
318  

 
 

 
 

 

 ثامر حسن صبرم.د.                   ية سالملعموم اإلامجمة       أحكام اليجرة إلى الدول غير اإلسالمية
  (ٜ( السنة )ٖٛالعدد )               دراسة فكرية معاصرة       

                                                   

 
 
 
 

 ثامر حسن صبر. م.د
 جامعة كركوك/ كمية التربية

 

The provision of immigration to non-Islamic countries 

Contemporary intellectual study 

    The purpose of this research is to explain the legitimacy of 

immigration to the west and residence in this country which is inhabited 

and ruled by non-Muslims in light of the current events in Muslims 

countries and the current phenomenon of migration . My plan in this 

research is as follows : 

Introduction. 

    Then the first topic : on the meaning and types of migration and 

the texts contained therein "it has three demands" . 

First requirement : introduce the immigration linguistically . 

Second requirement : shows the types of immigration . 

Third requirement : shows the texts contained in the immigration 

from the Quŕan and Sunnah. 

    The second topic : the status of immigration in Islamic legislation 

and history "it has two demands" . 

First requirement : shows the status of immigration in Islamic 

legislation . 

Second requirement : shows history of immigration . 

The third topic : the provisions of immigration to non-Muslims 

countries and the impact of migration on migrants and the Islamic world . 

"it has two  demands" . 

First requirement : shows the provision of immigration to non-

Muslim countries . 

    Second requirement : shows the impact of migration on migrants 

and the Islamic world . 

At the end of research conclusion include the important results I 

have  reached it then the sources and references . 
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 المقدمة
الحمد  رب العالميف، أسبغ نعمو عمى الخمق ظاىرًة كباطنة، فمو الحمد أكاًل كآخرًا، 
كالصالة كالسالـ عمى إماـ المتقيف، كسيد المرسميف دمحم كعمى آلو كصحبو، كسائر أنبياء هللا 

 أجمعيف.
 كبعد:     

كعمى كجو التحديد في سكريا كالعراؽ  شيدت السنكات المضطربة األخيرة في الشرؽ األكسط
ىجرة أعداد كبيرة مف المسمميف فرارا مف كيالت الحرب كبحثا عف األماف كاالستقرار كالعيش 
الرغيد في بمداف الغرب بعد أف ضاقت بيـ بمدانيـ كأغمقت اغمب البمداف العربية المسممة حدكدىا 

 لمنع تدفق الالجئيف السكرييف كالعراقييف إلييا.
ا لجأ أعداد كبيرة مف الشباب في ىذه البمداف المضطربة إلى بمداف الغرب بدعكى الخطر كم

الذي يالقكه في بمدانيـ بحثا عف فرص لمعمل كالحصكؿ عمى جنسيات غربية مف البمداف التي 
 .يمجئكف إلييا مع جيل منيـ بشرعية اليجرة إلى البالد غير اإلسالمية

اليجرة إلى بالد الغرب كاإلقامة في ىذه البالد التي  ييدؼ ىذه البحث إلى بياف شرعية
يسكنيا كيحكميا غير المسمميف في ضكء اإلحداث الجارية في بالد المسمميف كظاىرة اليجرة 

، أحكام اليجرة إلى الدول غير اإلسالمية دراسة فكرية معاصرة" "فكاف بحثي ىذا بعنكاف ؛الحالية
  كقد كانت خطتي في ىذا البحث كاآلتي:

 .المقدمة
 وفيو ثالث مطالب: ثم المبحث األول: عن معنى اليجرة وأنواعيا والنصوص الواردة فييا"

 . كاْصِطاَلًحا عرفت فيو اليجرة لغة المطمب األول:
   .بينت أنكاع اليجرة المطمب الثاني:
 .بينت النصكص الكاردة في اليجرة مف الكتاب كالسنةالمطمب الثالث: 

 كانة اليجرة في التشريع اإلسالمي وتاريخيا، وفيو مطمبين:المبحث الثاني: مو 
   .بينت مكانة اليجرة في التشريع اإلسالميالمطمب األول:  

 .بينت تاريخ اليجرةالمطمب الثاني: 
أحكام اليجرة إلى الدول غير اإلسالمية وتأثير اليجرة عمى المياجر والعالم والمبحث الثالث: 

 اإلسالمي، وفيو مطمبين:
 .أحكاـ اليجرة إلى الدكؿ غير اإلسالميةبينت فيو لمطمب األول: ا

 .اليجرة عمى المياجر كالعالـ اإلسالميبينت فيو تأثير  المطمب الثاني:
 كفي نياية البحث خاتمة بينت فييا أىـ ما تكصمت إليو مف نتائج ، ثـ المصادر كالمراجع.
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ا البحث، فأف أصبت فمف هللا تعالى كاف كأخيرا كليس آخرا ىذا ما كفقت إليو مف كتابتي ليذ
أخطأت فمف نفسي كالشيطاف، سائاًل المكلى سبحانو كتعالى أف يجعميا في صحيفة أعمالنا.. انو 

 .سميع مجيب
 المبحث األول: معنى اليجرة وأنواعيا والنصوص الواردة فييا

 مطالب: ةوفيو ثالث
 . كاْصِطاَلًحا عرفت فيو اليجرة لغة المطمب األول:
   .بينت أنكاع اليجرة المطمب الثاني:
 .بينت النصكص الكاردة في اليجرة مف الكتاب كالسنةالمطمب الثالث: 

ًحا: لمطمب األولا   ٓمعنى اليجرة لغًة واْصِطالا
) الياء كالجيـ كالراء أصالف، يدؿ أحدىما عمى قطيعة كقطع، كاألخر عمى شد  أوال: لغًة:

  .(ٔ)(الكصل ككذلؾ اليجرافشيء كربطو، فاألكؿ اليجر: ضد 
 (ٕ) )كاليجرة، بالكسر كالضـ: الخركج: الخركج مف أرض، كالماضي منيا: ىاجر(

 .(ٖ) (ك)اليجرة: ىي التخمي عما شأنو االغتباط بو لمكاف ضرر فيو
ك)التيجير: التشبو بالمياجريف، كسمي المياجركف مياجريف ألنيـ ترككا ديارىـ كمساكنيـ  

كلحقكا بدار ليس ليـ بيا أىل كال ماؿ، فكل مف فارؽ بمده مف بدكي أك حضري التي نشئكا بيا، 
    (ٗ)أك سكف بمدا أخر فيك مياجر(.

ًحا:  عرؼ العمماء اليجرة بعدة تعريفات، اختمفت في عباراتيا إال إف مؤداىا ثانيا: اْصِطالا
، َكِىَي  َباِقَيٌة  ِإَلى  (٘)سالـ كاحد، يقضي باف اليجرة  ) ىي االْنِتَقاُؿ ِمْف دار الكفر إلى دار اإل

 . (ٔ)أف  تقـك الساعة(.

                                         
 (. ٖٗ/  ٙبيركت ) –لجيلت(، دار ا -، دٕمعجـ مقايس المغة، أبي الحسف أحمد بف فارس بف زكريا، ط (ٔ)
القامكس المحيط، مجد الديف أبك طاىر دمحم بف يعقكب الفيركز أبادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في  (ٕ)

 (.ٖٚٙ/ ٔبيركت، ) -ىػ، مؤسسة الرسالة  ٕٙٗٔ، ٛمؤسسة الرسالة  بإشراؼ: دمحم نعيـ العرقُسكسي،ط

المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف  التكقيف عمى ميمات التعاريف،  زيف الديف دمحم (ٖ)
 ( .ٛٚٙ/ ٔالقاىرة، )-ـ، عبد الخالق ثركتٜٜٓٔ-ىػٓٔٗٔ، ٔالعابديف الحدادي ثـ المناكي القاىري،ط

لساف العرب، دمحم بف مكـر بف عمى، أبك الفضل، جماؿ الديف ابف منظكر األنصاري الركيفعى اإلفريقي،  (ٗ)
 (. ٕٓ٘/٘بيركت، ) –در ىػ، دار صا ٗٔٗٔ، ٖط

المقصكد بدار الكفر كدار اإلسالـ: فقد قاؿ أىل العمـ رحميـ هللا: إف دار الكفر: ىي التي يحكميا الكفار . (٘)
كتجري فييا أحكاـ الكفر، كيككف النفكذ فييا لمكفار، كدار اإلسالـ: ىي التي  يحكميا المسممكف، كتجري 
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 (ٕ)ك)اليجرة: ترؾ الكطف الذي بيف الكفار، كاالنتقاؿ إلى بالد اإلسالـ(. 
 اليجرة في اإلسالـ عمى كجييف:  :(ٖ)قاؿ الحافظ ابف حجر

 األكؿ: االنتقاؿ مف دار الخكؼ إلى دار األمف.
 (ٗ) .لى دار اإليمافالثاني: اليجرة مف دار الكفر إ

كالتعريف الراجح لميجرة: ) مفارقة المسمـ لبمد لو فيو مسكف كأىل، كااللتحاؽ ببمد أك مكاف 
 (٘).(ليس لو فيو أىل كال ماؿ، إلعالء كممة هللا

 أنواع اليجرة: مطمب الثانيال
ة إف اليجرة كغيرىا مف السمككيات اإلنسانية المباحة، كلكف تتكجو ليا الصفة الشرعي

باعتبارات أخرى مختمفة، كمف تمؾ االعتبارات المصاحبة لميجرة، اعتبارات الزماف كالمكاف، كليذا 
 أفردت ألنكاع اليجرة باعتبار الزماف كالمكاف ىذا المبحث، كيمكف تقسيـ اليجرة إلى نكعيف: 

مف أرض  مرتبطة بالخركج كاالنتقاؿ ىي التي عرفيا الفقياء بقكليـ )أوال. اليجرة المكانية: 
الكفر إلى  أرض اإلسالـ كمف دار تشتد فيو الفتف إلى دار تقل فيو الفتف كىذا النكع مف اليجرة 

 (ٙ).(مشركع

                                                                                                                     
ذ فييا لممسمميف كلك كاف جميكر أىميا كفارًا، ينظر: الكالء كالبراء في فييا األحكاـ اإلسالمية كيككف النفك 

اإلسالـ مف مفاىيـ عقيدة السمف، دمحم بف سعيد بف سالـ القحطاني، تحقيق: فضيمة الشيخ عبد الرزاؽ 
 ( .ٕٓٚ/ ٔالرياض، ) -ت(، دار طيبة  -، )دٔعفيفي، ط

 ( .ٖٓٔ/ ٔىػ، دار الثريا لمنشر،) ٕٗٗٔ، ٗيميف، طشرح ثالثة األصكؿ، دمحم بف صالح بف دمحم العث (ٔ)
دمشق،  -ـ، دار الفكر ٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔ،ٕالقامكس الفقيي لغة كاصطالحا، الدكتكر سعدي أبك حبيب، ط (ٕ)

(ٔ/ٖٙ٘ .) 

ق، كحفظ القرآف كىك ابف ٗٚٚالحافظ ابف حجر العسقالني، شافعي، كينعت بشيخ اإلسالـ، كلد بمصر سنة  (ٖ)
كاشتغل بالعمـ، كارتحل إلى الشاـ كالحجاز، فأخذ عف جماعة، ثـ اقتصر عمى الحديث، كصنف تسع سنيف، 

ق، ينظر لترجمتو: التاج المكمل مف جكاىر مآثر الطراز اآلخر كاألكؿ، أبك ٕ٘ٛكثيًرا، كتكفي بمصر سنة 
، ٔىػ(، طٖٚٓٔالطيب دمحم صديق خاف بف حسف بف عمي ابف لطف هللا الحسيني البخاري الِقنَّكجي ) ت: 

 ( .ٖٗ٘/ٔقطر، ) –ـ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية  ٕٚٓٓ -ىػ  ٕٛٗٔ

ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضل العسقالني الشافعي، تحقيق:  (ٗ)
 ( .ٙٔ/ ٔبيركت، ) –ىػ، دار المعرفة  ٜٖٚٔط(،  –دمحم فؤاد عبد الباقي،  )د 

، ٕع الصنائع في ترتيب الشرائع، عالء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي، ط. بدائٙ(٘)
 ( .ٖٓٔ/ ٔـ، دار الكتب العممية، )ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔ

 ( .ٖٔ/ٔت(، ) -ط(، )د-أحكاـ اليجر كاليجرة في اإلسالـ، أبك فيصل البدراني، )د (ٙ)
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 واليجرة المكانية  تنقسم إلى:
ـِ النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيوِ  .أ ـِ، َكَكاَنْت َفْرًضا ِفي َأيَّا ْساَل  الخركج مف َداِر اْلَحْرِب ِإَلى َداِر اإْلِ

، َكَىِذِه اْلِيْجَرُة َباِقَيٌة َمْفُركَضٌة ِإَلى َيْكـِ اْلِقَياَمِة، ـَ َفمْف َبِقَي ِفي َداِر اْلَحْرِب َعَصى، َكَيْخَتِمُف ِفي  َكَسمَّ
 (ٔ)(.َحاِلوِ 
مهما قال   سا ماْيِو وا مهى هللُا عا ُسولا َّللاهِ )صا ِطعا ا: »(را تهى تاْنقا ِطُع اْلِيْجراُة حا ِطُع الا تاْنقا لتهْوباُة، واالا تاْنقا

ا ْغِرِبيا ْمُس ِمْن ما تهى تاْطُمعا الشه  (ٕ)«.التهْوباُة حا
ـَ : » رحمو هللا ، َقاَؿ اإلماـ مالؾ(ٖ).اْلُخُروُج ِمْن أاْرِض اْلِبْدعاةِ ب.  اَل َيِحلُّ أِلََحٍد َأْف ُيِقي

َمفُ    (ٗ)«.ِبَأْرٍض ُيَسبُّ ِفيَيا السَّ
 كىذا صحيٌح، ألّف المنكر إذا لـ ُيْقَدْر عمى تغييره لـ يقـ في »  :(٘)رحمو هللا ِبيّ َقاَؿ اْبُف اْلَعرَ  

 
                                         

بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصاري الخزرجي شمس الديف الجامع ألحكاـ القرآف،  أبك عبد هللا دمحم ( ٔ)
براىيـ أطفيش،طٔٚٙالقرطبي )ت:   –ىػ، دار الكتب المصرية ٖٗٛٔ، ٕىػ(، تحقيق: أحمد البردكني كا 

 ( .ٖٓ٘/٘القاىرة، )
ِجْستان (ٕ) ي سنف أبي داكد، أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدي السِّ

بيركت، "كتاب  –ت(، المكتبة العصرية  -ط(،)د-ىػ(، تحقيق: دمحم محيي الديف عبد الحميد،)دٕ٘ٚ)ت: 
(؛ السنف الكبرى،أبك عبد الرحمف أحمد بف ٖ/ٖ(، )ٜٕٚٗباب في اليجرة ىل انقطعت ؟ "، برقـ ) -الجياد 

 -ػ ٕٔٗٔ، ٔ، طىػ(، تحقيق: حسف عبد المنعـ شمبيٖٖٓشعيب بف عمي الخراساني، النسائي )ت: 
/ ٛ(، )ٛ٘ٙٛباب متى تنقطع اليجرة "، برقـ  )  -بيركت، "كتاب السير  –ـ، مؤسسة الرسالة  ٕٔٓٓ
ٙٚ. ) 

الممصود بارض البدعة: لال االمام احمد بن حنبل:،هً االرض التً  أطلك أهلها فٌها عمال الفتنة، فهم  (ٖ)

الكتاب، ٌمولون على هللا، وفً هللا، وفً كتاب  مختلفون فً الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارلة

هللا بغٌر علم"، ٌنظر: رسالة إلى أهل الثغر، أبو الحسن علً بن إسماعٌل بن إسحاق بن سالم بن إسماعٌل 

هـ(، تحمٌك: عبد هللا شاكر دمحم 423بن عبد هللا بن موسى بن أبً بردة بن أبً موسى األشعري )ت: 

 (401/ 4المدٌنة المنورة، ) -مادة البحث العلمً بالجامعة اإلسالمٌةهـ، ع4344ط(، -الجنٌدي، )د
المساِلؾ في شرح ُمَكطَّأ مالؾ، القاضي دمحم بف عبد هللا أبك بكر بف العربي المعافري االشبيمي المالكي )ت:  (ٗ)

ميماني، طٖٗ٘ ميماني كعائشة بنت الحسيف السُّ ار الَغرب ق، دَ  ٕٛٗٔ، ٔىػ(،تحقيق: دمحم بف الحسيف السُّ
 ( .ٙٚ/ٖاإلسالمي، )

: لاض، من حفاظ الحدٌث. ولد فً  (٘) ًّ دمحم بن عبد هللا بن دمحم المعافري اإلشبٌلً المالكً، أبو بكر ابن العرب

إشبٌلٌة، ورحل إلى المشرق، وبرع فً األدب، وبلغ رتبة االجتهاد فً علوم الدٌن. وصنف كتبا فً الحدٌث 

ألدب والتارٌخ. وولً لضاء إشبٌلٌة، ومات بمرب فاس، ودفن بها، ٌنظر والفمه واألصول والتفسٌر وا

لترجمته: األعالم، خٌر الدٌن بن محمود بن دمحم بن علً بن فارس، الزركلً الدمشمً )ت: 

 ( .1/240م، دار العلم للمالٌٌن، ) 2002،  41هـ(،ط4431
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 (ٔ).«تمؾ األرض
ِديٍث قاؿ تعالى:  تهى ياُخوُضوا ِفي حا ْنُيْم حا ذاا راأاْيتا الهِذينا ياُخوُضونا ِفي آيااِتناا فاأاْعِرْض عا ﴿ وااِ 

ْيطاانُ  مها ُيْنِسيانهكا الشه ْيرِِه وااِ  ْوِم الظهاِلِمينا  غا ْكراى ماعا اْلقا  (ٕ) .﴾فاالا تاْقُعْد باْعدا الذِّ
راامُ  .ج ا اْلحا ماْييا مابا عا  (ٖ).: َفِإفَّ َطَمَب اْلَحاَلِؿ َفْرٌض َعَمى ُكلِّ ُمْسِمـٍ اْلُخُروُج ِمْن أاْرٍض غا
نِ  .د َأْرَخَص ِفيِو، َفِإَذا َخِشَي َعَمى َنْفِسِو َفَقْد  َكَذِلَؾ َفْضٌل ِمَف َّللاَِّ  :اْلِفرااُر ِمنا اأْلِذيهِة ِفي اْلبادا

 َأِذَف َّللاَُّ ِفي اْلُخُركِج َعْنُو َكاْلِفَراِر ِبَنْفِسِو ِلُيَخمَِّصَيا ِمْف َذِلَؾ اْلَمْحُذكِر.
اَلـُ، َلمَّا َخاَؼ ِمْف َقْكِمِو. ـُ َعَمْيِو السَّ ؿ َمْف َفَعَمُو ِإْبَراِىي َكَأكَّ
(ٗ) 

ِكيمالى:﴿ قاؿ هللا تع بِّي ِإنهُو ُىوا اْلعاِزيُز اْلحا اِجٌر ِإلاى را قاالا ِإنِّي ُميا  (٘)﴾. فاآمانا لاُو ُلوٌط وا
ياْيِدين كقاؿ تعالى:﴿ بِّي سا قاالا ِإنِّي ذااِىٌب ِإلاى را  .(ٙ)﴾.وا
بِّي أاْن ياْيِدياِني كقاؿ تعالى:﴿  ى را ْديانا قاالا عاسا اءا ما وا ِتْمقا جه لامها تاوا ِبيلوا وااءا السه  (ٚ)﴾.سا

ا ِإلاى اأْلْرِض النهِزىاةِ . ىػ ِة وااْلُخُروُج ِمْنيا ِخما ِض ِفي اْلِبالاِد اْلوا ْوُف اْلمارا  :خا
( ِلمرَُّعاِة ِحيَف اْسَتْكَخُمكا اْلَمِديَنَة َأْف َيْخُرُجكا ِإَلى الْ  ـَ َمْسَرِح َكَقْد َأِذَف النبي )َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ

