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 :مقدمة الكاتب
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من    سبحانه  إن احلمد هلل حنمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ به

يهد هللا فهو املهتد ومن يضلل وال هادي له والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد صلى  
 : وأما بعد ،هللا عليه وسلم

من األقليات املسلمة خارج    أحاول فيها اإلقرتابهذه الدراسة و الكرمية    فإنين وبعون هللا أضع بني أايديكم
هذا الواقع   هبدف التعرف على  ،جوانب من واقعها ومشكالهتا وحتدايهتاالضوء على    إللقاء  داير اإلسالم

تفيد املهتمني إبختاذ التدابري واإلجراءات الالزمة    مبا  أهم املشكالت والتحدايت عن قرب   وكذلك للمس
ثقافتها  و   هويتها  صيل إنساين ال يتجزأ عن أمة عريضة هلاكف  يف مواطنها  اليت تدعم وتقوي هذه األقليات

" )سورة    فَاع ُبُدونِ   رَبُُّكم    َوَأنَ   َواِحَدة    أُم ة    أُم ُتُكم    َهِذهِ   ِإن  "  وليتحقق بذلك قول هللا سبحانه وتعاىل    ،املستقلة 
 ( 92آية   :األنبياء

 :على ما يلي وهي ينقسم لعدة فروع قسمت لعدة عناصر حبثية وكل عنصر الدراسة خطة هذه و 
 : تعريف ابألقليات املسلمة وخصائصها وأسباب ظهورها وينقسم إىل :العنصر األول

 .ابألقليات التعريف :األول الفرع
 املسلمة األقليات خصائص : الثاين الفرع
 .اإلسالم داير  خارج املسلمة األقليات  نشأة أسباب :الثالث الفرع
 . املسلمة لألقليات واإلحصائي العددي  الواقع :الرابع الفرع
 .االسالم داير خارج  املسلمة لألقليات  اإلسالمي الوجود إجيابيات :اخلامس الفرع

 : وينقسم إىل املسلمة األقليات تواجه اليت واملخاطر التحدايت : الثاين العنصر
 . دينية وخماطر  حتدايت :األول الفرع
 .اجتماعية وخماطر  حتدايت : الثاين الفرع
 تعليمية   وخماطر حتدايت :الثالث الفرع
 اقتصادية وخماطر حتدايت :الرابع الفرع
 . السياسية واملخاطر التحدايت  :اخلامس الفرع

 . املعاصر الواقع وظروف الفقهية، االجتهادات بني الدويل اجملتمع تقسيمات  :الثالث العنصر
 : املسلمني غي  بداير املقصود

 . اإلسالم دار :األول الفرع
 . احلرب دار : الثاين الفرع
 . العهد دار :الثالث الفرع
 . احلياد  دار  :الرابع الفرع

 : فيها الفقهاء وأقوال الدار، صفة حتول: الرابع العنصر
 ملا فيه صاحل اإلسالم واملسلمني.وأسأل هللا أن ينفع هبا وأن يبارك يف جهودكم 
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 :إىل وينقسم ظهورها وأسباب وخصائصها املسلمة ابألقليات  تعريف  :األول العنصر
 الفرع األول: التعريف ابألقليات.

 : وينقسم التعريف ابألقليات إىل ما يلي
 :املعجمي واإلصطالحي لألقليةالتعريف اللغوي و  :أوالا 

والنقص هنا هو   ،وأصل الكلمة من ندر ونقص  ،1ومجعها أقليات    األقلية يف اللغة خالف األكثرية
 .2"   فكثركم قليال  كنتم  إذ  واذكروا"    تعايل  قوله  يف النقص والقلة ىف العدد كما 

طائفة من الناس جتمعهم رابطة اللغة أو الدين أو اجلنسية ويعيشون مع طائفة واألقلية معجميا  هي  
لغة ،  أخرى أعظم شأن وأكثر عددا القرابة واألصل  تربطها أواصر  واألقلية يف املهجر هي مجاعة 

 .3ودينا  ووطنا  تعيش وسط شعب يفوقها عددا 
وجاءت التعريفات اإلصطالحية قريبة أو موافقة هلذه التعريفات اللغوية واملعجمية املتقدمة يف بعض 

التعريفات أن األقلية   ،املصادر وتكون جمتمعا    مجاعة أكربهي مجاعة فرعية تعيش بني   :ومن هذه 
وتعترب نفسها جمتمعا يعاين من تسلط جمموعة تتمتع   ،تربطه مالمح متيزه عن احمليط االجتماعي حوله

مبنزلة اجتماعية أعلى وامتيازات أعظم هتدف إىل حرمان األقلية من ممارسة كاملة ملختلف صنوف 
والسياسية االقتصادية  أو  االجتماعية  األغلبية  ، األنشطة  جمتمع  يف  حمدودا  دورا  هلم  جتعل   ، بل 

 .4 ومدى أتثريها يف جمتمع األكثرية   ، زلة االجتماعيةوختتلف األقليات من حيث العدد واملن
يف  عنها  وختتلف  عددا   أكثر  بشرية  جمموعة  بني  تعيش  بشرية  جمموعة  أبهنا  أيضا   األقلية  وُعرفت 

 .5تعامل معاملة خمتلفة عن معاملة األكثرية أن  خاصية من اخلاصيات تصبح نتيجتها  
ن الدول تنتمي من حيث اجلنس واللغة والدين إىل وهي يف العرف الدويل مئات من رعااي دولة م

 .6غري ما تنتمي إليه أغلبية رعاايها 
اليت  اجلغرافية  التقسيمات  هو وجود  احلايل  القرن  املصطلح يف  هذا  أن سبب ظهور  البعض  وعزا 
البشر إذ تعيش كل منهم يف بقعة جغرافية حمددة حيث ال يستطيع أي فرد أن  فرضت على بين 

 .7بذلك تلك الدول  ينتقل من البقعة اليت يعيش فيها إىل بقعة أخرى إال إذا مسحت  
 

 563/ 13بريوت  :دار صادر  –  لسان العرب  :أيب الفضل حممد بن حممد بن مكرم بن منظور  - 1
 86 : آية رقم -سورة األعراف  - 2
 ينظر يف معجم املعاين اجلامع اإلسم )أقَ لِ ي ٌة(  - 3
 8ص  : 2ط   –هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية   –األقليات املسلمة يف آسيا وأسرتاليا   : سيد عبد اجمليد بكر- 4
 6ص  -1ط    –نارة  مكتبة امل  –األقليات املسلمة يف العامل اليوم   : د . علي املنتصر الكتاين - 5
 96ص   -الطبعة الثانية   –دار النهضة العربية   –القاموس السياسي   :أمحد عطية هللا  - 6
 27ص   : سليمان حممد توبولياك األحكام السياسية لألقليات املسلمة  - 7
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  :األقلية املسلمة وفق ما تقدم من مفاهيم من وجهة نظرانتعريف   •
تعين الفئة أو الطائفة أو   -وجهة نظرن    -األقلية املسلمة وفق هذه املعاين واملفاهيم املتقدمة من  

طوائف وجمتمعات أنظمة و اجلماعة من الناس الذين جيمعهم الدين اإلسالمي والذين يعيشون وسط  
منهم   أكثر  فيهوشعوب  يعتقدون  أو  ابإلسالم  يؤمنون  وال  أن   ،عددا   اإلمكانيات  بكل  وحياولون 

 . الغري مسلمة   8 لكي ال تذوب يف خاصيات األغلبية   ى هويتهم الدينية حيافظوا عل 
 :التعريف الفقهي لألقلية املسلمة :اثنياا 

، وعرف الشيخ   األقلية املسلمة   معن ال سيما املعاصرين منهم يف تعريف    9إختلف العلماء   حتديدا  
كل جمموعة بشرية يف قطر من األقطار، تتميز عن أكثرية أهله يف القرضاوي األقليات عموما  أبهنا  

الدين، أو املذهب أوالعرق، أواللغة، أو حنو ذلك من األساسيات اليت تتميز هبا اجملموعات البشرية 
 .10 بعضها عن بعض 

ضوء   يف  املسلمة  األقليات  البعض  القرضاوي  وعرف  للشيخ  السابق  من هنا  أب التعريف  جمموعة 
املسلمني تعيش حتت سلطان دولة غري مسلمة يف وسط أغلبية غري مسلمة، أي أهنا تعيش يف جمتمع 

 .11 الدين السائد، أو الثقافة الغالبة   هو  ال يكون فيه اإلسالم 
ني يف اجملتمعات اليت أكثر أهلها املسلم هم كافة    واألقلية املسلمة عموما  يف أبسط تعريفاهتا الفقهية

 .12 من غري املسلمني 
بينما رفض البعض املفهوم السابق وذهب إىل عدم تسميتهم أبقلية مسلمة وتسميتهم خالفا  لذلك 

وحجتهم يف ذلك وجود أكثر من مائة مليون مسلم   -املقيمني يف بالد غري إسالمية    ابملسلمني  -
اهلند جدا    وحدها  يف  الكبري  العدد  هذا  مع  التعريف  إستقامة  بعض   ،وعدم  أن  ذلك  إىل  يضاف 

البلدان عدد املسلمني فيها أكرب من أعداد أصحاب الداينت األخرى إال أهنم ال يعدون أكثرية 
ألهنم خيضعون هليمنة غري املسلمني على   ، اليت تعتمد على العدد كتفسري ملعن األقلية  وفق املفاهيم

 
 ( 8:مشكالت األقليات املسلمة يف الغرب نشر األلوكة بدون سنة نشر )ص : أمحد عبدالغين حممود عبدالغين  -8
األقليات املسلمة وما يتعلق هبا من أحكام رسالة ماجستري جامعة أم القري كلية   : حممد بن درويش حممد - 9

 18:الشريعة والدرسات اإلسالمية ص 
م،  2001-ه   1422الطبعة األوىل،  مكتبة دار الشروق،    ،يف فقه األقليات املسلمة  : يوسف القرضاوي - 10

 . 15ص 
مشكالت األقليات املسلمة يف الغرب نشر األلوكة بدون سنة نشر    -أمحد عبدالغين حممود عبدالغين   - 11

 ( 14: )ص
 373/ 2:فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن ابز - 12
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 .13احلكم يف هذه الدول 
 : يف تعريف مفهوم األقليات املسلمة  األخرى  التأويل الفقهي لألبعاد •

أبعاد أخرى قد يعول عليها  التعريفات اليت تقدمت لألقليات املسلمة يتضح أن هناك  ومن واقع 
اهلوية  التصنيف اإلنساين حسب  املسلمة وحتديد كون  أو مستقبال  لرتسيخ مفهوم األقليات  حاليا  

م  ،(الكافرالغري إسالمي )اإلسالمية وسط اجملتمع   الفئات  هو  أقلية حلك ا خيضع هذه  من   م كوهنا 
عدمه ال سيما أن الكثري من الدول اليت تعيش فيها أقلية عددية مسلمة متنح هذه األقليات الكثري 

احلقوق احلكم  ، من  يف  املشاركة  من  وحظوظهم  السياسية  حقوقهم  اهلند   ، ومنها  أن  نعلم  فكلنا 
 شرتطواولكن كبار آئمة املذاهب اإلسالمية الكربى ا  ،نيثالث رؤساء مسلم اهلندوسية قد حكمها  

تشريعاهتم كون   متون  الكفر  يف  الأحكام  أمانأن  و   ظاهرةهي  هذه   يكون  فيها  تعيش  اليت  البيئة 
  . ، فهي الشرط األكرب واملقياس األهم14أبمان الكفار   األقلية 

 
األقليات املسلمة وما يتعلق هبا من أحكام رسالة ماجستري جامعة أم    :)بتصرف(حممد بن درويش حممد - 13

 18: القري كلية الشريعة والدرسات اإلسالمية ص
املرداوي: اإلنصاف  ، ( 3/43البهويت: كشاف القناع )  ، (131/ 7بدائع الصنائع ) : أبو بكر الكاسين - 14
 ( 22/ 2املدونة )  :اإلمام مالك بن أنس ،( 4/121)
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املسلمة الفرع الثاين: خصائص األقليات . 
يف   مما نلحظه و ،15من املعروف أن البيئة اليت يعيش فيها اإلنسان هلا دور كبري يف تكوين خصائصه  

أوضاعا   وتواجه  خمتلفة  بيئية  ظروف  حتت  تعيش  املسلمة كمجموعات  األقليات  أن  املقام  هذا 
خمتلفة،   واقتصادية  فإاجتماعية  و ولذلك  هبا  تنفرد  اليت  هلا خصائصها  مع  ن  الوجودتتنامى   تنامي 

الغ البلدان  مسلمة املسلم يف  املسل  16ري  األقليات  تكون مشرتكة جلميع  اخلصائص  مة وتكاد هذه 
  :بغض النظر عن موطنها ومن هذه اخلصائص ما يلي

  : حماولة احلفاظ على اهلوية اإلسالمية والتمسك ابلدين  -1
فاألقليات املسلمة وسط الكثري من اجملتمعات العاملية اليوم تعاين معانة كبرية فهي كأهنا تقبض على 

اجملتمعات اليت ال تتورع يف الكثري من األحيان اجلمر وهي حتاول احلفاظ على هويتها الدينية وسط  
بغ وعالنية عن  سرا   وحماربته  اإلسالم  يعانيه   ض  ما  ولعل  عليهم  واإلعتداء  املسلمني  ومالحقة 

يضاف   ،املسلمني يف السنوات األخرية يف غري مكان )ك( مينمار )بورما( ومايل وغريها خري شاهد
و  العاملي  الثقايف  اإلحنالل  حالة  ذلك  والقيم إيل  املورواثت  على  لإلنقالب  متوقفة  الال  الدعوات 

نفسها يف   ،واألداين عموما   تنظم  أن  التداعيات كثريا  وحتاول  تعاين وسط هذه  املسلمة  واألقليات 
هتددها اليت  املخاطر  هلذه  تتصدى  أن  تستطيع  لكي  خمتلفة  مؤسسات  إستقالهلا   ،17شكل  وهتدد 

وهنا جمموعة إجتماعية حمكومة وأفرادها يعانون من التمييز الشخصي والثقايف واإلجتماعي وذلك لك
 . من األغلبية  18والتفرقة واإلحتقار 

 : لألقليات املسلمة السياسي واحلقوقي  التهميش -2
نتي  متيزية  سياسية  ألوضاع  ختضع  فإهنا  عددية،  قلة  أهنا  إىل  إضافة  املسلمة  عدم فاألقليات  جة 

ملانيا  داخل  ، بل إن الكثري من األقليات ال جتد من ميثلها سياسيا  وبر 19هيمنتها على شؤون البالد  
الواحدة اإلسالمية   تقريبا    الدول   كل و   ،الدولة  املرجعية  األحزاب ذات  بتكوين  أن    ،ال تسمح  كما 

من أبناء األقليات   عضائها وقياديوهادولة الواحدة ال تقبل أبن يكون أثري من األحزاب داخل الك
األقليا قا، املسلمة  ت وخاصة  غري  األحيان  غالب  يف  تكون  يف واألقليات  املنافسة  على  درة 

التمييز من الدولة اليت ال تضعهم يف أجنداهتا   إضافة إىل   ، نقص القوة التصويتية  نتيجةاإلنتخاابت  
 

 33ص  : اسية لألقليات املسلمةاألحكام السي - 15
 15ص  : األقليات املسلمة واقعا  وفقها  :أمحد الراوي  - 16
 33ص  : األحكام السياسية لألقليات املسلمة - 17
 306جملة الوعي اإلسالمي العدد ،األقليات املسلمة وإرتباطها ابألمة اإلسالمية  : حممود بيومي - 18
، دار الكلمة  13-12ص:  ،فقه األقليات املسلمة بني النظرية والتطبيق  :الشيخ أشرف عبدالعاطي امليمي - 19

 م. 2008للنشر والتوزيع، طبعة 
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والسياسية   خط اإلنتخابية  ألن  أو  تعدادهم  لقلة  خلدماهتم نظرا   احلاجة  دون  سلفا   معدة  طها 
قي دون أن يظهر السياسي أو احلقو كفصيل إنساين وإجتماعي  ، وكثريا  ما تنتهك حقوقهم  السياسية

 . البارز الذي يدافع عنهم
 : لألقليات داخل اجملتمع  والدميوغرايف   التوزيع اإلقليمي -3

فمن الطبيعي أن تعيش األقلية يف األماكن اليت تتجنب فيه اإلحتكاك   أما ابلنسبة للتوزيع اإلقليمي 
إنسانية فمن  أفكار عدوانية وغري  الصدام مع األكثرية ال سيما إن كانت هذه األكثرية حتمل  أو 

ذلك   بسبب  األقلية  تقطن  أن  ألبسط يف  الطبيعي  تفتقر  اليت  الفقرية  األحياء  أو  النائية  املناطق 
 . اخلدمات واملرافق 

الدميوغرافية     للخصائص  ابلنسبة  مقارنة وأما  صغريا   حجمها  تتزايد كلما كان  األقلية  فمعانة 
إليهم وتتعمد حرماهنم من كثري من   تعمد األغلبية احلاكمة إىل هتميشهم وعدم اإللتفات ف  ، ابألغلبية

الئق من ال ينعمون ابخلدمات اليت تليق هبم كمواطنني من مستوى  امليزات اليت تقدمها لألغلبية ف
غالبا  فإن متوسط عمر األفراد من األقليات يكون أقل بكثري من و  ،لرعاية الطبية وامليزات اجلسديةا

األغلبية  وسط  األفراد  عمر  أعداد والزايدة    ،متوسط  يف  الكبري  النقص  مقابل  النساء  أعداد  يف 
كما أن زايدة معدل وفيات األطفال   ،الرجال يعين أن هناك إنتهاكات ومعانة كبرية هلذه األقليات

 . يعين أن هناك إمهاال  موجها  وممنهجا  للخالص منهم
 : االقتصاديةو اخلصائص االجتماعية   -4

وهو ما يعين اإلنغالق وعدم التغلغل   ،20يتزوجون من بعضهم بعضامن املعلوم أن أفراد األقليات  
هبم تليق  اليت  املكانة  هلم  جيعل  الذي  ابلشكل  اجملتمع  ابلتعليم   ،يف  الحتظى  األقليات  أن  كما 

حىت وإن توافرت فرص العمل فإنه يتوافر بشكل فيه من التمييز   ،والعمل الكرمي الالئق   ،املناسب
وغالبا  فإن الرتكيبة اإلقتصادية هلذه األقليات تعاين   ، ناسبة أو حىت املرضيةواهلوان ودون األجور امل 

 . من مشكالت كبرية من الفقر والبطالة وعدم الرعاية اإلجتماعية والتهميش
  :لألقلية  اخلصائص الثقافية  -5

 ة اإلسالمية تكون عائقا  وسببا  فمن املعروف أن هوية األقلي   أما ابلنسبة للخواص االجتماعية الثقافية 
 ن بل أهنم يواجهو   ، رمان األفراد من التعليم املتميز واألعمال احملرتمة والكرمية ذات الدخل املرتفعحل

متيزية  وقوانني  بلوائح  على   دائما   والقدرة  والعلوم  املعرفة  إثراء  متيزا  يف  أقل  األقليات  فإن  وابلتايل 
اإلسالمية  اإل الثقافة  فرض  مث  ومن  الثقايف  واإلثراء  ثرائها  بداع  اجملتمعات بكل  هلذه  تسريبها  أو 

