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            ABSTRACT 

 

 

This paper tries to study the law refugee in the country not Muslim in the hokum in 

Islam for the Muslim refugee some time he’s going to the country not Muslim about 

his self and sometime his going about hisreligion and sometime about hislearning 

and sometime about hismoney so all these in Islamic law.  
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 ملخص ال

حكم اللجوء منها  "يف الشريعة اإلسالميةتسعى هذه الدراسة إىل بيان أحكام شرعية تتعلق بالالجئني يف دار الكفر   
لجوء ألجل حكم الو حكم جلوء املسلمني ألجل اهلرب بدينه،وحكم اللجوء ألجل طلب العلم، و ،ألجل الفرار بالنفس

 ك يف ظل أحكام الشريعة اإلسالميةالفرار باملال أو ألجل التجارة،وذل
 

 مقدمة البحث
على  راحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه ومن سا

 دربه إىل يوم الدين وبعد:
عندما بدأت بالبحث كنت عزمت أال أختار إال موضوعا عصرياً له ارتباط بواقع املسلمني ومشكالهتم تبادر إىل ذهين"  

رتبط به من مسائل تتعلق " وما ي أحكام شرعية تتعلق بالالجئني يف دار الكفر يف ضوء فقه الضرورةوالتيسري والتخفيف
بسلوك املسلم الالجئ يف دولة الكفر، وبعد حبٍث يف أمهات الكتب الفقهية ظهر يل أن فقهاء املسلمني حبثوا مسألة 
جلوء غري املسلم إىل دار اإلسالم باستفاضة يف حني مل يبحثوا جلوء املسلم إىل دار الكفر إال بإشارات متناثرة هنا 

 م مل يتصوروا أن تدور الدوائر على املسلمني ويأيت يوم يضطر فيه بعضهم لقرع األبواب الجئاً ومستجريا.وهناك، ولعله
وهذا ما دفعين إىل أن أحبث موضوع أحكام شرعية تتعلق بالالجئني يف دار الكفر، يف اإلسالم من خالل دراسة موقف 

ا يرتبط الكفر، ونظرهتا للجوء املسلم إىل دار الكفر، وم الشريعة اإلسالمية من أحكام شرعية تتعلق بالالجئني يف دار
 بذلك من أحكام ومسائل.

وأعتقد أن جهات عدة حباجة إىل مثل هذه البحوث، منها السلطات التشريعية مث أن بعض الشباب املسلم الذي 
 ريعة اإلسالمية.م الشتراوده نفسه باللجوء إىل دول الكفر، حباجة ليقوموا تصرفاهتم، وجيعلوها متوافقة مع أحكا

وسأقوم يف هذا البحث بعرض وحتليل موقف الشريعة اإلسالمية من أحكام شرعية تتعلق بالالجئني يف دار الكفر يف 
 ضوء فقه الضرورة والتيسري والتخفيف؟
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 م.2007التقرير السنوي للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني التقرير السنوي بتاريخ  1

 
 أهمية الدراسة

أفادت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف التقرير السنوي هلا: )بأن عدداً كبرياً من الالجئني يف العديد 
من البلدان غري املشمولني باتفاقيات دولية، يواجهون مصائر مقلقة وسط تزايد األخطار األمنية واخنفاض املساعدة 

 1املقدمة لالجئني. 
الدراسة يف بيان موقف الشريعة اإلسالمية من أحكام شرعية تتعلق بالالجئني يف دار الكفر، وتكمن وتكمن أمهية هذه 

أمهية الدراسة يف تزايد أعداد الالجئني يف أجزاء كثرية من العامل، مما حيتم علينا طرق هذا املوضوع وبيان احلل هلذه 
 املشكلة اإلنسانية يف ضوء مقاصد الشريعة وأحكامها.

من أسباب أمهية هذه الدراسة تطور مفهوم حقوق اإلنسان يف اجملتمع الدويل واملبادئ اليت ينادي هبا البعض من أيضاً 
أجل كرامة اإلنسان وضمان حريته وسالمته، وغمز بعض الدول واجلهات تارة، وبالتصريح تارة أخرى من كون اإلسالم 

نقدم  ينا كمسلمني إحقاق احلق والبحث يف أسرار الشريعة كيال حيفظ كرامة اإلنسان وال ينادي حبريته، مما حيتم عل
للعامل أمجع احلقيقة الناصحة، يف أن هذا الدين صاحل لكل زمان ومكان، والرد على ادعاءاهتم الزائفة والباطلة بأن 

 حقوق اإلنسان وليدة الفكر احلديث.
 إشكالية الدراسة 
 عيش أوضاعًا مضطربة نتيجة احلروب اليت تفرض عليها من دولوتكمن مشكلة املوضوع يف أن اجملتمع الكردي ي  

اجلوار وعمليات اإلبادة والقتل اجلماعي والتصفية املنتشرة يف كثري من أصقاع اجملتمع الكردي، مما أدى إىل جلوء أعداد 
 هائلة من البشر أطفااًل ونساًء وشيوخاً، للبحث عن مكان ومالذ آمن من هذه املخاطر.

