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ونسمممتغفره، ونسمممتعينه، نحممممده، للمممه الحممممد إن
وذ ونسمتهديه، ن بمالله ونع سإميئاتا وممن أنفسمنا شمرور م

له تجد فلن يضلل ومن المهتدي، فهو الله يهده من أعإمالنا
ًا ًا ولي وأشهد له، لشريك وحده الله إل إله أل وأشهد مرشد
ًا أن ًا وسإمملم عإليممه اللممه صمملى ورسإوله عإبده محمد تسممليم

ًا الدين. يوما إلى كثير

 ...بعد أما

ًا المؤمنون ضاق لقد النابتممة أولئك دعإوى برائحة ذرعإ
الراميممة السإمملمية وأمتهممم بممدينهم الغممادرين مجتمعنا، في
وعإلى السإلما، من الدنى الحد تحت المسلمين تجميع إلى

عإلممى نخشممى أن الممواجب وأن معهممم، التعممايش ضممرورة
المرتممدة الحكوماتا من ول الغرب من ل أنفسنا من أنفسنا

اليهممود مممع التعممايش في مشكلة أدنى لدينا وليس الكافرة،
المشممكلة ولكممن لهممؤلءا، العميلة النظمة مع ول والنصارى،

.معنا التعايش في المرتدة النظمة وعإند ،الغرب عإند

أهممل مممع السإمملما سإماحة بين ،الغادرين هؤلءا خلطو
ًا ضمميقة سإماحة الكتاب تأجيمملو أوليمماءا، اتخمماذهم وبيممن جممد
وبيممن القممدرة لعممدما المرتممدين عإلممى الممردة أحكمماما تطممبيق
الحقيقة الرؤية لهم تتضح لم حيث معهم، والتعايش محبتهم

العميممق اليمممان ينقصممهم بممل غوره يدركوا ولم الدين، لهذا
وبيممن بيننمما الممتي المعركممة طبيعممة يعممون ول العقيممدة، بهذه

مممن بعممض مممن حممتى والنحممل ل،لممالم شممتى من الله أعإداءا
للسإلما. نفسه ينسب

عإنممدما المسمملمين، عإلممى المرتزقممة هممؤلءا جنممى لقممد
المرتدة والنظمة واليهود المسلمين بين العداوة أن زعإموا

يجممب وأنممه ،والجتماعإيممة المادية المصالح أجل من الكافرة
للمرتممدين، الرأي حرية أو المحرفة، أديانهم نحترما أن عإلينا

عإلى ركز والسإلما مشتركة أرضياتا وبينهم بيننا أن وقرروا
حيممث الختلفا نقمماط عإلممى ل وبينهممم، بيننا الشتراك نقاط

صممف، فممي والمرتدون والنصارى، المسلمون، يقف أن لبد
،كتمماب أهممل لنهممم والسإممتبداد والظلممم اللحمماد ضممد واحممد

عإممن يفتشممون وراحمموا السإمملما، فيهممم الصممل والمرتممدون
حسممب عإلممى نحلتهممم وتخممدما تخممدمهم، الممتي النصمموص
إإْن تعالى الله إن قائلين الباهتة تصوراتهم َو َنُحمموا يقممول: { َج

إم ْل َنْح إللّس َها َفاْج ّكْل َل َو َت َلى َو إه َعإ ّل ّنُه ال َو إإ ُع ُه إمي إليممُم}ُ، الّسمم َع ْل ا
ْع َد َفاْصمم ْؤَمُر إبَممما ويقممول: { إرْض ُتمم ْعإمم َأ إن َو إكيَن}ُ، َعإمم إر ْلُمْشمم ا
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ْومَا َيمم ْل إحممّل ويقممول: {ا ُكممُم ُأ َبمماتُا َل ّي ّط َعممامُا ال َط إذيَن َو ّلمم ُتمموا ا ُأو
َتاَب إك ْل ُكْم إحّل ا ُكْم َل َعاُم َط ُهْم}ُ، إحّل َو و... و... و... و... َل

يقممول: تعممالى اللممه أن المقابممل فممي تناسإوا أو ونسوا
ُهْم ُلو إت َقا َو ّتى { ُكوَن ل َح َنٌة َت ْت ُكوَن إف َي ّديُن َو إه ال ّلمم إن إل إإ ْوا َفمم َهمم َت ْن ا

َواَن َفل ْد َلممى إإّل ُعإ إميَن}ُ، َعإ إل ّظمما ُهْم ال ُلممو ُت ْق َوا ْيممُث وقمموله: { َح
ُهْم ُتُمممو ْف إق ُهْم َث إرُجممو َأْخ ْيممُث إمممْن َو ُكْم}ُ، َح وقمموله: َأْخَرُجممو
ُهْم ُلو إت َقا َو ّتى { ُكوَن ل َح َنممٌة َت ْت ُكموَن إف َي ّديُن َو ّلمُه الم إه ُك ّلم إن إل إإ َفمم

ْوا َه َت ْن إإّن ا ّلَه َف ُلمموَن إبَممما ال ْعَم إصمميٌر}ُ، َي َذا َب إإ َفمم ُتممُم وقمموله: { إقي َل
إذيَن ّل َفُروا ا إب َفَضممْرَب َك َقمما ّتممى الّر َذا َح ُهْم إإ ُتُمممو ْن ْثَخ ّدوا َأ َفُشمم

َق}ُ، َثا َو ْل َيمما ا َهمما وقوله: { ّي أ
إبممّي َ ّن إد ال إهمم ّفمماَر َجا ُك ْل إقيَن ا إف َنمما ْلُم َوا

ُلْظ ْغ إهْم َوا ْي َل ُهْم َعإ َوا ْأ ّنُم َوَم َه ْئَس َج إب إصمميُر}ُ، َو ْلَم َيمما ا وقمموله: {
َها ّي أ

إذيَن َ ّل ُنوا ا ُلوا آَم إت إذيَن َقمما ّلمم ُكْم ا َن ُلممو إر إمممَن َي ّفمما ُك ْل ُدوا ا إجمم َي ْل َو
ُكْم َظًة إفي ْل َلُممموا إغ ْعإ ّلممَه َأّن َوا َع ال إقيممَن}ُ، َممم ّت ْلُم و... و... إلممى ا
منابممذة وجمموب عإلممى الدالممة والحاديث الياتا من ذلك غير

أقل فل قتالهم، نستطع لم وإن يؤمنوا، حتى وقتالهم هؤلءا،
واللحاد. الكفر ديار ديارهم عإن والهجرة مفارقتهم من

لنمما أن نظممن أن غفلة، أي وغفلة سإذاجة، أي سإذاجةو
ًا وإياهم ًا طريق الكفممار أممماما للممدين للتمكيممن نسمملكه واحممد

المعركممة كانت إذا واحد جنس فهم والمرتدين، ،والملحدين
المسلمين.  مع

أمثممال السممذج، عإنهمما يغفممل الواعإيممة الحقائق هذه إن
أننمما يفهمممون حيممن الزمان، هذا في دينهم لقضايا المميعين
وجممه فممي للوقمموفا هممؤلءا، أيدي في أيدينا نضع أن نستطيع
ًا بوصممفنا والمادية، اللحاد، سإمماءا وتحمت ،ديمن أهمل جميعمم
التاريممخ، ومتجمماهلين وديننمما، قراننمما تعمماليم ناسإممين ،واحممدة
الممؤمنين عإلمى المشمركين ألبموا المذين هم الجنس فهؤلءا

عإلممى وإشراقها الدعإوة شمس بزوغ منذ ،المدينةو مكة في
وهم وقت، كل وفي الوقت وهذا الوقت ذلك في المعمورة

ممن أكممثر المسمملمين عإلممى الصممليبية الحممروب شممنوا الذين
الممذين وهممم الندلس، فظائع ارتكبوا الذين وهم عإاما، تيائم

محلهممم، اليهممود وأحلمموا فلسممطين، مممن المسمملمين شردوا
يشمردون المذين وهم والمادية، اللحاد مع هذا في متعاونين

رتيريمما،أو والجزائممر والصممومال الحبشة من الن المسلمين
والفليبين، وكشمير والهند وتركستان، والصين يوغسلفيا،و

ثقلهممم بكممل الن ينزلممون الممذين وهممم مكممان، كممل وفممي
المممؤامرة خيمموط يفتلممون والن الشيشممان عإلممى العسكري

سإمموي هممذا فممي سإممواعإد لهممم ليممس طالبممان، حركممة عإلممى
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التعممايش يمكن بأنه لنا يقول من يظهر ثم العميلة، النظمة
المحرفة. وأديانهم وبردتهم ،بهم والعإترافا معهم

قرءاوه وإذا القرآن، يقرؤون ل ذلك يزعإمون الذين إن
يعيممش ل السإلما لن عإليهم، اختلط فهموه وإذا يفهمونه، ل

اللممه يقبممل ل عإقيدة بوصفه ل ،حسهم في ول ،أعإماقهم في
ًا بوصممفه ول غيرها، الناس من ديممٍن أي يلغممي أن يجممب دينمم

سإواه.

وغيرهممم، والملحممدة، الكفرة، هؤلءا مع المعركة إن 
ول وضمميقها، الرض بسبب ل والعإتقاد، الدين سإببها معركة

القتصمماد ول وكممثرته، العسممكري التسلح ول تأثيرها،و للغةا
التقممدما ول وحممداثتها، الصممناعإية التكنولوجيمما ول وانفتمماحه،

ترفع التي المزيفة الراياتا من ذلك غير ول ومهارته، التقني
إنممما ،1لنا عإداوتهم أجل من حتى ول ُتخفض ثم حين كل في

هممذا مممن يحاربوننمما هممم كممما والممدين، العقيممدة، حممرب هممي
صمموفة، بحممر بممل ما معهم نلتقي أن يمكن فل لذا ،المنطلق

بممل بعيممر، بفلة حممن وممما ثممبير، عإلممى شمممس أشممرقت وما
لممم وإن قمموة، ممن أوتينمما مما بكممل وقتالهم جهادهم الواجب
الوعإي ونشر بلدهم، وعإن عإنهم، والهجرة فهجرهم نستطع

المسمملم بمه يقمموما أن يمكن ما أهم من وهذا المؤمنين، بين
دينه. تجاه

هممذه حممول ةدندنمم إل مختصممرةال سممطورال هممذه وممما
دار مممن الهجممرة حكممم فممإن فيهمما، للمموعإي ونشممٌر مسألة،ال

الخطممى أوائل من هي السإلما، دار إلى الحرب ودار الكفر،
المممؤمنين بيممن المفاصمملة طريممق الطريممق، هممذا عإلممى

النبيماءا طريمق اللمه، إلمى الدعإوة طريق الرض، وطواغيت
ًا، أولئممك وحسممن والصممالحين والشممهداءا والصممديقين رفيقمم

ون كلماتهما تحمله وما السطور هذه ولعل ً تك عإلمى مشمعل
الغبر الواقع هذا من بأمتنا للنهوض المنشود، الوعإي طريق
ًا عإليه، تحسد ل موقف في الن هي حيث النكد، مثممل تماممم

عإقر. تأخر وإن نحر تقدما إن الشقر

مقصودان؛     لها     فللهجرة

قتالنمما سإبب فيه يبين نفيس كلما ابراهيم بن محمد الشيخ للعلمة 1
فممي كفرهممم"، لجممل "قتممالهم عإنوان تحت لهم، وجهادنا للمشركين

هناك فليراجع الولى، ط الشيخ، ورسإائل فتاوى من السادس الجزءا
وقلته. اختصاره عإلى نفيس كلما فإنه
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لن الشممركية؛ المفسممدة وخمموفا الفتنة، من - الفرار
منظر المسلم يألف قد بل الحساس، تميت المساس كثرة

لهله، كرهه ويتلشى وشره، منه السلمة الله نسأل الكفر
وأهله. السإلما عإلى نخرة غيرة ذا ويصبح

أهممل إلممى والتحيممز اللممه، أعإممداءا مجاهممدة - والثمماني؛
والتفممرغ الصممف وحممدة عإلممى والعمممل ونصممرتهم، السإمملما،
وتبليغممه بنشممره، اللممه أمرنمما الممذي الممدين، ونشممر للممدعإوة
إلممى الرحمممن عإبد بن اللطيف عإبد الشيخ أشار وقد للناس،

الخوان. عإلى رسإالته في ذلك

الحرب، بدار المقصود ما بيان من لبد ذلك بيان وقبل
الدور. وأنواع السإلما ودار
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ً أول
بالدار المقصود

وخاص:  عإاما اثنين معنيين عإلي الدار تطلق

اسإم بقولهم: هي الفقهاءا عإنه يعبر ما  هيفالخاص:
وإصممطبل بيمموتا عإلممى تشممتمل الحممدود عإليهمما أديممر لساحة

الصممحن بيممن فيهمما فيجمممع وعإلممو، مسممقف غيممر وصممحن
عإلى المحتار رد في [كما للسإكان البنية ومنافع للسإترواح

المختار]. الدر

العرصممة ويجمممع  المحممل،للععدار:     العععاما     والمعنى
اللغة: معجم صاحب البلدة. وقال عإلى أيضا وتطلق والبناءا،

َفَجاسُإمموا قال حوله وما البناءا يجمع المسكن الدار تعممالى: {
إر إخلَل َيا ّد َكاَن ال ًا َو ْعإد ُعول}ًُ، َو ْف َلْم وقال َم َأ َلممى َتَر تعالى: { إإ
إذيَن ّل إهْم}ُ. إمْن َخَرُجوا ا إر َيا إد

أو المدينة، بالدار نقول: المقصود أن نستطيع هنا من
بشممرى تجمممع أنممه المهممم القريممة، حممتى أو الدولة، أو البلد،

اما عإلى قاما الرض من جهة أي يسكن فمي إليمه يحتكمم نظ
وضممعي. ويمكممن أو كممان شرعإي النظاما وهذا شئونه، جميع

تحت داخلة أقاليم من تشمله وما البلد، هي الدار؛ نقول أن
حكمها.

هممي الممدار السممائد، والعممرفا الحاضممر، المموقت وفممي
- تجتمممع؛ السياسإمماتا – اليممالتا مجموعإممة وهممي الدولممة،

حمممدودها، لهممما معينمممة أقممماليم عإلمممى السممميادة لتحقيمممق
أميمممر أو الخليفمممة، أو الحممماكم، فيكمممون ومسمممتوطنوها،

المقصممود هممو وهممذا السمملطاتا، هممذه رأس عإلى المؤمنين،
فقهمماءا مممن اسإممتعمله مممن " عإند " دولة مصطلح باسإتعمال
لممذلك ونتيجممة السمملطانية، الحكمماما أو الشممرعإية، السياسإة

الممدار، أركممان؛ ثلثممة عإلممى تقمموما الدولممة أن القممول يمكممن
والمنعة. والرعإية،

والوليماتا النظمم ممن مجموعإمة ممن الدولممة وتتمألف
وظممائف مممن خاصممة وظيفممة منهمما وليممة كممل تممؤدي بحيممث
رعإايممة وهممو عإمماما، مقصممد لتحقيممق مجتمعممة وتعمل الدولة،
والدنيوية.  الدينية المسلمين مصالح
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العإلما بوجوب الهجرة من دار 
الكفر إلى دار السإلما

السمملطانية": "الحكمماما كتممابه فممي الممماوردي يقممول
وسإياسإة الدين حراسإة في النبوة لخلفة موضوعإة (المامة

الدولممة) في الولياتا جميع عإنه تصدر من هو والماما الدنيا،
أهم

الشمرعإية": "السياسإمة كتمابه فمي تيميمة ابمن ويقمول
مممتى الممذي الخلق دين إصلح بالولياتا، الواجب فالمقصود

فممي بممه نعممموا ممما ينفعهممم ولممم مبينا خسرانا خسروا فاتهم
أهم دنياهم أمر من به إل الدين يقوما ل ما وإصلح الدنيا،

السمملك": (إن "بممدائع كتممابه فممي الزرق ابممن ويقممول
- الممماما نصممب وجوب - يعني الشرعإي الوجوب هذا حقيقة
وسإياسإممة الممدين حفممظ فممي الشممارع عإممن النيابة إلى راجعة
لن وذلك وإمامة، خلفة النيابة هذه باعإتبار وسإمي به الدنيا
[مممن فقط) أهم الدنيا ل الخلق إيجاد في المقصود هو الدين

 / ص21 ج الفقهيممة؛ الموسإمموعإة إلممى فليرجممع المزيممد أراد
36.[
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العإلما بوجوب الهجرة من دار 
الكفر إلى دار السإلما

ًا ثاني
الدور أنواع

 السإلما:     ) دار1

ظاهرة.  السإلما أحكاما فيها تكون بقعة هي: كل

أحكمماما فيهمما تظهممر أرض كمل الشمافعي: (هممي وقمال
السإلما).