ما قد  بكل  األغلبية  ثقافة وعادات  عليها هي  املفروضة  الثقافة والعادات  فيها من   يكون  فتكون 
إن مل توجد احليل املشروعة لإلنفالت  يعد تضيعا   ما  التذويب   خمالفات شرعية وهو  من ربقة هذا 

 
 33ص   : األحكام السياسية لألقليات املسلمة -20
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 .الثقايف املتعمد يف غالب األحيان
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 الفرع الثالث: أسباب نشأة األقليات املسلمة خارج داير اإلسالم. 
هذه  أنشأت  اليت  األسباب  من  العديد  العامل  حول  املسلمة  األقليات  بشئون  املهتمني  رصد  لقد 

ولكننا من خالل القراءة املتأنية هلذه األسباب    ، األقليات واجلاليات اإلسالمية خارج داير اإلسالم
 : ومها  كما مت تدوينها يف املتون وكما تواترت على أمساعنا وجدن أهنا تنقسم إىل قسمني 

 : األسباب التارخيية لظهور األقليات املسلمة خارج داير اإلسالم  :اوالا 
أسباب سياسية أو خلفيتها سياسية األسباب التارخيية لظهور األقليات املسلمة وإن كان معظمها    

 : ولكنها متنوعة وكثرية أيضا  نوجزها إمجاال  فيما يلي
فإنه من املمكن أن تشكل األقليات املسلمة يف أي بقعة من بقاع األرض إذا   اعتناق اإلسالم  -

الرسول صلى هللا عليه وسلم واملسلمني الذين أسلموا يف بداية كحال    ،اعتنق بعض أهلها اإلسالم  
املشرك مكة  جمتمع  وسط  اإلسالمية  علىو   21  الدعوة  اإلسالم  إنتشار   خطة   من  الرغم  إشتد 

 معظم   اإلسالم  اعتنق  اخلطة   هذه  بسبب   أو   األولون   املسلمون  ينتهجها  كان  اليت  الديين  التسامح 
اليت   22اليهود   من  وكثري  منهم   قليال    إال   والوثنيني  الزرادشتيني  ومجيع   ال مسيحيي ن البالد  أغلب  يف 

املسلمون يذكر  ، فتحها  أنه    ه  1311  عام  استانبول   يف  املطبوع  أمريكا  يف   اإلسالم  كتاب حىت 
اجلديد أبمريكا العامل  إىل  اإلسالم   هو   أمريكا  يف  اإلسالم  بنشر  بدأ   من   أول  إن  ،خبصوص وصول 

 السلطان  علم   فلما   ، الفلبني  يف   عاما   قنصال    يعمل   وكان (    راسل   ألكسندر )    امسه   أمريكي   مهتدي 
 علماء  أحد  كلف   ،اإلسالمي  ابلعامل  واتصاله  ابإلسالم  اهتمامه  خبرب  الثاين  احلميد  عبد  العثماين
 أعلن  اللقاء   وبعد  مانيال   مبدينة   اللقاء  وكان  ومقابلته  به   ابالتصال   اجلداوي  هللا   عبد   وهو   اإلسالم

 هناك   املسلمني   زعماء  ملقابلة   اهلند   إىل   سافر  مث   الرمسي   عمله   من  واستقال   إسالمه (  راسل  ألكسندر )
 .23اإلسالم   نشر  يف   األمل   حيدوه   أمريكا  إىل   وغادرها  أمريكا  يف اإلسالم  نشر   يف املساعدة  وطلب

واألقليات نتاج لضعف دولة   ، للمسلمنيضعف الدولة اإلسالمية وضمور الدور احلضاري الرائد    -
 . 24فال كيان هلم يؤوون إليه وال دولة حتميهم   ،اإلسالم وذل املسلمني

 .25إهنيار السلطة العثمانية ومتزيق العامل اإلسالمي بعد احلرب العاملية األوىل   -
فقد   27أو الشرقي السوفييت    ،من اجلانب العسكري الغريب األورويب  ،26حتالل أرض املسلمني  إ  -

 
 287ص 1ج  -علي بن نيف الشحود اخلالصة يف فقه األقليات  - 21
 (   133ص  5قصة احلضارة ) ج   : ول ديورانتو  - 22
  : األقلية املسلمة يف الوالايت املتحدة األمريكية والتحدايت املعاصرة : أشرف عطية هللا موسى العمري  - 23

 6:كلية الدعوة وأصول الدين ص   :اجلامعة اإلسالمية ابململكة العربية السعودية  -الناشر  
 23ص  : األقليات اإلسالمية وما هبا من أحكام - 24
 24ص  :املرجع السابق  - 25
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فتحاول الدولة احملتلة بطرق خمتلفة طرد   ، حيدث أن حتتل أرض إسالمية من قبل دولة غري إسالمية  
البلد احملتل    ، سكان األرض األصليني   يندمج هؤالء املسلمني مع سكان  أن  كما حدث يف   ، أو 

 .28 وتركستان الشرقية  شرق أورواب واهلند 
اهلجوم على الشرق املسلم عرب حماور فكرية مثل التبشر مما دفع عددا من أبناء املسلمني   إشتداد  -

وإما رغبة   ،إىل طلب العلم واملعرفة من بلدان العامل األكثر تفوقا  إما إعجااب  مبا عندهم من احلضارة
 .29يف اجملاهبة واملقاومة واإلعداد لنصرة اإلسالم واملسلمني 

 
 : لظهور األقليات املسلمة خارج داير اإلسالم ملعاصرةاثنياا األسباب ا

  :اهلجرة وهلا أسباهبا ودوافعها -
ومن أسباب اهلجرة ودوافعها الفرار من التحكم واإلستبداد املنتشر يف أنظمة العديد من دول 

أو  ،30طاردة املعارضني والذين يفرون بدينهم إىل األوطان اآلمنة  ماإلسالمي وما يتبعه من   العامل
املسلمة غري  البيئات  هذه  يف  اإلستيطان  مث  ومن  العمل  فرص  ونقص  الفقر  بسبب   ، اهلجرة 

منهم  دائمة وذلك ألن كثري  املهاجرين هجرة  املهاجرين أبهنم  من  النوع  هذا  البعض  ويصنف 
البالد   العودةوال  31حيصلون علي جنسيات هذه  يرغبون يف  وللهجرة أسباب   ، يعودون أو ال 

العمل  فرص  فيها  تتوافر  اليت  اجملتمعات  يف  العيش  يف  إقتصادي كالرغبة  هو  ما  منها   أخرى 
 .وأسباب العيش الكرمي

  :اإلبتعاث اخلارجي للتعلم وإلكتساب املهارات واخلربات -
فكثري من الدول جتد أهنا حباجة لتنمية كوادرها البشرية من الطالب فتعمد   وأما عن اإلبتعاث

الداخل ولكن الكثري من  لنفع  التجارب من اخلارج  للتعلم وإكتساب هذه  إىل بعث الطالب 
 .قاصدي الدراسة ال يعودون ألوطاهنم بل يتحولون إىل مهارين دائمني

 :السياحة -
ؤوا لفرتة قصرية جدا  )سائحون( مث استهوهتم تلك البالد الكثري من املسلمني يف بالد الغرب جا

 
 287ص   1ج  -ي بن نيف الشحود اخلالصة يف فقه األقليات عل - 26
 26ص    :األقليات اإلسالمية وما يتعلق هبا من أحكام  - 27
ورقة عمل بعنوان)تعريف مصطلح األقليات( جامعة اإلمام حممد بن سعود  : ج لوس بنت فرج القحطاين   - 28

 1  :مية كلية الدعوة واإلعالم صاإلسال
 26ص    :اإلسالمية وما يتعلق هبا من أحكام األقليات   - 29
 24ص   : )بتصرف( األقليات اإلسالمية وما يتعلق هبا من أحكام - 30
 14ص   : التعايش مع الفرق املخالفة للسنة خارج الداير  –الغضبان   - 31
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فأقاموا فيها مؤقتا  أو بشكل دائم وهم ليسوا من املهاجرين عموما  وإمنا مثلهم كمثل املمثلني 
 .32الدبلوماسيني وبعض املثقفني والعلماء أو وكالء الشركات العاملية 

 : القسري والنزوحالتهجي   -
فال خيفي على اجلميع ما تعانيه الكثري من األوطان املسلمة من أزمات ال سيما تلك األزمات اليت 

العنف وخاصة  العربية    إختذت مظاهر شديدة  بعد ما يسمى ابلربيع العريب حيث حتول يف منطقتنا 
النزوح عن أجرب الكثري من األفراد واألسر إىل اهلجرة القسرية و ف ، الصراع السياسي إىل صراع مسلح

البالد   مباالة   غري املسلمة حتت وطأة هذه األزمات ويف ظل الالاألوطان املسلمة واإلنطالق حنو 
وقد  ،والزلت هذه األقليات تعاين خارج الداير أشد املعانة  ، العديد من الدول املسلمة هبذه املعانة

وال الكنائس  مساومات  أمام  ضعيفا   صيدا   بل  هدفا   منهم  الكثري  الغري صار  والتنصريني  رهبان 
  . أخالقية
 : اإلستقطاب والدعوة للتوطيني والتجنيس -

الدول   تتبعها  اليت  الوسائل  من  أصبحت  املهاجرين  وتوطني  اهلجرة  إيل  والدعوة  اإلستقطاب 
البلدان وفق أجندات معينة املتقدمة    غربية ال العامل لعمارة هذه  جلذب األجانب من كافة دول 

دميوغرا أو  إقتصادية  تكون  قد  الدول  غريهاهلذه  أو   البلدان   سكان   أن  الطبيعي   ومن  ،فية 
على  ،هناك  للعيش  وينتقلوا  الدعوات  هذه   تستهويهم   اإلسالمية تعمل  اليت  البلدان  ذلك ومن 

 اإلحصاءات  مكتب   أرقام  وقد أشارت الوالايت املتحدة األمريكية وأسرتاليا ونيوزلندا والسويد  
إستقطبت وحدها    2009لعام    أبملانيا  االحتادي أن   412.400أهنا  أجنيب وال شك  مهاجر 

  .نسبة عظيمة منهم من املسلمني
 : اجلهود الدعوية املعاصرة -

فال خيفى على اجلميع دور الدعاة واألئمة والعلماء وجهودهم الدعوية إلستقطاب غري املسلمني 
اإلسالم و  ايف  للدخول يف  منهم  الكثري  احلنيف  إستجابة  الفطرةلدين   الدعاة  ويستخدم  ، دين 

ومتنوعة متعددة  وأساليب  وسائل  احلديث  ، لذلك  ووسائل   منها  التقنيات  كإستخدام 
 .كاإلنتقال لداير غري املسلمني وخماطبتهم وجها  لوجه  ومنها التقليديؤمترات  وامل  ،التكنولوجيا

  

 
 16ص:   :املرجع السابق  - 32
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 الفرع الرابع: الواقع العددي واإلحصائي لألقليات املسلمة. 
واملهتمني   الباحثني  بعض  يرى  املسلمة، بينما  األقليات  حجم  عدد   أن   ثلث  حوايل  إىل  يصل 

العامل أحناء  يف  العددية   املسلمني  الناحية  احلقيقي،33من  العدد  أن  آخرون  أو   يقول  يكافئ  يكاد 
األقليات  انتشار  وأن   اإلسالمي  العامل  قلب  يعيشون يف  الذين  للمسلمني  العددي  احلجم  يقارب، 

 ومثاهلا والتوسع، ابلتمد د آخذة املسلمة األقليات ظاهرة  أن  و   يغطي أحناء العاملو   املسلمة واسع جدا  
 ليا، وأسرتا الشمالية أمريكا  يف وأيضا   ووسطها، األوروبية القارة غريب   يف املسلم الوجود الواضح

أن   ،34عدداي    ويتعاظم  املسلمني، من  املاليني بعشرات  يُعد   وجود وهو فإننا ال ميكننا  ومع ذلك 
نتغافل ما يراه اآلخرون من أن الواقع اإلحصائي والعددي على هذا النحو غري دقيق ويرجع عدم 

  :الدقة لعدم وجود معلومات دقيقة عن األقليات املسلمة إىل عدة أسباب منها
مسلمني حىت ال عدم رغبة بعض الدول اليت تعيش فيها األقليات يف بيان العدد احلقيقي لل   –  1

وعلى سبيل املثال، فإنه حينما أجري أول تعداد سكاين ، 35يطالبون حبقوقهم ويتعرفون على قدراهتم 
عام   االستقالل  بعد  نيجرياي  يف 1963يف  حجمها  من  تضخِ َم  أن  دينية  جمموعة  حاولت  كل  م 

  .36التعداد، مما أدى إىل إهدار قيمة التعداد 
ال  –  2 من  املسلمني  بعض  يناهلم خوف  ال  لإلسالم حىت  احملاربة  الدول  بداينتهم وخباصة يف  بوح 

عدم ف،37األذى   إىل  بعضهم  يضطر  الدول  بعض  يف  للمسلمني  الديين  االضطهاد  ظروف  في 
ويكس أن املاليني من املسلمني يف االحتاد السوفيايت فقد روى ريتشارد    اإلفصاح عن انتمائه الديين

مسلمني،   ألبوين  ُوِلدوا  يعلنوا الذين  اجملتمع   مل  يف  السياسية  للظروف  نتيجة  لإلسالم؛  انتماءهم 
 يت.االسوفي

أن كثريا  من الدول ترفض إجراء إحصاء لعدد السكان يف دوهلم على أساس ديين حبجة ما يثريه   -3
 قد أصدرت الوالايت املتحدة ول  ،هذا اإلحصاء من النعرات الدينية والعداوات بني فئات الشعب

 .م حيظر إجبار أي شخص على اإلفصاح عن انتمائه الديين1976قانون عام  ك  تصديقا  لذل
أن بعض املصادر اإلسالمية   -4 العديد من اإلحصاءات ومثاهلا  نتائج  نسبة   تقدِ ر   التضارب يف 

 
  :د . يوسف القرضاوي ، 63ص   ، 4مؤسسة الرسالة ط   ،سكان العامل اإلسالمي اليوم  :حممود شاكر  - 33

 144ص:   ، 2ط  :مؤسسة الرسالة   ،أولوايت احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمة 
 4ص  : األقليات املسلمة واقعا  وفقها  :أمحد الر اوي  - 34
 28ص  :األقليات املسلمة وما يتعلق هبا من أحكام - 35
مقالة بعنوان تعريف الدولة اإلسالمية يف دساتري العامل    :د. حممد السيد سليم  ، د. حممد أمحد علي مفيت - 36

 / http://www.alukah.net/culture/0/54655م 2013/ 5/ 18اتريخ نشر األلوكة بتاريخ:  
 28ص  :األقليات املسلمة وما يتعلق هبا من أحكام - 37
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% 35مصادر إسالمية أخرى حبوايل    يف حني قدرهتا% من السكان،55املسلمني يف إثيوبيا حبوايل  
 .38فقط 

أو منظمات غري إسالمية ليس يف مصلحتها   -5 الدول نفسها  أكثر من يقوم هبذه اإلحصاءات 
 . إضافة إىل ذلك أن أعداد املسلمني يف إزدايد    ، لألقليات املسلمة  ى بيان العدد احلقيق

 .39ول غري املسلمة عدم وجود منظمات إسالمية تعن إبحصائيات املسلمني يف الد  -6
لألقليات    احلقيقي  والعدد  اإلحصائي  الواقع  يُ ق د ر  وال  مرتبك  اإلحصائي كذلك  الوضع  وبينما 

يشري إىل أن تعدد 40املسلمة حول العامل على وجه الدقة بقى أن نشري إىل آخر إحصاء توصلنا إليه  
العامل عموما  قد وصل إىل ) تعيش من1.619.314.000املسلمني حول  % 62.1هم نسبة )( 

اهلادي واحمليط  آسيا  منطقة  )  ،(يف  ونسبة 19.9ونسبة  أفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  يف   )%
الكربى15) الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  أورواب2.7ونسبة)   ،%(  (يف  (يف 0.3ونسبة)  ، %   %

  األمريكتني.
سواء مت تقدير   ، هتاورغم ما تقدم فإن األقليات املسلمة تبقى حقيقة هلا واقعها وطموحاهتا ومشكال

 أعدادها احلقيقة على حنو صحيح أو مل تقدر أعدادها املتنامية على وجه الدقة. 
 