كلة اللجوء أصبحت مشكلة دولية عامة، خاصة بعد ما تزايدت يف السنوات األخرية أعداد الالجئني تزايداً ومبا أن مش
جعل هذه املشكلة أكثر تعقيداً وأبعد آثاراً مما يستلزم إلقاء املزيد من الضوء عليها بياناً لألسباب وتقدمياً للمعاجلات 

 واحللول.
 ة التالية: وهنا تكمن مشكلة البحث من خالل األسئل

 ما الذي يتمتع به هؤالء الالجئني من احلقوق وفقا ملا جاءت به الشريعة اإلسالمية يف دار الكفر.  -1
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 م(. 1957، حتقيق :صالح الدين املنّجد ) القاهرة: مطبعة مصر،السير الكبير شرح السرخسيالشيباين، حممد بن احلسن،2

 
 ما هو موقف الشريعة اإلسالمية من قضية حقوق الالجئني، واألحكام والتعاليم اليت جاءت هبا وما هو -2

 الراجع من أقواهلم.
 أهداف الدراسة

 إىلهتدف هذه الدراسة 
 بيان احلقوق اليت يتمتع هبا الالجئون يف دار الكفر وفق الشريعة اإلسالمية وآراء الفقهاء يف ذلك.  -1
 معرفة أقوال العلماء من قضية حقوق الالجئني يف ضوء مقاصد الشريعة والواقع املعاصر وبيان الراجع من األقوال. -2

 الدراسات السابقة
ا صلة مبوضوع هذا البحث وعلى كتابات خصصت له تتقصى آراء العلماء لقد أطلعت على املصادر واملراجع اليت هل

املتقدمني واملتأخرين مع مناقشة أقواهلم وحماولة إجياد تصور جديد لتقسيم إسالمي يف ظل النظام الدويل الراهن لذا فقد 
ستأمن ويذكرون ع ى املوجد الباحث أن كثريًا من الفقهاء اعتنوا مبوضوع اللجوء حيث يأيت يف الفقه اإلسالمي مب

 األحكام 
الواردة عليه يف دخوله يف دار اإلسالم، ويذكرون أحكاماً يف إقامة املسلم بدار الكفر، وميكن تقسيم املراجع اليت تناولت 

 هذا املوضوع إىل قسمني: 
ت باب اجلهاد ار احلرب، حتاملصادر القدمية، وهي كتب الفقه القدمية اليت عادًة ما تتناول موضوع دار اإلسالم ودأواًل: 

ويعد كتاب) السري الكبري ( حملمد بن احلسن لشيباين، أول الكتب يف هذا املوضوع وأمهها على اإلطالق، حبيث 
استوعب أصول علم العالقات الدولية واستقصى املسائل املتعلقة به فيه ومل يقتصر يف ذلك على املذهب احلنفي وإمنا 

أصحاهبا، وقد تكلم كالماً مفصالً عن دار احلرب ودار اإلسالم، والعالقات بينهما ذكر مذاهب أخرى وناقش حجج 
 2يف أوجهها املختلفة واألحكام اليت ختتلف باختالفهما. 
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 م(.1970(، 3بريوت: دار املعرفة، )طكتاب الخراج، )دط(، أبو يوسف، يعقوب، 3
 الرسالة.، )دط(. بريوت: مؤسسة أحكام أهل الذمةاجلوزية، ابن القيم،   4

 ق أبو الوفاء، ) بريوت: دار الكتب العلمية،، حتقيالرد على سير األوزاعيأبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، 5
  م.1988(،  1)ط

 ه(.1406(، 1.) القاهرة: دار الفكر، )طاألحكام السلطانية والواليات الدينيةاملاوردي، علي بن حممد البصري،   6
 هـ.1415العلمية، (. )بريوت: دار الكتب 1،، ضبطه: أمحد عبد السالم، )ط، المقدماتأبو الوليد القرطيب، ابن رشد 7

 ، وهبامشه: عليش، حممد، تقريرات عليه، )دط( بريوت: دار الفكر.،حاشية على الشرح الكبير للدرديرالدسوقي 8

 
ويعد " كتاب اخلراج أليب يوسف " من املصادر املهمة املتعلقة مبوضوع هذا البحث، فهو وإن كان كتابًا يف األموال، 