تكممذيب مممن كفرية خصلة فيها تظهر ولم غيره؛ وقال
إلحاد.  أو اسإتخفافا أو الله كتب أي من كتاب أو نبي

بل أهلممه مممن السإلما دعإوة فيها ظهرتا دار كل وقيل؛
حكممم فيهمما نفممذ وقممد جزيممة، بممذل ول مجيممر، ول خفيممر،

يقهممر ولممم ذمممي، فيهممم كان إن الذمة أهل عإلى المسلمين
السنة. أهل فيها البدعإة أهل

فيهمما معهم كان وإن مسلمون سإكنها أرض كل وقيل؛
السإلما.  أحكاما فيها تظهر أو غيرهم،

مممن تشمممله وما السإلمية البلد هي المسلمة؛ فالدار
المقيمممون هم المسلمين. والرعإية حكم تحت داخلة أقاليم

الذمة. وأهل المسلمين من الدولة حدود في

ونفاذه.  السإلما حكم ظهور هي والسيادة؛

الكفر:     ) دار2

وليممس ظمماهرة الكفممر أحكاما فيها تكون بقعة كل هي
المحمماربين دار حكمهمما وفممي حممرب، المسمملمين وبيممن بينها
العكس.  ل كفر دار حرب دار فكل الهدنة، وقت

مركبة:     ) دار3

التي السلم دار بمنزلة ليست المعنيان، فيها التي هي
ول مسمملمين، جنممدها لكممون السإمملما، أحكمماما عإليهمما يجممري
ثممالث قسممم هممي بممل كفممار، أهلهمما الممتي الحرب دار بمنزلة

)8(والجهاد التوحيد منبر



العإلما بوجوب الهجرة من دار 
الكفر إلى دار السإلما

شممريعة عإن الخارج ويقاتل يستحقه بما فيها المسلم يعامل
تيميممة ابممن السإلما شيخ ذلك ذكر كما يستحقه، بما السإلما

/28 [ج والفتمماوى ]،331  / ص4 [ج الكبرى الفتاوى في  
].142 ص

الحرب:     ) دار4

المممؤمنين بيممن الحممرب فيهمما تكممون بقعممة كممل هممي
بينهممم الممذين الكفممار دار هممي الحممرب فممدار والكممافرين،
الحرب. والمسلمين

العهد:     ) دار5

ناحيممة كممل وهممي الصمملح، ودار الموادعإممة دار وتسمى
الرض تكممون أن عإلممى القتممال بترك أهلها المسلمون صالح

لهلها.

البغي:     ) دار6

مممن مجموعإممة إليهمما تحيممز السإمملما دار مممن ناحية هي
بتأويل.  الماما طاعإة عإلى خرجت شوكة لهم المسلمين

كتممب جميممع السممابقة؛ الممدور تعمماريف فممي والمرجممع
ثلثمة تمذكر المممذاهب فبعممض فيهما، مبثوثة هي حيث الفقه،
المزيممد أراد فمن أنواع... وهكذا، أربعة تذكر وبعضها أنواع،

وذلممك كتاب، لي تحديد دون الفقه، كتب عإموما إلى فليرجع
التعاريف. هذه لشهرة

ًا تظهممر الممتي البلممد هممي السإمملما؛ بممدار المقصممود إذ
مسمملمون سإكنها أرض كل أو المسلمين أحكاما فيها وتجري

أو السإلما، أحكاما فيها تظهر أو غيرهم، فيها معهم كان وإن
حكممم تحت داخلة أقاليم من تشمله وما السإلمية البلد هي

المسلمين. 

مممن الدولممة حممدود فممي المقيمممون هممم والرعإيممة؛
الذمة.  وأهل المسلمين

ونفاذه. السإلما حكم ظهور هي والسيادة؛
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العإلما بوجوب الهجرة من دار 
الكفر إلى دار السإلما

،2الكممافرين أحكمماما فيها تظهر التي الكفر دار وخلفها
دار حممرب دار فكل الهدنة، وقت المحاربين دار حكمها وفي
العكس. ل كفر

ًا ثالث
اللغة في الهجرة تعريف

الصطلحا أو والشرع
أو العلممماءا إل يعلمهمما ل كفريممة أموٌر هناك أن معرفته ينبغي ومما 2

الممذي البممواح الكفممر من ليست أنها إذ لخفائها، أو لدقتها العلم طلبة
ً المسلمين، عإامة يفهمه بعممض فممي اللممه أنممزل ممما بغير الحكم فمثل

بممن محمممد الشمميخ بتقسمميماتا كفممر أنممه عإلممى التفاق فمع مسائله،
ً هناك أن إل ابراهيم، عإليهم نوجب لكي لهذا، العامة فهم في إشكال
السإمملما تقييممد كان لذا البلد، هذا من هجرتهم بعدما ونؤثمهم الهجرة
قبممل العامة يفهمه لكي برهان الله من فيه عإندنا الذي البواح بالكفر

العامممة، وجهممه فممي يقممف أن من للخارج حماية ذلك فيكون العلماءا،
ًا الكفممر ظهممور عإممدما ولكممن الحق، عإلى وهو فيقاتلوه - كممان - بواحمم

ًا ن النماس، عإاممة لمدى اللبس لحدوث سإبب همذا عإلمى ُيرتمب ثمم وم
يمكممن لممم إن الهجرة، أو وتغييره، الحاكم عإلى الخروج البواح الكفر

بصمميانة يممأمر الحممديث أن المقصممود وليممس الحمماكم، عإلممى الخممروج
الخممارج، المممؤمن حمايممة مممن ذكممرتا ما بل وحمايته، المرتد الحاكم

ولكممن شممك ول كفممر رآه وما حق خروجه ودافع الله، وجه يريد الذي
ًا، ليس ً المتممأول الحاكم حماية ذلك إلى ويضافا بواح وجممه لممه تممأول
فإذا المسلمين، دماءا حماية عإلى الحرص وكذا اللغة، أو الشرع، في
مممن المخممرج فممما السإمملما شمميخ ذكرها التي المركبة بالدار نقل لم

.ذلك
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العإلما بوجوب الهجرة من دار 
الكفر إلى دار السإلما

و"تمماج منظممور، العممرب" لبممن "لسممان فممي جمماءا
هجممره الوصل، ضد الهجر "هجر"؛ مادة العروس" للزبيدي؛

ويتهمماجران، يهتجممران، وهما صرمه، وهجرانا؛ هجرا، يهجره
.3ثلث) بعد هجرة الحديث: (ل وفي الهجرة، والسإم؛

الصععطلحا؛     أو     الشععرع،     فععي     تعريفهععا     وأمععا
دار إلممى الحممرب دار مممن الخممروج شممديد: هممي فباختصممار

"أحكمماما فممي اللممه رحمممه العربممي ابممن قممال - كممما السإمملما
–القرآن" 

به ويراد ،2562 برقم مسلم وكذا ،8960رقم أحمد الماما رواه 3
عإتممب، مممن المسمملمين بيممن يكممون فيممما يعنممي الوصممل، ضممد الهجر

كمان مما دون والصممحبة، العشممرة حقوق في يقع تقصير، أو وموجدة
مممر عإلممى دائمممة والبممدع الهممواءا أهممل هجممرة فممإن الدين، جانب في

عإليممه فممإنه الحممق إلممى والرجمموع التوبممة منهممم تظهر لم ما الوقاتا،
حيممن النفمماق وأصحابه مالك بن كعب عإلى خافا لما والسلما الصلة
النممبي هجممر وقممد يوما خمسين بهجرانهم أمر تبوك غزوة عإن تخلفوا
مدة، الزبير ابن عإائشة وهجرتا شهرا، نساءاه وسإلم عإليه الله صلى
متهاجرين. وماتوا منهم، جماعإة الصحابة من جماعإة وهجر

ذلممك ومن بالخر، منسوخ المرين أحد الثير: (ولعل ابن قال
يريممد مهمماجرا"، إل الله يذكر ل من الناس "ومن الحديث؛ في جاءا ما

للسممانه مهمماجر قلبممه فكممأن الذكر في الخلص وترك القلب هجران
"ول عإنممه؛ اللممه رضممي الممدرداءا أبممي حممديث ومنممه لممه، مواصممل غيممر

عإنممه. ويقممال: والعإممراض له الترك يريد هجرا"، إل القرآن يسمعون
وأغفلته). تركته إذا هجرا الشيءا هجرتا

يسمممعون كتمابه: ول فمي قتيبممة ابمن الثيممر: (ورواه ابن وقال
قممال القممول، مممن والقبيممح الخنمما هممو وقممال؛ بالضممم، هجرا إل القول

ول الرواية من الصحيح فإن والمعنى الرواية في غلط هذا الخطابي؛
أنممه فتمموهم القممرآن به أراد فإنما القول رواه ومن القرآن، يسمعون

مممن والقبيممح الخنمما عإممن مممبرأ العزيممز والقممرآن النمماس قممول به أراد
عإممن حكمماه حسنة، وهجرة وهجرانا هجرا الشرك فلن القول. وهجر

الممذين والمهمماجرون أرض إلممى أرض من الخروج والهجرة اللحياني،
وقممال بالمهاجرين، تشبه أي فلن وتهجر منه، مشتق النبي مع ذهبوا
ي الخطاب بن عإمر ال تهجمروا"، ول "هماجروا عإنمه؛ اللمه رض أبمو ق

صحة غير عإلى بالمهاجرين تشبهوا ول الهجرة عإبيد: "يقول: أخلصوا
بحليممم، وليممس يتحلممم فلن كقولممك وهممو التهجممر"، هممو فهممذا منكممم

فيه.  وليس ذلك يظهر أنه أي ويتشجع
البممدوي خممروج العممرب عإند المهاجرة الزهري: (وأصل وقال

كممل وكممذلك ذلممك، فعل إذا الرجل يقال: هاجر المدن إلى باديته من
قممومه، همماجر فقممد بسممكناه آخريممن قمموما إلممى منتقل بمسكنه مخل

الممتي ومسمماكنهم ديممارهم تركمموا لنهم مهاجرين المهاجرون وسإمي
إلممى هاجروا حين مال ول أهل، بها لهم ليس بدار ولحقوا بها، نشؤوا

آخممر بلدا سإكن أو حضري، أو بدوي، من بلده فارق من فكل المدينة
َوَمْن عإز الله قال الهجرة منه والسإم مهاجر، فهو إجْر وجل: { َها إفي ُي

إل إبي إه سَإ ّل ْد ال إج إض إفي َي َْلْر ًا ا َغم ًا ُمَرا إثير َعًة َك إه إمممْن َيْخُرْج َوَمْن َوسَإ إتمم ْي َب
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دار مممن الخروج "المغني": (هي في قدامة ابن وقال
السإلما).  دار إلى الكفر

"الممدرر فممي اللممه رحمممه عإممتيق بممن سإعد الشيخ وقال
إلممى والمعاصممي الشرك مواضع من النتقال السنية": (هي

والطاعإة). السإلما بلد

ًا إجر َها َلى ُم إه إإ ّل إه ال إل ْكُه ُثّم َوَرسُإو إر ْد ْوتُا ُي ْلَم ْد ا َق َع َف َق ُه َو َلى َأْجُر إه َعإ ّلمم ال
َكاَن ّلممُه َو ًا ال ُفممور ًا}ُ، َغ إحيممم بمبمماديهم البمموادي مممن أقمماما مممن وكممل َر

أمصممار إلممى يتحولمموا ولممم بالنبي يلحقوا ولم القيظ في ومحاضرهم
غيممر فهممم مسمملمين كممانوا وإن السإمملما في أحدثت التي المسلمين
العإراب). ويسمون نصيب الفيءا في لهم وليس مهاجرين

إلممى وهجممرة الحبشممة إلممى هجرة الجوهري: (الهجرتان وقال
للثانية). الولى ترك أرض إلى أرض من والمهاجرة المدينة،

اللممه وعإممد الممتي إحممداهما هجرتممان الثير: (الهجممرة ابن وقال
إإّن قوله في الجنة عإليها ّلَه تعالى: { َتَرى ال إنيَن إمَن اْش إم ْؤ ْلُم ُهْم ا ُفَس ْن َأ

ُهْم َل َوا َأْم َأّن َو ُهُم إب ّنَة}ُ، َل ْلَج وممماله أهله ويدع النبي يأتي الرجل فكان ا
النممبي وكمان مهماجره إلمى بنفسمه وينقطمع منممه شيءا في يرجع ول

قممال: "لكممن لممذا منهمما، همماجر الممتي بممالرض الرجممل يموتا أن يكره
قممدما حيممن وقممال بمكممة، ممماتا أن لممه يرثي خولة"، بن سإعد البائس

أحممد المماما عإنمد الحمديث  هممذا–بهما"  منايانا تجعل ل مكة: "اللهم
إسإمملما دار صممارتا مكممة فتحممت - فلما الصحيح رجال ورجاله وغيره

العإممراب مممن هاجر من الثانية الهجرة. والهجرة وانقطعت كالمدينة
فهممو الولممى الهجرة أصحاب فعل كما يفعل ولم المسلمين مع وغزا

المممراد وهممو الهجممرة تلممك همماجر من فضل في بداخل وليس مهاجر
بيممن الجمممع وجممه فهممذا التوبممة تنقطممع حممتى الهجممرة تنقطع ل بقوله

الحبشممة هجممرة بهممما يممراد فإنممما الهجرتين ذكر أطلق وإذا الحديثين
أهممل فخيممار هجممرة بعممد هجرة سإيكون الحديث وفي المدينة وهجرة
المهاجرة، موضع الجيم بفتح المهاجر إبراهيم مهاجر الزمهم الرض
لممما والسمملما الصمملة وعإليممه نبينمما عإلممى إبراهيم لن الشاما به ويريد
"ل الحممديث؛ وفي به، وأقاما الشاما إلى مضى العراق أرض من خرج

تنقطممع "ل آخممر؛ حممديث وفممي ونيممة"، جهمماد ولكممن الفتممح بعد هجرة
التوبة"). تنقطع حتى الهجرة

ضممد الهجممر ممن السإممم الصممل فممي الثير: (الهجممرة ابن قال
إلممى المهمماجرة والهجر التقاطع، والتهاجر مهاجرة هاجر وقد الوصل

تباعإممد إذا هجممرا الرجممل وهجممر تركممه وأهجره الشيءا القرى. وهجر
تعاهممده يلزمممك ممما ترك وهو الهجران من الليث: الهجر وقال ونأى،
أي هجر عإن ولقيته النكاح فيه اعإتزل هجرانا يهجر الصوما في وهجر

أيمماما سإممتة بعممد وقيممل فصمماعإدا السنة الهجر وقيل ونحوه الحول بعد
منظممور ابن قال ما آخر كان...) إلى أيا المغيب الهجر وقيل فصاعإدا

والزبيدي.
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ًا رابع
إلى الكفر دار من الهجرة حكم

السإلما دار
فممي تعممالى اللممه رحمممة عإليهممم العلم أهل اختلف لقد

عإلممى نسممخت؟ أنها أما باقية؟ هي هل الهجرة، أصل مسألة
تبمماين عإممن ناتممج الخلفا وهممذا لهممما، ثممالث ل اثنيممن قممولين
معانيها. وإدراك الدلة فهم في العلماءا