  

 
ر البحوث العلمية،  عادل طه يونس: املسلمون يف العامل، أضواء على توزيعهم ومشكالهتم )الكويت: دا - 38

 . 33  -  32م( ص 1980
 
 28ص  :األقليات املسلمة وما يتعلق هبا من أحكام - 39
 Pew Research Center’s Forum on Religion & Publicتقرير مؤسسة )  - 40

Life )   2010لسنة http://www.pewforum.org/2012/12/18/table-
religious-composition-by-country-in-numbers / 
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 الفرع اخلامس: إجيابيات الوجود اإلسالمي لألقليات املسلمة خارج داير االسالم. 
متناهية االسالم كثرية وال    داير  خارج  املسلمة  لألقليات   اإلسالمي   الوجود  إجيابياتفإن  وللحقيقة  

 : وتتحقق يف الكثري من اجلوانب ولكنها حناول أن نتطرق لبعضها يف نقاط كاآليت
 : علمياا وفنياا   اإلسالمية   غيدعم جمتمعات األغلبية  -
اليت  حيث   الدول  من  وغريها  والياابن  وكندا  وأمريكا  املتقدم كأورواب  العامل  دول  من  الكثري  تعترب 

وإقتصادية  وتكنولوجية  علمية  قفزات  عليها   فأصبحت   حققت  تتوافد  اليت  الكربى  املقاصد  من 
اإلسالمي العامل  دول  من  واألكادميني  والفنيني  العلماء  من  املتقدمة  هلم   ،اخلربات  أن  والشك 

اجلامعات  تكاد  فال  والطالب  اجلامعات  ودعم  والتكنولوجيا  العلوم  تطوير  يف  الكبرية  إسهاماهتم 
العلمية   واملؤسسات  البلدان  الكربى  هذه  م يف  مسلمني ختلو  علماء  وفين   ن  علمي  مستوى  على 

 . وأكادميي متقدم
 : دعم الثقافة والفكر يف اجملتمعات غي اإلسالمية -

 الفكر   إثراء  يف  املساعدة   خالله  من   ميكن  كبري   وفكري  ثقايف  مبخزون  حيتفظون  املسلمني  أن   شك  ال
 ثقافة   ،اجلديد  اجليل   أبناء  من   وخاصة  املسلمة   األقليات   عند   تتشكل   بدأت   حيث   ، العاملية  والثقافة
 ومع   ،وديننا  حضارتنا  وثوابت  وقواعد  أسس  عن  تتخلى   أن  غري   كافة اجملتمعات من  تناسب  إسالمية
يف دول األكثرية غري املسلمة فإنه   املدارس  يف   اإلسالمية   والثقافة   اإلسالمي   الدين  تدريس  اعتماد 

 . اإلسالمية وخمتلف الثقافات العامليةالثقافة    بني  مشرتكة أرضية  إجياد  على  أمر يساعد 
 : يف جمتمع األغلبية القيم واألخالقيات  دعم -
 كبري   بدور  تقوم  أن  اإلسالمية  للجاليات واألقليات  ميكن   ولذلك  واحدة  األداين   يف  األخالقية   القيم

 وحماربة  ،احلقوق   وصون  ،الكبار  واحرتام  ، مستقيمة   تربية  األبناء  وتربية  ،العائلة   على  احملافظة   يف
 وغريهم   املسلمني   بني  مشركة   مجعيات   تشكيل  يتم   حبيث   ، واملنكرات  والفواحش  ، األسرة  تفكك
 .41شابه   وما  اجلنسية   واحلرية  ،واإلجهاض   ، املخدرات  حملاربة
 : وخيية  إنسانية  القيام أبدوار وخدمات  -

الكثري  هناك  اإلسالمية   حيث  اخلريية  داخل   احملتاجنيمن    الكثري   مبساعدة   تقوم   اليت   اجلمعيات 
املسلمة األقليات  فيها  تقيم  اليت  املساعدات   وتقدم   ، اجملتمعات  دوهلا   ، العامل  أحناء  مجيع  يف   ابسم 

 رفع  بشعار  أوىل   فاملسلم  ،واملظلومني  الناس  عن   الدفاع  جمال  يف  تنشط  فيحسب هلا ذلك كما أهنا
 . لبشرهتم  لون  أو  ولغتهم   ودينهم   جنسهم  عن  النظر  بغض  العامل  أحناء  كل  يف  املظلومني   عن الظلم

 : التعريف ابإلسالم ونشر الدعوة اإلسالمية -
املسلم املغرتب أو املسلم املقيم داخل اجملتمع الكافر هو سفري األمة اإلسالمية وواجهتها املشرفة 

 
 مقال بعنوان املسلمون يف اجملتمع الربيطاين .. الواجبات واملعوقات   :حافظ الكرمي  - 41
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عن   مرتفعا   أبخالقه  متعاليا   وعبادته  ملناسكه  مقيما   دينه  على  قابضا   إن كان  سيما  الصغائر ال 
فاإلسالم واألمة يف حالة ضعفها وتراجعها اليوم حيتاج لوسائل متنوعة لنشره ولقد كانت   ،والدناي

نشر   يف  املهم  دورها  اإلسالمي  التاريخ  عرب  املسلمة  قدميا  إنتشر  فدعوة  اللألقليات  عن   اإلسالم 
سكان البالد األصليني حبسن أخالقهم   واوقد أعجب   ، طريق التجار الذين جابوا أفريقيا وآسيا وأورواب

وأمانتهم ومجيل تعامالهتم فكان ذلك هو سبب إنشراح صدورهم للدخول يف اإلسالم ملا رأوه يف 
الصفات،   وعظيم  األخالق  مجيل  من  به أهله  اإلسالمية    فدخل  الدول  أكرب  يف  اآلن  اإلسالم 

وسط  دول  وكل  الروسية  واجلمهورايت  وأفغانستان  وابكستان  واهلند  والصني  وماليزاي  كأندونيسيا 
  .42 وجنوب أفريقيا

 : نقل التجارب واخلربات اليت تنفع املسلمني -
 فقال  والقائمة  السابقة   األمم  أحوال  يف   والتدبر  األرض   يف   ابلسري   لدينا األمر الرابين  أننا  شك   فال

 السري  ألن   األرض  يف   ابلسري  أمر  وإمنا[20:العنكبوت  سورة( ]فانظروا  األرض  يف  سريوا  قل )  تعاىل
 لغةَ   تعل مَ   فمن   أخرى   بلغات  والتحدث  والثقافات   العلوم   ومعرفة  ،43  مجة  مشاهدات   الرائي  إىل  يدين
 عن   االستغناء  الميكننا  لدرجة   منافع  وتبادل  انفتاح  عصر   يف  نعيش  وألننا  ،44  مكَرهم  أمنَ   قوم  

 على   والتعرف  والبحث   اخلربة،   وتعميم   الفهم،  يف   املشاركة   لزاما   يصبح   البلدان   هذه   يف   املنتجات 
 األمم   جتارب   على   تطلع  فحني  اجملتمعات   وتطوير  الدولة   بناء  يف   خمتلفة  وطرق  جديدة   خربات 
 هبا  مرت   اليت  األخطاء  وتاليف   احمللي،   جمتمعك   لتطوير  األفضل  اقتباس  غري  متلك   ال   45األخرى

 . اجلانب  هذا  يف   فاعل   دور   هلم   واملبتعثون   البلدان   هبذه  املقيمة  األقليات   ولعل   ، األخرى  اجملتمعات
 

 وحدة املصي  -
الغربة، وحدة املصري، وهذا ما جيعل أفراد هذه األقلية يتوقعون  ومن إجيابيات األقلية املسلمة يف 

أل لذلك  ي  الطوارئ  األسباب،  من  من سبب  أنفسهم  حلماية  هبم،  خاصة  جتمعات  إىل  يلجؤون 
عوادي احلاجة امللحة، للوقوف يف وجه العوز املستمر، وحلماية أنفسهم من الذوابن واالنصهار، يف 
بوتقة جمتمع غري متقيد ابلقيم اليت نشأ عليها أفراد األقلية املسلمة؛ من األخالق واحلشمة والغرية 

غال متحلل  والعرض  الشرف،  اخلنزير على  حلم  والشراب، كأكل  والطعام  السلوك  يف  القيم  من  ب ا 

 
 37ص  ، دار اإلميان واحلياة ، حورات اإلنسان املعاصر  : الشيخ فوزي حممد أبو زيد - 42
 230/ 11: التحرير والتنوير  :حممد الطاهر عاشور  - 43
 1/58 -الفتاوى احلديثية    :الوداعي - 44
 م  2011( مايو  15680جريدة الرايض العدد ) ،من مقال يف االبتعاث سبع فوائد   :فهد عامر األمحدي  - 45
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يضاف إىل ذلك دعم قضااي العامل اإلسالمي والدفاع املشروع عنه يف   ،46وغريها   وشرب املسكرات
 . هذه الدول أو غريها سلوكيات معادية للعامل اإلسالمي أو بعض دوله أو بعض أفراده  حال إنتهاج

  : التحدايت واملخاطر اليت تواجه األقليات املسلمة خارج داير اإلسالمالعنصر الثاين

فهم  اإلسالمية  لألمة  واملعاصرة  الكربى  احلقائق  من  حقيقة  هي  اليوم  العامل  يف  املسلمة  األقليات 
ورفعة شأهنم حيسب هلم   ،اجملتمعات غري اإلسالمية اليت يقيمون فيها  وسط حبار   نسيجها وسفرائها

من املفرتض أن تتداعى له األمة إنتباها  وعون    تحول إىل وجعتولعموم املسلمني وتراجعهم ومعانهتم  
فعن النعمان بن بشري رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا فتلك هى تعاليم الدين احلنيف  حىت يزول  

عليه وسلم قال )مثُل املؤمنني يف توادِ هم وترامِحهم وتعاطِفهم كمثِل اجلسِد الواحِد إذا اشتكى منه 
اجلسدِ  سائُر  له  تداعى  والسهِر(عضٌو  ابحلمى  فإن    وبطبيعة   47  وسط احلال  املسلمة  لألقليات 

مشكالت   أو ما تقدمه من دعم وعون  ،وبكل ما تكنه من صلف وعدوانية  األكثرايت غري املسلمة
وخماطر كبرية   و وحتدايت  ملا    وأكرب  أكثرأقسى  داخلنواجهه  قد  صعوبة  عابرة  مشكالت   من 

 : ذه املخاطر والتحدايت ما يليجمتمعاتنا اإلسالمية يف الداخل ومن ه
  

 
 األقليات املسلمة يف العامل مقال منشور مبوقع شبكة األلوكة  : د. أمحد اخلاين - 46
 http://www.alukah.net/world_muslims/0/49283 / 

مشكلة   : صححه األلباين ، (132/ 1أمحد شاكر: عمدة التفسري )  ، (208/ 28ابن تيمية: جمموع الفتاوى )  - 47
 ( 105الفقر الصفحة أو الرقم) 
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 وخماطر دينية.  الفرع األول: حتدايت
متناهية وال  وقدمية  حتدايت كثرية  املسلمية  األقليات  تواجهها  اليت  الدينية  والتحدايت   ، املخاطر 

وإن زادت مسالبها فهناك وختتلف من مكان آلخر ومن بيئة إىل أخرى ولكنها متشاهبة إىل حد بعيد 
 : ومنها ما يلياإلجيايب  
 : حظر وجترمي وتقييد ممارسة العبادات وإقامة الشعائر اإلسالمية  -

رغم أن الكثري من الدولة غري اإلسالمية ال سيما من الدول الغربية تدعي أهنا دول مدنية وتدعم   
تنتهج من وسائل التضييق على   ا  مبا فيها حقوق األقليات ولكن الكثري منهاحقوق اإلنسان عموم

إىل التقرب  يبتغي  الذي  املسلم  فتجعل  منغلق  عنصري  هو  ما  حتديدا  كل  املسلمة  هللا األقليات   
ذلك  أمثلة  ومن  والقوانني  التشريعات  من  ثلة  عرب  ومعاقبته  توقيفه  جيب  جمرما   العبادات  وممارسة 

جترم   اليت  املرأة   ،48املالبس  بعض ارتداءالتشريعات  حجاب  وحتديدا   اإلسالمية  املالبس  ومنها 
وال يباح هلا تركه   ،مثل سائر العبادات  احلجاب فريضة هللا على املرأة املسلمة املسلمة مع العلم أبن  

فيه موطن كانت  أي  يف  املعاصرين  أو  السابقني  املسلمني  علماء  عموم  اإلضطرار   ،عند  عند  إال 
كن هذه الدول ومنها فرنسا وتركيا لو ،49ولفرتة مؤقتة وبضوابط معينة عند بعض العلماء املعاصرين  

مل    وغريها أهنواليت  على  احلجاب  قضية  إىل  شخصيةتنظر  قضية  يف   ا  الفردي  احلق  عليها  يسري 
 ، 50بل ذات أبعاد إسالمية ابلدرجة األوىل   ، االختيار واإلرادة، وذلك ألهنا مسألة ذات أبعاد دينية

غري الدينية 51  العلمانية   م أن حجاب املرأة املسلمة يشكل خطرا  على إيديولوجيته  همدركوذلك إل
 على من خيالفها. ه بقوانني توجب العقوبةمنع   واولذلك قرر 

الديين  الدول    يف بعض   يشرتطو  للقيام ابلنشاط  املساجد واملدارس كإنشاء  احلصول على ترخيص 
واملؤسسات  واملالجئ   الدينية  أخرى    ،52اخلريية كاملستشفيات  أهداف وتشرط دول  معارضة  عدم 

اجلماعة االجتماعية   ونشاط  للعادات  إقامة  و   ،53  الدينية  حق  ذلك  يف  والصالة يدخل  الشعائر 
  .وإنشاء املساجد

عباداهتم أتدية  من  املسلمني  متنع  أو  لتضيق  قرارات  وتسن  إجراءات  تتخذ  الدول  من   ، والكثري 

 
 30ص   : حنو فقه جديد لألقليات املسلمة - 48
 100ص  :من التحدايت الدينية منع احلجاب - 49
  -العدد الرابع27د. أمحد إدريس الطعان. جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية . اجمللد   - 50

 214,ص 2011
 216:املرجع السابق  - 51
 44ص   : حنو فقه جديد لألقليات املسلمة - 52
 43املرجع السابق ص   - 53
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سنة من دخول املسجد   50فالكيان الصهيوين احملتل مثال  أصدر قرارات ملنع املصلني فوق عمر  
الصينية  ومثلها    ،األقصى مت السلطات  أتدية  طائفة  نع  اليت  من  املسلمة  والصوم اإليغور  العبادات 

الرئيسية   هيالسيالسى   األثيوب   الرئيس  كان   إثيوبيا  وىف   ،حبجج واهية  الذي هو من اركان االسالم 
  إبغالق  قامو   هناك،  اإلسالمية  الصحوة تنامي من  خوفا  والسفر آلداء فريضة احلج  الصالة  أداء مينع
 فيها  األغلبية  ميثلون  كانوا  املسلمني  أن  مع  إثيوبيا  ومدن  قرى  يف   املوجودة  املساجد  كل

 ل   مسح   املسلمني   ضد   القمعية   سياسته   على  الدولية   الضغوط   لبعض   ونظرا  أنه   إال %(  67)آنذاك
فيها   ،54عام  كل  احلج  مناسك   أبداء  فقط  مسلم(  300) تعيش  اليت  الدول  من  الكثري  أن  كما 

األقليات املسلمة من مواطنيها من حقوقهم يف بناء األقليات تنتهج ما هو أقسى لتقويض حقوق  
ا ومالحقة  املساجد  وهدم  اإلسالمي  الدين  حلظر  قوانني  أصدر  بعضها  إن  بل  ملسلمني املساجد 

تزايد اهلجمات العنصرية ضد ، إضافة لذلك ت55  2013ملصلني ومن هذه الدول دولة أجنوال  عام وا
وهو ما يشكل معضلة تواجه األقليات اإلسالمية يف   ،بشكل دائم56  أورواببعض دول  املساجد يف  

أن الدول الىت تتعامل مع األقليات املسلمة بصورة   يضاف إليه   ،57اخلارج فالصالة هى عماد الدين
فإهنا االثنية، رغم تالدينية و   تهم جاهل صفت ت  أقل تشددا   لطبيعة   تعامل معهم بصفتهم  خمالفة ذلك 

 58لألنشطة الثقافية والرتبوية دون األنشطة الدينية   املعونت هلم   اإلسالم، وما يرتتب عليه من تقدمي 
 .   ومنها إنشاء املساجد واملدارس ودعم العمل الدعوى اإلسالمي 

 :وأثرها على العبادة االعراف والتقاليد االجتماعية السائدة يف البلدان الغربية -
غري السلوكيات  تعرتيها الكثري من ال  إسالميةري  االعراف والتقاليد االجتماعية السائدة يف البلدان الغ

اإلسالمىشرعية   الدين  ا  ، يف  على  جمربا   املسلم  يكون  املنكرات وبسببها  مشاهدة  على  لتعود 
األخالقية  للعقيدة  59واألوضاع  واألبقار،املخالفة  األواثن  عبدة  وخمالطة   ،والصلبان  ، كمشاهدة 

والسكارى والشواذ  التحدايت   ،العرااي  من  وحدها  تعترب  اليت  اجلنسية  اإلابحية  حالة  إىل  إضافة 
بل تواجه كل إنسان يعيش يف جمتمعات هلا مثل   ،العظمى اليت تواجه ليس األقليات املسلمة وحدها

 
 44،  43األقليات اإلسالمية يف العامل، ص  -حممد على ضناوى   - 54
 رير إخباري لقناة اجلزيرة اإلخبارية عن وضع املسلمني أبجنوال: تق  - 55
(https://www.youtube.com/watch?v=5NG6m11Sfmk ) 

تقرير صحفي بعوان تزايد اهلجمات العنصرية ضد املساجد يف أورواب   : وكالة األنضول اإلخبارية  - 56
http://www.aa.com.tr/ar/news/376878 

الكايف الشاف    :حديث رواه ابن حجر العسقالين عن عمر بن اخلطاب عن النيب صلى هللا عليه وسلم  - 57
(11 ) 

 44ص   : حنو فقه جديد لألقليات املسلمة - 58
 ( 94/ 26مة للبحوث واإلاتء ابململكة العربية السعودية: ) فتاوى اللجنة الدائ - 59
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العادات الشهوانية غري األخالقية ا  ،هذه  ملسلم عن دينه إن وكل ما تقدم قد يكون سببا  يف فتنة 
جتعلها مضطرة إىل أن منها    امللتزمة   حىتواحلقيقة الصادمة فعال  أن ظروف األقليات    ،إستجاب هلا

خمالفات شرعية   فيها من  مبا  األغلبية  احلياة يف جمتمع  مع  مرحلة  تنساق  هذا فيها  اىل  تسويغ  من 
وإندجمت   متاما    اعليه  ت تعود  قدا  الفرز بني احلالل واحلرام ألهن  يهاحبيث يصعب عل   البائس  الواقع
 . 60اجزءا  من حياهت  ت وأصبحمعها  

 : إحنراف بعض األقليات وتشدد البعض اآلخر -
البالد   اإلحنراف أيتىو  الطوائف اليت حتسب على اإلسالم واملسلمني واليت تستوطن هذه  من قبل 

يف الواقع ال أتمتر أبوامر اإلسالم وال تنتهى بنواهيه وهو ما يشكل إعاقة وحتداي  على   ولكنها،أيضا  
لمسلمني اجلدد عندما حتدوهم الرغبة يف يف به بصورته الصحيحة ال سيما لتقدمي اإلسالم والتعر 

الفة وضالالهتم فتنبين عقيدهتم مشوهة مارقة خم  على دينهم اجلديد فينهلوا من غي املنحرفنيالتعرف 
فقد ،  وتكون عبادهتم وطاعاهتم خمالفة ملا أمر به هللا ورسوله  ،لكتاب هللا وسنة نبيه إن إستجابوا هلم

ينتسب ألمة اإلسالم كل من قال ال إله إال هللا ومنهم الذين يعتقدون أبولوهية  ذكر البغدادي أنه ال 
األرواح وتناسخ  احللول  مذاهب  ويعتقدون  بن  األئمة  يقولون  آخر والذين  يف  اإلسالم  شريعة  سخ 

 . 61ومنها الفرق اليت ظهرت بعد دولة اإلسالم  ،الزمان ومن يبيح ما حرم القرآن
واملمارسة  للفهم  نتيجة  ابلغرب  لإلسالم  مالزمة  مسة  أصبح  أنه  يدعي  فالبعض  التشدد  عن  أما 

مبادىء لتعلم  املتعطش  الشباب  ذلك  يف  ويستوي  ابلغرب  املسلمني  من  لكثري  الدين   اخلاطئتني 
احلنيف وكذلك الذين نصبوا أنفسهم علماء وشيوخ ودعاة وهم يف احلقيقة ليس هلم من العلم حىت 

أحكامه والتشدد    ،62إمسه  وتطبيق  الدين  معرفة  التقصري يف  يقابل  غلوا  وهو  الدين  وتتبع    ،63مسا ه 
دول األغلبية عندما تكون ابطشة أساليب قمعية جتاه هؤالء اإلسالميني فتستحل أمواهلم وممتلكاهتم 

تواجههم   ،64وأرواحهم   أن  اليت تصحح هلم املسار قبل  الدينية  املرجعية  ال سيما مع عدم وجود 
 . هذه األنظمة أبساليبها القمعية

 :مشكالت تتعلق بتأدية العبادات -

 
 حوار صحفى لوكالة أنباء التقريب   : الشيخ علي احلكيم - 60
(http://www.taghribnews.com/vdcd9o0x.yt0kk6242y.html  ) 

 13ص   :مقاصدية   األقليات يف املنظوراإلسالمي : د ز كمال السعيد حبيب - 61
 178ص  : مشكالت دينية لألقليات - 62
نشر سلسة املعارف اإلسالمية ص  :املذاهب والفرق يف اإلسالم النشأة واملعامل  :د . صائب عبداحلميد  - 63

