم وليس بيوم واحد

  الشیخ یوسف الدجوي والھالل
وبالرغم من ذلـك   ،حديث الشيخ يوسف الدجوى عن اهلالل قل من تعرض له

 ،اء ما يناقض ما قالمث قرأ لغريه يف املوضوع من جهابذة العلم ،الشيخ وأفادد فقد أجا
وقد كتب مقالني يف هذا املوضـوع   ،وصمم على رأيه متسكا بروح اإلسالم السمحة

ما حكم :" ن ورد إليه سؤال نصهأهجرية بعد  ١٣٥٤من جملة األزهر ١٠و٩بالعدديني 
ا رأيا هالل شوال عند غروب التاسع والعشرين ماهللا إذا شهد شاهدان  عند القاضي بأ

ولكن رآه آخرون بعد الفجر من  ،؟ فحكم القاضي بانتهاء شهر الصوممن شهر رمضان
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  .“وعشـرون تلك الليلة فصاموا ومل يفطروا معتقدين أن الشهر ثالثـون ال تسـعة   
ن أمبا ميليه عليه روح الشريعة السامي، ونظرها البعيد ب -رمحه اهللا تعاىل -وأجاب الشيخ

ناس مجيعا على اختالف أنظارهم وتنوع اإلسالم يسر مسح، يأخذ بالظواهر، فهو يسع ال
ن اهللا مل خيلق الناس على استعداد واحد، بل بينـهم مـن التفـاوت يف    اجتهادهم، أل

ن تكون هداية اإلسالم أالتكوين، والتباين يف الدرجات ما ال يعلمه إال اهللا، واهللا يريد 
 ،ينظر إىل القلوبعامة لكل من فيه مثقال ذرة من خري، فاهللا ال ينظر إىل الصور ولكن 

مث عـن  برفع اإلجرين إذا أصاب، فلم يكتف أو طأخأوقد جعل اهللا للمجتهد أجرا إذا 
خر أوال ملن  ،شيئا ملن صلى العصر يف الطريق × وهلذا مل يقل ا،بل جعل له أجر ئاملخط

ال يريد منا إال عدم اخلروج على اهللا ورسـوله، وال   × الصالة إىل بين قريظة، وكأنه
  ات هللا تعاىل، ونأت اهللا بقلب سليم، فاملقصود األمسى من بعثتهيإال أن خنلص الن يكلفنا

وذلـك   ،إمنا هو الوئام وإجياد األلفة واحملبة بني املؤمنني، ولوال تلك األنظار السامية ×
ومل يصلح إال لقـوم   ،التسامح البالغ والرفق املتناهي مل يكن اإلسالم دين األمم كلها

وال  ،ومع هذا فاإلسالم ال يعترب إال احلقائق مىت ظهـرت   ،خمصوصني جامدين وطائفة
نه دين الرمحة واحلكمة، فمـىت  أيعدل عن الواقع مىت تبني، فهو دين احلق والعلم، كما 

عرفنا احلقيقة بأي وسيلة من الوسائل مل نعدل عنها، ومىت قام الربهان على شئ مـن  
  اإذ، عظم دعاة احلقيقةأكرب أنصار العلم، وأمي األشياء وجب املصري إليه، فالدين اإلسال

ن أن القاضي الذي حكم على مقتضى بينة املساء ال شئ عليه بعـد  أاتضح هذا علمنا 
ن كانوا كاذبني يف الواقع متعمدين لذلك فعليهم إم صادقون فيما شهدوا به، فأيعتقد 

م القاضي يف ذلـك  وليس على من اتبع حك. ما يستحقون من جزاء الكاذبني املضلني
من رأى القمر بعد الفجـر ال  : وكذلك نقول م،شئ ما مل يقم عنده برهان على كذ

ن اليوم من رمضان، وكذلك جيب الصوم على أن الشهر باق، وأشئ عليه مادام يعتقد 
ن أحدا أن نفىت بأوال ميكننا  أ،و خطأمن صدقه واعتقد أن البينة األخرى كاذبة عمدا 

ن يبحث عما هو الواقع يف نفس األمر بقدر ما أن كان عليه إو،يف هذاخيالف اعتقاده 
أو أن  نوجب عليـه   ،ن اليوم من رمضانأيستطيع، وكيف نلزمه بالفطر وهو يعتقد 

منا كلفنا بالعمل باعتقادنا إنه يوم عيد، ومل يكلفنا اهللا بإصابة الواقع،وأالصوم وهو يعتقد 
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كثر أمر القبلة إىل غري ذلك، وقد أحساب األوقات ووقد اعتربنا ما يقرره الفلكيون يف 
الشـمس والْقَمـر   ﴿: تعـاىل  اهللا من ذكر الشمس والقمر وسريها املنـتظم فقـال  

انبس١(﴾بِح( ﴿َازِلنم اهنرقَد رالْقَمو﴾)٢( ﴿  ـرالْقَماء ويض سملَ الشعي جالَّذ وه
  .)٣(﴾لتعلَمواْ عدد السنِني والْحساب نوراً وقَدره منازِلَ

فلم مل الشريعة ذلك  ،ومعرفة علم الفلك من فروض الكفاية على حد حمدود 
ن عندنا أشياء ميكننا الوصول إليها، وأشياء ليست كذلك، فما أوالسر يف ذلك . بالكلية

ال نقع يف الغلط واجلهل، كان من قبيل املغيبات واحلوادث املستقبالت فال خنوض فيه لئ
وملا عبد بعض الناس . ال حنسن السري فيها هوننقاد بغريزة الوهم واخليال إىل مهام

عن اخلوص يف النجوم خوفا من الوقوف معها  )٤(× الكواكب انا رسول اهللا
بعقولنا من املزالق اليت ال  ناًضتنا واوقأعلى  فهذا ما ينا عنه حرصاً ،واالنقطاع إليها

أما ما يكون من قبيل احلسيات اليت عرفنا من مشاهدا  ،لم فيها وال ضرورة إليهاع
ا من سنة اهللا اليت ال تتبدل وال تتغري فهذه ال بد منها وال ميكننا العدول أاملتكررة 
ن احلقيقة ال يصح يف نظر الدين الصحيح إغفاهلا وال القول مبا ينافيها، وإال كنا إعنها، ف
ن كان هناك دين يعادى العلم إف. الدين يعادى العلم، وهو ما نربئ الدين منهن أقائلني ب

وات افليس هو اإلسالم الذي حث على الفكر، ودعا إىل النظر يف ملكوت السم
فيجوز غلط الشهود يف الرؤية، وجيوز تعمدهم للكذب، فعلى القاضي . واألرض، وبعد

قائق حىت يؤدي ما جيب لنفسه مثال هذه الدن يتحرى غاية التحرى، ويتيقظ ألأ
نه ال متكن إ: غري أن لنا كلمة مع شهود الفجر، وقد قال املدافعون عنهم  ،وللمسلمني

                                                
 .٥ :الرمحن )١(
 .٣٩: يس )٢(
 .٥: يونس )٣(
، وابن ماجه ٣٤٠٦ومن ذلك ما أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الطب باب ما يف النجوم برقم  )٤(

 –، وأمحد يف مسنده من مسند بين هاشـم  ٣٧١٦يف سننه كتاب األدب باب تعلم النجوم برقم 
ه األلباين يف السلسـلة  ، وصحح١٨٩٦بداية من مسند عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما برقم 

 .٧٩٣الصحيحة برقم 
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٣٠١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

: ولكن نقول ،وهو ما نراه صحيحا ،رؤية القمر بعد الغروب وبعد الفجر من تلك الليلة
هذا الفريق كيف رأوه بعد الفجر ليلة الثالثني، واحملاق ال بد منه باعترافهم، وإذا كان 

ال جيد  لنه ال بد من احملاق فكيف يسلم رؤية القمر بعد الفجر يوم الثالثني؟ وهأيرى 
ن حيرر هذا املقام حتريرا يثلج له أوجبه؟ جيب أيف ذلك تنافيا بينه وبني احملاق الذي 

نه إ فقال. ني عندنا مبصريوقد تكلمت مع بعض الفلك: الصدر وتطمئن إليه النفس وقال
فليحرر ذلك من . ن يرى اهلالل بعد الفجر بالعني اردة يف ليلة ثالثنيأحد أل ال ميكن

قدر مىن على حتريره، والدين النصيحة واحلقيقة جيب العمل ا ولو تبينت على يد أهو 
نرجع إىل  :الشهادتني؟ وأقول لست أدرى مباذا ترجح إحدى : وقال متسائال ،كافر

ىل وإ ،الفريقان إىل اإلنصاف اودع ،انب رجحناهن اتفقت كلمتهم مع جإف ،احلساب
ا على حسب اعتقاده، وما أداه إليه اجتهاده، من يعمل كل منهأو -عز وجل - خمافة اهللا

ن يكون هلم فراسة صادقة وبصرية نافذة حبيث أو ،ن يعرفوا أحوال الناسأوعلى القضاة 
ن األمر أوليعلموا  ،الشهود دققوا يف أمريفل ،ال خيفى عليهم أحوال اتمع الذي هم فيه

ذكرين ذلك قول بعض املفسرين يف أوقد : " مث قال. جلل واخلطب كبري، والناقد بصري
يا داوود إِنا جعلْناك خليفَةً في اَألرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق وال ﴿ :قوله تعاىل

ن احلكم ألن حيكم باحلق، أن أمره أاهلوى بعد  باعإتإمنا اه اهللا عن . )١(﴾تتبِعِ الْهوى
جل ألجل كونه حقا، فإذا حكم به ألباحلق ال خيرجه عن املسئولية إال إذا حكم باحلق 

،مث أكد "كونه موافقا هلواه ال لكونه حقا، مل يكن من قضاة احلق بل من قضاة اهلوى 
ن العلماء أوبني  )٢(﴾نفْساً إِالَّ وسعهاالَ يكَلِّف اللّه ﴿ ن اهللا مل يكلفنا بالواقع،أعلى 

ن من إ: ن الفقهاء قالواأوال جيوز خمالفته، وذكر  ظنه إتباعن اتهد جيب عليه أقرروا 
نه حدأة، مث مل أنه غراب مثال فنظر إليه آخر فحلف بالطالق أرأى طريا فحلف بالطالق 

حد منهما، حيث مل حيلف إال يتبني أمر ذلك الطائر، مل حيكم بوقوع الطالق على وا
ن اهللا يعلم ضعف البشر، فلم يكلفهم أوالسبب يف ذلك . عن اعتقاد مل يتبني خالفه

ن حيترموا أوامره وجيتنبوا نواهيه وال خيرجوا عليه وال على أمنا كلفهم إبإصابة الواقع، و
                                                

 .٢٦: ص )١(
 .٢٨٦: البقرة )٢(
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٣٠٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

دق رسوله فيما يعتقدون، أما من كان بعيدا عن تلك املباحث، ومل يقع يف نفسه ص
ن يتبع حكم احلاكم، ويكون أإحدى الفرقتني وكذب األخرى من أولئك الرائني، فعليه 

  مع السواد األعظم 
ن احلاسب يعمل مبقتضى حسابه يف حق نفسه، أوبني أن الشافعية ترى     

ن إنه الواقع، والتقليد يف مثل هذا احلال أوكذلك من قلده مصدقا له يف حسابه معتقدا 
ن ألالف وحيصل به الوفاق أوىل من الفرقة واالنقسام والتنابز باأللقاب، كان يرفع به اخل

اهللا ال يبغض شيئا مثل الشقاق واالنقسام، وال حيب شيئا مثل األلفة والوئام، فقد كانت 
وال  ضاخلالف على عهد السلف الصاحل ال تكاد حتصر، ومل يكن بينهم تباغ هوجو

ويثىن بعضهم على بعض، وذكر  ،ب بعضهم بعضاحي ،تشامت، فكانوا ورثة األنبياء حقا
اهللا  يرض - نهألفأىب،  أطون حيمل الناس على املأن املنصور عرض على اإلمام مالك أ

نه أفيه مأجور، و ئن املخطأن الظن فيه كاف، وأالفروع هني، و ن األمر يفأيعلم  -عنه
العارفني بأنفسهم  ن أئمة اهلدى،شأ، وهذا هو همع ن يكون الصواب مع غريه الأجيوز 

وقد كتب ما كتب بدون مراجعة وال  ،وضعفها، العاملني بسماحة الشريعة وسعتها
ن يتحروا غاية أويؤكد ويكرر حبه من القضاة  ،اله عليه وارد الوقتممنا ما أإو ،تعمق

مث رأى يف املسألة نصا صرحيا  لفجور،التحري، فإننا يف زمان كثر فيه الزور، وطم فيه ا
بدين احلنفي يف حاشيته على الدر املختار، وكذلك ملوالنا الشيخ حممد عليش يف البن عا

ن عليك ما قال ابن عابدين نقال إو ،ن ينقل ذلك للقراءأ،فرأى من النصيحة للدين هويافت
ما إذا رئي يوم التاسع والعشرين قبل الشمس، أ:" الشيخ يوسف الدجوى رمحه اهللا تعاىل

ن احلاكم حيكم برؤيته إد الغروب وشهدت بينة شرعية بذلك، فمث رئي ليلة الثالثني بع
نه ال متكن رؤيته صباحا مث إليال كما هو نص احلديث، وال يلتفت إىل قول املنجمني 

،فإن نه رآه صبيحتهاأوكذا لو ثبت رؤيته ليال مث زعم زاعم . مساء يف يوم واحد
الشيخ حممد عليش ما يتفق هو  ويف فتاوى موالنا:" وقال".لقاضي ال يلتفت إىل كالمه ا

وبعض العلماء حيتج  ،وما ذكره العالمة ابن عابدين يف النتيجة وطرح كالم املنجمني
ننا إذا أنه يشري إىل إن جنعل احلديث حجة لنا، فأوميكننا . اخل ))حنن أمة أمية(( :×بقوله 

قتنع بصحة ما نه موأل.ن نعمل مبا يقتضيه العلمأأصبحنا غري أميني تغري احلكم ووجب 
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ن الدين اإلسالمي ال خيالف حقيقة علمية تبني اتفاق العلماء ألقال فهو مصمم عليه، 
مجعوا عليها مدى العصور أعليها، فليكن البحث والتحري عن تلك املقررات اليت 

ن ادعي مدع إوالدهور وما نتحدث فيه أمر حمسوس ومشاهد ال تنجيم وال ختمني فيه، ف
والدين اإلسالمي ال يناقض احلقائق على كل . غري هذا فعليه البيانن املشاهدات على أ

مع إجاليل ) ابن عابدين والشيخ حممد عليش(حال مىت تبينت، وهؤالء العلماء اإلجالء 
فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن ﴿ :البالغ هلم ليسوا أخصائيني يف علم النجوم، وقد قال تعاىل

ظنية ال جيوز األخذ ا  ان هناك أمورأمع مالحظة ما تقدم لنا من .)١(﴾كُنتم الَ تعلَمونَ
قطعية ال شك فيها ال جيوز إمهاهلا وال العدول عنها، ومما  اويل عليها، وأمورعوال الت

مجعوا عليه عدم رؤية اهلالل يف الصباح واملساء آخر الشهر، واإلنسان يف الفروع يعمل أ
ن يفطر وهو يعتقد وجوب أه اعتقاده، فال يصح له مثال مبا وصل إليه حبثه، وانطوى علي

ن يصوم وهو يعتقد وجوب الفطر، ومن مل يتكون له اعتقاد فعليه باتباع أالصوم، وال 
فالدين اإلسالمي يسع ذلك كله، وال يريد من .السواد األعظم، وما قضى به القاضي

عليها، وال ميكنين احليدة عن  ن حيترموا أوامر اهللا فيما يعتقدون وال خيرجواأالناس إال 
  .ذلك وليختر كل ما شاء

ن نفرق بني ما هو قطعي عند علماء النجوم وما هو ظين أنه ال بد أويكرر ويؤكد 
  .ن يتوىل اهللا هدانا مجيعا مبنه وكرمهأو ختميين، ودعا إىل الوئام وعدم اخلصام وأ

  :يالتعقیب على الشیخ یوسف الدجو
ن علم النجوم منه ما هو حسن ومنه ما هو أوأجاد وبني  لةأفاض يف هذه املسألقد 

وما كان من ادعاء  ،قبيح فما كان منه تبيينا لسنة من سنن اهللا الكونية وجب األخذ به
إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في ﴿أحد اخلمسة اليت استأثر اهللا ا 

وما تدرِي نفْس ماذَا تكِْسب غَداً وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت إِنَّ اللَّه  اَألرحامِ
بِريخ يملفهو كفر والعياذ باهللا،ومنه ما هو يقيين فال جيوز احليدة عنه،وانظر إىل  )٢(﴾ع" 

                                                
 .٧: واألنبياء ٤٣: النحل )١(
 .٣٤: لقمان )٢(
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

جتد هذا لعلماء  "اللأبو العال البنا واهل حممدوالشيخ  "،"أوائل الشهور اهلجرية فلكيا
منطقة (ن هناك أالفلك املسلمني القدامى، وجتده للباحث املاليزي حممد إلياس حيث قرر 

.  ويف شرقها منطقة يقني بعدم الرؤية ويف غرا منطقة يقني حبصول الرؤية) عدم اليقني
 وحث على تقوى اهللا فهي منبع الفضائل وأساس الوئام وترك اخلصام واهللا اهلادي إىل

  .سوى السبيل

  :الشیخ إبراھیم الجبالي والھالل
 بطلب إىل فضيلة األستاذ األكرب شيخ اجلامع األزهر الشيخ حممد نيتقدم أحد الليبي

يطلب فيه مجع املسلمني يف كل األقاليم على صوم يوم واحد أول  ،مصطفى املراغي
من الوجهة  بعد حبث املوضوع -ن يوافوهأفطلب فضيلته من كبار العلماء  ،رمضان

وكان من هؤالء العلماء  خبالصة حبثهم ونتيجة نظرهم،-الشرعية ومراجعة آراء الفقهاء 
وقد كتب  -رمحه اهللا رمحة واسعة - الذين كلفوا ذه املهمة الشيخ إبراهيم اجلبايل 

  .وهذا ملخص ما كتب هجرية، ١٣٥٧جابته يف جملة األزهر يف عدد رمضان سنة إ
يبتدئ الشهر اهلاليل فلكيا ويولد مىت احنرف القمر عن حالة  :والدة اهلالل فلكيا

أي الوضع الذي يكون فيه الشمس والقمر بالنسبة لألرض يف اجتاه واحد :االجتماع
على خط مستقيم، ويكون اجلزء املضيء من القمر مقابال كله للشمس، متواريا مجيعه 

يال عن هذا الوضع ظهر من فمىت احنرف قل ،عن األرض، وهي احلالة املسماة باحملاق
وهذا أول الشهر اهلاليل فلكيا، وذلك  ،الوجه املضيء خيط دقيق مقوس ناحية األرض

يف حلظة واحدة،سواء أهل اجلهة اليت يقابلها القمر حينئذ،  هايكون بالنسبة لألرض كل
ني و بأو آخره أو اجلهة اليت يكون متواريا عنها، وهذا حيصل تارة ليال يف أول الليل أ

ن مرحلة احملاق هي أ" أوائل الشهور اهلجرية فلكيا " الذي يف وذلك وتارة ارا كذلك،
ال يعترب الشهر اجلديد قد هل شرعا إال إذا و: والدة اهلالل شرعا). أول الشهر فلكياً

رأى أهل األرض ذلك اخليط املضيء من القمر بعد غروب الشمس بالعني اردة، 
ما بالنسبة إىل أو. فيها من الشهر اجلديد بالنسبة إىل الرائني قطعافتكون الليلة اليت رئي 

  .غريهم ففيه خالف
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فقيل وغريهم مثلهم، فمىت ثبت الشهر يف بقعة من األرض فقد ثبت يف مجيع  )١(
ن تكون أن معىن ثبوته بالنسبة جلميع أهل البالد أمن الواضح  هولعل(البالد 

ن حيتسب اليوم الذي يتفق أ اجلديد، الالليايل اليت تقبل بعد رؤيته من الشهر 
 .ن يكون النهار فيه ساعة رؤية اهلالل يف بلد من الشهر اجلديدأ

 .بل كل بلد هلا رؤيتها ال يتعدى حكمها إىل غريها: وقيل )٢(

وقيل بالتفصيل بني البالد القريبة من بلد الرؤية، فيثبت حكمها يف حقهم،  )٣(
  .ليهموالبالد البعيدة عنها فال يتعدى حكمها إ

  .مث اختلفوا يف حتديد القرب والبعد )٤(
  .ن الشارع ناط ا كثريا من األحكامألفقيل يعترب مسافة القصر، )٥(
  .وقيل باحتاد األقاليم )٦(
ن هلا أن مسافة القصر ال شألبل العربة باتفاق املطالع، : هو املختارو وقيل )٧(

يه درج علن، والكواكب وال غروا، وهذا هو الذي اختاره الكثريو بطلوع
إذا :" خرون من الفقهاء، وهو األوجه، واستدل بقول النووي يف اموعتأامل

ن تقارب البلدان فحكمها حكم بلد إرأوا اهلالل يف بلد ومل يروه يف غريه، ف
ن تباعدا فوجهان إاآلخر الصوم بال خالف، و ويلزم أهل البلد، واحد

  .مشهوران
وذا قطع املصنف والشيخ أبو  ر،خال جيب الصوم على أهل البلد اآل: أصحهما -١

   .حامد
، وأجابوا عن …وبه قال الصيمري، وصححه القاضي أبو الطيب و والثاين جيب، -٢

بأنه مل يثبت عنده الرؤية يف بلد آخر بشهادة  –وسيأيت  –حديث ابن عباس 
  .عدلني، والصحيح األول

  -:وفيما يعترب به القرب والبعد ثالثة أوجه
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ن التباعد أوبه قطع مجهور العراقيني والصيدالين وغريهم؛  ،أصحهاوهو  :األول -١
ال خيتلف أحيصل باختالف املطالع كاحلجاز والعراق وخراسان، والتقارب 

فإذا رآه هؤالء فعدم رؤيته  مطلع هؤالء، ن مطلع هؤالء؛كبغداد والكوفة،أل
  .و لعارضألآلخرين لتقصريهم 

  .االعتبار باحتاد اإلقليم :والثاين -٢
وبه قال إمام احلرمني  ،والتقارب دوا ،ن التباعد مسافة القصرأ :لثوالثا -٣

ن اعتبار املطالع حيوج إىل حساب أل :والغزايل والبغوي وآخرون، قالوا
ن أمر اهلالل ال تعلق له ألاملنجمني، وقواعد الشرع تأىب ذلك، وهذا ضعيف؛ 

  .فالصحيح اعتبار املطالع. مبسافة القصر
  .وجهأفحصل يف املسألة ستة : الم نقله من علماء املذهبمث قال بعد ك      

  .يلزم مجيع أهل األرض برؤيته يف موضع منها :أحدها -١
  .يلزم أهل إقليم بلد الرؤية دون غريهم :والثاين -٢
وهذا . يلزم كل بلد يوافق بلد الرؤية يف املطلع دون غريهم :والثالث -٣

  .أصحها
حكاه . هم بال عارض دون غريهه عنؤيلزم كله بلد ال يتصور خفا :والرابع -٤

  .السرخسي
  .يلزم من دون مسافة القصر :واخلامس -٥
  .ال يلزم غري بلد الرؤية :والسادس -٦

  .نقله من اموع ادانتهى ما أر
ن رئي  اهلالل  مبحل لزم حكمه إو: (شيخ اإلسالم يف املنهج وشرحه مث نقل عن

بعيد عنه، وهو حيصل باختالف حمال قريبا  منه وهو  حيصل  باحتاد  املطلع  خبالف ال
و بالشك فيه، كما صرح به يف الروضة  كأصلها ال مبسافة القصر خالفا أاملطلع 

ر اهلالل ال تعلق له مبسافة أمن ألقياسا على طلوع الفجر والشمس وغروا، و للرافعي،
اعتبار املطالع حيوج إىل حساب وحتكيم املنجمني، وقواعد : القصر، لكن قال اإلمام

لشرع تأىب ذلك، خبالف مسافة القصر اليت علق الشرع ا كثريا من األحكام ا
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) رئي(لو ): فرع: (شيخ اإلسالملويف الروض البن املقري وشرحه ………… 
) مامل ختتلف املطالع(من سائر األماكن ) من يف غريه(حكمه  )يف بلد لزم(اهلالل 

ؤية، فهو مبرتلة من هو يف بلدها نه قريب من بلد الركبغداد والكوفة والري وقزوين، أل
ن اختلفت كاحلجاز والعراق وخراسان مل جيب إف. كما يف حاضري املسجد احلرام
رأيت اهلالل : لبعده، وملا روى مسلم عن كريب ؛الصوم على من اختلف مطلعه

مىت رأيتم اهلالل؟ قلت ليلة : بالشام ليلة اجلمعة، مث قدمت املدينة فقال ابن عباس
لكنا  :فقال. نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية :أنت رأيته؟ قلت :الق. اجلمعة