أصععل     وأن     النسععخ،     يععرى     الول: مععن     فععالقول
انقطع؛     قد     وحكمها     الهجرة

الحنفية. عإلماءا جل وهم

القممرآن"، "أحكمماما كتابه في ذلك يقرر الجصاص فهذا
َفل قمموله عإنممد ويقممول ُذوا تعممالى: { إخمم ّت ُهممْم َت ْن َءا إم َيمما إل ْو ّتممى َأ َح
إجُروا َها إل إفي ُي إبي إه}ُ: (يعني سَإ ّل يسمملموا حممتى أعإلممم؛ والله ال

لممم أسإمملموا وإن وأنهممم السإمملما، بعد الهجرة لن ويهاجروا،
تعممالى: كقمموله وهممو الهجرة، بعد إل موالة وبينهم بيننا تكن
ُكْم {َما إهْم إمْن َل إت َي ٍءا إمْن َوَل ّتمى َشمْي إجُروا}ُ، َح َهما فمي وهمذا ُي
عإليممه اللممه صمملى النممبي وقممال فرضا، الهجرة كانت ما حال

المشركين، أظهر بين أقاما مسلم كل من بريءا وسإلم: "أنا
يمما قيممل: ولممم مشممرك"، مممع أقمماما مسلم كل من بريءا وأنا

فرضا الهجرة فكانت ناراهما"، تراءاى قال: "ل الله؟ رسإول
الهجرة.  فرض فنسخ مكة فتحت أن إلى

قممال: حمدثنا داود أبمو قال: حمدثنا بكر بن محمد حدثنا
عإممن منصممور عإممن جريممر قممال: حممدثنا شمميبة أبممي بن عإثمان
قممال: عإنهممما الله رضى عإباس ابن عإن طاووس عإن مجاهد

مكممة: "ل فتممح يمموما وسإمملم عإليممه الله صلى الله رسإول قال
فانفروا".  اسإتنفرتم وإذا ونية، جهاد ولكن هجرة،

قممال: حمدثنا داود أبمو قال: حمدثنا بكر بن محمد حدثنا
عإممن الوزاعإممي عإممن الوليممد قممال: حممدثنا الفضممل بممن مؤمل

رضمي الخمدري سإمعيد أبمي عإمن يزيد بن عإطاءا عإن الزهري
عإممن وسإمملم عإليه الله صلى النبي سإأل أعإرابيا  أنعإنه: الله

من لك فهل شديد، الهجرة شأن إن فقال: "ويحك الهجرة؟

)13(والجهاد التوحيد منبر



العإلما بوجوب الهجرة من دار 
الكفر إلى دار السإلما

قممال: نعممم، صدقتها؟"، تؤدي قال: "فهل قال: نعم، إبل؟"،
عإملك من يترك لن الله فإن البحار، وراءا من قال: "فاعإمل

الهجرة.  ترك وسإلم عإليه الله صلى النبي فأباح شيئا"،

قممال: حممدثنا داود أبو قال: حدثنا بكر بن محمد وحدثنا
قممال: خالممد أبممي بممن إسإماعإيل عإن يحيى قال: حدثنا مسدد
فقمال: عإممرو بمن اللمه عإبمد رجمل قمال: "أتمى عإمامر حدثنا

عإليممه اللممه صمملى اللممه رسإممول مممن سإمممعته بشمميءا أخبرني
وسإمملم عإليممه اللممه صمملى الله رسإول فقال: سإمعت وسإلم؟

ويممده، لسممانه مممن المسمملمون سإمملم مممن يقول: "المسمملم
عإنه").  الله نهى ما هجر من والمهاجر

ًا وهذا الممدر عإلى المحتار "رد صاحب عإابدين، ابن أيض
ولممم أسإمملم مممن العتممابي: أن قممول يقممول: (وأممما المختار"،

ول دارنمما، فممي الصمملي المسمملم مممن يممرث ل إلينمما؛ يهمماجر
فممي كان سإواءا إلينا، يهاجر ولم أسإلم ممن الصلي المسلم

بعممض بقممول فمممدفوع يكممن، لممم أو مسممتأمنا الحممرب دار
حيمن السإملما، ابتمداءا فمي كمان همذا أن لمي عإلمائنا: يخايل

بين الولية نفى تعالى الله أن ترى أل فريضة، الهجرة كانت
إذيَن يهاجر، لم ومن هاجر من ّل َوا ُنوا فقال: { َلْم آَم إجُروا َو َها ُي
ُكْم َما إهْم إمْن َل إت َي ٍءا إمْن َوَل ّتممى َشممْي إجُروا}ُ، َح َهما كممانت فلممما ُي

عإلى الميراث لن منتفيا، الميراث كان منتفية بينهما الولية
لن الخممر، مممن أحدهما يرث أن فينبغي اليوما؛ فأما الولية،

وسإمملم: "ل عإليممه اللممه صمملى بقمموله نسممخ قممد الهجرة حكم
) اهم4الفتح" بعد هجرة

قد السابقين؛ المصدرين غير كثيرة مواضع في وقالوا
قممال: (ل وسإمملم عإليه الله صلى النبي لن الهجرة، انقطعت

جهمماد ولكممن الهجرة، انقطعت وقال: (قد الفتح)، بعد هجرة
ديممن لممه: ل قيل أسإلم، لما أمية بن صفوان أن وروي ونية)،

عإليه الله صلى النبي له فقال المدينة، فأتى يهاجر، لم لمن
لمممن ديممن ل إنممه قال: قيل؛ وهب؟)، أبا بك جاءا وسإلم: (ما

عإلممى أقروا مكة، أباطح إلى وهب أبا قال: (ارجع يهاجر، لم
.5ونية) جهاد ولكن الهجرة، انقطعت فقد مساكنكم،

الثاني:      والقول

الحسن؛ مثل الحنفية، رأي عإن ند من وبعض للجمهور
ن كمل فمي ثمابت اليمة حكمم أن يرى حيث دار فمي أقماما م

ًا سإيأتي 4 .باختصار الحديث هذا تخريج قريب
ًا سإيأتي 5 .باختصار الحديث هذا تخريج قريب
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ونقممل قائممما، السإمملما دار إلى الهجرة فرض فرأى الحرب،
الرأي. وخالفه الجصاص، ذلك عإنه

الحصممر؛ ل المثممال سإممبيل عإلممى الرأي هذا يرى وممن
قداممة وابممن حجممر بن والحافظ والنووي والطيبي الخطابي

مممن والشمموكاني القيم ابن وتلميذه تيمية وابن العربي وابن
ًا السلفية الدعإوة وأئمة ذلك، ويرجح عإنهم ينقل بعدهم، بدءا
بممن محمممد بالعلمممة ونهايممة الوهمماب عإبد بن محمد بالمجدد
.6ابراهيم

القممرآن": "أحكمماما فممي العربممي ابممن يقممول ذلك وفي
السإمملما، دار إلممى الحممرب دار مممن الخممروج هممي (الهجممرة

وسإمملم، عإليممه الله صلى الله رسإول عإهد عإلى فرضا وكانت
افا لممن بعمده واسإتمرتا انقطعمت والمتي نفسمه، عإلمى خ

حيممث وسإمملم عإليممه الله صلى النبي إلى القصد هي بالصالة
وغيممره: هممذا الطيممبي قممال ونيممة"، جهاد وقوله: "ولكن كان

والمعنممى قبله، لما بعده ما حكم مخالفة يقتضي السإتدراك
مطلوبممة كممانت الممتي المموطن مفارقممة هممي التي الهجرة أن

المفارقممة أن إل انقطعممت، قممد المدينممة إلممى العإيممان عإلممى
صممالحة، نيممة بسممبب المفارقممة وكممذلك باقيممة الجهاد بسبب

والفممرار العلممم طلممب فممي والخروج الكفر، دار من كالفرار
معتبرة). ذلك جميع في والنية الفتن من

انقطممع الممذي الخيممر أن النممووي: (المعنممى؛ وقممال 
الصالحة). والنية بالجهاد تحصيله يمكن الهجرة بانقطاع

ًا فممي قدامممة ابن وقال يممرى مممن عإلممى "المغنممي" رد
قممال: سإمممعت عإنممه الله رضي معاوية روى ما النسخ: (ولنا

الهجممرة تنقطع يقول: "ل وسإلم عإليه الله صلى الله رسإول
من الشمس تطلع حتى التوبة تنقطع ول التوبة، تنقطع حتى

داود].  أبو مغربها" [رواه

قممال: "ل أنممه وسإمملم عإليممه الله صلى النبي عإن وروي
وغيره]. سإعيد الجهاد" [رواه كان ما الهجرة تنقطع

المعنى وتحقق عإليها، الدالة والخبار الياتا إطلق مع
بهمما فممأراد الول، الحاديث وأما زمان، كل في لها المقتضي

لصممفوان: "إن وقمموله فتممح، قممد بلممد مممن الفتح بعد هجرة ل
الخممروج الهجممرة لن مكممة، من يعني انقطعت"، قد الهجرة

رأي هو وكذا  هم،1385 تا ،2ط الجهاد كتاب السنية الدرر انظر 6
الجميع. الله رحم عإفيفي عإبدالرزاق والشيخ باز، ابن العلمة الشيخ
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منممه تبقممى فل الكفممار بلممد يبممق لممم فتح فإذا الكفار، بلد من
الهجممرة وإنممما هجرة، منه يبقى ل فتح بلد كل وهكذا هجرة،
إليه).

العإتبممار، بعيممن والنمماظر للمسألة، شديد باختصار هذا
الحكممم وأن النسممخ بعممدما الجمهممور قممول أن يجد والبصيرة

إهمممال مممن أولممى الممدليلين إعإمممال لن الراجممح، هممو ثابت؛
الدلممة، بيممن الجمع تعذر إذا إل إليه يصار ل والنسخ أحدهما،
عإلممى الجمهممور أجمماب حيممث الحمممد، وللممه حاصممل والجمممع

أعإلم والله النسخ، يرى من اعإتراضاتا

الهجمرة، حكمم ببقماءا قمالوا المذين أن نعلم؛ أن ويبقى
عإلممى أما الوجمموب، عإلممى هممو هممل اختلفمموا قممد ثممابت، وأنممه

العلممم أهممل أقمموال اسإتقصاءا أردتا ولو والندب، السإتحباب
منممي باجتهمماد ولكن القارئ، وتشتت البحث، لطال ذلك في

بإيجابهمما نقول أن نستطيع ل الهجرة مسألة بأن المر؛ أوجز
كممذلك، الطلق عإلممى إباحتهمما أو بنممدبها ول الطلق، عإلممى
وواقممع وحممال المهمماجر، وواقممع حال بحسب التفصيل ولكن
إر البلد إج َها إر منها الم َهاَج سإمميهاجر أنه فرض وعإلى إليها، والم
صمملح، بلد إلى فساد بلد من أو إسإلما، بلد إلى كفر بلد من
دار إلممى الهجرة ويريد الكفر بدار المقيم هذا حال يخلوا فل

ًا... في أذكرها أربع، حالتا من السإلما خامس
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ًا خامس
الربع المهاجر حالتا

وأحكامها
الكفممر، دار فممي دينممه إظهممار يسممتطيع ل ) أن1

الهجرة.  ويمكنه

ول الكفممر، دار في دينه إظهار يستطيع ل ) أن2
الهجرة. يمكنه

ول الكفممر، دار فممي دينممه إظهممار يستطيع ) أن3
أراد.  إن الهجرة يمكنه

الكفممر، دار فممي دينممه إظهممار يسممتطيع ) أن4
أراد.  إن الهجرة ويمكنه

يسعععتطيع     ل     الولعععى: أن     للحالعععة     فالبنسعععبة
الهجرة؛     ويمكنه     الكفر،     دار     في     دينه     إظهار

ًا العلم أهل اتفق فقد أن عإلممى 7بالجممماع أشممبه اتفاقمم
الوعإيممد فممإن يهماجر لممم ومن واجبة، الحالة هذه في الهجرة

وسإمملم عإليممه اللممه صمملى الرسإول براءاة كانت ولذا ينتظره،
عإلممى تممأمن وكممانت محرممما تجممد ل أنممثى كممانت إن بل منه،

وفا كان أو الطريق في نفسها ن أقمل الطريمق خ خموفا م
تعممالى: لقمموله الهجرة، عإليها وجبت 8الحرب دار في المقاما

إإّن إذيَن { ّل ُهُم ا ّفا َو َكُة َت إئ ْلَمل إمي ا إل إهْم َظا إس ُف ْن ُلوا َأ إفيممَم َقمما

ً الشوكاني كلما من قليل بعد معنا سإيأتي كما 7 العربي ابن عإن نقل
ً قال: وأما المهذب الجامع الزخار. وفي البحر كتاب صاحب عإن نقل
العلماءا اختلف ولهذا ظني الكفر دار من الهجرة فوجوب الحكم في
بالجماع. عإنها الهجرة فوجوب الحرب دار وأما وعإدمه الوجوب في

لخممبر: {ل الحممرب دار مممن الهجممرة تجممب الحنفيممة: ل وقممال
التحممول إلى حديث: {ادعإهم أما ونية}ُ، جهاد ولكن الفتح بعد هجرة

بعممد هجممرة بحممديث: {ل المهمماجرين}ُ فمنسمموخ دار إلى دارهم من
عإلى جميعهم يكن لم إن العلم أهل فغالب ضعيف قول وهو الفتح}ُ،
خلفه.

بل المرأة سإفر فيها العلم أهل أجاز التي الحالتا من الحالة وهذه 8
ً وكونهمما الهجممرة لهميممة وذلك الطريق، أمنت إن محرما بيممن فيصممل

عإدمه. من الصادق اليمان
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ُتْم ْن ُلوا ُك ّنا َقا إفيَن ُك َع َتْض إض إفي ُمْس َْلْر ُلوا ا َلممْم َقمما ُكممْن َأ َت
إه َأْرُض ّل َعًة ال إسإ إجُروا َوا َها ُت َها َف إئممَك إفي َل ُأو ُهْم َف َوا ْأ ّنممُم َممم َه َج

َءاتْا ًا}ُ، َوسَإا إصير الشمديد والوعإيمد شديد، وعإيد الية وفي َم
الواجب.  وترك المحرما ارتكاب في إل يكون ل

أظهممر بيممن يقيممم مسمملم كممل من بريءا ولحديث: (أنا
.9ناراهما) تتراءاى ل المشركين

.10يقاتل) العدو داما ما الهجرة تنقطع وحديث: (ل

هجممرة ل فمعنمماه ؛11الفتممح) بعممد هجرة حديث: (ل أما
يمموما إلممى إسإمملما دار مكممة لصمميرورة فتحهمما، بعممد مكممة من

معنممى فممي العلممم أهممل مممن الجمهور رأي هو وهذا القيامة،
منهم. ندر ما إل الحديث،

؛12السلما": (والحممديث "سإبل في الصنعاني قال ولذا
مكممة، غير من المشركين ديار من الهجرة وجوب عإلى دليل
النسممائي أخرجممه ولممما جريممر لحديث الجمهور، مذهب وهو
يقبل مرفوعإا: "ل جده عإن أبيه عإن حكيم بن بهز طريق من
المشممركين"، يفممارق أو أسإمملم بعممدما عإمل مشرك من الله

إإّنتعالى:  قوله ولعموما إذيَن { ّل ُهُم ا ّفا َو َكُة َت إئ ْلَمل إمي ا إل َظمما
إهْم إسمم ُف ْن ُلوا َأ ُتممْم إفيممَم َقمما ْن ُلوا ُك ّنمما َقمما إفيَن ُك َع َتْضمم إفممي ُمْس

إض َْلْر ُلوا ا َلْم َقا ُكْن َأ إه َأْرُض َت ّل َعًة ال إسإ إجُروا َوا َهمما ُت َهمما َف إفي
إئَك َل ُأو ُهْم َف َوا ْأ ّنُم َم َه َءاتْا َج ًا... َوسَإا إصير  الية}ُ.َم

الحمماديث وأن الهجممرة، تجب ل أنها إلى القل؛ وذهب
اللممه رضممي عإباس ابن حديث وهو التي؛ للحديث منسوخة،

وسإمملم: "ل عإليممه اللممه صمملى اللممه رسإممول قال: قممال عإنهما
فممإنه قممالوا عإليه]، ونية" [متفق جهاد ولكن الفتح بعد هجرة

صمملى وبممأنه سإممبق، ما عإليه الدال الهجرة لوجود ناسإخ عإاما

واسإممناده عإبممدالله، بممن جريممر حممديث  من4/155 الترمذي أخرجه 9
صحيح.

