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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

 .الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فوصل املدينة  ،هاجر من مكة إىل املدينة ملا أذن اهلل تعاىل له باهلجرة -صلى اهلل عليه وسلم-ن نبينا أتقدم معنا 

وكان أصحابه خيرجون كل يوم إىل ظاهر املدينة يرتقبون مقدمه حىت إذا غلبتهم حرارة الشمس على الظل رجعوا  ،يوم اثنني
من اليهود على فطلع رجل  فهموا بالرجوع ؛يبق ظل يستظلون بهفخرجوا يف ذلك اليوم حىت ارتفع النهار ومل  ؛أدراجهم

أي  – بين قيلة هذا جدكم يا" :فنظر فإذا سواد مقبل فقال - على حنن من اصحنونيعين-م من آطام املدينة ط  أ  
وهذه شهادة أنطق اهلل  ،-صلى اهلل عليه وسلم-ففزع الناس إىل سيوفهم وأقبلوا يستقبلون النيب  ؛"الذي تنتظرون -مكحظ

فأتى الناس فإذا رسول  ؛"الذي تنتظرون -يعين حظكم وعزكم وشرفكم-هذا جدكم " :قالفقد تعاىل هبا ذلك اليهودي 
-فلم مييزوا بني رسول اهلل  ،اهلل بن األريقط بكر ومعهما عامر بن فهرية والدليل عبد وأبو -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل 

فعرفوا أن هذا  ؛ن الشمسع -صلى اهلل عليه وسلم-بكر يظلل النيب  وبني أيب بكر حىت قام أبو -صلى اهلل عليه وسلم
سار مع الناس حىت أتى قباء ونزل فيها ما  -صلى اهلل عليه وسلم-مث إن نبينا  ،منهم مل يلقه بعد ا؛ ألن كثرير ل اهللرسو 

مث بعد ذلك توجه إىل املدينة وصار بطون قبائل األننار كل يأخذ بناقته يريد أن ينزل عنده ويرحبون به ،شاء اهلل 
، حىت أتت (دعوها فإهنا مأمورة) :يقول-صلى اهلل عليه وسلم-وكان  ،ل عندهمويرغبونه يف النزو  "هاهنا املنعة" :ويقولون

مث قامت فمشت إىل موضع مث رجعت إىل  ،-صلى اهلل عليه وسلم-ناقته إىل موضع مسجده فربكت فلم ينزل عنها 
هذا املنزل إن شاء ) :وقال - عليه وسلمصلى اهلل-فنزل النيب  ،موضعها األول فربكت وحتلحلت وألقت جبراهنا يف األرض

عن  -صلى اهلل عليه وسلم-فسأل النيب  ،-صلى اهلل عليه وسلم-فقد أمرت هذه الناقة بتحديد موضع مسجده  ،(اهلل
فأىب رسول اهلل صلى  ،بل هنبه لك يا رسول اهلل ": وافساومهما عليه فقال ،من األننار إنه لغالمني :فقيل ؛هذا املوضع

فطفق رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  ،مث بناه مسجدا ،حىت ابتاعه منهما ،اهلل عليه و سلم أن يقبله منهما هبة
 .( )يف تفاصيل معلومة من السرية يوبقي إبان ذلك يف بيت أيب أيوب األننار  ،ينقل معهم اللنب يف بنيانه

فلما أراد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  ،النحابة رضوان اهلل عليهم اعظمهواهلجرة مفرق يف طريق اإلسالم وهلذا 
؛ ألن هجرة رخوا باهلجرةؤ أن جيعل تأرخيرا للمسلمني مجع النحابة وشاورهم مث استقر رأيهم على أن ي -رضي اهلل عنه-

ال على  افلم يكن التقومي مبنير  ،اهي اإليذان بقيام الدولة املسلمة جبميع عناصرها وأركاهن -صلى اهلل عليه وسلم-النيب 
وكان  ،لعظم ذاك اصحدث ؛إىل املدينة -صلى اهلل عليه وسلم-على هجرة النيب  االبعثة وال على املولد النبوي وإمنا كان مبنير 