كافَ   (ٛ).َيُككُنكا ِفيِو َحتَّى َيِصحُّ
ِحيِح َعْف ف    َكَقِد اسَتْثَنى ِمْف َذِلَؾ اْلُخُركَج ِمَف الطَّاُعكِف، َفَمَنَع َّللاَُّ ُسْبَحاَنُو ِمْنُو ِباْلَحِديِث الصَّ
 

                                         
ىػ(، تحقيق: ٖٗ٘المعافري االشبيمي المالكي )ت:  أحكاـ القرآف، القاضي دمحم بف عبد هللا أبك بكر بف العربي (ٔ)

 ( .ٔٔٙ/ٔبيركت، ) -ـ، دار الكتب العممية  ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ، ٖدمحم عبد القادر عطا، ط 

 (ٛٙ)االنعاـ: (ٕ)

ىػ،  ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔ، ٔالككيت، ط –ينظر: المكسكعة الفقيية الككيتية، كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية   (ٖ)
 ( .٘ٛٔ/ ٕٗالككيت، ) –دار السالسل 

المباب في عمـك الكتاب، أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني )ت:  (ٗ)
ىػ، دار الكتب ٜٔٗٔ، ٔىػ(، تحقيق: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي دمحم معكض، ط٘ٚٚ

 ( .ٓٓٙ/ٙبيركت، ) –العممية 

 ( .ٕٙ)العنكبكت: (٘)
 ( .ٜٜلصافات:)ا (ٙ)

 ( . ٕٔ)القصص: (ٚ)
أنس، أن نفرا من عكل ثمانٌة، لدموا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فباٌعوه على اإلسالم، فاستوخموا األرض، فعن ( ٛ)

أال تخرجون مع راعٌنا فً إبله، فتصٌبون من »وسممت أجسامهم، فشكوا ذلن إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: 

 (. 4164أخرجه مسلم، كتاب المسامة، باب حكم المحاربٌن،)«. لها وألبانهاأبوا
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ـَ َكُىَك َمْكُركٌه. ِبيِِّو َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ ََ
(ٔ) 

ذاا : » ( َعَمْيِو َكَسمَّـَ حيث قاؿ النَِّبيِّ )َصمَّى هللاُ  ِمْعُتْم ِبالطهاُعوِن ِبأاْرٍض فاالا تاْدُخُموىاا، وااِ  ِإذاا سا
ا ا فاالا تاْخُرُجوا ِمْنيا قاعا ِبأاْرٍض واأاْنُتْم ِبيا  (ٕ)«.وا

ْوفا اأْلِذيهِة ِفي اْلماال. و ـِ َكُحْرَمِة َدِموِ  :اْلِفرااُر خا ، َكاأْلْىل ِمْثُمُو َكَأْكَكُد، َفِإفَّ ُحْرَمَة َماؿ اْلُمْسِم
ُر اْلَعْجِز َعْنَيا ِبُكل َكْجٍو َكَحاٍؿ(.  (ٖ)َكَقاُلكا: َكاَل ُيْسِقُط َىِذِه اْلِيْجَرَة اْلَكاِجَبَة ِإالَّ َتَصكُّ

اِن الا ياْستاِطيُعونا لقكلو تعالى: ﴿   اِء وااْلِوْلدا اِل واالنِّسا ِحيماًة واالا  ِإاله اْلُمْستاْضعاِفينا ِمنا الرِّجا
ِبياًل ) ُفوًّا غاُفوًراٜٛياْيتاُدونا سا انا َّللاهُ عا كا ْنُيْم وا ى َّللاهُ أاْن ياْعُفوا عا  (ٗ)﴾. ( فاُأولاِئكا عاسا

 اليجرة الزمانية: وتنقسم إلى: .ثانيا
: عرفيا العمماء بقكليـ كىي اليجرة التي ينتقل فييا الفرد مف كطنو اليجرة المؤقتة . أ

طف جديد لتحقيق ىدؼ ما، بغية التحصيل العممي أك لكسب الرزؽ أك ك  إلىاألصمي 
 .(٘)لسبب سياسي لكنو يعكد مرة أخرى إلى كطنو األصمي

 (ٙ).ما كاف دكف السنة رحمةكيقاؿ لِ  
ْيٍش )كالدليل قكلو تعالى: ﴿  ِف ُقرا يالا ْيفِ ٔإلِ تااِء واالصه ِفِيْم ِرْحماةا الشِّ  (ٚ)﴾.( ِإيالا

يالؼِ  ُقَرْيٍش أي ائتالفيـ كتألفيـ فيما بينيـ كاتفاقيـ عمى أف ينصرفكا عف حكالي  فقكلو: إِلِ
بيت هللا حيف، كاتفاقيـ عمى الظعف كاالرتحاؿ، ككانكا  يرتحمكف في كل سنة مرتيف مرة في 

                                         
 -ىػ  ٕٖٛٔ، ٔىػ(، طٜٖٛٔبياف المعاني، عبد القادر بف ماّل حكيش السيد محمكد آؿ غازي العاني )ت:  (ٔ)

 ( . ٓٓ٘/ ٗدمشق، ) –ـ، مطبعة الترقي  ٜ٘ٙٔ

، 4ري الجعفً، تحمٌك: دمحم زهٌر بن ناصر الناصر، طصحٌح البخاري، دمحم بن إسماعٌل أبو عبدهللا البخا (ٕ)

(، 1621باب ما ٌذكر فً الطاعون "، برلم ) -هـ، دار طوق النجاة،  " كتاب الطب 4322

هـ(، تحمٌك : دمحم 214(؛صحٌح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن المشٌري النٌسابوري )ت: 6/440)

باب الطاعون والطٌرة والكهانة  -بٌروت،  " كتاب السالم   –فؤاد عبد البالً، دار إحٌاء التراث العربً 

 ( .4646/ 3(، )2241ونحوها "، برلم )
أجوبة التسولً عن مسائل األمٌر عبد المادر فً الجهاد، علً بن عبد السالم بن علً، أبو الحسن التُُّسولً  (ٖ)

 ( .404/ 4رب اإلسالمً، )م، دار الغ4331، 4هـ(، تحمٌك: عبد اللطٌف أحمد، ط4211المالكً )ت: 
 ( .ٜٜ-ٜٛ)النساء:  (ٗ)
بيركت، –ـ، دار النكادر المبنانية  ٕٗٔٓ-ق ٖ٘ٗٔ، ٔينظر: اليجرة كأنكاعيا، إبراىيـ عبد هللا سمقيني، ط (٘)

(ٔٔٛ . ) 

 ق، دار الفكر العربي،٘ٔٗٔ، ٗىػ(، طٕٚٗٔتاريخ الفكر الديني الجاىمي، دمحم إبراىيـ الفيكمي )ت:  ينظر: (ٙ)
(ٔ/ٕٙٓ.) 

  (ٕ-ٔ)قريش: (ٚ)
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الشتاء نحك اليمف كمرة في الصيف إلى الشاـ كما كاف الباعث عمى ترحاليـ إال فقد الزاد في مكة 
د غير ذي زرع فيشق عمييـ األمر فيتجركف في كل سنة مرتيف فكره هللا منيـ ىذا إذ ىي بكا

  (ٔ).كأمرىـ بالعككؼ كاإلقامة حكؿ بيتو
 (ٕ).كيقاؿ: لمسنة فصاعدا ىجرة

ـَ( َيُقكُؿ:  ،فَعْف َسْمَماَف الفارسي رضي هللا عنو  َقاَؿ: َسِمْعُت َرُسكَؿ هللِا )َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
ماْيِو الرزق، واأمن الفتانين من»  ماْيِو مثل ذاِلك اأْلجر وأجرى عا ،﴿ «مااتا مرابطًا أْجرى هللا عا

نه َّللاها  ًنا وااِ  سا ِبيِل َّللاهِ ُثمه ُقِتُموا أاْو مااُتوا لاياْرُزقانهُيُم َّللاهُ ِرْزًقا حا ُروا ِفي سا ْيُر واالهِذينا ىااجا  لاُيوا خا
ِميمٌ ( لايُ ٛ٘الرهاِزِقينا ) نه َّللاها لاعاِميٌم حا ْوناُو وااِ  اًل ياْرضا  (ٖ)﴾.  ْدِخمانهُيْم ُمْدخا

اليجرة بالرباط في سبيل هللا كميما طاؿ أمده فال بد  (قاؿ السيكطي: فقد فسر الرسكؿ )ملسو هيلع هللا ىلص
 (ٗ).لصاحبو أف يعكد ما لـ تكتب لو الشيادة

ُسولا َّللاهِ » اْبُف َعبَّاٍس: عف  اِجِرينا ِإنه را اُنوا ِمنا اْلُميا مهما واأاباا باْكٍر واُعمارا كا سا ماْيِو وا مهى هللُا عا  صا
اءُ  ارا ِشْرٍك، فاجا اناْت دا ِديناةا كا اِجُرونا أِلانه اْلما اِر ُميا انا ِمنا اأْلاْنصا كا ، وا ُروا اْلُمْشِرِكينا وا ِإلاى أِلانهُيْم ىاجا

مهى هللُا عا  ُسوِل َّللاهِ صا باةِ را مهما لاْيماةا اْلعاقا سا  (٘)«.ماْيِو وا
ىجرة، مع أنو خركج  (خركج األنصار إلى العقبة لمقاء النبي )ملسو هيلع هللا ىلص  (فسمى )رضي هللا عنو 

 ، )كالدكاـ كالتكاقيت كصف طارئ بعد الخركج،  فكل (ٙ)صل بالخركجمؤقت، كاف ثكاب اليجرة يح
                                         

الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية المكضحة لمكمـ القرآنية كالحكـ الفرقانية، نعمة هللا بف محمكد النخجكاني،  (ٔ)
 (. ٕٖ٘/ٕالغكرية، ) –ـ، دار ركابي لمنشر ٜٜٜٔ -ىػٜٔٗٔ، ٔىػ(، طٕٜٓكيعرؼ بالشيخ عمكاف )ت: 

 ( .1/43معجم مماٌس اللغة، ) (2)

(؛ سنف الترمذي، ٕٓ٘ٔ/ٖ(، )ٖٜٔٔباب فضل الرباط في سبيل هللا، برقـ ) -صحيح مسمـ، كتاب االمارة  (ٖ)
ط(،   -ىػ(، تحقيق: بشار عكاد معركؼ، )دٜٕٚدمحم بف عيسى بف َسْكرة، الترمذي، أبك عيسى )ت: 

رابط "، برقـ باب ما جاء في فضل الم -بيركت، "كتاب فضائل الجياد  –ـ، دار الغرب اإلسالمي  ٜٜٛٔ
(ٔٙٙ٘( ،)ٖ /ٕٗٓ . ) 

 ( 13-11)الحج: 

ت(، دار الفكر،  -ط(،)د-ىػ(،)دٜٔٔالدر المنثكر، عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي )ت:  (ٗ)
 (.64/ 1بٌروت،)

(؛ ك المعجـ الكبير، ٗٗٔ/ ٚ(، )ٜٙٙٔٗباب تفسير اليجرة "، برقـ ) -سنف الترمذي، " كتاب البيعة  ( ٘)
 هـ(، تحمٌك: حمدي بن410ٌمان بن أحمد بن أٌوب بن مطٌر اللخمً الشامً، أبو الماسم الطبرانً )ت: سل

 ( . ٜٚٔ/ ٕٔ(، )ٕٛٔٛٔالقاىرة، برقـ )  –مكتبة ابف تيمية  -ىػ  ٘ٔٗٔ، ٕعبد المجيد السمفي، ط

 -المعركؼ بأبي زىرة، )د ينظر: خاتـ النبييف صمى هللا عميو كالو كسمـ، دمحم بف أحمد بف مصطفى بف أحمد (ٙ)
 ( . ٜٗٔ/ ٖالقاىرة، ) –ق، دار الفكر العربي  ٕ٘ٗٔط(،  
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 (ٔ)جكع إلى أىمو كمكطنو ما تيسر لو ذلؾ(.مياجر في داخمو رغبة كنية في الر 
ِ ْبَف َعِديِّ ْبِف اْلَحْمَراءِ  ـَ،  ،كالدليل عفَّ َعْبَد َّللاَّ ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ َقاَؿ َلُو: َرَأْيُت َرُسكَؿ َّللاَّ

ْيرُ » َكُىَك َعَمى َناَقِتِو، َكاِقٌف ِباْلَحْزَكَرِة َيُقكُؿ:  َّللاهِ ِإنهِك، لاخا َّللاهِ  وا ، وا بُّ أاْرِض َّللاهِ ِإلايه أاْرِض َّللاهِ، واأاحا
ْجتُ  را ي ُأْخِرْجُت ِمْنِك، ماا خا      .(ٕ)«. لاْوالا أانِّ

كالدكاـ كاف في  ،(ٖ)ىذا النكع مف اليجرة يككف في الغالب بسبب االضطياد. اليجرة الدائمة:. ب
كتاب كالسنة ، فمذا كاف المياجركف قبل كاجبة بنص ال ىجرة الصحابة مف مكة إلى المدينة، كىي

 .(ٗ)(فتح مكة يياجركف منيا إلى المدينة قاصديف النبي )ملسو هيلع هللا ىلص
ـَ َيُقكُؿ: اْلَعاَلَء ْبَف اْلَحْضَرِميِّ عف  ِلْمُمَياِجِر » ، َيُقكُؿ: َسِمْعُت َرُسكَؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ

َة  ِإَقاَمُة َثاَلٍث َبْعدَ  َدِر ِبَمكَّ  (٘)«.َكَأنَُّو َيُقكُؿ اَل َيِزيُد َعَمْيَيا » ، «الصَّ
َة َقْبَل اْلَفْتِح ِإَلى » قاؿ اإلماـ النككي رحمو هللا:  َمْعَنى اْلَحِديِث َأفَّ الَِّذيَف َىاَجُركا ِمْف َمكَّ
ِ  )َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّـَ  ـِ ا (َرُسكِؿ َّللاَّ ـْ ِإَذا َكَصُمكَىا َحُرـَ َعَمْيِي َـّ ُأِبيَح َلُي َقاَمُة ِبَيا ُث َة َكاإْلِ ْسِتيَطاُف َمكَّ

ـٍ َكاَل َيِزيُدكا َعَمى الثَّاَلَثةِ  ـْ َثاَلَثَة َأيَّا  (ٙ)«. ِبَحجٍّ َأْك ُعْمَرٍة َأْك َغْيِرِىَما َأْف ُيِقيُمكا َبْعَد َفَراِغِي
 كة إلى المدينة فرضت في كقت معيف، كاليجرة مف م» قاؿ الحافظ ابف حجر رحمو هللا:  

 (ٚ)«.كبعد ما فتحت مكة انتيى الفرض

                                         
 . ٕٔٔاليجرة كاحكاميا، ص ( ٔ)
سنف ابف ماجو، ابف ماجة أبك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد، تحقيق: دمحم فؤاد عبد  (ٕ)

 –فيصل عيسى البابي الحمبي، " كتاب المناسؾ   -ة ت(، دار إحياء الكتب العربي -ط(، )د-الباقي، )د
 .(ٖٚٓٔ/ ٕ(، )ٖٛٓٔباب فضل مكة "،  برقـ )

ينظر:  لباب التأكيل في معاني التنزيل، عالء الديف عمي بف دمحم بف إبراىيـ الشيحي أبك الحسف، المعركؼ  (ٖ)
 (.ٜٜٖ/ ٔبيركت، ) –عمميةىػ، دار الكتب ال٘ٔٗٔ، ٔىػ(، تحقيق: دمحم عمي شاىيف، طٔٗٚبالخازف )ت: 

ينظر: العقد الثميف في شرح أحاديث أصكؿ الديف، حسيف بف غّناـ النجدي األحسائي المالكي )ت: ( ٗ)
ـ، فيرسة مكتبة الممؾ فيد الكطنية، ٖٕٓٓىػ/ٖٕٗٔ، ٔىػ(، تحقيق: دمحم بف عبد هللا اليبداف، طٕٕ٘ٔ

(ٔ/ٖٚ .) 
(؛ صحيح ٛٙ/ ٘(، )ٖٖٜٖقامة المياجر بمكة "، برقـ ) باب إ  -صحيح البخاري، " كتاب المناقب  (٘)

 ( .ٜ٘ٛ/ ٕ(، )ٕٖ٘ٔباب جكاز اإلقامة بمكة لممياجر منيا بعد الفراغ "، برقـ )  –مسمـ، " كتاب الحج 

 0(422/ 3شرح مسلم ) ( ٙ)
 ( .ٙٔ/ ٔينظر: فتح الباري  ) (ٚ)
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كاليجرة الدائمة كأف لـ يكف  ليا مستند في الشرع، فيي مكجكدة في الكاقع، فكثير أكلئؾ  
 (ٔ)الذيف يخرجكف مف ديارىـ كقد عزمكا عمى عدـ العكدة.

 النصوص الواردة فييا: المطمب الثالث
ص جاء بعضيا في القراف الكريـ كالبعض األخر جاء في السنة كرد في اليجرة  نصك 

 الشريفة، كمف ىذه النصكص: 
نصوص من القران: وردت  العديد من النصوص في القران والتي ذكر هللا فييا فضل  .أوال

اىاُدوا ِفي  -اليجرة منيا: أ جا ُروا وا ُنوا واالهِذينا ىااجا ِبيِل َّللاهِ ُأولاِئكا قال هللا تعالى: ﴿ ِإنه الهِذينا آما سا
ِحيٌم ) َّللاهُ غاُفوٌر را ْحماتا َّللاه وا   (ٕ)(﴾.ٕٛٔياْرُجونا را

ِبيِل َّللاهِ قكلو تعالى: ﴿  -ب اىاُدوا ِبأاْموااِلِيْم واأاْنُفِسِيْم ِفي سا جا ُروا وا ِإنه الهِذينا آماُنوا واىااجا
ُروا ُأولاِئكا باْعُضُيمْ  ناصا ْوا وا ياِتِيْم  واالهِذينا آوا اِجُروا ماا لاُكْم ِمْن واالا لاْم ُييا ُنوا وا أاْوِليااُء باْعٍض واالهِذينا آما

با  ْيناُكْم وا ماى قاْوٍم با يِن فاعاماْيُكُم النهْصُر ِإاله عا ُروُكْم ِفي الدِّ ِن اْستاْنصا اِجُروا وااِ  تهى ُييا ْيٍء حا ْيناُيْم ِمْن شا
مُ  َّللاهُ ِبماا تاْعما  (ٖ)﴾.ونا باِصيٌر ِميثااٌق وا

ِبيِل َّللاهِ ِبأاْموااِلِيْم واأاْنُفِسِيْم أاْعظاُم قكلو تعالى: ﴿   -ت اىاُدوا ِفي سا جا ُروا وا الهِذينا آماُنوا واىااجا
اِئُزون  ًة ِعْندا َّللاهِ واُأولاِئكا ُىُم اْلفا جا را  .(ٗ)﴾دا

بُُّيْم أانِّي الا قكلو تعالى: ﴿  –ج  ابا لاُيْم را ٍر أاْو ُأْنثاى  فااْستاجا اِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذاكا ُأِضيُع عامالا عا
ُقِتُموا ألاُ  قااتاُموا وا ِبيِمي وا ُروا واُأْخِرُجوا ِمْن ِديااِرِىْم واُأوُذوا ِفي سا نه باْعُضُكْم ِمْن باْعٍض فاالهِذينا ىااجا فِّرا كا

نهاٍت تاْجِري مِ  ُْدِخمانهُيْم جا اِتِيْم واألا ئا يِّ ْنُيْم سا ُه ُحْسُن عا َّللاهُ ِعْندا اُر ثاوااًبا ِمْن ِعْنِد َّللاهِ وا ا اأْلاْنيا ْن تاْحِتيا
 (٘)﴾.الثهوااب 
ناًة تعالى قكلو –ح  سا ْنياا حا ئانهُيْم ِفي الدُّ ُروا ِفي َّللاهِ ِمْن باْعِد ماا ُظِمُموا لاُنباوِّ : ﴿ واالهِذينا ىااجا