الكالم عن موارد بيت املال ذكر بعض األحكام املتعلقة بدار اإلسالم ودار احلرب وطبيعة العالقات بينهما، إال أنه عند 
 . 3وذكر بعض التفاصيل املهمة يف ذلك

 4وأيضاً كتاب ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة، حيث تناول فيه دخول املستأمن إىل دار اإلسالم بصورة مفصلة.
أيضًا كتاب " الرد على سري األوزاعي " أليب يوسف وهو من أهم الكتب اليت عاجلت بعض  ومن املصادر املهمة

جوانب هذا املوضوع، حيث تناول دار اإلسالم ودار احلرب باإلضافة إىل بعض األحكام اليت ختتلف باختالف الدارين 
 5وبسط الكالم يف ذلك.

من أوائل الكتب اليت تناولت بعض جوانب هذه الدراسة بعد  كما يعد كتاب اإلمام املاوردي " األحكام السلطانية " 
كتاب الشيباين، حيث قسم العامل إىل ثالثة أقسام وتوسع يف الكالم حول كل قسم منها والروابط اليت تربط كال منها 

ل املرأة بباآلخر، وقد تضمن هذا الكتاب قضايا كثرية تتعلق بالتشريعات العامة للدولة مبا يف ذلك منح اللجوء من ق
 6للكافر الذي يدخل دار اإلسالم.

ومن املصادر القيمة أيضاً كتاب ابن رشد " املقدمات " حيث حتدث فيه عن حكم دخول املسلم إىل دار الكفر، 
 7وذكر آراء العلماء  يف أحكام إقامة املسلم بدار الكفر.

لت حيث ذكر فيه أن الشريعة اإلسالمية كفومن هذه املصادر أيضاً كتاب الدسوقي " احلاشية على الشرح الكبري" 
 8للفرد حق إعطاء األمان ألي الئذ مستجري، سواء كان هذا الفرد رجاًل أو امرأة، حراً أو عبداً وجيهاً أو خسيساً.
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 م ( بريوت: لبنان مؤسسة الرسالة.1985(، ) 5، )ط  الفتاوى الهنديةاهلندي، عالء الدين علي املتقي بن حسام الدين، 9

 م.1995، )القاهرة : دار السالم.)دط(، اختالف الدارين وأثره في المناكحات والمعامالتفطاين، لطفي إمساعيل،  10
 م. 1989(، 3دمشق: دار الفكر، )ط آثار الحرب في الفقه اإلسالمي،الزحيلي، وهبة،  11
 مقوق منذ والدهتم حبكم انسانيتههذه احلقوق هي جلميع البشر من رجال و نساء و اطفال و هيصاحلة لكل زمان و مكان. يستحق البشر هذه احل12 

زل عن ااملشرتكة، فهي ليست منحة هلم من اشخاص اخرين او من أي حكومة. لكون كرامة االنساهني قيمة اصيلة لكل كائن بشري، فال حيق ألحد ان يتن
ألفراد مسئولية احرتام و محاية حقوق اآلخرين هذا احلق كما و ال جيوز ألي احد أن يصادره منه. تفرض "حقوق اإلنسان" على احلكومات و املؤسسات و ا

 .مدخل حلقوق اإلنسان

 
 ومن املصادر أيضا كتاب " الفتاوى اهلندية " حيث ذكر فيه آراء الفقهاء يف املدة اليت يسمح لالجئ بالبقاء خالهلا يف

أقاليم الدولة اإلسالمية، إىل أنه ال ينبغي السماح ملن دخل دار اإلسالم بأمان أن ميكث فيها أكثر من سنة كاملة.فإن 
 9مكث سنة فقد ذهب احلنفية إىل وجوب اجلزية عليه ومنعه من العودة إىل دار احلرب ألنه صار ذمياً.

 بينها: وهناك دراسات معاصرة تناولت هذا املوضوع، ومن ثانياً: 
ليعة الكتب "، وهو يف طاختالف الدارين وأثره في المناكحات والمعامالتكتاب الدكتور إمساعيل لطفي فطاين" 

املعاصرة اليت تناولت هذا املوضوع، حيث ذكر بتوسع تعريفات العلماء لكل من الدارين وأقسام كل منهما مع ذكر 
جرة واإلقامة ملواطين كل من الدارين يف األخرى باإلضافة إىل أدلة فقهاء املذاهب ومناقشتها، كما يذكر كل من اهل

والبحث الذي بني    10احلديث املفصل عن األحكام اليت ختتلف باختالف الدارين خاصة منها ما يتعلق باملستأمن.
 أيدينا يتعلق بأحكام الالجئني يف دار الكفر وحقوق الالجئني يف دارهم.

