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  حتول إجيابي حنو البناء والتعنري وكريه األخالقاهلجرة      

م.موال جمال للهجرة غري الشرعية يف اإلسالو

ماظعادلني مرٓب مهلل م:،ماحلؿّٓ ميفمطؿابه مَواظَِّّٔؼَنمم}اظؼائل مآَعـُوا ماظَِّّٔؼَن ٔإٖن

مَشُػوْرم مَواظؾَُّه ماظؾَِّه مَرِحَؿَت مَؼُِّٕجوَن مُأوَظِؽَك ماظؾَِّه مِصيمَدِؾقٔل مَوَجاَػُّٓوا َػاَجُّٕوا

م موأذفّٓمأنمالمإظهمإالماهللموحّٓهمالمذّٕؼكمظه{َرِحقْم مم، وأذفّٓمأنمدقّٓغام،

،مماظؾفممصلمودؾمموباركمسؾقهموسؾىمآظهموأصقابهم،موردوظهمهحمؿّّٓامسؾّٓ

مأعامبعّٓمم....موعنمتؾعفممبإحلانمإىلمؼومماظّٓؼن

اإلدالمممتارؼّْميفموضعتماظيتماظػارضةماظعظقؿةماِّحّٓاثمعنمإنصمممممممممم

مأسؿاقميفمحمػوّرامودقظلمزلماظّٔيم،ماهلفّٕةمحادثموادللؾؿني

،موسؾىمأػؿقةماِّخّٔمباِّدؾابممباظعؿلاضرتانماإلميانمؤطّٓمسؾىمؼمماظؿارؼّْ

م.ععمحلنماظؿوطلمسؾىماهللمسّٖموجلم

ممظؾففّٕةمطانمظؼّٓممممممممم ماظشّٕؼػة مممطؾريمدوراظـؾوؼة مبارز معلارمتغقريميفوأثّٕ

ماإلدالعقةماظّٓسوة م؛م مظإلدالمحؼقؼيممعورنمهؼقمباهلفّٕةمإذمواغؿشارػا

مواِّعانواِّعنمماظؿوحقّٓمراؼةمحيؿلم،ماِّرضمبؼاعمذؿىمإىلمعـهمؼـطؾق

ممظؾؾشّٕؼةمواظلعادة ماظّٓسوةمتارؼّْميفماسابّّٕماحّّٓثماهلفّٕةمتؽنمصؾمم،طؾفا

مؼّٕتؾطمذكصقامحّٓثامتؽنموملم،أومحؿىميفمتارؼّْماظؾشّٕؼةمطؾفاممماإلدالعقة

مصاصالمحّٓ٘اماهلفّٕةمطاغتمبلم؛مصؼط(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماظـيبمحبقاة

م.مواالغؿصارمواظؽّٕاعةماظعّٖةموسفّٓمواالغؽلار،ماظضعفمسفّٓمبني
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م(2)مم

