
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

كثر احلديث حول رشعية اقامة املسلم يف بلد غري إسالمي، بني مانع هلا رشعًا ومؤثم لفاعلها، وبني جميز ال  

 .كل رأي مع أدلتهلعرض  تن لعلنا . وبذلك  يرى بأسًا وال حرجاً 

حزم  -1 وابن  املالكية،  جواز ذهب  ال.    لعدم  أم  الفتنة،  أمن  سواء  اإلسالم،  ديار  غري  يف  املسلم  اقامة 

 :واستدل هؤالء بأدلة منها

تعاىل:    -أ الَ }قوله  يِف  َعِفنَي  َتضم ُمسم ُكنَّا  َقاُلوام  ُكنُتمم  فِيَم  َقاُلوام  َأنمُفِسِهمم  َظاملِِي  املمَآلئَِكُة  اُهُم  َتَوفَّ ِذيَن  الَّ ِض إنَّ  رم

م َتُكنم   َأََل َوام  َلـئَِك َمأمَواُهمم َجَهنَُّم َوَساءتم َمِصرياً َقالم َفُأوم َفُتَهاِجُروام فِيَها  َواِسَعًة  ُض اهللهِ  ِمَن   َأرم َعِفنَي  َتضم املمُسم إاِل 

َتطِيُعوَن ِحيَلًة َواَل ََيمَتُدوَن َسبِياًل  َداِن اَل َيسم ِولم  َوالم
ِ
َجاِل َوالنَِّساء ُفَو َعنمُهمم َوَكاَن اهللَُّ َفُأوَلئَِك َعَسى اهللَُّ َأنم يَ    الرِّ عم

ا َغُفوًرا  .لم تستثن من الوعيد إال العاجزين، الذين ال قدرة هلم وال حيلةف[ 97:99سورة النساء]{ َعُفوًّ

يقيم بني ظهراين املرشكني: ))صىل اهلل عليه وسلم    قوله  -ب قالوا: يف احلديث ، ((أنا برئ من كل مسلم 

 .املرشكني إىل ديار اإلسالمداللة عىل وجوب ترك ديار 

 .من الشعائر ال يستطيع أن يقوم هبا كثري القيم يف بالد الكفر، يعرض نفسه للفتن، كام أن هناك  امل أن -ج

؛ إذا غري اإلسالميةجواز اإلقامة يف البالد  إىل    وذهب مجهور الفقهاء من: احلنفية، والشافعية، واحلنابلة،-2

 :دلة التالية . واستدلوا بال)(ائر دينه وحافظ عىل هويتهاستطاع املسلم إقامة شع 

احِلُونَ }: قوله تعاىل  -أ َض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ َرم ِر َأنَّ الم كم ِد الذِّ ُبوِر ِمن َبعم َكَتبمنَا يِف الزَّ اآلية  ف[  105النبياء]  {َوَلَقدم 

 .رصحية أن الرض لهل اإليامن يقيمون حيث شاءوا 

فديك  -ب قومه     حديث  منه  فطلب  َياجر،  أن  وأراد  أسلم  قد  كفار-وكان  معهم،    -وهم  يبقى  أن 

اهلل رسول  فأتى  لدينه،  يتعرضوا  لن  أهنم  له  وسلم واشرتطوا  عليه  اهلل  إهنم   صىل  اهلل،  رسول  يا  فقال: 

يا فديك أقم الصالة وأهجر السوء واسكن ))  :يزعمون أنه من َل َياجر هلك، فقال صىل اهلل عليه وسلم

داللة عىل جواز اقامة املسلم يف غري بالد اإلسالم إذا استطاع أن يقيم    هفيف(،  أرض قومك حيث شئت  من

 .شعائر دينه



 

 

 

البالد : ))قال: قال صىل اهلل عليه وسلم   حديث أيب حيي موىل آل الزبري بن العوام عن الزبري بن العوام  -ج

 ضعفه اللباين ((  فأقمبالد اهلل، والعباد عباد اهلل، فحيثام أصبت خريًا 

ويف هذا احلديث داللة عىل أن املسلم حيثام وجد ما ينفعه أقام، دون النظر إىل كون البالد اسالمية، أو غري  

 .إسالمية، فالبالد كام عرب احلديث بالد اهلل 

حي   -د يكن  وَل  املدينة،  إىل  رجوعهم  حتى  فيها  وبقاؤهم  احلبشة،  إىل  والثانية  الوىل  املسلمني  كم  هجرة 