فقلت أوال تكتفي . و نرى اهلاللأرأيناه ليلة السبت، فال نزال نصوم حىت نكمل العدة 
على طلوع الفجر  ، وقياساً× مرنا رسول اهللاأهكذا . ال: برؤية معاوية وصيامه؟ فقال

ؤية املعتربة شرعا هي الرؤية ليال، وال عربة ن الرأمث حتدث عن .اوالشمس وغرو
 -مذهب الشيخ إبراهيم اجلبايل -غلب كتب مذهب الشافعية أن أمث بني  اراً تهبرؤي

ويشبه ما اعتربه  ،ن ذلك ترتاح إليه النفسأو ،باحتاد املطالع واختالفهاة أن العرب
وشفقهم وغري ن لكل قوم شروقهم وغروم وزواهلم أالشارع يف أمر الصالة من 

مث انتقل بعد .قرب البالد إليهاأن البالد اليت تفقد شيئا من ذلك تعامل حبال أذلك،و
ذلك إىل ما جاء يف السؤال من النظر يف تعميم حكم الصوم جلميع املسلمني يف 
مشارق األرض ومغارا، حىت جيتمعوا يف صوم رمضان على يوم واحد، وخباصة إقليم 

نه أقد نصوا على :قالائل، وهل تتأثر بثبوت رمضان يف مصر فطرابلس الغرب بلد الس
معا  او يكونأ ،معا يف الشمال ان يكونأمىت احتد البلدان يف خط العرض جهة وقدرا، ب

نه إذا رئي اهلالل إو متقاربا فأن يكون بعدمها عن خط االستواء واحدا أيف اجلنوب و
غريب، فإذا مل ير فيه فإما لعارض أو ن يرى يف البلد الأيف البلد الشرقي منهما يلزم 

ن الشمس تغرب يف البلد الشرقي قبل غروا يف الغريب، وكذلك ألتقصري منهم، وذلك 
نه مضى عليه بعد والدته مدة يتسع القمر، فإذا رئي يف البلد الشرقي فما ذاك إال أل

و ساعتني أعة الغروب يف البلد الغريب سا خرأفيها اخلط املضيء الذي يبدو منه، فإذا ت
عون على رؤيته إذ يزيد اتساع اخلط املنري البادي منه، فإذا مل ير فإما أكان ذلك  ،مثال

و أن يكون البلدان على خط عرض واحد أوالسر يف القول ب ،لعارض أو تقصري منهم
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ن يتأخر غروب الشمس يف البلد الشرقي أما إذا مل يكونا كذلك، جاز متقارب، أل
ن يكون البلد الشرقي يف الشمال والغريب يف اجلنوب ويكون ألغريب، بعنه يف البلد ا

ن النهار يطول يف البلد الشمايل عنه يف البلد اجلنويب فرمبا تأخر غروب إالوقت صيفا، ف
مث نقل عن الشهاب الرملي يف حاشيته شرح . الشرقي حينئذ عن غروب الغريب،

نه قد ختتلف املطالع، والرؤية أوهو . ليهمل أر من نبه ع. تنبيه:" الروض عن السبكي قال
ن الليل يدخل يف البلد إيف أحد البلدين مستلزمة للرؤية يف اآلخر من غري عكس، ف

الشرقية قبل دخوله يف البلد الغربية، فإذا غربت يف بلد شرقي وبينه وبني الشمس سبع 
وبينه وبني  وإذا غربت يف بلد غريب يتأخر الغروب ،درج مثال ال ميكن رؤيته فيها

فإذا غربت  ،ن مل ير يف البلد الشرقيإكثر من عشر درج أمكن رؤيته فيها؛ وأالشمس 
كثر، أظهر، ويكون مكثه بعد الغروب أيف غريب آخر بعد ذلك بدرجتني كانت رؤيته 

نه مىت احتد املطلع لزم من رؤيته يف أحدمها رؤيته يف اآلخر، أيتبني لك . وقس على هذا
" وتبعه يف املهمات . وال عكس من رؤيته يف الشرقي رؤيته يف الغريب ومىت اختلف لزم

إذ حمل القبلية إذا  ،نظر ويف إطالقه دخول الليل يف الشرقي قبل دخوله بالغريب" قال 
أي جهة اجلنوب والشمال، وقدرا بان يكون قدر : احتد عرض البلدين جهة وقدرا
   .     انتهى"  البعدين عن خط االستواء سواء 

، طرابلس ،ومها على خط عرض واحد تقريبا ،معلوم أن طرابلس غريب مصرو 
خيترق  ٣٠ن خط عرض إيف الشمال قليال عن القاهرة بنحو ثالث درجات،  ف

اإلقليمني معا، مصر وطرابلس، ومها مجيعا يف نصف الكرة الشمايل، فمىت رئي يف 
فيجب عليهم  ،لتقصري منهم فإذا مل يروه فإما لعارض أو  ،مصر رئي يف طرابلس قطعا

ن الشام إه على ذلك، فجيوحديث كريب عن ابن عباس ميكن ختر ،الصوم بصوم مصر
فمدة التأخري تصلح  ،غريب املدينة فيتأخر غروب الشمس يف الشام عن غروا يف املدينة

سببا كافيا التساع اخلط املنري من القمر فتسهل رؤيته يف الشام حيث ال تسهل رؤيته 
فال غرو أن يصوم معاوية بالشام ويصوم الناس معه حيث رأوا اهلالل، وال  ،املدينةيف 

. م شرقيون بالنسبة إليهمالختالف مطلعهم عن مطلعهم أل  ؛يصوم أهل احلجاز
نه إذا صامت مصر لرؤية اهلالل، لزم الصوم كل البالد اليت تكون غرا ما أواحلاصل 



      

   هجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرةحول من 

 
٣٠٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

تاء، فرمبا تأخر غروب الشمس يف مصر عن غروا مل تكن يف الشمال كثريا والزمن ش
يف البالد الغربية منها فيوجد وقت بني الغروبني  ميكن مصر من رؤية اهلالل، إذ يكون 

ما البالد اليت أو. كنني من رؤيته لتقدم غروممقد منا وال يكون أهل البلد الغربية مت
ل رؤيتهم له، فال يلزمهم شرقي مصر كالعراق واحلجاز فال يلزم من رؤية مصر للهال

  .الصوم بصوم مصر

  :التعقیب على الشیخ إبراھیم الجبالي
فلكيا تكون بعد احملاق  ن بداية الشهر اهلاليلأبني الشيخ إبراهيم اجلبايل 

أي : ويبتدئ الشهر اهلاليل مىت احنرف القمر عن حالة االجتماع:" وعبارته) االقتران(
مر بالنسبة لألرض يف اجتاه واحد على خط الوضع الذي يكون فيه الشمس والق

مستقيم، ويكون اجلزء املضيء من القمر مقابال كله للشمس متواريا مجيعه عن 
وهي احلالة املسماة باحملاق، فمىت احنرف قليال عن هذا الوضع ظهر من الوجه  ،األرض

رة وعبا. "وهذا أول الشهر اهلاليل فلكيا  ،املضيء خيط دقيق مقوس ناحية األرض
محد مصطفى األستاذ بآداب أانظر إىل مضمون عبارة الدكتور  ،الفلكيني غري ذلك

عند ما يكون القمر : (١١٥صفحة  "اجلغرافيا العملية واخلرائط" هاإلسكندرية يف كتاب
املظلم الذي يبدو  هوالشمس يف اجتاه واحد بالنسبة لألرض، يواجه القمر األرض بنصف

ويسمى القمر يف هذا الدور  ،النعكاس ضوء األرض عليهيف املناظري بضوء خافت جدا 
، ويف هذا الدور يشرق كل من القمر والشمس على األرض NEW MOONباحملاق 

ن أشعة الشمس الساطعة تعوق إيف وقت واحد، ويتحركان  معا عرب السماء، ولذا ف
هو  الشهر القمري ءن بدإ: ١٤ويف أطلس سلطنة عمان والعامل صفحة . رؤيته متاما

تكون األرض قد غريت  ؛ويف خالل الدورة النجمية للقمر ،احملاق ويقول ما مضمونه
موضعها من الشمس،فال تكف مدة الدورة النجمية لكي يرجع القمر إىل نفس املوقع 

جل أومن  ،الذي كان فيه عند بداية الدورة، أي على نفس اخلط بني األرض والشمس
ود فيتوسط بني األرض والشمس لينهي ما يسمى ذلك حيتاج إىل مدة إضافية  لكي يع

) الدورة االقترانية(يوم  ٢٩ساعة  ١٢دقيقة  ٤٤ثانية  ٣ تهومد" بالشهر القمري " 
وليست من اهلالل إىل اهلالل، كما أن هناك رمسا  ،يعىن من االقتران إىل االقتران
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مر بني الشمس والق واألخرية األوىل:يف عشر لقطات ؛توضيحيا من الشمال إىل اليمني
بعد أن يكون قد  والثالثة ،……ساعة و ١٦يوم و ٢والثانية وقد قطع  ،واألرض

والرابعة  وقد وبذلك يكون قد قطع ربع دورته  ،……ساعات و ٩يوم، و ٧قطع 
وقد قطع … ساعة و ١٨يوم  ١٤، واخلامسة وقد قطع …يوم وساعة و ١١قطع 

ن اإلسالم ألغى أالسايس بني ولكن الشيخ حممد علي . صف الدورة وهكذانبذلك 
: ن اهلالل يكون متجها إىل األرض،إذ يقولأوجعلها هاللية،وذكر  ،الطريقة االقترانية

خيط دقيق مقوس ناحية  ءعن هذا الوضع ظهر من الوجه املضي فمىت احنرف قليالً
ن يكون االستطالع بواسطة أكما جيب "( أوائل الشهور اهلجرية فلكياً" ويف  ،األرض

اص  مدربني على معرفة وضع اهلالل يف يوم االستطالع من حيث زاوييت ارتفاعه أشخ
حيث يكون اجتاههما إىل أعلى، ويف موضع آخر ) قرنيه(واحنرافه وكذا اجتاه طرفيه 

ن هذا اهلالل خيتلف عن هالل أول الشهر الذي حيدث بعد االقتران ويكون إ: يقول
  .شاهدامل وكما هو،)بوضوح   اجتاه قرنيه إىل أعلى

حسن االختيار أوحينما ذكر خالف العلماء يف حتديد القرب والبعد اختار و     
ن أن مسافة القصر ال شبل العربة باتفاق املطالع واختالفها، أل :وقيل وهو املختار: فقال

خرون من أوهذا هو الذي اختاره الكثري، ودرج عليه املت. هلا بطلوع الكواكب وال غروا
يلزم كل بلد : والثالث: فقال. ونقل عن اموع ما يؤيد ذلك. و األوجهالفقهاء وه

يلزم كل بلد ال يتصور : والرابع. وهذا أصحها. يوافق بلد الرؤية يف املطلع دون غريهم
حسن اختياره لكالم شيخ أوما  حكاه السرخسي، ،خفاؤه عنهم بال عارض دون غريه

شيخ اإلسالم يف املنهج  فقد نقل عن: لبعداإلسالم يف املنهج وشرحه لتفسري القرب وا
باحتاد (حيصل ) وهو(منه ) مبحل لزم حكمه حمال قريبا(ن رئي اهلالل إو: (قوله وشرحه

و بالشك فيه، كما صرح به يف أخبالف البعيد عنه، وهو حيصل باختالف املطلع، ) املطلع
ع الفجر والشمس خالفا للرافعي، قياسا على طلو ،ال مبسافة القصر ،الروضة كأصلها

اعتبار املطالع حيوج : لكن قال اإلمام ،ر اهلالل ال تعلق له مبسافة القصرأمن وغروا، وأل
إىل حساب وحتكيم املنجمني، وقواعد الشرع تأىب ذلك، خبالف مسافة القصر اليت علق 

 :أليس ما قاله اإلمام خيالف قول احلق تبارك وتعاىل ،"الشارع ا كثريا من األحكام 
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ولسنا نعمل بكالم علماء الفلك يف أ )١(﴾فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم الَ تعلَمونَ﴿
 يسمهم املوىل عز وجل علماء يف قوله أوملاملواقيت اخلمسة بال منازع من عامة املسلمني؟ 

نتكُم وأَلْوانِكُم إِنَّ في ذَلك ومن آياته خلْق السماوات والْأَرضِ واختلَاف أَلِْس﴿ :تعاىل
نيماللِّلْع ات٢(﴾آلي( . ونَ﴿أمل يقل املوىل عز وجلدتهي ممِ هجبِالنو اتالمع؟﴾و)٣(، 

ن أأين هذه العالمات؟ علينا  ؟أم عالمات باإلضافة إىل النجم ؛هل هي عالمة واحدة
وكَذَلك نرِي إِبراهيم ملَكُوت ﴿ -وجلعز  -أمل يقل املوىل. نسأل علماء الفلك

نِنيوقالْم نكُونَ ميلضِ واَألرو اتاومن كان هللا فقد أمر إفالنظر يف النجوم  ،)٤(؟﴾الس
وكَذَلك نرِي إِبراهيم ﴿قال اهللا تعاىل  - عليه السالم -اقتداء باخلليل إبراهيمه الشرع ب

اومالس لَكُوتمنِنيوقالْم نكُونَ ميلضِ واَألرو عز من قائل ﴿ -وقال )٥(﴾ات ينالَّذ
يذْكُرونَ اللّه قياماً وقُعوداً وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات واَألرضِ ربنا 

ن كان لغري اهللا فقد ى الشرع إو )٦(﴾لنارِما خلَقْت هذا باطالً سبحانك فَقنا عذَاب ا
عليه  -كقوم إبراهيم ،لنفسه  -تعاىل -كما يصنعه من يدعون ما اختصه اهللا ؛عنه

ن أل خلسوف،وليس منه معرفة الكسوف وا ،وليس منه معرفة مواقيت الصالة -السالم
ولَن تجِد ﴿ ،غرياليت ال تتبدل وال تت ؛ذلك يعرف مبا كشفه اهللا للناس من سننه الكونية

  )٧( ﴾لسنة اللَّه تبديالً
فكما  ،ن لكل بلد فريضتهم حبسب وقتهمأيف : وانظر إىل تشبيهه الصوم بالصالة

:" ن لكل قوم غروم وزواهلم وشفقهم، فكذلك لكل بلد رؤيتهم يقول عن ذلكأ

                                                
 .٧: واألنبياء ٤٣: النحل )١(
 .٢٢: الروم )٢(
 .١٦: النحل )٣(
 .٧٥: األنعام )٤(

 .٧٥: األنعام )٥(

 .١٩١: آل عمران )٦(
 .٦٢: األحزاب )٧(
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ن لكل قوم أن وهو ما ترتاح إليه النفس، ويشبه ما اعتربه الشارع يف أمر الصالة م
  .شروقهم وغروم وزواهلم وشفقهم وغري ذلك

اج شیخ  صاحب الفضیلة األستاذ األكبر الشیخ عبد الرحمن ت
  :والھاللالجامع األزھر 

لشيخ األزهر  مقال هجرية من جملة األزهر ١٣٧٦سنة  يف صدر عدد رمضان من
 اجلامع األزهرصاحب الفضيلة األستاذ األكرب الشيخ عبد الرمحن تاج شيخ  الشريف

وسنبني  .وبيان احلكم يف اختالف املطالع ،حتدث فيه عن إثبات رمضان وذي احلجة
  .بعون اهللا ما قال بتصرف يسري مع التعقيب

كملوا أن غم عليكم فإفطروا لرؤيته، فأصوموا لرؤيته و((: احلديث الشريف
ر رمضان  فقد يف إثبات شه × من خري ما أرشدنا به الرسول )١())عدة شعبان ثالثني

ربط ثبوت الشهر شرعا ذه العالمة احلسية، وعلق وجوب الصوم على حتقيق الرؤية 
البصرية، رؤية اهلالل بعد غروب مشس اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، فإذا 

ن كان القمر مل يتم بعد دورة كاملة أكانت رؤية اهلالل مستحيلة يف ذلك اليوم ب
و كان هناك عارض من أ" امليالد " مت االنفصال الذي يسمى يتحقق فيها االجتماع 

فقد  –كالغيم وخبار املاء والدخان والغبار  –العوارض اجلوية اليت حتول دون الرؤية 
مث يدخلون يف  ،فأمر بإكمال شعبان ثالثني يوما: إىل ما يتبع يف ذلك × رشد النيبأ

  .لتاليةشهر رمضان دون حاجة إىل تفقد اهلالل يف الليلة ا
ن هناك أمرا قاطعا جيب النظر إليه، والفصل فيه حبكم يقطع االختالفات اليت أغري 

ن بعض أذلك .ن فيه الصيامءوتقع كثريا بني أهل األقطار اإلسالمية، يف اليوم الذي يبد
نه تتعذر رؤيته على أهل قطر آخر، أهله رؤية اهلالل يف حني طار، قد يتيسر ألقهذه األ

ويتوحد بذلك  ،يعتمد من مل ير اهلالل على من رأى فيصومون بصيامهمن أفهل جيوز 
  .مجيعا يف أداء عبادة من أهم العبادات هممظهر

                                                
، ومسلم ١٧٧٦برقم .. إذا رأيتم ×يف صحيحه كتاب الصوم باب قول النيب  أخرجه البخاري )١(

 .١٨٠٩يف صحيحه كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم 
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 ،ن مواقع البالد على الكرة األرضية خمتلفة شرقا وغربا ومشاال وجنوباإ حقاً
فتشرق الشمس ، واختالف هذه املواقع يوجب بالضرورة اختالفا وتفاوتا يف املواقيت

قل على حسب أكثر من ذلك وأن تشرق على آخرين بساعة وساعتني وأقوم قبل  على
ن توحد مواقيت الصلوات اليومية أالتباعد بني اجلهتني شرقا وغربا، ولذلك ال ميكن 

وال أوقات اإلمساك واإلفطار يف أيام رمضان، يف مجيع األقطار اإلسالمية مادامت 
ن كل ساعة من ساعات الليل والنهار، هي إاألوضاع قاضية بتفاوت تلك املواقيت، ف

وقت طلوع الفجر وشروق الشمس، وهي وقت ضحى وزوال وعصر وغروب، وهي 
لكن اختالف املواقع .وقت ظلمة الليل، أوله ووسطه وآخره، على حسب مواقع البالد

ما الذي يبلغ به التفاوت يف املواقيت، ذلك املبلغ العظيم ليس له مثل هذا األثر البالغ، في
غلب أيف  –نه ليس بني األقطار اإلسالمية الشرقية والغربية إيرجع إىل إثبات األهلة، ف

ن أتفاوت يتعذر معه حتقيق الفكرة اليت نريدها من توحيد أمر الصيام، بعد  –األحوال 
تتفق الدول اإلسالمية مجيعها على توحيد العمل برؤية اهلالل، مىت ثبتت ثبوتا أكيدا يف 

ن علماء الفلك يقررون أن هالل رمضان هذا العام إ.ألقطار اإلسالميةأي قطر من ا
سيمكث فوق األرض يف مصر ثالث عشرة دقيقة بعد غروب ) هجرية ١٣٧٦(

م، فإذا مل يتمكن  ١٩٥٧الشمس من يوم األحد احلادي والثالثني من شهر مارس سنة 
عد غروب الشمس و اهلند مثال من رؤية اهلالل بأشرق يف إندونيسيا بعض أهل امل

و أهل مصر، بعد غروب الشمس من اليوم أمث رآه أهل احلجاز  ،عندهم يف ذلك اليوم
ن هذا اهلالل هو هالل رمضان بالنظر إىل اهلند أنفسه، فما الذي مينع من اعتبار 

هو  ،ن هذا اهلالل هالل جديدأنه الشك يف إ.وإندونيسيا وما إليهما من بالد الشرق
بالنظر إىل " االثنني " ن النهار الذي يليه هو ار أنه ال شك يف أكما  ،هالل رمضان

ن يكون يوم االثنني هذا هو أول أيام الصيام جلميع أمجيع األقطار؟ فما املانع من 
عند  أيبد" االثنني " ن هذا اليوم أوهو : املسلمني، مع فارق واحد ليس له كبري تأثري

نه ال شبهة يف ساعات، إ حلجاز مثال ببضعو اأشرق قبل غريهم من أهل مصر أهل امل
هالل جديد بالنظر إىل –اهلالل هالل جديد وهو منذ اللحظة اليت يولد فيها  ن ذلكأ

ن رؤيته يف احلجاز أو يف مصر تكون قبل انقضاء الليل عند أو ،أقطار األرض مجيعها
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يف الليلة ولذلك هم يرونه  ،أهل املشرق، الذين ال يتمكنون من رؤيته يف أول ليلة
ا يكون يف الليلة األوىل عند أهل احلجاز ممكرب حجما، وأعلى يف األفق مرتلة أالتالية  

ومن هنا اختار كثري من أئمة الفقه يف ، و مصر الذين يكونون قد متكنوا من رؤيته فيهاأ
 ،املذاهب األربعة عدم التعويل على اختالف املطالع يف إثبات اهلالل، وهو رأى قوي

ن توحيد بدء الصيام من أقوى العوامل أنظر سديدة، ويزيد ذلك قوة وسدادا ووجهة 
بني الشعوب اإلسالمية يف مجيع أقطار األرض ومجعهم على كلمة  طعلى متكني الرواب

  .لف والتقارب واحتاد الكلمةآواحدة، والناس اآلن أحوج ما يكونون إىل عوامل الت
فطروا أصوموا لرؤيته و: عليه احلديثمع ما دل  هذا الرأي السديد، ال يتناىفو
. مة اإلسالمية املتكافلة املتعاونة يف إقامة شعائر الدينن ذلك خطاب لألإف" لرؤيته 

فيكفي إذا إلجياب الصوم  ،مىت حتققت رؤية اهلالل وإجياب الصوم على مجيع املكلفني
املصدر  ن احلديث مل يذكر فاعلإف ،ن تثبت رؤيته ولو يف قطر آخرأعلى أهل قطر 

: بل أتى ذا املصدر على طريقة الفعل املبىن للمجهول، فكأنه يقول" رؤية " الذي هو 
وإذا ال فرق بني قطر وقطر فيما  ،يعىن إذا حتققت رؤية اهلالل" صوموا إذا رئي اهلالل 
ن أهذا وال ينبغي ،وبلد من قطر واحد بلد نه ال فرق بنيأكما  ؛يرجع إىل ثبوت اهلالل

من رأى هالل : معناه" فمن شهد منكم الشهر فليصمه :" ن قول اهللا تعاىلأد يتوهم أح
ن الشهود يف إف –ن ذلك يتنايف مع فكرة توحيد البدء بالصيام إف. رمضان فليصمه

منا الشهود معناه إاآلية، ليس معناه الرؤية، فاألعمى واملبصر سواء يف إجياب الصوم، و
وأدرك زمنه وجب عليه الصوم؛ مىت كان  واملعىن من حضر شهر رمضان . احلضور

  .أهال للتكليف بالصوم
و عدم اعتبارها، أنه مادامت مسألة اختالف املطالع، واعتبارها أوخالصة القول 
ن أفال يكون بدعا  -ذلك االجتهاد الذي اختلفت فيه أنظارهم –حمل اجتهاد الفقهاء 

لتعويل على اختالف املطالع، يرجح أحد النظرين على غريه، ويفصل يف املسألة بعدم ا
ن إن هذا التوحيد إ: أجاب عن سؤال القائلو.نظرا ملا قدمناه  من أسباب هذا الترجيح

، فكيف يتحقق هن جيرى على القطر الذي رأى أهله اهلالل مع األقطار الواقعة غربأصح 
الشرق  بني ذلك القطر واألقطار اليت يف اجلانب الشرقي منه والسيما اليت هي يف اية
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من وقت غروب  –ن هذه الليلة إنه إذا رئي اهلالل يف مصر يف ليلة، فإ: بقوله.األقصى؟
ن تكون كذلك بالنظر أتكون من الشهر اجلديد، بالنظر إىل أهل مصر، ولزم  –الشمس 

ن رؤية إىل أهل تونس واجلزائر ومراكش، من وقت غروب الشمس عندهم أيضا، أل
 ،يسر منها يف مصر لعلو مرتلة القمر فوق األفق هنالكأ اهلالل تكون يف هذه األقطار

كثر مما يكون يف مصر، لكن تلك الليلة اليت أعن غروب الشمس  هبسبب تأخر غروب
هل األقطار حتتسب من الشهر اجلديد ملصر وللبالد الواقعة غربيها ال تكون جديدة أل

مر ال يسمح برؤيتهم اهلالل الشرقية كاهلند وباكستان وإندونيسيا ما دام نظام دورة الق
ن حالة البالد الواقعة شرقي قطر رأى أشكال بو أجاب عن هذا اإل.بعد غروب الشمس

و كثريا عن حالة البالد الواقعة غريب هذا القطر، لكن هذا أأهله اهلالل ختتلف قليال 
 نه إذا كان الفرق بني قطر شرقيإمن األخذ بفكرة توحيد الصوم، ف عاالختالف ال مين