ملوضوع أيضًا الدكتور وهبة الزحيلي يف كتابه "آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي وممن تطرق إىل بعض مباحث هذا ا
".حيث ناقش  قضايا هامة هلا تعلق وثيق بدار احلرب ودار اإلسالم، وذكر أن األصل أن الدنيا كلها دار واحدة وأن 

أيضا هذا الكتاب خمتلف عن حبثنا يتحدث  11التقسيم إىل دار اإلسالم ودار احلرب كان أمراً عارضاً وال يكون تشريعاً.
 عن حقوق الالجئني يف دار الكفر وآراء الفقهاء يف ذلك.

أيضاً كتاب "حقوق اإلنسان  جمموعة صكوك دولية" الصادر عن األمم املتحدة حيث ورد فيه حق الالجئ وحريته، 
 ألن حبثي يدرس حقوق الالجئ وفقا وهذا البحث هو مهم وله عالقة بالبحث لكنه خمتلف 12والتزاماته بالتفصيل.
 للشريعة اإلسالمية.

يف  لعاما ومن املراجع املهمة أيضًا كتاب عبد اهلل حممد " اللجوء يف اإلسالم " حيث أوضح فيه أن القانون الدويل
 ا اليت هتاإلسالم جزء من الفقه، وهو ال يستمد قوة اإللزام من أي مصدر أجنيب، بل من سيادة الدولة اإلسالمية وإراد
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 م(. 2006)  ، حبث مقدم إىل جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،الرياض.اللجوء في اإلسالمحممد، عبد اهلل.  13

 .1419اجستري مالبحوث والرسائل العلمية. رسالة  ، املعهد العاملي للقضاء، منتدىأحكام اللجوء في الفقه اإلسالمي والقانون الدوليعبد، حممد،  14

 

 
أيضا هذه الدراسة خمتلفة عن حبثنا من حيث بيان احلقوق وفقا للشريعة  13ختضع بالطبع للقانون القرآين اإلهلي.

 اإلسالمية.
إضافة إىل ما سبق فهناك كتاب أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم  للدكتور عبد الكرمي  زيدان فقد تناول فيه 

كما حتدث عن واجباته أمام الدولة اإلسالمية يف مسألة اجلزية واخلراج والعشور. وأيضاً ذكر حقوق وواجبات املستأمن  
 أحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل العام.

ومن الرسائل العلمية أيضا رسالة الدكتوراه، حملمد بن عبد، بعنوان: أحكام اللجوء يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل، 
 14قارنة، حيث حتدث فيه عن امللجأ الديين، وامللجأ اإلقليمي، والدبلوماسي.دراسة م

 منهج الدراسة
لقد هنج الباحث يف دراسته منهجاً ثابتاً فاستهل باستعراض آراء املذاهب الفقهية املختلفة يف املسألة، مع عرض أدلة  

ة التشريع اإلسالمي الستنباط احلكم املتوافق مع أصالكل فريق، مث ناقش الدليل حماوالً التوفيق أو الرتجيح بينها وصوالً 
 وروح العصر الذي نعيشه.

وقد حاول الباحث ما استطاع إىل ذلك سبياًل، أن تكون عباراته فقهية واعتمد الباحث املنهج االستقرائي وقام برتمجة 
يوثق من  ت، وحرص يف كل ذلك أنموجزة لغالبية الذين ذكروا يف النص، كما قام بتخريج األحاديث واآلثار اليت ورد

حيث  املنهج الوصفيو املصادر األصلية املعتربة، وأيضاً يلجأ إىل االستئناس باملراجع احلديثة مبا حيقق أكرب فائدة ممكنة. 
فياُ بوصفها وصفاً دقيقاً ويعرّب عنها كيما فأن أول خطوة يقوم هبا هي وصف هذه الظاهرة، يعتمد الباحث على ظاهرة 

فالباحث يصف الظاهرة اليت يريد دراستها وجيمع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها حىت يتمكن وتوضيح خصائصها، 
من اإلملام بكل ما يدور وما يؤثر بالظاهرة املدروسة من مجيع اجلوانب فاألسلوب الوصفي أمنا يعتمد على دراسة الواقع 

 عبري الكمي والكيفي للظاهرة املوصوفة.ووصفه، والت
واملنهج التحليلي: وذلك بدراسة النصوص الواردة يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي إضافة إىل نصوص   

 االتفاقيات الدولية حول املوضوع دراسة حتليلية وبيان معانيها وأبعادها، ومدى موافقة العلماء وخمالفتهم هلا، 
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على عناصرها ودواخلها بغية إعادهتا إىل مرتكزها، واحلصول على احلل األمثل من الشريعة هبدف الوقوف 
 اإلسالمية للقضايا املعاصرة.

