
الرحيم الرحمن الله بسم

في السياساي اللجوء لطلب الساتئناف حكم ـ
ـ الكفر دار

وبعد ، الله رساول على والسلما والصلةا ، لله الحمد
                                            .

مسائل الساحة على تطفو والخأرى الفينة بين فإن         
الوـكـد وـعـن ، والـصـواب الحق جادةا عن الشباب تشغل ـ

، ـبـدأت أـيـن ومن ، ظهرت كيف لتدري ـ والولى والهأم
عناوين .. تحت منها والمستفيد المراد وما ، وراءهأا وَمن

؟! والعدوان والغلو الثإم وباطنها الحق ظاهأرهأا
والعطاء والخأذ للنقاش قابلة كمسائل ابتداء ُتطرح

ًا ، وتنتـهـي ، الـمـراء رغـبـة وإـشـباع الـفـراغ لمـلـئ وأحيان
ـى ، والبراء الولء وعليها فيها يعقد كمسائل ـا ويبـن عليـه
.. !!  وإيمان تكفير وربما ، وأحكاما مواقف

الجدل مع ـ وتنتهي ، فيها الخلف يمكن كفروع تبدأ
؛ عليها التفاق من بد ل أصول إلى ـ المنحرف والتأصيل

.. !! فيها للمخالف شبهة ول ، تأويل ول عذر ل حيث
ًا ـشـغلت اـلـتي هأذه مسألتنا ، المسائل هأذه من ـعـدد

ًا ديار في القامة على المكره ـ المسلم الشباب من كبير
ًا بالهم وأقلقت ـ الغرب بلد في المهجر دينهم على خأوف

اللـجـوء لطـلـب السـاـتئناف يـعـد : هـأـل وهـأـي ، وإيـمـانهم
التـحـاكم ـمـن ـ للجوء الول الطلب رفض بعد ـ السياساي

ـمـن ويـخـرج ، بمـجـرده ـصـاحبه يكـفـر الذي الطاغوت إلى
.. ؟!  السالما دائرةا

اضطرار وهأي ؛ عنها المسؤول الصورةا : هأذه أقول
طلـب إلـى ــ والقتل التعذيب من بنفسه لينجو ـ المسلم
ـوء ـان اللـج ـي والـم ـر دار ـف ـتئناف أو ، الكـف ـب اسـا الطـل
ـمـن ُتـعـد ل ، ـمـرةا أول ـفـي رفـضـه ـتـم حال في وتكراره

تأخـأـذ ول ، صاحبه يكفر الذي الطاغوت إلى التحاكم صور
ـب اساتئناف أو اللجوء طلب داما . وما وحكمه صفته الطـل

الـضـطرار ـظـروف تـحـت تم ـ بينهما فرق ل إذ ـ وتكراره
، الكفــر دار إلى اللجوء على ابتداء أكرهأته التي والكراه

ـك برهأان وإليك ، الله شاء إن حرج ول عليه إثإم ل فإنه ذـل
. التفصيل من بشيء

من بد ل ، الجابة تفصيل في نخوض أن : قبل أولً
ًا يقيم أن له يجوز ل المسلم أن إلى الشارةا ًا حر مختار
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على فيه يأمن الذي السالما دار توفر عند الكفر ديار في
الكفر ديار في وساكناه دخأوله مجرد لن ؛ ودينه نفسه
دفعها له يمكن ل التي الشرعية المخالفات حصول يعني

المناسابة الديار هأي ليست والشرك الكفر ديار ولن ،
يرضاه الذي الوجه على والدين العبادةا سالمة لتحقيق

الشرعية النصوص جاءت هأنا ومن ، وتعالى سابحانه ربنا
السالما دار إلى الكفر ديار من الهجرةا وجوب على تحض

إن آمنوا الذين لعبادي : ( وقل تعالى قوله في كما
)   فاعبدون فإياي واساعة أرضي
ـا والـضـرب الهجرةا وشرع ، الرض تعالى الله فوساع فيـه

والـشـرك الكـفـر ودـيـار ، والتوحيد العبادةا سالمة لتحقيق
.  تقدما كما لذلك المناسابة الرض هأي ليست