اْجُر اْْلِخراِة أاْكباُر لاْو كا  ُمونا )ٔٗاُنوا ياْعماُمونا )واألا كه بِِّيْم ياتاوا ماى را باُروا واعا  (ٙ)( ﴾.ٕٗ( الهِذينا صا
ذهُبوا ِبآيااِتناا فاُأولاِئكا لاُيْم عاذااٌب ُمِييٌن ) -خ كا ُروا وا فا  ( واالهِذينا ٚ٘قولو تعالى: ﴿ واالهِذينا كا
  

                                         
 ( .ٕٗٔينظر: اليجرة كأحكاميا، ) (ٔ)
 ( .ٕٛٔالبقرة: ) (ٕ)

 .(ٕٚاألنفاؿ: )( ٖ)

 (20) التوبة : ( ٗ)
 ( .ٜ٘ٔآؿ عمراف: ) (٘)

 ( .ٕٗ – ٔٗالنحل: ) (ٙ)
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ِبيِل َّللاهِ ُثمه ُقِتُموا أاْو مااُتو  ُروا ِفي سا ﴾.ىااجا ْيُر الرهاِزِقينا نه َّللاها لاُيوا خا ًنا وااِ  سا  (ٔ)ا لاياْرُزقانهُيُم َّللاهُ ِرْزًقا حا
 فييا فضل اليجرة منيا:  وردت أحاديث ذكرفقد نصوص من السنة النبوية:  :ثانيا
ْساَلـَ ِفي َقْمِبي َأَتْيُت اعف أ.  لنَِّبيَّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َعْمَرك ْبَف اْلَعاِص قاؿ: َفَممَّا َجَعَل هللُا اإْلِ

، َفُقْمُت: اْبُسْط َيِميَنَؾ َفْْلَُباِيْعَؾ، َفَبَسَط َيِميَنُو، َقاَؿ: َفَقَبْضُت َيِدي، َقاؿَ  ـَ ْمُرو؟: »َكَسمَّ « ماا لاكا ياا عا
ِمْمتا أانه » ، قاالا: ِلي ُقْمُت: َأْف ُيْغَفرَ « تاْشتاِرُط ِبمااذاا؟: » َقاَؿ: ُقْمُت: َأَرْدُت َأْف َأْشَتِرَط، َقاؿَ  أاماا عا

ا جه ياْيِدُم ماا كا ا؟ واأانه اْلحا انا قاْبمايا انا قاْبماُو؟ واأانه اْلِيْجراةا تاْيِدُم ماا كا ما ياْيِدُم ماا كا ْسالا  (ٕ).«نا قاْبماُو؟اإلِْ
ثَ ب ـَ َحدَّ ُو َقاَؿ: ُكْنُت َقاِئًما ِعْنَد َرُسكِؿ هللِا . عف َثْكَباَف َمْكَلى َرُسكِؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ

اَلـُ َعَمْيَؾ َيا ُمَحمَُّد َفَدَفْعتُ  ـَ َفَجاَء ِحْبٌر ِمْف َأْحَباِر اْلَيُيكِد َفَقاَؿ: السَّ ُو َدْفَعًة َكاَد َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
ـَ َتْدَفُعِني؟ َفُقْمُت: َأاَل َتقُ  : ِإنََّما َنْدُعكُه ِباْسِمِو ُيْصَرُع ِمْنَيا َفَقاَؿ: ِل كُؿ َيا َرُسكَؿ هللِا، َفَقاَؿ اْلَيُيكِديُّ

: ـَ مهاِني ِبِو » الَِّذي َسمَّاُه ِبِو أَْىُمُو، َفَقاَؿ َرُسكُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ مهٌد الهِذي سا إنه اْسِمي ُمحا
: ِجْئُت َأْسَألُ ، «أاْىِمي : َفَقاَؿ اْلَيُيكِديُّ ـَ ْيٌء ِإْن »َؾ، َفَقاَؿ َلُو َرُسكُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ ُعكا شا ْنفا أايا

؟ ْثُتكا ده ـَ ِبُعكٍد َمَعُو، َفَقاَؿ: « حا ، َفَنَكَت َرُسكُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ لْ  »َقاَؿ: َأْسَمُع ِبُأُذَنيَّ  «سا
: َأْيَف َيُكك  َماَكاُت؟ َفَقاَؿ َرُسكُؿ هللِا َصمَّى َفَقاَؿ اْلَيُيكِديُّ ُؿ اأْلَْرُض َغْيَر اأْلَْرِض َكالسَّ ُف النَّاُس َيْكـَ ُتَبدَّ

 : ـَ ِة ُدونا اْلِجْسرِ »هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ ُؿ النَّاِس ِإَجاَزًة؟ َقاَؿ: « ُىْم ِفي الظُّْمما رااُء  »َقاَؿ: َفَمْف َأكَّ ُفقا
اِجِرينا  ـْ ِحيَف َيْدُخُمكَف اْلَجنََّة؟ َقاَؿ: َقاَؿ اْليَ  «اْلُميا : َفَما ُتْحَفُتُي ِبِد النُّونِ  »ُيكِديُّ ُة كا ، َقاَؿ: َفَما «ِزياادا

ـْ َعَمى ِإْثِرَىا؟ َقاَؿ:  ا »ِغَذاُؤُى ْأُكُل ِمْن أاْطرااِفيا انا يا نهِة الهِذي كا ُر لاُيْم ثاْوُر اْلجا ـْ  «ُيْنحا َقاَؿ: َفَما َشَراُبُي
ِبياًل » ؟ َقاَؿ: َعَمْيوِ  ْمسا مهى سا ا ُتسا ْيٍن ِفييا  (ٖ)َقاَؿ: َصَدْقَت. ،«ِمْن عا

ـَ َيُقكُؿ:  ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ َمْف َفَصَل »ج. عف َأَبي َماِلٍؾ اأْلَْشَعِريَّ َقاَؿ: َسِمْعُت َرُسكَؿ َّللاَّ
ِ َفَماَت، َأْك ُقِتَل َفُيَك َشِييٌد، َأكْ  َكَقَصُو َفَرُسُو، َأْك َبِعيُرُه َأْك َلَدَغْتُو َىامٌَّة، َأْك َماَت َعَمى  ِفي َسِبيِل َّللاَّ

فَّ َلُو اْلَجنَّةَ   (ٗ).«ِفَراِشِو، َأْك ِبَأيِّ َحْتٍف َشاَء َّللاَُّ، َفِإنَُّو َشِييٌد، َكاِ 
لا طااُلوُت ِبا أي خرج مف منزلو، كمنو قكلو: تعالى: ﴿«: من فصل» كقكلو:  ْلُجُنوِد فامامها فاصا

رٍ   (٘)..﴾..قاالا ِإنه َّللاها ُمْبتاِميُكْم ِبنايا

                                         
 ( .13 – 11) الحج:  (4)

 (.4/442(، )424باب كون اإلسالم ٌهدم وكذا الهجرة والحج  "، برلم ) -صحٌح مسلم، " كتاب اإلٌمان   (ٕ)
ِ  -صحٌح مسلم، "كتاب الحٌض ( 4) ًّ ُجِل... رلم ) بَاُب بٌََاِن ِصفَِة َمنِ  ( .212/ 4(، )441الرَّ

 ( .3/ 4(، )2333باب فٌمن مات غازٌا "، برلم ) -سنن أبً داود، " كتاب الجهاد   (ٗ)
ٌنظر: البحر المدٌد فً تفسٌر المرآن المجٌد، أبو العباس أحمد بن دمحم بن المهدي بن عجٌبة الحسنً  (٘)

 ( .4/234بٌروت، ) –هـ، دار الكتب العلمٌة 2،4324ط هـ(، تحمٌك: أحمد عبد هللا المرٌشً، 4223)ت:

 ( .241)البمرة:      
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 المبحث الثاني: مكانة اليجرة في التشريع اإلسالمي وتاريخيا.
 مكانة اليجرة في التشريع اإلسالمي :المطمب األول

كمفيكمو ضمف سياقو في النصكص الشرعية، سكاء كانت  (يمكف أدراؾ مصطمح ) اليجرة
مف القراف الكريـ أك األحاديث النبكية الشريفة، كمف ىذا المنطمق جاء ىذا تمؾ النصكص آيات 

المطمب ليبيف منزلة اليجرة كالمياجريف بمعناىا االصطالحي في التشريع اإلسالمي، كمف تمؾ 
 اآليات كاألحاديث: 

جرة باستقراء اآليات التي تكممت عف اليجرة نجد السياقات القرآنية لميأوال. القرآن الكريم: 
 عمى ثالث أنكاع: 
اآليات التي تضمنت اإليماف كالجياد، ككاف ترتيبيا دائما عمى نسق كاحد،  النوع األول:

ِبيِل َّللاهِ ، كقكلو تعالى: ﴿ (ٔ)كىك اإليماف، فاليجرة، فالجياد. اىاُدوا ِفي سا جا ُروا وا واالهِذينا آماُنوا واىااجا
ُروا ُأولاِئكا  ناصا ْوا وا ِريمٌ واالهِذينا آوا ِرْزٌق كا ْغِفراٌة وا ا لاُيْم ما قًّ  (ٕ)﴾. ُىُم اْلُمْؤِمُنونا حا
، َكَجاَز َأْف َيُككَف اْلُمَراُد ِمْنُو َأفَّ  قال فخر الدين الرازي: ـْ ـْ َكَعَشاِئَرُى ىاَجُركا َأْي َفاَرُقكا َأْكَطاَنُي

يِف.  (ٖ)اأْلَْحَباَب َكاأْلََقاِرَب َىَجُركُه ِبَسَبِب َىَذا الدِّ
)كالذيف ىاجركا كجاىدكا في سبيل هللا كرر المكصكؿ لتعظيـ اليجرة كالجياد  قال البيضاوي:

 .(ٗ)(كأنيما مستقالف في تحقيق الرجاء أكلئؾ يرجكف رحمة هللا كثكابو
ِبيِل َّللاهِ ِبأاْموااِلِيْم واأاْنُفِسِيمْ لقكلو تعالى: ﴿  اىاُدوا ِفي سا جا ُروا وا ًة  الهِذينا آماُنوا واىااجا جا را أاْعظاُم دا

اِئُزون   (٘)﴾.ِعْندا َّللاهِ واُأولاِئكا ُىُم اْلفا
ـْ َبْعًضا » ي: قال الطبر ِ َكَرُسكِلِو ك ِتْبَياِف َكاَلَيِة اْلُمَياِجِريَف َكاأْلَْنَصاِر َبْعُضُي َكالَِّذيَف آَمُنكا ِباَّللَّ

ـْ ُيَياِجْر حَ  ـْ ِممَّْف آَمَف َكَل ـِ َكَجاَىُدكا َكاْنِقَطاِع َكاَلَيِتِي ْساَل تَّى ُيَياِجَر، َكَىاَجُركا َداَر اْلُكْفِر ِإَلى َداِر اإْلِ
ـْ ِمَف اْلَحقِّ َكالنُّْصَرِة  ـْ َلُي ـْ ِفي اْلَكاَلَيِة َيِجُب َعَمْيُك ـْ َأيَُّيا اْلُمْؤِمُنكَف، َفُأكَلِئَؾ ِمْنُك يِف َمَعُك  ِفي الدِّ

 
 

                                         
ينظر: مفاتيح الغيب، أبك عبد هللا دمحم بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازي الممقب بفخر الديف  (ٔ)

 ( .ٜٖ٘/ ٙبيركت، ) –ىػ، دار إحياء التراث العربي  ٕٓٗٔ، ٖىػ(،طٙٓٙالرازي خطيب الري )ت: 
 (.ٗٚ( )األنفاؿ: ٕ)
 (.ٜٖٗ/ ٙمفاتيح الغيب ) ( ٖ)
أنكار التنزيل كأسرار التأكيل، ناصر الديف أبك سعيد عبد هللا بف عمر بف دمحم الشيرازي البيضاكي )ت:  (ٗ)

 (.ٖٚٔ/ ٔبيركت، ) –ىػ، دار إحياء التراث  ٛٔٗٔ، ٔىػ(، تحقيق: دمحم عبد الرحمف المرعشمي، ط٘ٛٙ
 ( .ٕٓ( )التكبة: ٘)
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ـْ َعَمى َبْعضٍ َكاْلُمَكاَرَثِة ِمْثُل الَِّذي َيجِ  ـْ َكِلَبْعِضُك ـْ َعَمْيِي  (ٔ)«.ُب َلُك
ـْ  : بشر هللا المياجريف كالمجاىديف في سبيموقال سيد قطب ِبَرْحَمٍة ِمْنُو َكِرْضكاٍف َكَجنَّاٍت َلُي

  (ٕ).ِفييا َنِعيـٌ ُمِقيـٌ 
هللا حيث جاء في ىذه اآليات ترتيب األكصاؼ التي ىي اإليماف، كاليجرة، كالجياد، كذكر 

في ىذه اآليات أيضا المياجركف األكلكف الذيف ترككا ديارىـ كأمكاليـ كأكالدىـ إيثارا  كلرسكلو 
ظيارا لمديف اإلسالمي الحنيف عمى سائر األدياف سكاء ألنو الديف  مف أجل إعالء كممة هللا، كا 

 (ٖ)الحق الذي ال يقبل هللا مف أحد دينا سكاه.
 النوع الثاني:

ُروا ِفي َّللاهِ ِمْن باْعِد ضمنت المحنة كالصبر، كما في قكلو تعالى:﴿ اآليات التي ت واالهِذينا ىااجا
اُنوا ياْعماُمونا ) اْجُر اْْلِخراِة أاْكباُر لاْو كا ناًة واألا سا ْنياا حا ئانهُيْم ِفي الدُّ باُروا ٔٗماا ُظِمُموا لاُنباوِّ ( الهِذينا صا

ُمونا  كه بِِّيْم ياتاوا ماى را   (ٗ)﴾.واعا
 (٘)..(كمعنى ىاجركا في هللا، ىاجركا في رضا هللا كطمب ثكابو: )رحمو هللا قاؿ الكاحدي

بهكا ِمْن لقكلو تعالى:﴿  باُروا ِإنه را صا اىاُدوا وا ُروا ِمْن باْعِد ماا ُفِتُنوا ُثمه جا بهكا ِلمهِذينا ىااجا ُثمه ِإنه را
ِحيٌم   .(ٙ)﴾باْعِدىاا لاغاُفوٌر را

ىنا رغبيـ هللا في اليجرة لمتمكف مف التقكى كالطاعة، كأرض هللا كاسعة أي إذا  مي:قال الزحي
لـ تتمكنكا مف التقكى في بمد، فياجركا إلى حيث تتمكنكا مف طاعة هللا، كالعمل بما أمر بو، 
كالترؾ لما نيى عنو، كجاىدكا، كاعتزلكا األكثاف كمستنقعات الكفر، أسكة باألنبياء كالصالحيف، 

ن  ما يكفى الصابركف أجرىـ بغير حساب أي إنما يكفييـ هللا أجرىـ في الجنة في مقابل صبرىـ كا 

                                         
جامع البياف في تأكيل  القرآف، دمحم بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبري )ت: ( ٔ)

ـ، دار ىجر  ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔ،  ٔىػ(، تحقيق: الدكتكر عبد هللا بف عبد المحسف التركي، طٖٓٔ
 ( .ٖٓٓ/ ٔٔلمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعالف، )

ىػ، دار الشركؽ  ٕٔٗٔ،  ٚٔط ىػ(،ٖ٘ٛٔيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )ت: ينظر: في ظالؿ القرآف، س (ٕ)
 ( .ٗٛ٘ٔ/ ٖالقاىرة،) -بيركت -

ينظر: عقيدة أىل السنة كالجماعة في الصحابة الكراـ )رضي هللا عنيـ(، ناصر بف عمي عائض حسف ( ٖ)
 ( .٘ٙ/ ٔالرياض، ) –ـ، مكتبة الرشيد ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ،ٖالشيخ، ط

 (.ٕٗ-ٔٗ )النحل:( ٗ)
ىػ(، ٛٙٗالكسيط في تفسير القرآف المجيد، أبك الحسف عمي بف أحمد بف دمحم بف عمي الكاحدي، )ت:  (٘)

 ( ٖٙ/ ٖلبناف، ) –ىػ، دار الكتب العممية، بيركت  ٘ٔٗٔ، ٔتحقيق: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، ط

 (.ٓٔٔ( )النحل: ٙ)
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 (ٔ).عمى اليجرة كترؾ األكطاف بغير حساب
  النوع الثالث:

ِبيِل َّللاهِ ُثمه ُقِتُموا آليات التي تضمنت اليجرة فقط، مثل قكلو تعالى: ﴿ ا ُروا ِفي سا واالهِذينا ىااجا
ْيُر الرهاِزِقينا )أاْو مااُتوا لا  نه َّللاها لاُيوا خا ًنا وااِ  سا نه ٛ٘ياْرُزقانهُيُم َّللاهُ ِرْزًقا حا ْوناُو وااِ  اًل ياْرضا ( لاُيْدِخمانهُيْم ُمْدخا

ِميمٌ    (ٕ)﴾.َّللاها لاعاِميٌم حا
قكلو تعالى كالذيف ىاجركا في سبيل هللا أي فارقكا أكطانيـ كعشائرىـ في » قاؿ الخازف: 

هللا كطمب رضاه ثـ قتمكا أك ماتكا ليرزقنيـ هللا رزقا حسنا أي ال ينقطع أبدا كىك رزؽ  طاعة
 (ٖ)«.الجنة ألنو فييا ما تشتيي األنفس كتمذ األعيف كاف هللا ليك خير الرازقيف

قاؿ السرجاني: ) اليجرة كترؾ الديار كالعشيرة ليس أمرا سيال، فالقرار صعب، كيحتاج إلى 
د أف نأخذ في االعتبار أنيـ ال يياجركف مف بمد إلى بمد لتحسيف مستكى نفكس خاصة، كالب

المعيشة، أك لجمع أمكاؿ ليست في بالدىـ، أك لتحصيل عمـ ليس في مدينتيـ، أك لمحياة في 
مكاف جميل، سيترككنيا إلى بمد آخر قد يككف فقيرا بعيدا حارا أك باردا مجيكال، كل ىذا ال لشيء 

    .(ٗ)(كجل إال لعبادة هللا عز
 : األحاديث التي كردت في فضل اليجرة كثيرة:السنة النبوية .ثانيا
 :اليجرة تيدم ما قبميا . أ

ْساَلـَ ِفي َقْمِبي َأَتْيُت النَِّبيَّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ      ـَ، فعف َعْمَرك ْبَف اْلَعاِص قاؿ: َفَممَّا َجَعَل هللُا اإْلِ
َقاَؿ: « َما َلَؾ َيا َعْمُرك؟» َنَؾ َفْْلَُباِيْعَؾ، َفَبَسَط َيِميَنُو، َقاَؿ: َفَقَبْضُت َيِدي، َقاَؿ: َفُقْمُت: اْبُسْط َيِمي

ْساَلـَ » ُقْمُت: َأْف ُيْغَفَر ِلي، َقاَؿ: « َتْشَتِرُط ِبَماَذا؟» ُقْمُت: َأَرْدُت َأْف َأْشَتِرَط، َقاَؿ:  َأَما َعِمْمَت َأفَّ اإْلِ
ـُ َما كَ  ـُ َما َكاَف َقْبَمَيا؟ َكَأفَّ اْلَحجَّ َيْيِد ـُ َما َكاَف َقْبَمُو؟ اَف َقْبَمُو؟ َكَأفَّ اْلِيْجَرَة َتْيِد                                    .(٘)«َيْيِد

فاف االعماؿ الصالحة كال سيما الشرائع الكبرى كالصالة كالزكاة كالصكـ كالحج كالجياد 
 ا ىك مف الكبائر.كاليجرة كأمثاليا قد تكفر م

 
 

                                         
ىػ، دار ٛٔٗٔ، ٕكالمنيج، د. كىبة بف مصطفى الزحيمي، ط ينظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة (ٔ)