 .-صلى اهلل عليه وسلم-؛ ملقدم النيب فرح به املسلمون غاية الفرح ذلك اليوم يومرا مشهودرا
ِه اُُمةذِة ِمذْن بَذلَذِد الِكذْرِك ِ لَذى بلذد اِ ْسذ  ِ َواْلِهْجَرُة : قال ِِ هذذه اهلجذرة صذارت فريلذة لكذل أي : َفرِيَضٌة َعَلى َهذ

ملذذا يف ذلذذك مذذن تقويذذة  ؛-صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم-مذذؤمن دخذذل يف ديذذن اإلسذذالم وكذذان قذذادررا علذذى أن يهذذاجر إىل رسذذول اهلل 
صلى اهلل -لزمه أن يهاجر مع النيب  ؛اإلسالمعقد ذا كان من دخل يف  فألجل؛  وتكثري سوادهم وننرهم وموالتهماملؤمنني

                                                           

 .مكتبة املعارف بريوت، (81 /3)البداية والنهاية : انظر  ( )
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 ،وهو أن يعود إىل باديته بعذد إذ أسذلم :املهاجر ض  ر  ع  تذ  وكان ينهى عن  ،وينهى عن الرجوع إىل بلده أو باديته -عليه وسلم
النذاس يتقذاطرون إىل مدينذة رسذول  نذارف ؛فكانت هذه الفريلة ضرورة لقيام دولة اإلسالم وصحنذول الننذر والعذز والتمكذني

هذذؤالء املهذذاجرين ويرحبذذون هبذذم ويقذذاموهنم أمذذواهلم وصذذار األننذذار رضذذوان اهلل علذذيهم يتلقذذون  ،-صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم-اهلل 
األوس مسلمة  تبوأوا الدار واإلميان من قبل ناألننار وهم الذي :املدينةبفكان  ،وضياعهم كما جرى هذا يف وقائع مشهورة

أمر اإلسالم يقذوى ويشذتد إىل أن بلذا مذا بلذا  مازالمث  ،واملهاجرون الذين تقاطروا من مكة ومن بقية قبائل العرب ،زرجواخل
 .وهلل اصحمد

هذو الذذي تكذون  :بلذد اإلسذالمو  ،هذذا تعريذا اهلجذرة: َواْلِهْجَرُة االنِْتَقاُل ِمْن بَذَلِد الِكْرِك ِ َلى بَذلَذِد اِ ْسذ  ِ : قوله
فهذو الذذي ال تظهذر فيذه شذعائر اإلسذالم يف األعذذم  :وأمذا بلذد الشذرك ،ظذاهرةفيذه أعذالم اإلسذالم وشذرائعه يف األعذم األغلذ  

املظذذاهر  ، إىل غذذري لذذك مذذنمذذعاا  و  ،صذذالة ااماعذذةو  ،إقامذذة السذذجودو  ،العيذذدانو  ،اآلذانهذذي : شذذعائر اإلسذذالم، و األغلذذ 
 :وإال ففيمذا ملذى املذراد ببلذد اإلسذالم ،طبقه يف هذا العنذر اصحذدي نأوسع تعريا ميكن أن هذا التعريا هو و اإلسالمية، 

فهذم  ومذن سذواهم ،الناس فيه حتت إمام واحد ويقذاتلون فيذه حتذت رايذة واحذدةينلوي هو البلد ااامع ألهل اإلسالم الذي 
فنظرة اإلسالم للبشر أهنذم ، نونمستأم   أو ،أو ذميون ،أو معاهدون ،حربيون إما :خيلون من أربعة أوصافغري مسلمني وال 

هذذم اليهذذود والننذذارى  :املقنذذود بالذذذمينيو  ،األربعذذةصذذناف غذذري املسذذلمني هذذم هذذؤالء األو  ،إمذذا مسذذلمون وإمذذا غذذري مسذذلمني
ن  ال  يذ ؤ م ن ذون  ب اللهذذه  و ال  ق ذات ل وا  الذذذ ي}: ويبقذذوا علذى ديذنهم قذال اهلل تعذذاىلالذذين رضذوا بذأن يبذذذلوا اازيذة للمسذلمني ويسذاكنوهم 