هو بضع ساعات ال تبلغ ليلة كاملة يصري ا  –وآخر غريب يكون أهله قد رأوا اهلالل 
فمىت حتققت .نه ميكن توحيد بدء الصومإأحد القطرين يف ليل والقطر اآلخر يف ار ف

نه ميكن القول بوجوب الصوم على مجيع إرؤية اهلالل يف بلد من البالد اإلسالمية ف
وال مينع هذا .دهم مع بلد الرؤية يف جزء من الليل اجلديداملسلمني الذين تشترك بال

بلد الرؤية وما يقع  - ن يكون الليل اجلديد متحققا يف بعض البالد اإلسالميةأالتوحيد 
على حني يكون حتققه يف البالد الشرقية قبل ذلك ؛ عقب غروب الشمس –غربيها 

ن اشتراك أي أاعتبار  -عتباروعلى هذا اال، ساعات إىل ما قبل طلوع الفجرببساعة أو 
 –بلد إسالمي مع بلد الرؤية يف جزء من الليل اجلديد حيتم اشتراكهما يف بدء الصيام 

بعد أجيب الصوم على أهل البالد اإلندونيسية مجيعها وما يف حكمها بل على من هم 
ذا ومن باب أوىل إ.و يف احلجاز مثالأ ،من ذلك يف جهة الشرق إذا رؤى اهلالل يف مصر

أما أهل البالد اليت .و احلجازأثبتت رؤية اهلالل يف قطر من األقطار الواقعة شرقي مصر 
م يكونون حينئذ يف ار يعترب آخر إال تشارك بلد الرؤية يف جزء من الليل اجلديد ف

وتكون . ن يصوموا النهار الذي يتلو عندهم ذلك الليل اجلديدأار من شعبان، فعليهم 
هل األقطار مجيعها حني يصومون النهار التايل لتحقق الرؤية يف قطر من ن أأالنتيجة 

  .األقطار يكونون صائمني يف ار جديد من شهر جديد
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ن جيعل أساسا يف العمل على توحيد األقطار أفهذا البيان الذي ميكن  وبعد،      
ال يقتصر أمره اإلسالمية  يف احلكم بثبوت اهلالل مىت ثبتت رؤيته يقينا يف بلدة منها 

على هالل رمضان، بل احلكم كذلك يف ثبوت هالل ذي احلجة الذي يتعلق به أمر 
نه إذا رئي هالل ذي احلجة من هذا إف.شعرية كربى، هي شعرية احلج والوقوف بعرفة

و كراتشي مثال بعد غروب الشمس من يوم اجلمعة الثامن أالعام يف بلدة جاكارتا 
ن نظام دورته يسمح برؤيته حتما يف احلجاز إم، ف١٩٥٧ والعشرين من شهر يونيو سنة

وهي . وتكون الليلة اجلديدة من شهر ذي احلجة  ،ومصر وما بعدمها من جهة الغرب
ليلة السبت التاسع والعشرين من شهر يونيو يف كل قطر من هذه األقطار ثابتة عقب 

اليوم التاسع من وإذا يكون الوقوف بعرفة يوم األحد وهو . فقهاأغروب الشمس من 
  .الشهر العريب من أوله من غري شك

يف مصر " اجلمعة " أما إذا رئي اهلالل بعد غروب الشمس من ذلك اليوم       
  على احمليط األطلسي، وكان نظام دورة القمر " كار اد" و مراكش أو يف أو يف تونس أ

ديدة ثابتة يف بلد كانت الليلة اجل ؛ال يسمح برؤيته يف ذلك اليوم يف بالد احلجاز
أما بالد احلجاز فإا ال تدخل يف الليل اجلديد . فقهاأالرؤية عقب غروب الشمس من 

لكنها تشترك معها يف جزء عظيم من  ،إال بعد ذلك مبقدار ما بينهما وبني بلد الرؤية
، وإذا تشترك معها يف جزء عظيم من ار األحد الذي هو اليوم التاسع من يددجلالليل ا

  احلجة حسب الرؤية  ذي
يسر أذي احلجة  أن األمر يف توحيد األقطار اإلسالمية على مبدأومما تقدم يتبني 

بني احلجاز  ن الفرق الزمينقرب منه عن موضوع الصيام وثبوت هالل رمضان، ألأو
احتاد اإلقليمني يف حكم ثبوت اهلالل  عوآخر بلد من بالد الغرب اإلسالمية قليل ال مين

  .تركان بكل تأكيد يف جزء عظيم من الليل، وكذلك يف جزء عظيم من النهارما يشأل
وعلى هذا ال يظهر سبب وجيه ملا يقرره بعض الذين ال يعولون على اختالف  

ن إثبات هالله مقصور على بلد احلج أاملطالع من استثناء شهر ذي احلجة، واعتبار 
ن يهتموا باستقبال أاملسلمني وجب على أو.  واهللا اهلادي واملوفق للصواب ،نفسه

ن ينهضوا لتحري اهلالل عقب غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين أرمضان، و
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ويكونوا عاملني بنص احلديث . من شهر شعبان، كي يبنوا عبادم على يقني وطمأنينة
ن يتهاونوا يف هذا األمر أوال ينبغي هلم  ،فطروا لرؤيتهأصوموا لرؤيته و:" الصحيح

ن الفلكيني قد كفوهم مئونة البحث أعلى  ايم، ويقعدوا عن التماس اهلالل اعتمادالعظ
عنه، وأعفوهم من مشقة رصده وتكلف رؤيته مبا قاموا به من حساب يعرف دورة 

وملاذا ال يتخذ املسلمون هذا  .الشهر القمري وايته أالقمر، ووقت ميالده، ومبد
وميكنهم من رؤية اهلالل يف  ،همة البحثاحلساب الفلكي عامال مساعدا يسهل هلم م

مبا يبني هلم من مرتلة القمر ومقدار ارتفاعه وغاية مكثه فوق األرض، ومبا  ؛غري عسر
حىت ال تزيغ  –و يسارا أحيدد هلم من املسافة بينه وبني نقطة مغيب الشمس ميينا 

  .األبصار، وتضطرب يف تعرف موقعه وتفوت الرؤية بفعل هذا االضطراب؟
ن تقدم علم الفلك وبراعة أهله فيما يعاجلون من شئونه ومعرفتهم الدقيقة إ  

بأحوال القمر ومنازله سهل هلم حتديد أوائل األشهر القمرية واياا وجيعلنا نستعني 
ن يروه رؤية أم وال يكون ذلك مثبطا هلمم املسلمني عن أن ينهضوا الستقبال اهلالل 

ولقد يسر اهللا أمر الرؤية يف هذا . م، وهو عني اليقنين ذلك هو غاية العلإ، فةعيني
يسهل ا كشف اهلالل يف ليلته  اليت ت احلديثةالالعصر، مبا اخترعه العلماء من اآل

من الرؤية بسبب طغيان  عما مل تكن هناك موانع متن األوىل، مهما كان صغريا دقيقا
وإذا كانت الشريعة مل .آخر و خبار ماء أو أي مانعأو دخان أأشعة الشمس على األفق 

ن أبالعني اردة، ومل حتتم عليهم  هكثر من التماسأتفرض على الناس يف حتري اهلالل 
ن أن ذلك ال مينع إف –رمحة م وختفيفا عليهم  –يتكلفوا البحث عنه بوسائل أخرى 

هتم فإذا ا.تستخدم تلك الوسائل اليت تسهل رؤيته والتثبت منه ما دامت موفورة ميسرة
املسلمون يف األقطار كلها ذا األمر الديين العظيم وبذلوا عنايتهم يف التماس اهلالل 

ن يعلم أوحتري رؤيته بعد غروب اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان واتفقوا على 
ية دولة إسالمية أبعضهم بعضا بنتيجة ذلك التحري، وعلى وجوب االعتماد على قرار 

و ألول شهر رمضان مبا حتقق من رؤية هالله بالعني اردة، يكون قد ثبت لديها ح
ال  هنإباألجهزة احلديثة املوضحة املكربة، إذا اهتم املسلمون وعنوا بذلك العناية التامة ف

  .ن تفوم مجيعا رؤية اهلالل، مىت كان نظام دورته يساعد على هذه الرؤيةأميكن 
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د ال یخ عب ر الش تاذ األكب ى األس ب عل یخ التعقی اج ش رحمن ت
  :الجامع األزھر

لكن اختالف املواقع الذي يبلغ به التفاوت يف املواقيت :" يقول الشيخ اجلليل 
نه ليس إذلك املبلغ العظيم ليس له مثل هذا األثر البالغ، فيما يرجع إىل إثبات األهلة، ف

حتقيق غلب األحوال تفاوت يتعذر معه أبني األقطار اإلسالمية الشرقية والغربية يف 
ن تتفق الدول اإلسالمية مجيعها على أبعد  –الفكرة اليت نريدها من توحيد أمر الصيام 

 "مىت ثبتت ثبوتا أكيدا يف أي قطر من األقطار اإلسالمية –توحيد العمل برؤية اهلالل 
وما  ،إن اإلسالم رسالة عاملية ال ختتص بقطر دون قطر وال بأقطار دون أقطار :وأقول

ال نقول هل هل نقاطعها فال نفتيها؟  ؟هاتليات اإلسالمية هل ال نأخذ برؤيذا تصنع األق
ن األقطار على وجه أوكما . نتم يف رمضان فصومواأو أ ؟م يف عيد فال تصومواإهلم 

فكذلك ميسكون عن املفطر يف أربع  ،األرض تصلي الصبح يف أربع وعشرين ساعة
فكذلك ال  ؛بعد طلوعه يف بلدهم م ال يصلون الفجر إالأوعشرين ساعة، وكما 

ن البالد اليت تشترك يف أجيب عليهم الصوم إال عند طلوع القمر يف بلدهم، والقول ب
ن آخر الليل مع أوعلى اعتبار  تكفي رؤية أحدها، جزء من الليل مهما قل هذا اجلزء

ن هذا القول حيرم من كانوا يف آخر الليل من إطلوع الفجر ال مع شروق الشمس، ف
وكما حيرمهم من السحور وكما  ،تبييت النية عند من يشترط تبييت النية يف الفرض

وحيرمهم من النوم حىت الصباح  ،م مل يبيتوا النيةأل هعادة اليوم بعد صوميعرضهم إل
 اليت تشارككم يف جزء من الليل  انتظارا ملن يقول هلم ثبتت الرؤية يف بلدة كذا

عته األوىل من الشهر ال يظهر بعد غروب الشمس فاهلالل يف سا ،فعليكم الصوم
 من عندهم منا يظهر بعد مدة يكونإو ،مباشرة نظرا لنورها الذي يطمس نور اهلالل

ن هالل أن علماء الفلك يقررون إ:" ويقولقد أوشكت مشسهم على الظهور،  الفجر
ة سيمكث فوق األفق يف مصر ثالث عشرة دقيق) هجرية١٣٧٦(رمضان يف هذا العام 

 م، ١٩٥٧بعد غروب الشمس من يوم األحد احلادي والثالثني من شهر مارس سنة 
و اهلند مثال من رؤية اهلالل بعد غروب أأهل املشرق يف إندونيسيا  ضفإذا مل يتمكن بع

و أهل مصر بعد غروب الشمس أالشمس عندهم يف ذلك اليوم، مث رآه أهل احلجاز 
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ن هذا اهلالل هو هالل رمضان بالنظر إىل أبار فما الذي مينع من اعت من اليوم نفسه؛
  "هما من بالد الشرق يلإاهلند وإندونيسيا وما 

ن القمر قد غرب قبل غروب الشمس يف أو أقول إن الشيخ اجلليل على يقني ب
ن أهذا اليوم يف إندونيسيا وما إليها من بالد الشرق فكيف يكون عندهم رمضان قبل 

  .حيني رمضان
يد بدء الصيام من أقوى العوامل، على متكني الروابط بني ن توحإ" :ويقول

  ".ب اإلسالمية يف مجيع أقطار األرضالشعو
جيئ للدنيا يف أربع  وولكن عند من جاء عندهم رمضان، وه .حقا: و أقول

وبداية اليوم الزوايل ليست مع بداية اليوم الغرويب ال من حيث الزمان وعشرين ساعة،
 و الغرويبأطوط الطول واليوم العريب مرتبط خبيوم الزوايل الوال من حيث املكان ف

والذين تزول عنهم  هنصف دائرة الضوء الفاصلة بني ما قبل املغرب وما بعدب مرتبط
 ،هم الذين تزول عنهم الشمس يف آن واحد كل يوم ،الشمس يف آن واحد اليوم

ارِقِ والْمغارِبِ إِنا  أُقِْسم بِرب الْمشفَال﴿ وليس كذلك يف اليوم الغرويب،
فاملشارق متعددة واملغارب متعددة كل يوم خبالف ما قبله وما  )١(﴾لَقَادرونَ

ن اشتراك أي بلد إسالمي مع بلد الرؤية يف أاعتبار : وعلى هذا االعتبار: " ويقول.بعده
، جيب الصوم على أهل البالد "جزء من الليل حيتم اشتراكهما يف بدء الصيام 

بعد من ذلك من جهة الشرق أم هبل على من  ،ندونيسية مجيعها ومن يف حكمهااإل
  "  احلجاز مثالً و يفإذا رؤى اهلالل يف مصر أ

كما حكى عن ، وأقول إذا كانت الرؤية يف مصر ال تزيد عن ثالث عشرة دقيقة
 بعد منها منأ كان هل إندونيسيا ومنيسمح أل ن نظام دورة القمر الإف، علماء الفلك

  جهة الشرق برؤية اهلالل، فكيف حيتم عليهم الصوم قبل دخول الشهر عندهم؟
أن شهر رمضان قد  عندما يعلن مفيت مصر عشاء وهل يصومون وينوون الصيام

ورمبا كانت الشمس  ،قدم ويكون الفجر عندهم قد الح فيصومون بال سحور وبال نية
ن البالد أومن القائل . اليوم ن يكفوا عن املفطرات مع إعادة هذاأقد طلعت فعليهم 

                                                
  .٤٠: املعارج) ١(
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من عندها أول الليل أن على من عندها  اهلالل اليت تشترك يف جزء من الليل ورأت
معها الصوم؟ هل قرآن؟ أم سنة؟ أم قياس؟ أم إمجاع؟ ال هذا وال  أن تبدآخر الليل أ

  .ذاك
و أنه إذا رئي هالل ذي احلجة من هذا العام يف بلدة جاكارتا إف" :ويقول

  ."شي مثالًكرات
نه يلزم إن اشتراك أي قطرين يف جزء من الليل فأإذا ما طبقت قاعدة : وأقول

فإذا رئي اهلالل يف جاكارتا وهي تشترك مع ، البلد الشرقي ما لزم البلد الغريب
وأهل جاكارتا يسبقون  ،الواليات املتحدة األمريكية وكندا يف ساعات من الليل

فإذا كان عند جاكارتا اجلمعة فعند الواليات املتحدة  ،الواليات املتحدة وكندا بيوم
وهؤالء يف  ؛ن هؤالء يف يومأل، وكندا اخلميس فكيف نصنع يف التوحيد وهو غري ممكن

  ؟بد الدهرأيوم آخر 
يف " اجلمعة " أما إذا رئي اهلالل بعد غروب الشمس من ذلك اليوم : ويقول

احمليط األطلسي، وكان نظام دورة  كار علىاو بلد دأو يف مراكش أو يف تونس أمصر 
كانت الليلة اجلديدة ثابتة يف بلد  ،القمر ال يسمح برؤيته يف ذلك اليوم يف بالد احلجاز

أما بالد احلجاز فإا ال تدخل يف الليل اجلديد  ،فقهاأالرؤية عقب غروب الشمس من 
 جزء عظيم من لكنها تشترك معها يف ؛إال بعد ذلك مبقدار ما بينها وبني بلد الرؤية

الذي هو اليوم " األحد " جزء عظيم من ار  يف وإذا تشترك معها  ؛الليل اجلديد
  .  التاسع من ذي احلجة حسب الرؤية

يسر أذي احلجة  أن األمر يف توحيد األقطار اإلسالمية على مبدأومما تقدم يتبني 
احلجاز وآخر  ن الفرق الزمين بنيقرب من موضوع الصيام وثبوت هالل رمضان ألأو

احتاد اإلقليمني يف حكم ثبوت اهلالل فهما  عبلد من بالد املغرب اإلسالمية قليل ال مين
وعلى هذا   .مشتركان حتما يف جزء عظيم من الليل وكذلك يف جزء عظيم من النهار

ال يظهر سبب وجيه ملا يقرره بعض الفقهاء الذين ال يعولون على اختالف املطالع من 
  .ن إثبات هالله مقصور على بلد احلج نفسهأواعتبار  ،ذي احلجة استثناء شهر
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دكار وكان نظام دورة القمر ال يسمح " إذا رئي اهلالل يف  -:أوال: وأقول
ن البلدين املشتركتني يف جزء من الليل حكمهما أويطبق قاعدة  ،برؤيته يف احلجاز

جاكارتا وأهل عرفة أيضا  ن الشرقية تتبع الغربية فاحلجاز تتبع داكار، وشرقإواحد ف
 ؟فهل ما يسري على عرفة يسري على شرق جاكارتا ،يشتركان يف جزء من الليل
هل وحيرم صوم يوم االثنني أل ،نه يوم العيد يف دكار لرؤيتهمفيحرم صوم يوم االثنني أل

ن أمع  ،هل عرفةوحيرم صوم يوم االثنني يف شرق جاكارتا اتباعا أل ،عرفة اتباعا لداكار
كار حينما غربت عندهم الشمس ورأوا القمر كان من يف شرق جاكارتا ينتظر دا

ومخس عشرة  ،املسافة بينهما تسع ساعات تقريبا مرورا خبط جرينتش ،طلوع الفجر
  .ساعة مرورا خبط التاريخ الدويل

ن اإلسالم دين عاملي، فإذا ما قال لنا من ن ننظر بنظرة إقليمية ألأال يصح : وثانيا
د يمىت عيد األضحى حىت أحنر؟ ومىت الع :و من يف الغرب األقصىأ ،ق األقصىيف الشر

ومىت عرفة حىت أصوم اقتداء بالنيب صلى اهللا  ،ن صوم يوم العيد حرامحىت ال أصوم؟ أل
أصوم قبل أهل عرفة؟ أم بعدهم؟ ال بد حينئذ من االتفاق شهريا على  أ عليه وسلم؟

  .واهللا اهلادي واملوفق للصواب. ية لكل شهر عريبخط تاريخ قمري حيدد البداية والنها
  الشيخ حممد أبو العال البنا واهلالل

يف نفس العدد الذي تصدرت فيه مقال األستاذ األكرب الشيخ عبد الرمحن تاج 
شيخ اجلامع األزهر كتب الشيخ حممد أبو العال البنا أستاذ الفلك باألزهر عن أوضاع 

  .ألسطر مقاله بتصرف يسرياهلالل وحدود رؤيته ويف هذه ا
                                                                             -:تعريف اهلالل

وبعد  ،يطلق على ما استضاء من جرم القمر إىل ثالث ليال من أول الشهر: لغة  
  .قمرا ذلك يسمى
يف ه  ا يرى من املضيء مناملراد باهلالل م :)علماء الفلك(عند علماء اهليئة  اهلالل

  .أول ليلة فقط
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فوق األفق بعد غروب الشمس  هنور القمر الدقيق املقطوع بوجود: اهلالل شرعاً
و أو جوازا عند عدم املانع من سحاب أوكذا برؤيته حينئذ وجوبا  ،عقب اجتماعهما

  .و خبارأو غبار أمطر 
عهد النهضة  ونصوص احلساب والرصاد يف كتب الفلك العملي املشهورة يف

االقتران  ن للقمر بعد مفارقتهأالعلمية اإلسالمية قبل احلروب الصليبية تدل على 
إمكان الرؤية ولإلمكان ثالث :احلال الثانية.استحالة الرؤية:احلال األوىل      -:حالتني
  :حاالت

  .إمكان مع خفاء وعسر ١
  .إمكان مع بيان دون عسر ٢
  -:فهذه أربع حالت .إمكان متوسط بينهما ٣

  .األوىل استحالة الرؤية -١
  .الثانية إمكاا مع اخلفاء -٢
  .الثالثة إمكاا مع التوسط -٣
  . الرابعة إمكاا مع البيان دون عسر -٤

وهذه احلالة الرابعة هي اليت يسميها الفقهاء باحلالة اليت يقطع فيها بوجود القمر 
ألرض فوق األفق بعد غروب الشمس عقب اجتماعهما حبيث يتجه نوره إىل سطح ا

و الغبار وقد اشترطها معتمدو احلساب أو املطر أويرى وجوبا عند عدم مانع السحاب 
و مطر اخل وسببا يف أمن الفقهاء وجعلوها كالرؤية بالفعل عند وجود مانع من سحاب 

  .وجوب الصيام والفطر
و الفطر يف األحوال أن احلساب ال يعتمد يف وجوب الصوم أومن ذلك نعلم 

  .يةالثالثة الباق
فقهاء حالة و مع متوسط بينه وبني البيان فيجعلهما الأأما حالة اإلمكان مع خفاء 

حالة يقطع فيها بوجود القمر على األفق بعد غروب الشمس "واحدة أيضا يسموا 
كما يعرب هؤالء  "لكن مع جواز رؤيته عند عدم السحاب وغريه. عقب اجتماعها

حالة يقطع فيها بوجود القمر على األفق بعد (ا الفقهاء عن حالة استحالة الرؤية بأ
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و أغروب الشمس عقب اجتماعهما مع امتناع الرؤية عند عدم املانع من سحاب 
وبعد التعريفات السابقة أورد بعض ما جاء يف املؤلفات القدمية من حتديد أئمة ). غريه

  .احلساب والرصد من الفلكيني هلذه احلاالت
من  قريباً اًإذا بعد القمر عن الشمس مقدار" :اجلغميين قال العالمة حممود بن عمر

وتبعه يف ذلك .مال نصفه املضيء إلينا ميال صاحلا فنرى طرفا منه وهو اهلالل) جزء ١٢(
) درجة من مدار التقومي(وغريه، واملراد باجلزء هنا ) تشريح األفالك(صاحب كتاب 

  "وتسمى أجزاؤه بدرج السواء 
نه أذكر يف الكتب املشهورة : " يف حاشيته على اجلغميينوقال حممد عبد احلليم 

ن يكون بني أكثر من عشرة أجزاء، وقيل ينبغي أن يكون البعد بني تقومي النريين أينبغي 
كثر حىت ميكث القمر فوق األفق بعد غروب الشمس ثلثي أو أمقارنتهما عشرة أجزاء 

ن يتحقق أنه ينبغي أهل العمل مث قال واملشهور يف هذا الزمان بني أ. كثرأساعة أو 
والبعد ). بعد السواء(ويسمون البعد األول : مث قال. الشرطان يعىن حىت متكن الرؤية

ن يكون أنه ينبغي أوقد ذكر بعضهم : مث قال احملشي أيضا).البعد املعتدل(الثاين 
وقيل . كثر لتمكن الرؤيةأو أ) درجات ٨(االرتفاع املرئي للقمر عند غروب الشمس 

  .انتهى. ركثأو أدرجات  ٨ن يكون أن احنطاط الشمس عند غروب القمر ينبغي إ
خالصة األقوال يف معرفة الوقت ورؤية : (وقال اء الدين ادي يف رسالته 
) درجات ١٠(واالرتفاع ) درجة ١٢(ومىت كان كل من قوسي املكث والرؤية  )اهلالل

رؤي ) ١٠(والنور ) ٧(واالرتفاع ) درجات ٨(ن كان املكث إ: ن اهلالل يرى وقيلإف
والذي جربه : نه يعسر من جهة الثالث مث قالأوكذا لو شهد حدان إال . اهلالل

قل من سبع درجات أنه مىت كان نصف جمموع قوسي الرؤية والبعد املطلق أخرون أاملت
) درجة ١٣(قل من أن كان إو. رؤي بينا) درجة ١٣(ن كان إن اهلالل جيوز رؤيته وإف

) ٧درجات إىل  ١٠(قل من أن كان إجازت رؤيته قريبة من البيان و) درجات ١٠(إىل 
وهذه احلدود كافية يف رؤية : " مث قال ادي أيضا. جازت رؤيته قريبة من اخلفاء

  .انتهى. قرب التقريبأاهلالل 
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٣٢٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

جة النظر يف حساب األوقات : (وقال الشيخ حممد مراد الفيومي يف رسالته
إذا كان البعد بني النريين وقت الغروب وهو بعد السواء أزيد : غ بكلوأقال  )والقمر

فيمكن رؤيته ) درجة ١٢درجات و ١٠(ومكث اهلالل احملقق بني ) درجات ١٠(من 
كثر من ذلك أن كان إفاهلالل معتدل، و) درجة ١٤، ١٢(ن كان املكث بني إدقيقا، و