ـظـالمي الملئـكـة توـفـاهأم الذين : ( إن تعالى وقال
ـفـي مستـضـعفين كـنـا ـقـالوا كنـتـم فـيـم . قالوا أنفسهم

فيـهـا فتـهـاجروا واساعة الله أرض تكن ألم . قالوا الرض
ًا وسـاـاءت جهنم مأواهأم فأولئك يـعـذرهأم ) . فـلـم مـصـير

ودـعـواهأم ، الهـجـرةا عـلـى قادرين كانوا لنهم تعالى الله
إليه شدتهم ـ زعم هأو الرض في مستضعفين كانوا أنهم

ـتراب أواصــر ـد اـل ـش ورـغ ـة ل ـــ العـي ـإن وإل ، حقيـق ـف
ويرـفـع ، الـعـثرات يقـيـل الـصـادق الحقيقي الساتضعاف

ـقـوله ـفـي ـظـاهأر وهأذا ، القدرةا تحقق حين إلى التكليف
والولدان والنساء الرجال من المستضعفين : ( إل تعالى

) .  سابيل يهتدون ول حيلًة يستطيعون ل
علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي ـعـن صح فقد الحديث وفي

بيـن يقيـم مسـلم كـل مـن بريـء : " أنـا قـال أنه وسالم
ـصـلى " . وـقـال نارهأـمـا ـتـراءى ل أل ، المـشـركين أظهر

المشركين مع أقاما ممن الذمة : " برئت وسالم عليه الله
أـبـق : " إذا وسـاـلم علـيـه الـلـه صلى " . وقال ديارهأم في

" .  دمه حل فقد الشرك إلى العبد
ًا للسالما انعدما إذا أما عـلـى المـسـلم فـيـه ـيـأمن دار

ـذا في المسلمين حال هأو كما ـ ونفسه دينه ـــ الزـمـان هـأ
ـتـداهأمه عـنـدما المـن الملذ المـسـلم فيه يجد الذي الدار

ـحـرج ل فحينها ، وصوب حدب كل من والخأطار الخطوب
آخـأـر كـفـر دار إـلـى كـفـر دار من يهاجر أن اضطر إن عليه
ًا أقل حـصـل كـمـا ، وأهأـلـه ونفـسـه ديـنـه عـلـى وفتنة كفر

وسـاـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي أمرهـأـم عـنـدما للـصـحابة
.  أحد عنده ُيظُلم ل ملك فيها حيث الحبشة إلى بالهجرةا
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والبطش الظُلم فيه يسود كفر دار من هأاجروا فهم
تنتـفـي لـكـن آخأر كفر دار إلى المسلمين لضعاف والقتل

.  مكة في يومئٍذ السائدةا والظُلم البطش مظُاهأر فيه
فّر من ) : وأما12/125(  المحلى في حزما ابن قال

ـم ، خأافه لظُلم الحرب أرض إلى ، المـسـلمين يـحـارب وـل
ـن المسلمين في يجد ولم ، عليهم أعانهم ول ـره ـم ، يجـي

.   مكره مضطر لنه عليه شيء ل فهذا
ـن مسلم بن محمد الزهأري أن ذكرنا وقد ـهاب ـب ، ـش

ًا كان لـحـق المـلـك عـبـد ـبـن هأـشـاما مات إن أنه على عازم
ـقـدر إن دـمـه ـنـذر ـكـان يزـيـد بن الوليد لن ، الروما بأرض
ـذا كان فمن ، هأشاما بعد الوالي كان وهأو ، عليه ـو هأـك فـه

. . انتهى معذور
ـحـزما واـبـن ، السلف علماء من عالم : الزهأري قلت

السالما أرض من سايهاجر كان أنه رغم معذور عنه يقول
الظُـلـم نفـسـه ـعـن لـيـدفع الكـفـر ودار الكـفـر أرض إـلـى

يـعـذر أن أوـلـى ـبـاب فـمـن كذلك المر كان . وإذا والقتل
ـ والكراه الضطرار ظروف تحت ـ يهاجر عندما المسلم