ذن  الذذذ ين  أ وت ذوا   ر  و ال  ُي  رِّم ون  م ا ح رذم  اللهه  و ر س ول ه  و ال  ي د ين ون  د ين  اصح  ذقِّ م  ال ك ت ذاب  ح ذىتذ يذ ع ط ذوا  اا  ز ي ذة  ع ذن ي ذدم و ه ذم   ب ال يذ و م  اآلخ 
تعاىل البالد على املسذلمني وصذار بعذه أهلهذا مذن اليهذود والننذارى منذرين علذى  فإذا فتح اهلل،  [92: التوبة]{ص اغ ر ون  

مبعذ  أهنذم ُيفظذون حقذوقهم -وأهذل الذمذة يف ذمذة أهذل اإلسذالم  ،فذإهنم يسذمون ذميذني ؛البقاء على دينهم مذع بذذل اازيذة
مية ويبذذلون جزيذة سذنوية، وال ولكنهم خاضعون للسلطة اإلسذال ،-منها يءال ُيل انتهاك شو ودماءهم وأمواهلم وأعراضهم 

بذل ذهذ   -نظذام أهذل الذمذة-هذا النظذام  انتهاء الدولة العثماينة مل يبق   فمنذطبيق، وجود يف هذه العنور األخرية هلذا الت
 .واضمحل
ر ك ني  و إ ن  أ ح ٌد مِّن  }: كما دل عليه قول اهلل عز وجل  ،هم الذين يدخلون بالد اإلسالم بأمان :المستأمنونو  ال م ش 

م ع  ك ال م  اللهه  مث ذ أ ب ل غ ه  م أ م ن ه  ذ ل ك  ب أ نذذه م  قذ ذو ٌم الذ يذ ع ل م ذون   ر ه  ح ىتذ ي س  ت ج ار ك  ف أ ج  فذإذا دخذل أحذد مذن غذري ،  [1: التوبذة]{ اس 
ذذىتذ }  :كمذذا قذذال اهلل  ىدعي ذذ هولكنذذ ، مأمنذذهىلرد إفإنذذه ال ُيذذل ألحذذد أن يتعذذرض لذذه حذذىت ي ذذ ؛نمِّذذاملسذذلمني بذذالد املسذذلمني وأ   ح 

م ع  ك ال م  اللهه    .على الدخول يف اإلسالم قنروال ي  ويرد إىل مأمنه  ،[1: التوبة]{ي س 
 وهذه النيغة هي النذيغة الغالبذة اآلن يف عالقذات الذدول ،عهد وميثاق سالمهو من بينه وبني أهل اإل :المعاهدو 

فهذا االعرتاف يعذين نذوع معاهذدة  يذ  أنذه  ؛فحينما يقع اعرتاف بني دولتني أو أكثر ،اإلسالمية مع غري الدول اإلسالمية
ا ؛إذا انتقل أحد من أهذل تلذك الذبالد إىل الذبالد اإلسذالمية إذا فذ ،ويسذموهنا اآلن بذالفيزا ،فإنذه يذدخل بالعهذد ويكذون معاهذدر
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بقتله أو إيذائه أو  خفر ذمة أهل اإلسالمجيوز وال  له فال ُيل التعرض ؛حنل على الفيزا فمع  ذلك أنه حنل على عهد
ا وقد جاء يف اصحدي  ؛ظلمه ا مل   ي ر ح  ر ائ ح ة  اا  نذة  ) :فإن هذا معاهدر  .( )(م ن  قذ ت ل  م ع اه در

هذذذو أن يقذذذع بذذذني أهذذذل اإلسذذذالم الذذذذين تلذذذمهم دولذذذة واحذذذدة وسذذذلطان واحذذذد حذذذرب وقتذذذال مذذذع غذذذري  :الحربيذذذونو 
فذال عهذد للحذريب وال ذمذة لذه  ؛أن كل فريق ُياول أن ينال مذن الفريذق اآلخذر :ما يقع بني املتحاربني ري  أن فال ،املسلمني

 .بل هو حالل الدم واملال
 ،أن يهذاجر إليذه يف املدينذة :-صذلى اهلل عليذه وسذلم-إذن كان واجبرا على من دخل يف عقد اإلسالم يف زمن النيب 