 (.ٕ٘ٙ/ ٖٕدمشق، )  –الفكر المعاصر 
 ( .ٜ٘ – ٛ٘)الحج:  (ٕ)
 ( .ٕٕٙ/ ٖلباب التأكيل في معاني التنزيل، لمخازف، )( ٖ)
 ( .ٖ/ ٛت(، ) –ط(، ) د  –السيرة النبكية، راغب الحنفي راغب السرجاني، ) د  (ٗ)
 (.ٕٔٔ/ٔ(، )ٕٔٔباب ككف االسالـ ييدـ ككذا اليجرة كالحج  "، برقـ ) -تاب اإليماف  صحيح مسمـ، " ك (٘)
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  اليجرة ميزان التفاضل: . ب
ِة  : »َقاَؿ َرُسكُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّـَ  اُنوا ِفي اْلِقرااءا ُؤُىْم ِلِكتااِب هللِا، فاِإْن كا ْوما أاْقرا ياُؤمُّ اْلقا

وااًء، فاأا  نهِة سا اُنوا ِفي السُّ نهِة، فاِإْن كا وااًء، فاأاْعماُمُيْم ِبالسُّ اُنوا ِفي اْلِيْجراِة سا ُمُيْم ِىْجراًة، فاِإْن كا ْقدا
ُمُيْم ِسْمًما وااًء، فاأاْقدا   (ٔ)«... سا

فإف اليجرة قد انقطعت اليـك إاّل أف فضيمتيا مكركثة فمف كاف مف أكالد » قاؿ الخطابي: 
إسالما  المياجريف أك كاف في آبائو كأسالفو مف لو قدـ أك سابقة في اإلسالـ أك كاف آباؤه أقدـ

   (ٕ)«.فيك مقدـ عمى مف ال يعد آلبائو سابقة أك كانكا قريبي العيد باإلسالـ
، َأَتى النَِّبيَّ َصمَّى اليجرة سبب لمغفرة الذنوب .ج ْكِسيَّ : َعْف َجاِبٍر َأفَّ الطَُّفْيَل ْبَف َعْمٍرك الدَّ

، َفَقاَؿ: َيا َرُسكَؿ هللِا، َىْل َلَؾ  ـَ َقاَؿ: ِحْصٌف َكاَف ِلَدْكٍس  -ِفي ِحْصٍف َحِصيٍف َكَمْنَعٍة؟ هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
ـَ ِلمَِّذي َذَخَر هللُا ِلْْلَْنَصاِر، َفَممَّا َىاَجَر النَِّبيُّ  -ِفي اْلَجاِىِميَِّة  َفَأَبى َذِلَؾ النَِّبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ

ـَ ِإَلى اْلَمِديَنةِ  ، َىاَجَر ِإَلْيِو الطَُّفْيُل ْبُف َعْمٍرك َكَىاَجَر َمَعُو َرُجٌل ِمْف َقْكِمِو، َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
َماَت،  َفاْجَتَكُكا اْلَمِديَنَة، َفَمِرَض، َفَجِزَع، َفَأَخَذ َمَشاِقَص َلُو، َفَقَطَع ِبَيا َبَراِجَمُو، َفَشَخَبْت َيَداُه َحتَّى

ًيا َيَدْيِو، َفَقاَؿ َلُو: َما َصَنَع ِبَؾ َربَُّؾ؟ َفَرآُه الطَُّفْيُل ْبُف َعْمٍرك ِفي مَ  َناِمِو، َفَرآُه َكَىْيَئُتُو َحَسَنٌة، َكَرآُه ُمَغطِّ
ًيا َيَدْيؾَ  ، َفَقاَؿ: َما ِلي َأَراَؾ ُمَغطِّ ـَ ؟ َقاَؿ: ِقيَل َفَقاَؿ: َغَفَر ِلي ِبِيْجَرِتي ِإَلى َنِبيِِّو َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ

، َفَقاَؿ َرُسكُؿ  ِلي: َلفْ  ـَ َيا الطَُّفْيُل َعَمى َرُسكِؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ ُنْصِمَح ِمْنَؾ َما َأْفَسْدَت، َفَقصَّ
 : ـَ ْيِو فااْغِفْر »هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ ِليادا   (ٖ)«.المُيمه وا

تعالى ليذا قتمو نفسو، ألنو ىاجر قاؿ القاضي عياض رحمو هللا: في ىذا الحديث غفراف هللا 
   (ٗ)في المدينة. (الى رسكؿ هللا ) ملسو هيلع هللا ىلص

 
 

                                         
 ( . ٘ٙٗ/ ٔ(، )ٖٚٙباب مف أحق باإلمامة "، برقـ )  -صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكضع الصالة  (ٔ)
ابي )ت: شرح سنف أبي داكد، أبك سميماف حمد بف دمحم بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخط (ٕ)

 ( .ٚٙٔ/ ٔحمب، ) –ـ،المطبعة العممية  ٕٖٜٔ -ىػ  ٖٔ٘ٔ، ٔىػ(، طٖٛٛ
ِليِل َعَمى َأْف َقاِتَل َنْفِسُو اَل َيْكُفُر"، برقـ ) -صحيح مسمـ،  كتاب اإليماف  (ٖ)  ( .ٛٓٔ/ ٔ(، )َٙٔٔباُب الدَّ

ـِ لمقاضي ِعَياض الُمَسمَّى ِإكَماُؿ المُ  (ٗ) ـِ بَفَكاِئِد ُمْسِمـ، عياض بف مكسى بف عياض ينظر: َشْرُح َصِحيح ُمْسِم ْعِم
ىػ  ٜٔٗٔ، ٔىػ(،تحقيق:  الدكتكر يْحَيى ِإْسَماِعيل، طٗٗ٘بف عمركف اليحصبي السبتي، أبك الفضل )ت: 

 ( .  ٕٓٗ/ٔمصر، ) –ـ،  دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ٜٜٛٔ -
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 تاريخ اليجرة: المطمب الثاني
يتناكؿ ىذا المطمب اليجرة الكاردة في النصكص الشرعية مف القرآف كالسنة، الرتباطيا 

عناىا االصطالحي في باألحكاـ الشرعية، كاالستفادة مف العرض القرآني كالنبكي لميجرة بم
 التاريخ، كالمالبسات الداعية لتمؾ اليجرات، كمف تمؾ اليجرات: 

 . اليجرة قبل اإلسالـ: كىي عمى نكعيف:أوال
 النكع األكؿ: ىجرة األنبياء: 

أكؿ األنبياء ىجرة ىك نكح )عميو السالـ( فكانت ىجرتو حياة لو : (ىجرة نوح )عميو السالم . أ
اِطْبِني ِفي الهِذينا لو تعالى: ﴿ كىالؾ ألعدائو، كما في قك  ْحِيناا واالا ُتخا وا وااْصناِع اْلُفْمكا ِبأاْعُيِنناا وا

ُقونا ) ِخُروا ِمْنُو قاالا ِإْن ٖٚظاماُموا ِإنهُيْم ُمْغرا ٌ ِمْن قاْوِمِو سا ماْيِو ماَلا ُكمهماا ماره عا ياْصناُع اْلُفْمكا وا ( وا
رُ  ُروا ِمنها فاِإنها ناْسخا ُرونا  تاْسخا ماا تاْسخا  (ٔ)﴾.ِمْنُكْم كا
صنع نكح الفمؾ ككاف قكمو يسخركف منو كىك يسخر »  رحمو هللا:كقاؿ مقاتل بف سميماف 

 (ٕ)«.منيـ لغفمتيـ
ِحيٌم )قاؿ هللا تعالى: ﴿  بِّي لاغاُفوٌر را اىاا ِإنه را ُمْرسا ا ِبْسِم َّللاهِ ماْجرااىاا وا ُبوا ِفييا قاالا اْركا ( ٔٗوا

ْب ماعاناا واالا تاُكْن ماعا واِىيا تا  انا ِفي ماْعِزٍل يااُبنايه اْركا كا ى ُنوٌح اْبناُو وا ناادا اْلِجبااِل وا  ْجِري ِبِيْم ِفي ماْوٍج كا
 (ٖ)﴾. اْلكااِفِرينا 

يْ قاؿ هللا تعالى: ﴿  ْوجا ا ِمْن ُكلٍّ زا فاارا التهنُّوُر ُقْمناا اْحِمْل ِفييا اءا أاْمُرناا وا تهى ِإذاا جا ِن اْثناْيِن حا
ماا آمانا ماعاُو ِإاله قاِميٌل ) ماْن آمانا وا ْوُل وا ماْيِو اْلقا باقا عا ا ِبْسِم ٓٗواأاْىماكا ِإاله ماْن سا ُبوا ِفييا قاالا اْركا ( وا

ِحيٌم  بِّي لاغاُفوٌر را اىاا ِإنه را ُمْرسا  (ٗ)﴾.َّللاهِ ماْجرااىاا وا
كتفجرت ينابيع األرض، كأكعز هللا الى السماء،  قاؿ المراغي: ثـ جاء أمر هللا كفار التنكر،

كجاء الطكفاف كأبادىـ بعد أف نزؿ نكح كالذيف آمنكا معو في السفينة، كسمؾ فييا زكجيف اثنيف مف 
  كل ذي حياة، كانتيت ىجرتو مف األرض بعد سنة كعشرة أياـ بعد أف استقرت السفينة عمى

 

                                         
 ( .ٖٛ -ٖٚ)ىكد:  (ٔ)
ىػ(، ٓ٘ٔاف،  أبك الحسف مقاتل بف سميماف بف بشير األزدي البمخى )ت: تفسير مقاتل بف سميمينظر:  (ٕ)

 ( .ٕ٘٘/ٕبيركت،) –ىػ، دار إحياء التراث  ٖٕٗٔ، ٔتحقيق: عبد هللا محمكد شحاتو، ط

 ( .ٔٗ – ٓٗ)ىكد:  (ٖ)
 (32-34)هود: ( ٗ)



334  

 
 

 
 

 

 ثامر حسن صبرم.د.                   ية سالملعموم اإلامجمة       أحكام اليجرة إلى الدول غير اإلسالمية
  (ٜ( السنة )ٖٛالعدد )               دراسة فكرية معاصرة       

                                                   

 (ٔ).عو في السفينة كىالكا ألعدائوالجكدي،  فكانت ىجرتو ميمكنة عميو كعمى مف م
 )عميو السالم(:  إبراىيمب. ىجرة 

 )ٕ(.لما ىجر إبراىيـ قكمو في هللا، كىاجر مف بيف أظيرىـ رحمو هللا:قاؿ ابف كثير 
ياْيِدينقاؿ هللا تعالى: ﴿  بِّي سا قاالا ِإنِّي ذااِىٌب ِإلاى را  (ٖ)﴾.وا

ُف ِمْف ِعَباَدِة َربِّي  َأْي ُمَياِجٌر ِمفْ » :رحمو هللاقاؿ القرطبي ك  َبَمِد َقْكِمي َكَمْكِلِدي ِإَلى َحْيُث َأَتَمكَّ
َكابِ   (ٗ)«.َفِإنَُّو" َسَيْيِديِف" ِفيَما َنَكْيُت ِإَلى الصَّ

ىذه اآلية أصل في اليجرة كالعزلة، كأكؿ مف فعل ذلؾ إبراىيـ »  رحمو هللا: قاؿ الشنقيطي
 (٘)«.عميو السالـ

كىاجرت معو امرأتو ككانت عاقًرا ال يكلد ليا، كلـ يكف لو مف الكلد  :هللارحمو قاؿ ابف كثير 
أحد، بل معو ابف أخيو لكط بف ىاراف بف آزر، كىبو هللا تعالى بعد ذلؾ األكالد الصالحيف، كجعل 

  (ٙ)كالكتاب. في ذريتو النبكة
السالـ( كىاجر  بدعكة إبراىيـ )عميو (آمف لكط )عميو السالـ :(ج. ىجرة لوط )عميو السالم

 معو مف أرض العراؽ إلى أرض الشاـ. 
ِكيُم قكلو تعالى: ﴿  بِّي ِإنهُو ُىوا اْلعاِزيُز اْلحا اِجٌر ِإلاى را قاالا ِإنِّي ُميا  (ٚ)﴾.فاآمانا لاُو ُلوٌط وا

 أرض تحفظ  إلى، ىجركا أرض الكثنية كالقير (ٛ)يقاؿ الطبري: ىاجركا جميعا مف ككث

                                         
ـ، مكتبة ٜٙٗٔ -ىػ ٖ٘ٙٔ، ٔىػ(، طٖٔٚٔتفسير المراغي، أحمد بف مصطفى المراغي )ت: ينظر:  (ٔ)

 ( . 41/ 42مصر، )  -ومطبعة مصطفى البابى الحلبً

ىػ(، تحقيق: عمي ٗٚٚالبداية كالنياية، أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي )ت: ينظر:  (ٕ)
 ( . 1/ 4م،  دار إحٌاء التراث العربً، ) 4311 -، هـ 4301،  4شٌري، ط

 (ٜٜ) الصافات: ( ٖ)
 (.ٜٚ/ ٘ٔكاـ القرآف، لمقرطبي، ) الجامع ألح (ٗ)
نقيطي في تفسيره أضكاء البياف، دمحم االميف بف دمحم ( ٘) الجمكع البيية لمعقيدة السمفية التي ذكرىا العالمة الشِّ

 ( .431/ 4مصر، )  -م، مكتبة ابن عباس 2001 -هـ  4321، 4المختار الجنكً، ط

 .( ٘/ٔينظر: البداية كالنياية، البف كثير، ) (ٙ)
 ( .21العنكبوت: ) (6)

كاِد التي كلد بيا ِإبراىيـ عميو السالـ، ينظر: معاني القرآف كا عرابو، إبراىيـ بف   (ٛ) ُككثى الِعراؽ: كىي ُسرَُّة السَّ
 -ىػ  ٛٓٗٔ، ٔىػ(، تحقيق: عبد الجميل عبده شمبي، طٖٔٔالسري بف سيل، أبك إسحاؽ الزجاج )ت: 

 ( .416/ 3بٌروت، ) –م،  عالم الكتب  4311
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(ٔ)مييـ دينيـ كأنفسيـ.ع
 

ا ِلْمعاالاِمينا ﴿ قال هللا تعالى: ْكناا ِفييا ُلوًطا ِإلاى اأْلاْرِض الهِتي باارا ْينااُه وا ناجه (2).﴾ وا
 

فترؾ إبراىيـ كمف ىاجر معو كمنيـ لكط ) عميو السالـ( األرض التي قاؿ الشعراكي: 
أرض  استعصْت عمى منيج هللا إلى أرض أخرى، كىاجر بدعكتو إلى بيئة صالحة ليا مف

 (ٖ).الشاـ

ىاجر نبي هللا مكسى )عميو السالـ( إلى مديف فرارا مف بطش د. ىجرة موسى )عميو السالم(: 
  ٓفرعكف كقكمو

ا ياْأتاِمُرونا ِبكا  ﴿قال هللا تعالى:  ى ِإنه اْلماَلا ِديناِة ياْسعاى قاالا يااُموسا ى اْلما ُجٌل ِمْن أاْقصا اءا را جا وا
ْقُتُموكا فااْخُرْج إِ  ْوِم ٕٓنِّي لاكا ِمنا النهاِصِحينا )ِليا ِني ِمنا اْلقا بِّ ناجِّ قهُب قاالا را اِئًفا ياتارا ا خا راجا ِمْنيا ( فاخا

(4).﴾( ٕٔالظهاِلِمينا )
 

ـٍ َكاَل َظْيٍر َخائِ قال ابن أبي حاتم:  ًفا َفَييََّأ َّللاَُّ لمكسى الطَِّريَق ِإَلى َمْدَيَف َفَخَرَج ِبَغْيِر َزاٍد َكاَل َخَد
 (٘).َيَتَرقَّبُ 

 (ٙ).بعد إف قضى مكسى األجل في مديف ىاجر عائدا إلى مصر ككمفو هللا بالرسالةف

اِنِب الطُّوِر نااًرا قاالا أِلاْىِمِو  ﴿قال هللا تعالى:  ارا ِبأاْىِمِو آناسا ِمْن جا سا لا وا ى اأْلاجا ى ُموسا فامامها قاضا
ي آناْسُت نااًرا لاعامِّي  ْذواٍة ِمنا النهاِر لاعامهُكْم تاْصطاُمونا اْمُكُثوا ِإنِّ باٍر أاْو جا ا ِبخا .( ﴾ٜٕ)آِتيُكْم ِمْنيا

(ٚ)
 

                                         
 ( .ٕٙ/ ٕٓينظر: جامع البياف في تأكيل  القرآف، لمطبري، )  (ٔ)
 ( .ٔٚ)األنبياء:  (ٕ)

، )-ط(،)د-ىػ(، )دٛٔٗٔينظر: تفسير الشعراكي،  دمحم متكلي الشعراكي )ت:  (ٖ) / ٘ٔت(، مطابع أخبار اليـك
ٜٜٔٓ. ) 

 (.ٕٔ – ٕٓ)  القصص:  (ٗ)
حاتـ، أبك دمحم عبد الرحمف بف دمحم بف إدريس بف المنذر التميمي،  تفسير القرآف العظيـ البف أبيينظر: (٘)

ىػ، مكتبة نزار  ٜٔٗٔ، ٖىػ(، تحقيق: أسعد دمحم الطيب، طٕٖٚالحنظمي، الرازي ابف أبي حاتـ )ت: 
 ( .ٜٕٓٙ/ٜالمممكة العربية السعكدية، ) -مصطفى الباز 

جد الديف أبك طاىر دمحم بف يعقكب الفيركزآبادى بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، م ينظر: (ٙ)
لجنة إحياء  -ت(، المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية  -ط(، )د-ىػ(، تحقيق: دمحم عمي النجار )دٚٔٛ)ت: 

 (.ٖٔٔ/ٔالتراث اإلسالمي، القاىرة،)
 (.ٜٕالقصص: ) (ٚ)
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  (ٔ)«ىذا يدؿ أنو كاف في حاؿ السير كالسفر »: رحمو هللا قال الماتريدي
لما آمف السحرة لمكسى أبطل هللا كيد فرعكف، فقتل فرعكف السحرة، كاشتد األذى عمى بني 

َقاُلكا ُأكِذيَنا ِمْف َقْبِل َأْف َتْأِتَيَنا َكِمْف َبْعِد َما ِجْئَتَنا َقاَؿ َعَسى  ﴿:هللا عمى لسانيـ ، كما قاؿإسرائيل
ـْ ِفي اأْلَْرِض َفَيْنُظَر َكْيَف َتْعَمُمكَف ) ـْ َكَيْسَتْخِمَفُك ُك ـْ َأْف ُيْيِمَؾ َعُدكَّ   .( ﴾َٜٕٔربُُّك

يئو كمف بعد مجيئو كاآلف نحف نذؿ كنياف. قاؿ قكـ مكسى بأنيـ كانكا يؤَذكف مف قبل مج
 (ٕ).رغـ كل ىذا يصبِّرىـ كيكاسييـ في مصيبتيـ كأف نصر هللا قريب منيـ (كمكسى )عميو السالـ

الشاـ، فتبعو فرعكف كقكمو، ففمق هللا البحر لمكسى كبني  إلى إسرائيلفخرج مكسى مع بني 
ْقنااُىْم ِفي  ﴿اؿ تعالى: كما ق كأنجاىـ ، كأغرؽ هللا فرعكف كمف معو إسرائيل ْمناا ِمْنُيْم فاأاْغرا فااْنتاقا

اِفِمينا ) ا غا ْنيا اُنوا عا كا ذهُبوا ِبآيااِتناا وا اُنوا ُيْستاْضعاُفونا ٖٙٔاْليامِّ ِبأانهُيْم كا ْوما الهِذينا كا ْثناا اْلقا ( واأاْورا
ا وا  ْكناا ِفييا ا الهِتي باارا ماغااِربايا اِرقا اأْلاْرِض وا ماى باِني ِإْسرااِئيلا ِبماا ماشا بِّكا اْلُحْسناى عا ِمماُت را تامهْت كا