ر كفـر دار إلى كفر دار من القتـل نفسـه عـن ليـدفع آخأ
. هأذه مسألتنا في الحال هأو كما ، والقهر والظُلم

ًا ـعـن ـلـك ثـإـابت ـحـق كل تحصيل ليس أنه : اعلم ثإاني
ـق ـار طرـي ـو الكـف ـن ضــرب هـأ ـاكم ضــروب ـم ـى التـح إـل

تحـصـيلك ولمـجـرد ، ـجـّراءه ـصـاحبه يكفر الذي الطاغوت
ذـلـك عـلـى واـلـدليل ، ومحاكمهم الكفار طريق عن للحق

ـبـن الرحـمـن عبد عن ، المفرد الدب في البخاري مارواه
: " ـقـال وسـاـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسـاـول أن ـعـوف

أنكثــه أن أحب فما ، المطيبين ِحلف عمومتي مع شهدت
] .441:  المفرد الدب " . [ صحيح النعم حمر لي وأن

وبـنـو ، هأاشم بنو : اجتمع النهاية في الثإير ابن قال
وجعـلـوا ، الجاهألـيـة ـفـي جدعان ابن دار في وتيم ، زهأرةا
ًا عـلـى وتـحـالفوا ، فـيـه أـيـديهم وغمسوا ، جفنة في طيب

ـبين فُسموا ، الظُالم من للمظُلوما والخأذ التناصر المطـي
. . انتهى

الحـكـم عناـصـر فيه تتوفر الحلف هأذا أن : رغم قلت
وأن ، والمظُلوما الظُالم بين للنزاعات فّض من والتحاكم
، المـشـركين أـكـابر ـمـن هـأـم المهـمـة هأذه على القائمين

ًا عليه أثإنى قد وسالم عليه الله صلى النبي فإن وما ، خأير
معـنـى عـلـى لقـيـامه ، النـعـم بحـمـر وـلـو ينقـضـه أن أحب
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ـوما إنصاف وهأو ، الشرع مع يتعارض ل صحيح ـمـن المظُـل
.  الظُالم

اليـمـان على الكفر آثإر إذا إل ـ لحٍد ليجوز وبالتالي
أـقـر ـقـد وسـاـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي أن يـقـول أن ـــ

حلــف علــى القــائمين لن ؛ الطــاغوت إلــى التحــاكم
. المشركين الكفار من كانوا المطيبين
لـعـدما المنـسـوخأة الحكاما من يعتبره أن يجوز ل كما
إذا ـــ القوما زعم على ـ القضية لن ؛ وقتئٍذ الدين اكتمال

مكتـمـل فـهـذا ، وـشـروطه لوازمه ومن التوحيد من كانت
محمـد " علـى اللـه إل إله " ل نزلت يوما أول من ومعلوما

.  وسالم عليه الله صلى
سـاـمي وإن ـــ طرفين بين نزاع فض كل ليس وعليه

ًا الـطـاغوت إـلـى التـحـاكم ـمـن يعتبر أن يجوز ـ لغة تحاكم
. صاحبه يكفر والذي للتوحيد المناقض
ـفـي ـــ مـسـلم إلى يشير أن لحد يجوز : ل نقول لذا

علـى القـادرةا الساـلمية الجهـة أو المحكمـة غيـاب حال
ـن إنصــافه حقــه يســترد ـــ حقــه واساــترداد ظــالمه ـم

ـالكفر يصفه أن ، الكفار طريق عن المغصوب ـه ـب أراد لـن
الجهـلـة بـعـض ذـلـك يفـعـل كـمـا ، الـطـاغوت إـلـى التحاكم

.. !! الزمان هأذا في بالغلو الملوثإين
ـوابط كتاب صاحب يقول ـر [ ـض ] : ول174:  التكفـي

ـتي المحاكم إلى تحاكم من كل أن هأذا من يلزما ـم اـل تحـك
ًأ يكون أن بد ل الوضعية بالقوانين يـضـطر ـقـد ـبـل ، كافر

ـمـع إليها التحاكم إلى ذلك ونحو حقوقه لتخليص المسلم
ًا يكون فل ، عنها رضاه عدما حـكـم حكـمـه يـكـون ـبـل كافر