 .-صلى اهلل عليه وسلم-بل يبقى مؤمتررا بأمر النيب  ،بيتهوال ُيل له أن يرجع إىل باديته وال أعرا
ِه اُُمةذِة ِمذْن بَذلَذِد الِكذْرِك ِ لَذى بلذد اِ ْسذ ِ ا َوِهذَ  بَاِقيَذٌة ِ لَذى َأْن  َذُقذو َ  :قوله ِِ  : السةذاَعةُ َواْلِهْجذَرُة َفرِيَضذٌة َعلَذى َهذ

لمذا فذتح اهلل مكذة وصذارت مكذة ف ،جذرة انقطذع بفذتح مكذةهذذا النذوع مذن اهلو  ،هناك هجرة خاصة وهي من مكة إىل املدينذة
ال هجذرة بعذد الفذتح ولكذن ) :-صذلى اهلل عليذه وسذلم-لقذول النذيب  ؛دار إسالم انقطعت هذه املنقبة وهذه الفليلة العظيمة

قال اهلل  ،املهاجرين قدذم ؛أال ترون أن اهلل تعاىل إذا ذكر املهاجرين واألننار ،رفيعة ةيومنزلة املهاجرين منزلة علِّ  ،(جهاد ونية
ذذو اهل  م  } :تعذذاىل يف سذذورة اصحشذذر ذذن د يذذار ه م  و أ م  ر ج ذذوا م  ر ين  الذذذذ ين  أ خ  ذذاج  و الذذذذ ين  }:    فقذذالمث ث ذذ،  [8: اصحشذذر]{ل ل ف ق ذذر اء ال م ه 

مي ان  م ن قذ ب ل ه م   ار  و اإل   ذن بذ ع ذد ه م  يذ ق ول ذون  ر بذذن ذا اغ ف ذر  }  :مث ثل  فقال ،يعين األننار [2: اصحشر]{تذ بذ وذؤ وا الدذ ذاؤ وا م  و الذذذ ين  ج 
مي ذذان  و ال     ع ذذل  يف  قذ ل وب ن ذذا غ ذذاُل لِّلذذذذ ين  آم ن ذذوا ر بذذن ذذا إ   ذذبذ ق ون ا ب اإل   و ان ن ذذا الذذذذ ين  س  ذذيٌم ل ن ذذا و إل  خ  يقنذذد  [1 : اصحشذذر]{نذذذك  ر ؤ وٌف رذح 

ر ين  و األ نن ذار  }:آخذر وقال يف موضع ،التابعني ذاج  ذن  ال م ه  ذاب ق ون  األ وذل ذون  م  الفذريقني علذى منزلذة  وكذال ،[11 : التوبذة]{و السذ
نزل مهاجر على أنناري إال  وطوىب لألننار فقد جاء أنه ما ،عظيمة لكن املهاجر على وجه العموم أفلل من األنناري

هذذذه و استلذذافتهم، إيناسذذهم و يف إيذذواء إخذذواهنم و  -األننذذار – علذذيهم وذلذذك لشذذدة رغبذذتهم رضذذوان اهلل ؛-تذذأملوا– بقرعذذة
صذار لزامرذا علذى مذن يعذيل يف بلذد الشذرك أن  ؛هي فريلة باقية فحي  مذا وجذدت بلذد شذرك وبلذد إسذالمفاهلجرة مل تنقطع 

 .دينه عن الفنتوالنأي ب ،لتحقيق املقاصد اليت ذكرنا من تكثري سواد املسلمني وتقويتهم ؛ينتقل إىل بلد اإلسالم
لِيُق قَذْولُذذذُه  َذَعذذذذاَلى: قولذذذه ُُِسذذذِهْم قَذذذاُلوْا ِفذذذذيَم ُ نذذذُتْم قَذذذاُلوْا ُ نةذذذذا : َوالذذذدة ذذذذُة ََذذذاِلِم  أَنْذ ََ يَن  َذَوفةذذذاُهُم اْلَمُِ  ِِ ﴿ ِ نة الةذذذ