وقممال السممعدي بممن عإبممدالله حممديث  مممن1/192 أحمممد أخرجممه 10
ثقاتا. رجاله الهيثمي

ن عإبمدالله حمديث  ممن3/1487  ومسملم6/3 البخماري أخرجه 11 ب
.عإنه الله رضي عإباس

قال المشركين}ُ، بين يقيم مسلم كل من بريءا {أنا حديث يقصد 12
البخماري ورجمح صمحيح، وإسإمناده الثلثة البلوغ: (رواه في حجر ابن

والنسائي. وقممال والترمذي، داود، بالثلثة: أبي ويقصد إرسإاله) أهم،
والترمممذي، داود، وأبمو أبوحماتم، أيضمما السبل: (ورجح في الصنعاني

الطممبراني ورواه حممازما، أبممي بممن قيممس إلممى إرسإمماله والممدارقطني
).موصول
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بالمهمماجرة العممرب مممن أسإمملم من يأمر لم وسإلم عإليه الله
عإليممه الله صلى ولنه ببلدهم، مقامهم عإليهم ينكر ولم إليه،

عإممدوك لقيممت لميرهممم: "إذا قال سإرية بعث إذا كان وسإلم
أجممابوك فممأيتهن خلل، ثلث إلممى فممادعإهم المشممركين مممن

دارهممم عإممن التحول إلى ادعإهم ثم عإنهم، وكف منهم فاقبل
ممما لهم أن ذلك فعلوا إن أنهم وأعإلمهم المهاجرين، دار إلى

واختمماروا أبمموا فممإن المهاجرين، عإلى ما وعإليهم للمهاجرين
يجممري المسمملمين كممأعإراب يكونممون أنهممم فأعإلمهم دارهم

المممؤمنين... عإلممى يجممري الممذي تعممالى اللممه حكممم عإليهممم
الهجممرة، عإليهممم يمموجب فلممم ،13بطمموله الحممديث" سإمميأتي

ل مممن عإلممى - محمولممة عإبمماس ابن حديث - غير والحاديث
الحاديث. بين جمع هذا قالوا: وفي دينه، عإلى يأمن

يراد هجرة"، "ل حديث بأن الهجرة؛ أوجب من وأجاب
الهجرة فإن الفتح"، "بعد قوله له يدل كما مكة عإن نفيها به

قبله...). مكة من واجبة كانت

رسإممول القرآن": (وفرض "أحكاما في الشافعي وقال
الهجممرة؛ عإلمى قممدر ممن عإلمى وسإمملم عإليممه اللمه صلى الله

فمي فقمال يمنمع، ول دينمه عإمن يفتتمن ممن كان إذا الخروج
إإّنيهمماجر:  فلممم الهجممرة، عإممن تخلممف تمموفي، منهممم رجل }
إذيَن ّل ُهُم ا ّفا َو َكُة َت إئ ْلَمل إمي ا إل إهْم َظا إس ُف ْن ُلوا َأ ُتممْم إفيَم َقا ْن ُك
ُلوا ّنا َقا إفيَن ُك َع َتْض إض إفي ُمْس َْلْر ُلوا ا َلمْم َقما ُكمْن َأ َأْرُض َت
إه ّلمم َعًة ال إسإمم إجُروا َوا َهمما ُت َهمما َف إئممَك إفي َل ُأو ُهْم َف َوا ْأ ّنممُم َممم َه َج

َءاتْا ًا}ُ، َوسَإا إصير المستضممعفين، عإممذر وجل عإز الله وأبان َم
إإّل إفيَن فقال: { َع َتْض ْلُمْس إل إمَن ا إءا الّرَجمما ّنَسمما إن َوال َدا ْلمم إو ْل ل َوا
ُعوَن إطي َت َلًة َيْس ُدوَن َول إحي َت ْه إبيل}ًُ، َي ويقال: {عإسممى}ُ مممن سَإ

وسإمملم؛ عإليممه الله صلى الله رسإول سإنة ودلت واجبة، الله؛
مممن عإلممى هممو إنممما أطاقها، من عإلى الهجرة فرض أن عإلى
صمملى اللممه رسإممول لن بها، يسلم التي بالبلدة دينه عإن فتن

بعممد بهمما، يقيممموا أن بمكممة لقمموما أذن وسإمملم عإليممه اللممه
لممم إذ وغيممره المطلممب عإبممد بممن العبمماس منهممم إسإمملمهم،

إن أسإمملم؛ لمممن يقولوا أن جيوشه يأمر وكان الفتنة، يخافوا
كممأعإراب فممأنتم أقمتممم وإن للمهمماجرين ممما فلكممم همماجرتم

يخيرهم) . وليس المسلمين،

"مسمماكنة مسممألة الوطممار" تحممت نيل "صاحب وقال
دار مممن الخممروج هممي العربي: الهجممرة ابن الكفار": (وقال

الجهماد كتماب فمي عإائشمة عإمن مسمملم المماما حمديث إلممى يشير 13
 و1731 رقممم البعمموث، عإلممى المممراءا الممماما تممأمير بمماب والسممير،

.1358  و1357 و1356
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صمملى النبي عإهد في فرضا وكانت السإلما، دار إلى الحرب
نفسممه عإلممى خممافا لمممن بعممده واسإممتمرتا وسإمملم عإليه الله

حكممى كممان. وقممد حيث إلى القصد هي أصل انقطعت والتي
حيث إجماعإا، واجبة الكفر دار عإن الهجرة  أن14"البحر" في

بقمموته الممماما طلبهمما أو تممرك أو فعممل معصممية عإلممى حمممل
إلممى 15الهادويممة وبعض مبشر بن جعفر ذهب وقد لسلطانه،

وهممو الكفر، دار عإلى قياسإا الفسق، دار عإن الهجرة وجوب
لنها الفسق دار من وجوبها عإدما والحق؛ الفارق، مع قياس

وقمموع بمجممرد الكفممر بممدار السإمملما دار وإلحمماق إسإلما، دار
لعلممم بمناسإممب ليممس الظهممور وجممه عإلممى فيهمما المعاصممي

الممدور تفاصمميل فممي وللفقهمماءا الدرايممة، لعلممم ول الروايممة
محممل هممذا ليممس مبماحث الهجممرة لممترك المسوغة والعإذار

بسطها) .

لنمما يتضممح الشممرعإية للدلة المستندة القوال هذه من
ًا الحالممة؛ هذه مثل في الهجرة وجوب ًا، وجوبمم مريممة ل عإينيمم

ألبتة. فيه

فععي     دينه     إظهار     يستطيع     ل     الثانية: أن     الحالة
الهجرة؛     يمكنه     ول     الكفر،     دار

ًا العلم أهل اتفق فقد عإلممى الحالممة هممذه مثل في أيض
إإّل لقمموله مخالف، ذلك في يعلم ول الهجرة، عإدما تعممالى: {

إفيَن َع َتْض ْلُمْس إل إمَن ا إءا الّرَجا ّنَسا إن َوال َدا ْلمم إو ْل ُعوَن ل َوا إطي َت َيْسمم
َلًة ُدوَن َول إحي َت ْه إبيل}ًُ، َي تكممون أن إما هنا السإتطاعإة وعإدما سَإ

ضممعف أو الكفممر دار فممي القامممة عإلممى إكممراه أو لمممرض،
المسممقط العجممز أنممواع من ذلك غير والولدان. أو كالنساءا،

الهجرة. وجوب لحكم

هجممرة ل مممن "المغني": (الثمماني؛ في قدامة ابن قال
القامممة عإلممى إكممراه أو لمرض إما عإنها يعجز من وهو عإليه،

هجممرة ل - فهممذا وشممبههم والولممدان النساءا من – ضعف أو
إإّل اللممه لقممول عإليممه، إفيَن تعممالى: { َع َتْضمم ْلُمْس إل إمممَن ا الّرَجمما

إءا ّنَسا إن َوال َدا ْل إو ْل ُعوَن ل َوا إطي َت َلًة َيْس ُدوَن َول إحي َت ْه إبيل}ًُ). َي سَإ

في وهوكتاب المصار، عإلماءا لمذاهب الجامع الزخار البحر يقصد 14
. مجلداتا6 في ويقع المرتضي، لحمد الزيدي الفقه فروع

وكممانت الهممادي بممن محمممد إلممى تنتسممب الشمميعة فممرق من فرقة 15
الله، رحمه السبل صاحب الصنعاني زمن اليمن في النتشار واسإعة

لنتشارها. الفقهية بآرائها السإتشهاد كثير كان لذا
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القممرآن": "أحكمماما و "الما"، فممي الشممافعي قممال لممذا
مممن الهجممرة عإلممى يقممدر لممم مممن وجممل عإممز اللممه (فعممذر

َفممَر فقال: {َمْن المفتونين، إه َك ّل إد إمممْن إبممال ْعمم إه َب إن َمممْن إإّل إإيَممما
َه إر ْك ُبُه ُأ ْل َق إئّن َو ْطَم إن ُم إْليَما إكْن إبا َل إر َشَرَح َمْن َو ْف ُك ْل ًا إبمما ْدر َصمم

إهْم ْي َل َع إه إمَن َغَضٌب َف ّل ُهْم ال َل َذاٌب َو إظيممٌم}ُ، َعإمم إليهممم وبعممث َعإ
جعممل وجممل عإممز اللممه أن وسإلم؛ عإليه الله صلى الله رسإول

المستضممعفين، عإممذر وجممل عإممز اللممه مخرجمما... وأبممان لكم
إإّل إفيَن فقال: { َع َتْض ْلُمْس إل إمَن ا إءا الّرَجمما ّنَسمما إن َوال َدا ْلمم إو ْل ل َوا
ُعوَن إطي َت َلًة َيْس ُدوَن َول إحي َت ْه إبيلً... الية}ُ)، َي قال: (ويقممال: سَإ

الله صلى الله رسإول سإنة ودلت واجبة، الله؛ {عإسى}ُ من
هو إنما أطاقها، من عإلى الهجرة فرض أن عإلى وسإلم عإليه
رسإممول لن بهمما، يسمملم التي بالبلدة دينه، عإن فتن من عإلى
بهمما، يقيممموا أن بمكممة لقمموما أذن وسإلم عإليه الله صلى الله
لممم إذ وغيممره المطلب، عإبد بن العباس منهم إسإلمهم، بعد

إن أسإمملم؛ لمممن يقولوا أن جيوشه يأمر وكان الفتنة، يخافوا
كممأعإراب فممأنتم أقمتممم وإن للمهمماجرين ممما فلكممم همماجرتم

يخيرهم). وليس المسلمين،

هممذه ]: (فممإن18 "الفتمماوى" [ج فممي تيميممة ابن وقال
كفمر دار وغيرهما مكمة كمانت لمما مشمروعإة كمانت الهجمرة
الكفر دار من الهجرة فكانت بالمدينة، اليمان وكان وحرب

عإليها). قدر لمن واجبه السإلما دار إلى

ًا كثيرة هذا في العلماءا ونصوص شممهرة ومشهورة جد
ذكرها. عإن تغني

ولكن فيها، تجب ل الهجرة أن الحالة؛ هذه من نخلص
واسإممتعداد وتحفممز، تممأهب، حالممة في المؤمن يبقى أن يجب

للهممرب، فرصممة ويتحيممن الممدار، هذه في البقاءا من للتخلص
عإين. طرفة ذلك عإن يغفل ول بدينه، والنجاة

فععي     دينععه     إظهععار     يسععتطيع     الثالثة: أن     الحالة
أراد؛     إن     الهجرة     يمكنه     ول     الكفر،     دار

إظهار مسالة في إل الثانية الحالة عإن تختلف ل وهذه
فممي قلنمما فممإن يمكنممه ل وهناك دينه إظهار يمكنه فهنا الدين
أن إلممى البقمماءا لممه ويجوز الهجرة عإليه تجب ل الثانية الحال
الحالة. ولكن هذه في أولى باب فمن مخرجا، له الله يجعل
ويحمماول الفرصممة وينتهممز يتحيممن أن الحالين كلى في ينبغي
هذه من والهجرة الهروب في وسإعه ويستفرغ جهده ويبذل
الدار. 

)21(والجهاد التوحيد منبر



العإلما بوجوب الهجرة من دار 
الكفر إلى دار السإلما

فععي     دينععه     إظهععار     يسععتطيع     الربعة: أن     الحالة
أراد؛     إن     الهجرة     ويمكنه     الكفر،     دار

جمموفا فممي الصمميد كممل الصيد بل الفرس، مربط وهنا
يممرى ل من فمنهم ذلك، في العلم أهل اختلف حيث الفرى،

- معنمما سإمميأتي - كممما الشممافعية بعممض حرمهمما بممل الهجرة،
ًا إلممى النمماس ويممدع اللممه يعبممد أن يسممتطيع كممان إن خصوص
لممم ومممن الهجممرة وجمموب رأى من العلم أهل ومن السإلما،

آثم. فهو يفعل

ينبغممي الترجيح وقبل الفريقين أدلة في الدخول وقبل
ون الهجمرة أن يعمرفا؛ أن دار فممن أحموال، عإمدة عإلمى تك

ومن السنة، بلد إلى البدعإة بلد ومن السإلما، دار إلى الكفر
السإلما أحكامها غالبها بلد ومن الصلح، بلد إلى الفسق بلد
باختلفا الهجرة حكم ويختلف السإلما، أحكامها كل بلد إلى

السالفة. الحوال

فيهمما الخلفا وذكممر عإنهمما، الحممديث أريممد التي والحال
المندوبممة، أو المسممتحبة الهجممرة ليست الترجيح، ثم والدلة

بلممد مممن أو بدعإممة، فيه ليس ما إلى بدعإة بلد من تكون التي
إلى كفر دار من وإنما كذلك، ليست بلد إلى وعإصيان فسق

والحكممم مسمملمون أهلهمما بلد من أوضح وبمعنى إسإلما، دار
وغممالب مسمملمون أهلهمما أقممول: بلممد أن ولممي مرتممد، فيهمما

بممواح والكفر السإلما، فيها؛ يحكمون التي الظاهرة الحكاما
مممن النمماس يجهلممه لكممن حكمهم، في ومن العلم طلبة عإند

تعالى. الله دين في الجهل ومن وغيرهم العلماءا تلبيس

ًالتععالي:     بالمثال     ذلك     وبيان أحممد أخممذنا لممو  فمثل
بهم تغص المساجد بل مسلم، كله الشعب العربية، البلدان

وقممت كممل في الذان وصوتا والجماعإاتا، الجمع ويشهدون
بممالقوانين الشممعب هذا يحكمون الحكاما ولكن الجواءا، يمل

ًا المسماة الوضعية، ًا زور مممن مسممتمدة أو إسإمملمية، وبهتان
ومناهممج وضممعية، كممذلك المحمماكم يزعإمممون، كممما السإمملما
ومممن منهممم والتممبري الكممافرين كره وإعإلن معلمنة التعليم
اقب معطمل، والجهماد منهما، النظماما يمنع جريمة دينهم ويع
ن ه يضمبط م ًا جاهمد أن ن يومم ولة اليماما، م للكمافرين وم

اللسممان يعجممز و... و... و... مممما المسلمين عإلى ونصرتهم
ًا بلممة الطيممن يزيممد ومممما وصفه، عإن أن إبالممة؛ عإلممى وضممغث

مسمماءا، صممباح ينعقون السلطة عإلماءا من وحثالة ثلة ويقوما
خلممف والسممير طمماعإتهم يجممب أمممر ولة هممؤلءا قممائلين: إن