وإين أعرتف بقلة بضاعيت يف العلم، وأن ما قمت به ما هو إال خطوة على طريق حتصيل العلم الشرعي، وحسيب أن 
 اً، إنه أكرم مسؤول وأرجى مأمول واهلل ويل التوفيق.يكون عملي خالصاً هلل وأن يتقبله مين قبواًل حسن

ولقد هنج الباحث يف دراسته املنهج اإلستقرائي يف رصد املعلومات ذات الصلة باملوضوع، مث حللها حتليالً دقيقاً وفق  
 املنهج املقارن وذلك حسب املعلومات الواردة يف املصادر األولية والثانوية.

 المبحث األول
 التمهيدي 

 محتويات البحث
ملخص البحث 

 2...........بالعريب.........................................................................
 2 .....ملخص البحث باالجنليزية.............................................................

 2.......................................الكلمات الداللية للبحث............................
 4 ..................مقدمة البحث...........................................................

 4.......أمهية البحث........................................................................
 5 .......البحث....................................................................إشكالية 

 5 ..........أهداف البحث..................................................................
 6 ................................الدراسات السابقة.........................................
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)دط(. بريوت: دار صادر للطباعة  لسان العربم(.1900ابن منظور،مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن علي بن امحد.) ،لسان العربابن منظور، 15

 .270، ص3جوالنشر.

 .1152ص.لسان العربابن منظور، ،لسان العربابن منظور، 16

 
 المبحث الثاني

 أحكام شرعية تتعلق بالالجئين في دار الكفر في الشريعة اإلسالمية
 11. ........................ املطلب األول: حكم اللجوء ألجل الفرار بالنفسفي الشريعة اإلسالمية

 12. .................. املطلب الثاين: حكم جلوء املسلمني ألجل اهلرب بدينه يف الشريعة اإلسالمية
 14..............املطلب الثالث:  حكم اللجوء ألجل طلب العلم يف الشريعة اإلسالمية...........

    15املطلب الرابع: حكم اللجوء ألجل الفرار باملال أو ألجل التجارة يف الشريعة اإلسالمية...........
 17......................اخلامتة.............................................................

 18...................................املصادر واملراجع.......................................
 المبحث الثاني

 أحكام شرعية تتعلق بالالجئين في دار الكفر
 في الشريعة اإلسالمية
 ربعة مطالبويتضمن هذا املبحث أ

 الكلمات الداللية للبحث
 قولك مصدر احلكممصدر قولك: حكم بينهم حيكم حكما، إذا قضى  احلكم : اجلوهري األحكام : مجع حكم. قال

 15. عليه وحكم له، حكًما قضى أي: حَيُْكُم، بينهم َحَكمَ 
اعتضدت إىل فالن أي استندت إليه و  اللجوء يف اللغة: مشتق من جلأ، يقال: جلأ إىل الشيء أو املكان، ويقال: جلأتو

به، وجلأت من فالن، إذا عدلت عنه إىل غريه، وكأن اللجوء هبذا املع ى إشارة إىل اخلروج واالنفراد، يقال: جلأ من 
 16القوم: أي: انفرد عنهم وخرج عن زمرهتم إىل غريهم، فكأنه حتصن منهم، وأجلأه إىل الشيء: أي: اضطره إليه.

 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 98 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .6سورةالتوبة، اآلية، رقم:17
 .1/723جلسان العرب،ابن منظور، 18
 .125سورةالبقرة، اآلية،رقم: 19
 .1780، رقم:1/498(، عيسى البايب احلليب،(ج1حققه: حممدفؤادعبدالباقي،)ط، الجامع الصحيح، أخرجه مسلم، أبو احلسن، ابن احلجاج20
 .6/4616جلسان العرب،ابن منظور، 21
 .8رقم:سورةاحلشر، اآلية، 22
 .1/96م(،  ج1981(، 5،)بريوت: مؤسسةا لرسالة، )ط، فقه الزكاةالقرضاوي، يوسف23

 
ومصطلح اللجوء مل يرد صراحة يف القرآن الكرمي، ولكن يوجد له ما مياثله: كاالستجارة، واملستأمن، واهلجرة، وابن 

 السبيل، لذلك فقد رأيت أن أتعرض لتعريف هذه املصطلحات 
َأِجْرهُ َحىت ى َيْسَمَع  َك فَ وهي من استجار: أي: طلب األمن، قال تعاىل: }وِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجارَ _ االستجارة: 

 17َكاَلَم الل ىِه مُث ى أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَن ـىُهْم قـَْوٌم اَل يـَْعَلُموَن..{.
واجلار واجملري: هو الذي مينعك وجيريك، يقال: استجاره من فالن أي: أجاره منه، ويقال أيضاً: أجاره اهلل من العذاب: 