ذْن َأْرُض اللِذِه َواِسذَعَة فَذتُذَهذاِجُروْا  َُ َُْرِض قَاْلَوْا أَلَذْم َ  ُِيَن ِف  ا ِ الة *  اِفيَهذا فَُأْولَِِذَ  َمذْأَواُهْم َجَهذنةُم وسذاصِ َمِ ذيرَ ُمْسَتْضَع
ُِيَن ِمذذَن الِرَجذذاِل َوالِنَسذذاص َواْلوِلْذذَداِن اَل َيْسذذَتِليُعوَن ِ يلَذذَة َواَل يَذْهتَذذُدوَن َسذذِبيَ   ُُذذَو *  اْلُمْسَتْضذذَع فَُأْولَِِذذَ  َعَسذذى اللِذذُه َأن يَذْع

ُُو   ُهْم وََ اَن الِلُه َع ُُورَ  اَعنذْ ك نذذا }:قولذه ،هبذذه اآليذةعلذى اهلجذرة  -رمحذه اهلل-استدل املنذنا : [77-79: النساص] ﴾ اَغ
ت ل ع ف ني  يف  األ ر ض   ذا}:فتجيذبهم املالئكذة ،يعين فتنا عن ديننا واستلذعفنا :{م س  ر وا  ف يه  ذاج  ذع ةر فذ تذ ه   :{أ مل   ت ك ذن  أ ر ض  اللهذه  و اس 

ذذريرا}: قولذذه ،تنتقلذذوا وجذذاجرواكذذان يسذذعكم أن أي أنذذه   ذذنذم  وسذذاءت م ن  ل ئ ذذك  م ذذأ و اه م  ج ه  مث  ،وعيذذد عظذذيمبذذاهلل  اذراعيذذ :{ف أ و 
ت د ون  س  }: تث  اهلل تعاىل غري القادر فقالاس يل ةر و ال  يذ ه  ت ط يع ون  ح  ان  ال  ي س  ت ل ع ف ني  م ن  الرِّج ال  و النِّس اء و ال و ل د   *ب يالر إ الذ ال م س 

                                                           

 (.11 3)صحيح البخاري  ( )
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

ل ذئ ك  ع س ى اللهه  أ ن يذ ع ف و  ع نذ ه م  و ك ان  اللهه  ع ف ُوا غ ف وررا  ،عليه يءماحة الشريعة أن املكره ال شو وهذا من سعة دين اهلل  :{ف أ و 
يب بنذذري وألكمذذا جذذرى ذلذذك أليب جنذذدل   ،يف األغذذالل والقيذذود ُيذذال بيذذنهم وبذذني اهلجذذرةيرسذذفون وقذذد كذذان أقذذوام يف مكذذة 

وهذا أيلرا ينقلنا إىل النظر يف  ،فهؤالء معفو عنهم ؛وغريهم من النحابة الذين كانوا قد حيل بينهم وبني اهلجرة إىل املدينة
إذا كذذذان ميكنذذذه أن ينتقذذذل إىل بلذذذد : فنقذذذولحذذذال مذذذن كذذذان يف بلذذذدان أخذذذرى هذذذل يلزمذذذه أن ينتقذذذل إىل بذذذالد اإلسذذذالم أم ال  

وميكذن أن نتنذور هذذا يف العقذود األخذرية بذأن  ،فهذو معذذور ؛أما إذا كذان ال ميكنذه ،نتقلفإنه جي  عليه لزامرا أن ي ؛اإلسالم
كذان   ؛فإن متكن مذن النقلذة إىل بذالد اإلسذالم والعذيل بذني ظهذراي املسذلمني ،يوجد مسلم يف بعه البالد الغربية أو الشرقية

ذذل مم ي ق ذذيم  بذ ذذني   أ ظ ه ذذر  ) :وقذذد جذاء يف اصحذذدي  ،دينذذهسذذل  ألن عيشذذه بذني الكفذذار ي ؛ذلذك لزامرذذا عليذذه ذذن  ك ذلِّ م س  أ ن ذذا ب ذذر ىٌء م 
ر ك ني   كفذار أو يهذود   بذنييقذيم فلذو وجذد مسذلم  ،-رمحذه اهلل-العزيز بذن بذاز  سناده الشيخ عبدإد وهذا حدي  جوذ  ،( )(ال م ش 