. . انتهى المضطر
أدلـة تضـافرت فقـد آخأـر وجـه ومـن ، وجـه من هأذا
ـد الـشـرين أهـأـون باخأتيار المسلم تلزما التي الشريعة عـن

زماننـا فـي بكثرةا يتكرر وهأذا ، شر كلهأما بأمرين إلزامه
الـشـرعية المـحـاكم وغـيـاب ، السـاـلما دوـلـة غياب بسبب

لخأتـيـاره ـــ هـأـذا ومـثـل ، بالسـاـلما المسلمين تحكم التي
ـبـأنه يوـصـف أن يـجـوز ل ـــ الـشـرين أهأون هأو الذي الشر
. الله دين في ليس ما اخأتار لنه ، الطاغوت بحكم راض

النـقـاط ـفـي تـقـدما ما نلخص فإننا المسألة ولضبط
:  التالية
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عند الكافر الحاكم إلى يتحاكم أن لمسلم يجوز ل ـ1
حـقـه ـلـه ـيـرد أن يـسـتطيع اـلـذي المـسـلم الـحـاكم وـجـود

. ظالمه من وينصفه
الـكـافر الـحـاكم إـلـى يتـحـاكم أن للمسلم يجوز ل ـ2

ولحـكـم ، مـكـره وهـأـو إل الـلـه ـشـرع ويـضـاد يضاهأي فيما
.. به راٍض وغير ، مبغض كاره الطاغوت

لعـادةا وساـيلة يجـد ولـم المسلم حق اغتصب إذا ـ3
ـعـن حـقـه عـلـى يحـصـل أن ـلـه ، الـكـافر الـحـاكم إل حـقـه

. .    طريقه
ـــ المـسـلم يـضـحي أن والفضل العزيمة من نرى ـ4

ـكـان إن بحـقـه ــ والعلما الـخـواص ـمـن ـكـان إن وبخاصة
ـل ول ، محتملً ـاما يمتـث ـافر الحــاكم أـم ـذا ، الـك ـر وهـأ أـم

ـنه ـزما ول نستحـس ـه نـل ـوع ـب ـة مجـم ـرر ، الـم ـاما للـض الـع
ـق وحجم بنوع مرتبطة والمسألة ، ذلك على المترتب الـح

ل ولـده ـلـه خُأطـف لمـن يـقـال أن ُيعقـل فل ، المغتصـب
الـحـاكم أو ـــ الـكـافر الـشـرطي إـلـى تشتكي أن لك يجوز

هأذا لن خأاطفيه من ولدك إليك ليسترد ـ فرق فل الكافر
..!! الطاغوت إلى التحاكم من نوع

ًا اللـجـوء طـلـب ـفـي الساتئناف هأل ندرك : لكي ثإالث
ـصـفة عـلـى نـقـف أن من بد ل ، ل أما المكفر التحاكم من

ـاكم ـى التـح ـاغوت إـل ـذي الـط ـر اـل ـاحبه يكـف ـفة ، ـص وـص
عـلـى هـأـذا يحـمـل هـأـل لـنـرى اللجوء طلب في الساتئناف

. ذلك وإليك ، ذاك
آمـنـوا أنهم يزعمون الذين إلى تَر : ( ألم تعالى قال

يتـحـاكموا أن يرـيـدون قبـلـك ـمـن أنزل وما إليك أنزل بما
الـشـيطان ويرـيـد ـبـه يكفروا أن ُأمروا وقد الطاغوت إلى
ً يضلهم أن ًا ضلل َلوا لهم قيل . وإذا بعيد أنزل ما إلى تعا

ًا عنك يصدون المنافقين رأيت الرساول وإلى الله صــدود
. (

ـم ثإناؤه جّل بذلك : يعني الطبري جرير ابن قال ( أـل
أنـهـم يزعـمـون اـلـذين إـلـى فتعـلـم بقلـبـك محـمـد ) ـيـا تر