مممممممممممم مإغـا مأنماظقوم محلاضّٕغايفمحاجة وغعؿربممبّٕورمم،مغأخّٔمعنمعاضقـا

عـفامغلؿؾفمموم،موغؿائففااظـؾوؼةمأحّٓاثماهلفّٕةممغؿّٓبّٕموم،ماِّؼاممواِّحّٓاث

م ممسؾىماظيتمأطّٓتماظّٓروسمواظعرب ميفماغؿظام ماغؿصاردـنماهللماظؽوغقة

دوظةماإلدالممسؾىممءظؾـاوأدلتممواظؾـاءمسؾىماهلّٓمم،م،ماظؾارلمسؾىماحلق

ماحلؼوقمم،موادللاواةمواإلخاءمواحلّٕؼةم،ماظعؿلومواظعؾمماظعّٓل ورساؼة

م مواظواجؾات ماظلؾؿي مأسّٕامبنيواظؿعاؼّ٘ ماخؿالف مسؾى ممجقّعا فممضاظؾشّٕ

ماظلؾؿيمم؛موأدؼاغفم ميفمتعاؼشـا مواظؼوة ماظعربة معـه مغأخّٔ مأن مؼـؾغي مما

م مغلقفـا ممتواظؿقام مأو مإضصاء مواظواجؾاتمقاظورينمدون ميفماحلؼوق م قّٖ

اهلفّٕةمعنمدارماظؽػّٕمإىلمشريمأنمم،مقسؾىمأداسماظّٓؼنمأوماظؾونمأوماظعّٕ

معؽة مصؿّّ ماغؿفتمبعّٓ ماإلميان محقثممدار م)صؾىماهللمسؾقهمؼ، مغؾقـا ؼول

ودلامأدؾممصػوانمبنممم،م(مالمِػِفََّٕةمبعَّٓماظَػِؿّّٔ؛موظؽِنمِجفادموِغّقة)مم:مودؾم(

ـِٖؾٗيصؼالمظهممامإىلمادلّٓؼـةم،ءمعفاجّّٕجا،ممُأَعٖقة م(:َصؾَّىماهلُلمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم)ماظ

َصَؼاَلمم،ِضقَل:مٔإٖغُهماَلمِدؼَنمِظَؿِنمَظِممُؼَفاِجِّٕمم:.مَضاَل(َؼامَأَبامَوِػٍب؟َعامَجاَءمِبَكمم)

مَوِػٍبمٔإَظىم)م:م(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)ماظـيب مَأَبا َصَؼِّٓمم...َأَباِرّّٔمَعؽََّةاِرِجِع

م.(اِغَؼَطَعِتماْظٔفِفَُّٕةم

ممممممممممم مإىلماهللموردوظهمػفّٕةمإىلماحلاجةمأعّٗٓميفماظقومإغـا محؼقؼقة

مودؾم بلمباحلػازمسؾىماِّورانمم؛مظألورانمتٍّٕكمدونم()صؾىماهللمسؾقه

مواظـػقّٗ، مباظـػّٗ م،موادلعاصيماظّٔغوبمػفّٕةمإىلمحنؿاجموصّٓائفا
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ماهللمصؾى)ؼؼولمغؾقـامم،معـهموحقاءم،م(وجٓلمسّٖٓ)ماهللمعنمخوصاموادلـؽّٕات

مَعِنمَوادُلَفاِجُّٕم،مَوَؼِِّٓهمِظَلاِغِهمِعِنمادُلِلِؾُؿوَنمَدِؾَممَعِنمادُلِلِؾُم)م(:ودؾممسؾقه

ـُِهماظؾَُّهمَغَفىمَعامَػَفَّٕ مأيمم:م(ودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماظـيبمودؽلم،م(َس

م:ضالمأصضل؟ماظصّٓضةمصأيم:ضقلم(.اْظِؼَقأممُروُل:)ضالمأصضل؟ماِّسؿال

ماظؾَُّهمَحَّٕٖممَعامَػَفَّٕمَعِن)م:ضالممأصضل؟ماهلفّٕةمصأيم:ضقلم.(اْظُؿِؼلِّمَجِفُّٓ)

م(..َسَؾِقِه مردولماهللمودأظتمُأمِّ، ممُدَؾِقٕم مودؾم( مصَؼاَظِت)صؾىماهللمسؾقه مَؼا:

مم،ماْظٔفِفَِّٕةمَأْصَضُلمَصٔإٖغَفام،ماْظَؿَعاِصيم)اِػُفّٕٔيم:َضاَلمم.َأِوِصـِيم،ماظؾَِّهمَرُدوَل

مَصٔإٖغِكمم،ماظؾَِّهمَذَطَّٕمَوَأْطـِّٕيمم،ماْظِفَفاِدمَأْصَضُلمَصٔإٖغَفام،ماْظَػَّٕاِئٔضمَسَؾىموحاِصِظي