نذذذع ذلذذذك والذذذدول املسذذذلمة ال ميكذذذن أن تسذذذمح   األنظمذذذة مت: فذذذإذا قذذذال ،هذذذاجر إىل بذذذالد اإلسذذذالم: أو ننذذذارى فيقذذذال لذذذه
ذان  اللهذه  }:  لقذول اهلل تعذاىل ؛وقذد ارتفذع عنذه اصحذرج هلذذا العذذر ،فهو معذذور ؛باإلقامة ل ذذئ ك  ع س ذى اللهذه  أ ن يذ ع ف ذو  ع ذنذ ه م  و ك  ف أ و 

ويقند بالد الكفر واإلشراك  ،اإلسالم ويقابل ذلك أن ننظر هل جيوز للمسلم أن يدع بالد،  [22: النساء]{ع ف ُوا غ ف وررا 
-بشذرو  ثالثذة ذكرهذا شذيخنا  نهذا ال  ذوز إالولك ،أمذا اإلقامذة املؤقتذة فهذي أهذون: فنقوليقيم فيها إقامة مؤقتة أو دائمة  

 :-رمحه اهلل

ألن القاصذذذد إىل بذذالد الكفذذذار يطذذرأ علذذذى عقلذذه مذذذن  ؛أن يَذذذون عنذذده علذذذم يذذدفا بذذذه الكذذبهاِ :الكذذرا اُول
ال سذيما إذا كنذت بذالدرا متطذورة متقدمذة مذن الناحيذة  ،ويورد عليه من األفكار امللذلة مذا قذد يزلذزل دينذه وعقيدتذه ،هاتالشب

 .بد أن يكون عنده علم ثابت يدفع به الشبهات فال -والعياذ باهلل-فقد يقع يف قلبه زيا  ؛التكنولوجيه واملدنية
 لذلألن بالد الكفار على مذر األعنذار بذالد فجذور وحت ؛واِكهلأن يَون عنده ورع يدفا عنه ا :الكرا الثان 

فحينئذذذ إن كذذان  ؛لذذيس يف غريهذذا وتسذذاهل فذذالف بذذالد أهذذل اإلسذذالم ففيهذذا مذذن رعايذذة األخذذالق وا افظذذة علذذى اآلداب مذذا
 .قد حتقق الشر  الثايف ؛عنده تقوى وورع يدفع به الشهوات

إن كذذان هنذذاك حاجذذة مذذع تذذوفر ، فذذهذذِه النقلذذة وهذذِه الر لذذةأن يَذذون لديذذه  اجذذة  حملذذه  لذذى  :الكذذرا الثالذذ 
الفقهذاء فذإن  ،الشرطني السابقني حذل لذه أن يسذافر، هذذه اصحاجذة ميكذن أن تكذون طلذ  علذم وميكذن أن تكذون طلذ   ذارة

 أن يكذون ذلذكأو  ،ملبذاحا يف األرض وأن ذلذك مذن اللذرب ،يبذيح السذفر إىل بذالد الكفذارممذا ننوا على أن طل  التجذارة 
فهذذذه حاجذذات  ؛أن يكذون لطلذذ  عذذالج ال جيذذد مثلذذه يف بذذالده ، أوفهذذذا مقنذذد صذذحيح ؛بغذرض الذذدعوة إىل اهلل عذذز وجذذل

هذذي غشذذيان ألمذذاكن ومواضذذع  :اصحاجذة؛ ألن السذذياحة يف الواقذذع ال سذذيما بذذاملفهوم املعاصذر ال تعذذد مذذن السذذياحةو  ،صذحيحة
  اإلنسذذان إىل مواقذذع ومتنزهذذات يقنذذدها النذذاس علذذى اخذذتالف فذذإن السذذياحة تعذذ  أن يذذذه ،تكثذذر فيهذذا املنكذذرات والفسذذاد

                                                           

 .، حسنه األلباي صحيح وضعيا ااامع النغري(116 )سنن الرتمذي ، (9162)سنن أيب داود  ( )
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