يممأتي جاهلية! هنمما ميتة يموتا فسوفا يسر لم ومن ركابهم
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وصفها؟ هذا التي الديار هذه حكم ما القائل؛ الكبير السؤال
لممم إذا كممذلك، والحالممة الممديار هممذه مممن الهجممرة حكممم وما

الديار؟ هذه في دينه إظهار المسلم يستطع

مسلمة، ليست الدار هذه حكم أن شك  لوالجواب:
ابن السإلما شيخ ذلك قال كما مركبة دار أو كفر، ديار وإنما
كنممت وإن قليممل، قبممل معنمما مممر كممما ماردين، بلد عإن تيمية
إن حيممث اللممه رحمممه تيمية ابن السإلما شيخ رأي إلى أميل
النمموازل، وضممع وضممهعا فكممان عإهممده في حصلت الدار هذه

هممذه لمثممل الوصممف هممذا اسإممتحداث في الله رحمه فاجتهد
حكممم إلممى نظرنا ما لو لفظي الخلفا فإن كٍل وعإلى الدار،

يقمول أو كفر دار أنها يقول من إن إذ الدار، هذه من الهجرة
من عإلى الهجرة بوجوب القول عإلى يتفقون مركبة دار إنها
مممن يسير نزر إل ذلك في خالف وما دينه، إظهار يستطع لم

ًا. في الن سإيأتي كم الحنفية سإادسإ

ًا سإادسإ
الحالة في الول القول

والدلة الرابعة
مثممل فممي الهجممرة وجوب بعدما الول: القائلين القول

الممر فيبقمى ذلمك، فمي تعالى الله عإذرنا حيث الحالة، هذه
عإممدا ما الحنفية مذهب من المشهور وهذا السإتحباب، عإلى

الحسن.
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الدلة:

دار من الهجرة تجب الحنفية: ل  قالالول:     الدليل
وفممي ،16ونية) جهاد ولكن الفتح بعد هجرة لخبر: (ل الحرب

ونية). جهاد ولكن الهجرة انقطعت رواية: (قد

دار إلممى دارهممم مممن التحممول إلممى حديث: (ادعإهم أما
ولكممن الفتح بعد هجرة بحديث: (ل فمنسوخ ،17المهاجرين)

لوجممود ناسإممخ عإمماما فممإنه قممالوا عإليممه]، ونيممة) [متفممق جهاد
لممم وسإلم عإليه الله صلى وبأنه سإبق، ما عإليه الدال الهجرة

عإليهممم ينكممر ولم إليه، بالمهاجرة العرب من أسإلم من يأمر
بعممث إذا كممان وسإمملم عإليه الله صلى ولنه ببلدهم، مقامهم
المشممركين مممن عإممدوك لقيممت لميرهممم: (إذا قممال سإممرية

وكممف منهممم فاقبممل أجممابوك فأيتهن خلل ثلث إلى فادعإهم
المهاجرين، دار إلى دارهم عإن التحول إلى ادعإهم ثم عإنهم،

وعإليهممم للمهمماجرين ما لهم أن ذلك فعلوا إن أنهم وأعإلمهم
أنهممم فأعإلمهم؛ دارهم واختاروا أبوا فإن المهاجرين عإلى ما

تعممالى اللممه حكممم عإليهم يجري المسلمين كأعإراب يكونون
عإليهم يوجب فلم ،18المؤمنين... الحديث) عإلى يجري الذي

الهجرة. 

ن سإمعيد لنما ه روا  ماالثاني:     الدليل فمي منصمور ب
الله رضي أمية بن صفوان عإن الصحيحين، في وأصله سإننه
المدينممة، فأتى يهاجر، لم لمن دين ل له؛ قيل أسإلم، لما عإنه

وهممب؟) أبا بك جاءا (وما :وسإلم عإليه الله صلى النبي فقال
وهممب أبمما قال: (ارجممع يهاجر، لم لمن دين ل إنه قال: قيل؛

إقّروا مكة، أباطح إلى الهجممر انقطعت فقد مساكنكم، عإلى أ
ونية). جهاد ولكن

ًا  قالواالثالث:     الدليل أبو حدثنا داود أبي حديث أيض
ًا الخدري: (أن سإعيد أبي عإن داود، صمملى النبي سإأل أعإرابي
الهجممرة شأن إن فقال: ويحك الهجرة، عإن وسإلم عإليه الله

تممؤدي قممال: فهممل قممال: نعممم، إبممل؟ مممن لممك فهممل شممديد
اللممه فممإن البحار وراءا من قال: فاعإمل قال: نعم، صدقتها؟

ن3/1487  ومسملم6/3 البخماري أخرجه 16 بمن عإبمدالله حمديث  م
.عإنه الله رضي عإباس

والسممير، الجهمماد كتاب في عإنه الله رضي عإائشة عإن مسلم رواه 17
 و1356  و1731 رقممم البعمموث، عإلممى المممراءا الممماما تممأمير بمماب

.1358  و1357
قليل. قبل معنا مر كما مسلم رواه 18
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صمملى الرسإممول أن الدللة ووجه شيئا)، عإملك من يترك لن
الهجرة. ترك أباح وسإلم عإليه الله

ًا داود أبي  عإندالرابع:     الدليل رجممل قال: (أتممى أيض
بشمميءا فقممال: أخممبرني عإنهما الله رضى عإمرو بن الله عإبد

فقممال: وسإمملم؟ عإليممه اللممه صمملى اللممه رسإممول مممن سإمعته
يقممول: "المسمملم وسإلم عإليه الله صلى الله رسإول سإمعت

ما هجر من والمهاجر ويده، لسانه من المسلمون سإلم من
والذنوب. المعاصي ترك فالهجرة عإنه")، الله نهى

ابممن حديث - غير  قالوا: الحاديثالخامس:     الدليل
محمولممة بممالهجرة الفتممح) - والمممرة بعممد هجرة عإباس: (ل

بيممن جمممع هممذا قممالوا: وفممي دينممه، عإلممى يممأمن ل مممن عإلى
الحاديث.

فممي دينممه إظهار عإلى يقدر من الشافعية؛ بعض ويرى
والمتناع خاص، مكان في العإتزال عإلى ويقدر الحرب، دار
صار اعإتزاله مكان لن الهجرة، عإليه تحرما فهذا الكفار، من
وهممو الكفممار، حمموزة إلممى بهجرته فيعود بامتناعإه، إسإلما دار
الكفممار من المتناع عإلى أهله قدر محل كل لن يجوز ل أمر
إسإلما. دار صار

فتمماوى فممي ورد ممما لهممم بممه يستشممهد أن يمكن ومما
المسمملمين الشممافعي: "سإممئل" عإممن الرملممي الدين شهاب

"أرغون" يسمى الندلسية الوطان من وطن في الساكنين
الرض خراج منهم يأخذ النصراني السلطان ذمة تحت وهم
في ل ذلك، غير بظلم عإليهم يتعد ولم فيها، يصيبونه ما بقدر

فيهمما يصمملون جوامممع ولهممم النفممس، فممي ول الممموال
أيممدي مممن السإممارى ويفكون ويتصدقون رمضان ويصومون
كما جهرا السإلما حدود ويقيمون بأيديهم، حلوا إذا النصارى
ول يجممب، كممما عإيانمما الشممريعة قواعإممد ويظهممرون ينبغممي،
الدينيممة، أفعممالهم مممن شمميءا فممي النصممراني لهممم يتعممرض
تعييممن غيممر ممن المسمملمين لسمملطين خطبهم في ويدعإون
الكفمار، أعإمدائهم وهلك نصمرهم الله من ويطلبون شخص،

ببلد بإقممامتهم عإاصممين يكونمموا أن يخممافون ذلممك مممع وهممم
مممن الحالممة هذه عإلى وهم الهجرة عإليهم تجب فهل الكفر،
يكلفمموهم أن أمممان عإلى ليسوا أنهم إلى نظرا الدين، إظهار

أحكممامهم إجممراءا عإلممى - أو تعممالى بممالله - والعيمماذ الرتممداد
المممذكور؟ الحال من فيه هم ما إلى نظرا تجب ل أو عإليهم،

الحممج فريضممة أداءا إلممى جاءا المذكور الوطن من رجل إن ثم
حجممه فهممل فأداهمما، منه يمنعاه أن مخافة أبويه إذن غير من
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إلممى رجمموعإه يجمموز وهل أبويه إذن بغير ليقاعإه ل أو صحيح
 المذكور؟ الوطن في أبويه

المسمملمين هممؤلءا عإلممى الهجرة تجب ل فأجاب: (بأنه
اللممه صمملى ولنه به، دينهم إظهار عإلى لقدرتهم وطنهم من

عإلممى لقدرته مكة إلى الحديبية يوما عإثمان بعث وسإلم عإليه
يرجممى لنممه منممه، الهجممرة لهممم تجمموز ل بممل بها، دينه إظهار

منممه هاجروا فلو إسإلما دار ولنه غيرهم، إسإلما به بإقامتهم
أحكمماما إظهارهم من السؤال في ذكر وفيما حرب، دار صار

عإلممى بسممببها لهممم الكفممار تعممرض وعإدما المطهرة الشريعة
آمنممون بممأنهم الغممالب الظن يفيد ما الكثيرة السنين تطاول

إجممراءا عإلممى أو السإلما عإن الرتداد عإلى إكراههم من منهم
ّلُه عإليهم، الكفر أحكاما َوال َلُم { ْع َد َي إس ْف ْلُم إح}ُ. إمَن ا إل ْلُمْص ا

فل أبممويه؛ إذن بغيممر الفممرض لحممج الرجممل خروج وأما
- ل الفممرض الحممج مممن منعممه لبويه ليس إذ فيه، عإليه حرج

أداءا بعممد لممه ويجمموز والصمموما، - كالصمملة إتماممما ول ابتممداءا
صممحيح وحجممه المممذكور، بمالوطن أبمويه إلممى رجوعإه نسكه
الفرض). إسإقاط في به معتد

ًا لهم يستشهد وقد "المغنممي" لبممن فممي ورد بممما أيض
وهممو عإليممه، تجب ول له تستحب من قال: (والثالث؛ قدامة،

دار في وإقامته دينه، إظهار من يتمكن لكنه عإليها، يقدر من
وتكمممثير جهمممادهم، ممممن ليتمكمممن لمممه، فتسمممتحب الكفمممر،

الكفمممار، تكمممثير ممممن ويتخلمممص ومعمممونتهم، المسممملمين،
لمكمان عإليمه؛ تجمب بينهمم. ول المنكمر ورؤية ومخالطتهم،

الهجرة.  بدون دينه واجب إقامة

وسإملم عإليمه اللمه صملى النمبي عإمم العبماس كان وقد
أراد حيممن النحمماما، نعيممم أن إسإلمه. وروينا؛ مع بمكة مقيما

وأنت عإندنا، له: أقم فقالوا عإدي، بنو قومه جاءاه يهاجر، أن
كنممت ممما واكفنمما أذاك، يريممد ممممن نمنعك ونحن دينك، عإلى

عإممن فتخلممف وأراملهم عإدي، بني بيتامى يقوما وكان تكفينا،
عإليممه اللممه صمملى النممبي له فقال بعد، هاجر ثم مدة، الهجرة

قممومي لممي، قممومي مممن لممك خيممرا كممانوا وسإمملم: "قومممك
فقال: ومنعوك"، حفظوك وقومك قتلي، وأرادوا أخرجوني،

وجهمماد اللممه، طاعإممة إلممى أخرجوك قومك الله: بل رسإول يا
نحممو - أو اللممه وطاعإممة الهجممرة عإممن ثبطوني وقومي عإدوه،

الصحابة]. تمييز في -) [الصابة القول هذا
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ابن سإطره ما وهي الرأي، هذا وراءا تكمن عإلة وهناك
لشمميخنا قلممت كنت قال: (وقد القرآن"، "أحكاما في العربي
إلممى مصممر أرض عإممن الفهري: ارحل بكر أبي الزاهد الماما

ًا أدخممل أن أحممب فيقممول: ل بلدك؟ كممثرة عإليهمما غلممب بلد
فممي أقممم مكممة إلممى له: فارتحل فأقول العقل، وقلة الجهل
هممذه عإممن الخممروج أن عإلمممت فقد رسإوله، وجوار الله جوار

فيقممول: وعإلممى والحراما؟ البدعإة من فيها لما فرض الرض
عإممن وصممد وتوحيممد، للخلممق وإرشمماد كممثير هممدى فيهمما يممدي

وجل...). عإز الله إلى ودعإاءا السيئة، العقائد

بلممد فممي الممدين إظهار عإلى قدر الماوردي: (إذا وقال
فيهمما فالقامة إسإلما، دار به البلد صارتا فقد الكفر بلد من

فممي غيممره دخممول مممن يممترجى لممما عإنهمما الرحلة من أفضل
وأصممحها أشممهرها هممذه الدلممة، مممن ذلممك ... وغير19السإلما
وأبينها).

ممن الممرأي هممذا فممي مما يخفممى النيممل: (ول فممي الشمموكاني قمال 19
الكفر). دار في القامة بتحريم القاضية الباب لحاديث المصادمة
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ًا سإابع
الحالة في الثاني القول

والدلة الرابعة
يهمماجر ولم عإليها القادر ويأثم الهجرة بوجوب القائلين

المالكيممة مممن الجمهممور مممذهب وهممذا يعممذره، لممم اللممه لن
والحنابلة. والشافعية

الدلة:

قليل قبل معنا مرتا التي الولى الحال أدلة جميع هي
جديممد مممن إعإادتهمما عإممن يغنممي مممما ،20]17  إلممى15 [ص

أهمها: اذكر التذكير باب من ولكن هناك، فلتراجع
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من بريءا  (أناوسإلم: عإليه الله صلى الرسإول - وقول
ناراهما). تتراءاى ل المشركين، أظهر بين يقيم مسلم كل

ممما الهجممرة تنقطممع والسلما: (ل الصلة عإليه - وقوله
يقاتل).  العدو داما

بممن بهممز حممديث فممي ،وسإمملم عإليممه الله صلى - وقوله
مشممرك مممن الله يقبل مرفوعإا: (ل جده عإن أبيه عإن حكيم
المشركين).  يفارق أو أسإلم بعدما عإمل

هجممرة (ل مثممل؛ الهجممرة، ينفي حديث أي عإن وأجابوا
قممد الهجممرة (إن وحممديث؛ ونيممة)، جهمماد ولكممن الفتممح بعممد

ل معنمماه بقممولهم: إن ذكممره، تقممدما مما انقطعت)... وغيره
يوما إلى إسإلما دار مكة لصيرورة فتحها، بعد مكة من هجرة

قمد الهجمرة : (إنعإنمه اللممه رضممي لصممفوان وقوله القيامة،
بلممد مممن الخممروج الهجممرة لن مكممة، مممن يعنممي انقطعممت)،

المطبوعإممة النسممخة في هي كما مرتبة غير النسخة هذه صفحاتا 20
[المنبر].
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هجممرة، منممه تبقممى فل الكفار، بلد يبقى لم فتح فإذا الكفار،
إليه. الهجرة وإنما هجرة، منه يبقى ل فتح بلد كل وهكذا

ًا ثامن
الراجح

صحيحة الثاني القول أدلة أن يجد للقولين المتأمل إن
أقمول: فممإني لمذا دللتهما، فممي تأويل إلى تحتاج ول صريحة،
بممه اسإممتدل ممما أقمموى إن حيممث الثمماني، القممول هممو الراجممح

هجرة (ل :وسإلم عإليه الله صلى الرسإول قول هو المخالف
وكممذا الهجمرة، لحكممم ناسإمخ الحمديث هممذا وأن الفتممح)، بعد

.21انقطعت) قد الهجرة لصفوان: (إن قوله

ابن قال كما معناه إذ الهجرة، حكم نسخ يعني ل وهذا
دار مكممة لصميرورة فتحهما، بعد مكة من هجرة العربي: (ول