ـَِِّٕةمِعِنمٔإَظِقِهمَأَحٖبمِبَشِيٍءماظؾََّهمَتْأِتنَيمَظا مِذْطِّٕٔه(م.مَط

ممواالحؿؽارم،ماظغّ٘مأنمغففّٕمإىلمحاجةميفمأغـامطؿاممممممممممم م،مواظؽّٔبم،

ماظػلاد مواظؿكّٕؼبموأنمغففّٕ مواهلّٓم مومإىلم،م، دائّٕمميفماظصّٓقاِّعاغة

ممعاعالتادل مسؾقهماهللمصؾى)ماظـيبمغفاغامصؼّٓمم،اظؿؽاصلمواظرتاحمممإىلو،

مغفاغامسنماالحؿؽارمأومأنمغشقمسؾىمم،ماظغّ٘مبؽلمأغواسهمسن(مودؾم طؿا

مَؼِقَؿِؽُّٕمَظا)م(:مودؾممسؾقهماهللمصؾى)صؼالمم،ماظـاسميفمأيمعنمأعورمحقاتفم

مُأٖعِؿيمَأِعّٕٔمِعِنمَوِظَيمَعِنم،ماظؾُفٖم:م)م(ودؾممسؾقهماهللمصؾى)ضالوم،م(َخاِرْئمٔإظَّا

م،مِبٔفِممَصََّٕصَقمَذِقّؽامُأٖعِؿيمَأِعّٕٔمِعِنمَوِظَيمَوَعِنمم،مَسَؾِقِهمَصاِذُؼِقم،مَسَؾِقٔفِممَصَشٖقمَذِقّؽا

م(.مِبِهمَصاِرُصِق
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مممممممممممم مإىل ميفمحاجة مأغـا ممػفّٕةطؿا مواظؽلل مأاظؾطاظة ماؿغواسفبؽل

أنمغغّٖوماظصقّٕاءموم،مواجلّٓمواالجؿفادم،مإىلماظعؿلمواإلغؿاج،مماؿوأدؾابف

ؼّٓمبٓقنمصم،ماظعؼؾاتموادلصاسبوغؼؿقممم،ماظطاضاتموأنمغلؿـؿّٕم،مظـعؿّٕػا

ماظعؿلمماظؼّٕآنماظؽّٕؼم مهؼقًؼاحليفمأػؿقة ممالدؿؼّٕارظماقاة احلقمؼالمص،

مو مَواْظُؿِؤِعـُوَنمَوَرُدوُظُهمَسَؿَؾُؽِمماظؾَُّهمَصَلَقَّٕىماِسَؿُؾوامَوُضٔل}:متعاىلدؾقاغه

ـُِؿِممِبَؿامَصُقـَؾُِّؽُؽِممَواظٖشَفاَدِةماْظَغِقِبمَساِظٔممٔإَظىمَوَدُؿَّٕٗدوَن سؾىمأو،م{مَتِعَؿُؾوَنمُط

)َعامَأَطَلمَأَحّْٓمم:مصؼالعنمضّٓرماظعاعلمادلـؿجمم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(اظـيبم

مَداُوَد)َسَؾِقِهمم،مَخِقّّٕامِعِنمَأِنمَؼْأُطَلمِعِنمَسَؿٔلمَؼِِّٓهمَرَعاّعامَضطُّ ،مَؤإٖنمَغِؾٖيماظؾَِّه

:م)َظَأِنمم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(وظهموضم،مَؼِِّٓه(م،مَطاَنمَؼْأُطُلمِعِنمَسَؿٔلماظٖلاَلُم(

،مَصُقِعِطَقُهمم،مَخِقّْٕمَظُهمِعِنمَأِنمَؼِلَأَلمَأَحّّٓامَؼِقَؿِطَبمَأَحُُّٓطِممُحَِّٖعًةمَسَؾىمَزِفِّٕٔه

مَؼِؿـََعُه(، مودؾم(وبنيماظـيبممَأِو ماظعاعلماجملّٓميفمم)صؾىماهللمسؾقه مثّٕة

مِعِنمَسَؿٔلمَؼَِّٓؼِهمَأِعَلىمَعِغُػوّرامَظُه(.:م)َعِنمَأِعَلىمطاظًّامسؿؾهمبؼوظهم