 18أي: أنقذه.
و طالب األمن، وهو من دخل البيت احلرام حمتميًا به، وقد عرفت الشريعة اإلسالمية هذه احلصانة، ه_المستأمن: 

ُذوا ِمْن ودّل على ذلك القرآن الكرمي والسنة النبوية املشرفة، قال اهلل تعاىل:}َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَة لِلن ىاِس َوأَْمًنا وَ  اخت ِى
 19ِع السُُّجوِد {.لًّى َوَعِهْدنَا ِإىَل ِإبـْرَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َأْن َطهِّرَا بـَْييِتَ لِلط ىائِِفنَي َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّك ى َمَقاِم ِإبـْرَاِهيَم ُمصَ 

وجه الداللة: أن من دخل البيت احلرام الجئاً إليه فهو آمن، ودليل ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم: من دخل املسجد 
 20ومن دخل بيت أيب سفيان؛ فهو آمن، ومن ألقى سالحه؛ فهو آمن، ومن أغلق بابه؛ فهو آمن ". احلرام؛ فهو آمن،

 21أصل اهلجرة عند العرب، خروج أهل البادية إىل املدينة، أو اخلروج من أرض إىل أرض أخرى._الهجرة: 
الدين،  د يف بداية ظهور هذاوقد تعرض املسلمون األوائل من الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم إىل العداوة واالضطها

األمر الذي دعاهم للهجرة إىل احلبشة، كما هاجر صلى اهلل عليه وسلم فيما بعد إىل املدينة املنورة قال تعاىل حكاية 
ل ىِه َوِرْضَوانًا َويـَْنُصُروَن الل ىَه َوَرُسولَهُ لعن ذلك: } لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن ال ىِذيَن أُْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوأَْمَواهلِِْم يـَْبتَـُغوَن َفْضاًل ِمَن ا

 22أُولَِئَك ُهُم الص ىاِدُقوَن {.
هو املسافر الذي انقطع به الطريق، فأراد الرجوع إىل بلده، فلم جيد ما يتبلغ به، فله من الصدقات  _ابن السبيل: 

 23وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه الذي جاوز بلداً إىل آخر.، نصيب
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( 1960-1959)بريوت: )دط(،  معجم فقه اللغة، الشيخ أمحد رضا، 298، ص4م،( م1955)بريوت: )دط(،  لسان العرب،ابن منظور، حممد، 24
 .470،ص2م

 .212ص 3م( ج1900ط(، )القاهرة: )د تاج العروس،الزبيدي، حممد بن حممد،  25
 .9سورة احلشر، اآلية، رقم:  26
 .303م(، ص1988)بريوت: دار النفائس، )دط(، المعجم الوسيط، حممد، معروف حممد،  27
 4هـ(، ج1415(، 2، حتقيق: عادل عبد املوجود، ) النجف: املطبعة النعمانية )طحاشية رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، حممد األمني،28
 166ص

 

 مع ى الدار يف اللغة: ورد لفظ الدار يف اللغة ملعان متعددة منها.

 24احملل: أي ما جيمع البناء والساحة واملنزل املسكون.  -أ

 املوضع الذي حيل فيه القوم، واحمللة تسكنها القبيلة. -ب

 الدارة: أرض سهلة حتيط هبا اجلبال، وهي أخص من الدار. -ج

 زة عامرة أو غامرة.البلد: قطعة من األرض مستحي -د

وأطلق على 25القبيلة،كقوهلم: مرت بنا دار فالن، وهبذا املع ى فسر احلديث )ما بقيت دار إال بين فيها مسجد(.  -ه
 املدينة املنورة كلمة )الدار(يف قوله تعاىل

ميَان {. اَر َواإْلِ  26}َوال ىِذيَن تـَبَـو ىُءوا الد ى

 : معنى الدار في االصطالح

الدار يف اصطالح الفقهاء على التعريفات اللغوية السابقة الذكر، فالدار عندهم هي: املكان الذي تقيم ينبين تعريف 
 27فيه جمموعة من الناس، ودار اإلسالم: بالد املسلمني ودار احلرب: بالد العدو.

 28قال ابن عابدين: "املراد بالدار اإلقليم املختص بقهر ملك إسالم أو كفر ".
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 .3/350، جالجامع؛ القرطيب، 14/103، جالحاوي الكبيراملاوردي،  29
 .29سورة النساء،اآلية، رقم: 30
 .5/157ج الجامع،القرطيب،  31
 .30سورة النساء، اآلية، رقم: 32
 29سورة النساء، اآلية، رقم:  33

 

 المطلب األول 
 حكم اللجوء ألجل الفرار بالنفس

 في الشريعة اإلسالمية
من خاف على نفسه من اهلالك أو على بدنه من األذى، وجب عليه اللجوء إىل مكان أو بلد يؤمن فيه على نفسه 

 ، وذلك لألدلة اآلتية: 29
 30_قوله تعاىل: }َواَل تـَْقتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم ِإن ى الل ىَه َكاَن ِبُكْم َرِحيما{.