يزعـمـون اـلـذين وإـلـى ، الكتاب من إليك أنزل بما صدقوا
 قبلك من أنزل بما آمنوا أنهم
إـلـى خأـصـومتهم ـفـي يتـحـاكموا أن يرـيـدون ، الكـتـب من

قوله عن ويصدرون ، يعظُمونه من إلى يعني ، الطاغوت
أن أـمـروا ( وـقـد ، الـلـه حـكـم دون ـمـن بحكمه ويرضون ،

جاءهأم بما يكذبوا أن الله أمرهأم : وقد ) يقول به يكفروا
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الـلـه أـمـر ـفـتركوا ، إلـيـه يتـحـاكمون اـلـذي الـطـاغوت ـبـه
يـضـلهم أن الـشـيطان ( ويرـيـد ، الـشـيطان أـمـر واتبـعـوا

هـأـؤلء يـصـد أن يرـيـد الـشـيطان أن ) يعـنـي بعـيـدا ـضـللً
، والـهـدى الـحـق سـاـبيل ـعـن الـطـاغوت إـلـى المتحاكمين

ً عنها فيضلهم ًا ضلل . بعيد
المنافقين من رجل في نزلت الية هأذه أن ذكر وقد

ً دعا ـى بينهما كانت خأصومة في اليهود من رجل بـعـض إـل
وسالم عليه الله صلى الله ورساول بينهم ليحكم ، الكهان

ـبـردةا أـبـو هـأـو الـكـاهأن أن . وقـيـل . انتـهـى أظهرهأم بين
هـأـذا ـفـي بالـطـاغوت الـمـراد أن وقيل ، السالمي الكاهأن

اـبـن أسـاـند . وـقـد الشرف بن كعب اليهودي هأو الموضع
فانظُرهأا. ذلك على تدل التي الثإار جرير

: ( وإذا تعالى قوله تفسير في الله رحمه قال ثإم
قيل ( وإذا بذلك ) يعني الله أنزل ما إلى تعالوا لهم قيل
، كتابه في أنزله الذي الله حكم إلى ) هألموا تعالوا لهم

يصدون المنافقين ( رأيت ، بيننا ليحكم الرساول وإلى
لتحكم إليك المصير من : يمتنعون بذلك ) يعني عنك

. . انتهى غيرهأم كذلك إليك المصير من ويمنعون ، بينهم
عز الله من إنكار : هأذا التفسير في كثير ابن وقال

رساوله على الله أنزل بما اليمان يدعي من على وجل
في يتحاكم أن يريد ذلك مع وهأو القدمين النبياء وعلى
كما ، رساوله وسانة الله كتاب غير إلى الخصومات فصل

، النصار من رجل في أنها الية هأذه نزول سابب في ذكر
بيني يقول اليهودي فجعل تخاصما اليهود من ورجل
. الشرف بن كعب وبينك بيني يقول وذاك ، محمد وبينك
السالما أظهروا ممن المنافقين من جماعة في وقيل
، ذلك غير . وقيل الجاهألية حكاما إلى يتحاكموا أن أرادوا
الكتاب عن عدل لمن ذامة فإنها كله ذلك من أعم والية

وهأو الباطل من ماساواهأما إلى وتحاكموا ، والسنة
ًا عنك : ( ويصدون . وقوله هأنا بالطاغوت المراد ) صدود

ًا عنك يعرضون أي . انتهى ذلك عن كالمستكبرين إعراض
.

الله حكم عن وصد أعرض : من نقول فإننا وعليه
ًا ـ وقدما آثإر أو وعدل ، ورساوله ًا حر حكم ـ مختار

إليه يتحاكم أن وأراد ، ورساوله الله حكم على الطاغوت
التي السالمية المحاكم تيسر مع ورساوله الله دون من

أراد : أنه فيه نقول فهذا ، ورساوله الله بحكم له تحكم

6



، ذلك بتحاكمه كافر وهأو ، الطاغوت إلى يتحاكم أن
أهأل وأقوال ، الكريمة الية نحمل أمثاله وعلى وعليه
.  ذكرهأا المتقدما العلم

، اللـجـوء طـلـب ـفـي المـسـتأنف إـلـى فلننظُر والن
المراد الطاغوت إلى المتحاكم وبين بينه مقارنة ونجري