109 
 177ص  : مشكالت دينية لألقليات - 64
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املش أسباهبا  أما عن  وهلا  ومتنوعة  فهي كثرية  الصحيح  بشكلها  العبادات  بتأدية  تتعلق  اليت  كالت 
 ،ومنها عدم أتدية الصلوات يف أوقاهتا نتيجة لعدم التوعية املطلوبة  ،املختلفة ومعوقاهتا اليت ال حتصى

قد تكون كما أن اللغة    ،ومفارقة اجلماعة نتيجة ندرة املساجد أو قلتها أو بعدها عن موطن املقيم
عائقا  يف فهم صحيح الدين وقراءة القرآن ال سيما مع ندرة وجود املطبوعات اإلسالمية ابللغات 

على جواز أتدية الصالة ابللغة األجنبية ملن ال جييد أو حيسن   65األجنبية وذلك رغم إتفاق العلماء
يضاف إىل ذلك املشكالت اليت تسببها العوامل الطبيعية كطول النهار الذى يصل ملا   ، اللغة العربية

يقرب من عشرين ساعة يف دول مشال العامل وهو ما يعين عدم القدرة على أتدية عبادة الصوم اليت  
 . سالمهي ركن من أركان اإل

 : الطعن يف العبادة وتشويه الدين  -
وهى حيلة من احليل اليت يقوم عليها املبشرين خصوصا  ودعاة الكفر عموما  يف املناطق اليت تقطنها 

يُ  مبا  وقيمه  الصحيح  الدين  أهلها  ليعلموا  املسلمني  علماء  يصلها  مل  اليت  املسلمة  عمل األقليات 
ابهلل  واليقني  قلوهبم  اإلميان  يف    ،يف  واحلمالت  احليل  هذه  فقرا  الطرف  وتتكثف  األكثر  األسيوي 
الذي ال يعرف حقائق اإلسالم كاملة فيستجيب للمبشرين أمام   اإلفريقي املسلم وكذلك يف الطرف  

مغرايت احلياة أو قسوهتا ونظرا  للحاجة والفقر املنتشر بني معظم هذه األقليات فقد كان التجاوب  
 .66للدرجة   عض هذه األقليات كبريا  من ب

 : اإلعرتاف الرمسي ابلدين اإلسالمي ودعم املسلمني يف الدول املتقدمة
املتقدم   العامل  دول  من  الكثري  فإن  تقدم  ما  عكس  املسلمني كوعلى  أعطت  وكندا  وأمريكا  أورواب 

دينا  رمسيا    هذه الدول ابلدين اإلسالميبعض  الكثري من حرايهتم يف ممارسة العبادة بل لقد إعرتفت  
ودعمت  به  أكثر   وإحتفت  بشكل  اإلسالم  أبناء  ختدم  إسالمية  جممعات  بناء  عملية  يف  املسلمني 

 يطبق  إسالمي  شرعي  جملس   اليت دشن فيها أولوبعضها مسح بتطبيق الشريعة كدولة كندا    ،فاعلية
كما أن الكثري من هذه الدول يسمح للمسلمني مبمارسة الدعوة   ،م1994  عام  اإلسالمية  الشريعة

اإلسالم   معوقاتإىل  أية  دون  اإلسالمي  الدين  للدخول يف  املسلمني  غري  أية   ،وإستقطاب  ودون 
أخالقيات    الصورة املناسبة للمسلم احلق وإعالءتقدمي   لدى املسلمني يف   يقات ويبقى التحدى مضا

 . يةتعاليم اإلسالم الاألخالقيات و   ههذ اإلسالم اليت ال شك يتقدم هبا أي جمتمع تظهر فيه
  

 
 ( 324/  1البحر الرائق، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية ) : ابن جنيم -65
 
ص  :كلية العلوم اإلجتماعية،جغرافية العامل اإلسالمي,مطبوعات جامعة أم القرى السعودية  : املسعوديهنا  - 66
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 وخماطر اجتماعية.   الفرع الثاين: حتدايت
 : موحد يف جمتمع األغلبية  األقليات املسلمة كنسيج إجتماعي  •

الدين اإلسالمي والدولة اإلسالمية   للتحول اإلجتماعى من شكله الراع   مه لقد كان  اة احلصريون 
شكله األخالقي اإلنساين املتماسك فقضى بذلك على نعرات اجلاهلية ورسخ ملفهوم لالقبلي اهلش  

تعاىل )  الواحدة فقال  فاتاألمة  أمة واحدة وأن ربكم  أمتكم  املؤمنون  (قونهذه  رقم  )سورة  بل    (52  :آية 
فقال   والسنة  الكتاب  بلبنات  املشيد  الواحد  والبيت  الواحدة  األسرة  املؤمنون ملفهوم  إمنا   ( تعاىل 

رقم)(  إخوة   احلجرات:آية  فكانت هذه التعاليم اليت بللورها املسلمون األوائل بشكل عملى   (10  سورة 
ولكن   ،يف الداخل واخلارج  اإلسالمية  يعاين منها الفرد واجلماعةقد  مقاومة ووقاية من األمراض اليت  

اإلطار   هذا  يف  األكثرية  جمتمع  يف  املسلمة  األقليات  تواجه  اليت  املخاطر  الطوائف من   كثرة 
الواحد  املسلمة  والقوميات  القطر  مبادئها وطريقت  داخل  طائفة  فلكل  توحيد جهودها  يف   هاوعدم 

فيما   حدث نزاعات قبلية ت الىت ختالف الطوائف األخرى واليت أحيان  قد تتصادم ف  العيش والتواصل 
ال خيدم هذه األقلية بل قد يشوه صورة املسلمني عموما ، ومنها   67بينها مما يتحول إىل نزاع سياسي

اجلأيضا    جهودها    الياتكثرة  توحيد  وعدم  جالية ف املسلمة  خاصة   لكل  مجعيات  فهناك  مجعياهتا 
ابلعرب ومجعيات األتراك وكذلك لإليرانيني واهلنود وغريهم وهذا ال يساعد على وحدة األقلية بل 

لنسيج اإلسالمي يف جمتمع األغلبية نسيج رخو قابل لإلنصهار داخل هذه وهو ما جيعل ا،68تفتيتها 
 . بكل قيمها وتعاليمها املخالفة لإلسالماجملتمعات  

 : وضع األسرة املسلمة يف جمتمع األغلبية  •
 شرع هللا النكاح يف اإلسالم وحرم الزن فقال تعاىل )وال تقربوا الزن إنه كان فاحشة وساء سبيال (لقد  

وجعل النكاح أو الزواج   ، بل أنه سبحانه وتعاىل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن (  32)اإلسراء:
 )الرجل(   يف التعريف البسيط هي األب  واألسرة  ،يف اإلسالم  األسرةهو السبيل الشرعي إىل تكوين  

األم واألسرةواألطفال  )املرأة(  و  تشكيلانواة    ،  يف  االجتماعي  األساس  ومتثل  وبناء   جملتمع، 
ومن مهام األسرة اإلبقاء 69  شخصيات أفراد اجملتمع حيث تضفي على أبنائها خصائصها ووظيفتها 

احلكيم الشارع  سن ه  ما  وفق  البشري  النوع  اجملتمعات و   ، على  أساس  هي  اليت  األجيال  تربية 

 
  :كلية العلوم اإلجتماعية،جغرافية العامل اإلسالمي,مطبوعات جامعة أم القرى السعودية  : هنا املسعودي - 67
 22ص
 26ص  :املرجع السابق  - 68
مقدمة لندوة اجملتمع واألمن املنعقدة بكلية امللك فهد األمنية   د . إدريس بن حامد حممد. ورقة عمل - 69
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يواجه املسلمون سرة كما هلا مشكالهتا يف الداخل فإن هلا حتدايهتا يف اخلارج حيث  واأل  ،70البشرية
وتكوين   سائل األحوال الشخصيةمبيف جمتمع األكثرية الكثري من املشكالت والتحدايت اليت تتعلق  

وما يرتتب على هذا الزواج من إشكاالت وآاثر   ، األسرة ومنها أحكام الزواج من غري املسلمات
املسلمة وخيمة   األسرة  املسلم حيث   ،على  غري  من  املسلمة  زواج  الديين من  املانع  إسقاط  وكذا 

يستتبع  وما  الشرعي  الزواج  إعتبار  وإسقاط  ديين  وليس  طابع مدين  ذات  الزواج  إجراءات  جعلوا 
ذلك من إشكاالت قدرة الزوجة على تطليق نفسها من زوجها بدون إرادة الزوج، وعدم قدرة الزوج 

ملشاركة واملقامسة عند وا  ،إال من خالل احملكمة مع ما يستتبع من آاثر يف مال الزوجني  على ذلك 
 ، وتقرير منع تعدد الزوجات،وعدم التقيد بعدد الطلقات واألصول املعروفة يف ذلك شرعا    ،الطالق

ممنوع  ولو مع احلاجة أو الضرورة الشرعية مع إابحة اخلليالت والتعدد يف ظل هذه القوانني أمر حمرم
ومن ذلك أيضا  عدم اإلعرتاف مبوانع الزواج إال وفقا  للقانون املدين وهو خمتلف يف بعض جوانبه 
مع األحكام الشرعية وما حيصل من أحكام الزواج الصوري الذي يلجأ إليه راغبوا اإلقامة يف تلك 

الزوجة وبقاء زوجها   مما يرتتب على إسالم  ،البالد بغرض احلصول على التصريح ابإلقامة أو اجلنسية
على داينته إىل أمور أخرى تتعلق أيضا  ابإلرث وهل يقع توزيعه وفقا  للقانون املدين وهل يقع توزيعه 

 .71وفقا  للقانون املدين الذي خيالف الشريعة وأحكام الفرائض املقررة حلكم األنصبة بني الورثة  
 :التنشئة والرقابة على األبناء •

خبصوص تربية األبناء ورعايتهم املسلمة    قلياتاملخاطر اليت هتدد األأكرب العوائق و القوانني هي من  
فال وصاية   سنا  معينةإذا بلغ أحدهم  فاألسرة علي أبنائها،    ةنع قوام مت  حيثرعاية إسالمية شرعية  

خذ أيالقانوين  السن  فبعد بلوغ االبن    لقانون،ابقد يواجه    تهوإذا حاول التدخل يف حيا  ،ه لألب علي
األخطر من ذلك الدراسات والثقافات اجلنسية اليت تدرس يف املدارس  ،  72حريته ويعيش مستقال   

ويتم التحريض على ممارساهتا دون ضوابط شرعية بني الطالب يف سن مبكر مما قد   كمادة أساسية 
هلوة بني اإلبن وأبويه وهو ما قد يصنع ا  ،لك يؤدي إيل إفساد النشء ومترده على الدين الذي حيرم ذ

 .إن مل توجد احليل اليت متنع حدوث ذلك  وبني الصغري والعقيدة 

 
 2ص  :حتدايت تواجه األسرة املسلمة يف الغرب : د.طاهر مهدي البليلي- 70
حبث مقدم لكلية اللغات جامعة املدينة   :مشكالت األقليات يف اجملتمعات الغربية  : مروة حممد الصغري - 71

 العاملية مباليزاي 
أحوال مسلمي أسرتاليا يف حوار مع  :حوار صحفي بعنوان:الشيخ اتج الدين حامد اهلاليل مفيت أسرتاليا - 72

 مفتيها 
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واإلنصهار  الذوابن  حالة  أن  تقدم  ما  إىل  جمتمعات   ويضاف  يف  املسلمني  من  السابقة  لألجيال 
األ تنشئة  هلا آاثرها يف عدم  املسلمة  فاألغلبية غري  الصحيحة  اإلسالمية  التنشئة  هناك حقيقة بناء 

الثاينواضحة   اجليل  املسلمني    والثالث  أن  الذكرايت، أصبحوا  من  إال  اإلسالم  من  حيملون  ال 
كون اجليل الثاين و ي  مات بقاء الوجود اإلسالمفتغريت أمساؤهم وضاعت هويتهم لعدم وجود مقو 

 إضافة إىل ما تعانيه   الثالث ال حيسن لغة ثقافته ودينه، كما جيهل مبادئ العقيدة والشريعة اإلسالمية 
املسلمة االجتماعية مانعدام  و   نقص  من  عموما    اجملموعة  والرعاية  الرتبوية  التنشئة  وتقنيات  ناهج 

 جيل  بني  والفكري  الثقايف   املستوى   يف  تفاوت ع احملاولة فإن هناك مثة، وحىت م 73والتثقيف اإلسالمي 
 معينة   وثقافية  اجتماعية  بيئة  يف  ونشأوا  تربوا  قد  أميون  الغالب  يف  هم  الذين   فاآلابء  واألبناء،  اآلابء

 اجلديد   الوسط  يف   لالندماج  واجتماعيا    وعقليا    نفسيا    مهيئني   وليسوا  للتفكري،  معينا    منوذجا    وميثلون 
ولدوا فإن   قد  هم  إذ  احلال،  هذا  غري  على  البلدانيف    األبناء  بعاداهتا   ، هذه  نشأهتم  وتشبعوا يف 

وقيمها وأصبحوا منسجمني فيها أكثر من انسجامهم يف ثقافة اآلابء اليت غالبا  ال يستوعبوهنا وال 
 . الواقعية اهتم  يف بيئ74يؤمنون بصالحيتها وجدواها 

 : التعاطي مع أحداث جمتمع األغلبية  •
اإلجتماعية  األحداث  مقياسا  إلثبات   متثل  اإلسالمية كاألعياد واملناسبات  الدول غري  املختلفة يف 

نوااي األقليات اإلسالمية  العاملي عن املسلمني   ،حسن  يروجها اإلعالم  اليت  الصورة  لرفع  وضرورة 
األحداث هذه  مع  للتعاطي  قابليتهم  وعدم  املسلمني  من كمواطنني    املسلمونو ،برجعية  هذه  يف 

ابعتبارها جمتمعاهتم،   ري إسالمية على االندماج اإلجيايب يف اجملتمعات الغنيحريص  الطبيعي أن يكونوا
التخلي عن هويتهم والذوابن ألن ذلك يف نظرهم هو انتحال لشخصية اآلخر وهو ما ال تقبله  دون
 ، ولكن هناك حتداي  كبريا  يتمثل يف مدى مشروعية ذلك وقبوله يف الدين اإلسالمي  ،السليمة  لالعقو 

 ةانع امل  أجازوا التعاطي مع هذه األحداث وعدم  75بينما األمر كذلك فإن بعض الفقهاء املعاصرينو 
ال   من اليت  ابلبطاقات  أو  مشافهة  املناسبة،  هبذه  اإلسالمي  املركز  أو  املسلم،  الفرد  يهنئهم  أن 

لكلمات املعتادة للتهنئة يف مثل ابو ،تشتمل على شعار أو عبارات دينية تتعارض مع مبادئ اإلسالم
املة اجمل كلماتب ال تشتمل على أي إقرار هلم على دينهم، أو رضا بذلك، إمناحبيث هذه املناسبات 

وإحتجوا بقوله تعاىل من قبول اهلدااي منهم، ومكافأهتم عليها،    وكذلك عدم املمانعة،  تعارفها الناس
َهٰ ُكُم   ينِ َلم  يُ َق ِٰتُلوُكم  ىِف  ٱل ِذين َ َعِن    ٱّلل ُ "ال يَ ن    ِإن  َوملَ  خُي رُِجوُكم  مِ ن ِديَٰ رُِكم  َأن َترَبُّوُهم  َوتُ ق ِسطُۤوا  ِإلَي ِهم    ٱلدِ 

 
 3:2ص  :حتدايت تواجه األسرة املسلمة يف الغرب :د.طاهر مهدي البليلي  - 73
 5ص :املرجع السابق -74
النوازل اإلجتماعية  ، 110:108ص   : الشيخ العالمة/ عبد هللا بن بيه: صناعة الفتوى وفقه األقليات  - 75

 وهي فتوي للشيخ القرضاوي أيضا    ،40ص  : د. حممد بن حيي بن حسن النجيمي : داير اإلسالمخارج 
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َهٰ ُكُم    ٱل ُمق ِسِطنيَ حيُِبُّ    ٱّلل َ  َا يَ ن   ينِ قَ ٰتَ ُلوُكم  ىِف    ٱل ِذينَ َعِن    ٱّلل ُ ِإمن  َرُجوُكم مِ ن ِديَٰ رُِكم  َوظَٰ َهُروا  َعَلٰى   ٱلدِ  َوَأخ 
ُهُم   لَ ِٰئَك  يَ تَ َوهل ُم  فَُأو  ُهم  َوَمن  تَ َول و  رَِٰجُكم  َأن  صلى هللا النيب  وألن    ،[9-8متحنة:  " ]املٱلظ  ِٰلُمونَ ِإخ 

قبل هدااي غري املسلمني مثل املقوقس عظيم القبط مبصر وغريه، بشرط أال تكون هذه   عليه وسلم
  اهلدااي مما حيرم على املسلم كاخلمر وحلم اخلنزير. 