إن السذياحة مذن  :ولذذلك ال يقذال ،فيقذع البنذر علذى منذاظر مؤذيذة وعذورات وغذري ذلذك ؛اءة طبذاعهم وعذاداجمردأحذواهلم و 
 .اإلنسان نفسه وحرميه ويذه  إىل هذه املناطقأن ُيمل اصحاجة اليت تبيح 
كفذذر، وذلذذك أن أعظذذم مذذا ينبغذذي ل نسذذان أن واز السذذفر إىل بذذالد الاذذلثالثذذة بذذد مذذن حتقذذق هذذذه الشذذرو  ا إذن ال

دينذه؛ فذإذا أمذذن علذى دينذه وراعذاه كذذان هذذا هذو أعظذم املقاصذذد، واألمذور نسذبية فذأنتم تذذرون أن النذيب صذلى اهلل عليذذه : ُيفظذه
وسذذلم أذ ن ألصذذحابه يف مكذذة أن يهذذاجروا مذذن مكذذة إىل اصحبشذذة مذذع أن اصحبشذذة يف ذلذذك الوقذذت ليسذذت دار إسذذالم؛ لكذذنهم  

: يف مكة يتعرضون للفتنة عن الدين ولألذى البدي واملعنوي حىت كان اصحجر يوضع على صدر بالل وينذوء بذه ويقذول كانوا
أحد أحد، وكان يؤتى بأسياخ اصحديد فتوضع على : أحد أحد، ال يكاد يتنفس ال يستطيع أن يأيت إال هبذه اصحروف الثالثة

وكان عمار بذن ياسذر يؤخذذ رأسذه فذيغمس يف املذاء التعبذري بذاإلغراق كمذا ظهر خباب بن األرت؛ فال يطفؤها إال ماء ظهره، 
بذاهلجرة إىل اصحبشذة  -يذه وسذلمصذلى اهلل عل-فألجذل ذا أذن هلذم النذيب  ؛وكانوا يتعرضون  ن عظيمةيقولون يف لغة العنر، 

نني املدينذة فذال ُيكذم هبذا إال بذدين وأ اهلل تعذاىل للمذؤمبذإن فيها ملكرا ال يظلم عنده أحد فهذا أخا الشرين، لكن ملذا : قال
أمذا مذن قنذد  ،كذان لزامرذا علذى كذل مذؤمن أن يهذاجر إىل املدينذة  ؛-صذلى اهلل عليذه وسذلم-اهلل واآلمر الناهي فيهذا رسذول اهلل

 فهذا قد خاطر بدينه ونفسذه ؛بالد الكفر ألجل السك  وغرض اإلقامة فيها بغرض الرفاهية والتوسع يف أمور الدنيا والتنعم
د فهذا ال ُيل، ال جيوز ل نسان أن يهجر بال م؛من دينه نسلخونوضع يرى أهنم كل يوم يتناقنون ويوعياله وأقامهم يف م

للهذذم إال أن يكذذون لذذه عذذذر كذذأن خيشذذى علذذى نفسذذه أو ذذذو ذلذذك، أمذذا أن يذذذه  بقنذذد ااإلسذذالم ليقذذيم يف بذذالد الكفذذر 
ُيذذل لذذه، وقذذد رأيذذت بعيذذين رأسذذي مذذن املسذذلمني الذذذين ابتلذذوا بالسذذك  بذذني  الرفاهيذذة والتذذنعم وأخذذذ الطيبذذات الدنيويذذة فهذذذا ال
وال ميلذك  مررا وهذو يذرى ذريتذه أبنذاءه وبناتذه ينسذلخون مذن الذدين أمذام عينذه ظهراي الكفار يف أوروبا وأمريكا من يبكي بكاءر 

ن تبلا الفتاة أفما  ،م أو يأمرهم أو ينهاهم؛ ألن األنظمة املدنية لتلك الدول متنعه من أن يتحكم فيهعليهم قوامة وال والية
فإنه ال يستطيع أن يأمرها وال أن ينهاها، هلذا أن تنذاح  مذن تشذاء وهلذا أن تسذهر مذع مذن تشذاء وهلذا أن ؛ مثاي عشرة سنة

ه شذك أن تعذريه اإلنسذان ذريتذه هلذذ ، فذالاتتخذ صديقرا إىل غري ذلذك مذن املوبقذات، يذرى ذلذك بذأم عينيذه وال ُيذرك سذاكنر 
بالد اإلسذالم مهمذذا بلغذذت مذذن فذذ ،املخذاطر ألجذذل لعاعذذة مذن الذذدنيا يازفذذة عظيمذذة وتعذريه للذذنفس لكبذذائر هذو يف غذذ  عنهذذا