ـره، على العلم أهأل نص والتي الكريمة، الية في ـم كـف ثـإ
وصف عليه يحمل هأل نرى

 ؟  ل أما الطاغوت إلى المتحاكم وحكم 
مكره وهأو يستأنف اللجوء طلب في المستأنف ـ1
إلى  المتحاكم بينما ، ذلك غير له سابيل ل إذ  مضطر

ًا الطاغوت إلى يحتكم الطاغوت ًا حر رضى وعن مختار
.. وإرادةا
الخأر للطرف ليؤكد فهو يستأنف إذ المستأنف ـ2

ل أمر وهأذا ، المان طلب في الحق لهم ممن أنه
كان مما وهأو ، شيء في وحكمه الله دين مع يتعارض
الكفار من والجوار المان طلب أي ـ يمارساه

توفر عند الوائل والمسلمون الصحابة ـ والمشركين
يتحاكم الطاغوت إلى المتحاكم بينما ، وأسابابه دواعيه

..  ورساوله الله حكم وتعارض تضاهأي أمور في
ل إذ ، واحد طرف هأو حقيقته في المستأنف ـ3
بينما ، آخأر طرف أي وبين بينه حقيقي نزاع يوجد

وخأصاما نزاع في ظاهأر هأو كما الطاغوت إلى المتحاكم
..  آخأر طرف مع

ًا يختار الطاغوت إلى المتحاكم ـ4 مكره غير حر
، ورساوله الله حكم على ويؤثإره ويقدمه الطاغوت حكم
في المستأنف على ُيجرى ل هأوظاهأر كما الوصف وهأذا
.. اللجوء طلب

الـطـاغوت حـكـم ـيـؤثإر الـطـاغوت إـلـى المتـحـاكم ـ5
ورسـاـوله الـلـه حـكـم عـلـى نزوـلـه تيـسـر ـمـع ، ومـحـاكمه

الـلـه بحـكـم ـلـه تحـكـم اـلـتي الـشـرعية المـحـاكم ووـجـود
في لنه المستأنف على ُيجرى ل الوصف وهأذا ، ورساوله

عـنـدهأا يطـلـب اـلـتي الجـهـة سـاـوى وجـهـة له ليس قضيته
.. اللجوء
والعراض بالصد يتصف الطاغوت إلى المتحاكم ـ6

هأذا من وحاله المستأنف وأين ، ورساوله الله حكم عن
.. الوصف
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ًا أن تبين فإذا ّي إلى المتحاكم أوصاف من أ
، اللجوء طلب في المستأنف على تحمل ل الطاغوت

إلى المتحاكم حكم يحمل أن يجوز ول يصح ل أنه جزمنا
.. اللجوء لطلب المستأنف على الطاغوت
ًا الطابع ذات الوضعية القوانين إلى : الحتكاما رابع

الله دين مع تتعارض ل والتي ، والتنظُيمي الداري
إلى التحاكم ضروب من ذلك ليعد ، شيء في وشرعه

صاحبه. يكفر الذي الطاغوت
) : اعلم4/84(  البيان أضواء في الشنقيطي يقول

يقتضي الذي الوضعي النظُاما بين التفصيل يجب أنه
النظُاما وبين ، والرض السماوات بخالق الكفر تحكيمه

.  ذلك ليقتضي الذي
. وشرعي ، : إداري قسمان النظُاما أن ذلك وإيضاح

وجه على وإتقانها المور ضبط به يراد الذي الداري أما
فيه مخالف ول ، منه مانع ل فهذا ، للشرع مخالف غير
الله رضي عمر عمل . وقد بعدهأم فمن ، الصحابة من
صلى النبي زمن في كانت ما كثيرةا أشياء ذلك من عنه
لجل ديوان في الجند أساماء ككتبه ، وسالم عليه الله

أعني ـ وكاشترائه ، حضر ومن غاب من ومعرفة ، الضبط
ّياهأا وجعله أميـة بن صـفوان دار ـ عنه الله رضي عمر إ