فقد هنى اهلل تعاىل هني حترمي أن يقتل اإلنسان نفسه، وذلك بأن يعرضها لألذى الذي يؤدي إىل هالكه، أو أن حيمل 
 31نفسه على الغرر املؤدي إىل التلف، أو أن يقوم بقتل نفسه انتحاراً يف حالة ضجر أو غضب.

 وغريها من احلاالت املشاهبة، ومنها اليأس بالنفس حىت اهلالك. 
وعلى هذا الدليل يكون اللجوء ألجل الفرار بالنفس واجبًا ألن التعرض للهالك غي غري اجلهاد يف سبيل اهلل حرام، 

 هلذا قال اهلل تعاىل يف اآلية اليت بعدها: 
 32.}َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك ُعْدَوانًا َوظُْلًما َفَسْوَف ُنْصِليِه نَارًا وََكاَن َذِلَك َعَلى الل ىِه َيِسريًا{

واستشهد عمرو بن العاص رضي اهلل تعاىل عنه هبذه اآلية حني كان جنباً فخاف من استعمال املاء البارد فتيمم وصلى 
 33بالناس، فلما سأله النيب صلى اهلل عليه وسلم قال تذكرت قول اهلل تعاىل: } َواَل تـَْقتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم {.

 ن تقريراً.فلم ينكر عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم فكا
 إن موسى عليه السالم حني علم أن مجاعة يبحثون عنه ليقتلوه هرب من مصر كما جاء يف قوله تعاىل: -

نَي، ِإينِّ َلَك ِمَن الن ىاِصحِ  }  وَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى قَاَل يَا ُموَسى ِإن ى اْلَمأَلَ يَْأمتَُِروَن ِبَك لِيَـْقتـُُلوَك فَاْخرُجْ 
َها َخائًِفا يـَتَـَرق ىُب قَاَل َربِّ جَنِّيِن ِمَن اْلَقْوِم الظ ىاِلِمنَي،  َوَلم ىا تـََوج ىَه تِْلَقاَء َمْديَ    قَاَل َعَسى َريبِّ َأْن يـَْهِدَييِن َسَواءَ نَ َفَخرََج ِمنـْ
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 .22-20سورة القصص، اآلية، رقم: 34
 .(، القاهرة: دار احلديث،2)ط الجامع ألحكام القرآن القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري،؛ 14/103، جالحاوي الكبيراملاوردي،  35
الكشاف عن حقائق غوامض ه( 538. الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر بن أمحد الزخمشري جار اهلل املتوىف ) 5/344م(،ج1996هــ، 1416)

 .1/426ه، ج1407، دار الكتب العريب بريوت 3ط التنزيل،
 .99سورة النساء، اآلية، رقم:  36
 .5/344، جالجامع؛ القرطيب، 14/103، جالحاوي الكبيراملاوردي،  37
 .100سورة النساء، اآلية، رقم: 38

 
فلجأ إىل مْدَيَن حيث نيب اهلل شعيب عليه السالم، فمكث عنده وتزوج بنته كما أخربت به اآليات اليت  34الس ىِبيِل {.

 بعدها، إىل أن رجع نبياً إىل مصر ورسواًل إىل بين إسرائيل وفرعون وملئه.
 المطلب الثاني 

 حكم لجوء المسلمين ألجل الهرب بدينه
 في الشريعة اإلسالمية

ال يؤمن فيه على دينه وخياف أن يفتنت فيه وجب عليه اهلروب واللجوء إىل بلد آخر يؤمن  من كان يف أرض أو بلد
 ، لقوله تعاىل: 35فيه على دينه وال يفتنت فيه، إال إذا كان معذوراً بعذر مينعه من ذلك

ُمْسَتْضَعِفنَي يف اأْلَْرِض قَاُلوا َأمَلْ َتُكْن  قَاُلوا ُكن ىا}ِإن ى ال ىِذيَن تـََوف ىاُهُم اْلَماَلِئَكةُ ظَاِلِمي أَنـُْفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم -
ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء  أَْرُض الل ىِه َواِسَعةً فـَتـَُهاِجُروا ِفيَها فَُأولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهن ىُم َوَساَءْت َمِصريًا،  ِإال ى اْلُمْسَتْضَعِفنيَ 