اُنوا ياْعِرُشونا ) ماا كا قاْوُمُو وا ْوُن وا انا ياْصناُع ِفْرعا مهْرناا ماا كا دا باُروا وا   (ٖ).﴾( ٖٚٔصا
مع الخضر طابعا خاصا عف باقي أنكاع اليجرة، كىك  (كلقد كاف ليجرة مكسى )عميو السالـ

لمتعمـ مف شخص بعينو كىك الخضر، كتحكلت تمؾ اليجرة الى رحمة عممية يمر فييا  الخركج
في قكلو  مكسى )عميو السالـ( بعدد مف الخبرات كالتجارب، كقد أكرد القرآف مالمح تمؾ اليجرة،

مهْمنااُه ِمنْ  ﴿تعالى: ْحماًة ِمْن ِعْنِدناا واعا ْبًدا ِمْن ِعبااِدناا آتاْينااُه را ا عا دا جا ( قاالا لاُو ٘ٙلاُدنها ِعْمًما ) فاوا
ماى أاْن ُتعامِّماِن ِممها ُعمِّْمتا ُرْشًدا ى ىاْل أاتهِبُعكا عا  (ٗ).﴾ُموسا

ِ )َصمَّى هللُا َعَمْيِو  ُأَبيُّ ْبُف َكْعٍب، قاؿ:جاء في حديث كسبب تمؾ اليجرة  َسِمْعُت َرُسكَؿ َّللاَّ
( َيُقكُؿ:  ـَ ى ِفي »َكَسمَّ ْيناماا ُموسا ًدا أاْعماما  با الا: ىاْل تاْعماُم أاحا ُجٌل فاقا ُه را اءا ٍ ِمْن باِني ِإْسرااِئيلا جا ماَلا

؟  َقاَؿ ُمكَسى: اَل، َفَأْكَحى َّللاَُّ َعزَّ َكَجلَّ ِإَلى ُمكَسى: َبَمى، َعْبُدَنا َخِضٌر، َفَسَأَؿ ُمكَسى ، «ِمْنكا
ِبيَل ِإَلْيِو، َفَجَعَل َّللاَُّ َلُو الُحكَت آ َيًة، َكِقيَل َلُو: ِإَذا َفَقْدَت الُحكَت َفاْرِجْع، َفِإنََّؾ َسَتْمَقاُه، َكَكاَف َيتَِّبُع السَّ

ْخَرِة َفِإنِّي َنِسيُت الُحكَت   َكَما َأَثَر الُحكِت ِفي الَبْحِر، َفَقاَؿ ِلُمكَسى َفَتاُه: )َأَرَأْيَت ِإْذ َأَكْيَنا ِإَلى الصَّ

                                         
، ، ىػ(ٖٖٖ: تفسير الماتريدي، دمحم بف دمحم بف محمكد، أبك منصكر الماتريدي )ت (ٔ) تحقيق: د. مجدي باسمـك

 ( .ٕٔٚ/ٚبيركت، لبناف،) -ـ، دار الكتب العممية  ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔ، ٔط

 -ىػ  ٜٓٗٔ، ٔينظر: أىل الفترة كمف في حكميـ، مكفق أحمد شكري، تحقيق: سمير أحمد العطار، ط (ٕ)
 ( . ٖٗ/ٔبيركت، ) –ـ،  دار ابف كثير، دمشق  ٜٛٛٔ

 ( .ٖٚٔ – ٖٙٔاألعراؼ: ) (ٖ)
 ( .ٙٙ – ٘ٙالكيف: ) (ٗ)
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ْيَطا ا َعَمى آَثاِرِىَما َقَصًصا(، َفَكَجَدا َأْنَساِنيِو ِإالَّ الشَّ ُف َأْف َأْذُكَرُه(، َقاَؿ: )َذِلَؾ َما ُكنَّا َنْبِغي َفاْرَتدَّ
  (ٔ).«َخِضًرا، َفَكاَف ِمْف َشْأِنِيَما الَِّذي َقصَّ َّللاَُّ َعزَّ َكَجلَّ ِفي ِكَتاِبِو 

 النوع الثاني: ىجرة غير األنبياء:
قد قصَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قصة رجل أسرؼ عمى نفسو ثـ تاب كأناب، كىاجر ك ىجرة قاتل المائة نفس:  أ.

في هللا، فقبل هللا تكبتو، كالقصة ركاىا أبي سعيد الخدري )رضي هللا عنو(، أف رسكؿ هللا 
أالا عاْن أا  »: قاؿ ِتْسِعينا ناْفًسا، فاسا ُجٌل قاتالا ِتْسعاًة وا انا قاْبماُكْم را انا ِفيماْن كا ْعماِم أاْىِل اأْلاْرِض فاُدله كا

تا  ، فاقا الا: الا ْل لاُو ِمْن تاْوباٍة؟ فاقا ِتْسِعينا ناْفًسا، فايا الا: ِإنهُو قاتالا ِتْسعاًة وا ماى رااِىٍب، فاأاتااُه فاقا ماُو، عا
ُجٍل عا  ماى را أالا عاْن أاْعماِم أاْىِل اأْلاْرِض فاُدله عا الا: ِإنهُو قاتالا ِمائاةا فاكامهلا ِبِو ِمائاًة، ُثمه سا اِلٍم، فاقا

ذا  باْينا التهْوباِة؟ اْنطاِمْق ِإلاى أاْرِض كا ْيناُو وا ماْن ياُحوُل با الا: ناعاْم، وا ْل لاُو ِمْن تاْوباٍة؟ فاقا ا ناْفٍس، فايا
ا ُأنااًسا ياْعُبُدونا هللاا فااْعُبِد هللاا ماعاُيْم، واالا تاْرِجعْ  ذاا، فاِإنه ِبيا كا ْوٍء،  وا ا أاْرُض سا ، فاِإنهيا ِإلاى أاْرِضكا

ُة اْلعا  ِئكا ماالا ِة وا ْحما ُة الره ِئكا ماْت ِفيِو ماالا فا الطهِريقا أاتااُه اْلماْوُت، فااْختاصا تهى ِإذاا ناصا ذااِب، فااْنطاماقا حا
ْمِبِو ِإلاى هللاِ  اءا تااِئًبا ُمْقِباًل ِبقا ْحماِة: جا ُة الره ِئكا الاْت ماالا ُة اْلعاذااِب: ِإنهُو لاْم ياْعماْل فاقا ِئكا قاالاْت ماالا ، وا

ْيِن، فا  الا: ِقيُسوا ماا باْينا اأْلاْرضا عاُموُه باْيناُيْم، فاقا ، فاجا ِميٍّ ْيًرا قاطُّ، فاأاتااُىْم ماماٌك ِفي ُصوراِة آدا ِإلاى خا
ُدوُه أادْ  جا اُسوُه فاوا انا أاْدناى فاُيوا لاُو، فاقا ُة أايهِتِيماا كا ِئكا ْتُو ماالا باضا ، فاقا ناى ِإلاى اأْلاْرِض الهِتي أاراادا

ْحماةِ  (ٕ).«الره
 

في ىذا استحباب مفارقة التائب المكاضع التي أصاب بيا الذنكب، »  رحمو هللا: النووي  قال
كاألخداف المساعديف لو عمى ذلؾ، كمقاطعتيـ ما دامكا عمى حاليـ، كأف يستبدؿ بيـ صحبة أىل 

لصالح كالعمماء كالمتعبديف كالكرعيف كمف يقتدى بيـ، كينتفع بصحبتيـ، كتتأكد بذلؾ الخير كا
 (ٖ).»تكبتو

كفي القصة بياف ألثر البيئة التي يعيش فييا اإلنساف كاألصحاب الذيف يخالطيـ عمى 
سمككو كأخالقو، كأف مف أعظـ األسباب التي تعيف اإلنساف عمى التكبة كاالستقامة ىجر كل ما 

بالمعصية كيغري بالعكدة إلييا، كصحبة أىل الصالح كالخير الذيف يذكركنو إذا نسي، يذكر 
 .كينبيكنو إذا غفل، كيردعكنو إذا زاغ

                                         
(؛ صحيح ٕٙ/ ٔ(، )ٗٚباب ما ذكر في ذىاب مكسى )ملسو هيلع هللا ىلص( "، برقـ ) –صحيح البخاري، " كتاب العمـ  ( ٔ)

 ( . ٚٗٛٔ/ٗ(، )ٖٕٓٛباب مف فضائل الخضر "، برقـ )  –مسمـ، " كتاب الفضائل 

(؛ صحيح مسمـ، " كتاب ٗٚٔ/ٗ(، )ٖٓٚٗار "، برقـ )باب حديث الغ –صحيح البخاري، " كتاب األنبياء  ( ٕ)
 ( . ٕٛٔٔ/ ٗ(،)ٕٙٙٚباب قبكؿ تكبة القاتل "، برقـ )  –التكبة 

 (ٚٔ٘/ٙ(، ينظر: فتح الباري، ) ٕٛ/ ٚٔالمنياج في شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، لمنككي، ) ( ٖ)
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 ثانيا. اليجرة بعد اإلسالم: 
كمف آمف معو في بداية الّدعكة اإلسالمّية إلى كثيٍر  (تعّرض الّنبي )ملسو هيلع هللا ىلصأ. اليجرة إلى الحبشة: 

كاالضطياد مف قبل قريش كصناديدىا، كظيرت مظاىر الّتضييق عمييـ في أكثر مف مف األذى 
جانب مف جكانب الحياة، فمنيـ مف أكثق رباطو كحبس في بيتو، كمنيـ مف عّذب حّتى يعكد عف 

   .جرتمؾ المعاناة التي يعانييا المسممكف أذف ليـ رحمًة بيـ بالي (دينو، كعندما رأى الّنبي )ملسو هيلع هللا ىلص
قالكا: فأيف نذىب يا رسكؿ ، «تفرقوا في األرض  »قاؿ لمذيف آمنكا بو (فألمح رسكؿ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص 

يياجر  (كأشار بيده إلى أرض الحبشة ككانت أحب األرض إلى رسكؿ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص«ىاىنا»هللا ؟ قاؿ
مف ىاجر بنفسو حتى قدمكا أرض  قبميا فياجر ناس ذك عدد منيـ مف ىاجر باىمو، كمنيـ

 (ٔ).الحبشة

نزلنا الحبشة، فجاكرنا بيا خير جار النجاشي، أمنا عمى ديننا،  »عف أـ سممة، قالت: ف
 (ٕ).« كعبدنا هللا عز كجل، ال نؤذى كال نسمع شيئا نكرىو

، أذف  النبي دمحم )صمى هللا المسمميف لما اشتد البالء عمىب. اليجرة الى المدينة المنورة: 
 . المدينة المنكرة ألصحابو باليجرة إلى (عميو كسمـ

ـَ َقْد َيْعِرُض َنْفَسُو ِباْلَمْكِقِف، َفَقاَؿ:  َأاَل َرُجٌل »َعْف َجاِبٍر، َقاَؿ: َكاَف النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ
 (ٖ).«َربِّي َيْحِمْمِني ِإَلى َقْكِمِو؟ َفِإفَّ ُقَرْيًشا َقْد َمَنُعكِني َأْف ُأَبمَِّغ َكاَلـَ 

 : ـَ ةا  »َكَقاَؿ َأُبك ُمكَسى، َعِف النَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ ي ُأىااِجُر ِمْن ماكه نااِم أانِّ راأاْيُت ِفي الما
ِديناُة ياْثِربُ  ُر، فاِإذاا ِىيا الما ُة، أاْو ىاجا ا اليامااما ا ناْخٌل، فاذاىابا واىاِمي ِإلاى أانهيا  (ٗ).«ِإلاى أاْرٍض ِبيا

)اليمامة( مدينة مف اليمف عمى مرحمتيف مف الطائف،) اليجر(  قرية بقرب  قاؿ الكرماني:
(٘)لمدينة، ك )يثرب( اسـ مدينة النبي )ملسو هيلع هللا ىلص(ا

. 

                                         
ىػ(، تحقيق: حبيب ٕٔٔلصنعاني )ت: المصنف، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميري اليماني ا ( ٔ)

 ( .413/ 1(، )3634باب من هاجر إلى الحبشة "، برلم ) –هـ،  4304، 2الرحمن أألعظمً، ط

تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ، شمس الديف أبك عبدهللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف قايماز  (ٕ)
 ( . 10/ 4م، دار الغرب اإلسالمً،) 2004 ،4هـ، تحمٌك: بشار عواد معروف،ط 631)ت: الذىبي 

(، ٕٜٕ٘سنف الترمذي، " كتاب في فضائل القرآف، باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( "، برقـ) ( ٖ)
 (.463/ 3(، )3643باب فً المرآن "، برلم ) –(؛ سنن أبً داود، " كتاب السنة 1/43)

 (. ٘٘/ ٗ(، )ٜٖٙٛباب ىجرة النبي ) ملسو هيلع هللا ىلص( " برقـ )  –اقب صحيح البخاري، " كتاب المن ( ٗ)

الككاكب الدراري في شرح صحيح البخاري، دمحم بف يكسف بف عمي بف سعيد، شمس الديف الكرماني ينظر: (  ٘)
 ( . ٜٓٔ/ ٘ٔلبناف، )-ـ، دار إحياء التراث العربي، بيركتٖٜٚٔ -ىػ ٖٙ٘ٔ،ٔىػ(،طٙٛٚ)ت: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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اليجرة ُفرضت عمى األنبياء كالُمرسميف لضماف نشر الدَّعكة إلى هللا، كحمايتيا مف بطش 
رّحب أىل ك  ،كأصحابو كجدكا عند أىل المدينة النُّصرة كالتَّمكيف (بي )ملسو هيلع هللا ىلصالظَّالميف، كخاصًة أّف الن

 المدينة مف األكس كالخزرج باإلسالـ كعاىدكا النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( عمى النُّصرة كالمنعة لو كألصحابو،
 لى دكلٍة عظمى،حيث كانت اليجرة ضركرًة لتغيير حاؿ ككاقع المسمميف مف مجمكعٍة صغيرٍة إ

 ) .كدرء األذى كالعذاب عف الّنبي )ملسو هيلع هللا ىلص
: أحكام اليجرة إلى الدول غير اإلسالمية وتأثير اليجرة عمى المياجر والعالم المبحث الثالث

 اإلسالمي
 أحكام اليجرة إلى الدول غير اإلسالمية: المطمب األول

  (ٔ).تحريـسالمية الإلاألصل في  اليجرة إلى الدكؿ غير ا
ماا لاُكْم ِمْن ُدوِن َّللاهِ ِمْن  ﴿كاستدلكا بقكلو تعالى: ُكُم النهاُر وا ُنوا ِإلاى الهِذينا ظاماُموا فاتاماسه واالا تاْركا

ُرونا   (ٕ).﴾ أاْوِليااءا ُثمه الا ُتْنصا

اقتضى النص القرآني النيي عف مجالسة الكفار كمؤانستيـ  » رحمو هللا:قال أبن العربي 
 (ٖ).«كاإلنصات إلييـ

كالميل إلييـ أدنى ميل، فاف )الرككف( ىك الميل اليسير، كالتزيف بزييـ  » وقال البيضاوي:
 (ٗ).«كتعظيـ ذكرىـ، كمجالستيـ مف غير داعي شرعي

مانْ  ﴿كقاؿ هللا تعالى:  ياْفعاْل ذاِلكا  الا ياتهِخِذ اْلُمْؤِمُنونا اْلكااِفِرينا أاْوِليااءا ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنينا وا
لاى َّللاهِ اْلما  ُو وااِ  ُرُكُم َّللاهُ ناْفسا ذِّ ُيحا اًة وا ْيٍء ِإاله أاْن تاتهُقوا ِمْنُيْم ُتقا  .(٘).﴾ِصيرُ فاماْيسا ِمنا َّللاهِ ِفي شا

ـْ َأْكِلَياءَ َقاَؿ القرطبي:عف اْبُف َعبَّاٍس أنو قاؿ:َنَيى َّللاَُّ اْلُمْؤِمِنيَف َأْف ُياَلِطُفكا اْلُكفَّاَر فَ ك   (ٙ).َيتَِّخُذكُى
 سفياف الثكري: مف الت لمكفار دكاة أك برا ليـ قممًا أك ناكليـ قرطاسًا فقد دخل في قاؿ 
 

                                         
الغرر البيية في شرح البيجة الكردية، زكريا بف دمحم بف أحمد بف زكريا األنصاري، زيف الديف أبك ينظر:  (ٔ)

 (.ٖٙٔ/ ٘ت(، المطبعة الميمف، ) -ط(، )د-ىػ(،)دٕٜٙيحيى السنيكي )ت: 
 ( .444) هود: ( ٕ)

 . (ٙٙٔ/ ٖينظر: أحكاـ القراف، البف العربي، ) ( ٖ)

 ( .ٔٗ/ ٖتأكيل، لمبيضاكي، )ينظر: أنكار التنزيل كأسرار ال (ٗ)
 (.ٕٛ)سكرة أؿ عمراف:  (٘)
 ( .   ٚ٘/ ٗالجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي، )  (ٙ)
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 (ٔ). المكاالة المنيي عنيا ما لـ يكف ذلؾ لغرض دعكة إلى هللا

 ومن األحاديث التي تدل عمى تحريم المقام بين المشركين كثيرة منيا: 
ـُ  َأفَّ َرُسكَؿ هللاِ  - أ ُجكِد، َفَأْسَرَع ِفيِي ـٍ َفاْعَتَصـَ َناٌس ِبالسُّ ـَ َبَعَث َسِريًَّة ِإَلى َخْثَع َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ

ـْ ِبِنْصِف الَعْقِل َكَقاَؿ:  ـَ َفَأَمَر َلُي أاناا باِريٌء ِمْن  »الَقْتَل، َفَبَمَغ َذِلَؾ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ
ى ناارااُىمااكُ  ِلما؟ قاالا: الا تارااءا ُسولا هللِا، وا . قااُلوا: ياا را   (ٕ).«لِّ ُمْسِمٍم ُيِقيُم باْينا أاْظُيِر اْلُمْشِرِكينا

يمـز المسمـ كيجب عميو أف يباعد منزلو عف منزؿ المشرؾ كال ينزؿ  »قاؿ ابف كثير: 
 (ٖ).«إذا أكقدىا في منزلو بالمكضع الذي أكقد فيو ناره تمكح كتظير لنا نار المشرؾ

كالعيش في البالد غير اإلسالمية مف أعظـ ما يككف خطرا عمى المسمـ ألف العيش معيـ 
تباعيـ، كتحريـ اإلقامة بيف المشركيف كما جاء في الحديث تستمـز تحريـ  يستمـز مكافقتيـ كا 

  .اليجرة الييـ مف باب أكلى
ـَ: كَقاَؿ َرُسكُؿ َّللاَِّ فعف سمرة بف جندب قاؿ:  اماعا اْلُمْشِركا  » َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ ماْن جا

نا ماعاُو فاِإنهُو ِمْثُموُ  كا سا   (ٗ)«.وا
في شرح ىذا الحديث أف النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( ينيى عف مجامعة المشرؾ، كالمجامعة يعني السكف 

مؤمف المشرؾ صكًنا لإليماف عف معو، كعمل ذلؾ أف الطباع سراقة كألف هللا أمر أف ال يساكف ال
االبتذاؿ بمخالطة الكفار فإف الظالميف بعضيـ أكلياء بعض كهللا كلي المتقيف كألف المخالطة 

 .(٘)تنفي كجكب المباينة كالمعاداة

ِ َما أَ  ِه، َقاَؿ: ُقْمُت: َيا َنِبيَّ َّللاَّ ُث َعْف َأِبيِو، َعْف َجدِّ ـٍ، ُيَحدِّ َتْيُتَؾ َحتَّى َحَمْفُت كقاؿ َبْيَز ْبَف َحِكي
نِّي ُكْنُت اْمَرًأ اَل أَْعِقُل َشيْ  ًئا، ِإالَّ َما َأْكَثَر ِمْف َعَدِدِىفَّ أِلََصاِبِع َيَدْيِو، َأالَّ آِتَيَؾ، َكاَل آِتَي ِديَنَؾ، َكاِ 