 : الوضع اإلجتماعي لألقليات املسلمة يف الدول املتقدمة •
دائم  حباجة  املتقدمة  لالدول  البشرية  ة  أبناء لقوى  من  الوافدين  ومن  الوطنية  األقليات  أبناء  من 

الالزماجلاليات   اإلجتماعي  اإلستيعاب  توفري  على  إبستمرار  ودجمهم   وتعمل  األكثرية   هلم  وسط 
القضاء على   حتاولوالكثري من هذه الدول    ، وحتاول بكل إمكانياهتا تذليل السبل اليت توصل لذلك

حت اليت  النفسيىة  املسلمة  العزلة  األقليات  أفراد  بني  ابإلندماج ول  يسمح  فبعضها  اجملتمع  وبني 
يف اجليش   حىت  تقريبا ،  األعمال  كل   للمسلمني  اب  مؤسسة  ينبغي  والتقب ل   الحرتامويعاملوهم   ،كما 

منها   الكثري  تساعد  وترعى  الىت  املراكز  )  األقلياتإقامة   االجتماعي   للدعم   ( املسلمكمركز 
األسري   الذي "  املسلمة  األسرة  أمان "  مشروع و   ،واالندماج العنف  سمح ويبل    كندا  يف  يكافح 

   .للمسلمني  بتطبيق قوانني األحوال الشخصية الشرعية 
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 وخماطر تعليمية.   الفرع الثالث: حتدايت
طلب العلم يف اإلسالم عبادة من العبادات اليت هتدي إىل اجلنة فعن أيب الدرداء رضي هللا عنه أنه 

سلك هللاُ به طريق ا من  ، من سلك طريق ا يطلُب فيه علم اقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )) 
وإن  العاملَ لَيستغفُر له َمن يف   ،يصنعوإن  املالئكَة لَتضُع أجنحَتها لطالِب العلِم رض ا مبا    ، طُرِق اجلن ةِ 
وأول ما أمر به هللا نبيه حممد صلى هللا   ،76((واحليتاُن يف جوِف املاءِ   ، ومن يف األرضِ   ، السمواتِ 

الذى  ربك  إبسم  تعاىل)أقرأ  فقال  والقراءة  التعلم  هو  القرآن  من  نزلت  سورة  أول  يف  وسلم  عليه 
( كما األمة مأمورة ابلتعلم يف كل وقت ويف كل مكان فقد ورد يف 1خلق( )سورة العلق أية رقم  

الصني  العلم فريضة ولو يف  أن  م يف جمتمع األقليات املسلمة حمفوف ابلكثري من ، والتعلي77األثر 
 املخاطر يف كل صوره ويف كل حاالته بل هو األكثر خطورة على النشء املسلم يف جممتع األقليات 

وهو أداة لصهر املسلمني داخل جمتمعات الكفر وبصورة ممنهجة ويسرية ال يف الكثري من اجملتمعات  
البدائل اإلسالمية   التعليمية يف هذه اجملتمعات سيما إن مل تتوفر  العملية  املناسبة حيث تتحكم يف 

توجهات وبرامج قومية غري مشروعة يف الدين اإلسالمي يف كل أنواعها ومن أنواع التعليم وخماطره 
 :على النشء املسلم يف ما يلي 

 التعليم احلكومي:  -
ذلك يف حالة قيام قليات و التعليم احلكومي يشكل اخلطر األكرب على النشء املسلم يف جمتمع األو   

املدارس  هذه  يف  األبناء  تسجيل  على  األولياء  إبجبار  احلكومات   همناهج   تشملحيث  ،78تلك 
من  الدول  هلذه  الدينية  املعتقدات  من  استمدت  اليت  الثقافية  والقيم  اخللقية  أو   اجلوانب  نصرانية 

عندما يستوي الطفل أو الشاب املسلم مع غري املسلم ، و 79شيوعية أو علمانية و   بوذية أو هندوسية
دينية  علمانية وأسس ال  ركائز  على  املبين  الدراسي  املنهج  تلقي  خمالفة  يف  عقائد  الطفل أو  فإن   ،

الدينية والرتبوية ال  العميق يف نفسه وروحه، كما أن ثقافته  أثرها  املسلم ال يستطيع االنفكاك من 
املتبع  الدراسي  املنهج  مع  يتوافق  الذي  املنحى  تنحو  أن  إال  حالة 80  ميكن  ذلك  إىل  يضاف   ،

أقراهن وتفوق  التعليمي  تدين وضعهم  فتسبب  الطالب  يعانيها  قد  اليت  عليهم وابلتايل اإلضطهاد  م 

 
 ( 6297(، صححه األلباين بصحيح اجلامع )  3641(صحيح أيب داود ) 88صحيح ابن حبان )  - 76
األلباين موضوع ضعيف  قال  (292/ 1(،ابن عدي: الكامل يف الضعفاء) 1/175البحر الزخار )  البزار:  - 77

 ( 906اجلامع) 
 327أثر مقاصد الشريعة يف حل مشكالت املسلمني يف الغرب: ص  - 78
 7التعليم وأمهيته لألقليات املسلمةيف دول آسيا غري املسلمة: ص : أبرار أمحد شريف - 79
 . 14تعليم األقلية املسلمة يف أملانيا الواقع واملأمول ص    :رشيد حممد هاشم رشيد  - 80
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  .81إضعافهم بوجه عام وإبعادهم عن مواقع التأثري 
 : التعليم األهلي اخلاص -

املسلمة الدول غري  العامة هلذه  السياسات  يكون يف ضوء  يتوافق مع ضعف حالة   ، وهو  وهو ال 
ماداي    يتدارسون 82الوالدين  ال  املسلمني  الطالب  أن  ويكونوا اإلسالمي    التعليم  ،كما  مدارسه  يف 

 . يف جمتمع األغلبية  والذوابنهويتهم اإلسالمية    فقدلأكثر عرضة  
 : التعليم اإلسالمي -

به  إسالمية  مدارس  إبنشاء  تصرح  اليت  اإلسالمية  غري  الدول  يف  اإلسالمية  املدارس  يف  والتعليم 
العديد من السلبيات ومنها أن مناهجه الدراسية ال تشمل مواد العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية 

بشهاداهتا معرتف  غري  جيعلها  ما  وهو  واجلغرافيا  منا،والتاريخ  توحيد  عدم  إىل  العلوم إضافة  هج 
عن  ختتلف  واليت  اخلاصة  الدراسية  مناهجها  إسالمي  معهد  أو  إسالمية  مدرسة  فلكل  اإلسالمية 

األخرى واملعاهد  املدارس  الكرمي   ،مناهج  القرآن  حتفيظ  يف  ينحصر  املساجد  يف  التعليم  أن  كما 
توعب األعداد اليت ال تتس وتعليم قراءة القرآن والعلوم الشريعية كما أن املساجد واملراكز اإلسالمية 

 . ني وهو ما يزيد من تفاقم املشكلةتتزايد دائما  من الطالب والدارس
 نقص عدد املدارس أو عدمها: -

فكثري من دول العامل الثالث ال سيما يف أفريقيا اليت تسكنها الكثري من الطوائف واألقليات املسلمة 
 ، مطلقا    عدم وجودهالري يف عدد املدارس أو  تتنشر فيها األمية بني أبناء املسلمني وذلك للنقص الكب

التنصري   إبتزازاهتا أو امليل مع أهدافها اليت  83أو ألهنا حتت سيطرة حركات  واليت يرفض املسلمني 
 . تعادي اإلسالم وتستهدف أهله

 : يف الدول املتقدمةاملسلمة  الوضع التعليمي لألقليات     -
متميز حيث ال   الوضعى   املتقدمة وضع  الغربية  الدول  من  الكثري  املسلمة يف  لألقليات  التعليمي 

تفرقة بني املواطنني أو املقيمني يف العملية التعليمة ويتساوى احلق يف التعليم لديها كاحلق يف احلياة، 
الدول  و  بعض  إعرتاف  ظل  رمسي  الغربية  يف  اإلسالمي كدين  ابلدين  وكاملتقدمة  اليت ندا  كالنمسا 

 الكثري من هذه الدول   أصبحت  فقد  ،وغريهام    1973إعرتفت ابلدين اإلسالمي دينا  رمسيا  سنة  
للعلماء   ، املراحل املختلفة  لطلبةبدراسة علوم الدين اإلسالمي  تسمح لألقليات املسلمة   ومسحت 

 هذه   تدريس  إليهم   وكل  ذينال  للمعلمني  اإلسالم  عن   حماضرات  لتنظيم   مشروعاتاملسلمني إبعداد  

 
 328 حل مشكالت املسلمني يف الغرب: ص أثر مقاصد الشريعة يف - 81
 327املرجع السابق: ص  - 82
  :كلية العلوم اإلجتماعية،جغرافية العامل اإلسالمي,مطبوعات جامعة أم القرى السعودية  : هنا املسعودي - 83
 22ص
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  كانت  اليت  األخطاء  لتصحيح  املقررة   الكتب  مراجعةيف    اإلسالمية   اجلماعات  تنشط   وقد  املقررات 
مير ما يكتب عن اإلسالم من يد اللجنة   في كندا على سبيل املثال ال ف   ، اإلسالم  عن  فيها  شائعة

 .84التنفيذية لإلحتاد العام للجمعيات اإلسالمية 
  

 
 12/ 2: بن منتصر الكتاين: املسلمون يف أورواب وأمريكا: دار الكتب العلمية  د.على- 84
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وخماطر اقتصادية.  الرابع: حتدايتالفرع   
فاهلل سبحانه وتعاىل خلق الكون وهيأ   85كل مكان،   كل وقت ويف  املسلم مكلف بصناعة احلياة يف 

ال الظروف  تعني فيه  إبعمار   ىت  ليقوم  حوله؛    األرض   اإلنسان  من  الكون  تعاىلف وخدمة  ُهَو )قال 
ِفيَها تَ ع َمرَُكم   َواس  َر ِض  األ  ِمَن  اإلنسانية    [،61]هود:    (أَن َشَأُكم   خلري  عاملي  دين  اإلسالمي  والدين 

والتقدم املادي الشك أنه يوفر القوة واحلماية الالزمة هلذا الدين يف كل موطن يقيم فيه أتباعه وال 
والصناعي واإلستثماري وغري   86يكون ذلك إال إبمتالك الوسائل اليت تؤدى إىل التقدم اإلقتصادي 

فإن الوضع بل الرقي اإلقتصادي يف دول   ، دايت اإلقتصادية يف كل مكانومثلما توجد التح  ،ذلك
 :املهجر ويف الدول اليت تقيم فيها األقليات املسلمة عمل تعرتيه الكثري من املشكالت ومنها

 :إقتصاد األقليات يعتمد على التربعات وال يهتم ابإلستثمار -
على أموال الزكاة والتربعات سواء بذلت تلك الزكاة وهذه  كثريا    يف جمتمع األقليات يعتمد  اإلقتصاد

من أبناء األقليات أو من املؤسسات والدول اإلسالمية ومن أكرب 87نيالسكان املسلمالتربعات من  
وعدم التكاتف    88واخللقي بسبب الضعف الفين  مشكالت هذا اإلقتصاد سوء إدارته هلذه األموال  

كما أن املساعدات القادمة من بعض الدول اإلسالمية ال تفي مبتطلبات   ،  قتصاديوالتخطيط اإل
إقتصادية ال مؤسسات  وجود  عدم  مع  املأمول  اإلقتصادي  ابلشكل   89نهوض  املسلمني  ختدم 

النفع مباعدم وجود مؤسسات وقفية أو أموال وقفية  و   ،املناسب ل حيمإقتصاد  صناعة  دعم  ي  تدر 
 . تطوير قدرات اجلالياتيساعد على  األقليات و اهلوية اإلسالمية يف جمتمع  

 : ضعف الوجود اإلستثماري وعدم قدرته على املنافسة -
املسلمة خيضع   األغلبية غري  األحيان  اإلستثمار يف جمتمع  أغلب  تسيطر يف  اليت  األنظمة  متليه  ملا 

على احلكم من توجيهات وقرارات فكلما كانت هذه األنظمة عنصرية كلما إتبعت من الوسائل كل 
وهو ما يعين تعويق املسلمني ،متشدد من القرارات واإلجراءات بغرض إضعاف املسلمني إقتصاداي  

اإلقتصادية واإلستثمارية التنمية  غمار  مسألة خوض  ع ،يف  على  القمعية و  العنصرية  األنظمة  كس 
األنظمة  ف رؤيتها  تتطل ب    واليت  الرأمسالية إن  أكرب  وفق  وجود  لإلضرورة  تركيب مدى  يف  نسجام 

 
 23: جمتمع األقليات املسلمة بني الواقع والصموح: د.علي القرة داغي - 85
 259موقف الدعوة اإلسالمية من التقدم املادي, رسالة ماجستري:ص    :شوقي جرب مصلح الكيالين  - 86
 40ؤية من الداخل صالدعوة اإلسالمية يف أمريكا ر  - 87
مشكالت الدعوة إىل اإلسالم يف جمتمع األقليات املسلمة يف أورواب وسبل عالجها ص  :توفيق السديري  - 88

247 
مشكالت الدعوة إىل اإلسالم يف جمتمع األقليات املسلمة يف أورواب وسبل عالجها ص  :توفيق السديري  - 89

247 
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يف كافة اجملاالت ومنها اإلقتصاد فإن اإلقتصاد اإلسالمي يبدو ضعيفا  وغري قادر   السكان القومي
اإلست لإلهنيار ألن  األكثر عرضة  هو  ويبقى  املنافسة  يعتمد كثريا  على  مالية  الرأس  الدول  ثمار يف 

ذلك من حرمة يعرتي  ومبا  واملراهنات  املضارابت  تفرض   ، على  اليت  الباهظة  الضرائب  إىل  إضافة 
األموال رؤوس  مل   ، على  أنه  لألقليات  اإلسالمي  املال  لرأس  اإلقتصادية  املنافسة  عدم  أدلة  ومن 

يانت إقتصادية عمالقة تتنافس مع مثيالهتا غري يرصد يف اإلحصائيات اإلقتصادية العاملية وجود ك
 . اإلسالمي

 : خطورة اإلدخار أو خمالفته للتعاليم اإلسالمية -
الدخل   االدخار هو الغري املخصص لالستهالك والذي يودع   أو   90ذلك اجلزء غري املستهلك من 

ولإلدخار أمهيته يف اإلسالم ال سيما عادة يف حساابت بنكية جارية أو يستخدم على املدى القصري 
واألخذ ابألسباب   91أن اإلسالم يطلب من املسلم اإلستعداد ملواجهة إحتماالت املستقبل ونوائبه 

ولكن من عوائق وخماطر اإلدخار البنكية يف جمتمع األكثرية غري املسلمة أنه خيضع للمعامالت   ،92
واليت حيرمها اإلسالم، كما أن اإلدخار التقليدي   ا يف كل الدول غري اإلسالمية،الربوية املعمول هب

حلكومات يعرض هذه األموال للخطر حتت أية ظروف طارئة قد تتعرض هلا هذه األقليات من قبل ا
 .93فتجعل هذه األموال عرضة للنهب واملصادرة    ،أو األفراد

 :التمييز يف قطاع التوظيف والتدريب -
احلرمان من الفرص املتساوية يف التعليم والتدريب مع بقية    املسلمون من أبناء األقليات واجلاليات  يواجه 

القيادية سيما  ال  املهمة،  الوظائف  عن  مبعدون  أهنم  فيها، كما  يعيشون  اليت  البالد  نتيجة    ، ابناء  وذلك 
فالعديد من الدول اليت تعيش هبا األقليات حترم هذه األقليات من جماالت معينة    ،التفرقة يف ميادين العمل

وتفوق   ،مل وتسايرها القطاعات اخلاصة يف ذلك وهو ما نتج عنه إخنفاض الدخول ونقص املهاراتيف الع
عمال وطالب األغلبية يف املدارس الفنية وقطاعات العمل املتخصص مقابل ضعف املهارات عند العمال 

ما جيعل    وهو   ، والطالب املسلمني بسبب ما يقدم من دعم تدرييب وتطويري متييزي على حساب املسلمني
وتدين   والفقر  البطالة  إلنتشار  إضافة  أجرا   األقل  العمل  على  يقبلون  األقليات  مناطق  يف  املسلمون 

 .94الدخول
 :وضع األقليات املسلمة يف بعض الدول املتقدمة أحسن حاالا  -

 
 452ص  1ج  –م( 1971دار النهضة )  :اإلقتصاد السياسي: رفعت احملجوب - 90
 27: ص  1ط،دار الفكر اإلسالمي ،أبو بكر الصديق متويل: إقتصادايت النقود يف إطار الفكر اإلسالمي - 91
  :، حممود اببلي: األسس الفكرية واإلقتصادية لإلقتصاد اإلسالمي76/ 16-عمدة القاري : العيين - 92

 124ص  : م1983منشورات دار الرفاعي، ط/ 
 33ص  :األحكام السياسية لألقليات املسلمة :ان توبولياك سليم - 93
 15ص   : األقليات املسلمة يف آسيا وأسرتاليا:سيد عبداجمليد بكر - 94
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لبعض  التطرق  اإلنصاف  من  فإنه  العامل  أقطار  أغلب  يف  للمسلمني  العام  الوضع  هو  سبق  ما  وإذا كان 
على   ابلعمل   ستوىاملاإلجيابيات  وتسمح  العاملي  الركود  حتار  واليت  تقدما   األكثر  الدول  يف  اإلقتصادي 

الك فإن  ولذلك  والتقدم  النمو  ضمانة  هو  القانون  أن  حيث  متييز  دون  املستثمرين  واإلستثمار  من  ثري 
املسلمني لديهم إستثماراهتم وأمواهلم اليت تدار يف هذه اجملتمعات وكثري من املسلمني لديهم وظائف متقدمة 

   .يف بعض األقطار كآملانيا وأمريكا وكندا والسويد
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 واملخاطر السياسية.  الفرع اخلامس: التحدايت
لكل إنسان حق التمتع بكل احلقوق على أنه املادة األوىل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  تنص

أي وضع آخر دون تفرقة و الدين أو الرأي السياسي    ومنها التمييز بسبب واحلرايت دون أي متييز،  
ت ،ولكن على العكس من ذلك فإن الواقع السياسي واحلقوقي ألغلب األقليابني الرجال والنساء

اإلسالمية يف دول العامل يناقض هذه الرؤية الفلسفية ألهنا مل تتبللور على أرض الواقع مبا يسمح هلا 
األقليات أبن   اإلعالن  تنال  هذا  عليها  نص  الىت  حقوقها  يقسمون   ، كافة  السياسيني  فإن  وعادة 

الوضع السياسي واحلقوقي لإلسالم ولألقليات املسلمة ملا قبل أحداث احلادي عشر من سبتمرب 
ولكن من وجهة نظرن فإن األمر مل يفرق كثريا  مادمت هذه األقليات ال   ،م وملا بعدها  2001عام  

املشكالت   يف كل اإلجتاهات ومنها   زالت متارس ضدها سياسيات متيزية تؤدي إىل إنتهاكات متعددة 
األخرى   املشكالت  عن  تنفصل  ال  اليت  مشكالت السياسية  بسبب  الغالب  يف  تتنامي  والىت 

دول الاملعاملة العنصرية اليت يعامل هبا املسلمون يف بعض    هذه  هاومن  ، واستحقاقات سياسية مهدرة
العديد من   الظاملة ضد املسلمني  الاليت تصدر  لص الكثري من حقوقهم على كافة مبا يق 95قرارات 

أن ك  ، األصعدة اإلسالمي كما  ابلدين  يعرتف  ال  الدول  هذه  من  إنساين   ثري  أبتباعه كفصيل  وال 
األحوال أيخذ هذا االضطهاد السياسي شكل اعتبار االنتماء إىل اإلسالم جرمية   أويف أسو   ،وسياسي

القانون عليها  مستحيال   ل  ،يعاقب  شيئا   قانونيا   األقلية  وجود  ممارسة ي فيصبح  من  املسلمني  حرم 
ور وجود األقليات املسلمة على هيئة كيان تص  وال يُ ، أنشطتهم أو من حقهم يف الدفاع عن قضاايهم

احلالة ميارسون اإلسالم سرا  سياس إن املسمون يف هذه  بل  ما تلصق    96ي  الباطلة هبم  وكثريا  التهم 
 . 97انطالقا من احلقد والعنصرية ضد اإلسالم وأهله 

الدول غري اإلسالمية ابألقليات املسلمة فإهنا تتعمد هتميشها وال تعطيها الفرص   ويف حالة إعرتاف   
األقليات هذه  غياب العدل واحلوار الداخلي بني    يتمثل التهميش املتعمد يف و   متساوية مع األكثرية 

السياسي    98واألغلبية  املستوى  ميثلها سياسيا  وبرملانيا  وعلى  من  األقليات  من هذه  الكثري  ال جتد 
الضغوط أو  القيود  من  معينة  أنواع  او   ، نتيجة  أن  تقدم  ما  إيل  والقانونية ليضاف  الدستورية  رؤية 

كما أن كثري من   ، ال تسمح بتكوين األحزاب ذات املرجعية اإلسالميةالدول  كثري منواإلجتماعية ل
من أبناء األقليات وخاصة األقليات بل وكوادرها  األحزاب ال تقبل أبن يكون أعضائها وقياديوها  

وكثري منها ال تقبل عضوية أبناء املسلمني أو تقوم بتجميد هذه العضوية حال إسالم أحد ،املسلمة
 