بلممد مممن الفتح بعد هجرة ل بها فأراد القيامة يوما إلى إسإلما
يعنممي انقطعممت"، قممد الهجرة لصفوان: "إن وقوله فتح، قد
لممم فتممح فممإذا الكفممار، بلد من الخروج الهجرة لن مكة، من
ل فتممح بلممد كممل وهكممذا هجرة، منه تبقى فل الكفار، بلد يبق

إليه) أهم.  الهجرة وإنما هجرة منه يبقى

: (المسمملموسإمملم عإليممه الله صلى الرسإول قول وأما
ما هجر من والمهاجر ويده، لسانه من المسلمون سإلم من
ممما مثممل والممذنوب، المعاصممي ترك فالهجرة عإنه)، الله نهى

بينهممما، تعارض ول البدن، هجرة ينفي ل المعنى وهذا قالوا،
ترك لوازما ومن المعاصي هجرة البدن، هجرة لوازما من بل

ًا المعاصممي مع البقاءا الكفر، بلد في والجلوس الهجرة، جنبمم
هجرتممان، الهجرة يقال؛ أن فالحق يفعلها، لم وإن جنب إلى

والثانيممة مطلمموب، وكلهممما حسممية وهجممرة معنويممة، هجرة
ولشك.  للولى متضمنة

إهمممال مممن أولممى الممدليلين تقول: "إعإمممال والقاعإدة
ًا، النسخ إلى يصار ول أحدهما"، بيممن الجمممع تعممذر إذا إل أبد
دللتممه، وإهمممال وإلغممائه حكممم إبطممال النسممخ لن الدليلين،

ذمة وتخلى مبرر، بل شرعإي حكم يرد حيث الحرج يقع وهنا
ثابت.  النسخ يكن لم إن بحكمه شغلت قد

سإممعيد سإنن في ذكره مضى وسإلم عإليه الله صلى صفوان حديث 21
.منصور بن
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السمملفية الممدعإوة أئمممة اختيممار هممو رجحتممه الذي وهذا
النجدية، والمسائل والرسإائل السنية، للدر والمطالع قاطبة

ذلممك عإلم الوهاب، عإبد بن محمد الشيخ مؤلفاتا ومجموعإة
وقال: حسن بن الرحمن عإبد الشيخ شدد حتى اليقين، عإلم
تجب كما الهجرة "المعتمد": أن صاحب عإن حجر ابن (ذكر
بهمما المسمملم أظهر إذا السإلما بلد من تجب الكفر، بلد من

ًا، إظهاره).  عإلى قدر ول منه، يقبل ولم واجب

وقممال: حسممن بممن الرحمممن عإبممد الشمميخ أضممافا ثممم
بالمعاصممي، فيهمما يعمل ببلد كان من كل عإلى يجب (وكذلك

لقمموله العبممادة، له تتهيأ حيث إلى الهجرة تغييرها، يمكنه ول
َفل ْد تعالى: { ُع ْق َد َت ْع ْكَرى َب ّذ َع ال إما َم ْو َق ْل إميَن}ُ...) إلى ا إل ّظا ال

].5ط ،291 ص8 السنية: ج [الدرر في قال ما آخر

عإلممى يجممب أنممه إل الثمماني، للقممول الرجحممان هممذا مع
لمه أفمردتا لممذا الدين، بإظهار المقصود ما يعلم أن المسلم

ً مبحثا مختصرا... مستقل
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ًا تاسإع
الدين بإظهار المقصود

الممدين إظهممار مممن المقصود أن الناس من كثير يعتقد
أو الكممافرة، الممديار فممي القرآن وتقرأ وتصوما تصلي، أن هو

فقممد هممذا فعلممت فممإذا يؤذيك، أو يعترضك، أحد ول الحربية،
بممد ل سإممحيقة وهمموة فاحش غلط وهذا بينهم، دينك أظهرتا

ْد جممل يقمول حيث ردمها من َقمم َنْت ذكممره: { ُكممْم َكمما ٌة َل َو ُأسْإمم
َنٌة إهيَم إفي َحَس ْبَرا إذيَن إإ ّلمم َعممُه َوا ْذ َم ُلوا إإ إهْم َقمما إم ْو َقمم ّنمما إل ُءا إإ ُبممَرآ
ُكْم ْن إمّما إم ُدوَن َو ُب ْع إن إمْن َت إه ُدو ّل َنا ال َفْر ُكْم َك َدا إب َب َنا َو َن ْي ُكُم َب َن ْي َب َو

ُة َو َدا َعمم ْل ُءا ا ْغَضمما َب ْل ًا َوا َبممد ّتممى َأ ُنمموا َح إم ْؤ إه ُت ّل ُه إبممال َد ْوَل إإّل َوْحمم َقمم
إهيَم ْبَرا إه إإ إبي إفَرّن َإل ْغ َت إلُك َوَما َلَك ََلسْإ إه إمَن َلَك َأْم ّل ٍءا إمْن ال َشْي

َنا ّب ْيممَك َر َل َنمما َعإ ْل ّك َو ْيممَك َت َل إإ َنمما َو ْب َن ْيممَك َأ َل إإ إصمميُر}ُ، َو ْلَم ًا ا إظهممار إذ
لهممم والتصممريح النظمممة، بهممذه الكفممر بممإعإلن يكون الدين

بهممم، كفرنمما والمرتدون الكفرة، هؤلءا يعرفا وأن بالعداوة،
ظهرها. عإلى تركناهم ما بهم ظفرنا لو وأن لهم، وعإداوتنا

اللممه رسإممول سإأله عإندما عإنه الله رضي عإمر قال كما
الخطمماب؟) - يقصممد ابممن يا ترى وسإلم: (ما عإليه الله صلى
أبممو رأى ما أرى ما - قال: (قلت: والله بدر أسإرى في رأيك
قريممب فلن مممن تمكني أن أرى ولكني ،عإنه الله رضي بكر

عإقيممل مممن عإليا وتمكن عإنقه، فأضرب عإنه الله رضي لعمر
عإنقممه، فيضرب أخيه فلن من حمزة وتمكن عإنقه، فيضرب

هممؤلءا للمشركين، هوادة قلوبنا في ليس أن الله يعلم حتى
اللممه صملى اللممه رسإممول فهوى وقادتهم، وأئمتهم صناديدهم

ممما يهمموى ولممم عإنممه اللممه رضممي بكر أبو قال ما وسإلم عإليه
عإمممر قممال الغممد ممن كممان فلمما الفممداءا)، منهممم وأخذ قلت،
وسإمملم عإليممه اللممه صلى النبي إلى : (فغدوتاعإنه الله رضي
أنت يبكيك فقلت: ما يبكيان، وهما عإنه الله رضي بكر وأبي

تباكيت بكاءا أجد لم وإن بكيت، بكاءا وجدتا وصاحبك؟! فإن
عإممرض وسإمملم: "للممذي عإليممه الله صلى النبي قال لبكائكما،

عإممذابكم عإلممي عإممرض لقممد الفداءا أخذهم من أصحابك عإلى
كممان وجممل: {ممما عإز الله وأنزل الشجرة..."، هذه من أدنى
إلممى الرض...}ُ، فممي يثخممن حممتى أسإممرى له يكون أن لنبي

الغنممائم، لهممم فأحممل طيبمما}ُ، حلل غنمتم مما قوله: {فكلوا
يمموما صممدوا بممما عإوقبوا المقبل العاما من أحد يوما كان فلما
أصممحاب وفممر سإممبعون منهممم فقتممل الفداءا، أخذهم من بدر

عإليممه اللممه صمملى النممبي عإممن وسإمملم عإليممه اللممه صلى النبي
رأسإممه، عإلممى البيضممة وهشمممت ربمماعإيته، وكسممرتا وسإمملم،
َلّما فأنزل وجهه، عإلى الدما وسإال َو َأ ُكْم الله: { ْت َب َبٌة َأَصا إصي ُم
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ْد ُتْم َق ْب َها َأَص ْي َل ْث ُتْم إم ْل ّنى ُق َذا َأ َو ُقْل َه إد إمْن ُه ْنمم ُكْم إعإ إسمم ُف ْن إإّن َأ
ّلَه َلى ال ٍءا ُكّل َعإ إديٌر}ُ بأخممذكم َشْي مسمملم الفممداءا) [ورواه َق

.22والترمذي] ،2690 داود وأبو ،1763

هممذا فممي تفسمميره فممي الطممبري سإطره ما أجمل وما
ًا، المذكور المعنى ْد هممذه يقول: (فممي حيث سإلف َقمم اليممة: {

َنْت ُكْم َكا ٌة َل َو َنٌة ُأسْإ إهيممَم إفممي َحَس ْبَرا إذيَن إإ ّلمم َعممُه َوا ْذ َم ُلوا إإ َقمما
إهْم إم ْو َق ّنا إل ُءا إإ ُكْم ُبَرآ ْن إمّما إم ُدوَن َو ُب ْع إن إمْن َت إه ُدو ّل َنا ال َفْر ُكممْم َك إب

َدا َب َنا َو َن ْي ُكُم َب َن ْي َب ُة َو َو َدا َع ْل ُءا ا ْغَضمما َب ْل ًا َوا َبممد ّتممى َأ ُنمموا َح إم ْؤ إه ُت ّل إبممال
ُه َد ْوَل إإّل َوْح إهيَم َق ْبَرا إه إإ إبي إفَرّن َإل ْغ َت إلُك َوَما َلَك ََلسْإ إمممَن َلَك َأْم

إه ّل ٍءا إمْن ال َنا َشْي ّب ْيَك َر َل َنا َعإ ْل ّك َو ْيَك َت َل إإ َنا َو ْب َن ْيَك َأ َل إإ إصمميُر}ُ، َو ْلَم ا
اللممه رسإممول أصممحاب مممن بممه للمممؤمنين ذكره تعالى يقول
أسإمموة المؤمنممون أيهمما لكممم كممان قد وسإلم؛ عإليه الله صلى

الرحمممن خليممل إبراهيممم فممي حسممنة قممدوة يقممول؛ حسممنة،
يممونس حممدثني كممما اللممه، أنبياءا من معه والذين به، تقتدون

عإممز اللممه قممول فممي زيد ابن قال: قال وهب ابن أخبرنا قال
والمذين إبراهيممم فمي حسمنة أسإموة لكمم كمانت {قمد وجمل

إنمما لقومهم قالوا وقوله: {إذ النبياءا، معه الذين قال معه}ُ؛
قممالوا حيممن يقممول؛ الله}ُ، دون من تعبدون ومما منكم برآءا

إنمما القمموما أيها الطاغوتا؛ وعإبدوا بالله كفروا الذين لقومهم
اللهممة مممن اللممه دون مممن تعبممدون الممذين ومممن منكممم برآءا

العممدواة وبينكممم بيننمما وبممدا بكممم وقمموله: {كفرنمما والنممداد،
ثنمماؤه جممل يقممول وحممده}ُ، بممالله تؤمنمموا حتى أبدا والبغضاءا

ممما أنكرنا بكم؛ كفرنا الكفرة لقومهم أنبيائه قيل عإن مخبرا
مممن تعبممدون وما عإبادتكم وجحدنا بالله الكفر من عإليه كنتم
العممدواة وبينكممم بيننمما وظهممر حقمما، تكممون أن اللممه، دون

ول سإممواه، ممما وعإبممادتكم بممالله كفركممم عإلممى أبدا والبغضاءا
حممتى يقول وحده}ُ؛ بالله تؤمنوا {حتى هوادة، ول بيننا صلح

وقوله: {إل بالعبادة، وتفردوه فتوحدوه وحده بالله تصدقوا
مممن اللممه من لك أملك وما لك لسإتغفرن لبيه إبراهيم قول

فممي حسممنة أسإوة لكم كانت قد ذكره؛ تعالى يقول شيءا}ُ؛
مممن ذكرناهمما، الممتي المممور هممذه فممي معممه والممذين إبراهيم
قممول فممي إل ممموالتهم، وتممرك ومعمماداتهم الكفممار مباينممة
فيه) أهم لكم أسإوة ل فإنه لك، لسإتغفرن لبيه إبراهيم

لعبمماده تعممالى اللممه: (يقممول رحمممه كممثير ابممن وقممال
وعإممداوتهم الكممافرين بمصممارمة أمرهممم الممذين المممؤمنين
فممي حسممنة أسإوة لكم كانت {قد منهم؛ والتبري ومجانبتهم

ابن تفسير من نقلتها عإنه الله رضي عإمر قصة من ذكره مضى ما 22
ومسمملم أحمممد، للممماما وعإزاها الله رحمه بطولها سإاقها حيث كثير،
والترمذي. داود وأبي
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{إذ معممه، آمنمموا الممذين وأتبمماعإه أي معممه}ُ، والممذين إبراهيم
تعبممدون ومممما منكم تبرأنا أي منكم}ُ؛ برآءا إنا لقومهم قالوا
{وبممدا وطريقكممم، بممدينكم أي بكم}ُ؛ {كفرنا الله، دون من
ُشممرعإت وقممد يعنممي أبممدا}ُ؛ والبغضمماءا العممداوة وبينكممم بيننا

كفركممم عإلممى دمتممم ممما بيننمما، الن مممن والبغضمماءا العممداوة،
وحده}ُ؛ بالله تؤمنوا {حتى ونبغضكم، منكم نتبرأ أبدا فنحن

وتخلعمموا لممه شريك ل وحده فتعبدوه الله توحدوا أن إلى أي
والنداد) أهم الوثان من معه تعبدون ما

ن محممد الشمخ أبنما السنية" قمال "الدرر وفي عإبمد ب
والطعممن دينهممم، وعإيممب تكفيرهممم الدين؛ الوهاب: (وإظهار

إليهم والركون مودتهم من والتحفظ منهم، والبراءاة عإليهم،
ًا فقممط؛ الصمملواتا فعممل وليممس واعإممتزالهم، للممدين، إظهممار

ذبيحتهممم نأكممل ول الصمملة فممي نعممتزلهم إنمما القائممل؛ وقول
مممما بممد ل بممل وحممده الممدين إظهار في يكفي ل لكن حسن،
ذكر).