                                         
 .32بسط المول واإلسهاب فً بٌان حكم مودة المؤمن للكافرص (ٔ)
/ ٖ(، )ٗٓٙٔباب ما جاء في كراىة المقاـ بيف أظير المشركيف "، برقـ  ) -سنف الترمذي، كتاب السير ( ٕ)

(، ٕ٘ٗٙباب النيي عف قتل مف اعتصـ في السجكد "،  برقـ ) -(؛ كسنف أبك داككد،" كتاب الجياد ٕٚٓ
(ٖ/ٗ٘. ) 

 ( . ٚ٘ٔ/ ٕالبداية كالنياية، البف كثير، )  ( ٖ)

 ( .ٖٜ/ ٖ(،)ٕٚٛٚباب اإلقامة بأرض الشرؾ "، برقـ )  –سنف أبك داكد ، " كتاب الجياد  ( ٗ)
ِغيِر، دمحم بف إسماعيل بف صالح بف دمحم الحسني، )ت:  ينظر: التَّنكيُر َشْرحُ  (٘) ىػ(، تحقيق: ٕٛٔٔالَجاِمع الصَّ

(، ٜٛٔ/ ٓٔالرياض،)  -ـ، مكتبة دار السالـٕٔٔٓ -ىػ  ٕٖٗٔ، ٔد. محمَّد إسحاؽ محمَّد إبراىيـ، ط
عبد الرحمف إتحاؼ الجماعة بما جاء في الفتف كالمالحـ كأشراط الساعة، حمكد بف عبد هللا بف حمكد بف 

 (.ٖٗٗ/ ٖالرياض،) -ىػ، دار الصميدعي لمنشر كالتكزيع ٗٔٗٔ، ٕىػ(، طٖٔٗٔالتكيجري )ت: 
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ِ َعزَّ َكَجلَّ ِبَما  نِّي َأْسَأُلَؾ ِبَكْجِو َّللاَّ ِم »َبَعَثَؾ َربَُّؾ ِإَلْيَنا؟ َقاَؿ: َعمََّمِني َّللاَُّ َكَرُسكُلُو، َكاِ  ْسالا َقاَؿ: «  ِباإلِْ
ـِ؟ َقاَؿ:  ْساَل ُتِقيما  »ُقْمُت َكَما آَياُت اإْلِ مهْيُت، وا تاخا له، وا جا ْجِيي ِإلاى َّللاهِ عازه وا أاْن تاُقولا: أاْسماْمُت وا

ماى ُمْسِمٍم  اةا، ُكلُّ ُمْسِمٍم عا ُتْؤِتيا الزهكا ةا، وا الا له ِمْن الصه جا وااِن ناِصيرااِن الا ياْقباُل َّللاهُ عازه وا ٌم أاخا ره ُمحا
اِرقا اْلُمْشِرِكينا ِإلاى اْلُمْسِمِمينا  ماا أاْسماما عامااًل، أاْو ُيفا  (ٔ)«. ُمْشِرٍك باْعدا

إذا لـ  ،كجكب اليجرة مف دار الكفر إلى دار اإلسالـكفي ىذا الحديث  قاؿ اإلثيكبي الكلكي:
 (ٕ).المسمـ مف إقامة دينو في بالد المشركيف يتمّكف

عمى ما تقدـ مف أدلة أف اليجرة تككف كاجبة عمى كل مؤمف ال يستطع اظيار دينو في بمد  
 .غير إسالمي، فال يتـ إسالمو إذا كاف ال يستطيع إظياره إال باليجرة

ُة ظا  ﴿قكلو تعالى: كالدليل ِئكا فهاُىُم اْلماالا اِلِمي أاْنُفِسِيْم قااُلوا ِفيما ُكْنُتْم قااُلوا ُكنها ِإنه الهِذينا تاوا
يا  ا فاُأولاِئكا ماْأوااُىْم جا اِجُروا ِفييا نهُم ُمْستاْضعاِفينا ِفي اأْلاْرِض قااُلوا أالاْم تاُكْن أاْرُض َّللاهِ وااِسعاًة فاُتيا

ْت ماِصيًرا ) اءا سا اِل ٜٚوا اِن الا ياْستاِطيُعونا ِحيماًة واالا ( ِإاله اْلُمْستاْضعاِفينا ِمنا الرِّجا اِء وااْلِوْلدا واالنِّسا
ِبياًل ) ُفوًّا غاُفوًراٜٛياْيتاُدونا سا انا َّللاهُ عا كا ْنُيْم وا ى َّللاهُ أاْن ياْعُفوا عا   (ٖ).﴾ ( فاُأولاِئكا عاسا

 (ٗ).« المعاصيَكِفي َىِذِه اآْلَيِة َدِليٌل َعَمى ىجراف األرض التي يعمل فييا ب» قاؿ القرطبي: 

 فيذه اآلية عامة لكل مف أقاـ بيف ظيراني المشركيف كىك قادر،  »:رحمو هللا قاؿ ابف كثيرك 
 (٘).«كليس متمكنًا مف إقامة الديف فيك مرتكب حرامًا باإلجماع كبنص ىذه اآلية

اْلِيْجَرِة مف  َسِعيُد ْبُف جبير استنبط ِمْف َىِذِه اآْلَيِة ُكُجكبَ  أف »رحمو هللا:  كقاؿ ابف حجر
 (ٙ).«اأَلْرض الَِّتي يْعمل ِفيَيا بالمعصية

يِف،  »وقال اإلمام النووي:  ـُ ِإْف َكاَف َضِعيًفا ِفي َداِر اْلُكْفِر اَل َيْقِدُر َعَمى ِإْظَياِر الدِّ  اْلُمْسِم
 

                                         
(؛  سنف أبف ماجة، " ٕٛ/ ٘(، ) ٕٛٙ٘باب مف سأؿ بكجو هللا "، برقـ ) –سنف النسائي، " كتاب الزكاة  ( ٔ)

 (.  ٛٗٛ/ ٕ(، ) ٖٕٙ٘باب المرتد عف دينو "، برقـ ) –كتاب الحدكد 

، دمحم بف عمي بف آدـ بف مكسى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» ينظر: شرح سنف النسائي المسمى  ( ٕ)
 ( .ٜٛ/ٖٕـ، دار آؿ برـك لمنشر كالتكزيع،)  ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ، ٔاإلثيكبي الَكلَِّكي،ط

 ( . ٜٜ - ٜٚالنساء: ) (ٖ)

 ( .ٖٙٗ/ ٘الجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي، )  (ٗ)
 ( . ٖٗٗ/ٕف العظيـ، البف لكثير،)تفسير القرآ (٘)
 ( . ٖٕٙ/ ٛينظر: فتح الباري، البف حجر )  ( ٙ)
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َقاَمُة ُىَناَؾ، َكَتِجُب َعَمْيِو اْلِيْجَرُة ِإَلى َداِر اإْلِ   (ٔ).ْساَلـِ َحُرـَ َعَمْيِو اإْلِ

ـِ َعَمى ُمْسَتِطيٍع َلَيا إْف َعَجَز »  :وقال السنيكي ْساَل َتِجُب اْلِيْجَرُة ِمْف َداِر اْلُكْفِر إَلى َداِر اإْلِ
 (ٕ«.)َعْف إْظَياِر ِديِنِو 

إف اليجرة ىي حركة إنسانية يتحدد حكميا الشرعي بمكجب مجمكعة مف المالبسات 
قادرا ال يخمك أف يككف فييا أما ياجر في البالد غير اإلسالمية المصاحبة لتمؾ اليجرة، كأف الم

أما إذا كاف المسمـ في البالد غير اإلسالمية قادرا عمى اليجرة فتككف أو ممتنًعا أو مستضعًفا، 
عميو كما جاء فيما سبق مف أدلة، أما إذا كاف المسمـ في البالد غير اإلسالمية  واجبااليجرة 
 : ممتنعا

إذا كاف المسمـ في بمد غير إسالمي ممتنًعا في أىل كعشيرة،  فإذا أمف  ني:قال الرويا
(3)االفتتاف في دينو سقط فرض اليجرة عنو، أي ال تجب عميو اليجرة، إنما تككف مستحبة.

  
ْف َقَدَر المسمـ َعَمى إْظَياِر ِديِنِو ِلَكْكِنِو ُمَطاًعا ِفي َقْكِمِو َأْك أِلَفَّ  »وقال السنيكي:  َلُو َعِشيَرًة  َكاِ 

ـْ َيَخاُؼ ِفْتَنًة ِفيوِ  ( َتْحِميو َكَل  (4).«َلُو َأْف ُيَياِجرَ ) ُاْسُتِحبه

ـِ إْظَياِر اْلَحقِّ َكَما ِفي وقال الييتمي:   تككف اليجرة مستحبة اذا اْسَتَكْت َجِميُع اْلِباَلِد ِفي َعَد
 (٘)َزَماِنَنا َفاَل ُكُجكَب ِباَل ِخاَلٍؼ.

تعالى:  المسمم في البالد غير اإلسالمية من المستضعفين كما جاء في قولوأما إذا كان 
ُة ظااِلِمي أاْنُفِسِيْم قااُلوا ِفيما ُكْنُتْم قااُلوا ُكنها ُمْستاْضعاِفينا ِفي  ِئكا فهاُىُم اْلماالا اأْلاْرِض قااُلوا ﴿ِإنه الهِذينا تاوا

ْت ماِصيًرا )أالاْم تاُكْن أاْرُض َّللاهِ وااِسعاًة فاُتيا  اءا سا نهُم وا يا ا فاُأولاِئكا ماْأوااُىْم جا ( ِإاله ٜٚاِجُروا ِفييا
ِبياًل ) اِن الا ياْستاِطيُعونا ِحيماًة واالا ياْيتاُدونا سا اِء وااْلِوْلدا اِل واالنِّسا  ( فاُأولاِئكا ٜٛاْلُمْستاْضعاِفينا ِمنا الرِّجا

 
                                         

ىػ(، تحقيق: زىير ٙٚٙأبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككي )ت:  ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ( ٔ)
 ( .ٕٕٛ/ ٓٔبيركت، )  -ـ، المكتب اإلسالمي ٜٜٔٔىػ / ٕٔٗٔ، ٖالشاكيش، ط

ب في شرح ركض الطالب، زكريا بف دمحم بف زكريا األنصاري، زيف الديف أبك يحيى السنيكي أسني المطال (ٕ)
 ( .ٕٗٓ/ ٗت(،  دار الكتاب اإلسالمي، )  -ط(، )د -ىػ(، )دٕٜٙ)ت: 

ىػ(، تحقيق: طارؽ فتحي  ٕٓ٘ينظر:  بحر المذىب، الركياني، أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيل )ت: (ٖ)
 ( .ٕٖٔ/ ٖٔ، دار الكتب العممية، ) ـ ٜٕٓٓ، ٔالسيد، ط

 ( .ٕٗٓ/ ٗأسني المطالب في شرح ركض الطالب، لمسنيكي، )  (ٗ)

 -ىػ  ٖٚ٘ٔط(، -ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنياج،  أحمد بف دمحم بف عمي بف حجر الييتمي، )د (٘)
 ( .ٕٓٚ/ ٜمصر، )  -ـ، المكتبة التجارية الكبرى  ٖٜٛٔ
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ا كا ْنُيْم وا ى َّللاهُ أاْن ياْعُفوا عا ُفوًرا )عاسا ُفوًّا غا (ٔ)(﴾ٜٜنا َّللاهُ عا
 

المستضعفكف كىـ العجزة عف اليجرة بالُعْسرة، كقّمة الحيمة، كسكء البصر قال الطبري: 
 (ٕ).كالمعرفة بالطريق مف أرضيـ أرِض الشرؾ إلى أرض اإلسالـ

مستضعفيف، اْسَتْثَنى هللا سبحانو كتعالى مف كجكب اليجرة أَْىَل اْلُعْذِر مف ال وقال البغوي:
مف الرجاؿ كالنساء كالكلداف، الذيف اَل َيْقِدُركَف َعَمى ِحيَمٍة َكاَل َعَمى َنَفَقٍة َكاَل ُقكٍَّة ِلْمُخُركِج إلى أرض 

 (3).اإلسالـ

ـْ َكاْلَمْقِصُد التَّْنِبيُو َعَمى َأفَّ ِمَف الرَِّجاِؿ ُمْسَتْضَعِفيَف، َفِمَذِلَؾ اْبُتِدَئ ِبِذكْ  »وقال أبن عاشور: ِرِى
ـْ ِإذَ  ـْ ِفي اْلَعاِئَمِة َيُككُف ُعْذًرا ِلَكِليِِّي ْبَياُف أِلَفَّ ُكُجكَدُى َساُء َكالصِّ ـُ النِّ َـّ ُأْلِحَق ِبِذْكِرِى ا َكاَف اَل َيِجُد ُث

(4).«ِحيَمةً 
 

عمى ما تقدـ مف أدلة، فاف اليجرة ال تجب كال تستحب لممستضعفيف، مف الرجاؿ  كبناءً 
لمف عجز عف اليجرة في الحاالت الكاجبة، أما لمرض مزمف يمنع مف  ، دافكالنساء كالكل

 (5)الخركج، أك أسر، أك أكراه عمى اإلقامة، أك سكء البصر كالمعرفة بالطريق.
إف األحكاـ الشرعية لميجرة تختمف بمكجب مجمكعة مف المالبسات المصاحبة لتمؾ اليجرة، 

ة، اال أف سبب اليجرة مف البالد مباحة تككف مستحبة، كما بينت سابقا، فتارة تككف كاجبة، كتار 
  .غير اإلسالمية كاحد، كىك خكؼ االفتتاف في الديف

،  : قاؿْ كالدليل عمى ذلؾ َعَطاِء ْبِف َأِبي َرَباٍح، َقاَؿ: ُزْرُت َعاِئَشَة َمَع ُعَبْيِد ْبِف ُعَمْيٍر المَّْيِثيِّ
ِ َتَعاَلى،  »َفَسَأْلَناَىا َعِف الِيْجَرِة َفَقاَلْت:  ـْ ِبِديِنِو ِإَلى َّللاَّ ، َكاَف الُمْؤِمُنكَف َيِفرُّ َأَحُدُى اَل ِىْجَرَة الَيْكـَ

(، َمَخاَفَة َأْف ُيْفَتَف َعَمْيِو، َفَأمَّا الَيْكـَ َفَقْد َأْظَيَر َّللاَُّ  ـَ َلى َرُسكِلِو )َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ ، َكاِ    اإِلْساَلـَ
 
 

                                         
 ( .ٜٜ – ٜٛ) النساء:   (ٔ)
 ( .ٔٓٔ/ ٜجامع البياف في تأكيل القرآف، لمطبري، ) (ٕ)
ىػ(، تحقيق: دمحم عبد ٓٔ٘ينظر: معالـ التنزيل في تفسير القرآف، أبك دمحم الحسيف بف مسعكد البغكي )ت:  (ٖ)

 ( . ٖٕٚ/ ٕىػ، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، )  ٚٔٗٔ، ٗهللا النمر، ط
ط(،  –ىػ(، )د ٖٜٖٔبف دمحم بف دمحم الطاىر بف عاشكر التكنسي )ت: التحرير كالتنكير، دمحم الطاىر  (ٗ)

 ( .ٚٚٔ/ ٘تكنس، )  –ىػ، الدار التكنسية لمنشر  ٜٗٛٔ
 ( .ٖٙٗ/ ٘(، الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي، ) ٖ٘ٔ/ ٘ينظر: جامع البياف )  (٘)
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 .(1)«ُد َربَُّو َحْيُث َشاَء، َكَلِكْف ِجَياٌد َكِنيَّةَكالَيْكـَ َيْعبُ 

ـُ  »قاؿ ابف حجر:  َأَشاَرْت َعاِئَشُة ِإَلى َبَياِف َمْشُركِعيَِّة اْلِيْجَرِة َكَأفَّ َسَبَبَيا َخْكُؼ اْلِفْتَنِة َكاْلُحْك
ـْ َتِجْب َعَمْيِو اْلِيْجَرُة ِمْنُو َيُدكُر َمَع ِعمَِّتِو َفُمْقَتَضاُه َأفَّ َمْف َقَدَر َعَمى ِعَباَدِة َّللاَِّ   ِفي َأيِّ َمْكِضٍع اتََّفَق َل

الَّ َكَجَبْت  (2)«.َكاِ 
 

 تأثير اليجرة عمى المياجر والعالم اإلسالمي: :المطمب الثاني
إف العالـ اإلسالمي يعاني مف الصدأ كالتآكل الداخمي بيجرة عقكلو التي تضخ الدـ في 
العركؽ، كتقضـ أطرافو قطعة باليجرة التي تحدث فيو تغييرا جذريا في تركيبتو السكانية، كاف ىذه 
نما تأثيرىا يشمل المياجر ذاتو، كمف تمؾ  اليجرة ليا تأثيرات ليس فقط عمى العالـ اإلسالمي كا 

 التأثيرات:
 أ. تأثير اليجرة عمى اإلسالم دينا وعقيدة: 

بمد الميجر ينظر مجمل أىمو إلى المسمميف نظرة دكنية، عمى أنيـ طبقة متخمفة تعيش في 
أعماؽ الماضي السحيق، ينتمكف إلى عقيدة رجعية تناىض التطكر الحضاري بالمفيكـ الغربي، 

كأنيـ قدمكا إلى الغرب لمتمتع بنعـ الحضارة كاليجرة ىي التي ترسخ فكرة تخمف المسمميف 
(3)كجناتيا، فمك كاف اإلسالـ جيدا لما ىربكا مف العالـ اإلسالمي إلى تمؾ البالد.

 

كاف التعميـ الديني المحدكد لدى كثير مف المسمميف المياجريف يجعميـ عرضة لمتأثر المباشر 
 .بالفكر كالثقافة الغربييف

بسبب اختالط  اإلسالـتماؿ تأثر المياجر بالكافر، كردتو عف قاؿ فخر الديف الرازي: كاح
المسمميف بالكفار في زمف ضعف المسمميف كقمة عددىـ، كزماف قكة الكفار ككثرة عددىـ، ربما 

.(4)ار سببا اللتحاؽ المسمـ بالكفارص
 

ميما  كالمياجريف المسمميف في الخارج عرضة في أي كقت لعمميات االضطياد الديني،
 دعاكي ذلؾ االضطياد، كمنع الشعارات الدينية )الحجاب مثال(، أك مكافحة اإلرىاب  تعددت

                                         
(، ٜٖٓٓ( كأصحابو )رضي هللا عنيـ("، برقـ )باب ىجرة النبي )ملسو هيلع هللا ىلص –صحيح البخاري، " كتاب المناقب  (ٔ)

(٘ /٘ٚ. ) 
 ( .ٕٕٚ/ ٚفتح الباري، البف حجر )  (ٕ)
ـ، مكتبة ٖٜٜٔ-ق ٖٔٗٔ، ٔينظر: معالـ اليجرتيف إلى ارض الحبشة، عمي الشيخ أحمد أبك بكر، ط (ٖ)

 . ٚٛٔالرياض،ص–التكبة 
 ( .ٛٔ٘/٘ينظر: مفاتيح الغيب، فخر الديف الرازي، ) (ٗ)
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(1)، أك الصراعات العرقية كالحركب األىمية.()سجف كثير مف المسمميف دكف تيمة أك أدلة
 

كاف المسمـ المياجر قد يتعرض إلى االنحراؼ األخالقي ألف المجتمع اإلسالمي مجتمع 
ط الدينية كاألخالقية فاإلنتقاؿ المفاجئ مف تمؾ القكانيف كالضكابط إلى تحكمو القكانيف كالضكاب

االنفتاح المنفمت، كالمجتمع المتأجج بالشيكة في الغرب نتيجتو الفعمية االنحراؼ، كذلؾ ناتج عف 
المعايشة اليكمية لممحرمات، كالنظر إلى المحرمات كاالختالط، كاالضطرار لترؾ الفرائض 

(2)كالكاجبات.
 