 130نسخة ألكرتونية للمكتبة الشاملة: ص  –جهود خادم احلرمني الشريفني يف دعم األقليات املسلمة   - 95
 39ص   : األحكام السياسية لألقليات املسلمة - 96
 130نسخة ألكرتونية للمكتبة الشاملة: ص  –جهود خادم احلرمني الشريفني يف دعم األقليات املسلمة   - 97
 6ص  :د. النذي    ر بوملعايل: العامل اإلسالمي والتوظيف السياسي حلقوق األقليات يف عصر العوملة  - 98
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هنائيا    فصله  مث  ق  99األعضاء  غري  األحيان  غالب  يف  تكون  يف واألقليات  املنافسة  على  ادرة 
كما أن التقدم النسيب لبعض األقليات يف احلصول على   ،اإلنتخاابت نتيجة نقص القوة التصويتية

من  متناهية  ال  وأنواع  السلبية  املظاهر  من  وجود  ينفي  ال  العامل  دول  بعض  يف  السياسية  حقوقهم 
املسلمة لألقليات  السياسية  يبقى    ،اإلنتهاكات  التقدم  هذا  أن  يقدمها كما  اليت  ابلصورة  مرهون 

من صورة للمسلمني واليت ال ختلو من األجندات اليت تتوافق مع اإلعالم السياسي داخليا  وخارجيا   
  .مصاحل األنظمة والقوى العاملية

 : غياب اإلعالم السياسي الذي يدافع عن حقوق األقليات املسلمة •
الفئات االجتماعية   املسلمة ككل  الغريب األقل يات  إرادهتا حتت وطأة اإلعالم  تعيش دون  االخرى 

عاتق  على  اإلجتماعي، ابلصورة   ه الذي أيخذ  الثقافة وتعزيزها وتكريس حضورها  تلك  نشر  مهمة 
اليت متك نه من التالعب مبضامني الوعي اإلجتماعي وتياراته، وتوج ه الرأي العام ابإلجتاه الذي خيدم 

زايد هذا اخلطر مع عدم وجود إعالم موازي يدافع عن األقليات ويت  ،مصاحل سدنة السياسة واملال 
ما  وهو  سلبية  الصور  هلا  تسوق  اليت  اجملتمعات  لدى  التقليدية  اإلسالم  صورة  ويصحح  املسلمة 
ابإلسالم  ترتبص  اليت  العاملية  التداعيات  وسط  املسلمة  األقليات  حقوق  تضييع  يف  يساعد 

 . هويتهم    وتسعى إلهدار حقوقهم وطمس   ، واملسلمني
 : لبعض األقليات املسلمة يف بعض دول العامل  األفضل   الوضع السياسي •

ولكن اإلسالمية  املرجعية  ذات  األحزاب  بتكوين  سياسيا   املتحضرة  الغربية  الدول  تسمح  ال   رمبا 
 وض غمار املنافسة السياسية السياسية املسلمة داخل األحزاب خل   سمح إبندماج الكوادربعضها ي

الربملانية   اجملالس  املسلمني  و على  الربملانيني  أمساء  تلمع  ما  منهم كثريا   والبعض  النيابية  اجملالس  يف 
كربيطانيا والوالايت املتحدة دول  ولقد رأينا مؤخرا  العديد من املسلمني يف  ،ابحلقائب الوزراية يكلف

 ه يعين أن النجاح الذي حيقق  يف هذه األماكن السياسية املتقدمة، ولكن ليس هذا  األمريكية وغريها 
ألن السياسي املسلم هو جناح للوجود اإلسالمي يف دول األغلبية وأن اإلخفاق قد حيسب عليها  

من كل  ووضوحا   رقيا   أكثر  اإلسالمي  املنهج  وإن كان  اإلجتهاد  على  غالبا   تعتمد  السياسة 
  . يةالسياسات الوضع

 
  

 
عاما( عضو اجمللس البلدي مبنطقة نوازي لو غران قرب   22أفادت األنباء مؤخرا  أبن مكسانس بويت )  - 99

وجراء اخلرب علقت اجلبهة الوطنية الفرنسية نشاطه    العاصمة ابريس، قد اعتنق اإلسالم قبل فرتة ليست الطويلة
 هلذا السبب . 
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ت الفقهية، وظروف الواقع  : تقسيمات اجملتمع الدويل بني االجتهاداالثالث العنصر
  .املعاصر

 : املقصود بداير غي املسلمني
 : التعريف اللغوي واملعجمي للدار  :أوالا 

فقال والس احَة  والغرصة جيمع البناءَ و  (املََحلُّ ) تعينفواللغة هلا العديد من املعاين  100يف املعجم الدار 
َواهَلُم  )تعاىل   َوَأم  َوِداَيرَُهم   َأر َضُهم   احمللة   [ 27: األحزاب](َوَأو رََثُكم   أو  القوم  به  حيل  )املوضع(  وتعين 

لعرب وهي ونزلنا يف دارة من دارات ا  ،تسكنها القبيلة وكل موضع يدار به شيء حيجزه فهو دارة
( وهو كل قطعة من األرض مستحيزة عامرة أو غامرة أو البَلدُ وتعين )101أرض سهلة حتيط هبا جبال 

عن الوطن أو املوطن وهو مكان اإلنسان  تو   ،102املكان احملدود واجلزء املخصص كالبصرة والكوفة  
ُدوُر َأاَل أُنَ بِ ُئُكم  خبَرِي ُدوِر األَن َصاِر ؟  )  فقال صلى هللا عليه وسلم   ، ومقره حيث أقام من بلد أو دار

 . 103(َبيِن الن ج ارِ 
 : التعريف الفقهي ملعىن دار غي املسلمني  :اثنياا 

 وخياف الكافرين رئيس  أمر فيها  جيري  اليت داير الكفر: أبهنا احلنفية فقهاء عرفهاداير غري املسلمني 
  السلطان   فيها  يكون  ال  اليت  الدار  هي  الكفر   دار  تكون  هذا  فعلى  الكفار،   من   املسلمون  فيها

  لكفر ا  أحكام  بظهور  كفر  دار  الدار  تصريو   ،104الكفر    ألحكام  فيها  والغلبة  املسلم  للحاكم  واملنعة
 :الشافعية  وعرفها  ،106  الكفار  أحكام  فيها  وجتري  تظهر  اليت  الدار  أبهنا  :وعرفها املالكية،105فيها  
  أحكام   فيها  تغلب   اليت  الدار   أبهنا:احلنابلة  وعرفها،107يد   عليها  للمسلمني   يثبت   ال  اليت  الدار  أبهنا

وكون األرض دار كفر ودار إميان أو دار فاسقني ليست صفة الزمة هلا  : وقال إبن تيمية ،108 الكفر
; بل هي صفة عارضة حبسب سكاهنا فكل أرض سكاهنا املؤمنون املتقون )أي لألرض أو اإلقليم(

الوقت وكل أرض سك أولياء هللا يف ذلك  الوقت وكل هي دار  الكفار فهي دار كفر يف ذلك  اهنا 
 

 معجم املعاين اجلامع  - 100
 302/ 1: أساس البالغة  ، 1/554:، اإلفصاح يف فقه اللغة 186ص 2ج  10زءاتج العروس للزبيدي اجل - 101
 ( 343/ 1)   -القاموس احمليط  -الفريوزآابدي   - 102
 ( 1481صحيح البخاري ) - 103
 265/ 2كشف اصطالحات الفنون   ،114/ 10واملبسوط  - 104
 . 130/ 7بدائع الصنائع   - 105
 . 23/ 3، واملدونة 167/ 2، وبلغة السالك  285/ 2املقدمات املمهدات البن رشد   - 106
 191األحكام السلطانية للماوردي ص   - 107
 . 43/ 3، وكشف القناع 485/ 1، واملقنع حباشيته  121/ 4، واالنصاف  313/ 3املبدع   - 108

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 37 

الفساق فهي دار فسوق يف ذلك الوقت فإن سكنها غري ما ذكرن وتبدلت بغريهم  أرض سكاهنا 
  .109فهي دارهم 

املعاصرون   وال أبهنا  وعرفها  هللا،  حدود  فيها  السلطان  وذوو  حكامها  يقيم  ال  داير،  أو  بالد  كل 
حبكم   الرعية  يف  شعائر حيكمون  من  عليه  وجب  مبا  القيام  على  فيها  املسلم  يقوى  وال  اإلسالم، 

اإلسالم؛ فهي دار كفر، وذلك مثل مكة املكرمة قبل الفتح، فإهنا كانت دار كفر، وكذا البالد اليت 
 .110ينتسب أهلها إىل اإلسالم، وحيكم ذوو السلطان فيها بغري ما أنزل هللا 

أبهنا   أيضا   املوضعوعرفت  عن  اإلقليم  عبارة  أو  الوطن  أو  البلد  املنطقة   أو  فيها   أو  تسكن  اليت 
دار  فهي  لإلسالم  فيها  السلطة  فإن كانت  معينة  سلطة  قيادة  حتت  ويعيشون  الناس  من  جمموعة 

   .111م وإن كانت للكفر فهي دار حرب اإلسال
 ويسيطر  حيكمها  ما  وهي   واملعن،   املدلول   يف   متفقة   غري املسلمني   ر اي دومن واقع ما تقدم يتضح أن  

 .112كثرة   واملسلمون  قلة  كانوا  وإن  اإلسالمية،   األحكام  على  أحكامهم  فيها  وتغلب   الكفار،  عليها
 : تعريف الدار أو الدولة يف القانون املعاصر •

القانونالدولة   لسلطة   : هي  يف  وخيضعون  حمدد،  إقليم  على  دائمة  إقامة  يقيمون  أفراد  جمموعة 
جمموعة من األفراد ميارسون نشاطهم على إقليم جغرايف حمدد و خيضعون وهي أيضا     ،113سياسية 

معني   نظاما    ،114لتنظيم  وتتبع  معينة  أرض  على  مستقرة  بشرية  أبهنا جمموعة  أندري هوريو  وعرفها 
وق وسياسيا   العامإجتماعيا   الصاحل  إىل  يهدف  معينا   بصالحيات   ،انونيا   مزودة  سلطة  إىل  ويستند 

 115. اإلكراه
وفق هذه املفاهيم هي اإلقليم الذي يعيش   ولكنها  ، نتوصل ملفهوم قانوىن للدولة غري املسلمة  ومل

لسلطة دولة  تؤمن ابلدين اإلسالمي وال ختضع  أغلبية سكانية ال  السكان ذات  عليه جمموعة من 
دستور إسال لديها  يوجد  وال  ما  إسالمي  مية  حكم  نظام  غري   ، أو  حكام  تقدم  ما  وفق  وحيكمها 

  . مسلمني
 : أصناف غي املسلمني •

 
 18/282: جمموع فتاوى بن تيمية: إبن تيمية - 109
 52/ ص    12ج  : فتاوى اللجنة الدائمة - 110
 24ص  : إختالف الدارين وأثره يف املعامالت واملناكحات: د. إمساعيل لطفي فطاين - 111
 237/ 1  :اختالف الدارين وآاثره يف أحكام الشريعة اإلسالمية  - 112
 2حبث مقدم للمجلس األورويب لإلفتاء: ص    ،مراجعات يف الفقه السياسي اإلسالمي   :عبدالستار أبو غدة  - 113
 . 75د. سام دلة. القانون الدستوري والنظم السياسية، ص - 114
 98ص، 2/1977القانون الدستوري واملؤسسات السياسية، األهلية للنشر والتوزيع ط : أندري هوريو - 115
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أصنافهم جيمعهم جامع عدم الدخول يف اإلسالم   وهؤالء على إختالف  ، غري املسلمني أصناف كثرية
وإن كان لكل صنف منهم إسم خاص ومنهم )أهل الكتاب( وهم من يعتقدون أداين  مساوية وهلم  
و)الصابئة(  والنصارى،  اليهود  على  يقتصروا  فال  إبراهيم  وصحف  واإلجنيل  منزلة كالتوراة  كتب 

اينتهم فقال كل فقيه فيهم بناء على ما ظهر وإختلف فيهم الفقهاء خلفاء حقيقتهم وعدم وضوح د 
ومنهم )الدهرية( وهؤالء   ،و )اجملوس( والذين يعظمون األنوار والنريان وهم فرق شىت  ،له من أمرهم

ينكرون اخلالق ويقولون ال إله وال صانع للعامل وأن هذه األشياء بال خالق، ومنهم )املشركون( وهم 
ولكنهم   تعاىل  هللا  بربوبية  ابلعبادةيقرون  يفردونه  ابهلل ،ال  يؤمنون  وهؤالء  الرسل(  بعثة  و)منكرو 

 . 116و)املرتدون( وهم شرعا  الراجعون عن دين اإلسالم،ولكنهم ينكرون بعثة الرسل
 : تقسيمات الفقهاء لداير غي املسلمني، والواقع املعاصر

 : أساس تقسيم املعمورة، ودوافعه •
بشر من  عليها  مبا  األرض  هي  يعن    ، املعمورة  املعمورة  وتقسيم  التصنيف  هو  املوضع  هذا  يف  والتقسيم 

معينية وتقسيمات  تصنيفات  وأقطارها وشعوهبا حسب  األرض  والتصنيفات كثرية    ،تصنيف  والتقسيمات 
حسب كل   غنية  فاإلقتصا  ،إهتمامومتنوعة  دول  إىل  األرض  يقسمون  نمية  ، متقدمةديني  ودول   ، ودول 

والتقسم السياسي مقياسه هو القوة فيتم تقسيم العامل إىل دول قوية متتلك    ، ودول حتت خط الفقر  ،فقرية
والتقسيم الدميوغرايف واجلغرايف يقسم العامل إىل دول الشمال واجلنوب    ،وتصنع السالح وإىل دول ضعيفة

والغرب السكاين   ،والشرق  التوزيع  حسب  السكان  واويقسم  والريف  احلضر  سكان  إىل  النائية  ملناط  ق 
والقوقازي    ،وغريها واألسود  األبيض  إيل  الساللة  وحسب  وأنثي  ذكر  إىل  اجلنس  حسب  أيضا   ويقسم 

من يقبل العلم وأحكام   الناس قسمانوالتقسيم الذي عرف يف التاريخ اإلسالمي أن    ، واألقزام إىل آخره
ر اإلسالم ودار الكفر فمن استجاب  والعامل ينقسم بناء على ذلك إىل دارين دا،117الدين ومن مل يقبلهما 

لدعوة اإلسالم وآمن برسالة حممد صلى هللا عليه وسلم فهو املسلم ومن مل يستجب هلا ومل يؤمن هبا فهو  
املسلم   املسلمني وفريق  118غري  الشريعة اإلسالمية إىل فريقني كبريين فريق  البشر يف نظر  ينقسم  وهكذا 

بغض النظر عن 119فالشريعة اإلسالمية تقسم البشر على أساس قبوهلم اإلسالم أو رفضه    ،غري املسلمني
وأضاف إليها  ، لغة أو اإلقليم أو أي إختالف آخرأي إختالف فيما بينهم من حيث اجلنس أو اللون أو ال

اإلسالم جت دولة  تنتهجها  اليت  السياسات  على شكل  مبنية  أخرى  سياسية  تقسيمات  الفقهى  اه  التقسيم 
 . ومنها دار العهد ودار احلياد  ،غريها من الدول أو ما تنتهجه هذه الدول جتاه دولة اإلسالم

والسياسية كاألحكام  والقانونية  الفقهية  واآلاثر  األحكام  بيان  منه  فالغاية  التقسيم  هذا  دوافع  عن  أما 

 
 18حىت ص   11راجع من ص   : د. عبد الكرمي زيدان: أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم - 116
 2/14  :مشكاة املصابيح : املال علي القاري -117
 7ص  :تقسيم املعمورة يف الفقه اإلسالمي وأثره يف الواقع  - 118
 11ص  : دار الرسالة :د.عبدالكرمي زيدان: أحكام الذميني واملستأمنني - 119
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الل وأحكام  اخلارجية  والسياسة  األطعمة  وأحكام  املالية  واخلالفات  اليت اجلزائية  األحكام  وابجلملة  قطاء 
بالده اإلسالمية   بالد غري  له من مشكالت يف  يتعرض  وما  من عالقات  يقيمه  وما  املسلم  تطال دخول 
ينبغي أن تطبق على غري املسلم حني دخوله إىل بالد املسلمني فضال  عن أحكام   وكذلك األحكام اليت 

ى بيان وأتصيل األحكام الشرعية وتوضيحها بل مثة  ومل يقتصر هدا التقسيم عل  ، احلرب القامة بني الطرفني
العصور   التصنيف وإستمر الحقا  على مدى  هلذا  األول  التأسيس  بقوة وراء  يقف  تنظيمي  دافع سياسي 

 .  120اإلسالمية وهو معرفة طبيعة العالقة بني دار اإلسالم وغريها 
 

 الفرع األول: دار اإلسالم.
القرآن  ، لدار اإلسالم تعريفات عدة الدار اليت   ، ومنها دار اإلسالم اإلفرتاضية اليت وصفها  ومنها 

  .، وهي اليت حددها الفقهاءوالطبيعة السياسية ألنظمة احلكم السائدة  ،حددهتا احلقائق الواقعية
 

 : دار اإلسالم من املنظور اإلفرتاضى كما وصفها القرآن  •
الدار واإلميان من قبلهم( ] القرآن بقوله تعاىل )والذين تبوءوا  سورة دار اإلسالم اليت حكى عنها 

[ هي الدولة اإلسالمية األوىل اليت إكتملت هلا عناصرها القانونية من أرض بدأت ابملدينة 9:احلشر
م اليت ال ترتبط جبنس وأمة هي أمة اإلسال  ، املنورة رغم أهنا ال ترتبط حبدود األرض ألهنا دولة عاملية

أو قوم دون آخر بل هي دولة اإلسالم اليت إستهلت ابملهاجرين واألنصار حيث اختلط فيها العريب 
والفارسي والرومي  تفرقة 121واحلبشي  والبشر دون  الناس  هلا وهدفها كافة  فهي كونية ال حدود   ،

( تعاىل  ونذيرا  فقال  بشريا  للناس  إال كافة  أرسلناك  ]سبأ: وما  دستورها    [28  (  الدار  هو وهذه 
فقال تعاىل )تَ َباَرَك الِذي نَ ز َل ال ُفر قَاَن َعَلى َعب ِدِه   122ألن فيه بيان ما شرع من حالل وحرامالقرآن  

نَِذير ا( ِلل َعاَلِمنَي  قلتهم   ،[1الفرقان:]لَِيُكوَن  أو  سكاهنا  وزايدة  إتساعه  أو  إقليمها  ضيق  ويرتبط 
ف والبالغ  تعاىل ابلدعوة  بَ َلغَ )  قال  َوَمن   بِِه  ألُن ِذرَُكم   ال ُقر آُن  َهَذا  ِإيَل   وتدل  [19األنعام:(]َوُأوِحَي   ،
أن األرض كلها ستصري دار إسالم فعن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه على  األحاديث النبوية  

قال  بيده  )   وسلم  نفسي  مقسطا     والذي  حكما   مرمي  ابن  فيكم  ينزل  أن  اخلنزيرليوشكن   ويقتل 
ويفيض املال حىت ال يقبله أحد حىت تكون السجدة الواحدة خري   ،فليكسر الصليب ويضع اجلزية