تعممالى: اللممه رحمممه عإممتيق بممن حمممد الشمميخ وقممال
يوحد لم لمن والبغضاءا العداوة باسإتمرار التصريح (والمراد

ًا ذلك حقق فمن ربه، منممه يعلمه حتى به وصرح وعإملً، عإلم
مممن كممان. وأممما بلد أي من الهجرة عإليه تجب لم بلده، أهل
ويحممج، ويصمموما يصمملي تممرك إذا أنممه ظن بل كذلك، يكن لم

زبممدة عإممن وغفممول بالدين، جهل فهذا الهجرة، عإنه سإقطت
لهممل فيهمما الحكممم كممان إذا البلد فممإن المرسإمملين، رسإممالة
ل فهممم القمممار، وأهممل الخمور وشربة القبور، عإباد الباطل،
ممموطن وكل الطواغيت، وأحكاما الشرك بشعائر إل يرضون

والسممنة للكتماب ممارسإممة أدنممى له من يشك ل كذلك يكون
عإليممه اللممه صمملى الله رسإول عإليه كان ما غير عإلى أهله أن

].5 ط؛418  و413 ص1السنية: ج ) [الدرروسإلم

وهمو: هممل أل الن حممتى لمي يتضمح لممم أمر هنا ويبقى
فقممط، ذلممك منك يعرفا أن العداوة إعإلن مسألة في يكفي
ُلوا لقوله َقا َنا تعالى: { ْع إم ُهْم َفتًى سَإ ُكُر ْذ َقاُل َي إهيُم}ُ، َلُه ُي ْبَرا إإ
لهممم يوصلون الذين حضرة أو بحضرتهم، تتكلم لم ولو حتى

ومسممموع مرتفممع بصمموتا ذلممك إعإلن من بد ل أو الحديث؟
المرين، يجد السنة للنصوص المتأمل حيث مكان؟ كل في
ومممن أعإممدائه قبل من عإنه ُيعرفُا ل الذي أن في التفاق مع

أنممه ودينهممم، والمرتممدين الكافرين من تبريه المؤمنين؛ قبل
ًا عإليه يجب ًا وجوب الممتي الظهار طرق بأي ذلك إظهار حتمي
فممرض فممالهجرة وإل وأبينهمما، صممورة بأوضممح الغممرض تؤدي
بتركها.  ويأثم القدرة مع عإليه
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ًا عإاشر
الهجرة طريق عإلى أسإس

 أولً:

وإخلص الهجممر فممي الجممر احتسمماب للمهمماجر ينبغممي
ًا لدينه نصرة هاجر وأنه تعالى، لله النية الفتممن من به وفرار

ًا سإيجد أنه ل ليممس المقصممود لن وسإعة، الرض في مراغم
فحسب. الرزق

عإنممد النساءا لسورة تفسير في كثير ابن لنا ينقل حيث
إجْر َوَمممْنتعممالى: { قموله َهما إل إفممي ُي إبي إه سَإم ّلمم ْد ال إجمم إفمي َي

إض َْلْر ًا ا َغم ًا ُمَرا إثير َعًة}ُ، َك رحمممه قتممادة يقول: (قممال َوسَإ
الهممدى، إلممى الضممللة مممن واللممه، اليممة: إي تفسير في الله

 أهم23الغنى) إلى القلة ومن

ًا والمتوقعممة المتنوعإممة النفممس مخمماوفا تعالج الية إذ
أن دون العذبممة الماني يمنيها فل الهجرة، خطر تواجه وهي
اليممة تتمممة كممانت لهممذا الممدعإوة، سإممبيل فممي المتمماعإب تنال

َوَمْن إه إمْن َيْخُرْج { إتمم ْي ًا َب إجر َهمما َلممى ُم إه إإ ّلمم إه ال إل ُثممّم َوَرسُإممو
ْكُه إر ْد ْوتُا ُي ْلَمم ْد ا َقم َع َف َقمم ُه َو َلمى َأْجمُر إه َعإ ّلمم َكماَن ال ّلمُه َو ال
ًا ُفور ًا}ُ، َغ إحيم ًا َر ًا. متوقع موتا هناك إذ أيض

"الممدرر فممي حسممن بممن الرحمممن عإبممد الشمميخ قممال
والعز السلمة الهجرة أهل عإلى الغالب كان السنية": (وإن

عإنممه اللممه رضممي اللممه لرسإممول جرى كما والنصر، والتمكين
ًا وأتباعإه ًا، سإلف وتعلممو شممك، ول الجهمماد يحصممل وبهمما وخلفمم

الهجممرة ومصممالح اللممه بطاعإممة الرض في ويعمل الله كلمة
إذيَن قممال كممما تحصممر، أن مممن أكممثر الدنيا في ّلمم َوا تعممالى: {

إه إفي َهاَجُروا ّل إد إمْن ال ْع إلُموا َما َب ُهْم ُظ ّن َئ ّو َب ُن َيا إفي َل ْن ّد َنًة ال َحَس
ََلْجُر إة َو إخَر َبُر اْل ْك ْو َأ ُنوا َل َلُموَن}ُ) أهم َكا ْع يسير. بتصرفا َي

.99 آية النساءا، سإورة كثير ابن تفسير 23
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مممن لكممثير حصل مثلما يحصل ل لكي التنبيه وجب لذا
قبممل مممن المغممرب أو الجزائممر فممي دعإوا عإندما المسلمين،

وسإممعة بالمراغم ووعإدوا للهجرة، الجهاد درب عإلى إخوانهم
ًا وجممدوا بل ذلك، يجدوا لم فلما والعيش، الرزق أشممد ضمميق

ًا ألسممنتهم لكت منه؛ فروا قد كانوا الذي الضيق من ألفاظمم
الله ظنهمم بسموءا تشمعر حيمث مغبتهما، من عإليهم يخشى ب
ًا النقائص من وغيره الظن سإوءا عإن الله تعالى ًا.  عإلو كبير

ًا: ثاني

ل وهنمما الحرب، ودار الكفر، دار مسألة من يتحقق أن
لممم الممتي الدار في المسلمين عإلى الهجرة نوجب أن ينبغي
يسممتطع لممم إذا - إل ممماردين - كبلممد المركبممة – حالهمما يتبين
– فيها دينه إظهار المرءا

عإنهمما، اللممه رحمممه تيميممة ابن السإلما شيخ سإئل حيث
بلمد أما حمرب بلمد هي هل ماردين بلد عإن سإئل عإندما فقال

بلد إلممى الهجممرة بها المقيم المسلم عإلى يجب وهل سإلم؟
وسإمماعإد يهمماجر ولممم الهجرة عإليه وجبت وإذا ل؟ أما السإلما

وهممل ذلممك؟ فممي يممأثم هل ماله، أو بنفسه المسلمين أعإداءا
ل؟ أما به وسإبه بالنفاق رماه من يأثم

لله. الجواب: (الحمد

فمي كممانوا، حيممث محرممة وأممموالهم المسمملمين دماءا
السإمملما دين شريعة عإن الخارجين وإعإانة غيرها، أو ماردين

إن بهمما والمقيم غيرهم، أو ماردين أهل كانوا سإواءا محرمة،
وإل عإليممه، الهجممرة وجبممت دينممه إقامممة عإممن عإمماجزا كممان

بممالنفس المسمملمين لعدو ومساعإدتهم تجب، ولم اسإتحبت
بأي ذلك من المتناع عإليهم ويجب عإليهم، محرمة والموال

لممم فممإذا مصممانعة، أو تعريممض أو تغيممب مممن أمكنهم طريق
ورميهممم عإموممما سإممبهم يحممل ول تعينممت، بممالهجرة إل يمكن

الصممفاتا عإلممى يقممع بالنفمماق والرمممي السممب بممل بالنفمماق،
أهممل بعممض فيهمما فيممدخل والسممنة، الكتمماب فممي المممذكورة

وغيرهم.  ماردين

فيهمما مركبممة فهممي سإمملم؛ أو حممرب دار كونهمما وأممما
أحكمماما عإليها يجري التي السلم دار بمنزلة ليست المعنيان،
الممتي الحرب دار بمنزلة ول مسلمين، جندها لكون السإلما،

بممما فيهمما المسمملم يعامممل ثممالث، قسممم هي بل كفار، أهلها
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يسمتحقه) بمما السإملما شممريعة عإن الخارج ويقاتل يستحقه
أهم

أن المممرءا ًيسممتطيع آنفمما المممذكورة الحالممة هممذه وفي
ًا كممان إن الوجوب، دون الهجرة باسإتحباب يقول؛ مسممتطيع
وإن صممريح، صحيح دليل بل الخرين يؤثم ل كي دينه، إظهار

شك.  ول واجبة فالهجرة دينه إظهار يستطع لم

ًا: ثالث

عإلى ويجب العامي، عإلى يجب ل ما العالم عإلى يجب
ليممس مممن عإلممى يجممب ل ممما الممدعإوة مصمملحة بممه تقوما من

إيجمماب لممذا واجممب، فهممو بممه إل الممواجب يتممم ل وممما كذلك،
وإيجابها الفراد، عإلى كإيجابها ليس الجماعإاتا عإلى الهجرة

السإمملما مصمملحة مجيئهم وراءا من تكمن الذين الفراد عإلى
وراءا من ليس الذين الفراد عإلى كايجابها ليس والمسلمين

والعممبرة بهممم، الخريممن وإرهمماق والعنمماءا، التعب إل مجيئهم
ديممن فالمسممألة اليمانيممة، العواطممف ل الشممرعإي بالممدليل
وشرع.

ًا: رابع

فممي قدامممة ابممن قممرره الممذي النمموع عإممن نغفممل ل
مممن وهممو عإليممه؛ تجممب ول له تستحب "المغني" قائلً: (من

دار فممي وإقممامته دينممه، إظهممار مممن يتمكن لكنه عإليها، يقدر
المسلمين، وتكثير جهادهم، من ليتمكن له، فتستحب الكفر

ورؤيممة ومخممالطتهم، الكفممار، تكثير من ويتخلص ومعونتهم،
بممدون دينه واجب إقامة لمكان عإليه تجب ول بينهم، المنكر

وسإمملم عإليممه اللممه صلى النبي عإم العباس كان وقد الهجرة،
رأى مممن عإلممى يشممدد ل لكممي إسإلمه) أهممم، مع بمكة مقيما
المؤكد. الندب وإنما الهجرة، وجوب عإدما

ًا:  خامس

إلممى فيه هو الذي المكان من المؤمن يهاجر أن ينبغي
موضمع إلمى إل عإليمه الهجرة تجب لم وإل منه، أفضل هو ما

الكفممر دار مممن فيهاجر المعاصي، من لجله هاجر عإما خلى
إنصمافا دار إلمى وعإصميان ظلمم دار وممن السإلما، دار إلى

إلممى عإصاة دار ومن شر، إلى شر من النتقال أما وإحسان،
المفمماوز بقطممع النفممس إتعمماب إل فيممه فليممس عإصمماة؛ دار

المال. وضياع الحال وشتاتا
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فممي منتشممرا العصيان كان بل إحسان دار يجد لم وإذا
فيممه الممذي موضممعه مممن يهمماجر أن عإليممه وجممب البلممدان؛
فيممه ممما أو المعاصي، من دونه فيه ما إلى ظاهرة المعاصي

الموضممع يكمون أن نحممو الممواجب، تممرك فيممه مما إلى المنكر
غيممره وفممي ينكممر، ول والظلم الزنى فيه يظهر فيه هو الذي
إلممى ينتقممل أن عإليممه يجممب فممإنه الزنممى، دون الظلممم يظهر

فممي لن الخممرى، دون المعصمميتين إحدى فيه الذي الموضع
بتصرفا]. المهذب، [التاج خيارا الشر

عإلممى الهجممرة نمموجب أن الن يسممتقيم وأقممول: هممل
أخفممى فيها الشرك لكن 24حالها في مختلف بلد من المؤمن

البلممد هممذه حممال يتممبين ولم إليها الهجرة يريد التي البلد من
فممي أصممحابها جديممة يسمممع أو يممرى أن سإمموى البيممان، حممق

بعد، تظهر لم للسإلما الحقيقة الرؤية أن إل السإلما، تطبيق
ًا دخن، فيه خبر إنما ًءا الشرك، مسألة وخصوص شممرك سإمموا

أطممره، فممي الجديممة مسممألة من قلق في نحن الذي القباب
مممع التشممريع شممرك إغفممال يعنممي ل القباب، شرك وقولي؛

شرك أو الكافرة، الدول وعإبادة تعظيم شرك أو تعالى، الله
أو... الكممافرة العظمممى الممدول لرغبممة تلبيممة الجهمماد تعطيل

للسإلما. المدعإية الدول من كثير في أو... المتمثل

أننممي القبمماب"؛ "شممرك قممولي مممن يفهم ل أن وأرجو
إنممما بممه، والعمممل الله شرع تطبيق في الجادون أولئك المز

قبممل للمهمماجر تظهممر أن يجممب الممتي للصممورة بيممان مجممرد
ً أدراجه عإلى يعود ل لكي هجرته، لمممن كممأداءا عإقبممة مشممكل

الهجرة. يريد

ًا: سإادسإ

عإممذر لغيممر مهمماجره مممن يرجممع أن همماجر لمن يجوز ل
الذنوب. كبائر من لكبيرة مرتكب فهو وإل شرعإي،

معرض في اللطيف عإبد بن الله عإبد الشيخ قال ولقد
الله صلى الرسإول نصه: (وأخبر ما الرطاوية لهل نصيحته

الباديممة إلى هجرته من خرج ثم هاجر، رجل عإن وسإلم عإليه
يبقممى والممذي ذلممك، فعممل مممن ملعممون صغرى، فقال: "ردة

ثممم هاجر ممن الله عإند أحسن إسإلمه، ويحسن باديته عإلى
ًا الرطاويممة أهممل من وبلغني: أن ،25هجرته" من خرج أناسإمم

وهذه البادية، إلى الهجرة عإن الخروج يريدون وبنوا هاجروا
خلفا مسمألة لغيرنمما فالمسممألة حممرب أو كفر دار أنها رجحنا وإن 24

نؤثمهم؟! فهل لدلته، قوي
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الكممبرى، الردة في يقع أن فعلها من يأمن ل عإظيمة مصيبة
الهممدى، لممه تممبين ممما بعممد مممن عإقبيه عإلى ارتد ممن ويكون

عإلممى واسإممتقيموا ورابطمموا وصممابروا واصبروا ذلك فاحذروا
ًا، الله نعمة بدل ممن تكونوا ول ربكم، أمر اللممه وأسإأل كفر
اللممه ورحمممة عإليكممم والسمملما والهدايممة، التوفيممق ولكم لي

 أهم26وبركاته)

التعممرب "بمماب الفتممح: (قمموله؛ في حجر ابن قال لهذا
مممع السممكنى أي الثقيلة، والراءا المهملة بالعين الفتنة"، في

الممتي البلممد مممن المهاجر ينتقل أن وهو اللف بفتح العإراب
إذ وكممان أعإرابيا، هجرته بعد فيرجع البدو فيسكن منها هاجر
بالفتنممة، وقيممده ذلك، في الشارع له أذن إن إل محرما، ذاك

كممما الفتممن حلممول ثم ذلك، في الذن من ورد ما الى إشارة
لممما الفتنممة، زمممن فممي بمنعممه وقيل الباب، حديثي ثاني في

السمملف نظممر ولكممن الحممق، أهممل خممذلن مممن عإليممه يترتب
الفتممن واعإممتزل السمملمة آثممر مممن فمنهممم ذلممك، في اختلف
مممن ومنهم طائفة، في عإمر وابن مسلمة بن ومحمد كسعد
قممال: (وأخممرج أن إلممى الجمهممور...)، وهممم القتممال باشممر

الربمما آكممل اللممه "لعن رفعه؛ مسعود بن حديث من النسائي
أعإرابيا"). هجرته بعد "والمرتد وفيه؛ وموكله... الحديث"،

بعممد رجممع مممن "النهايممة": (كممان فممي الثيممر ابممن قممال
كالمرتد). يعدونه عإذر بل موضعه إلى هجرته

فممي جمماءا ممما الكممبرى: (بمماب الممبيهقي سإممننن وفممي
إسإممحاق بممن بكر أبو أنبأ الحافظ الله عإبد أبو أخبرنا التعرب؛

بممن عإمممرو حممدثني حنبممل بممن أحمممد بممن الله عإبد أنبأ الفقيه
عإممن العإمممش عإن الرملي عإيسى بن يحيى ثنا الناقد محمد

الله رضي الله عإبد قال: قال مسروق عإن مرة بن الله عإبد
عإلممماه، إذا وشمماهداه ومممؤكله الربمما آكممل اللممه "لعممن عإنممه

بعممد أعإرابيا والمرتد الصدقة، ولوي والمؤتشمة، والواشمة
عإليممه اللممه صمملى محمممد لسممان عإلممى ملعونممون الهجممرة،
الثمموري ورواه هكممذا، عإيسممى بممن يحيممى بممه تفممرد وسإمملم"،

الحارث). بن مرة بن الله عإبد عإن العإمش عإن وغيره
رواه الشمميخ ولعممل له، وجود ول عإليه أعإثر لم اللفظ بهذا الحديث 25

رضممي سإمممرة بممن جابر حديث من الطبراني عإند والحديث بالمعنى،
بعممد بممدا مممن الله لعن الهجرة، بعد بدا من الله بلفظ: (لعن عإنه الله

قممال الفتنممة)، فممي المقمماما مممن خير البدو فإن الفتنة في إل الهجرة،
أعإرفهممم) لممم من وفيه الطبراني، الزوائد: (رواه مجمع في الهيثمي

كلما ضمممن قليل بعد سإيأتي الذي النسائي حديث له يشهد ولكن أهم
البيهقي. حديث سإيأتي وكذا حجر ابن
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الفتنممة؛ فممي فيممه الرخصممة فممي جمماءا ما قال: (باب ثم
إبراهيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ الله عإبد بن محمد أخبرنا