اآلثار السمبية لميجرة القضاء عمى المغة العربية بيف المياجريف، حيث تقل العربية في  كمف
(3)الجيل الثاني، كتضمحل في الجيل الثالث، كيبدأ الجيل الخطير بأحكاـ اإلسالـ األساسية.

  
كاف إرساؿ المبتعثيف الدارسيف كىـ فارغي الديف كالخمق، دكف تقكية صمتيـ با تجعميـ 

مغزك الفكري كالثقافي غير اإلسالمي، كاف عكدتيـ إلى العالـ اإلسالمي يككنكف أبكاقا عرضة ل
 (4).لمغرب في استحساف فكره كثقافتو كعقائده األحادية، كفي ىذا انحراؼ كدمار لممجتمع بأسره

 ب. تأثير اليجرة عمى العالقات االجتماعية ومنيا األصول والفروع: 
اصي الدنيا، كتشريد، كعزؿ لطكائف المسمميف، مما يجعميـ اليجرة منفى اختياري إلى أق

  .يقيمكف في الدكؿ غير اإلسالمية إقامة األقمية المنبكذة
كتأثير اليجرة عمى الناحية االجتماعية يظير في زكاج الشباب المسمـ مف غير المسممات 

كجة كعفافيا، تحت دعكى إباحة الزكاج مف الكتابيات، دكف معرفة شركط الزكاج كإحصاف الز 
(5).كدكف إدراؾ العكاقب االجتماعية كالدينية كالقانكنية لذلؾ الزكاج

 

أما المسممات فأنيف يكاجيف صعكبة في الزكاج، النصراؼ عدد كبير مف الشباب المسمـ  
 عف التزكج بيف، الف الشباب المسمـ ال يجد ما يرتجيو مف أحداىف مف منفعة مادية أك استقرار 

                                         
–ـ، دار القمـ ٜٛٛٔ –ق ٜٓٗٔ، ٕنظر: الشباب المسمـ في مكاجية التحديات، عبدهللا ناصح عمكاف، طي (ٔ)

 . ٓ٘ٔدمشق،ص
ـ، دار ٖٜٜٔ –ق ٗٔٗٔط(، -ينظر: تحديات الميجر بيف األصالة كالمعاصرة، دمحم حسيف فضل هللا، )د (ٕ)

 . ٚٚبيركت، ص –المالؾ 
ـ، دار ٕٜٜٔ -قٖٔٗٔ، ٔعاصرة، جماؿ الديف دمحم محمكد، طينظر: اإلسالـ كالمشكالت السياسية الم (ٖ)

 . ٕٔٗالقاىرة، ص –الكتب المصرية 
 .٘٘ٔينظر: الشباب المسمـ في مكاجية التحديات، عبدهللا ناصح عمكاف، ص (ٗ)
 .ٔ٘الرياض، ص–ـ، مطابع دار الشبل ٜٜٓٔ، ٔينظر: الشباب المسمـ في غربتو، محمكد دمحم بابمي، ط (٘)
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(1)المسمميف ىنالؾ.نسبي، مع قمة 
 

كاليجرة بسبب تشتت األسر المياجرة، كتضاؤؿ فرص لـ شمل المياجريف بأسرىـ بحسب 
ـ، فاف المياجريف  ٜٔ٘ٔالقانكف األساسي )الدستكر( األلماني كاتفاقية جنيف لالجئيف لعاـ 

ة المعترؼ بيـ رسميا في ألمانيا يتمتعكف بحق جمب أفراد أسرىـ األساسية ، كتشمل األسر 
(2)األساسية  الزكجيف كاألطفاؿ البيكلكجييف، كلكنيا ال تشمل الكالديف.

 

كما إف أغمب المياجريف يعانكف مف صعكبات كثيرة عمى صعيد االندماج في المجتمعات 
الجديدة، كيبرز مف بيف ىذه الصعكبات ضعف مستكى التأىيل مقارنة بالمستكى السائد في الدكؿ 

تعقيد األمكر ظاىرة التمييز العمني كالمبطف ضد المياجريف كأبنائيـ  الصناعية الغنية، كيزيد مف
(3)بسبب ازدياد ظاىرة البطالة في ىذه الدكؿ.

 

 ج. تأثير اليجرة عمى الناحية االقتصادية: 
تعرؼ اليجرة مف الناحية االقتصادية بالنسبة لممياجر المسمـ ىي: االنتقاؿ مف دكلة نامية 

قدرات ضعيفة، إلى أخرى تتكفر فييا إمكانيات اقتصادية عالية ذات إمكانيات اقتصادية ك 
كمستكى معيشي مرتفع يفتقدىما الشباب المياجر في بمده، فقد ظير في اآلكنة األخيرة تيار مف 
اليجرة الخارجية كتكجو الشباب نحك أكربا الغربية بشكل خاص ثـ الكاليات المتحدة األمريكية كقد 

الالتينية بالمياجريف العرب الشباب كالبرازيل، كاألرجنتيف،  اكتظت أحياء مدف أمريكيا
...... الخ، ىربا مف االضطياد الديني أك السياسي كطمبا لحياة أفضل في ىذه .كالمكسيؾ،

البمداف، كأف مف أخطر أنكاع اليجرة ، ىي ما نسميو ىجرة العقكؿ أك األدمغة أك أصحاب 
ليـ مجاالت تتناسب كمستكى ما يحممكنو مف  أكطانيـ ال تكفرالشيادات العميا، الف 

(4)الشيادات.
 

كأثرت أحداث الربيع العربي كاالضطرابات األخيرة التي اندلعت في بعض الدكؿ العربية 
 تأثيًرا كبيًرا عمى عدد المياجريف كالالجئيف. 

                                         
 . ٜٕٛاليجرة كأحكاميا، ص ينظر: (ٔ)
 -قٛٔٗٔ، ٔ. ينظر: األحكاـ السياسية لْلقميات المسممة في الفقو اإلسالمي، سميماف دمحم تك بكلياؾ، ط(ٕ)

 .     ٖ٘عماف، ص -ـ،  دار النفائسٜٜٚٔ
دبي، –ـ ـ، ندكة الثقافة كالعمك ٜٜٙٔ، ٔاليجرة الكافدة كتنمية القكى العاممة، ميثاء سالـ الشامسي، ط ينظر: (ٖ)

 . ٖٙص
 .ٚٚقبرص، ص –ـ، دار الممتقى لمنشر ٖٜٜٔ، ٔينظر: ىجرة العقكؿ، رياض عكاد، ط (ٗ)
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حيث ىاجر كثيركف مف سكريا، كمف دكؿ ُأخرى تشيد صراعات دمكية، كىناؾ تقديرات بأف  
% مف النسبة الكمية لممياجريف في الدكؿ العربية، ٖ.٘ٙلالجئيف في المنطقة يشكمكف نسبة ا

كأظير تقرير لمجامعة العربية ارتفاع نسبة المتعمميف مف بيف المياجريف مف الدكؿ العربية، 
كارتفاع نسبة تسرب األدمغة كاألشخاص المتخصصيف بمجاالت معينة، كأف الكثيريف مف 

رب ىـ أطباء يبحثكف عف دكلة يتـ فييا تأميف مكاف عمل ليـ، كيؤدي ىذا األمر المياجريف الع
كقد أصدرت  إلى تناقص جكدة المكارد البشرية كجكدة الطب الذي تقدمو الدكؿ العربية لمكاطنييا،

عممي  الجامعة العربية عشرات التقارير التي حذرت فييا مف أف العالـ العربي يعاني مف فقر
ميار دكالر بسبب ىجرة الكفاءات العممية كالعقكؿ العربية إلى الدكؿ األجنبية، م ٕٓٓكخسارة 

كدعت لمسعي الستعادة ىذه العقكؿ، خصكصا في ضكء التفكؽ التكنكلكجي اإلسرائيمي كتحكؿ 
(1)الصراع العربي اإلسرائيمي تدريجيا إلي صراع تفكؽ تكنكلكجي

. 
حقيقتيا صدقة مجانية يقدميا العالـ كأف اليجرة إلى خارج العالـ اإلسالمي ىي في 

(2)اإلسالمي الفقير لمعالـ الغربي الغني.
 

كاف تعكيض الخسارة في الكفاءات كالميارات المياجرة يستغرؽ كقتا طكيال يقدر بربع قرف،  
كىذا الفاصل الزمني يمثل في حقيقتو الفاصل الزمني بيف الحضارتيف اإلسالمية كالغربية، إي 

(3).لتكنكلكجية كالصناعية بيف العالميف اإلسالمي كالغربياتساع الفجكة ا
 

ىجرة المسمميف إلى الغرب ىي تأييد غير مباشر  د. تأثير اليجرة عمى الناحية السياسية:
لمصكرة السكداء لممسمميف في التصريحات الرسمية الغربية كأماـ الرأي العاـ، فيك مصدر لمنقص 

كغيرىا مف األكصاؼ التي ال تميق بأفراد المسمميف، كالجيل كالتعصب كالرجعية كاإلرىاب 
كىجرتنا إلييـ تأكيد لصكرة ضعفنا كقكتيـ، كأننا ىربنا مف التخمف في بالدنا إلى الحضارة في 
بالدىـ كمكافأة ليـ عمى ما يصفكننا بو مف أكصاؼ، كما إف كجكد المسمـ في غير عالمو 

لؾ الحرماف كمما أزداد النشاط اإلسالمي اإلسالمي يحرمو مف حقكقو السياسية، كيزداد ذ
(4)لممياجر.

 

                                         
 . ٗ٘، مصر، صٕٙٔٓط(،  -العقكؿ العربية األكثر ىجرة في العالـ، عادؿ القاضي، )د  (ٔ)
حكاميا، ص (ٕ)  .  ٜٕ٘ينظر:  اليجرة كا 
ـ، مركز  ٜٜٛٔ –ق ٗٓٗٔبد العميـ مرسي،  )د_ ط(، ينظر: ىجرة العمماء مف العالـ اإلسالمي، دمحم ع (ٖ)

  . ٓٓٔبحكث اإلماـ دمحم بف سعكد العممية العربية _ الرياض، ص
حكاميا، ص (ٗ)  . ٕٙٛينظر: اليجرة كا 
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كال ينبغي لممسمـ الفطف أف يخدع ببريق الحرية الزائفة الظاىرة كالمؤقتة في الغرب، فال يمبث 
غماـ الحرية الزائف ىذا إف ينقشع متى سطعت عميو شمس اإلسالـ ظنا مف قادة تمؾ الدكؿ أف 

ـ ال يخدع نفسو عندما يجعل  كالءه مزدكجا، فأما أف اإلسالـ سينتشر في بالدىـ، كأف المسم
(1)يككف كالءه لْلمة اإلسالمية أك لمكطف غير اإلسالمي الذي يعيش فيو.

 

لقد شيدت العقكد األخيرة ىجرة الكثير مف اإلسالمييف باتجاه بمداف أجنبية غير مسممة 
دكلية المعاصرة كخاصة في قارتي أتاحت إمكانية المجكء السياسي التي تقرىا المبادئ كالمكاثيق ال

أكربا كأمريكا حيث استقرار آالؼ مف المياجريف المسمميف في مجتمعات تمؾ البمداف كمعيـ 
عكائميـ أحيانا، حتى امتد ذلؾ االستقرار لسنكات طكيمة، األمر الذي يتطمب االندماج الذي يثير 

كية بيف المياجر المسمـ كأنماط الحياة بدكره العديد مف االحراجات نتيجة لمفكارؽ الثقافية كالسمك 
في تمؾ المجتمعات، إف إغفاؿ ىذه الحقائق مف شأنو اف يكقع المسمـ المياجر في دكائر 
االستالب السياسي كالحضاري التي ستفقده الكثير مف معالـ شخصيتو كخصكصيتو كرؤيتو 

(2)العامة التي كانت اليجرة أحد عناصرىا الحيكية.
   

 الخاتمة
 . كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ هللا كعمى آلو كصحبو كمف كااله الحمد
 كبعد: 

 مف خالؿ بحثي ىذا:  اتكصمت إلييأىـ النتائج التي أضع بيف يدي القارئ 
. اليجرة، ىي مفارقة المسمـ لبمد لو فيو مسكف كأىل، كااللتحاؽ ببمد أك مكاف ليس لو فيو أىل ٔ

 .كال ماؿ، في سبيل هللا
مف الكاقع،  ىركبيومف المعركة،  انسحابيوليجرة بالمفيكـ اإلسالمي ىي حركة سمبية . ليست إ

يؤثر صاحبيا السالمة، كيختار طريق الدنيا، فإف حصل ذلؾ لفترة ضعف، أك سقكط ىمة، أك 
   .عجز رؤية، أك غمبة دنيا، فيجرتو إلى ما ىاجر إليو كليست ىجرة إسالمية

ة التفصيمية لميجرة نجد أف ىجرة المسمـ تستحب أك تجب إذا كاف . بالرجكع إلى األحكاـ الشرعيٖ
فييا طمب خير في دينو أك لإلسالـ كالمسمميف، كالدعكة كالجياد، أك كاف فييا ىركب مما 

سالـ كالمسمميف بالشر، كاليركب مف الفتنة في الديف، كترؾ التفرؽ في إليصيب دينو كا
  .سبق، كتباح إذا لـ يكف فييا شيء مف ذلؾالبالد، كتكره أك تحـر إذا كانت عكس ما 

                                         
 .ٕٖينظر:  الشباب المسمـ في مكاجية التحديات، عبدهللا ناصح عمكاف، ص (ٔ)
 .٘ٓٔعبد العميـ مرسي،ص ينظر: ىجرة العمماء مف العالـ اإلسالمي، دمحم (ٕ)
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. السبب األبرز لميجرة يتمثل في أف الدكؿ الكبرى المحتمة ىي القادرة عمى االستفادة مف العقكؿ ٗ
كا غرائيا باليجرة إلييا بتقديـ الماؿ مف جانب، كبتدعيـ أجكاء القمع كاإلرىاب التي ال تسمح 

 نب آخر. بطبيعة الحاؿ باستيطاف ىذه العقكؿ مف جا
. بنظرة سريعة إلى إيجابيات كسمبيات اليجرة بغض النظر عف حكميا، فإف اليجرة إلى الدكؿ ٘

سالمية، فييا إثـ كبير عمييـ مع كجكد إلغير اإلسالمية، كبقاء المسمميف في الدكؿ غير ا
ثميا اكبر مف نفعيا     .المنافع كا 

 المصادر
  .القرآن الكريم -
الفتف كالمالحـ كأشراط الساعة، حمكد بف عبد هللا بف حمكد بف عبد الرحمف إتحاؼ الجماعة بما جاء في  .ٔ

 .الرياض -ىػ، دار الصميدعي لمنشر كالتكزيع  ٗٔٗٔ، ٕىػ(، طٖٔٗٔالتكيجري )ت: 
أجكبة التسكلي عف مسائل األمير عبد القادر في الجياد، عمي بف عبد السالـ بف عمي، أبك الحسف التُُّسكلي  .ٕ

ـ، دار الغرب ٜٜٙٔ، ٔىػ(، تحقيق: عبد المطيف أحمد الشيخ دمحم صالح، طٕٛ٘ٔالمالكي )ت: 
 .اإلسالمي

ـ،  ٜٜٚٔ -قٛٔٗٔ، ٔاالحكاـ السياسية لْلقميات المسممة في الفقو االسالمي، سميماف دمحم تك بكلياؾ، ط  .ٖ
      .عماف -دار النفائس

ىػ(، ٖٗ٘عافري االشبيمي المالكي )ت: أحكاـ القرآف، القاضي دمحم بف عبد هللا أبك بكر بف العربي الم .ٗ
 بيركت. -ـ، دار الكتب العممية  ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ، ٖتحقيق: دمحم عبد القادر عطا، ط 

 ت(، دار النكادر المبنانية  -ط(، )د-أحكاـ اليجر كاليجرة في اإلسالـ، أبك فيصل البدراني، )د .٘
ـ، دار الكتب ٕٜٜٔ -قٖٔٗٔ، ٔمحمكد، طاالسالـ كالمشكالت السياسية المعاصرة، جماؿ الديف دمحم   .ٙ

 .القاىرة –المصرية 
أسنى المطالب في شرح ركض الطالب، زكريا بف دمحم بف زكريا األنصاري، زيف الديف أبك يحيى السنيكي  .ٚ

 .ت(،  دار الكتاب اإلسالمي -ط(، )د -ىػ(، )دٕٜٙ)ت: 
،  ٘ٔىػ(،طٜٖٙٔالدمشقي )ت: األعالـ، خير الديف بف محمكد بف دمحم بف عمي بف فارس، الزركمي  .ٛ

 .ـ، دار العمـ لممالييف ٕٕٓٓ
أنكار التنزيل كأسرار التأكيل، ناصر الديف أبك سعيد عبد هللا بف عمر بف دمحم الشيرازي البيضاكي )ت:  .ٜ

 .بيركت –ىػ، دار إحياء التراث العربي  ٛٔٗٔ، ٔىػ(، تحقيق: دمحم عبد الرحمف المرعشمي، ط٘ٛٙ
 ٜٛٛٔ -ىػ  ٜٓٗٔ، ٔكميـ، مكفق أحمد شكري، تحقيق: سمير أحمد العطار، طأىل الفترة كمف في ح .ٓٔ

  .بيركت –ـ،  دار ابف كثير، دمشق 
البحر المديد في تفسير القرآف المجيد، أبك العباس أحمد بف دمحم بف الميدي بف عجيبة الحسني األنجري   .ٔٔ

ـ، ٕٕٓٓ - ىػٖٕٗٔ ،ٕف، ط(، تحقيق: أحمد عبد هللا القريشي رسالىػ ٕٕٗٔالفارسي الصكفي )ت:
 .بيركت –دار الكتب العممية 
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ىػ(، تحقيق: طارؽ فتحي  ٕٓ٘بحر المذىب، الركياني، أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيل )ت: .ٕٔ
 .ـ، دار الكتب العممية ٜٕٓٓ، ٔالسيد، ط

ق: عمي ىػ(، تحقيٗٚٚالبداية كالنياية، أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي )ت:  .ٖٔ
  .ـ،  دار إحياء التراث العربي ٜٛٛٔ -، ىػ ٛٓٗٔ،  ٔشيري، ط

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عالء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي )ت:  .ٗٔ
 .ـ، دار الكتب العمميةٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔ، ٕىػ(، طٚٛ٘

  .يصل البدرانيبسط القكؿ كاإلسياب في بياف حكـ مكدة المؤمف لمكافر، أبك ف .٘ٔ
بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الديف أبك طاىر دمحم بف يعقكب الفيركزآبادى )ت:  .ٙٔ

لجنة إحياء  -ت(، المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية  -ط(، )د-ىػ(، تحقيق: دمحم عمي النجار )دٚٔٛ
 .التراث اإلسالمي، القاىرة

ىػ  ٕٖٛٔ، ٔىػ(، طٜٖٛٔحكيش السيد محمكد آؿ غازي العاني )ت: بياف المعاني، عبد القادر بف ماّل  .ٚٔ
  .دمشق –ـ، مطبعة الترقي  ٜ٘ٙٔ -

  .ـ، دار الفكر العربيٜٚٗٔط(،  –بيف الحبشة كالعرب، عبد المجيد عابديف، )د   .ٛٔ
التاج المكمل مف جكاىر مآثر الطراز اآلخر كاألكؿ، أبك الطيب دمحم صديق خاف بف حسف بف عمي ابف  .ٜٔ

ـ، كزارة األكقاؼ  ٕٚٓٓ -ىػ  ٕٛٗٔ، ٔىػ(، طٖٚٓٔهللا الحسيني البخاري الِقنَّكجي ) ت:  لطف
 قطر. –كالشؤكف اإلسالمية 