ًا  مكة في ساجن
ًا يتـخـذ ـلـم وسالم عليه الله صلى أنه مع ، المكرمة  سـاـجن

تفعل التي الدارية المور من هأذا . فمثل بكر أبو ول هأو
كتنظُـيـم ، ـبـه ـبـأس ل الـشـرع ليخالف مما المور لتقان
 ،وتنظُيم الموظفين شؤون

النـوع فهـذا ، الشـرع يخـالف ل وجـه على العمال إدارةا
قواـعـد ـعـن يـخـرج ول ، ـبـه ـبـأس ل الوضعية النظُمة من

. . انتهى العامة المصالح مراعاةا من الشرع
والساتئناف اللجوء قوانين يتأمل : ومن قلت
ل يجدهأا ـ أعلم ما بحسب ـ الغرب بلد في بها المعمول

عملية تنظُم وإدارية تنظُيمية قوانين كونها عن تخرج
وبالتالي حقوق* ، من لهم وما اللجئين وشؤون اللجوء

إلى التحاكم وإقحاما تحتمل مال المعاني تحميل يجوز ل
في والرض السماوات بخالق كفر هأو الذي الطاغوت

. أعلم تعالى والله ، التحاكم من النوع هأذا
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كما ـ المر في وإسارافهم القوما شذوذات ومن
ًا بذلك سامعنا  يعد من يوجد إنه ـ مؤخأر

الكافر الحكم وإلى ، القدما كرةا قوانين إلى الحتكاما
إلى التحاكم ضروب من وهأو ، ،كفر اللعب يحكم الذي

..!!  الطاغوت
له تخضع وما الشطرنج لعبة أن الجهلة هأؤلء وفات

وكان السلف عهد في موجودةا كانت وأحكاما قوانين من
ضروب من يعدونها كانوا وما ، يمارساها من منهم

..!! الطاغوت إلى التحاكم
ًا وكلهأـمـا ، التفرـيـط أخـأـو والغـلـو الـفـراط إن حـقـ

الـسـوية النـفـوس منهـمـا وتـشـمئز ، الـشـرع في ممقوت
ـة، ـدري ول المؤمـن بمــاذا القــوما شــذوذات مسلســل ـن

ًا بهم؟! ساتنتهي وإلىأين تطالعناغد
ًا ًا نرى : ل خأامس ــ التحـاكم عمليـة حيـث مـن ـ فرق

اسـاـتئناف وبـيـن ، ـمـرةا لول اللـجـوء طـلـب إـجـراءات بين
اسـاـتئناف عملـيـة يمـيـز اـلـذي وربـمـا ، رفـضـه عند الطلب
والمدّعمـة الظُـاهأرةا الحـجـج مـن مزيـد قـيـاما هـأـو الطلب

ـفـي الـحـق الطلب لصاحب أن تثبت التي والدلة بالوثإائق
ـا اللجوء حصل التي الدولة في المان على الحصول إليـه

ًا فـعـل قد وهأذا ، ، ـمـرةا أول للـجـوء طلـبـه عـنـد مـنـه ـشـيئ
حـيـث ـمـن الـحـالتين بـيـن والتفرـيـق الزواـبـع إثإارةا فعلما
بينـمـا ، ـجـائز ـمـرةا أول اللـجـوء : طلب فيقولون ، الجواز

إـلـى تـحـاكم لـنـه كـفـر وهـأـو ـجـائز غـيـر الطلب اساتئناف
ًا ، الطاغوت تحصــل التي التحاكم إجراءات نفس أن علم

..!! مرةا أول اللجوء لطالب تحصل للمستأنف
ًا رضوان ـ الصحابة لجوء قصة يتأمل : من ساادسا

بعد ـ اضطروا قد أنهم يجد النجاشي إلى ـ عليهم الله
أماما للمثول ـ الحبشة ديار في ونزولهم الول لجوئهم
مطالبة بسبب مرتين ـ يومئٍذ الكافر ـ النجاشي الحاكم