بممن وداد الثقفممي سإممعيد بممن قتيبممة ثنمما سإمملمة بممن أحمممد ثنا
عإبيممد أبممي بممن يزيممد عإن إسإماعإيل ثنا قال الفاريابي مخراق

بممن يمما فقممال؛ الحجمماج عإلممى دخل أنه الكوع؛ بن سإلمة عإن
الهجرة؟! قممال: ل بعد تعربت عإقبيك، عإلى الكوع! ارتددتا

البممدو، فممي لي أذن وسإلم عإليه الله صلى الله رسإول ولكن
سإعيد. بن قتيبة عإن الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه

الحسممين أبممو أخممبرني الحممافظ اللممه عإبممد أبممو وأخبرنا
قتيبممة ثنا إسإحاق بن محمد العباس أبو أنبأ يعقوب بن محمد

قتممل لممما ثممم قال؛ عإبيد، أبي بن يزيد عإن حاتم ثنا سإعيد بن
الربمذة إلمى سإملمة خمرج عإنمه اللمه رضمي عإفان بن عإثمان
قبممل حممتى هنمماك يزل فلم أولد، له وولد امرأة هناك وتزوج

قتيبة). عإن البخاري - رواه المدينة - يعني فنزل يموتا، أن

الثممار" "مشممكل فممي اللممه رحمه الطحاوي جمع ولقد
ذكممره - بعممد بقمموله الرخصممة وأحمماديث النهممي أحمماديث بين

الكمموع بممن سإمملمة وفيممه: (أن عإنه الله رضي سإلمة لحديث
ن بريمدة فلقيه المدينة قدما عإمن فقمال: ارتمددتا حصميب ب

مممن إذن فممي اللممه! إنممي سإمملمة؟! فقممال: معمماذ يمما هجرتك
اللممه رسإممول سإمممعت إني وسإلم عإليه الله صلى الله رسإول
الرياح انتسموا أسإلم، يا يقول: ابدوا وسإلم، عإليه الله صلى

فممي ذلممك يضممرنا أن نخممافا إنمما فقممالوا؛ الشممعاب، واسإكنوا
وسإملم: أنتمم عإليمه اللممه صملى اللممه رسإممول فقممال هجرتنا؟

كنتم). حيث مهاجرون

أسإلم خروج رويت ففيما قائل؛ الطحاوي: (فقال قال
ممما خلفا وهذا العإرابية، الدار إلى الهجرة بدار القامة من

البمماب! هممذا قبممل الذي الباب في رويته ما يوجبه مما رويته
أن وعإممونه؛ وجممل عإممز اللممه بتوفيممق ذلك في له جوابنا فكان
إن من الباب هذا قبل الذي الباب في رويناه الذي رسإممول لع
هممو هجرتممه بعممد أعإرابيمما المرتممد وسإمملم عإليه الله صلى الله

مممن به يخرج ارتدادا كذلك المرتد - عإلى أعإلم - والله عإندنا
ل الممتي العإرابيممة إلممى الطاعإممة عإليممه تمموجب الممتي الهجممرة

خلفممه عإلممى كممانوا بممل كذلك يكونوا لم وأسإلم معها، طاعإة
فيممما وسإمملم عإليممه اللممه صلى الله رسإول عإنهم بينه قد مما

قممال: (وكممان أن إلممى عإنهمما...)، الله رضي عإائشة عإنه روته
ل الممذي التبممدي هممو المممذموما التبممدي أن دل قد ما ذلك في

فهممو ذلك؛ بخلفا هو الذي التبدي فأما دعإوا، إذا أهله يجيب
كتابه في العإراب وجل عإز الله ذكر وقد بالحضرة، كالمقاما
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ل أن وأجممدر ونفاقا كفرا أشد أنهم وأخبر فذمهم موضع في
موضممع في وذكرهم رسإوله، عإلى الله أنزل ما حدود يعلموا

إمَن باليمان، فوصفهم كتابه من آخر َو إب فقال: { ْعإَرا َْل َمْن ا
إمُن ْؤ إه ُي ّل إما إبال ْو َي ْل إر َوا إخ ُذ اْل إخ ّت َي ُق َممما َو إفمم ْن َبمماتٍا ُي َد ُقُر ْنمم إه إعإ ّلمم ال

إتا َوا َل إل َوَصمم َهمما َأل الّرسُإممو ّن َبممٌة إإ ُهممْم ُقْر ُهُم َل ُل إخ ْد ُي ّلممُه سَإمم إفممي ال
إه إت ّلَه إإّن َرْحَم ُفوٌر ال إحيممٌم}ُ، َغ المممذمومون العإممراب فكممان َر

عإليه الله صلى الله رسإول عإن يغيبون الذين هم تلونا؛ فيما
عإليممه ينزلهمما الذي وجل عإز الله أحكاما يعلموا ل حتى وسإلم

خلفهممم هممو مممن وكان لسانه، عإلى يجريها التي فرائضه ول
عإليهمما حمممدهم الممتي المور من به وجل عإز ذكرهم ما منهم
ممممن عإليهم الله رضوان السإلميون فكان بها، عإليهم وأثنى
التوفيق). نسأله والله يفارقه، ل كمن فكانوا ذلك في دخلوا

مممن أكممثر إقامممة "جممواز مسممألة؛ في الخلفا كان لذا
وذلممك النسممك"، إنقضمماءا بعممد مكة في للمهاجرين أياما ثلثة
لدين نصرة إليها وهاجر للمدينة، جاءا الذي المهاجر حق في

بممن العلءا عإممن ومسمملم البخمماري حديث في جاءا حيث الله،
صمملى اللممه رسإول يقول: سإمعت عإنه الله رضي الحضرمي

الصممدر بعممد ثلث، إقامممة يقممول: (للمهمماجر وسإلم عإليه الله
عإليها. يزيد ل يقول؛ كأنه مكة)، من

ًا الفتممح، قبممل وهممذا وطنممه، إلممى الرجوع له يجوز ل إذ
عإلممى الحكممم اختلممف إسإمملما دار وصارتا مكة فتحفت فلما
إلى فليرجع ذلك في المزيد أراد ومن العلم، أهل بعض رأي

بمماب؛ النصار"، "مناقب حجر، لبن وشرحه البخاري صحيح
صممحيح وكممذا نسممكه"، انقضمماءا بعممد بمكمة المهمماجر "إقامممة
للمهاجر". بمكة القامة "جواز باب؛ النووي، شرح مسلم

لمالممك نصممه: (احتممج ممما ذلممك فممي حممزما ابن ويقول 
صمملى اللممه رسإول عإن الثابت بالخبر ومقلدوهما والشافعي

عإليممه أنممه الحضممرمي بممن العلءا طريق من وسإلم عإليه الله
ثلثمما"، نسممكه انقضمماءا بعممد المهمماجر قممال: "يمكممث السلما

للمهماجرين وسإملم عإليمه الله صلى الله رسإول قالوا: فكره
اللممه فممي عإنهمما فممأخرجوا أوطممانهم كانت التي بمكة القامة
لمموجهه أوطممانهم عإن غرباءا وجل عإز ربهم يلقوا حتى تعالى

النسك) أهم تماما بعد ثلثا بها المقاما لهم أباح ثم وجل، عإز

مممن فيها يقع قد التي الهوة خطورة ذلك بعد لنا يتضح
عإممذر بممدون إليهمما رجممع ثممم الحممرب أو الكفممر دار مممن هاجر

ب. الحر أو الكفر من عإليه ماهي عإلى وهي شرعإي
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ًا: سإابع

ًا؛ الهجممرة عإدما لوازما من المنكممراتا، مشمماهدتا غالبمم
وانشمراح ومموادتهم والسميئاتا، المعاصمي أربماب ومداهنة
ًا، بعضممه ويجممر يتممداعإى الشممر فممإن لهممم، الصممدر فل بعضمم
مممن بد ول المور، هذه بدون أظهرهم بين هو عإمن يرضون
ذكممره مممما ذلممك غيممر - إلممى هممواهم فممي والمبادرة رضاهم
- حسن بن الرحمن عإبد العلمة

هممذه يفمارق أن هجرتممه؛ لمموازما ممن فممإن همماجر ولو 
ًا، المذكورة المور هجرته.  فائدة ما وإل آنف

ًا:    ثامن

فاسإممقين، دار أو إيمممان، دار أو كفممر، دار الرض كممون
سإممكانها، بحسب عإارضة صفة هي بل لها لزمة صفة ليست

المؤمنممون سإممكانها أرض فكممل بممه، تحكممم الممذي والحكممم
اللممه أوليمماءا دار فهممي تعممالى؛ الله بشرع وحكمت المتقون،

بغيممر حكمممت أو الكفار، سإكانها أرض وكل الوقت، ذلك في
سإممكانها أرض وكممل الوقت، ذلك في كفر دار فهي السإلما؛
غيممر سإممكنها فممإن الوقت، ذلك في فسق دار فهي الفساق؛

ًا دارهم، فهي بغيرهم وتبدلت ذكرنا ما فممي يقممال كممما تمام
أو ظلممم، دار أو فسممق دار صار أو بخمارة تبدل إذا المسجد

دار وكممذلك سإممكانه، بحسممب كممان بالله، فيها يشرك كنيسة
فيممه اللممه يعبممد مسممجدا جعلت إذا ونحوها والفسوق، الخمر

يصممير الصالح الرجل وكذلك يكون، ما بحسب كان وعإز جل
نحممو أو كافرا يصير المؤمن أو مؤمنا، يصير والكافر فاسإقا،

حال. إلى حال من الحوال، انتقال بحسب كل ذلك،

آمنممة كممانت قريممة مثل اللممه تعالى: {وضرب قال وقد
وهمى كفمر، دار كمانت لما مكة في نزلت مطمئنة... الية}ُ،

إليممه، اللممه أرض وأحممب الله، أرض خير نفسها في زالت ما
روى فقممد بهمما، تحكممم الممتي والشممرعإة سإممكانها أراد وإنممما

أنممه وسإمملم عإليممه اللممه صمملى الله لرسإول مرفوعإا الترمذي
اللممه أرض لخير إنك بالحزورة: (والله واقف وهو لمكة قال

منمك أخرجمموني قمومي أن ولمول الله، إلى الله أرض وأحب
اللممه أرض وأحممب الله أرض رواية: (خير وفى خرجت)، لما

وكممان ورسإمموله اللممه إلممى اللممه أرض أحممب أنهمما فبين إلي)،
بالمدينة. مقامه
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ويقممول؛ المهمماجر، المسمملم يتسمماءال أن ينبغممي ل لممذا
مفضول؟! إلى فاضل بلد من أهاجر كيف

الفاضمممل بمسمممألة ليسمممت العمممبرة أن والجمممواب؛
أمممر وسإمملم عإليممه اللممه صمملى الله رسإول ولن والمفضول،

إذ دونهمما، هممو ممما إلى إليه وأحبها الله، بلد خير من بالهجرة
للبلد يعممرض الممذي العممارض بالوصف معلق والحكم العبرة
الحكممم يعلممق ولم ومكانها، ومنزلتها فضلها عإن النظر بغض
تعممالى، اللممه بمأمر يزول سإوفا العارض الوصف فهذا بذلك،
البلد. لتلك اللزما الوصف ليعود

"أحكممماما فمممي العربمممي ابمممن وقمممول بكلما عإمممبرة ول
ليممس فهممذا القيامة"، يوما إلى إسإلما دار مكة "أن القرآن"؛

ًا، دليل عإليه ول عإنهممم، عإممرفا ول الصحابة عإن أثر ول إطلق
الجميممع، عإممن اللممه رضممى بعممدهم ومممن الصالح السلف عإن

عإليهمما يطممرأ أن فممي غيرهمما مثممل مثلهمما اللممه شممرفها فمكة
أنهمما عإنهمما ويقممال توصممف أن أو كفر، دار وأنها الكفر وصف

شممرفها الطويممل تاريخهمما مممدى عإلى حالها وهذا إسإلما، دار
تفتممح لكممي الجيمموش لهمما تجيممش كممانت حممق بممأي وإل الله،

جد؟! وما الزمن من غبر فيما وأهله، للسإلما

الختاما
السإمملما أحكاما فيها تظهر التي السإلما دار أن شك ل
تظهر التي هي الكفر ودار تدليس، ول مرية غير من مطبقة

كممل هي الحرب ودار السإلما، أحكاما عإلى الكفر أحكاما فيها
الدار وأن والكافرين، المؤمنين بين الحرب فيها تكون بقعة

فيهم يطبقون وحكامها مسلمون، أهلها كان ما هي المركبة
عإلممى وبقممائهم سإياسإممتهم مممع يتعممارض ل فيممما السإمملما
- والسإتبداد والقهر الظلم - عإروش عإروشهم

ًا شك ول كلما باقي، وحكمها الهجرة أصل أن في أيض
أمكممن حيممث تصممح، ول باطلة النسخ ودعإوى موجبها، حصل

)42(والجهاد التوحيد منبر



العإلما بوجوب الهجرة من دار 
الكفر إلى دار السإلما

التعممارض ومممدعإي بينهمما، تعممارض ل بممل الدلممة، بيممن الجمع
حق.  به له ليس ما متكلف

لمممن ذكممره، مضى ما عإلى الهجرة وجوب في ولشك
دار داره وكممانت دينممه، إظهممار يمكنممه ولممم عإليها، القدرة له

- مركبممة – فيهمما مختلممف الممدار كانت إن وأما حرب، أو كفر
إليهمما، المهاجر الدار في به إل يتم ل واجب هجرته في وكان
ولممم بممه وقمموتهم المسمملمين سإممواد تكممثير هجرته في وكان

تطبيق في إليها المهاجر البلد في ووثق دينه، إظهار يستطع
الهجممرة فممإن الظمماهرة، هممي السإمملما أحكاما وأن الله شرع
ممما ولن الدلة، من ذكره مضى لما كذلك، بعينه عإليه واجبة

كممذلك المممر يكممن لممم وإن واجممب، فهو به إل الواجب يتم ل
شرط غير، ل والندب والسإتحباب السنية عإلى المر فيبقى
الدين. إظهار

ً الدين بإظهار المقصود أن كما ًا قول التبري هو؛ واحد
وتسممفيههم عإممداوتهم، وإظهممار وتكفيرهممم، الكممافرين مممن

كله، هذا وإعإلن ويواليهم معهم يقف ممن والتبري ودينهم،
للممدين طمممس بممل للممدين إظهمماٌر فليممس كذلك يكن لم وما

ومعالمه.

إذا المركبممة، الممدار مسألة ومعرفته؛ بحثه ينبغي ومما
إحممداث مثل عإقباه، تحمد ل ما يحصل منها الهجرة في كان
فمي يعيثمون للطمواغيت المكمان وتمرك الخير أهل في ثلمة

ًا. الرض فساد

أن شئت ما ونقريواصفري فبيضي الجو لك خلى
تنقري

أرض مممن الهجرة حرمة يرى الشافعية وبعض لسإيما
فممي دينممه إظهممار عإلممى وقدر فيها التحيز من المسلم تمكن

والمتناع خاص، مكان في العإتزال عإلى ويقدر الحرب، دار
صار اعإتزاله مكان لن الهجرة، عإليه تحرما فهذا الكفار، من
وهممو الكفممار، حمموزة إلممى بهجرته فيعود بامتناعإه، إسإلما دار
الكفار من المتناع عإلى أهله قدر محل كل لن يجوز، ل أمر
في الملي الدين شهاب فتوى معنا مر - وقد إسإلما دار صار

قمممدر التممموخي المسممملم عإلمممى "أرغمممون" - فيجمممب أهمممل
عإليه. يبني ثم ذلك في الصواب يتحرى وأن المستطاع،

هذا
العالمين رب لله الحمد أن دعإوانا وآخر

)43(والجهاد التوحيد منبر



العإلما بوجوب الهجرة من دار 
الكفر إلى دار السإلما

أجمعين وصحبه آله وعإلى محمد نبينا عإلى الله وصلى
العالمين رب والحمدلله

بن العزيز عإبد كتبه؛
الجربوع صالح
منه الفراغ وكان
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