 ١٠(وقوس النور ) درجات ٨(ن كان قوس الرؤية إ: " وقال كشيار .فهو ظاهر وضاء
ن شهد فيها اثنان فاحكم إو. رؤى اهلالل بينا) درجة ١٢(وقوس املكث ) درجات

  .ال فعسرإبالرؤية و
وقوس النور ثلثي إصبع ) درجة ١٢(إذا كان قوس املكث : " وقال صاحب اللمعة

  .ن اختلفا فعسرإن نقصا معا فال يرى، وإفان اهلالل يرى، و
قل من أذا كان نصف جمموع قوس الرؤية والبعد املطلق إ: " وقال شارح اللمعة

قرب إىل أف) ١٠(إىل ؛ ورأي بينا) درجة ١٣(ن كان إو ،فالرؤية ممتنعة) درجات ٧(
ن كان جمموع قوسي النور والرؤية إ: وقال غريه.قرب إىل اخلفاءأىل سبع فإو ؛البيان

: " الفيومي أيضامث قال . ال فالإونصف درجة رؤى اهلالل و) درجة ٢٠(كثر من أ
صبع يرى بينا أوالنور ثلثي ) درجات ٦(والذي امتحن باملشاهدة إذا كان قوس املكث 

  .ن نقص أحدمها يرى بعسرإو
ن أوالتحقيق : " مث قال. ن نقصا معا فال يرى مع صفاء اجلو وحدة البصرإو 

  .انتهى". حدود الرؤية ختتلف حبسب آفاق املغارب 
والنور بثلثي ) درجات ٦(بكون املكث ) رؤية البينةلل(وحتديد الفيومي : أقول

  أصبع 
ال يعقل إال إذا كان ميل الشمس وعرض القمر يف ايتهما مشاال وعرض البلد 

  .و يكون هذا الوضع يف الفلك املستقيمأمشاليا، 
  ضاعوكثرة هذه األقوال سببها كثرة األ

  :رصاد وهيمث بني سبب االختالف يف نتائج األ
  .نة الرصداختالف أمك -١
  .اختالف أزمنة الرصد -٢
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٣٢٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  .تعدد الراصدين -٣
ن بعضها أوبالتأمل فيما جاء يف أقوال الفلكيني من الشروط واحلدود جند      

ن نعترب األقوال املتحدة يف الشروط واحلدود أأكثرها خمتلف، وال يبعد واألقل متحد، 
بعدد هذه األقوال وضاعا للقمر متعددة أن نعترب األقوال املختلفة أو) وضعا واحدا(

مكان مع البيان إىل بعضها، وكذا أوضاع اإلمكان مع ضم أوضاع اإلبو. ……
  :التوسط أو اخلفاء اخل حصلنا لكل نوع على األوضاع التالية

  .تسعة أوضاع للقمر ميكن فيها رؤيته مع البيان دون عسر)٩(عدد 
  .أربعة أوضاع للقمر ميكن فيها رؤيته مع اخلفاء بعسر)٤(عدد
  .مخسة أوضاع للقمر ميكن فيها رؤيته مع التوسط بني اخلفاء والبيان)٥(دعد

  .ثالثة أوضاع للقمر ال ميكن فيها رؤيته)٣(عدد
وهي أوضاع  واحد وعشرون وضعا ال يسمى يف ثالثة منها هالال) ٢١( فجملتها
  . استحالة الرؤية
ن إغ بك فلوأن موضع الرصد مل يعرف من هذه األقوال إال يف حتديد أويالحظ 

بعد مراصد اإلسالم أ) درجة مشاال ٤٠عرض (ن مرصده كان مبدينة مسرقند أاملعروف 
 ١٤(كثر من أن يكون املكث أاء، وقد اشترط لإلمكان مع البيان توعن خط االس

 ٤٨(ن يكون زمن املكث أومعىن ذلك ) درجات ١٠(كثر من أوالبعد املطلق ) درجة
نه أة اليت ذكرت يف مجيع األقوال مما يدل على وهو أقصى حدود الرؤي) دقيقة زمنية

  .سهل شروطاًأقرب إىل خط االستواء كانت الرؤية أكلما كان موطن الرصد 
مكان الرؤية مع البيان دون عسر إلوعلى كل فنحن نذكر أوضاع اهلالل التسعة   

  .ن حيدد ما يشاءأألا حمز هذا البحث ضبطا حلدودها على ما تبني لنا، وللمجتهد 
وقوس املكث ) درجات ١٠(كثر من أإذا كان قوس الرؤية " الوضع األول " 

  .كثرأكثر حىت يكون زمن املكث ثلثي ساعة فأف) درجات ١٠(
 ١٠(وقوس االرتفاع ) درجة ١٢(إذا كان كل من قوس الرؤية واملكث " الثاين " 
  ).درجات
  ).درجة ١٣(ي الرؤية والبعد املطلق سإذا كان نصف جمموع قو" الثالث " 
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٣٢٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 ١٠(كثر من أوالبعد املطلق ) درجة ١٤(كثر من أإذا كان املكث " الرابع " 
    )درجات
  ).١٠(والنور ) ١٢(واملكث ) ٨(إذا كان قوس الرؤية " اخلامس "
  .والنور ثلثي أصبع) ١٢(إذا كان املكث " السادس "
  ).درجة ٢١(جمموع الرؤية والنور " السابع " 
  ).درجات ٨(االرتفاع " الثامن " 
  .والنور ثلثي أصبع) درجات ٦(إذا كان املكث " التاسع " 

و الفطر كالرؤية عند أهذه أوضاع احلالة اليت اعتمدها بعض الفقهاء سببا للصيام 
. و غبار على ما بينه املتقدمون من الرصادأو خبار أو مطر أوجود املانع كسحاب 

لنقطة بالذات على نري ما ذكرناه والزلنا نطالب مرصد حلوان أن يقوم بتحقيق هذه ا
من أعمال املتقدمني حىت يعني لنا أمكنة وأزمنة هذه األوضاع تسهيال لتطبيق األحكام 

  الفقهية عليها واهللا املعني 
  :حممد أبو العال البنا/ التعقيب على الشيخ 

يسر كلما اقتربنا أأمدنا بنفائس املتقدمني واستنتج منها أن الرؤية تكون أوضح و
لوغ أمستدال بالشروط اليت وضعها  وتكون عسره كلما ابتعدنا عنه، ،ن خط االستواءم

" كما بني ذلك  ،ومىت تكون بعسر ،ن يبني لنا مىت تكون الرؤية بيسرنود أوكنا  ،بك
ن فرصة رؤية اهلالل تكون أثبت للباحثني " أوائل الشهور اهلجرية فلكيا حيث قال 

حيث يكون ميل دائرة الربوج ) من مارس ٢١(يعي أفضل ما ميكن يف االعتدال الرب
 ٢٣(خلريفي اوتكون فرصة الرؤية يف االعتدال . كرب ما ميكنأ) مستوى مدار الشمس(

  "وتتراوح فيما بينهما . قل ما ميكنأ قل ما ميكن حيث ميل دائرة الربوجأ) من سبتمرب
  الشيخ حممد علي السايس واهلالل

هجرية عددا خاصا باملؤمتر  ١٣٨٦ سنة خرةاآل ىأصدرت جملة األزهر يف مجاد
الثالث مع البحوث اإلسالمية وفيها كلمة عن حبث لفضيلة الشيخ حممد علي السايس 

  .عضو امع عن حتديد الشهور القمرية وهذه كلمة الة عن هذا البحث بتصرف يسري
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٣٢٧  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

من  صور فضيلة الشيخ حممد علي السايس ما يصيب املسلمني من قلق واضطراب
اختالف دوهلم يف إثبات األهلة وال سيما هالل رمضان وشوال وذي احلجة مما دفع 

وقد أحال امع حبث هذا  ،ن يتقدم باقتراح حبث هذا املوضوعأأحد أعضاء امع 
ن هذا األمر ليس أوقد انتهى من حبثه إىل  ،املوضوع على الشيخ حممد علي السايس

وملا اخترع من آالت دقيقة  ،ن مبىن على حساب دقيقآلان علم الفلك بعزيز املنال، أل
وقد جعل حبثه مكونا من أربعة فصول ، عالمولتقدم وسائل اإل ،يسهل معها رؤية اهلالل

  :وخامتة وهي
  .آراء علماء املذاهب اإلسالمية فيما يثبت به هالل رمضان وغريه من الشهور -١
  ال؟ ؛أم ؛هلاللثر على ثبوت اؤآراء العلماء يف اختالف املطالع، أي -٢
وما ال  ويل عليه،عأنواع احلساب الفلكي قدميا وحديثا، مث بيان ما ميكن الت -٣

  .ميكن
  .آراء العلماء يف جواز العمل باحلساب الفلكي -٤

ما اخلامتة فلبيان الرأي املختار، وما جيب على احلكومات اإلسالمية عمله حىت أو
  .يرتفع احلرج والقلق من النفوس

ء األئمة األربعة فيما يثبت به هالل رمضان وغريه من آرا :الفصل األول
  .الشهور

  .استعرض آراء علماء هذه املذاهب ونقل الكثري عنهم وانتهى إىل النتائج اآلتية
  :مذهب احلنفية

ن اخلرب اخلاص برؤية اهلالل من قبيل األخبار الدينية، فيجب وجوبا كفائيا على أ -١
  .يعلنه قياما بالواجب الديين نأو بلغه اخلرب بطريق شرعي أمن رآه، 

ن حكم القاضي بالنسبة للهالل أثبوت األهلة كلها ال تدخل حتت احلكم قصدا، و -٢
  .و من قبيل الفتوىأمن قبيل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

  .و بعد الشهر السابق ثالثني يوماأن أي شهر عريب يثبت شرعا برؤية هالله، أ -٣
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رب واحد عدل عدالة رواية يف حاليت الغيم نه يكفي يف ثبوت أي شهر خأ -٤
و الكذب، فالبد من عدد حيقق به غلبة أوالصحو، ما مل يكن تفرده مظنة الغلط 

  .الظن
ن أوال نصاب الشهادة، والما يشترط يف الدعاوى إال "شهد أ" ال يشترط لفظ  -٥

  .يكون املقصود بالشهر حق العباد
كرمضان وشوال وذي احلجة  ن الشهور اليت فيها عبادةأ :مذھب الشافعیة

شهد، ألفظ من  يكتفي فيها بشهادة واحد عدل، وال تقبل شهادة املرأة والعبد، وال بد
ما غريها أمام قاض ينفذ حكمه، وال تشترط الدعوى ألا شهادة حسبة، وأن تكون أو

ثبات حق من حقوق من الشهور فال بد من نصاب الشهادة، وإذا كان ثبوت الشهر إل
  .فيشترط فيها كل شروط الدعوىالعباد 

قبيل األخبار الدينية، فال  من أن ثبوت هالل رمضان وشوال :مذھب المالكیة
، وال تشترط فيها سوى العدالة واشترط أكثرهم الذكورة، كما اشترطوا شهادة عدلني

كما أجاز بعضهم قبول  ،واحد لأجاز بعضهم االكتفاء بعدو "شهد أ" يشترط لفظ 
   .مع رجلشهادة النساء 

ن يكون أيقبل يف هالل رمضان قول عدل واحد، ال فرق بني :مذھب الحنابلة
بالسماء علة من غيم أو غريه أو كانت صحوا، وسواء كان يف املصر أو خارجه، وسواء 

 رب ال شهادة، وال يشترط فيه لفظانفرد به واحد من مجاعة أو شاركته اجلماعة، وهو خ
أة والعبد كسائر األخبار، وال يقبل يف هالل رمضان خرب الشهادة، ويقبل فيه قول املر

  .ما غري رمضان من الشهور فال بد من رجلني عدلني بلفظ الشهادةأمستور وال مميز، و
  

  -:في اختالف المطالع: الفصل الثاني
ل املذاهب ما اثر ذلك يف إثبات الشهور القمرية وخالصة أقوأاختلف العلماء يف 

  -:يأيت
ن ثبت عند أهل إنه ال عربة باختالف املطالع، فأظاهر الرواية  :مذھب الحنفیة

  .املغرب وجب الصوم على أهل املشرق
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٣٢٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ن الختالف املطالع أثرا يف ثبوت اهلالل، وهذا الرأي هو أويف املذهب رأى آخر 
  .ما اختاره الزيلعي شارح الكرت

  -:يف هذا املذهب ثالثة أقوال: مذهب املالكية
  .و بعدتأ عربة باختالف املطالع قربت البالد نه الأ: شهرهاأ  -١
فال يعم احلكم إال من  ؛يعترب اختالف املطالع إذا ثبتت عند حاكم خاص -٢

   .كان يف واليته دون غريها
يعترب اختالف املطالع بالنسبة للبالد البعيدة جدا كاألندلس بالنسبة إىل  -٣

  ).أفغانستان(خراسان  
ن إالبلدان فحكمها حكم بلد واحد بال خالف، و إذا تقاربت :مذھب الشافعیة

  .أصحهما ال جيب الصوم على أهل البالد األخرى  :تباعدت فوجهان مشهوران
  .ال عربة باختالف املطالع يف ثبوت هالل رمضان :مذھب الحنابلة
   - :اختلفوا: مامية والزيديةمذهب الشيعة اإل

  .حكامفمنهم من اعترب اختالف املطالع سببا الختالف األ -١
وهذا ما .واعترب ثبوت اهلالل يف بلد حكما عاما يف مجيع البلدان. ومنهم من عمم -٢

  .استظهره الشوكاين
 ةدلأوناقش  ،نه ال عربة باختالف املطالعأوانتهى فضيلة األستاذ إىل استظهار 

نه ال صعوبة على األمم أهم ما نعرض له بيان أو) كما قالت الة(املخالفني وفندها 
  .عالم احلديثة يسرت األمر على الناسن وسائل اإلأن تأخذ ذا املبدأ، وأمية اإلسال

ن اهلالل رؤى مبراكش وهي آخر احلكومات اإلسالمية غربا وأبلغت أولو فرض 
هذا النبأ بعد املغرب عندها إىل أقصى البالد اإلسالمية شرقا وهي الفلبني وإندونيسيا 

ن هذا النبأ يصلهم لصيام من سحور وعقد نية؟ ألهبتهم لأن يأخذوا أم يستطيعون إف
كما يقول فضيلته قبل شروق الشمس بثالث ساعات، أعىن قبل بزوغ  الفجر حبوايل 

  .ساعة ونصف ساعة وهذا وقت كاف للسحور وعقد النية
  

  -:في طرق إثبات الشھر بالحساب الفلكي: الفصل الثالث
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إثبات الشهور القمرية ترجع إىل  ن طرق الفلكيني قدميا وحديثا يفأبني فضيلته 
  .طريقتني
ن القمر والشمس جيتمعان إتعتمد على الوضع االجتماعي للشمس والقمر، ف :األولى

الشهر من حني االجتماع سواء كان  أكل شهر مرة، وهؤالء يعتربون مبد
  .و ارا وهذه الطريقة ألغاها اإلسالمأاالجتماع ليال 

وصفر تسعة  ،فيصري احملرم ثالثني ،زاد عن نصف يومرب الكسر كلما ن جيأ :الثانیة
ويف السنة  ،وربيع الثاين تسعة وعشرين وهكذا ،وربيع األول ثالثني، وعشرين

ن علم اهليئة أ: ونقل فضيلته عن السبكي.ة جيعل ذو احلجة ثالثني يوماسالكبي
ون وتارة تك ثلها،ن تكون األشهر الناقصة ستة والكاملة مأيقتضي جلرب الكسر 

ن أوبني فضيلته ، ة سبعة وليس يف الشرع ما يرد ذلكالناقصة مخسة والكامل
  .املوضع اهلاليل ال يسبق املوضع االجتماعي

  
  .في بیان آراء العلماء في االعتماد على الحساب: الفصل الرابع

خذ ورد، وفيها جمال لالجتهاد، أن املسألة حمل أاستعرض آراء الفقهاء موضحا  
نه ال غضاضة من صحة أوختم هذا الفصل مبا ملخصه . سائل امع عليهافليست من امل

من "  × االعتماد على احلساب املوثوق بصحته، مث رد على ما تعلق به البعض من قوله
ن هذا يف علم النجوم أوبني ". نزل على حممد أو منجما فقد كفر مبا أأتى كاهنا 
وهو االستدالل مبطالع النجوم على  املبىن على التخرصات والتكهنات، االستداليل

وانتهى فضيلته إىل القول . و غري ذلكأو غالء أو رخاء أاحلوادث املعينة كموت إنسان 
ثبات الشهر فإلثبات ن مل يكن إلإبأنه ال مناص لنا من االعتماد على احلساب الفلكي 

  .و تردأو غري ممكنة لتقبل الشهادة أأن رؤية الشهر ممكنة 
  

   -:ثبات األھلةالسبل إل أیسر الصة البحث وبیانخ: الخاتمة
  -:لراجح ما يأيتان أتبني من كل ما تقدم يف هذا البحث 

 ً ن إثبات الشهور يف حد ذاته من غري نظر إىل ما يتعلق به من حقوق العباد من أ :أوال
فال تلزم  ،نه ال يدخل حتت احلكم والقضاءأباب األخبار ال من باب الشهادة، و
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وال  ،و عبداأو أنثى حرا أن يكون ذكرا أويستوي يف املخرب  ،الشهادة فيه شروط
" وال أمر حاكم وال لفظ  ضيشترط جملس احلكم وال تقدم الدعوى وال قضاء قا

  .غري ظاهر الفسق ن يكون املخرب مستوراًأويكفي " شهد أ
 الواحد مىت و الغيم يكفي يف إثباا خربأسواء يف حالة الصحو  ان الشهور مجيعأ :ثانیاً 

ومل يكذبه احلساب املوثوق به القاضي باستحالة الرؤية،  هصدق على الظن غلب
و أ، أو اخلطأنه ال تشترط االستفاضة، وال العدد اجلم إال عند مظنة الغلط، أو

  .رجحان الكذب
نه ال عربة الختالف املطالع، فإذا ثبت الشهر يف أية حكومة إسالمية ونقل هذا أ :ثالثاً 

اجلميع ما داموا  هنه يعم حكمإت إىل سائر البالد اإلسالمية بطريق موثوق به فالثبو
  .مشتركني مع بلد الرؤية يف جزء ولو يسري من ليلة الرؤية

نه ال يصح التعويل يف إثبات الشهور على قواعد الفلكيني القدامى فيما قبل إ: رابعاً 
تقريبية ظنية غري متيقنة وال ألا قواعد  يعصر النهضة اإلسالمية يف العصر العباس

منضبطة، كما ال يصح التعويل على اجلداول الفلكية اليت جتعل بعض الشهور 
  .أبداً ثالثني يوما أبدا وبعضها تسعة وعشرين يوماً

، وأشهر كلها تسع وعشرون ،فقد تبني خطؤها وأنه قد تتواىل أشهر كلها ثالثني
يف التقاومي الرمسية وغريها ال يتفق مع  كما ثبت أن احلساب الفلكي املعمول به اآلن

ألن التقاومي  ؛احلساب الشرعي الذي يعتمد على القطع بالرؤية أو إمكاا على األقل
احلالية تعتمد يف تعيني أوائل الشهور على اجتماع الشمس والقمر فيجعلون أول ليلة 

ومن املقرر  ،يغرب فيها القمر بعد غروب الشمس هي أول الشهر ولو استحالت الرؤية
وذلك فيما إذا غرب القمر بعد االجتماع قبل الشمس أو معها  أنه قد يتفق احلسابان،

فيكون أول الشهر الليلة التالية لليلة الواقعة بعد االجتماع وقد يتقدم أول الشهر 
باحلساب الفلكي االجتماعي على أوله باحلساب الفلكي الشرعي املبىن على إمكان 

ويلزم على األخذ ذه التقاومي أن تتغري  ،أو بيومني يف األقل ،م يف األكثررؤية اهلالل بيو
أوقات العبادات عما حدده هلا الشارع وبالتايل يلزم إحالل ما حرم اهللا وحترمي ما أحل 
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حرم اهللا صوم أيام العيدين وأيام التشريق، وأحل الفطر يف شعبان كما يلزم عليه  داهللا فق
  .ة يف غري التاسع وأن تذبح األضاحي قبل وقتهاأن يكون الوقوف بعرف

أن احلساب الفلكي الشرعي املبىن على الوضع اهلاليل وإمكان رؤيته بعد : خامسا
من الشهر السابق حبساب الرؤية يصلح مناطا مستقال إلثبات الشهر  ٢٩غروب يوم 

 ،ن مقاتلثبات ممن ذكرنا كالسبكي وابن سريج وابختاره طائفة من العلماء األاكما 
ورجحه الشيخ خبيت املطيعي وأن ذلك ال يتناىف مع أحاديث إثبات الشهور بالرؤية أو 

بناء على أن املراد العلم بالرؤية ال حقيقتها بدليل وجوب الصوم على األعمى  ،اإلكمال
واحملبوس يف املطمورة وسكان القطبني والبالد اليت يف حكمها وهم حمرومون من الرؤية 

صلى اهللا عليه  -على ذلك أيضا ما جاء يف بعض روايات احلديث من قوله حتما، ويدل
فإن غم عليكم فاقدروا له فقد فسر من يرى من العلماء األخذ باحلساب  :-وسلم

: مبعىن فانظروه وتتبعوا فيه من قوهلم: (فاقدروا له:- صلى اهللا عليه وسلم -القطعي قوله
ساب عند من خصهم اهللا ذا العلم قال وذلك باحل قدرت األمر نظرت فيه وتدبرته،

قال بعض من  ))فاقدروا له((: أحدمها قوله:يف احلديث يف موضعنيوالبحث  :السبكى
قدروه باحلساب واملنازل :ويكون معناه .انتهى.معناه احسبوا له:يقول باعتماد احلساب

، قاله مطرف بن )١(﴾والْحساب وقَدره منازِلَ لتعلَمواْ عدد السنِني﴿ :كما قال تعاىل
عبد اهللا من التابعني، وابن قتيبة من احملدثني، وابن سريج من الشافعية وابن مقاتل من 

من  )املازري( وال يلزمنا مقال :قالوا وطائفة من املتأخرين، ،أصحاب حممد بن احلسن
ألنه إمنا يلزم  ،ئلأن الناس لو كلفوا باحلساب ضاق عليهم، ألنه ال يعرفه إال أفراد قال

 ×أن قوله: ذلك لو كلف عامة الناس باحلساب،ومل يقل بذلك أحد بل الذي قلناه
فأكملوا (( :وقوله ،باملعىن الذي اخترناه خطاب ملن خصه اهللا ذا العلم ))فاقدروا له((

فالذين خصهم اهللا ذا  ،كما يف الرواية األخرى خطاب للعامة: ))العدة ثالثني يوماً
ويكون نظر العامة الذين  لم يكون نظرهم بالطريق املقدور هلم وهو طريق احلساب،الع

أو إكمال  بالطريق امليسر هلم وهو الرؤية، ،أوال يقلدون من يعرفه ال يعرفون احلساب،
  .العدة فال تناىف بني الروايتني،بل حنن نرتهلما على حالني خمتلفني فنكون عاملني ما

                                                
  .٥: يونس) ١(
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أن يكون يف كل حكومة إسالمية هيئة  كما قلنا - ائياًجيب وجوبا كف :سادساً
مع مراعاة االتصال  ؛اإلثبات املعتربة شرعا هشرعية إلثبات الشهور العربية بوجو

باملراصد والفلكيني العدول املوثوق م يف دينهم وعلمهم ليتحققوا من جواز الرؤية أو 
موعده كما حصل يف بعض السنني استحالتها حىت ال يقعوا يف اخلطأ ويثبتوا الشهر قبل 

من قاضي الرؤية املنفرد ذا اإلثبات وترتب عليه صيام املسلمني يوما من شعبان 
  .وفطرهم يومني من رمضان

ليتحقق األمل املنشود وهو توحيد أوائل الشهور العربية يف مجيع البالد  :سابعاً 
 أنه يلزمهم أن يبنوا اإلسالمية جيب أن ينبه ناشروا التقاومي الرمسية وغريها إىل

حتديد أوائل الشهور القمرية على الوضع اهلاليل احلقيقي فيكون أول الشهر هو 
وأن يراعى خط عرض مراكش  ،أول ليلة ميكن أن يرى فيها اهلالل بعد االجتماع

هم هاللية شرعية عاملية مساندة درجة غرب جرينتش لتكون تقاومي ١٥وهو 
  .واهللا املوفق للصواب، ع احلكومات اإلسالميةومنظمة لعملية الرؤية يف مجي

  التعقيب على فضيلة الشيخ حممد علي السايس
وانتهى فضيلة األستاذ إىل استظهار أنه ال عربة باختالف املطالع " :المجلة تقول

وأهم ما تعرض له بيان أنه ال صعوبة على األمم  ها،نداملخالفني ويف ةدلأوأخذ يناقش 
 ولو  ،ذا املبدأ وأن وسائل اإلعالم احلديثة يسرت األمر على الناساإلسالمية أن تأخذ

