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 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحیمِ 

  الِھْجَرةُ 

ْنِتَقاُل ِمْن َبَلِد الُكْفِر ِإَلى َبَلِد اِإلْسَالمِ                    ُهَو اِال

 

            الِحسِّیَّةُ 1                                       2الَمْعَنِویَّةُ 

(َتْرُك َما َیْكَرُهُه اُهللا)                                             (اِالْنِتَقاُل)                

وأصحاِبه قبَل فرِض الصوِم  وِله*الهجرُة من ِبالِد المشركین إلى بالِد اإلسالِم َفْرٌض واجٌب ِبَنصِّ الكتاب والسنة وٕاجماِع اُألمَّة، وقد َفَرَضها اُهللا على رس

).426- 8 والحج" (الدرر السنیة األجوبة النجدیة،  

ْرِض َقاْلَوْا َأَلْم َتُكْن َأْرُض الّلِه َواِسَعًة َفُتَهاِجُروْا ألَ ِإنَّ الَِّذیَن َتَوفَّاُهُم اْلَمآلِئَكُة َظاِلِمي َأْنُفِسِهْم َقاُلوْا ِفیَم ُكنُتْم َقاُلوْا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفیَن ِفي ا﴿فقال اهللا تعالى: 

.٩٧النساء:  ﴾اَجَهنَُّم َوَساءْت َمِصیرً ِفیَها َفُأْوَلـِئَك َمْأَواُهْم   

ُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن ُقْل ِإن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَنآُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشیرَ ﴿و قوله تعالى فیمن ترك الجهاَد و منها الهجرُة ألجِل الدُّنیا: 

. "وال ٢٤التوبة:  ﴾َأْمرِِه َوالّلُه َال َیْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقینَ لّلُه بِ َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها َأَحبَّ ِإَلْیُكم مَِّن الّلِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبیِلِه َفَتَربَُّصوْا َحتَّى َیْأِتَي ا َكَساَدَها

 ،  ٢٦٤٥: دَ اوُ و دَ بُ أَ  ین"بیَن أَظهر المشركیقیم مسلٍم كّل  "أنا بريٌء من:  علیه وعلى آله وسلمصلى اهللا - ال رسوُل اهللا قیفسُق إال بترِك واجٍب، وقد 

).427-8الدرر السنیة، ( ٢٧٨٧: دَ اوُ و دَ بُ أَ " مثُلهُ  إنه"من جاَمَع الُمشرَك و َسَكَن معه فوقال:   

كلُّ بلٍد ال َیقِدُر المسلُم على إظهاِر دیِنه فیها ال یجوُز السفُر إلیها. – 1  

ال فْرَق بین الُمدَِّة الَقریبة والَبعیدة. – 2  

ِمن ُمواالة الكفار السُّْكنى معهم في ِدیاِرهم. – 3  

ال فْرَق بین السفِر للتِّجارِة وغیِرها. – 4  

لون ما أخَرجوا ا – 5 م و َضالِل آباِئهم.و أصحاَبه إالَّ بعَد ما صرَّحوا لهم ِبَعیِب دیِنه -  صلى اهللا علیه و على آله وسلم - لنَّبيَّ المشركون األَّوَّ  

السفر إلى بالِد الكفِر طریٌق سهٌل إلى الكفر. – 6  

َد الصلواِت الخمِس واألذاِن والصوِم وتكفیِر الكافرین والمشركین وعیِب  – 7 ین.آلهِتهم في َمجالِس المسلم لیس إظهاُر الدیِن ُمَجرَّ  

الُمقیُم بیَن المشركین والُمساِفر للتِّجارة إلیهم ُمْشَتِركون في التَّحریم. – 8  

ِدیَِّة، ولیسْت من مسائِل الِخالف" (الدرر السنیة،  ).427-8فهذه مسألة (الهجرة) هي من ُأُصوِل الشَّریعِة المحمَّ  

َل َلیِه َأْن َیَتَمنَّى َذِلَك وُیَهاِجَر وَلو ِبَقْلِبِه َذاِكًرا َقوِمن َبَلِد الُكفِر َفَعلیِه َأْن َیِفرَّ ِبِدیِنِه َأو َال َیمَنْع َنفَسُه ِمَن الِهجَرِة الَمعَنِویَِّة، عَ  َمْن َلْم َیسَتِطْع َأْن ُیَهاِجرَ **

  .٧٥النَِّساُء:  (اآلیة) ﴾ُلَهاَربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه الَقْرَیِة الظَّاِلِم َأهْ اِهللا َتَعاَلى: ﴿

 