مممممممم مإىل ميفمحاجة مأغـا مطؿا ماظضؿائّٕ متوضظ مػفّٕة ،مماظؼؾوبموهي،

م معن مواظعاداتمدقئػفّٕة موصاحلفاماِّخالق مومإىلمطّٕميفا م، آصاتمعن

م ماظقّٓ ماآلعـنيواظؾلان موتّٕوؼع ماظلالح ممومحل م، مواوزؾم م،مظغرياظـػّٗ

واإلصلادمم،مبغريمحقوالمع،موأطلماِّواخلاصاظعاممالمادلواالسؿّٓاءمسؾىم

،ماظعؾاداتموادلعاعالتميفممعّٕاضؾةماهلل)سّٖموجل(إىلموشريػامميفماِّرض

مؼعينبعّٓماظػؿّّمؿػفومماهلفّٕةمصمم،ملؿيفماظؼولمواظعم،مماظؾقعمواظشّٕاءيفم
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وأنم،مموأجلادغاؼؾوبـام،موأنمغفاجّٕمإىلماهللمبمأنمغففّٕماظلوءمبؽلمأذؽاظه

ماخلارؽةومصعاظـاأاإلدالممبئمإىلمقالمغل بلمأنمؼعؿلمطلمعـامم؛متصّٕصاتـا

مم.أنمؼؽونمصورةمعشّٕضةمعشّٕصةمظإلدالمموادللؾؿنيسؾىم

 .أقول قولي هذا، واستغفر هللا لي ولكم

وسؾىمممأذّٕفمادلّٕدؾنيم،واظلالممسؾىمم،مواظصالةربماظعادلنيمماحلؿّٓمهلل

م.تؾعفممبإحلانمإىلمؼومماظّٓؼنمآظهموصقؾهموعنم

أطّٓغامأنماهلفّٕةماحلؼقؼقةمتعينماظؿقولمعنمادلعاصيمإىلمتؼوىممممممممممم

عنماإلصلادمو،ممعنمدقئماِّخالقمإىلمطّٕميفاموصاحلفاو،مم)سّٖموجل(اهلل

م م، مواظؿعؿري مواإلصالح ماظؾـاء مإىل مإىلموواظؿكّٕؼب مواظؽلل ماظؾطاظة عن

مادلماإلغؿاجمواظعؿل مشري مغوسنيمعنماهلفّٕة مأنمػـاك مشري وشريممةوسشّٕ،

ماظشّٕس مذػابمإىلماهلؾؽةقة موطالػؿا مم، ماِّوىل:، صفيماظّٔػابمإىلمممأعا

،موػّٔهمماجلؿاساتماإلرػابقةماظضاظةمادلضؾةمهتموػمماجلفادماظؽاذب

مباجلفاد مال مهلا مسالضة مال مسؾىمم،ماجلؿاسات مباإلدالم موال م، مباهلفّٕة وال

مبلمطلمذظكمعـفممبّٕاءم.مم؛ماإلرالق

صفومخّٕقممم:ماهلالكميفماظّٓغقامواآلخّٕةأعاماظـوعماظـاغيماظّٔيمؼؤديمإىلم

اظؼواغنيمواظؿشّٕؼعاتمادلـظؿةمظعالضاتماظّٓولم،محقثمؼعؿّٓمبعضماظـاسم

ععمعامم،مسربماظؾقارمواحملقطاتمواظصقّٕاءمواجلؾالإىلماهلفّٕةمواظؿلؾلم

م،ممواظعالضاتمبنيماظّٓولاظؿعاعلمعنماغؿفاكمظؾؼواغنيماظيتمتـظمميفمذظكم



م(6)مم