وأبلغت هذا  - وهي آخر احلكومات اإلسالمية غربا -فرض أن اهلالل رؤى مبراكش 
م إالنبأ بعد املغرب عندها إىل أقصى البالد اإلسالمية شرقا وهي الفيلبني وأندونيسيا ف

ور وعقد نية ألن هذا النبأ يصلهم كما يأخذوا أهبتهم للصيام من سح أن يستطيعون
قبل شروق الشمس بثالث ساعات أعىن قبل بزوغ الفجر حبوايل ساعة  - تهيقول فضيل

  : وتقول الة أيضاً) وهذا الوقت كاف للسحور وعقد النية ،ونصف الساعة
ليتحقق األمل املنشود وهو توحيد أوائل الشهور العربية يف مجيع البالد  :ثامناً

المية جيب أن ينبه ناشرو التقاومي الرمسية وغريها إىل أنه يلزمهم أن يبنوا حتديد اإلس
أوائل الشهور القمرية على الوضع اهلاليل احلقيقي فيكون أول الشهر هو أول ليلة ميكن 

درجة  ١٥ن يراعى خط عرض مراكش وهو أأن يرى فيها اهلالل بعد االجتماع و
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ومنظمة لعملية الرؤية يف  ةلية شرعية عاملية مساندلتكون تقاوميهم هال) غرب جر ينتش(
  :وأقول ،مجيع احلكومات اإلسالمية واهللا املوفق للصواب

 ً وما أَرسلْناك إِال رحمةً ﴿ :تعاىل الدين اإلسالمي دين عاملي يقول اهللا :أوال
نيالَمايته الشر )١(﴾لِّلْعايته الغربية مراكش و قية الفيلبني وليس دينا إقليميا

نسأل  ؛وأندونيسيا فاملسلمون الذين يعيشون خارج هذه احلدود الشرقية والغربية
فاملسلون يف األمريكتني ويف استراليا أخوة لنا وحنن  ،عنهم كما أم يسألون عنا

ومن واجبات األخوة أن نعرفهم مىت يصومون ومىت يفطرون ومىت حيرم  ،أخوة هلم
  .عليهم الصيام ومىت يسن

وبني خطي  ،ينتشريبا غرب جردرجة تق ٨مراكش املدينة على خط طول  :ثانیاً 
  .فغري ما قال الشيخ، درجة مشال خط االستواء ٣١،٣٢

كيف يقول إذا رؤى اهلالل يف مراكش فإن الفيلبني وأندونيسيا عندهم وقت  :ثالثاً  
غروب  كاف للسحور وعقد النية ومعلوم أن اإلعالن عن رؤية اهلالل ال يتم مع

الشمس ولكن بعد غروا بساعة ونصف على األقل ونستقرئ تاريخ اإلعالن 
ال يتم إال بعد العشاء فال يتبقى هلم وقت لعقد  ، فيتضح لنا أنهونأخذ متوسطا له

إن  ؟النية والسحور وهل سيظلون يف ترقب لدخول الشهر أو خلروجه إىل الفجر
 )٢(﴾لَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍَما جع﴿ :واهللا يقول ؛يف ذلك مشقة وحرج

كار ادرجة شرق جرينتش ود ١٣٠وللعلم فإن إندونيسيا والفيلبني مير ما خط 
يط األطلسي وقد جاء ذكرها على لسان فضيلة الشيخ عبد الرمحن تاج احملعلى 

درجة غرب جرينتش  ١٧تقع على خط طول  ،الذي تكلم يف هذا املوضوع أيضا
كار بعد الفيلبني وأندونيسيا بتسع ساعات وأربعني دقيقة فإذا اني يف دفالظهر حي

أضفنا إىل هذا الوقت ما بني طلوع الفجر وطلوع الشمس وجعلناه ساعة 
وعشرين دقيقة فقط وساعة وعشرين دقيقة فقط بني املغرب واإلعالن لكان 

                                                
 .١٠٧: األنبياء )١(
 .٧٨: احلج )٢(
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ساعة فأين وقت السحور  ١٢،٠٠=  ١،٢٠+ ١،٢٠+ ٩،٤=جمموع الكل 
   .واهللا اهلادي إىل سواء السبيل ،وال نسلم ا ،هذا إذا سلمنا باإلقليمية ؟النيةوعقد 

  
  مؤتمر مجمع البحوث اإلسالمیة الثالث والھالل

أصدر املؤمتر الثالث مع البحوث اإلسالمية الثالث يف فترته الثانية توصيات 
  : وقرارات وقد قرر املؤمتر

  :ا يلييف حتديد أوائل الشهور القمرية م -١
كما يدل عليه احلديث  ؛أن الرؤية هي األصل يف معرفة دخول أي شهر قمري )أ 

  .ت فيها التهم متكنا قويانالشريف فالرؤية هي األساس لكن ال يعتمد عليها إذا متك
كما يكون خبرب الواحد ذكرا كان  يكون ثبوت رؤية اهلالل بالتواتر واالستفاضة، )ب 

ومن هذه األسباب  ،خباره لسبب من األسبابإذا مل تتمكن التهمة يف أى، أو أنث
  .خمالفة احلساب الفلكي املوثوق به الصادر ممن يوثق به

أما إلزام الكافة فال يكون إال بعد ثبوت الرؤية  ،خرب الواحد ملزم له وملن يثق به )ج 
  .عند من خصصته الدولة اإلسالمية للنظر يف ذلك

تتحقق الرؤية ومل يتيسر  يعتمد على احلساب يف إثبات دخول الشهر إذا مل )د 
  .الوصول إىل إمتام الشهر السابق ثالثني يوما

يرى املؤمتر أنه ال عربة باختالف املطالع وإن تباعدت األقاليم مىت كانت مشتركة  -٢
ويكون اختالف املطالع معتربا بني األقاليم اليت ال  يف جزء من ليلة الرؤية وإن قل،

  .تشترك يف جزء من هذه الليلة
يهيب املؤمتر بالشعوب واحلكومات اإلسالمية أن يكون يف كل إقليم إسالمي هيئة  -٣

إسالمية يناط ا إثبات الشهور القمرية مع مراعاة اتصال بعضها ببعض واالتصال 
   .باملراصد والفلكيني املوثوق م

  التعقیب على مؤتمر مجمع البحوث اإلسالمیة الثالث
  

الشهور القمرية،رأى املؤمتر أنه ال عربة باختالف فيما جاء عنه يف حتديد أوائل 
 بلد الرؤية فكيف نعرف األماكن اليت تشارك ،املطالع وهو ضالع فيها فقد اعتمد عليها
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يف جزء من الليل من األماكن اليت ال تشارك إال مبعرفة مطالع الفجر مع مغرب الدولة 
قص على اختالف األزمنة علما بأن الليل يزيد وين ؛اليت رأت أو الدول اليت رأت

 واألمكنة؟ ومل يقل لنا ماذا يكون احلل لو أن أحد أعضاء امع أو بعض أعضاء امع
وبعض الدول العربية تشاركها يف  ؛رأوا اهلالل هناكويف زيارة للواليات املتحدة  كانوا

ق سيكون احلل؟ ومل يقل لنا من يسباذا م ؟جزء من الليل والبعض اآلخر ال يشاركها
  ؟أهل عرفة بالعيد ومن يلحق م إذا كانت الرؤية يف جاكرتا أم يف دكار أم يف واشنطن

حدث الشيخ خليل  محد السهارنفوري واهلاللأالعالمة احملدث الكبري الشيخ خليل 
بذل اهود يف  "هوهو يشرح أحاديث سنن أىب داود يف كتاب ؛السهارنفوري عن اهلالل

)" ١٠٤(ففي صفحة  ،وسأكتفي ببعض األحاديث) ١١(م يف اجلزء رق "حل أىب داود
قال رسول : عن ابن عمر قال ثنيوقد يكون ثال ،باب الشهر قد يكون تسعا وعشرين

وخنس  ))والحنسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا ال نكتب ،إنا أمة أمية((: × اهللا
 .لثة يعين تسعا وعشرين، وثالثنيسليمان إصبعه يف الثا

 "إنا" أن الضمري يف - تعاىل – اهللا رمحه –بني الشيخ 
   .× إما لرسول اهللا -١
  .ألن معظمهم كذلك ؛وإما ألمة العرب -٢
  " أمية "ن النسبة يف كلمة أو

  ألن معظمهم كان كذلك  ؛ىل أمة العربإإما نسبة  -١
، ومل يتعلم عليها ألنه باق على احلال اليت ولدته أمه ؛ىل األمإوإما  -٢

  .قراءة وال كتابة
  .يعين إنا أمة مكية ؛ىل أم القرىإوإما  -٣

هذا احلكم بالنظر ألكثرهم، ألن الكتابة فيهم " ال نكتب وال حنسب " وعن كلمة 
وكانت معرفتهم بذلك  ،واملراد باحلساب حساب النجوم وتسيريها .قليلة نادرةكانت 

ن إحمدودة، فرفعا للحرج من معاناة حساب التسيري علق احلكم بالصوم وغريه بالرؤية، و
  .تعلموا حساب التسيري، فإن ظاهر السياق نفى تعليق احلكم باحلساب أصال



      

   هجية إثبات األهلة يف ظل املتغريات املعاصرةحول من 

 
٣٣٧  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

: ونقل عن الباجي قوله ،ىل أهل التسيريإوبني أن الروافض قالت بالرجوع 
 ؛)وهو مذهب باطل(: ونقل عن ابن بزيزة قوله .)وإمجاع السلف الصاحل حجة عليهم(

حدس وختمني، ليس فيها قطع وال  ألا ،فقد ت الشريعة عن اخلوض يف علم النجوم
  .إذ ال يعرفها إال القليل ؛نه لو ارتبط األمر ا لضاقأمع ، ظن غالب

بأنه  )هكذا وهكذا، وخنس سليمان إصبعه يف الثالثةهكذا و الشهر(وشرح لنا 
، وهذا املعرب عنه بقوله أشار بنشر أصابعه العشرة مرتني مع قبض اإلام يف املرة الثالثة

ومن ، وأشار مرة أخرى ما ثالث مرات وهو املعرب عنه بقوله ثالثني شرون،تسع وع
الشهر تسع (( :× قال رسول اهللا :ختار هذا احلديثأ ؛نفس الباب وعن ابن عمر أيضا

 وال تفطروا حىت تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، ،وعشرون فال تصوموا حىت تروه
وإن مل  ،فإن رؤى فذاك ،شرين نظر لهقال فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وع

ير ومل حيل دون منظره سحاب وال قترة أصبح مفطراً، فإن حال دون منظره سحاب 
  .))وكان ابن عمر يفطر مع الناس وال يأخذ ذا احلساب: قال أو قترة أصبح صامياً،

الشهر تسع :" × نقل الشيخ خليل عن احلافظ ابن حجر رمحهما اهللا تعاىل يف قوله
بل  ،مع أنه ال ينحصر فيه ،ن ظاهره حصر الشارع للشهر يف تسع وعشرينأ "عشرونو

  واجلواب ."قد يكون ثالثني 
  .وعشرين اإن الشهر قد يكون تسع: ن املعىنأ  _١
  .واملراد شهر بعينه ،أو الالم للعهد  _٢
 × ما صمنا مع النيب: لقول ابن مسعود ؛أو هو حممول على األكثر األغلب  _٣

  .وعشرين أكثر من ثالثني تسعا
حصره من جهة أحد  :معناه": وأفضل األجوبة ما نقله عن ابن العريب، قال _٤

ويكون ثالثني وهو أكثره،   ،وعشرين وهو أقله اأي أنه يكون تسع ،طرفيه
 ،وال تقتصروا على األقل ختفيفاً ،فال تأخذوا أنفسكم بالصوم األكثر احتياطا

 :× ويف شرحه لقوله، ة ابتداء وانتهاء باستهاللهولكن اجعلوا عبادتكم مرتبط
نقل عن احلافظ ابن حجر  ))فال تصوموا حىت تروه وال تفطروا حىت تروه((
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بل املراد بذلك رؤية  ،ليس املراد تعليق الصوم بالرؤية يف حق كل أحد :قوله
  -:وهو من يثبت به ذلك كما يلي ،بعضهم
  .إما واحد على رأي اجلمهور -١
  .نان على رأي اآلخرينأو اث -٢

فوافق احلنفية على األول إال أم خصوا ذلك مبا إذا كان يف السماء علة الغيم 
وقد متسك  ؛وإال مىت كان صحوا مل يقبل إال من مجع كثري يقع العلم خبربهم ،وغريه

بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إىل إلزام أهل البلد برؤية أهل بلد غريها، ومن مل يذهب 
 ،خطاب ألناس خمصوصني، فال يلزم غريهم ))حىت تروه(( :ألن قوله: ذلك، قالإىل 

  .فال يتوقف احلال على رؤية كل واحد فال يتقيد بالبلد ،ولكنه مصروف عن ظاهره
  مذاهب العلماء يف أن لكل بلد رؤيتهم أم أن رؤية البعض رؤية للكل 

ديث ابن عباس ما ويف صحيح مسلم من ح. لكل بلد رؤيتهم :المذھب األول -١
وحكاه الترمذي عن  ،يشهد له، وحكاه ابن املنذر عن عكرمة والقاسم وسامل وإسحاق

  .وحكاه املاوردي وجها للشافعية ومل حيك سواه، ،أهل العلم
 ،إذا رؤى ببلدة لزم أهل البالد كلها، وهو املشهور عن املالكية :المذھب الثاني -٢

نه ال تراعى الرؤية أأمجعوا على : خالفه، وقاللكن حكى ابن عبد الرب اإلمجاع على 
إذا كانت رؤية  :قال القرطيب قد قال شيوخنا ،فيما بعد من البالد كخراسان واألندلس

وقال ابن ، اهلالل ظاهرة قاطعة مبوضع مث نقل إىل غريهم بشهادة اثنني لزمهم الصوم
ال أن يثبت عند إ ،الشهادةال ألهل البلد اليت ثبتت فيه إاملاجشون ال يلزمهم بالشهادة 

  نافذ يف اجلميع  هألن البالد يف حقه كالبلد الواحد إذ حكم ؛اإلمام األعظم فيلزم
  -:وإن تباعدت فوجهان ؛إن تقاربت البالد كان احلكم واحدا :وقال الشافعیة

  .ال جيب عند األكثر :األول
   .يجيب واختاره أبو الطيب وطائفة وحكاه البغوي عن الشافع :الثاين

  ضوابط البعد فال يصومون سويا، والقرب فيصومون سويا
  :بني الشيح هذه الضوابط فيما يلي
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قطع به العراقيون والصيدالين وصححه النووي يف الروضة  ؛اختالف املطالع -١
  .وشرح املهذب

قطع به اإلمام والبغوي، وصححه الرافعي يف الصغري والنووي  ؛مسافة القصر -٢
  .يف شرح مسلم

  .تالف األقاليماخ-٣
حكاه  ؛يلزم كل بلد ال يتصور خفاؤه عنهم بال عارض دون غريهم -٤

  .يالسرخس
ال أن يثبت عند إ ؛ال يلزمهم بالشهادة إال أهل البلد اليت ثبتت فيه الشهادة -٥

إذ حكمه نافذ يف  ؛ألن البالد يف حقه كالبلد الواحد ؛اإلمام األعظم فيلزم
 ؛الصوم والفطر على من رأى اهلالل وحدهواستدل به على وجوب  ،اجلميع

  .وإن مل يثبت بقوله، وهو قول األئمة األربعة يف الصوم، واختلفوا يف الفطر
  .يستمر صائما احتياطا: وقال األكثر ،يفطر وخيفيه :فقال الشافعي

 وعند قوله، حال بينكم وبينه غيم :أي ))فإن غم عليكم((وفسر الشيخ خليل معىن 
  -:أتى بثالث تأويالت ))هفاقدروا ل(( :×

فاقدروا له متام العدد ثالثني يوما، أي   :قال األئمة الثالثة واجلمهور معناه  -١
يات اهذا التأويل الرو حويرج ،انظروا يف أول الشهر واحسبوا ثالثني يوما

وحنوها، وأوىل  ))فأكملوا العدة ثالثني((: األخر املصرحة باملراد وهي قوله
   .ديثما فسر احلديث باحل

محد وغريه أوبه قال  ؛ضيقوا له وقدروه حتت السحاب: قالت طائفة معناه  -٢
  .ممن جيوز صوم ليلة الغيم عن رمضان

  .قدروه حبسب املنازل: معناه -٣
خطاب ملن خصه اهللا تعاىل " فاقدروا له : " ونقل ابن العريب عن ابن سريج أن قوله

قال ابن العريب فصار وجوب  ،عامةخطاب لل" فأكملوا العدة " وأن قوله   ،ذا العلم
رمضان عنده خمتلف احلال، جيب على قوم حبساب الشمس والقمر، وعلى آخرين 
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ىل إبالنسبة  ؛فتعددت اآلراء يف هذه املسألة ؛حبساب العدد، وقال هذا بعيد عن النبالء
  .خصوص النظر يف احلساب واملنازل

  .اجلواز، والجيزئ عن الفرض :أحدھا
  .وجيزئ جيوز، :ثانیھا
  .جيوز للحاسب، وجيزئه، الللمنجم :ثالثھا

  .جيوز هلما، ولغريمها تقليد احلاسب، ال املنجم :رابعھا
                                                     جيوز هلما ولغريمها مطلقا :خامسھا

  :أما احلاسب فال يلزمه بال خالف بني أصحابنا، قلت :وقال ابن الصباغ 
صوم يوم الثالثني من " األشراف "ابن املنذر قبله اإلمجاع على ذلك، فقال يف ونقل 

شعبان إذا مل ير اهلالل مع الصحو ال جيب بإمجاع األمة، وقد صح عن أكثر الصحابة 
والتابعني كراهته، هكذا أطلق ومل يفصل بني حاسب وغريه، فمن فرق بينهم كان 

وال عربة بقول املوقتني ولو عدوال ": املختار الدر " وقال يف ، حمجوجا باإلمجاع قبله
ىل آخره أي يف وجوب الصوم على إ" وال عربة "قوله : على املذهب، قال الشامي

ال يعترب قوهلم باإلمجاع، وال جيوز للمنجم أن يعمل حبساب " املعراج " بل يف  ؛الناس
يف السماء ليلة كذا،  إنه أي اهلالل يكون ،فال يلزم بقول املوقتني" النهر" ويف  ،نفسه

  .حكما يف اإليضا ،يف الصحيح وإن كانوا عدوالً
ىل اعتماد قوهلم، ألن احلساب قطعي، إولإلمام السبكي الشافعي تأليف مال فيه 

  .ما قاله السبكي رده متأخرو أهل مذهبه انتهى: قلت
حكى أن ابن عمر كان إذا بلغ  -رضي اهللا عنه -وبني الشيخ خليل أن نافعاً

ألنه صار مكفوف البصر، فإن رؤى اهلالل بدأ صوم  ؛وعشرين نظر له أهله ان تسعاًشعب
فإن حال دون  ؛ مينع من رؤيته سحاب وال قترة أصبح مفطراملو ير ملوإن  رمضان،

 - رضي اهللا عنه -كيف صام ابن عمر: فإن قلت ،منظره سحاب أو قترة أصبح صائما
من صام يوم الشك فقد (: عن عمار فقد قال صلة ؟وقد ى عن الصوم يوم الشك

الكراهة حممولة على أن يصومه من رمضان، وأما إذا نوى  :قلت )× عصى أبا القاسم
يف موطأ مالك أنه مسع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك . نفالً فال كراهة فيه
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: الكقال م ،وال يرون بصيامه تطوعاً بأسا ،فيه من شعبان إذا نوي به صيام رمضان
وهذا األمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، وحكى ذلك عن احلنفية، وقال 

ولو صامه لواجب آخر كره، قال  ،ال نفالًإوال يصام يوم الشك ": تنوير األبصار " يف 
وكان ابن عمر  :ولو جزم أن يكون عن رمضان كره حترميا، قال نافع: الدر املختار" يف 

وال يأخذ ذا احلساب، أي ال يعترب الصوم الذي صامه  ،أي إذا أفطروا ،يفطر مع الناس
وختم األحاديث ذا احلديث الذي ذكره يف  ،ألنه كان تطوع به ؛من آخر شعبان

عن كريب أن أم الفضل ابنة احلارث بعثته : إذا رأى اهلالل يف بلد قبل اآلخر بليلة "باب
 ،ستهل رمضان وأنا بالشاماف ،ضيت حاجتهافقدمت الشام فق :قال ،ىل معاوية بالشامإ

مث ذكر  ،فسألين ابن عباس ،مث قدمت املدينة يف آخر الشهر ،فرأينا اهلالل ليلة اجلمعة
 ؛نعم: قلت ؟يتهأأنت ر: يته ليلة اجلمعة، قالأر :قلت ؟مىت رأيتم اهلالل :فقال ،اهلالل

فال نزال نصومه  ؛السبتلكنا رأيناه ليلة  :قال ،وصام معاوية ؛وصاموا ؛ورآه الناس
ال، هكذا : قال ؟أفال تكتفي برؤية معاوية وصيامه :فقلت .أو نراه ؛حىت نكمل الثالثني

  .× أمرنا رسول اهللا
العباس بن  -صلى اهللا عليه وسلم -ن إرسال أم الفضل زوج عم النيبأبني الشيخ 

 ،يبا نفذ ما أمر بهوأن كر ،ىل معاوية بالشام كان زمن إمارة معاويةإعبد املطلب كريبا 
ىل معاوية، فرأي كريب إوبلغ رسالتها  ،وقضى حاجتها ،ىل معاوية بالشامإفذهب 

فسأله ابن عباس  ،ىل املدينة يف آخر شهر رمضانإمث عاد  ،وأهل الشام اهلالل ليلة اجلمعة
 ؟مىت رأيتم اهلالل: وعن أشياء أخر منها اهلالل فقال ،وحال معاوية ،عن حال السفر

ورآه الناس،  .نعم :قال ؟مث تأكد مما مسع قائالً لكريب أنت رأيته، اجلمعة :فقال
فال نزال نصومه حىت  ؛لكنا رأيناه ليلة السبت :قال ابن عباس ،وصام معاوية ،وصاموا

فاندهش كريب وقال البن ، أو نراه قبل الثالثني فنفطر ،نكمل الثالثني من رؤيتنا
ويعلق ( ×مرنا رسول اهللا أهكذا  .ال: قال ؟يامهأفال تكتفي برؤية معاوية وص :عباس

وهذا احلديث حجة ملن قال باعتبار اختالف املطالع فال يلزم  :الشيخ خليل قائالً
وأجاب : يعلق الشيخ حممد زكريا الكاندهلوي على هذا اإلشكال بقولهو -)الصوم

-لك الرؤية الطحاوي يف مشكل اآلثار بأنه إخبار يف وقت قد فات استعمال الصيام بت
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واعلم " مث نقل جواب الشوكاين عن هذا احلديث ، برؤية أهل بلد على أهل بلد آخر
 ،ال يف اجتهاده الذي فهم عنه الناس ،ن احلجة إمنا هي يف املرفوع من رواية ابن عباسأ

فال نزال نصومه حىت نكمل : وهو قوله × هكذا أمرنا رسول اهللا :واملشار إليه بقوله
ال  :"وهو ما أخرجه الشيخان وغريمها بلفظ × ر الكائن من رسول اهللاثالثني، واألم

 ،"تصوموا حىت تروا اهلالل، وال تفطروا حىت تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني
وهذا ال خيتص بأهل ناحية على جهة االنفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من 

بلد لغريهم من أهل البالد أظهر من  فاالستدالل به على لزوم رؤية أهل ،املسلمني
فيلزم غريهم ما  ؛ألنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه املسلمون ،االستدالل به على عدم اللزوم

ىل عدم لزوم رؤية أهل بلد ألهل إولو سلم توجه اإلشارة يف كالم ابن عباس  ،لزمهم
رين من البعد ما مكان عدم اللزوم مقيدا بدليل العقل، وهو أن يكون بني القط بلد آخر

جيوز معه اختالف املطالع، وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم البعد الذي 
ولو سلم عدم لزوم التقييد بالعقل  ،ميكن معه االختالف عمل باالجتهاد، وليس حبجة

فال يشك عامل أن األدلة قاضية بأن أهل األقطار يعمل بعضهم خبرب بعض وشهادته يف 
وسواء كان بني القطرين من البعد ما جيوز  ،م الشرعية، والرؤية من مجلتهامجيع األحكا

ولو سلم صالحية حديث  ،فال يقبل التخصيص إال بدليل معه اختالف املطالع أم ال،
أو  كريب هذا للتخصيص فينبغي أن يقتصر فيه على حمل النص إن كان النص معلوماً،

ده على خالف القياس، ومل يأت ابن عباس لورو على املفهوم منه إن مل يكن معلوماً،
 ،وخصوصه هوال مبعىن لفظه حىت ننظر يف عموم -صلى اهللا عليه وسلم -بلفظ النيب