 
  2سلسلة حبوث إجتماعية ج :دار اإلسالم ودار احلرب إختالف الدارين :إبراهيم طه العبادي  - 120

http://www.rooad.net/news-788.html 
 25إختالف الدارين وأثره يف املعامالت واملناكحات: ص : د. إمساعيل لطفي فطاين - 121
 13/3لفكر:دار ا:اجلامع ألحكام القرآن   :حممد بن أمحد األنصاري القرطيب - 122
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مث يقول أبو هريرة إن شئتم )وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته   123من الدنيا وما فيها ( 
 ) شهيدا   عليهم  يكون  القيامة   ليؤمنن   أي  :لعيسى   عائد   اجملرور   والضمري  [159:]النساء  ويوم 

 ويؤيده   ،الكتايب  ميوت   أن   قبل  أي  ،الكتاب  أهل   أحد   إىل  يعود   أن   حيتمل  موته   يف   والضمري   . بعيسى
 .124والنصارى   اليهود  على  يطلق   الكتاب   وأهل  . موهتم  قبل  به  ليؤمنن  إال  كعب   بن   أيب  قراءة

  

 
 ( 155صحيح مسلم ) ، ( 2222صحيح البخاري )   - 123
 24/ 6: التحرير والتنوير : حممد الطاهر ابن عاشور  - 124
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  :دار اإلسالم من املنظور الفقهي •
كل بالد أو داير يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود هللا،   :ودار اإلسالم من هذا املنظور هى

 .125وحيكمون رعيتها بشريعة اإلسالم، وتستطيع فيها الرعية أن تقوم مبا أوجبته الشريعة عليها
وإن كان ُجلُّ تعترب الدار دار إسالم بظهور أحكام اإلسالم فيها،   : قال اإلمام أيب يوسف من احلنفية

الكفا من  عليها ،126ر أهلها  املسلمون، وجرت  نزهلا  اليت  هي  اإلسالم  دار  القيم  ابن  اإلمام  وقال 
 . 128اإلمام ابن مفلح كل دار غلب عليها أحكام املسلمني فدار اإلسالم، وقال  127أحكام اإلسالم

  ، 129م فيها واملالك هلاألن الدار إمنا تنسب للغالب عليها واحلاكوضابطها شكل احلكم القائم فيها  
 اجلماعة  وإقامة  املساجد بناء مثل جزئيا، ولو وشعائره اإلسالم أحكام فيها تظهر أن ويشرتط هلا

أن تكون السلطة فيها للمسلمني وإن كان جل  أهلها غري  األسرة، وأحكام رمضان، وصيام واجلمع،
 ذمتهم  عقد   أيمن املسلمون فيها على أنفسهم حبكم إسالمهم، وأهُل الذِ مة مبقتضى   أنو ،مسلمني

130. 
 : دار اإلسالم ودار الكفر من املنظور الفقهي املعاصر •

 من   معي نة   مرحلة   يف   الفقهاء  استعمله  فقهي  مصطلح   احلرب   دار  ن  يرى الكثري من املعاصرين اليوم أ  
وهذا   عهد،  اإلسالم   دار  وبني  بينها  وليس  اإلسالم   دار  خارج  بالد  على  للداللة  اإلسالمي  التاريخ

 ذلك   على   وبناء،(القائمة  احلرب   حالة)   عايشوه  الذي   الواقع   وليد   هو  وإمنا   توقيفيا،   ليس   التقسيم 
 احلالة  هذه   ويف  اإلسالم  دار  وجود   بعد   إال    توجد   أن  ميكن  ال   الواقعية   الناحية   من  احلرب   دار  فإن  
 . العهد  ودار   احلرب  دار   حيد د  الذي  هو   اإلسالم  دار  يف   املسلم   احلاكم  فإن  
 هو  كما  منها فالقليل  ، ال أو إسالم دار اعتبارها يف  اليوم تتفاوت  املسلمني  بالد فإن   اثنية نحية  ومن 

 يف  الشرعية  ابألحكام التزامه  حيصر  وأكثرها  ، تشريعاته أكثر  يف  اإلسالمية  الشريعة إىل حيتكم  معروف
 الشرعية   لألحكام  اخلضوع  يرفض  قليال    كان  ولو  آخر  عدد   وهناك  ،منها  الشخصية  األحوال  مسائل

 من  كثري  على  تنطبق   ال  الفقهي   ابملعن   اإلسالم  دار  فإن    وابلتايل  الشخصية،  األحوال  جمال   يف   حىت  

 
 52/ 12: فتاوى اللجنة الدائمة - 125
 144/ 10 : املبسوط للسرخي - 126
 . 266/ 1  :أحكام أهل الذمة  - 127
 213/ 1: اآلداب الشرعية  - 128
 11/300احمللى:  - 129
 889/ 2القرضاوي. فقه اجلهاد:  د.يوسف  - 130
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  اإلسالمية  الدول
 القرضاوي،   يوسف   الشيخ   مدرسة  وانتشارا رأي  شعبية   األكثر  اآلراء  بني   ، من 131

  جراء ذلك يقسم الفقهاءو   ،132  دعوة   بالد  هي   للمسلمني   ابلنسبة   الدنيا  بالد  كل  حيث يرى أن
 إال   أرسلناك   )ومالقوله تعاىل    حممد   أمة  يُعترب  العامل  وكل   اإلجابة(   و)أمة   الدعوة(   )أمة   إىل   اليوم  العامل
 أمة  وهذه   له  استجاب   فبعضهم   مجيعا    العاملني  خياطب  جاء  فهو  [107:األنبياء]  للعاملني(  رمحة 

  غري  من   دعوة   دار   هي   البالد  هذه  ودار  الدعوة  أمة  وهذه  الدعوة   مرحلة   يف   الزال  وبعضهم   اإلجابة
 . كالم

 
  

 
 ، مفهوم دار احلرب ودار السالم  : الشيخ فيصل مولوي - 131

http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8363/50248-2004-
08-01%2017-37-04.html 

   ،الشريعة واحلياة حلقة تلفزيونية لربنمج   –(2)ج   فقه اجلاليات اإلسالمية يف الغرب : د. يوسف القرضاوي - 132
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 الفرع الثاين: دار احلرب. 
 : دار احلرب لدى أعالم الفقه •

فقد عرفها أبو يوسف تكون متقاربة  تكاد  ا  هل  م تعريفاهت  فإن  الفقهاء  لدى أعالمأما عن دار احلرب  
 . 133: هي الدار اليت تظهر فيها أحكام الكفر هناحممد بن احلسن صاحبا أيب حنيفة أب و 
 .134اليت يغلب عليها حكم الكفر  الدار  هي   هناأب واملرداوي وإبن مفلح    ، عرفها اإلمام مالكو 
يسود فيها القهر و ،  135وأن يكون أهلها كفار    ،أحكام  وضابط تصنيفها بدار احلرب أال تكون دار  

، وال يبقى فيها مسلم آمن إبسالمه وال ذمي آمن أبمانه األول قبل إستيالء 136أي قهر املسلمني  
تلك الدار   بني املسلمني وبني أهل بدار احلرب ألن احملاربة    ىسم تو ،  إن كانوا غزاةعليها  137الكفار  

مبجرد استيالء الكفار عليها عند البعض  وال تصري كل دار للمسلمني دار حرب  ،متوقعة أو حاصلة
  بل حىت تنقطع إقامة شعائر اإلسالم عنها.

 : أصناف احلربيني وأحكام العالقة معهم •
هلم   الرؤية  هذه  حسب  متعددةاحلربيون  ابلفعل   ، أصناف  املسلمني  يقاتلون  الذين  الكفار  فمنهم 

إبختاذ أساليب تضييق على   ، ومنهم الكفار الذين أعلنوا احلرب على اإلسالم وأهله  ، ويرتبصون هبم
ن يفتنوا املسلمني يف دينهم أو وهو ما يعرف ابحلرب الباردة أو م  ،همحل املسلمني وهتددهم يف مصا

عليهماهروا أعداء املسلم يظ للمسلمني وما إىل ذلك  ،ني  التهديد  يعلنوا  الذين   ،أو  الكفار  ومنهم 
لئك ال خيلو حاهلم إما أن يكونوا ممن بلغتهم و وكل أ ،ليس هلم عهد مع املسلمني ومل يبد منهم حماربة

وإن كان بعضهم أشد ضررا  من بعض إذ أن الصنفني األول   ،فهم احلربيون،الدعوة أو ممن مل تبلغهم
 . والثاين ضررمها جلي وحاصل الشك فيه، أما الصنف الثالث فضرره أقل كثريا  

فصرحيي العداء املبادرين إيل القتال   ،فهي ختتلف بدرجة وطبيعة العداوة  أما عن أحكام العالقة هبم
 .138لة إبمجاع أهل العلم العالقة معهم عالقة حرب ومعاداة ومقاطعة كام 

وأما النوع الذي مل يبادر إىل قتال ومل يلوح به فإختلف عليه الفقهاء فقال بعضهم أن أصل العالقة 
معهم هي السلم ألهنم غري حماربني فيكون هلم حكم أهل السلم ألنه موجود واثبت وال يعدل عنه 

 
 131  130/ 7بدائع الصنائع: :الكاساين  - 133
 (. 190/ 1( واآلداب الشرعية البن مفلح ) 121/ 4( اإلنصاف للمرداوي ) 2/22املدونة: ):اإلمام مالك - 134
 533/ 3  :الفتاوى الكربى إلبن تيمية  - 135
 33/ 30املبسوط للسرخسى: : بتصرف - 136
 64ص : وأثره يف الواقع ، تقسيم املعمورة يف الفقه اإلسالمي - 137
(  1246موسوعة اإلمجاع ابلفقه اإلسالمي )   :نقل اإلمجاع اإلمام ابن حزم ونقله عنه السعدي أبو حبيب - 138
 366ص
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مناف وتبادل  وتعاون  مودة  عالقة  معهم  والعالقة  ابحلرب  لدفع إال  إجلاؤهم  وال  قتاهلما  جيوز  وال  ع 
 . وقد مال إليه أغلب املعاصرين يف بعض آرائهم  ،اجلزية على هذه احلال

وأما الرأي األخر فإنه يرى أن أصل العالقة معهم هي احلرب ويرون أهنم يدعون إىل اإلسالم أوال  مث 
الفقهاء على أن القتال ال جيوز إال   ويكاد يتفق ،فإن مل تكن منهم إستجابة قوتلوا وقتئذ   ،اجلزية اثنيا  

 .139إذا سبقته الدعوة إىل اإلسالم مل تبلغه 
  : دار احلرب لدى املعاصرين  •
حرب قائمة   أبهنا هي الدار اليت يكون بينها وبني داير املسلمني دار احلرب  ن  بعض املعاصري  عرف

فهذه الدار ليست يف حالة سلم مع املسلمني بسبب   ، معها عهد وال صلح  هم أو متوقعة، وال يربط
على الدعاة، أو   موقفها العدائي الصارخ، كاعتداء عسكري فعلي، أو صد عن دين هللا، أو عدوان

ألن احلرب مبعثها   أيضا  الكفر    ومسيت بدار   ،140  ، وما شابه ذلك همويسلب أرض  م إعانة من حيارهب
 اول  وكان   حرب  ودار  اسالم   دار  اىل  العامل  تقسيم   مهامجة   اىل  اآلخرالبعض    عمد   وقد   ،.الكفر غالبا

 اىل  متيل  نزعة  مع  يتطابق   تصور  عن   نشئا    بعضهم   اعتربه  حيث  املسلمني،  غري  هملذلك    اجته  من 
 من  مرفوضة كانت    الفكرةألن  و   االمم   بني  القانونية   املساواة   مبدأ  مع   ينسجم  مبا ال   العاملية   السيطرة

 االسالم   مع   متسقا    يكن  مل   التصور   هذا كما أنه  ،صراع  يف   معهم   االسالم  دخل   الذين  اولئك   نفس
 ابالنفجار  الواضحة   الثنائية   هذه  انتهت  وقد  انتجه   الذي  العصر   افكار  مع  متاما    منسجما    كان  وان
  .آنذاك  النصرانية   االمرباطورية  مفهوم   ضد   فعل  كرد   الدويل  املستوى  على 

ومنها أن   التعليالت  ببعض   دعمه   وحاولوا  املعاصرين  املسلمني  الكتاب   بعض   االجتاه   هذا  عمق  مث
 القرن   يف  الفقهاء  صنيع  حمض  من   وهو  الشرع،  أساس  على   ال  الواقع  اساس  على  مبين   التقسيم  هذا

 واألسباب   احلرب  ابنتهاء  ينتهي  فهو  احلرب،  حالة  قيام  بسبب  طارىء  تقسيم   انهكما  اهلجري،  الثاين
 عارض   امر  وهذا  االسالمية   الدولة  مع   سلم   حالة   يف   تكن  مل   اليت  هي   احلرب   ودار  اليه،   دعت  اليت
 الشافعي،   رأي  هو   كما   واحدة،   دار   هي  األصل   حبسب   الدنيا   انكما    ،احلرب  حالة  بقيام   يبقى 

 االمن  هو  االختالف مناط وان  ،العصمة انقطاع هو الدارين  اختالف  اساس ان :رأيهم يف   واخلالصة
 الدولة   مع  سلم  حالة  يف   تكن  مل   اليت  هي  احلرب   دار   او  االجنبية  فالدار  حنيفة   ابو  بينه   كما  والفزع

 الدويل  القانون  وإحتجوا إبلتقاء،ابنتهائها  وينتهي  احلرب   حالة  بقيام   يبقى   عارض   امر  وهذا  االسالمية 
 مؤقت   عداء  حالة   يقيم   عارض   امر  احلرب   وان   واحدة،  دار  الدنيا   ان  اعتبار   يف   االسالمية   والشريعة

 كلمة   ان  انسان  لكل   يتضح   وحينئذ  احلالة  هذه   معها  زالت  احلرب  انتهت  ما   فاذا  بلدين،   بني

 
 137:136ص    :التعامل مع غري املسلمني أصول معاملتهم وإستعماهلم - 139
 47ص  : من فقه األقليات املسلمة : خالد حممد عبدالقادر - 140
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 .141دائما   (عدو)   كلمة  ترادف  ان   يلزم  ال  املسلمني،   الفقهاء  اصطالح  حبسب(احلريب)
 الفرع الثالث: دار العهد. 

اللغة  يف  احلرمة  ،واحلفاظ   ، واليمني  ، والذمة  ،األمان عين  ي  :العهد  ما   ،ورعاية  من   وكل  العباد  بني 
 ،ودار الصلح  ، دار املوادعة، ودار العهد املقصودة يف هذا الفرع تسمى أيضا   142املواثيق فهو عهد 

املعاهدة من   ، ودار  وغريها  اإلسالم  دولة  بني  تنشأ  اليت  السياسية  العالقة  طبيعة  من  مشتقة  وهى 
 ، ق الفقهاء إمجاال  على تعريف هذه العالقة أو هذا اإلجراء )املعاهدةوإتف  ، بذلك سميت  ف  ،الدول

العهد   أو الصلح(   ، أو املوادعة العقد الذي يتم بني دولة دار اإلسالم   اليت ينشأ جرائها دار  أبهنا 
الدول  وغريها القتال    143أو بني املسلم واحلريب    من  كل واحد منهما 145وأال يغزو  144على ترك 
 ، وعلى غري مال إذا تعذر  147يؤخذ إذا أمكن  (مال)   ك146وجيوز أن يكون ذلك بعوض    ،األخر

كالذي هم به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام اخلندق   148وعلى مال يدفع إليهم عند الضرورة 
قريش عليه  املدينة  ،حني متاألت  مثار  يعطيهم شطر  أن  عنها  ، وغطفان واألحابيش  ال و   ،لينصرفوا 

 .أو من يستنيبه فيها عند احلاجة إليها وظهور املصلحة فيها149ىل عقدها إال اإلمام  جيوز أن يتو 
تقدم ما  العهد يف ضوء  دار  أن أبهنا    وعرفت  على  القتال  برتك  أهلها  املسلمون  كل نحية صاحل 

 . و الكفاروهو ما يعين جواز أن تكون هذه األرض للمسلمني أ  ،150تكون األرض ألهلها 
 :إجازته  وأدلةالعهد  حكمة مشروعية   •

 
 

  :هل يستند تقسيم العامل اىل أصول شرعية:د. عثمان مجعة ضمريية  - 141
http://www.muslimworldleague.org/paper/1752/page9.htm 

 217/  20: املوسوعة الفقهية  - 142
 360/ 3  :مواهب اجلليل للحطاب - 143
 238/ 9: املغن : ابن قدامة - 144
 108/ 7: صنائعبدائع ال : الكاساين- 145
 8/106: شهاب الدين الرملى: هناية احملتاج- 146
أو   األصل أن املال الذي يؤخذ منهم أنه يكون على اجلزية الىت من املفرتض أن تفرض على أهل الذمة  - 147

العهد خارج دولة   وقد تفرض على املستأمنني وأصحاب ،غريهم من املستأمنني من املقيمني داخل دار اإلسالم 
 اإلسالم أيضا   

 296/  14: احلاوى الكبري للماوردي - 148
 398/ 3: شرح املقنع - 149
( عبدهللا بن حممد  334/ 5( و " فتح القدير " ) 178األحكام السلطانية " للماوردي ص )  - 150

 8دار القرآن بغليفة، ص  ،أحكام الداير وأنواعها:الغليفي 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 46 

أهلهو   العهد  يشرع وأتمني  فيها    الصلح  يقيمون  اليت  األرض  للمسلمني مصلحة يف على  إن كان 
 ، أبس أن يبتدئ املسلمون به إذا احتاجوا إليه  ال و ، أو ضر يندفع بسببه  ، نتفاع جيلب بهكاالصلح  

، واملصلحة ودفع األذي ال تقتصر على دولة اإلسالم واملسلمني فقط 151وأن جييبوا إذا دعوا إليه  
األ،بل الذين  عن  ذى  لكف  اهلدنة  اإلسالم   ببالد يقيمون  الذميني  أهل  ابلعهد   ، وبعض   152وفاء 

 )   تعاىل   املفسدة وإحتجوا على ذلك بقوله   انتفاء  يكفي   ال أنه    وقال الشافعية يف بعض آرائهم،معهم
حتقق    ، (  األعلون   وأنتم   ،السلم  إىل   وتدعوا   ، هتنوا  فال   وأهبة   ، عدد  بقلة  كضعف)    املصلحة أو 

 إعانتهم  أو  ،(   جزية  بذل  أو   ،إسالم  رجاء)    احلديبية   عام  املهادنة  على   احلامل   وألن  ؛وإستعداد (  
 .153عليه   اإلعانة  عن  كفهم   أو  ،للمسمني

وإن )  قوله تعاىل(و براءة من هللا ورسوله  )  التوبةأول سورة    من القرآن  154واألصل فيها قبل اإلمجاع 
هلا   فاجنح  للسلم  األنفالجنحوا  احلكممن  و 155[    61  : ]  بن  مروان  ما روى  بن   ، السنة  واملسور 

واملعن ؛ ألنه   ، صاحل قريشا على وضع القتال عشر سنني -صلى هللا عليه وسلم   -خمرمة أن النيب 
 . 156فيهادهنم حىت يقووا  ،قد يكون ابملسلمني ضعف