مو ماحلؼوق مسؾى مإػالكمم،مواظواجؾاتهاصظ مصقفا ماهلفّٕة مػّٔه مأن طؿا

مضؿؾفاظ موجل(واهللمم،مؾـػّٗمورمبا م)سّٖ مذظكمبؼوظه مُتْؾُؼوامَظاَو}تعاىل:حّٕم

مم.{..اظٖؿِفُؾَؽِةمٔإَظىمِبَأِؼِّٓؼُؽِم

مم،موغفاغامسنماحلقاةماظّٔظقؾةمصاإلدالممأعّٕغامباحلقاةماظؽّٕميةم ردولممضال،

م) ـَِؾِغيمَظا)م:(ودؾممسؾقهماهللمصؾىاهلل :مضاظوام(.َغْػَلُهمُؼِّٖٔلمَأِنمِظْؾُؿِؤِعٔنمَؼ

مأنمم،م(ُؼِطقُقمَظامِظَؿاماظَؾَؾاِءمِعَنمَؼَؿَعُّٕٖض)م:ضالمغػله؟مؼّٔلموطقف ذظك

اِّولم:مػوماهلالكم،ممم:ِّعّٕؼنمممادلفاجّٕؼنمشريماظشّٕسقنيمؼعّٕضونمأغػلفم

ممواظـاغي: مجّٕعا معـفم موأذّٓ م، ماهلالك معن منوا مإن مادلفاغة ػؤالءمػو

ممامؼؿطؾبمم؛مادلؿاجّٕونممبعاغاتفمميفمسؿؾقةمأذؾهمعامتؽونمبؿفارةماظؾشّٕ

مظؾعؿلمعّع مودوظقة مورـقة ماِّدؾابمادلؤدؼةمإىلمػّٔهمجفوّدا مسؾىمإزاظة ا

ماظؽّٕميةم مواحلقاة ماظعؿل مصّٕص متوصري مسؾى ماظعؿل مخالل معن اهلفّٕة

واظضّٕبمبقّٓمعنمحّٓؼّٓمسؾىمؼّٓمطلمعنمم،ادللؿؼّٕةمظؾـاسميفمأوراغفمم

وجيبم،مموأعاغقفمضمحقاةماظـاسمظؾكطّٕمأومؼؿاجّٕممبعاغاتفمموآعاهلممعُِّّٕؼ

أنمغعؿلممجقّعامسؾىمتصققّّمادلػاػقمماخلارؽةمظّٓىمذؾابـامسنماهلفّٕةمم

ظقلتممإىلماهلؾؽةمياظيتمميؽنمأنمتؤدوأنمغؤطّٓمهلممبأنمػّٔهماهلفّٕةم

م ميفمذيء ماإلدالم مأردم،عن موإن مػفّٕمت مصؾؿؽن محؼقؼقة مإىلػفّٕة مة

م؛ماظصقّٕاءموادلـارقماظـائقةمإىلمسؿارةمم،ماظعؿلماجلادمباظطّٕقمادلشّٕوسة

موإسؿارػا مطـوزػا ممأبـائفامسؼولمإىلمحاجةميفمصؿصّٕم،مالدؿكّٕاج



م(7)مم

ومبامحيؼقمهلمموظّٔوؼفمماحلقاةمم،مظؾؾـاءموجفّٓػمموخرباتفم،ممودواسّٓػم

مإظؼاءمماظؽّٕمية مالمؼعينمأبّّٓا ععماظؿأطقّٓمسؾىمأنماإلميانمباظؼضاءمواظؼّٓر

ماظؿفؾؽةم.مإىلاظـػّٗم

مممممممم ماظؾفٓم مظحؼق مواِّعانؾالدغا مم،ماِّعن مواظّٕخاءوارزضـا ،مماالدؿؼّٕار

مدقئم مواصّٕفمسـا مأغتم، مإال مؼفّٓيمظصاحلفا مظصاحلماِّخالقمال واػّٓغا

م مؼصّٕفمسـاِّخالق مأغتماال مإال مسؾىمدقّٓغاممماظؾفموصلِّم،مدقؽفا ودؾم

 حمؿّٓموسؾىمآظهموصقؾهمودؾمم.