وإمنا جاءنا بصيغة جمملة أشار ا إىل قصة هي عدم عمل أهل املدينة برؤية أهل الشام 
لذلك  على تسليم أن ذلك املراد ومل نفهم منه زيادة على ذلك حىت جنعله خمصصاً

وعدم  .فينبغي االقتصار على املفهوم من ذلك الوارد على خالف القياس ،العموم
الشام دون غريهم، وميكن أن  اإلحلاق به فال جيب على أهل املدينة العمل برؤية أهل

يكون يف ذلك حكمة ال نعقلها، وال نسلم صحة اإلحلاق وختصيص العموم به، فغاية أن 
ها من البعد ما بني املدينة والشام، أو أكثر، وأما يف أقل من يكون يف احملالت اليت بين

ىل اعتبار الربيد أو الناحية أو إفينبغي أن ينظر ما دليل من ذهب  ؛ذلك فال، وهذا ظاهر
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والذي ينبغي اعتماده هو ما ذهب إليه املالكية ومجاعة  ؟البلد يف املنع من العمل بالرؤية
أنه إذا رآه أهل بلد لزم  :وحكاه القرطيب عن شيوخه ،ختاره املهدي منهمادية، ويمن الز

أن هذا القول خالف اإلمجاع،  :ىل ما قاله ابن عبد الربإأهل البالد كلها، وال يلتفت 
 ،قال ألم قد أمجعوا على أنه ال تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كخراسان واألندلس

النيل " ء اجلماعة، قال الشوكاين يف بل واملخالف مثل هؤال ؛وذلك ألن اإلمجاع ال يتم
وميكن أن يقال إن ابن عباس مل يقبل هذه الشهادة ألا فات محلها، فإذا قبل : قلت" 

  .هىنتا .هذه الشهادة كأنه يقبل على اإلفطار، وال يقبل شهادة الواحد على الفطر

د  ل أحم یخ خلی ر الش دث الكبی ى المح ب عل التعقی
  السھارنفوري 

                                                    ال العلماء باستقصاء فجزاه اهللا خرياًبني لنا أقو
واملراد باحلساب :قال" ال نكتب وال حنسب" وهو يشرح كلمةاألول يف احلديث 

فرفعا للحرج من معاناة  ،وكانت معرفتهم بذلك حمدودة ،حساب النجوم وتسيريها
ويف  .وإن تعلموا حساب التسيري ،وغريه بالرؤية حساب التسيري علق احلكم بالصوم

ولو عدوال  ؛بقول املوقتني ةوال عرب":الدر املختار"نقل عن ابن عابدين يف  الثايناحلديث 
يف وجوب الصوم على  :أي ،وال عربة إىل آخره :ونقل عن الشامي قوله، على املذهب

جيوز للمنجم أن يعمل حبساب وال  ال يعترب قوهلم باإلمجاع، :"املعراج"بل يف  ،الناس
وإن  فال يلزم بقول املوقتني أنه أي اهلالل يكون يف السماء ليلة كذا، :"النهر"ويف  ،نفسه

وقد أمرنا اهللا تعاىل  ؟ونقول كيف هذا، كما يف اإليضاح ؛كانوا عدوال يف الصحيح
ملكوت وات واألرض،وقد أرى اهللا إبراهيم اوأمرنا بالتأمل يف ملكوت السم بالتعلم،

؛ وخباصة إذا أمجع وجيب أن نعلم أن حساب التسيري قطعي ألرض،السموات وا
 :وقال.)١(﴾الشمس والْقَمر بِحسبان﴿ألن اهللا عز وجل قال  ،احلساب على شئ ما

﴿ ددواْ علَمعتازِلَ لنم هرقَدوراً ون رالْقَماء ويض سملَ الشعي جالَّذ وه نِنيالس

                                                
 .٥: الرمحن )١(
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ابسالْحينا عنه، ؛أما ما يزعمه بعض الناس من معرفة الغيب )١(﴾و وهو  فهذا ما
ألنه دجل وكفر، وليس منه معرفة وقت الكسوف واخلسوف واإلهالل واإلبدار  حرام،

ال تتبدل وال  اليت ألن ذلك مبىن على سنة اهللا ؛، ومعرفة أوقات الصالةرواالستسرا
واملنهي  ؛الذي خلط بني علم النجوم املأمور به ؛رد أيضا على ابن بزيزة وما قلناه ،تتغري
وقد  ،ألا حدس وختمني ؛فقد ت الشريعة عن اخلوض يف علم النجوم :حني قال ،عنه

تراثنا الفكري يف ميزان الشرع "يف كتابه  -رمحه اهللا تعاىل -قال الشيخ حممد الغزايل
مصدر هذا العلم الذي عال به  :علم اإلنساينمصدر ال:  بتصرف يسري ٢٠ص "والعقل

واجلهل به ال  ،إن العلم بالكون هو صميم اإلنسانية .آدم وارتفع على املالئكة الكون
  .وقد أبان لنا القرآن الكرمي ثالثة أسباب هلذا العلم الكوين الواسع! يعوض عنه شيء

ملعت إىل عظمة اهللا أاليت  ؛ار إىل بعض أقسام القرآنشوأ داللته على اهللا،: األول
القمر جيري حول  فنحن نعيش يف كون متحرك، وتة يف مادة الكون ونظامه،ثاملب

 تنطلق معها توابعها، األرض، واألرض جتري حول الشمس، والشمس جتري ملستقر هلا،
ومع هذا اجلري ، والشمس وأسرا واحدة من جمرات فوق احلصر جتري يف ملكوت اهللا

 ،ال يطرأ عليها خلل ،املضبوطة األداء ؛فهو كالقافية احملبوكة الوزن الدءوب يف كل اجتاه
نعم إن  )٢(﴾إِنكُم لَفي قَولٍ مختلف  والسماء ذَات الْحبك﴿ وال تعتريها فوضى،

فَارجِعِ الْبصر هلْ ترى من ﴿! احلبكة امللحوظة يف نظام األفالك الدوارة تثري الدهشة 
وقد ينظر ، )٣(﴾ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتينِ ينقَلب إِلَيك الْبصر خاسأً وهو حِسري   رٍفُطُو

املرء ببالهة بعيد الفجر،وإىل الظالم ترق كثافته وختف حدته،ويتالشى أمام النهار املقبل 
تدبر هذا  ؟وكيف متت والدة يوم جديد ؟من بعيد،إنه ال يدري كيف مت هذا املخاض

والصبحِ   واللَّيلِ إِذَا عسعس  الْجوارِ الْكُنسِ   أُقِْسم بِالْخنسِفَال﴿القسم 
فَّسنويف نفس  ؛إن هذا املشهد يتنقل على خطوط الطول والعرض باستمرار )٤(﴾إِذَا ت

                                                
 .٥: يونس )١(
 .٨ – ٧: الذاريات )٢(
 .٤ – ٣: امللك )٣(
 .١٨ – ١٥: التكوير )٤(
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لقوم وال أزال أنظر بضيق وأسف بالغني :" يقول ٢٢الكتاب وبتصرف أيضاً ومن ص
فهم  ؛ليفهموا منه أن األمية صفة أمتنا إىل آخر الدهر "حنن أمة أمية :"ن حديثويرو

وينكرون القواعد الرياضية اليت قام عليها إرسال املركبات  يرفضون احلساب الفلكي،
أتنكر السنة؟ : مث ينظرون إليك متبجحني  قائلني ،وأمكن ا الرتول إىل القمر الفضائية،

 :نقضه القرآن الكرمي من القواعد عندما قال ،كان لواقع عريب متخلفإن هذا الوصف 
﴿ نِنيالس ددواْ علَمعتازِلَ لنم هرقَدوراً ون رالْقَماء ويض سملَ الشعي جالَّذ وه

ابسالْح١(﴾و(.  
ومع " .من نفس الكتاب ٢٤ويقول يف ص" هذا احلق ال يدركه إال قوم يعلمون 

تسرى كاخلمر يف أبدان السكارى مما جعل املسلمني " حنن أمة أمية " ذلك كله فكلمة 
ألن مصادرها يف العربية وبني العرب  ؛يتسولون املعرفة من ألسنة أخرى وأمم أخرى

وهناك نفر من الناس يتهمك :"من نفس الكتاب، ٣٩ويقول يف ص ،أدركها اجلفاف
حسابا حمكما ميكن أن تعرف به مولد اهلالل ومغيبه، مبحاربة السنة إذا قلت إن للفلك 

ويف تعليق الشيخ  ،وهو ينظر إىل قصة رواد القمر على أا من اإلسرائيليات امللفقة
على احلديث الثالث بني أنه حجة ملن قال باختالف املطالع  -رمحه اهللا تعاىل -خليل

الشوكاين عن هذا ونقل أجوبة  ،دمشق بنحو عشر دقائق ظهراملدينة قبل  ظهرف
 إن ابن عباس أدرى مبعىن ما رفعه إىل رسول اهللا:ونقول له وملن يتمسك بقوله ،احلديث

ن إ"وقول الشوكاين  فهو جيزم بأن أهل املدينة غري ملزمني برؤية أهل الشام، ،×
ال ملن  ؛نسلم به ملن كان يف غرب هذا املكان ."وملن مل ير  ؛ملن رأى ؛اخلطاب للكل

فأكملوا (وقول الشوكاين  ،ألن البالد الغربية تتبع الشرقية دون العكس ه،قكان يف شر
وهذا ال خيتص بأهل ناحية على جهة االنفراد، بل هو خطاب لكل من  )العدة ثالثني

ال  ؛ومن يصلح له هو من كان يف غربه ،لقد أصبت :نقول له .يصلح له من املسلمني
الل به على لزوم رؤية أهل بلد لغريهم من فاالستد"من كان يف شرقه، فقوله بعد ذلك 

أهل البالد أظهر من االستدالل به على عدم اللزوم ألنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه 
رم ما لزمهم غيلزم غريهم ممن كان يف : نقول ثانية ."املسلمون، فيلزم غريهم ما لزمهم

                                                
 .٥: يونس )١(
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م مع عدم البعد دون من كان يف شرقهم، وقوله وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشا
ونقول له وما هو البعد الذي  .الذي ميكن معه االختالف عمل باالجتهاد وليس حبجة

وقوله فال يشك عامل أن األدلة قاضية بأن أهل  ؟مل مل  حتدده ؟ميكن معه االختالف
هل إذا مسعنا وحنن بالقاهرة آذان الظهر  .ال: ونقول" األقطار يعمل بعضهم خبرب بعض 

إن تصرف ابن عباس  ؟أم ننتظر حىت حيني بالقاهرة ؛يف يباح لنا الصالةبالقدس الشر
فإذا تصورنا  ،والكرة ال بداية هلا وال اية ،تصرف عامل دقيق يعلم أن األرض كرة

 يصومون وأهل املدينة ؛فهؤالء يصومون اجلمعة دمشق البداية كانت املدينة يف النهاية،
فال جيب على أهل املدينة العمل "  إذ يقول وأخذ ينقل عجائب الشوكاين ،يوم السبت

 على وملاذا مل يعمم احلكم ؟من أين أتى ذا االستثناء" برؤية أهل الشام دون غريهم 
ولو نسلم :" مث يواصل النقل عنه فيقول ،؟وكل من كان يف شرق دمشق ؛أهل املدينة

نها من البعد ما بني فغايته أن يكون يف احملالت اليت بي صحة اإلحلاق وختصيص العموم،
وملاذا ال يسلم يف أقل من ذلك ما  ."املدينة والشام أو أكثر وأما يف أقل من ذلك فال 

ألم قد أمجعوا على أنه ال تراعى " :وهللا در ابن عبد الرب الذي قال دام يف شرق دمشق،
فكيف يصوم أهل خراسان برؤية "يما بعد من البلدان كخراسان واألندلس فالرؤية 

يكلفهم األرق وعدم  ،ألندلس وإن اشتركا يف جزء من الليل ألن ذلك يكلفهم الكثريا
ورمبا كان هذا البلد األندلس  ،النوم إىل الصباح انتظارا لبلد غريب يقول رأينا اهلالل

وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من ﴿: واهللا تعاىل يقول ،فيظلوا بدون نوم إىل مطلع الفجر
  .)١(﴾حرجٍ

واألندلس  ،درجة شرق جرينتش ٧٠وخراسان هي أفغانستان مير ا خط طول 
وال : " ويواصل النقل عن الشوكاين فيقول ،درجة غرب جرينتش ٧ طول مير ا خط

نقول كان يف إمكان ابن عباس أن يتبني ويتثبت من " يقبل شهادة الواحد على الفطر 
منوه أوإال ما أرسلوه وما است ؛يف خرب كريبألنه مل يشك  ؛ولكنه مل يفعل ،خرب كريب

والشيخ ، على هذه السفارة اليت قام ا، ولكنه يرى أن البلد الشرقي ال يتبع الغريب

                                                
 .٧٨: احلج )١(
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بأنه إخبار يف وقت قد فات " الكاندهلوي ملا نقل إجابة الطحاوي يف مشكل اآلثار 
   ؟العيدأما كان يقضي هذا اليوم بعد : نقول"استعمال الصيام بتلك الرؤية 

  .هذا وباهللا التوفيق واحلمد هللا رب العاملني

  بیان للناس من األزھر الشریف والھالل
حبث حتت عنوان   "لناس من األزهر الشريفلبيان "يف اجلزء الثاين من كتاب 

 بنعم اهللا علينا بتهيئة رييف بداية البحث تذك "حتديد وتوحيد أوائل الشهور العربية"
 تدي ا أوقات نشاطنا ،ا يف مزاولة أعمالنااألسباب اليت وذكر من هذه  ،وننظم

  ،وقد دلت على اهللا عز وجل ؟كيف ال ،وأا نعم جليلة ،النعم الشمس والقمر والنجوم
ا أفضال عن  عن صفات النقصان، - سبحانه - ونزهته ،ونعتته بصفات الكمال واجلالل

هو ﴿ :رض على حنو ما جاء يف قوله تعاىلتفيدنا يف عباداتنا ويف خالفتنا هللا يف هذه األ
 نِنيالس ددواْ علَمعتازِلَ لنم هرقَدوراً ون رالْقَماء ويض سملَ الشعي جالَّذ

ابسالْحو﴿ :وقوله )١(﴾وا آيلْنعجلِ وةَ اللَّيا آينوحنِ فَميتآي ارهالنلَ وا اللَّيلْنعةَ ج
النهارِ مبصرةً لتبتغواْ فَضالً من ربكُم ولتعلَمواْ عدد السنِني والْحساب وكُلَّ شيٍء 

وهو الَّذي جعلَ لَكُم النجوم لتهتدواْ بِها في ظُلُمات ﴿: وقوله )٢(﴾فَصلْناه تفْصيالً
وهذه النعم املذكورة يف اآليات  )٣(﴾قَد فَصلْنا اآليات لقَومٍ يعلَمونَ الْبر والْبحرِ

وهى على أعلى درجة من الدقة يف ظهورها وغياا وسائر  ،الكرمية مسخرة لنا
إِنا كُلَّ شيٍء ﴿ )٤(﴾وكُلُّ شيٍء عنده بِمقْدارٍ﴿ .ألا من صنع العليم اخلبري ؛حتركاا

والْقَمر قَدرناه منازِلَ حتى عاد كَالْعرجون ﴿ -وجل عز -وقال اهللا )٥(﴾ناه بِقَدرٍخلَقْ
 اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ في فَلَك ها أَن تدرِك الْقَمر وال الشمس ينبغي لَال  الْقَدميِ

                                                
 .٥: يونس )١(
 .١٢: اإلسراء )٢(
 .٩٧: األنعام )٣(
 .٨: الرعد )٤(
 .٤٩: القمر )٥(
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رى حبساب دقيق أفاد الناس منها من قدمي وألن هذه املخلوقات جت )١(﴾يسبحونَ
ووضعوا لتحركاا جداول مضبوطة عرفوا ا كثرياً مما ستكون عليه لسنوات  ،الزمان
وحددوا بالضبط مواعيد  ،وبلغ االهتمام ا اآلن شأوا بعيداً فرصدوا املذنبات ،قادمة

وبني  ،وأماكنها وأطلقوا أخرياً مركبات الفضاء ،كسوف الشمس وخسوف القمر
 ،البحث أن العرب قبل اإلسالم كانت هلم كغريهم من األمم دراية حبركات النجوم

وكان للقمر عندهم مرتلة خاصة لتحديد  ،واهتدوا ا يف أسفارهم وأنشطتهم املختلفة
إِنَّ عدةَ ﴿: -تعاىل ويباح ومينع فيها القتال، كما قال ؛الشهور اليت تؤدى فيها املناسك

ورِ عها الشهنم ضاَألرات واومالس لَقخ موي ابِ اللّهتي كراً فهش رشا عاثْن اللّه ند
كُمأَنفُس يهِنواْ فمظْلفَالَ ت مالْقَي ينالد كذَل مرةٌ حعبعز من قائل -وكما قال )٢(﴾أَر :

﴿اقوم يقُلْ ه لَّةنِ األهع كأَلُونسيجالْحاسِ ولنل وقد جاء اإلسالم  )٣(﴾يت
 :قال تعاىل ،والصيام والزكاة واحلج ةبتشريعات تؤدى يف أوقات حمدودة كالصال

شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى لِّلناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقَان فَمن ﴿
الش نكُمم هِدشهمصفَلْي رسبحانه وقال )٤(﴾ه: ﴿ ضن فَرفَم اتلُومعم رهأَش جالْح

جي الْحالَ فالَ جِدو وقالَ فُسفَثَ وفَالَ ر جالْح يهِن٥(﴾ف(.   
وما كانت هناك وسيلة يف املاضي ملعرفة هذه املواقيت إال رصد القمر الذي يبدأ 

كتمل بدراً، مث يتناقص ويصغر حىت يعود دقيقاً كالعرجون هالالً ينمو ويكرب حىت ي
كل منها  ،وهكذا تتم دوراته ،القدمي، مث خيتفي ليظهر من جديد هالالً يبدأ دورة ثانية

تتكون وحداته من أيام ترتبط بالليل والنهار الذين حيددمها جغرافيا  ،تستغرق شهراً
وال سيما شهر رمضان، ألن  واإلسالم عىن بضبط الشهور ،مشرق الشمس ومغرا

 - وعلق ذلك على رؤية اهلالل، فقد قال كمال عدته ال يكون إال بصيام مجيع أيامه،

                                                
 .٤٠ – ٣٩: يونس )١(
 .٣٦: التوبة )٢(
 .١٨٩: البقرة )٣(
 .١٨٥: البقرة )٤(
 .١٩٧: البقرة )٥(
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صوموا لرؤيته (( :فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أيب هريرة -صلى اهللا عليه وسلم
فيما رواه  × وقال ،))عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني وأفطروا لرؤيته فإن غيب

وال تفطروا حىت  ،ال تصوموا حىت تروا اهلالل(( :ومسلم عن عبد اهللا بن عمرالبخاري 
 :وروى مسلم بسنده عن أيب هريرة رضى اهللا عنه ،))فإن غم عليكم فاقدروا له ،تروه

إذا رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثالثني ((
ونفهم من ذلك أن الشهر ال ينقص عن تسعة ، مأي خفي عليك غم،: ومعىن غيب ))يوماً

يف عدة  × وعشرين يوماً وال يزيد عن ثالثني يوماً، وقد نص على ذلك رسول اهللا
وهكذا وهكذا (( :يعين ثالثني مث قال" منها الشهر هكذا وهكذا وهكذا  أحاديث،

:" ويزيد ذلك وضوحاً ما جاء يف روايات أخرى، منها ،يعين تسعة وعشرين ))وهكذا
وصفق بيديه مرتني بكل أصابعهما ونقص يف الصفقة الثالثة " الشهر كذا وكذا وكذا 
إنا أمة أمية ال تكتب وال حتسب،الشهر هكذا (( :ومنها، إام اليمىن أو اليسرى

يعين متام  ))والشهر هكذا وهكذا وهكذا((وعقد اإلام يف الثالثة  ))وهكذا وهكذا
 البحث أن السبب يف أن الشهر يأيت مرة كامال ومرة وبني ،رواه أبو داود .الثالثني
أن دورة القمر الشهرية تتم يف تسعة وعشرين يوما واثنيت عشرة ساعة وأربع  ؛ناقصا

حيث إن السنة القمرية ثالمثائة وأربعة ومخسون يوما ومخس  ؛وأربعني دقيقة وثانيتني
 ،ن اليوم يف الشهرثىن عشر شهرا كان هناك كسر مايوم وسدس يوم بقسمتها على 

 ؛ومن أجل هذا خصمت الكسور من بعض الشهور لتكون تسعة وعشرين يوما
 وإذا كانت الشهور خمتلفة العدد، ،وضمت إىل الشهور األخرى لتكون ثالثني يوما

إن رجال الفلك يف السابق وواضعي  ؟وأيها يكون ثالثني فأيها يكون تسعة وعشرين،
فبعضهم جعل شهرا تسعة وعشرين والذي بعده  ،ذلك التقاومي يف املاضي اختلفوا يف

احملرم : وبعضهم عني األشهر الكاملة فجعلها ،ثالثني والذي بعده تسعة وعشرين وهكذا
دة، وعد منها ذا احلجة يف السنة الكبيسة، وباقي عوربيعا األول ورجبا ورمضان وذا الق

زال قائما يف تعيني األشهر فاخلالف ما ي ، األشهر جعلها ناقصة، وال أساس الختيارهم
وال يدرى من أيها يكون شهرا شعبان ورمضان، ومن هنا كان  الكاملة والناقصة،

وتساءل ، االعتماد يف االلتزام باألحكام الشرعية على رؤية اهلالل مىت كانت ممكنة
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ذلك   ،إا ال متكن إال بعد والدة اهلالل بوقت كاف: وأجاب ؟مىت متكن الرؤية: قائال
" االجتماع" ن ميالده فلكيا حمسوب بوضع معني للشمس والقمر يطلق عليه اسم أل

وأنسب  وقت ال ميكن أن يرى فيه القمر، كأن يكون الوقت ارا، يف وقد يكون
وملا كانت مناطق األرض على الرغم من س، األوقات لرؤيته هو عقب غروب الشم

لدرجة ظهور اهلالل بعد غروب وحدة اللحظة اليت ولد فيها القمر خمتلفة بالنسبة 
من أجل ذلك كان االعتماد يف ر، الشمس، فقد تراه بعض املناطق وال يراه بعضها اآلخ

ال على احلساب الذي حيدد  الصيام والفطر والتكاليف األخرى على رؤية هذه املنطقة،
وبني أن علماء الفلك  ،وإن كان يستعان به على معرفة إمكان رؤيته ميالد اهلالل،

خمتلفني يف تقدير املدة اليت ميكثها القمر بعد غروب الشمس حىت متكن رؤيته، فبعضهم 
ال يكفي أقل من ست عشرة دقيقة، ويقول : تكفي دقيقة واحدة وبعضهم يقول: يقول

بعضهم غري ذلك، وما دامت مناطق ظهور اهلالل بعد ميالده خمتلفة فال جيوز االعتماد 
والرؤية املذكورة يف األحاديث الرؤية البصرية، سواء  ،على تقدير واحد لكل املناطق

لكن هل جيب على كل مكلف أن  أكانت بالعني اردة أم باالستعانة باألدوات احلديثة،
يتصدى لرؤية اهلالل حىت يصوم أو يفطر؟ إن هناك من فقدوا أبصارهم ومن حبسوا فال 

تعين العلم عن طريق اخلرب الذي إن الرؤية يف حق هؤالء وأمثاهلم  ؛يتمكنون من الرؤية
فَمن شهِد منكُم الشهر ﴿: وقوله تعاىل ،جاء إليهم ممن رأوا اهلالل بأبصارهم

همصوسنة عند  ،إن التماس الرؤية فرض كفاية عند بعض األئمة ،حيتمل األمرين )١(﴾فَلْي
ال بد أن يقوم  ؛كتحمل بعض األحاديث اليت هي أدلة األحكام الشرعية ؛بعضهم اآلخر

 ،وجيب على من رأي اهلالل أن خيرب به كتبليغ األحاديث وروايتها. به بعض املسلمني
فقد  ،ولني إلعالنه على الناس كافة إن اطمأنوا إليهئىل املسإيرفع ذلك : بل قال العلماء

ن أال اهللا وإأتشهد أن ال اله : " وقال أبصرت اهلالل، فقال × ىل رسول اهللاإعرايب أجاء 
 )٢())موا غداًوقم يا بالل وأذن يف الناس ليص((: ×فقال .نعم: ؟ قال"رسول اهللا احممد

                                                
 .١٨٥: البقرة )١(
، ١٩٩٣نه كتاب الصوم باب يف شهادة الواحد على رؤية هالل رمضان بـرقم  أبو داود يف سنأخرجه  )٢(

والترمذي يف سننه كتاب الصوم باب ما جاء يف الصوم بالشهادة، والنسائي يف سننه كتاب الصيام باب 
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ويف قبول خرب من  ،فمن رأي اهلالل بنفسه فقد رآه ببصره، ومن مل يبصره فقد علم به
  -:رأي اهلالل خالف بني الفقهاء خالصته ما يلي