عليه  وصىل  مات،  حتى  أسلم  ما  بعد  هبا  احلبشة  ملك  النجايش  بقاء  وكذلك  إسالمي،  نظام  أيُّ  احلبشة 

 .باملدينة صالة الغائبالرسول 

بحثًا عن لقمة العيش،    أوطلبًا للعلم    وأمن بالدهم إما فرارًا بدينهم  هاجروا  كثري من املسلمني  ناهيك أن ال

هاجروا    واواستقر التي  البالد  هبايف  حياهتم  وارتبطت  يستطيع  ،  إليها  منهم  وال  موطنهم  كثري  إىل  العودة 

 . الصيل لسباب ختتلف من انسان آلخر

 :يبقى رأي القائلني بجواز اإلقامة أقرب إىل حتقيق املصلحة ودرء املفسدة، ويؤيد هذا الرأيف

نصًا    -أ ليست  اجلواز  بعدم  القائلون  هبا  أستدل  التي  اآلية  غري  أن  بالد  يف  املسلم  اقامة  منع  يف  رصحيًا 

إسالمية، ولكن غاية ما يف المر أن اآلية عامة يف كل من أقام بني ظهراين املرشكني، وهو قادر عىل اهلجرة،  

 .وليس متمكنًا من إقامة الدين، فهو ظاَل لنفسه مرتكب حرامًا باإلمجاع

الرسول   -ب يقيم بني ظهراين املرشكنيأنا برئ من  )) صىل اهلل عليه وسلم  حديث  قال عنه  ((  كل مسلم 

 . احلافظ ابن حجر: حممول عىل من ال يأمن عىل دينه

النبي أذن  وسلم  ولذلك  عليه  اهلل  يف  صىل  كام  دينه،  شعائر  اقامة  استطاع  إن  قومه  بني  يقيم  أن  أسلم  ملن 

  ة املسلم املقيم رئ من ديب صىل اهلل عليه وسلم وهو أنه  :كام أن هذا احلديث له معنى آخر  حديث فديك،

فال  خطئًا  قتل  فإذا  حكمهم  فحكمه  لإلسالم  املحاربني  املرشكني  بني  أقام  لنه  خطأ  املسلمون  قتله  إذا 

 .يتحمل الرسول وال املسلمون ديته

بعث رسية إىل خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأرسع فيهم   صىل اهلل عليه وسلمأنه  وأصل احلديث  

أنا بريء من كل مسلم ))ذلك النبي صىل اهلل عليه وسلم فأمر هلم بنصف العقل، وقال:    القتل، قال: فبلغ

 ال وجود له اليوم، فتنزيل هذا   اهواحلديث سنده ضعيف، ولو ثبت فإن معن   ((يقيم بني أظهر املرشكني



 

 

 

املفسدة  اآلفات  أكرب  من  احلديث  من  طرفًا  الناس  من  طائفة  واقتطاع  ممتنع،  الواقع  عىل  للفهم    احلديث 

 .الصحيح 

، إذا كان املسلم قادرًا عىل أداء شعائر دينه، حمافظًا عىل هويته، مربيًا لبنائه وترجيحه  لقول الثاين  ر ااختياو

الضياع والذوبان، فإن عليه أن  وبناته، الرتبية اإلسالمية، أما إذا خاف عىل نفسه، أو أوالده، الفتن وَل يأمن  

 .بلد إسالمي، أو بلد أقل فتنة يعد عدة الرحيل، إما إىل 

 .املسألة الثانية: حكم احلصول عىل جنسية بلد غري مسلم

بلد مسلم وإنام اخلالف حول جنسية  أن املسلم له أن حيمل جنسية أي  العلم عىل  َل خيتلف أحد من أهل 

البالد   أراء  عندما حيصل عليها املسلم وقد دارت اآل   غري اإلسالميةوجواز سفر  هنا حرام ال  بني من يرى 

 :دليل كلولجتوز وبني من يرى اجلواز  

بأدلة  -1 املانعون  استدل  وقد  ذلك  عليه  وحيرم  اسالمية  غري  دولة  بجنسية  يتجنس  أن  للمسلم  جيوز  ال 

 :ما ييل زادوا القائلني بعدم جواز اقامة املسلم يف بلد غري اسالمي و

تعاىل: -أ ال  }قوله  اهلل  إن  منهم  فإنه  منكم  يتوهلم  الظاملني ومن  القوم  أن  ،  [ 51املائدة]{َيدي  الداللة  ووجه 