د أهذذل اإلسذذالم، فاملقذذام بيذذنهم اآلذان ويسذذمع القذذرآن وجيذذ معذذهفذذإن اإلنسذذان يف بذذالد اإلسذذالم يقذذرع  ؛التخلذذا خذذري ألهلهذذا
 .ليس كاملقام بني ظهراي الكافرين

يَن آَمُنوا ِ نة َأْرِض  َواِسَعٌة فَِإيةاَي فَاْعُبُدوِن ﴾: قَذْولُُه  َذَعاَلىوَ  :قوله ِِ املنذنا أيلرذا هبذذه اسذتدل : ﴿ يَا ِعَباِدَي الة
 .اآلية على اهلجرة
َة ولَذْم :-رَِ َمُه اهللُ -قَاَل اْلبُذَغِويُّ  :قوله َة يَن ِبَم ِِ ِه اآليَِة ِف  الُمْسِلِميَن الة ِِ يُذَهذاِجُرواا نَذاَداُهُم اهللُ بِاْسذِم نزلت َه

على التفسري باملأثور، فهو من تفاسري أهل السنة، لعل  -وهلل اصحمد-إمام مفسر مشهور، وتفسريه جرى  والبغوي: اِ يَمانِ 
نقلذذه  -رمحذذه اهلل-الشذذيخ نقذذل كذذالم البغذذوي مبعنذذاه ال  روفذذه؛ فذذإن الذذذي يف التفسذذري غذذري مطذذابق هلذذذا اللفذذ ، فكذذأن الشذذيخ 
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

ذذع ةٌ } :مبعنذاه، فذذاهلل تعذذاىل نذذاداهم باسذم اإلميذذان، قذذال ذذي و اس  بذذأن مذذن شذذر  ، إذن هذذا ي فهذذم {ي ذذا ع ب ذذاد ي  الذذذ ين  آم ن ذذوا إ نذ أ ر ض 
 .{ف إ يذاي  ف اع ب د ون  }وأن هذا مقتلى العبودية  ،اإلميان أن يهاجر اإلنسان من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم

ذذنةةِ  :قولذذه لِيُق َعلَذذى اْلِهْجذذَرِة ِمذذَن السُّ َقِلذذَا : )-َصذذلةى اهللُ َعَلْيذذِه َوَسذذلةَم  -قَذْولُذذُه : َوالذذدة َقِلذذُا اْلِهْجذذَرُة َ تةذذى  َذنذْ ال  َذنذْ
َقِلُا التذةْوبَُة َ تةى َ ْلُلَا الكةْمُس ِمذْن َمْغرِِبَهذ داود والذدارمي ورجذال  وأبذو هذذا اصحذدي  رواه اإلمذام أمحذد :( ) (االتذةْوبَُةا َوال  َذنذْ

وعلذذق التوبذذة بطلذذوع الشذذمس مذذن  ،يذذدل علذذى أن أمذذر اهلجذذرة بذذاق إىل أن تطلذذع الشذذمس مذذن مغرهبذذاواصحذذدي   ،أمحذذد ثقذذات
 يف   ك س ب ت   أ و   قذ ب ل   م ن   آم ن ت   ت ك ن   مل    إ مي انذ ه ا نذ ف سرا يذ نذ ف ع   ال  } ؛ألنه بعد طلوع الشمس من مغرهبا يوصد باب التوبة؛ مغرهبا
ررا إ مي اهن  ا يذ  وإذا غرغرت الروح يف اصحلقوم فال توبة، إذن عظم  ،فإذا طلعت الشمس من مغرهبا فال توبة[ 58 : األنعام]{  خ 

 .م شأهنا وتأثريها يف قيام شأن اإلسالم ودولتهيالشيخ وأعاد وأبدى يف أمر اهلجرة لعظ
 

                                                           

 (.918 )اإلرواء صححه األلباي يف (  968)سنن أيب داود ، (1211 )مسند اإلمام أمحد  ( )