تاريخ أصبياف = أخبار أصبياف، أبك نعيـ أحمد بف عبد هللا بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف  .ٕٓ
  –ـ، دار الكتب العممية  ٜٜٓٔ-ىػ  ٓٔٗٔ، ٔىػ(، تحقيق: سيد كسركي حسف، طٖٗاألصبياني )ت: 

 .بيركت
تاريخ االسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ، شمس الديف ابك عبدهللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف قايماز   .ٕٔ

 ـ، دار الغرب االسالمي  ٖٕٓٓ، ٔىػ، تحقيق: الدكتكر بشار عكاد معركؼ،ط ٛٗٚالذىبي )ت: 
ـ، دار الفكر ٜٜٗٔ-ىػ٘ٔٗٔ، ٗىػ(، طٕٚٗٔمي )ت: تاريخ الفكر الديني الجاىمي، دمحم إبراىيـ الفيك  .ٕٕ

  .العربي
ىػ(، تحقيق: ٔٚ٘تاريخ دمشق، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة هللا المعركؼ بابف عساكر )ت:  .ٖٕ

 .ـ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔط(، -عمرك بف غرامة العمركي، )د
ـ، دار ٖٜٜٔ –ق ٗٔٗٔط(، -ة، دمحم حسيف فضل هللا، )دتحديات الميجر بيف األصالة كالمعاصر  .ٕٗ

 .بيركت –المالؾ 
ط(،  –ىػ(، )د ٖٜٖٔالتحرير كالتنكير، دمحم الطاىر بف دمحم بف دمحم الطاىر بف عاشكر التكنسي )ت:  .ٕ٘

 .تكنس –ىػ، الدار التكنسية لمنشر  ٜٗٛٔ
 ٖٜٛٔ -ىػ  ٖٚ٘ٔط(، -تمي، )دتحفة المحتاج في شرح المنياج،  أحمد بف دمحم بف عمي بف حجر اليي .ٕٙ

 .مصر -ـ، المكتبة التجارية الكبرى 
 ت(، مطابع أخبار اليـك -ط(،)د-ىػ(، )دٛٔٗٔتفسير الشعراكي،  دمحم متكلي الشعراكي )ت:   .ٕٚ
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تفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ، أبك دمحم عبد الرحمف بف دمحم بف إدريس بف المنذر التميمي،  .ٕٛ
ىػ، مكتبة نزار  ٜٔٗٔ، ٖىػ(، تحقيق: أسعد دمحم الطيب، طٕٖٚبي حاتـ )ت: الحنظمي، الرازي ابف أ

 .المممكة العربية السعكدية -مصطفى الباز 
تحقيق: د. مجدي ، ىػ(ٖٖٖتفسير الماتريدي، دمحم بف دمحم بف محمكد، أبك منصكر الماتريدي )ت:  .ٜٕ

، ط  .فبيركت، لبنا -ـ، دار الكتب العممية  ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔ، ٔباسمـك
ـ، مكتبة  ٜٙٗٔ -ىػ  ٖ٘ٙٔ، ٔىػ(، طٖٔٚٔتفسير المراغي، أحمد بف مصطفى المراغي )ت:  .ٖٓ

  .مصر -كمطبعة مصطفى البابى الحمبي
، دار الفكر -ىػ ٛٔٗٔ، ٕالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، د. كىبة بف مصطفى الزحيمي، ط .ٖٔ

  .دمشق –المعاصر 
ىػ(، تحقيق: ٓ٘ٔحسف مقاتل بف سميماف بف بشير األزدي البمخى )ت: تفسير مقاتل بف سميماف،  أبك ال .ٕٖ

   .بيركت –ىػ، دار إحياء التراث  ٖٕٗٔ، ٔعبد هللا محمكد شحاتو، ط
ِغيِر، دمحم بف إسماعيل بف صالح بف دمحم الحسني، )ت:  .ٖٖ ىػ(، تحقيق: د. ٕٛٔٔالتَّنكيُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ

 .الرياض -ـ، مكتبة دار السالـ ٕٔٔٓ -ىػ  ٕٖٗٔ، ٔمحمَّد إسحاؽ محمَّد إبراىيـ، ط
التكقيف عمى ميمات التعاريف،  زيف الديف دمحم المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف  .ٖٗ

-ـ، عبد الخالق ثركتٜٜٓٔ-ىػ ٓٔٗٔ، ٔىػ(،طٖٔٓٔالعابديف الحدادي ثـ المناكي القاىري )ت: 
 .القاىرة

قرآف، دمحم بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبري )ت: جامع البياف في تأكيل  ال .ٖ٘
ـ، دار ىجر  ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔ،  ٔىػ(، تحقيق: الدكتكر عبد هللا بف عبد المحسف التركي، طٖٓٔ

  .لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعالف
ضحاؾ، الترمذي، أبك عيسى سنف الترمذي، دمحم بف عيسى بف َسْكرة بف مكسى بف ال -الجامع الكبير  .ٖٙ

  .بيركت –ـ، دار الغرب اإلسالمي  ٜٜٛٔط(،   -ىػ(، تحقيق: بشار عكاد معركؼ، )دٜٕٚ)ت: 
الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص        كسننو كأيامو = صحيح البخاري، دمحم  .ٖٚ

ىػ، دار ٕٕٗٔ، ٔق: دمحم زىير بف ناصر الناصر، طبف إسماعيل أبك عبدهللا البخاري الجعفي، تحقي
  .طكؽ النجاة

الجامع ألحكاـ القرآف،  أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصاري الخزرجي شمس الديف  .ٖٛ
براىيـ أطفيش،طٔٚٙالقرطبي )ت:  ـ، دار الكتب  ٜٗٙٔ -ىػ ٖٗٛٔ، ٕىػ(، تحقيق: أحمد البردكني كا 

 .القاىرة –المصرية 
نقيطي في تفسيره أضكاء البياف، دمحم االميف بف دمحم  .ٜٖ الجمكع البيية لمعقيدة السمفية التي ذكرىا العالمة الشِّ

 .مصر -ـ، مكتبة ابف عباس ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔ، ٔالمختار الجنكي، ط
 خاتـ النبييف صمى هللا عميو كالو كسمـ ، دمحم بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة )ت:  .ٓٗ

  .القاىرة –ق، دار الفكر العربي  ٕ٘ٗٔط(،   -ىػ(، )دٜٖٗٔ
ت(، دار  -ط(، )د-ىػ(،)دٜٔٔالدر المنثكر، عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي )ت:  .ٔٗ

 .بيركت –الفكر 
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رسالة إلى أىل الثغر بباب األبكاب، أبك الحسف عمي بف إسماعيل بف إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيل بف  .ٕٗ
ىػ(، تحقيق: عبد هللا شاكر دمحم ٕٖٗبف مكسى بف أبي بردة بف أبي مكسى األشعري )ت: عبد هللا 

  .المدينة المنكرة -ىػ، عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالميةٖٔٗٔط(، -الجنيدي، )د
ىػ(، تحقيق: ٙٚٙركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككي )ت:   .ٖٗ

 .بيركت -ـ،  المكتب اإلسالمئٜٜٔىػ / ٕٔٗٔ، ٖاكيش، طزىير الش
ىػ(، تحقيق: ٖٕٚسنف ابف ماجو، ابف ماجة أبك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد )ت:  .ٗٗ

 .فيصل عيسى البابي الحمبي  -ت(، دار إحياء الكتب العربية  -ط(، )د-دمحم فؤاد عبد الباقي، )د
ِجْستاني سنف أبي داكد، أبك  .٘ٗ داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدي السِّ

  .بيركت –ت(، المكتبة العصرية  -ط(،)د-ىػ(، تحقيق: دمحم محيي الديف عبد الحميد،)دٕ٘ٚ)ت: 
ىػ(، تحقيق: ٖٖٓالسنف الكبرى، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي )ت:  .ٙٗ

 .بيركت –ـ، مؤسسة الرسالة  ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔ، ٔالمنعـ شمبي، ط حسف عبد
ىػ(، ٛٗٚسير أعالـ النبالء، شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َقاْيماز الذىبي )ت:  .ٚٗ

ـ، مؤسسة  ٜ٘ٛٔىػ /  ٘ٓٗٔ، ٖتحقيق: مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، ط
  .الرسالة

   .الرياض–ـ، مطابع دار الشبل ٜٜٓٔ، ٔمسمـ في غربتو، محمكد دمحم بابمي، طالشباب ال .ٛٗ
–ـ، دار القمـ ٜٛٛٔ –ق ٜٓٗٔ، ٕالشباب المسمـ في مكاجية التحديات، عبدهللا ناصح عمكاف، ط  .ٜٗ

  .دمشق
ـ،دار الثريا ٕٗٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ،ٗىػ(، طٕٔٗٔشرح ثالثة األصكؿ، دمحم بف صالح بف دمحم العثيميف )ت: .ٓ٘

 ر.لمنش
شرح سنف أبي داكد، أبك سميماف حمد بف دمحم بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي )ت:   .ٔ٘

 .حمب –ـ،المطبعة العممية  ٕٖٜٔ -ىػ  ٖٔ٘ٔ، ٔىػ(، طٖٛٛ
، دمحم بف عمي بف آدـ بف مكسى اإلثيكبي «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»شرح سنف النسائي المسمى    .ٕ٘

 .ـ، دار آؿ برـك لمنشر كالتكزيع ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ، ٔالَكلَِّكي،ط
ـِ بَفَكاِئِد ُمْسِمـ، عياض بف مكسى بف عياض بف  .ٖ٘ ـِ ِلمَقاِضى ِعَياض الُمَسمَّى ِإكَماُؿ الُمْعِم َشْرُح َصِحيح ُمْسِم

ىػ  ٜٔٗٔ، ٔىػ(،تحقيق:  الدكتكر يْحَيى ِإْسَماِعيل، طٗٗ٘عمركف اليحصبي السبتي، أبك الفضل )ت: 
   .مصر –ـ،  دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ٜٜٛٔ -

 .ت( -ط(، )د –شرح كتاب االيماف، يكسف بف دمحم عمي الغفيص، )د  .ٗ٘
ىػ(، تحقيق: دمحم فؤاد عبد ٕٔٙصحيح مسمـ، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيري النيسابكري )ت:  .٘٘

 .بيركت –الباقي، دار إحياء التراث العربي 
أحاديث أصكؿ الديف، حسيف بف غّناـ  )أك ابف أبي بكر بف غناـ( النجدي  العقد الثميف في شرح .ٙ٘

ـ،  فيرسة ٖٕٓٓىػ/ٖٕٗٔ، ٔىػ(، تحقيق: دمحم بف عبد هللا اليبداف، طٕٕ٘ٔاألحسائي المالكي )ت: 
 .مكتبة الممؾ فيد الكطنية

  .، مصرٕٙٔٓط(،  -العقكؿ العربية األكثر ىجرة في العالـ، عادؿ القاضي، )د  .ٚ٘
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ة أىل السنة كالجماعة في الصحابة الكراـ )رضي هللا عنيـ(، ناصر بف عمي عائض حسف الشيخ، عقيد .ٛ٘
 .الرياض –ـ، مكتبة الرشيد ٕٓٓٓ - ىػٕٔٗٔ،ٖط

عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، دمحم أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، أبك عبد الرحمف، شرؼ الحق،  .ٜ٘
  .بيركت –ىػ، دار الكتب العممية  ٘ٔٗٔ، ٕىػ(، طٜٕٖٔالصديقي، العظيـ آبادي )ت: 

الغرر البيية في شرح البيجة الكردية، زكريا بف دمحم بف أحمد بف زكريا األنصاري، زيف الديف أبك يحيى  .ٓٙ
 .ت(، المطبعة الميمف -ط(، )د-ىػ(،)دٕٜٙالسنيكي )ت: 

ي، تحقيق: دمحم فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضل العسقالني الشافع .ٔٙ
 .بيركت –ىػ، دار المعرفة  ٜٖٚٔط(،  –فؤاد عبد الباقي،  )د 

الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية المكضحة لمكمـ القرآنية كالحكـ الفرقانية، نعمة هللا بف محمكد النخجكاني،  .ٕٙ
  .الغكرية –ـ ، دار ركابي لمنشر  ٜٜٜٔ -ىػ  ٜٔٗٔ، ٔىػ(، طٕٜٓكيعرؼ بالشيخ عمكاف )ت: 

 -ىػ، دار الشركؽ  ٕٔٗٔ،  ٚٔىػ(،طٖ٘ٛٔفي ظالؿ القرآف، سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )ت:  .ٖٙ
 .القاىرة -بيركت

فيض الباري عمى صحيح البخاري،  )أمالي( دمحم أنكر شاه بف معظـ شاه الكشميري اليندي ثـ الديكبندي  .ٗٙ
ـ، دار الكتب العممية بيركت  ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔ، ٔىػ(، تحقيق: دمحم بدر عالـ الميرتيي، طٖٖ٘ٔ)ت: 

 .لبناف –
 -ـ، دار الفكر ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ،ٕالقامكس الفقيي لغة كاصطالحا، الدكتكر سعدي أبك حبيب، ط .٘ٙ

 .دمشق
ىػ(، تحقيق: مكتب ٚٔٛالقامكس المحيط، مجد الديف أبك طاىر دمحم بف يعقكب الفيركز أبادى )ت:  .ٙٙ

ـ، مؤسسة  ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔ، ٛ نعيـ العرقُسكسي،طتحقيق التراث في مؤسسة الرسالة  بإشراؼ: دمحم
  .بيركت -الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

الككاكب الدراري في شرح صحيح البخاري، دمحم بف يكسف بف عمي بف سعيد، شمس الديف الكرماني )ت:  .ٚٙ
  .لبناف -ـ، دار إحياء التراث العربي، بيركت ٖٜٚٔ -ىػ ٖٙ٘ٔ،ٔىػ(،طٙٛٚ

يل في معاني التنزيل، عالء الديف عمي بف دمحم بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف، لباب التأك  .ٛٙ
 –ىػ ،  دار الكتب العممية  ٘ٔٗٔ، ٔىػ(، تحقيق: دمحم عمي شاىيف، طٔٗٚالمعركؼ بالخازف )ت: 

 .بيركت
ني )ت: المباب في عمـك الكتاب، أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعما .ٜٙ

ـ، ٜٜٛٔ-ىػ  ٜٔٗٔ، ٔىػ(، تحقيق: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي دمحم معكض، ط٘ٚٚ
 .بيركت  –دار الكتب العممية 

لساف العرب، دمحم بف مكـر بف عمى، أبك الفضل، جماؿ الديف ابف منظكر األنصاري الركيفعى اإلفريقي  .ٓٚ
  .بيركت –ىػ، دار صادر  ٗٔٗٔ، ٖىػ(، طٔٔٚ)ت: 

المساِلؾ في شرح ُمَكطَّأ مالؾ، القاضي دمحم بف عبد هللا أبك بكر بف العربي المعافري االشبيمي المالكي  .ٔٚ
ميماني، طٖٗ٘)ت:  ميماني كعائشة بنت الحسيف السُّ  -ىػ  ٕٛٗٔ، ٔىػ(، تحقيق: دمحم بف الحسيف السُّ
 .ـ، َدار الَغرب اإلسالمي ٕٚٓٓ
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هللا أحمد بف دمحم بف حنبل بف ىالؿ بف أسد الشيباني )ت: مسند اإلماـ أحمد بف حنبل، أبك عبد    .ٕٚ
ـ، مؤسسة  ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔ،  ٔعادؿ مرشد، كآخركف، ط -ىػ(، تحقيق: شعيب األرنؤكط ٕٔٗ
  .الرسالة

مسند الدارمي المعركؼ بػ )سنف الدارمي(، أبك دمحم عبد هللا بف عبد الرحمف بف الفضل بف  َبيراـ  بف  .ٖٚ
 ٕٔٗٔ، ٔىػ(، تحقيق: حسيف سميـ أسد الداراني، طٕ٘٘التميمي السمرقندي )ت:  عبد الصمد الدارمي،

  .المممكة العربية السعكدية  -ـ ، دار المغني لمنشر كالتكزيع  ٕٓٓٓ -ىػ 
ىػ(، تحقيق: ٕٔٔالمصنف، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميري اليماني الصنعاني )ت:  .ٗٚ

 .اليند -ىػ، المجمس العممي ٖٓٗٔ، ٕحبيب الرحمف األعظمي، ط
ىػ(، تحقيق: دمحم عبد هللا ٓٔ٘معالـ التنزيل في تفسير القرآف، أبك دمحم الحسيف بف مسعكد البغكي )ت:  .٘ٚ

  .ـ، دار طيبة لمنشر كالتكزيع ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔ، ٗالنمر، ط
تبة التكبة ـ، مكٖٜٜٔ- ىػ ٖٔٗٔ، ٔمعالـ اليجرتيف الى ارض الحبشة، عمي الشيخ أحمد أبك بكر، ط .ٙٚ

  .الرياض–
ىػ(، تحقيق: عبد الجميل ٖٔٔمعاني القرآف كا عرابو، إبراىيـ بف السري بف سيل، أبك إسحاؽ الزجاج )ت:  .ٚٚ

 .بيركت –ـ،  عالـ الكتب  ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ، ٔعبده شمبي، ط
المعجـ الكبير، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني )ت:   .ٛٚ

 القاىرة –ىػ،  مكتبة ابف تيمية  ٘ٔٗٔ، ٕىػ(، تحقيق: حمدي بف عبد المجيد السمفي، طٖٓٙ
 بيركت –ت(، دار الجيل  -، )دٕمعجـ مقايس المغة، أبي الحسف أحمد بف فارس بف زكريا، ط .ٜٚ
معرفة الصحابة، أبك نعيـ أحمد بف عبد هللا بف أحمد بف اسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني )ت:  .ٓٛ

 .ـ، دار الكطف لمنشرٜٜٛٔ - ىػ ٜٔٗٔ، ٔ(،تحقيق: عادؿ بف يكسف، طػى ٖٓٗ
مفاتيح الغيب، أبك عبد هللا دمحم بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازي الممقب بفخر الديف الرازي  .ٔٛ

  .بيركت –ىػ، دار إحياء التراث العربي  ٕٓٗٔ، ٖىػ(،طٙٓٙخطيب الري )ت: 
ىػ(، ٙٚٙاج، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككي  )ت: المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحج .ٕٛ

 .بيركت  –ق، دار إحياء التراث العربي ٕٜٖٔ، ٕط
ىػ، دار  ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔ، ٔالككيت، ط –المكسكعة الفقيية الككيتية، كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية  .ٖٛ

 .الككيت –السالسل 
 قبرص. –قى لمنشر ـ، دار الممتٖٜٜٔ،ٔىجرة العقكؿ، رياض عكاد، ط .ٗٛ
ـ، مركز بحكث  ٜٜٛٔ –ق ٗٓٗٔىجرة العمماء مف العالـ اإلسالمي، دمحم عبد العميـ مرسي،  )د_ ط(،  .٘ٛ

  .االماـ دمحم بف سعكد العممية العربية _ الرياض
 .دبي–ـ، ندكة الثقافة كالعمـك ٜٜٙٔ، ٔاليجرة الكافدة كتنمية القكى العاممة، ميثاء سالـ الشامسي، ط  .ٙٛ
  .بيركت–ـ، دار النكادر المبنانية  ٕٗٔٓ-ق ٖ٘ٗٔ، ٔكأنكاعيا، إبراىيـ عبد هللا سمقيني، ط اليجرة .ٚٛ
الكسيط في تفسير القرآف المجيد، أبك الحسف عمي بف أحمد بف دمحم بف عمي الكاحدي، النيسابكري،   .ٛٛ

ر ـ، دا ٜٜٗٔ -ىػ  ٘ٔٗٔ، ٔىػ(، تحقيق: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، طٛٙٗالشافعي )ت: 
 .لبناف –الكتب العممية، بيركت 
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الكالء كالبراء في اإلسالـ مف مفاىيـ عقيدة السمف، دمحم بف سعيد بف سالـ القحطاني، تحقيق: فضيمة  .ٜٛ
 .الرياض -ت(، دار طيبة  -، )دٔالشيخ عبد الرزاؽ عفيفي، ط

 
 
 

 
 