ة رواية ما مل يكفي يف ثبوت شهر رمضان خرب واحد عدل عدال: قال األحناف
وقال  .وإال فال بد من عدد تتحقق به غلبة الظن ؛يكن تفرده مظنة الغلط أو الكذب

  .ال بد من رؤية عدلني من الرجال: املالكية
  .يكفي على الراجح خرب عدل واحد يف ثبوت هالل رمضان: وقال الشافعية
وألنه خرب خرب األعرايب،  × لقبول النيب ؛يكفي خرب عدل واحد: وقال احلنابلة

  .ديين وهو أحوط وال مه فيه، ويقبل فيه خرب املرأة
ومل  ه،فجمهور الفقهاء على االكتفاء خبرب العدل الواحد مىت غلب على الظن صدق

  .احلساب املوثوق به الذي يقضي باستحالة الرؤية هيكذب
والشافعية  ،فعند األحناف خالف يف قبول خرب الواحد ،أما ثبوت شهر شوال

ن ثبوته باثنني، واملالكية واحلنابلة ال يكتفون بأقل من اثنني، احتياطاً لعدم إفطار يرجحو
  .يوم من رمضان

  
  شروط الرؤیة المعتبرة عند العلماء

   :منها وضماناً لإلفادة من الرؤية وضع العلماء هلا شروطاً،
أن تكون بعد مولد اهلالل ومكثه مدة بعد غروب الشمس حبيث يتمكن من  )١(

على خالف يف مقدار هذه املدة كما سبق، فلو دل احلساب الدقيق رؤيته، 
املقطوع به على عدم مولده، وعدم مكثه املدة الكافية لرؤيته رفض اخلرب أو 

   .ألما يف هذه احلالة ظنيان فال يقدمان على القطعي ؛الشهادة
  .ال تكون هناك غيوم أو عوائق أخرى حتول دون الرؤيةأ )٢(

                                                                                                              
، وابن ماجه يف سننه كتاب الصـيام  ٢٠٨٥قبول شهادة الرجل الواحد على هالل شهر رمضان برقم 

، والدارمي يف سننه كتاب الصوم باب الشـهادة  ١٦٤٢شهادة على رؤية اهلالل برقم باب ما جاء يف ال
، وضعفه األلباين يف أكثر من موضع منـها إرواء بـرقم القليـل    ١٦٣٠على رؤية هالل رمضان برقم 

٩٠٧. 
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وذلك الختالف األماكن اليت يظهر فيها اهلالل  وارتفاعه، اعتبار مكان الراصد )٣(
  .على األرض

  .أن يكون الرائي عدال مبقومات  العدالة اليت وضعها العلماء )٤(
سالمة بصره ومهارته ومترسه على املشاهدة وتكرارها حبيث ال تكفي مرة يف  )٥(

   .حلظة واحدة
هالل، ويسمون ذلك  خلوه من العوامل النفسية اليت قد يئ له الشيء على أنه )٦(

  .باهللوسة البصرية
  

  اب الفلكيسالح
فماذا يكون العمل إلثبات دخول الشهر؟  ؛إذا مل متكن الرؤية للظروف اجلوية مثال

ولكن . هفإن غم عليكم فاقدروا ل: إن احلديث الشريف أجاب على هذا السؤال بقوله
   -:إن االختالف يف اإلجابة أيضا نشأ عنه مذهبان ؟كيف نقدر

 ؛الذين يعتمدون على الرؤية فقط مذهب مجهور الفقهاء من السلف واخللف، )١(
ألن الروايات األخرى  ؛إن مل متكن ؛أو إمتام الشهر ثالثني يوما ،إن أمكنت

  .هللحديث نصت على ذلك وخري ما يفسر به احلديث ما يرد يف رواية أخرى ل
تقصي حتت السحاب فإن على أا البحث وال" فاقدرا له"واإلمام أمحد فهم عبارة 

اهلالل وجب الصيام حىت لو كانت عدة شعبان تسعة وعشرين يوما، والكل  رؤي
متفقون على أن الرؤية إذا مل متكن ال يرجع إىل احلساب الفلكي، بل إىل إمتام الشهر 

وهو رواية البخاري  أحدمها إعمال النص،: وحجتهم يف ذلك تقوم على أمرين ،ثالثني
وثانيهما عدم الثقة ، الصيام والفطر على الرؤية، وإال فعلى إمتام الشهر ومسلم يف تعليق

فيما يقوله الفلكيون يف هذا املوضوع بالذات سواء منهم املنجمون الذين يربطون دخول 
وعدم  ،الشهر بنجم معني واحلاسبون الذين يعتمدون يف ذلك على سري القمر يف منازله

ميالد اهلالل يف تقدير أوائل الشهور حىت لو مل متكن  الثقة هذه إما ألم يعتمدون على
رؤيته، وإما لعدم اتفاقهم على طريقة جرب الكسور من اليوم ليكون بعض الشهور ناقصاً 

وإما الختالفهم يف تقدير املدة اليت جيب أن ميكثها اهلالل بعد غروب  ،وبعضها كامالً
  .الشمس حىت متكن رؤيته ويشهد لذلك
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ور مجال الدين الفندي أستاذ العلوم الفلكية من أن ما قاله الدكت -أ 
بعد غروب الشمس إلمكان رؤيته مل حيلها  مشكلة ظهورالقمر

احلساب الفلكي، وعدم موافقته كذلك على اجلداول الفلكية اليت 
قدرها مؤمتر إسطنبول يف إمكان رؤية اهلالل باالرتفاع والبعد الزاوي، 

عديدة، وأن  الطبيعة يف أحوال إن ذلك ال يتفق مع واقع: حيث قال
  .الشهر القمري الشرعي قد يتأخر عن الشهر الفلكي الطبيعي

ما قاله الدكتور رشاد قبيصي مدير معهد األرصاد الفلكية بالقاهرة من  -ب 
أن هناك نسبة للخطأ يف احلساب الفلكي نتيجة خلطأ الذي يقوم 

  .بعملية احلساب
تلف مرصد حلوان مع اخ) م١٩٨٦(هـ ١٤٠٦يف رؤية اهلالل سنة  - ج 

مرصد تونس، بل إن مرصد تونس اختلف مع نفسه يف االعتماد على 
  .خرىأالرؤية مرة وعلى حساب الفلك مرة 

املذهب الثاين فيما يصار إليه عند عدم التمكن من رؤية اهلالل هو االعتماد على  )٢(
 ومن القائلني ))فاقدروا له(( :احلساب الفلكي الذي يفسر ما جاء يف احلديث

ورده اجلمهور مبا ، ومطرف بن عبد اهللا وابن قتيبة وآخرون ن سريج،اببذلك 
ال يصح عن مطرف، وأما ابن :قال ابن عبد الرب: جاء يف فتح الباري البن حجر

وال كما نقله ابن العريب عن ابن سريج  ن يعرج عليه يف مثل هذا،قتيبة فليس مم
فأكملوا :" وقوله ا العلم،خطاب ملن خصه اهللا ذ" فاقدروا له" :أن قوله

يستلزم اختالف - كما قال ابن العريب أيضا  -خطاب للعامة ألنه" …العدة
وعلى آخرين  فيجب على قوم حبساب الشمس والقمر، وجوب رمضان،

 -وقد مال إىل هذا املذهب ء، وهذا بعيد عن النبال: قال، حبساب العدد
بعض علماء  –الرؤية االعتماد على احلساب الفلكي عند عدم التمكن من 

 نظرا لتقدم علم الفلك ودقته واالعتماد عليه يف أمور شرعية أخرى، العصر،
إرشاد أهل امللة " :وقد وضح ذلك املرحوم الشيخ حممد خبيت املطيعي يف رسالته

والتقومي احلكومي ملصر وضع على أساس الوضع  هذا،" إىل إثبات األهلة
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

هلالل بعد غروب الشمس ولو دقيقة االجتماعي للشمس والقمر مع ظهور ا
غري أن اإلسالم اعترب الوضع اهلاليل يف حتديد  ،واحدة حىت لو مل متكن رؤيته

 ينيوقد يتفقان وقد خيتلفان  ففقهاء الشريعة باالتفاق مع الفلك أوائل الشهور،
علماء الرصد واهليئة حصروا صفات القمر ليلة الثالثني من الشهر  :الشرعيني
  : ثالث حاالتاهلاليل يف

وجود القمر فوق األفق الغريب بعد غروب الشمس عقب بعدم  حالة يقطع فيها )١(
  .وهنا يرد القاضي شهادة الرؤية ته،االجتماع مع القطع بامتناع رؤي

وهنا يقبل القاضي  ،حالة يقطع فيها بوجود القمر كذلك مع جواز رؤيته )٢(
   .شهادة الرؤية

بأن يبني احلساب املوثوق به  ،ته أيضاوبرؤي ،كذلك هحالة يقطع فيها بوجود )٣(
وهنا حمل اخلالف بني العلماء يف اعتماد احلساب  ء،أن اهلالل واضح جلى وضا

   .مناطا إلثبات الشهر عند اإلغمام
  

  توحید حكم الرؤیــة
وأن ظهوره على األرض خيتلف من بلد  ،بعد أن عرفنا أن موعد اهلالل واحد

هل خيتص كل بلد : تثار مسألة هي ،هو رأى العلماءوأن االعتماد على الرؤية  خر،آل
أن أم الفضل بنت  :روى مسلم يف صحيحه؛ برؤيته أو تنسحب رؤيته على بلد آخر

فلما قضاها استهل عليه  احلارث بعثت كريبا إىل معاوية بالشام ليقضي هلا حاجة،
سأله عبد  ؛شهرفرأى اهلالل ليلة اجلمعة، فلما قدم املدينة آخر ال ،رمضان وهو بالشام

 رأيناه ليلة اجلمعة، :فقال ؟مىت رأوا اهلالل يف الشام:-اهللا عنهما ضير -اهللا بن عباس
لكنا رأيناه ليلة : وصام معاوية،فقال له ابن عباس ،وصاموا ورآه الناس، ،رأيته أنا
فقال له كريب، أو ال تكتفي برؤية  ،فال نزال نصوم حىت نكمل ثالثني أو نراه السبت،

واإلمام النووي يف شرحه لصحيح . × هكذا أمرنا رسول اهللا. ال:فقال ؟ية وصيامهمعاو
وأم إذا رأوا اهلالل يف بلد ، أن لكل بلد رؤيتهم مسلم ذكر أن هذا احلديث يدل على

أن الرؤية ال - الشافعية -والصحيح عند أصحابنا  :مث قال. ال يثبت حكمه ملا بعد عنهم
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 ؛وقيل إن اتفق اإلقليم. ب على مسافة ال تقصر فيها الصالةبل ختتص مبن قر تعم الناس،
فعلى هذا  ،تعم الرؤية يف موضع مجيع أهل األرض :وقال بعض أصحابنا. وإال فال

لكن ظاهر  ،فال يثبت بواحد؛ إمنا مل يعمل ابن عباس خبرب كريب ألنه شهادة ؛القول
إن . انتهى، حكمها يف حق البعيدوإمنا رده ألن الرؤية مل يثبت ؛ حديثه أنه مل يرده هلذا

، وهي أقوال يف املذاهب األخرى ،اإلمام النووي خلص األقوال يف مذهب الشافعي
  :ميكننا أن نرجعها إىل ثالثة أساسيةو

  .أن لكل بلد مطلعه فال تلزم رؤية بلد بلد آخر قرب أو بعد: القول األول 
  .و تباعدتأن رؤية أي بلد تلزم كل بالد األرض ول:القول الثاين

  .أن رؤية أي بلد تلزم البلد القريب منه أو املتفق معه: القول الثالث
تدور حول اعتبار مسافة  آراء خمتلفة، ويف القرب واالتفاق على هذا القول،

وكلها آراء . واالتفاق يف املطلع أو اإلقليم أو االرتفاع أو االحندار أو غري ذلك القصر،
 .فيختار منها ما يتفق واملصلحة العامة ؛طعي ثبوتا وداللةاجتهادية ال تقوم على دليل ق

والقول الثالث وإن كان وسطا بني القولني اآلخرين إال أن مناط القرب واالتفاق وما 
عنه من آراء قلل من أمهيته فيما يستهدفه الناس يف هذه األيام من العمل على  تشعب

إال إذا كان هناك إمام أعظم ألكثر من اللهم  توحيد أوائل الشهور يف البالد اإلسالمية،
وهلذا حتمس كثري من الدول اإلسالمية اآلن . إقليم فإن حكمه بالرؤية يف بلد يعم اجلميع

إن البالد اليت تلتزم برؤية : إال أم قالوا للقول الثاين يف التزام اجلميع برؤية بلد واحد،
ن الفرق يف التوقيت بني أقصى وقالوا إ ،بلد واحد يشترط أن تشترك يف جزء من الليل

التجمعات اإلسالمية الكبرية يف الشرق كإندونيسيا والفلبني وأقصى هذه التجمعات يف 
هو تسع ساعات والبالد اليت تقع إىل الغرب عندها فرص أكرب لرؤية ؛ الغرب كاملغرب

ميع وهم فيصبح  اجل ؛وميكنها أن خترب ا الدول الشرقية بالطرق السريعة احلديثة،اهلالل
ومن أجل هذا عقدت مؤمترات للنظر يف توحيد األهلة كان من أمهها املؤمتر  ،صائمون

الثالث مع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف الذي عقد بالقاهرة يف الفترة من 
من  ٢٧من سبتمرب إىل  ٣٠(هـ ١٣٨٦من رجب سنة  ١٣من مجادى اآلخرة إىل ١٥

اء األوقاف والشئون اإلسالمية الذي عقد بالكويت ومؤمتر وزر،)م١٩٦٦أكتوبر سنة 
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

من ٣من فرباير إىل ٢٦(هـ ١٣٩٣من احملرم سنة  ٢٨من احملرم إىل  ٢٣يف الفترة من 
من ذي  ٢٩إىل  ٢٦سطنبول الذي عقد يف الفترة من إومؤمتر  ،)م١٩٧٣مارس سنة 

ومي والدورة السادسة للجنة التق )م١٩٧٨من نوفمرب ٣٠إىل ٢٧(هـ ١٣٩٨احلجة 
  هـ ١٤٠٦من احملرم سنة  ١٢-١٠اهلجري املوحد اليت عقدت مبكة يف الفترة من 

واملؤمتر السادس عشر لوزراء اخلارجية الذي عقد  )م١٩٨٥من سبتمرب سنة ٢٦-٢٤(
وبني أن اهلدف من ٠م ١٩٨٦من يناير سنة  ١٠-٦مبدينة فاس باملغرب يف الفترة من 

وسد الثغرات اليت  هو تقوية الوحدة اإلسالمية،التحمس لتوحيد أوائل الشهور العربية 
غري أن هناك عوامل أخرى تقلل ،ينفذ منها العدو للطعن يف الدين والنيل من املسلمني

من فاعلية هذا العامل لتحقيق اهلدف املنشود، وهلذا مل يتحمس هلذه الفكرة بعض 
حاجة إىل الدعوة  ال :فقد جاء القرار السابع للمجمع الفقهي اإلسالمي مبكة الدول،

ألن توحيدها ال يكفل وحدم كما يتومهه  لتوحيد األهلة واألعياد يف العامل اإلسالمي،
وأن تترك قضية إثبات اهلالل إىل دور اإلفتاء ، كثري من املقترحني لتوحيد األهلة واألعياد

أن الذي والقضاء يف الدول اإلسالمية ألن ذلك أوىل وأجدر باملصلحة اإلسالمية العامة و
يف  × يكفل توحيد األمة ومجع كلمتها هو اتفاقهم على العمل بكتاب اهللا وسنة رسوله

                                                                  -:اآليت الثالث مع البحوث اإلسالميةانتهى وقرر املؤمتر، ومئمجيع ش
شهر قمري كما يدل عليه احلديث إن الرؤية هي األصل يف معرفة دخول أي 

   .لكن ال يعتمد عليها إذا متكنت منها التهم متكنا قويا، فالرؤية هي األساس الشريف،
أو كان يكون ثبوت رؤية اهلالل بالتواتر واالستفاضة كما يكون خبرب الواحد ذكرا 

 لفةومن هذه األسباب خما ،إذا مل تتمكن التهمة يف إخباره لسبب من األسباب؛ أنثى
  .ن يوثق بهمماحلساب الفلكي املوثوق به الصادر 

أما إلزام الكافة فال يكون إال بعد ثبوت الرؤية  خرب الواحد ملزم له وملن يثق به،
  .عند من خصصته الدولة اإلسالمية للنظر يف ذلك

يعتمد على احلساب يف إثبات دخول الشهر إذا مل تتحقق الرؤية ومل يتسري 
  .الشهر السابق ثالثني يومالوصول إىل إمتام ا
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ن تباعدت األقاليم، مىت كانت مشتركة إنه ال عربة باختالف املطالع وأيرى املؤمتر 
ويكون اختالف املطالع معتربا يف األقاليم اليت ال تشترك  ،يف جزء من ليلة الرؤية وإن قل

                                                                .يف جزء من هذه الليلة
هيب املؤمتر بالشعوب واحلكومات اإلسالمية أن يكون يف كل إقليم إسالمي ي 

 هيئة إسالمية يناط ا إثبات الشهور القمرية، مع مراعاة اتصال بعضها ببعض،
   .واالتصال باملراصد والفلكيني املوثوق م

  التعقيب على كتاب بيان للناس يف حبثه عن اهلالل
وخباصة النعم اليت تدل  ؛ل على أن على اإلنسان أن يشكر نعم ربهأحسن االستدال

 ؛على وحدانية اهللا وعظمته وتنظم األوقات بدقة دقيقة كنعم الشمس والقمر والنجوم
كيف ال وهي صنع اللطيف اخلبري الرؤوف  ،هذه املسخرات اليت تسري حبكمة حكيمة

مل فيها واستطاعوا ضبط مواعيد وأن الناس من قدمي األزمان أفادوا من التأ !الرحيم
وأن اإلسالم حثهم على  ،الكسوف واخلسوف ومواقيت الصالة وأوائل الشهور

االنتفاع ذه النعم فهي اليت ترشدهم إىل أوقات عبادام من صالة وصيام وحج 
وهناك صالة العيدين  ،فهناك الصلوات اخلمس اليت تؤدي يف أوقاا يوميا ،وزكاة

كما حرم  ؛اخلسوف وهناك شهر رمضان الذي أوجب اهللا صيامهوصالة الكسوف و
واحلج له وقته فال يصح قبله  .اهللا صيام يومي العيدين وينضم إليهما صيام أيام التشريق

 ))ةاحلج عرف(( :× ويقول الرسول )١(﴾ثُم أَفيضواْ من حيثُ أَفَاض الناس﴿ .وال بعده
والزكاة ومنها أموال  ،وقف بعدها ال يصح حجهومن  ؛فمن وقف قبلها ال يصح حجه

وهناك األشهر احلرم اليت يضاعف اهللا فيها  ،ال جيب فيها الزكاة إال مبرور حول عليها
وكان السلف الصاحل  ثواب الطاعات كما أن اهللا تعاىل يضاعف فيها عقوبة السيئات،

 فلكية والبداية الشرعيةوبني البداية ال ،وخباصة شهر رمضان ،له اهتمام مبعرفة األوقات
وأن البداية الفلكية تتم يف  ،وأن البداية الفلكية أسبق من البداية الشرعية للشهر القمري،

 ،وال يراه بعضها اآلخر ؛حلظة واحدة بينما البداية الشرعية خمتلفة فقد تراه بعض املناطق
وإمنا  ،حلسابوأن هذا هو السبب يف أن االعتماد على الرؤية على اإلبصار ال على ا

                                                
 .١٩٩: البقرة )١(
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

وما دامت مناطق ظهور اهلالل بعد  :مث يقول، يستعان به على معرفة إمكان الرؤية
مث يقول بعد ذلك  ،ميالده خمتلفة فال جيوز االعتماد على تقدير واحد لكل املناطق

كيف هذا مع اجلزم بأن من  .بتعميم احلكم رد االشتراك ولو يف جزء يسري من الليل
 ؟رؤية اآلخرين له مغربا ما كان عندهم قمر بعد غروب الشمسعندهم فجر حلظة 

فكيف يطالبون مبا يطالب به من كان عندهم قمر؟ مث حتدث عن أن الرؤية املذكورة يف 
من أعطاهم اهللا هم ولكن من عليهم التماس اهلالل  ،األحاديث هي الرؤية البصرية

لباقني على القول بأن فإذا قام به بعضهم سقط الوجوب على ا ،القدرة على ذلك
وعلى من رأى  ،والبعض يقول أنه سنة من السنن ،التماس اهلالل من فروض الكفاية

مث بني أراء املذاهب يف قبول خرب الواحد ويف ثبوت شهر رمضان وغريه من  ،اإلبالغ
مث حتدث عن  ،مث بني الشروط اليت وضعها العلماء ضمانا لإلفادة من الرؤية ،الشهور

وبني املذهب  لماء يف إثبات دخول الشهر إذا كان هناك غيم أو ما يشبههمذاهب الع
على أا البحث والتقصي حتت " فاقدروا له "واإلمام أمحد فهم عبارة :احلنبلي فقال

فإن رؤى اهلالل وجب الصيام حىت لو كانت عدة شعبان تسعة وعشرين  السحاب،
رسول :قال :ا روى نافع عن ابن عمرولنا م :"٩٠ص٣وعبارة املغىن البن قدامة ج ،يوما
 ،إمنا الشهر تسع وعشرون فال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه :× اهللا

قال نافع كان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون " فإن غم عليكم فاقدروا له
حاب وإن مل ير ومل حيل دون منظره س ،ث من ينظر له اهلالل فإن رؤى فذاكعيوما، ب

رواه أبو  وال قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما،
أي  )ومن قدر عليه رزقه(ومعىن اقدروا له أي ضيقوا له العدد من قوله تعاىل ، داود

والتضييق له أن جيعل شعبان تسعة  )يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر(: وقوله ضيق عليه،
 إيلفيجب الرجوع  ؛وأعلم مبعناه؛ ر بفعله وهو راويهوعشرين يوما، وقد فسره ابن عم

رضى اهللا  -وروى عن عمر  كما رجع إليه يف تفسري التفرق يف خيار املتبايعني، تفسريه،
ويف . ال :قال ))هل صمت من سرر شعبان شيئا؟((: قال لرجل ×أن رسول اهللا  -عنه 

متفق )أفطرت فصم يومنيفإذا ( :قال، ال: قال )؟لفظ أصمت من سرر هذا الشهر شيئا
وألنه شك يف أحد طريف الشهر  عليه وسرر الشهر آخره ليال يستسر اهلالل فال يظهر،
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قال علي وأبو هريرة . نه من غري رمضان فوجب الصوم كالطرف اآلخرأمل يظهر فيه 
وألن  ،ألن أصوم يوما من شعبان أحب إيل من أن أفطر يوما من رمضان :وعائشة

فأما خرب  ،ومل يفطر إال بشهادة اثنني ولذلك وجب الصوم خبرب واحد، ،الصوم حيتاط له
 وقد خالفه سعيد بن املسيب فرواه أيب هريرة الذي احتجوا به فإنه يرويه حممد بن زياد،

 وروايته أوىل بالتقدمي إلمامته، ))فإن غم عليكم فصوموا ثالثني((أيب هريرة  عن
 خلرب ابن عمر الذي رويناه،و  هريرة ومذهبه،وثقته وموافقته لرأى أيب واشتهارعدالته،

وملذهب ابن  ورواية ابن عمر فاقدروا له ثالثني خمالفة للرواية الصحيحة املتفق عليها،
ويف  الشك حممول على الصحو بدليل ما ذكرناه، يوم والنهى عن صوم عمر ورأيه،

حيول دون منظر  ، أومااجلملة ال جيب الصوم إال برؤية اهلالل أو إكمال شعبان ثالثني يو
  .                                                       اهلالل غيم أو قتر على ما ذكرنا من اخلالف فيه

          -:وبني البحث أن مجهور الفقهاء رفض االعتماد على احلساب واملنجمني لسببني
  . إعمال النص -١
    .ولعدم الثقة فيما يقوله الفلكيون -٢

. وفرق بني املنجم واحلاسب من أن املنجم من يربط دخول الشهر بنجم معني
                                                            واحلاسب من يعتمد يف ذلك على سري القمر،

  -:وبني مذاهب العلماء يف إثبات دخول الشهر
أو إكمال عدة  ،وافجمهور الفقهاء على أنه الرؤية فقط إن كان اجلو صح -١

  .وعند اإلمام أمحد أو وجود غيم حيول ومينع الرؤية ،شعبان ثالثني يوما
وذكر القائلني  ،االعتماد على احلساب الفلكي إن مل نتمكن من رؤية اهلالل -٢

   .به يف املاضي واحلاضر من أعالم اإلسالم
  :وهي. مث بني أن صفات القمر ليلة الثالثني تنحصر يف ثالث حاالت