وقد وادع   ،فنقض صلحهم  ،وقد صاحل النيب صلى هللا عليه وسلم أهل خيرب على شروط نقضوها
وما زالت اخللفاء والصحابة على هذه السبيل اليت   وأهل جنران  ،وقد صاحل أكيدر دومة  ،الضمري

 .157وابلوجوه اليت شرحناها عاملة   ، شرعناها سالكة
  :مشروعية العهد عند املعاصرين  •

البعض إىل أن دار     هناك   كان   فقد  الواقع،   وحققها  العلمي،   الفرض   اقتضاها  العهد حقيقة   ذهب 
 حمرتم،   عهد   هلا  ولكن  حكم،   فيها  للمسلمني   وليس   للمسلمني،   اتما    خضوعا    ختضع  ال   ودول  قبائل

 تدخل الداير هذه  ان الفقهاء بعض قال االحوال وقد بعض يف كاملة  تكن  مل ولو ارضها، يف وسيادة
 ولكن  والقوة،  املنعة  اهل   وهم  اال   العهود  هذه   يعقدوا  مل   املسلمني   الن   االسالم،   دار   عموم   يف

 احلسن  بن  وحممد  «االم»  يف  كالشافعي  االسالمي   الدويل  القانون   يف  القول   حرروا  الذين   الفقهاء
 .اخر  نوع العهد   دار  ان   قرروا  الشيباين

 
 427/  2: أحكام القرآن إلبن عريب  - 151
 306/  9: حتفة احملتاج  - 152
 305/  9:املرجع السابق  153
 8/106: هناية احملتاج - 154
 197/ 4: أحكام القرآن إلبن عرب - 155
 398/ 3: شرح املقنع - 156
 427/  2: أحكام القرآن إلبن عريب  - 157
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  اعضائها   كل  التزم  قد   واحدة  منظمة  جتمعه  االن  العامل  ان  يالحظ  ان  جيب  انه   اىل  ذلك  بعد   وخلصوا
 الدول  تلتزمها   اليت  وااللتزامات   العهود   بكل  الوفاء  جيب   انه   هذه   يف   االسالم  وحكم   ونظمها   بقانوهنا

 املخالفني  داير  تعد  ال  :ذلك وعلى  الكرمي، القرآن  قرره   الذي ابلعهد، الوفاء بقانون  عمال   االسالمية 
 .158عهد  دار  تعترب  بل  ابتداء  حرب   دار  العاملية   املؤسسة   هلذه  تنتمي  اليت

 الفرع الرابع: دار احلياد. 
عنه الشيء واإلحنراف  عن  والعدول  امليل  مبعن  اللغة  الشيء حييد حيدا  ،احلياد يف  عن  يقال حاد 

عنه   أي مال  قلتم   159وحيدان  وحميدا  وحايده حمايدة وحيادا   القتال  فإذا جاء   " علي  ويف خطبة 
 .160حيدي حياد " حيدي أي ميلي 

الدولة اليت ال تشرتك يف حرب قائمة وتشرتك بعالقتها   واحلياد يف اإلصطالح  احلديث هو موقف 
املتحاربني   الفريقني  من  مع كل  واحلياد  161السلمية  التحيز،  عدم  غري   مبعن  ألجل  التحزب  أو 

املتصارعني،   162حمدود  الطرفني  من  أحد  احلرب هو  و   إىل  لعامل كابد  السياسية  الظواهر  من  ظاهرة 
بتأثري اجلو العام الذي كان يسود العالقات الدولية بسبب   تنشأمبعن أنه ظاهرة    163العاملية الثانية 

، واحلياد نوعان حياد مؤقت 164احلرب الباردة، وقد جتسد بشكل عملي ألول مرة يف مؤمتر ابندونج 
دائم الوقت ،وحياد  يكون  أن  فيشرتط  حمددا   يكون  ولكي  إمسه  من  معروف  فهو  املؤقت  واحلياد 

 . بني أطرفهمعروف وحمدد  
 كان إذا الدولية، األسرة ؤونش ىف التدخل بعدم نفسها على الدول  تقطعه  التزام هو  :واحلياد الدائم

 . املسلحة القوة ستخداما إىل يفضي قد أو يفضي التدخل  هذا
 مسلح نزاع أي  يف تدخل أبال  الدول ابقي جتاه  تلتزم أن تتبع اليت الدولة على  احلياد هذا وحيت م  

 عالقاهتا  جمال يف سيادهتا من  جزءا   تقيد حبيث مستقبال ، أم كان حاضرا   دويل إقليمي أم كان داخلي
 يف الدول  الدائم ومينع احلياد  ،.النف عن  املشروع  الدفاع يف حقها ذلك ميس أال على اخلارجية،

 استخدام أو أجنبية لقوات حربية قواعد إقامة  ومن  عسكرية أحالف يف الدخول من  السلم زمن 

 
 :يستند تقسيم العامل اىل أصول شرعية  هل:د. عثمان مجعة ضمريية  - 158
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 47/ 8 : اتج العروس ابب الدال فصل احلاء مادة حيد - 159
 466/ 1: غريب احلديث واألثر :ابن األثري  - 160
 879ص  : القانون الدويل العام:على صادق أبوهيف - 161
 13ص  :تطور مفهوم احلياد عرب املؤمترات الدولية :د. عبد املنعم زنبيلي  - 162
 5ص  :املرجع السابق  - 163
 ( 115)ص :معجم املصطلحات السياسية والدولية  : د. أمحد زكي بدوي - 164
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 أمن  على ابحلفاظ األخرى الدول من  تعهد ذلك مقابل يرتتب أن على ، سلمية غري لغاايت أراضيها
 .مسلح  نزاع وقوع حال يف عسكرية بعمليات هلارض  التع وعدم الدولة  هذه

   :موقف الفقه اإلسالمي من احلياد الدائم •
قبل    من  أكان  سواء  جائز  غري  فهو  احلرب  عن  بعيدة  أبدا   الدولة  بقاء  وهو  الدائم  احلياد  أما 

وبقاء الدولة   165املسلمني أم من غريهم فإن كان من قبل املسلمني فإنه يرتتب عليه تعطيل اجلهاد
بل دولة  وإن كان من ق  ، اإلسالمية مكتوفة األيدي وال سيما إذا كان ذلك عن إتفاق مع الدول كلها

وهو يف الوقت نفسه ما ال يتفق مع غاايت اجلهاد    كافرة فهذا مينحها عزة وقوة ومتكينا  يف األرض
وما   ،166وهو أن تكون كلمة هللا هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى وأن يكون الدين كله هلل  

فهي أن يوجد   ،الداللة  وأما  (  هو النبذ من اجلانبني صرحيا  ،وداللة فالنص  ، نص  :ينتقض به نوعان
 .167منهم ما يدل على النبذ 

 :احلياد  دار دار اإلسالم و بني  العالقة   •
اإلسالم   دولة  بني  مت  الذي  اإلجراء  طبيعة  فيه  وتتحكم  احلاجة  إليه  تدعو  قد  املؤقت    ، احلياد 

إتفاق الدولة غري املسلمة   ، كحدوث  تتخذه  إتفاق وإشرتط   ،أو كونه جمرد موقف  فإذا كان ذلك 
فيجب الوفاء به وتبقى الدولة الكافرة معزولة عن حرب املسلمني وال جيوز للمسلمني أن يقتحموها 

كالعالقة أبهل الصلح بدليل ما فعله النيب يف احلرب ويكون حكمها حكم أهل الصلح والعالقة هبم  
فيكون   وأما إذا كان احلياد دون عهد والذمة  ،لم مع بن ضمرة يف غزوة األبواءعليه وس   صلى هللا

معهم  يقيموا  أن  للمسلمني  وجيوز  مبجرد كفرهم  قتاهلم  جيب  وال  احملاربني  غري  احلربيني  حكم  هلم 
 . عالقات سالم طاملا كانت هناك مصلحة راجحة هلم

لو حصل بسبب ضعف املسلمني كما هو احلال اليوم   ولكن   ،حلياد الدائم فهو غري جائزأما عن ا
ا إعتبار هذا  من  مانعا   احليادفليس هناك  أهل  مع  التعاونية  السلمية  العالقات  فإذا   ، حلياد وإقامة 

  .168عادت للمسلمني الشوكة جاز هلم قتاهلم بعد نبذ العهد إن وجد 
 عن  ابلتخلي   رغبتها  عن   احلياد  دولة  إبعالن   لالنتهاء  أيضا    واحلياد الدائم يف السياسة الدولية قابل

 لعام  لندن  معاهدة  يف   الدائم  حيادها  أعلنت  اليت  بلجيكا   مع  حصل   ما   وهذا  القانوين،  املركز  هذا
 بعد   حمايدة   بلجيكا دولة  تعد   ومل  والثانية،   األوىل   العامليتني  احلربني  يف   احلياد  خرقت   مث   ومن  ،1831

 
 655/ 1: دقائق أويل النهى للبهويت - 165
الطرقي: التعامل مع غري املسلمني أصول معاملتهم وإستعماهلم دراسة فقهية، دار    د.عبدهللا إبرهيم- 166

 152ص  :الفضيلة 
 109/ 7: بدائع الصنائع:الكاساين  - 167
 159ص  :د.عبدهللا إبرهيم الطرقي: املرجع السابق - - 168
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هذا   ،(الناتو)  األطلس  ي   ش مال  حلف   يف   عضوا    دخلت   أن يف  اإلسالمية  النظرية  يؤكد  ما  وهو 
 . اجلانب
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 :فيها الفقهاء  وأقوال الدار،  صفة حتول: الرابع  العنصر
حتول الدار من الكفر أو احلرب إىل اإلسالم ومن اإلسالم إىل الكفر أو احلرب أمر قد حدث كثريا  
على مر التاريخ اإلسالمي فقد كانت البداية أن إنتقلت دولة اإلسالم من حيزها الضيق بصحراء 

لة اإلسالم املدينة املنورة وإتسعت بتحول بالد الكفر رقعة تلو أخرى إىل اإلسالم حىت إستوعبت دو 
كما أن بعض بالد اإلسالم قد حتولت   ،ومن مشاهلا جلنوهبا  ،ما استوعبته من مشارق األرض ومغارهبا

الكفر إىل  اإلسالم  عليها  من  الكفار  أو  احلربيني  لسيطرة  سواء   ، نتيجة  مسلميها  على  والقضاء 
اإلسالم عن  اإلرتداد  على  حبملهم  أو  األندلس    ، بقتلهم  بالد  القدمي ) لغال  ابالد  و ومثاهلا  االسم 

وهذا التحول الثابت ابلوقاع   ،( وغريها من دول أورواب الشرقيةللمنطقة املعروفية اليوم ابسم فرنسا
فهي شرط لتوصيف الدار إن   قد إشرتط له الفقهاء العديد من الشروط   ، املعاصر وابلدالئل التارخيية

وتباينت هذه الشروط من مذهب   ،كانت دار إسالم أو دار كفر وما يتبعها من إجراءات وأحكام
 : ومن معيار آلخر ومن هذه األقوال والشروط واملعايري ما يلي  ،آلخر بل من جمموعة إىل أخرى

 : املعيار الفقهي لتحول دار احلرب إىل دار اإلسالم  :أوالا 
 : إذا كانت الدار أماهنا وأحكامها للمسلمني -1

وكانت    170أبمان   فيها دار احلرب تصري دار إسالم إذا دخل املسلم   إىل أن   169ذهب مجهور احلنفية   
وإن بقي فيها كافرا صلى   ،اجلمع واألعيادك  وتقام فيها الشعائر والصلواتأحكام اإلسالم  أحكامها  

مقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبيرب بعد   وإستدلوا على ذلك بطول  ،ومل يتصل بدار اإلسالم
فيها كالقسمة يف غريها من   ائهالفتح وأجر  القسمة  اإلسالم  دار  فيها فكانت من  اإلسالم  أحكام 

 .171بقاع دار اإلسالم 
 : إذا قدر املسلم على إظهار اإلسالم   -2

وأتدية على إظهار الدين    املسلم   إذا قدر الشافعية أبن الدار تصري دار إسالم    وذهب بعض فقهااء
املسلمني لغري  العامة  األحكام  ولو كانت  فإن    ،العبادات  احلال  هذا  من ويف  أفضل  فيها  اإلقامة 

 .172الرحلة منها ملا يرتجى من دخول غريه يف اإلسالم 
 

  :املعيار الفقهي لتحول دار اإلسالم لدار احلرب   :اثنياا 
 : هاظهور أحكام الكفر فيتتبدل دار اإلسالم ب -1

 
 2165/ 5شرح السري الكبري للشيباين:  ،131/ 7بدائع الصنائع للكاساين:  - 169
 4/310: مال الدين الزيلعينصب الراية جل - 170
 19/ 10: املبسوط للسرخسي - 171
 489/ 7ملوسى شاهني الشني:  ،فتح املنعم 229/ 7  : فتح الباري إلبن حجر العسقالين - 172
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إىل أن دار   174وبعض احلنابلة   173ذهب اإلمام حممد واإلمام أبو يوسف من احلنفية وبعض املالكية
 .175ظهور أحكام الكفر فيها شرط واحد وهو  تصري دار كفر ب  اإلسالم
 :بثالثة شروطتتحول لدار كفر   -2

إذا إختل واحد منها   ،كفر إال بثالث شرائط  ال تصري دار  أن دار اإلسالمذهب مجهور احلنفية إىل  
لإلسالم دارا   عن كوهنا  خيرجها  تكون فهو  أحدها    أما  ، فال  أن  والثاين  فيها  الكفر  أحكام  ظهور 

وال ذمي آمنا أبمانه األول الذي كان اثبتا قبل مؤمن  متامخة لدار الكفر والثالث أن ال يبقى فيها  
 النعمان.   اإلمام أبو حنيفة وهو رأي    176للمسلم إبسالمه وللذمي بعقد الذمة   عليها  استيالء الكفار 

 : تصي دار حرب إبحتالهلا من الكفار -3
الالحقني  من  وغريهم  الشافعية  بعض  إذا   177ذهب  حرب  دار  إىل  تتحول  اإلسالم  دار  أن  إىل 

 . 178إستولوا عليها كذلك 
 : ال تصي دار حرب حىت تنقطع شعائر اإلسالم عنها -4

ذهب بعض املالكية إىل أن بالد اإلسالم ال تصري دار حرب مبجرد إستيالء الكفار عليها بل حىت 
 . 179أما مادامت شعائر اإلسالم أو غالبها قائمة فيها فال تصري دار حرب تنقطع الشعائر عنها و 

 : ال تصي دار اإلسالم دار حرب أبداا  -5
إذا ما كانوا ال  أن بالد اإلسالم ال تصري دار حرب  للشافعية حيث ذهب بعضهم إىل  وهو رأي 

دار كفر  فهي  منعوها  فإن  منها  املسلمني  يعلى   وإحتجوا  180مينعون  وال  يعلو  )اإلسالم  حبديث 
 .181عليه( 
 :182ال يزول عنها وصف اإلسالم إال بيقني  -6

تبقي دارا  لإلسالم مادامت    الكفار  عليها  اليت يستويل  البالد  احلنفية أبن  فقهاء  لبعض  وهو رأي 
 

 155/ 1: أحكام القرآن إلبن عريب  - 173
 349  / 10:اإلنصاف للبهويت  - 174
 130/ 7بدائع الصنائع للكاساين:  - 175
 209/ 1:،درر احلكام 232/ 2: الفتاوى اهلندية - 176
 275/ 10:تفسري املنار   :حممد رضا رشيد  - 177
 65ص : نقال  عن كتاب تقسيم املعمورة يف الفقه اإلسالمي - 178
 املرجع السابق  - 179
 املرجع السابق  - 180
األلباين حسن لغريه إبرواء  قال الشيخ  ،261/ 3  :عائذ بن عمرو   برواية  فتح الباريابن حجر يف  حسنه :- 181

 5/106 : الغليل
 66ص : نقال  عن كتاب تقسيم املعمورة يف الفقه اإلسالمي - 182
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وذلك ألن دار احلرب تصري   ، وشعائر اإلسالم مل تتوقف كاآلذان واجلمع  183أحكام الشريعة قائمة 
دار   وألن بعض الفقهاء ذهبوا إىل أن إسم  ،184دار إسالم مبجرد إجراء أحكام اإلسالم فيها إمجاعا  

اإلسالم ثبت هلا بيقني فال يزول عنها ذلك الوصف إال بيقني وذلك إبستيالء الكفار وغلبتهم عليها 
وقهرها ألهلها حبيث ال ميكنهم إبراز كلمة اإلسالم إال أبمان من الكفار فهي دار حرب وإن أقيمت 

 .185فيها الصالة 
 

 ، ،وهللا من وراء القصد
  

 
 232)العربة( لصديق حسن خان ص: - 183
نقل مؤلف كتاب تقسيم املعمورة يف الفقه اإلسالمي وأثره يف الواقع هذا اإلمجاع عن الدكتور عبدالكرمي   - 184

 ( 21-20واملستأمتنني )ص:  زيدان يف كتاب أحكام الذميني
 66ص  : تقسيم املعمورة يف الفقه اإلسالمي - 185

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 53 

 الفهرس
 6 ....... العنصر األول: تعريف ابألقليات املسلمة وخصائصها وأسباب ظهورها وينقسم إىل: 

 6 ................................. أوال : التعريف اللغوي واملعجمي واإلصطالحي لألقلية: 
 7 ................................................ اثنيا : التعريف الفقهي لألقلية املسلمة: 

 9 ............................................. .الفرع الثاين: خصائص األقليات املسلمة 
 12 .................... الفرع الثالث: أسباب نشأة األقليات املسلمة خارج داير اإلسالم. 

 13 .................. اثنيا  األسباب املعاصرة لظهور األقليات املسلمة خارج داير اإلسالم: 
 15 .......................... الفرع الرابع: الواقع العددي واإلحصائي لألقليات املسلمة. 

 17 ...... الفرع اخلامس: إجيابيات الوجود اإلسالمي لألقليات املسلمة خارج داير االسالم. 
 19 .... : التحدايت واملخاطر اليت تواجه األقليات املسلمة خارج داير اإلسالمالعنصر الثاين

 20 ................................................. وخماطر دينية.  الفرع األول: حتدايت 
 24 ............................................. وخماطر اجتماعية.  الفرع الثاين: حتدايت

 28 .............................................. وخماطر تعليمية.  الفرع الثالث: حتدايت
 31 ............................................. وخماطر اقتصادية.  الفرع الرابع: حتدايت 

 34 ....................................... واملخاطر السياسية.  الفرع اخلامس: التحدايت 
االجتهادات الفقهية، وظروف الواقع املعاصر. العنصر الثالث: تقسيمات اجملتمع الدويل بني 

 .................................................................................. 36 
 39 ......................................................... الفرع األول: دار اإلسالم. 

 43 ........................................................... الفرع الثاين: دار احلرب. 
 45 .......................................................... الفرع الثالث: دار العهد.
 47 ........................................................... الفرع الرابع: دار احلياد.

 50 ................................ العنصر الرابع: حتول صفة الدار، وأقوال الفقهاء فيها: 
 
 
 
 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 54 

 
 

http://www.alukah.net/