تبعية الدولة اإلسالمية  الذي حيصل عىل جنسية دولة غري مسلمة أنام يدخل حتت سلطاهنا وتبعيتها ويرتك  

 .الوالء والرباء من    وبذلك يكثر سوادهم ويقوي شوكتهم وهو

ريض  -ب أنه  ضمنًا  يعني  اسالمية  غري  بجنسية  بالتجنس  يقبل  غري  الذي  قوانني  إىل  ،  سالمية إ بالتحاكم 

فال وربك ال يؤمنون حتى حيكموك فيام شجر بينهم ثم ال }والتحاكم لغري ما أنزل اهلل تعاىل كفر قال تعاىل:  

 . [65النساء]{جيدوا يف أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليام 

جنسية وجواز سفر دولة غري اسالمية بأس من حصول املسلم عىل    يرون أنه ال  الثاين   وأصحاب الرأي-2

إذ ال يقبل أن نجيز له االقامة يف بلد وهذه االقامة يرتتب عليها حقوق وواجبات قد ال يسهل له احلصول 

   أمور تنظيمية.  إال  يما ه واجلنسية أو اجلواز  ، عليها إال إذا كان حيمل جنسية البلد الذي يقيم فيه

 :ام ييلب واوقد استدل

  تدخل حتت املواالة والوالء لهنا ال ترتبط بالدين فوالء املسلم لمته ودينه ال اجلنسية ال -أ

 مع غريه،   املواطنة وأما اجلنسية فعالقتها بالوطن الذي يعيش جيمعه عقد ،عالقة له باملكان الذي يعيش فيه 



 

 

 

 . الغربية تعلن أهنا ال عالقة هلا بالدين  ، والدول وهو عقد مدين ال ديني

وله   ،وتكفل له حرية احلركة والتنقل   إياها، اجلنسية وثيقة تكفل له االقامة الدائمة يف البلد الذي منحه   -ب

حرية االقامة يف بلد اجلنسية أو االنتقال إىل أخرى حسب رغبته فإذا وجد املسلم ضيقًا عىل دينه وأراد أن  

 .شكالية عليه يف ذلكإ ال يرحل إىل أخرى ف 

مما ال شك فيه أن القليات املسلمة التي تعيش حتت أنظمة غري اسالمية قد جتاوز تعدادهم ثلث املسلمني  و

 . يف العاَل تقريباً 

وله حق ،  الصليني وجتعل له حق كاملواطنني  ،  جنسية البلد الذي يعيش فيه فهي تعطيه قوة صول عىل  واحل

 . والرتشيح وحقوق أخرى كثريةاالنتخاب 

   .بنائه عىل اإلسالم والقيام بالدعوة إىل اهللأعىل املسلم عبء ثقيل هو االهتامم بنفسه وبيته وتنشئة  ويبقى 

 كثرية:  من سلبياتيقابلها املهاجر لوجدنا أهنا أشياء دنيوية عام قليل ستزول، و  يستفيدهما ولو نظرنا إىل 

 .انتشار ثقافة الشذوذ اجلنيس يف كثري من هذه الدول كحرية شخصية -

 .انتشار ثقافة املساكنة واملصاحبة خارج إطار الزواج -

 . انتشار ثقافة رشب اخلمر كعادة طبيعية ومقبولة  -

ثقافة االنفكاك عن العائلة يف سن الثامنة عرش، يف الوقت الذي يكون الشاب أو الفتاة أحوج ما  انتشار   -

 .يكون اىل الرعاية الرسية

 .انتشار اإلباحية واخلالعة يف الشوارع واحلدائق من غري نكري، بل ُينَكُر عىل من ينكر ذلك -

 . بعد املوت طغيان ثقافة املادة واالنفكاك عن أي طرح غيبي يتعلق فيام-

 وحمبتهم وجعلهم النموذج.  العقيدة واإلعجاب هبم  عىل  ريالتأث-

منكرات وانحالل   وأ  ،الشعور بالكراهية ملا هم عليه من كفر باهلل تعاىل  قليال قليالً   أنه خيف عند املسلم-

 . النفس تألف ما اعتادتهلن 

 واحلمد هلل رب العلمني   إليها نسأل اهلل الفرج لبالدنا وردنا  

   