وجود القمر فوق األفق الغريب بعد غروب الشمس عقب ب حالة يقطع فيها
، وأعتقد أن صحة االجتماع مع القطع بامتناع رؤيته وهنا يرد القاضي شهادة الرؤية

  .العبارة حالة يقطع فيها بعدم وجود القمر اخل
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وجود القمر كذلك مع جواز رؤيته وهنا يقبل القاضي شهادة بحالة يقطع فيها 
  .ؤيةالر

كذلك وبرؤيته أيضا بأن يبني احلساب املوثوق به أن  هحالة يقطع فيها بوجود
 اوهنا حمل اخلالف بني العلماء يف اعتماد احلساب مناط، وضاء ياهلالل واضح جل

  .إلثبات الشهر عند اإلغمام
وبعد أن بني األقوال يف مذهب الشافعي وأا أقوال يف املذاهب األخرى يقول 

هل من رأوا اهلالل ليس . اجتهادية ال تقوم على دليل قطعي ثبوتا وداللةوكلها آراء 
وداللة، وهل من كان يف غرم ليس عندهم دليل قطعي ثبوتا ثبوتا عندهم دليل قطعي 

واملصلحة . فيختار منها ما يتفق واملصلحة العامة: ويقول ،وهو أمر جممع عليه ،وداللة
لون بذلك إذا كانوا بأمريكا ليلة الرؤية ماذا يصنعون هل القائ .العامة كلمة ال ضابط هلا
فنيويورك تشارك  ،أن من شاركنا يف جزء من الليل يصوم :ونلو رأوا اهلالل هل يقول

ومن  ؟مراكش يف جزء من الليل ويكون يف مكة النهار فهل جيعلون مراكش تسبق مكة
أو كان من املمكن أن اإلجابة أن من وجد عندهم القمر  ؟ذلك يفرون أم مباذا جيبون

يظهر لوال امللوثات ألم يف غرب من رأوا ثبت عندهم الشهر ومن مل يكن عندهم 
فتوحيد األمة اإلسالمية يف الصوم ويف العيد ، القمر بعد املغرب ال يثبت عندهم الشهر

مثال ليس معناه أن يصوموا مجيعا من أول يوم االثنني مثال وإمنا أن يكون صيامهم على 
وعلى ذلك ال أتفق مع ما جاء باملؤمتر  ،وايل وملدة يوم كامل كسائر الصلوات اخلمسالت

الثالث مع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف الذي رأى أنه ال عربة باختالف 
املطالع وإن تباعدت األقاليم مىت كانت مشتركة يف جزء من ليلة الرؤية ولست أدرى 

ليت تتردد على ألسنة املفتني وترهق سنويا من يتطلعون ا ؛من أول من قال ذه املقالة
وينتظرون إىل الصباح من يقول هلم أن الرؤية قد ثبتت عندنا فصوموا أو ثبتت عندنا 

  .   فأفطروا
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  علم النجوم
فهو مطلوب شرعا  ،وقد يكون حمرما شرعا ،علم النجوم قد يكون مطلوبا شرعا

يف كتابه الكرمي ممتنا على  -عز وجل -املوىل قلي أمل -عز وجل - اهللا حينما يقربنا من
تدون ا يف مزاولة أعماهلم وينظمون هاليت هيأ هلم ا األسباب اليت ي هنعم ببعض عباده

هو الَّذي جعلَ الشمس ضياء والْقَمر نوراً وقَدره منازِلَ ﴿: نشاطهم ا أوقات
نِنيالس ددواْ علَمعتل ابسالْحنِ ﴿: وقال تعاىل )١(﴾ويتآي ارهالنلَ وا اللَّيلْنعجو

دواْ علَمعتلو كُمبن رالً مواْ فَضغتبتةً لرصبارِ مهةَ النا آيلْنعجلِ وةَ اللَّيا آينوحفَم د
اهلْنٍء فَصيكُلَّ شو ابسالْحو نِنييالً السفْصعز من قائل -وقال ،)٢(﴾ت -: ﴿ وهو

الَّذي جعلَ لَكُم النجوم لتهتدواْ بِها في ظُلُمات الْبر والْبحرِ قَد فَصلْنا اآليات لقَومٍ 
كانوا على دراية طيبة بالعامل العلوي فلفتهم  -عليه السالم -وقوم نوح ،)٣(﴾يعلَمونَ
وجعلَ   أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سماوات طباقاً﴿:  كمال قدرته بقولهاهللا إىل

ووجهنا إىل نعمه اجلزيلة ومنها عالمات  ،)٤(﴾الْقَمر فيهِن نوراً وجعلَ الشمس سراجاً
والْنهار والشمس  وسخر لَكُم اللَّيلَ﴿ :-سبحانه -يقول .دينا فضال عن النجم

اترخسم ومجالْنو رالْقَمآل و كي ذَلإِنَّ ف رِهلُونَبِأَمقعمٍ يلِّقَو اتأَلْقَى ﴿ :وقال )٥(﴾يو
وعالمات   في اَألرضِ رواسي أَن تميد بِكُم وأَنهاراً وسبالً لَّعلَّكُم تهتدونَ

بِالنونَودتهي ممِ هومكن إلبراهيم عليه السالم من ملكوت السموات واألرض  )٦(﴾ج
وكَذَلك نرِي إِبراهيم ملَكُوت السماوات واَألرضِ ﴿ :ما مكن يقول سبحانه وتعاىل

نِنيوقالْم نكُونَ ميلو  َكَباً قأَى كَولُ راللَّي هلَيع نا جا أَفَلَ قَالَ فَلَمي فَلَمبـذَا رالَ ه
نيلاآلف بال أُح   نِيدهي ن لَّما أَفَلَ قَالَ لَئي فَلَمبـذَا رازِغاً قَالَ هب رأَى الْقَما رفَلَم

                                                
 .٥: يونس )١(
 .١٢: اإلسراء )٢(
 .٩٧: األنعام )٣(
 .١٦ – ١٥: نوح )٤(
 .١٢: النحل )٥(
 .١٦ – ١٥: النحل )٦(
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الِّنيمِ الضالْقَو نم ني ألكُونبر  َـذازِغَةً قَالَ هب سمأَى الشا رفَلَم رـذَا أَكْبي هبا ر
وبني أن اختالف الليل والنهار ، )١(﴾فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قَومِ إِني برِيٌء مما تشرِكُونَ

مكان ويف زمان دون زمان آية من اآليات اليت يعرف ا  نيف مكان دو اطوال وقصر
في خلْقِ السماوات  إِنَّ﴿ :- سبحانه -يقول -عز وجل-، أولوا األلباب آيات اهللا
فمعرفة مىت يطول الليل  )٢(﴾ولي األلْبابِلَّيلِ والنهارِ آليات ُألواَألرضِ واختالَف ال

وأين يطول ومىت يقصر وأين يقصر ومعرفة مىت يطول النهار وأين يطول ومىت يقصر 
وهذه  ،لبحث عن سر ذلكوجيب علينا ا وأين يقصر من املعارف اليت أمرنا اهللا ا،

 وعلينا أن نعمل ،فإن قصر الكل يف املعرفة فهم آمثون ،املعرفة واجبة على سبيل الكفاية
أمل  ،كون أعلى علما من أعدائنا فقد طالبنا اهللا باملزيد من العلم بإطالق مطلقنأن  على

، وقوم نوح )٣(﴾وقُل رب زِدنِي علْماً﴿ :لنبيه وخامت رسله -عز وجل -يقل املوىل
أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه ﴿ :بينت اآلية الكرميةكما  كانوا على دراية بالعامل العلوي

وقوم إبراهيم كانوا يف حاجة إىل من يصحح هلم املعلومات  ،)٤(﴾سبع سماوات طباقاً
نهج الذي طلبه اهللا فمن ج هذا ال ،عن العامل العلوي فبعث اهللا هلم إبراهيم عليه السالم

أما من احنرف وادعى أن معرفته بالنجوم توصله إىل ما استأثر اهللا به نفسه  ،فله أجره
فتح (ونقرأ ما كتبه العالمة الشيخ حممد حامد الفقي على كتاب  ،وىغفقد ضل و

شرح كتاب التوحيد تأليف اإلمام العالمة احملقق الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن ) ايد
اإلمام ادد ملعامل اإلسالم يف القرن الثاين عشر اهلجري الشيخ حممد بن عبد  الشيخ

من كتاب فتح ايد شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ عبد الرمحن بن (: الوهاب
  )٣يف حاشيته رقم  ٢٨٧حسن آل الشيخ ص

علم يعرف به سريها ومدارها ومنازهلا وأبعادها وأحجامها : علم النجوم علمان
وعلم يعرف بالعلم الروحاين يزعمون أنه  .الفلك ال بأس بتعلمه والعمل به علم وهذا

                                                
 .٧٨ – ٧٥: األنعام )١(
 .١٩٠: آل عمران )٢(
 .١١٤: طه )٣(
 .١٥: نوح )٤(
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النجوم والكواكب وتأثريها يف األرض ومن عليها باألمراض واحلروب  معرفة روحانية
والضيق والسعة واملوت واحلياة والسعادة والشقاوة بني الزوجني إذا عقد قراما عند 

وهلم يف ذلك ما يسمون بالطالع ويعملون ، بكذا اقتران كذا من النجوم والكواكب
وهذا هو ، جدوال باحلوادث اليت ستحدث يف العامل كله من حوادث عامة وخاصة

  ؟الدجل والكذب وهو نوع من السحر واستخدام الشياطني والقول على اهللا بال علم
بن  وقد راجع ما كتبه العالمة الشيخ حممد حامد الفقهي مساحة الشيخ عبد العزيز

  .ا للمملكة العربية السعوديةيالذي كان مفت -رمحه اهللا -عبد اهللا بن باز
شيخ اإلسالم  يف الد اخلامس والعشرين من جمموع فتاوي يةوقال اإلمام ابن تيم

احلديث رواه  )١())من أتى عرافا فسأله(( :× وقد قال النيب ٢٠٠ص أمحد بن تيمية
والعراف يعم املنجم :× بعض أزواج النيبمسلم من حديث صفية بنت أيب عبيد عن 

من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة (( :×وقال ، وغريه إما لفظا وإما معىن
  ))من السحر زاد ما زاد

رواه أبو داود وابن ماجه فقد تبني حترمي األخذ بأحكام النجوم علما أو عمال من  
ألن أسباب  ،عذر يف الغالبجهة الشرع وقد بينا من جهة العقل أن ذلك أيضا مت

احلوادث وشروطها وموانعها ال تضبط بضبط حركة بعض األمور وإمنا يتفق اإلصابة يف 
ال أن ذلك عن دليل الزما أو ، ذلك إذا كان بقية األسباب موجودة واملوانع مرتفعة

  ؟؟غالبا
  أشكــال القمـر أوجـھ القمـر

 األيام والليايل والشهور والسنينيمن رمحة اهللا خبلقه أن يسر هلم ما يعرفون به 
﴿ نِنيالس ددواْ علَمعتازِلَ لنم هرقَدوراً ون رالْقَماء ويض سملَ الشعي جالَّذ وه

  )٢(﴾والْحساب ما خلَق اللّه ذَلك إِالَّ بِالْحق يفَصلُ اآليات لقَومٍ يعلَمونَ

                                                
، وأمحد يف أكثر ٤١٣٧مسلم يف صحيحه كتاب السالم باب حتريم الكهانة وإتيان الكهان برقم أخرجه  )١(

 .٢٢١٣٨برقم  ×من موضع يف مسنده، منها باقي مسند األنصار من حديث بعض أزواج النيب 
 .٥: يونس )٢(
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وكل يف فلك "واألرض جترى حول الشمس  ،حول األرضفالقمر جيرى 
وهذا اجلري يسري حبساب دقيق بتقدير العزيز العليم ويف كل شهر يتوسط  ،"يسبحون

 يءويف هذه احلالة ال نرى شيئا من القمر إذ نصفه املض ،القمر بني الشمس واألرض
وهذا هو ، اقاًويسمى القمر حم ،ونصفه املظلم يكون مواجها لنا ،يكون مواجها للشمس

ما إذا توسطت األرض بني القمر والشمس فنحن نرى القمر كامال أ .أول الشهر فلكيا
ننا إأما فيما عدا ذلك ف ،ويكون القمر قد قطع نصف دورته حول األرض ،ونسميه بدرا

يكون قد أى مثن  من االقتران نرى جزءا من القمر فبعد ثالث أيام وثالث أرباع يوم
ويسمي هالال، أما بعد  ،وميكننا رؤية مساحة ضئيلة منه ،ل األرضطول مداره حو

صبح القمر يف التربيع يسبعة أيام ونصف فيكون القمر قطع ربع دورته حول األرض و
يكون القمر قد قطع يوم  يوما وربع١١وبعد  ،األول ونرى نصف اجلزء املضاء منه

القمر يف هذه احلالة  ويسمى يءاملض هنصف ٣/٤مساره حول األرض ويظهر منه ٣/٨
نرى النصف املضيء كامال ويكون  موثالث أرباع يويوما١٤وبعد  ،باألحدب األول

وبعد  ،يوما ونصف يوم يصبح القمر يف حالة األحدب األخري١٨وبعد  ،القمر بدرا
يكون القمر قد قطع ثالث أرباع دورته حول األرض وتبقى ربع يوم ونصف  ايوم٢٢

يوما ٢٦قا ويقال للقمر يف هذه احلالة إنه يف التربيع األخري وبعد دورته إىل أن يعود حما
 )١(، حول األرض وتراه هالال ويظهر مع الفجر تهيكون القمر قد قطع سبع أمثان دور

نستطيع أن ندرك من  ،وبأدىن تأمل ومتابعة لسري القمر يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر
كم مضى  ،ومن ارتفاعه عن األفق ،ومن حجمه ،ومن وقت غروبه ،وقت شروق القمر

ب إىل أن يإن مل يكن على سبيل التحديد فعلى سبيل التقر ؟منه يوكم بق ؟من الشهر
وإذا ما  ،ما رأينا القمر خمسوفا علمنا أننا يف نصف الشهر متاما اذإف ،نصل إىل التحديد

الئها وأن أول غروب للشمس بعد اجن ؛كانت الشمس مكسوفة علما أننا يف آخر الشهر
 ،وبتيسريه لنا معرفة األوقات ،اجلليلة هية شهر جديد وقد امنت  اهللا علينا بنعماإمنا هو بد

إِنَّ عدةَ الشهورِ عند اللّه ﴿ -سبحانه -حىت نكون على بصرية بأمور ديننا ودنيانا يقول
َألرض منها أَربعةٌ حرم ذَلك اثْنا عشر شهراً في كتابِ اللّه يوم خلَق السماوات وا

ةً الدين الْقَيم فَالَ تظْلمواْ فيهِن أَنفُسكُم وقَاتلُواْ الْمشرِكني كَآفَّةً كَما يقَاتلُونكُم كَآفَّ
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نيقتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعويقول )١(﴾و: ﴿ لَّةنِ األهع كأَلُونسي  يتاقوم يقُلْ ه
 للناسِ والْحج ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتواْ الْبيوت من ظُهورِها ولَـكن الْبِر منِ اتقَى وأْتواْ

  )٢(﴾الْبيوت من أَبوابِها واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ
  

  شھر العربيالكسوف والخسوف وبدایة ومنتصف ال
يتحدث األستاذ علي اجلندي عن خسوف القمر فيبني أنه حيدث من مروره يف 

واخلسوف الكلي أندر من  ،وال يقع هذا إال والقمر بدر ،الظل هظل األرض أو يف شب
وميكن أن  ،وأكثر اخلسوفات يبدو ألكثر سكان الكرة األرضية ئي،جلزااخلسوف 

غري أن القمر ال خيتفي  ،دايته وقد تشاهد ايتهوقد تشاهد ب ،يشاهد اخلسوف كل املدة
وينقل  .وذلك بسبب انكسار أشعة الشمس ،متاما عن النظر حىت يف اخلسوف الكلي

وتقابل الشمس نصف القمر الذي يلي األرض إال ليلة اخلسوف  :"بن منظور فيقولاعن 
ال  وأنت ".فتحول األرض بينهما فيحجب القمر عن الشمس، فينخسف بظل األرض

بن منظور العامل اللغوي األديب وبني أحدث ما يقوله علماء الفلك اترى فرقا بني قول 
أن ظل األرض ميتد وراءها إىل مسافة : فهم يقولون! هذا عن خسوف القمر  .يف عهدنا

لف من األميال فإذا اتفق ووقع القمر وهو اجلرم الوحيد ضمن هذه أتقرب من تسعمائة 
أثناء سريه حول األرض، حدث خسوف أيا كان، فإذا صادف املسافة يف هذا الظل 

وقد عرف الشعراء أن األرض تسبب اخلسوف  .ووقع كله يف الظل مشله خسوف كلي
  :ويف ذلك يقول الشيخ تاج الدين املالكي!! للقمر باعتراضها بينه وبني الشمس 

  القمرا مذ واصل اخلل مشس الراح قلت له             الشمس ال ينبغي أن تدرك
  دراــواىف اخلسوف لبدر التم مبت   ا             ـــفقال معتذرا لو حيل بينهم

  

                                                
 .٣٦: التوبة )١(
 .١٨٩: البقرة )٢(
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٣٦٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

إىل أن سبب خسوف القمر حيلولة األرض بينه وبني  "لو حيل بينهما "هيشري بقول
أي عند كماله : وعرفوا أن اخلسوف ال يقع للقمر إال يف ليلة االستقبال!! الشمس 

  : يرثى الصاحب بن عباد -الفتح البسيت  ويف ذلك يقول أبو!! ومتامه
  .همتام دفقدناه ملا مت واعتم بالعال               كذاك كسوف البدر عن            
 ةبن تيمياوقد سئل من جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ٢٥٤ص٢٤ويف اجلزء

 التاسع والعشرين يف أن الرابع عشر من هذا الشهر خيسف القمر، ويف: عن قول أهل التقومي
اخلسوف والكسوف هلما أوقات . احلمد هللا: فأجاب .تكسف الشمس، فهل يصدقون يف ذلك

كما لطلوع اهلالل وقت مقدر، وذلك ما أجرى اهللا عادته بالليل والنهار والشتاء  ؛مقدرة
  .وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر. والصيف

وهو الَّذي خلَق اللَّيلَ والنهار والشمس ﴿ :كما قال تعاىل - تعاىل -وذلك من آيات اهللا
هو الَّذي جعلَ الشمس ضياء والْقَمر ﴿ -تعاىل -وقال )١(﴾والْقَمر كُلٌّ في فَلَك يسبحونَ

 -وقال )٢(﴾ه ذَلك إِالَّ بِالْحقنوراً وقَدره منازِلَ لتعلَمواْ عدد السنِني والْحساب ما خلَق اللّ
فَالق اِإلصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَناً ﴿ :وقال تعاىل )٣(﴾الشمس والْقَمر بِحسبان﴿ -تعاىل

يسأَلُونك عنِ ﴿ :- تعاىل -وقال )٤(﴾والشمس والْقَمر حسباناً ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ
جالْحاسِ ولنل يتاقوم يقُلْ ه لَّةا ﴿: -تعاىل -وقال )٥(﴾األهاثْن اللّه ندورِ عهةَ الشدإِنَّ ع

 ينالد كذَل مرةٌ حعبا أَرهنم ضاَألرات واومالس لَقخ موي ابِ اللّهتي كراً فهش رشع
مونَ﴿ -تعاىل -وقال )٦(﴾الْقَيمظْلم مفَإِذَا ه ارهالن هنم لَخسلُ ناللَّي مةٌ لَّهآيو   سمالشو

والْقَمر قَدرناه منازِلَ حتى عاد كَالْعرجون   تجرِي لمستقَر لَّها ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ
 اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ في فَلَك ها أَن تدرِك الْقَمر والنبغي لَ الشمس يال  الْقَدميِ

                                                
 .٣٣: األنبياء )١(
 .٥: يونس )٢(
 .٥: الرمحن )٣(
 .٩٦: األنعام )٤(
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٣٦٧  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

وكما أن العادة اليت أجراها اهللا تعاىل أن اهلالل ال يستهل إال ليلة ثالثني من  )١(﴾يسبحونَ
من ظن أن الشهر أو ليلة إحدى وثالثني، وأن الشهر ال يكون إال ثالثني، أو تسعة وعشرين ف

  .الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل فهو غالط
فكذلك أجرى اهللا العادة أن الشمس ال تكسف إال وقت االستسرار، وأن القمر ال 

ليلة الثالث : ب صيام أيامهاحالليايل البيض اليت يست هووقت إبدار ،بدارخيسف إال وقت اإل
  .ذه الليايلعشر والرابع عشر واخلامس عشر فالقمر ال خيسف إال يف ه

 ،كما يستسر ليلة تسع وعشرين وثالثني. إما ليلة وإما ليلتني: واهلالل يتسر آخر الشهر
والشمس ال تكسف إال وقت استسراره وللشمس والقمر ليايل معتادة من عرفها عرف 

كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن اهلالل يطلع يف الليلة  ،الكسوف واخلسوف
  . قبلهاالفالنية أو اليت

لكن العلم بالعادة يف اهلالل علم عام، يشترك فيه مجيع الناس، وأما العلم بالعادة يف 
الكسوف واخلسوف فإمنا يعرفه من يعرف حساب جرياا، وليس خرب احلاسب بذلك من باب 

والعلم بوقت الكسوف واخلسوف وإن كان ممكنا، لكن هذا  ٢٥٨مث يقول يف ص .علم الغيب
 قد يكون عاملا بذلك،وقد اليكون،وقد يكون ثقة يف خربه وقد  اليكون،وخرب املخرب املعني

ولو أخرب بوقت الصالة وهو .اهول الذي ال يوثق بعلمه وصدقه واليعرف كذبه موقوف
  .جمهول مل يقبل خربه، ولكن إذا تواطأ خرب أهل احلساب على ذلك فال يكادون خيطئون

من األرض لوقوع القمر بني الشمس  احتجاب ضوء الشمس عن جزء :والكسوف
  .واألرض وال حيصل إال والقمر يف احملاق

يعىن احتجاب ضوء الشمس عن القمر كليا أو جزئيا إذا وقعت األرض بني  أما اخلسوف
  .الشمس والقمر وال حيصل إال والقمر بدر

ويف كل مرة حيدث فيها اخلسوف أو الكسوف تكون مراكز األرض والقمر والشمس 
خط مستقيم تقريبا عندما يتقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدار األرض ويشكالن على 

  .ثانية ٤٣و دقائق ٨درجات و ٥عادة زاوية مقدارها 

                                                
 .٤٠ – ٣٧: يس )١(
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ويكون  ،ويتأثر اخلسوف والكسوف ببعد القمر عن األرض وببعد األرض عن الشمس
سوف جزئيا ويكون اخل ،خمروط ظل األرض هخسوف القمر كليا عندما يدخل القمر بكامل

أو عندما يدخل  ،عندما يدخل يف خمروط ظل األرض جزء منه ويبقى اجلزء الباقي يف شبه الظل
وحيصل اخلسوف اجلزئي بسبب  ،الظل ويبقى اجلزء اآلخر يف الضوء هالقمر يف شب من جزء

وقوع القمر يف أبعد موقع له عن األرض أو عندما يكون موقع مركز األرض منحرفا قليال عن 
  .ط املستقيم الذي يصل مركزي الشمس والقمراخل

خر والقمر يدور حول األرض مرة كل شهر ومكونا أشكال القمر اليت ختتلف من يوم آل
مبا فهم من ذلك أن القمر حيجب ضوء الشمس كلما كان يف احملاق وأن الكسوف يكون رو

ا ولكن مدار وقد كان يصح هذا لو أن األرض والقمر يف مستوى واحد حال دورا ،شهريا
القمر حول األرض مائل على مدار األرض حول الشمس ولذا كان كثريا ما مير القمر بني 

ا وهذا هو السبب يف أن ماألرض والشمس أعلى أو أسفل من اخلط املوصل بني مركزيه
كسوف الشمس نادر الوقوع كما أنه السبب أيضا يف أن خسوف القمر ال حيدث يف كل 

ذا إال حني يكون القمر بدرا ويقع مركز الشمس واألرض على خط شهر إذ ال يتيسر ه
وإذا كان القمر وقت كسوف الشمس على مسافة قريبة من األرض، حبيث  .مستقيم واحد

ا إذا كان يئزويسمى الكسوف ج .ن الكسوف يسمى كلياإيتواري مجيع قرص الشمس ف
أي على (لقمر يف األفق وإذا وقع كسوف والشمس وا ،جزءا فقط الشمس احملجوب من قرص

ا حلقيا ءفرمبا حجب القمر اجلزء املتوسط من قرص الشمس وترك جز )أبعد مسافة من األرض
نتصف الشهر وقت خسوف القمر . يتنعكس أشعته وتصل إلينا ويسمى ذلك الكسوف احللق

  .جنالء الكسوف وغروب الشمساويبتدأ الشهر بعد 
  