مزاعم إبطال في حقهم عن وللذود ، بهم قريش كفار
 الباطلة قريش

ًا *ـ بـهـا ُيـلـزما أن يـسـتطيع ـشـرعية حـقـوق أـيـة للمسلم ليس أنه علم
حـقـوق ـمـن عليه يتحصل وما ، منهم المان وطلبه ، إليهم لجوئه عند الكفار

أن ينبـغـي ل مـنـا الـشـهادةا وهأذه وعدلهم، القوما إنصاف من هأو ديارهأم في
.  لنا وشنآنهم القوما عداوةا عنها يصدنا
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كـفـار إـلـى تـسـليمهم احتمال مرةا كل في وكانوا ، فيهم
ًا قريش أماما وواهأية ضاهأضة حجتهم كانت حال في وارد
.  الملك إلى بها وشوا التي قريش مزاعم

على الصحابة وظهور الثانية الجلسة انتهاء وبعد
زوج سالمة أما تقول ، الملك أماما قريش كفار خأصومهم

بن عمرو أي ـ : فخرجا وسالم عليه الله صلى النبي
مقبوحين عنده من ـ ربيعة أبي بن الله وعبد العاص
ًا مع دار خأير في عنده وأقمنا ، به جاءا ما عليهما مردود

.* جار خأير
ـفـي الجلـسـة تـكـرار أن القـصـة هـأـذه ـمـن والـشـاهأد

وفي ، مختلفين زمانين وفي مرتين الملك قضاء مجلس
يـسـمى ـمـا نفـسـه هـأـو ، الطراف وجميع الخصوما حضور

ـصـحابة ـفـي يـقـال أن يصح فهل ، بالساتئناف زماننا في
ـاكموا قد بذلك أنهم وسالم عليه الله صلى الله رساول تـح

.  ل وألف ، ل .. اللهم وكفروا الطاغوت إلى
ًا ذاك يعني الساتئناف عدما حال : في ساابع
السجن أو ، القتل عليه يترتب قد الذي المجهول
.  بها الله يكلف ل مشقة وهأي ، الحرمات وانتهاك
في فهو به يقوما بما يقوما إذ المستأنف فإن  لذا
وإن ، والكراه الضطرار ظروف تحت كله يتم حقيقته

لكنه ، محقق غير القريب المنظُور على الكراه كان
الكراه من وهأو ، بد ول محقق فإنه البعيد المنظُور على

: " وأما حزما ابن قاله ما قراءةا شئت إن .. أعد المعتبر
عليه شيء ل .. فهذا خأافه لظُلم الحرب أرض إلى فّر من
ًا الكراه فاعتبر " ، مكره مضطر لنه محقق غير أنه علم

.  القريب المنظُور في صاحبه على
أفدنا ، الذكر النفة السبع الوجه هأذه لجل ، وبعد

لينجو اللجوء طلب يستأنف الذي أن المقال أول في
حرج ل أنه ، الطواغيت وبطش ظلم من ودينه بنفسه

إلى يتحاكم الذي حكم عليه تحمل أن يجوز ول ، عليه
. الشأن هأذا في الواردةا الشرعية والنصوص ، الطاغوت

مواضع في والتكلف التشدد الفقه من ليس ثإم
الفقه من ليس أنه كما ، والعسر والشدةا الضيق

، التفريط مواضع في التيسير فقه وإعمال التساهأل
: " إذا تقول الفقهية والقاعدةا ، واللمبالةا والتميع
" . " والمشقة ضاقت اتسعت وإذا ، اتسعت ضاقت
" . التيسير تجلب
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القاعدةا ُيعملون والتنطع الغلو أهأل فقهاء بينما
ًا وازدادت ضاقت ، وتعسرت ضاقت : إذا بالعكس عسر
ًا ًا .. والضحية المشقات تجلب والمشقة ، وخأناق هأم دائم

!! الشباب
.                                 عبد23/10/1998 

 حليمة مصطفى المنعم
بصير أبو                                                                                   

تعليقه في شاكر أحمد قال ، مسنده في أحمد الماما رواهأا النجاشي مع الصحابة قصة *ـ
النبوية السيرةا صحيح وانظُر ) ،1740( رقم حديث . انظُر صحيح : إساناده الحديث على
) .108 ـ101 (ص
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