 36ِحيَلًة َواَل يـَْهَتُدوَن َسِبياًل {. َواْلِوْلَداِن اَل َيْسَتِطيُعونَ 
وجه الداللة: أن اهلل تعاىل يوبخ يوم القيامة الذين افتتنوا يف دينهم فلم يهاجروا ومل يهربوا بدينهم حىت ماتوا، وحني 

ن ااعتذروا بأهنم كانوا مستضعفني مل تكن هلم حيلة للتخلص من االفتتان، احتج عليهم بأنه كانت أرض اهلل واسعة فك
بإمكاهنم اهلجرة فيها من أرضهم إىل أرض آخر أمينة، وذلك باستثناء املعذورين لصغر أو مرض أو غري ذلك مما جيعله 

 37ال يستطيع اهلجرة.
ِه ُمَهاِجرًا ِإىَل تِ وقوله تعاىل: }َوَمْن يـَُهاِجْر يف َسِبيِل الل ىِه جيَِْد يف اأْلَْرِض ُمرَاَغًما َكِثريًا َوَسَعًة َوَمْن خَيْرُْج ِمْن بـَيْ -

 38الل ىِه َوَرُسولِِه مُث ى يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأْجرُُه َعَلى الل ىِه وََكاَن الل ىُه َغُفورًا َرِحيًما {.
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 .5/348(، ج2)ط الجامع ألحكام القرآن.القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري39
 .1/426، جالكشافالزخمشري،  40
 .5/348القرطيب، ج 41
 .8،بالط،  صاللجوء السياسي واإلنساني في الفقه اإلسالمي الباليساين، أمحد حممد، 42
 .56سورة العنكبوت، اآلية، رقم: 43
 .3/347جالكشاف،الزخمشري،  44
، وقال حديث 14/137، احلديث، باب العلمالقاهرة: دار  (،، حتقيق: شاكر، وعبد الباقي، وعوض، )دطالسنن.الرتمذي، أبو عيسى، حممد بن عيسى 45

 حسن.

 
ملتحّول افقد بينت هذه اآلية أن من يهاجر فاراً بدينه يف سبيل اهلل تعاىل باللجوء إىل أرض أخرى، جيد فيما هاجر إليه 

 40، أي املكان الذي يتحول فيه ويذهب إليه، ويفارق الذين عادوا دينه رغم أنفسهم.39واملذهب
كما أنه جيد سعة يف الرزق إذ يفتح اهلل تعاىل عليه يف األمان والرزق، بدليل قوله تعاىل: َ}واِسَعٌة{أي جيد سعة يف 

 41ر هلمومه وفكره وغري ذلك من وجوه الفرج.الرزق والبالد، وسعة من الضاللة إىل اهلدى، واتساع الصد
 42فهو دليل على وجوب جلوء املسلم الذي يفتنت يف دينه إىل بلد أو مكان يكون فيه حراً يف ممارسة دينه وعبادة ربه.

 43وقوله تعاىل: }يَا ِعَباِدَي ال ىِذيَن َآَمُنوا ِإن ى أَْرِضي َواِسَعٌة فَِإي ىاَي فَاْعُبُدوِن {.
ملؤمن إذا مل يتسهل له العبادة يف البلد الذي هو فيه ومل يتمش له أمر دينه كما جيب، فليهاجر إىل بلد يقدر معناه أن ا

 44أنه فيه أسلم قلباً وأصح ديناً وأكثر عبادة وأحسن خشوعاً.
 المطلب الثالث

 حكم اللجوء ألجل طلب العلم
 في الشريعة اإلسالمية

اللجوء إىل بلد أو قوم ألجل طلب العلم فرض كفاية يف اإلسالم، يف كل علم نافع، وذلك إذا مل يتوفر ذلك العلم يف 
 بلده وذلك لألدلة اآلتية: 

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " من سلك طريًقا يلتمس فيه علماً سّهل  -
 وسلوك الطريق يشمل السفر ألجل احلصول على العلم يف بلد آخر غري بلده. 45جلّنة". اهلل له طريقاً إىل ا
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 مرجع سابق، وقال حديث حسن غريب. 46
 فتح الباري، م(،1900العسقالين، ابن حجر، العسقالين، شهاب الدين أبو الفضل امحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن امحد بن حجر. ) 47

 . 1/175ج، بريوت: لبنان دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع
 ،3/350فما بعدها؛ القرطيب، اجلامع، ج 14/103، جالحاوي الكبيراملاوردي،  48
 .162صالبيارق. (، دار 1، )ط30، صاللجوء السياسي في اإلسالم لحسام محمد  م(،1997سعد، حسام حممد. ) سباط، 49

 .148العربية للعلوم األمنية.صجامعة نايف رياض: (، ال 1)ط .حقوق الالجئين بين الشريعة والقانونهـ(، 1428) .السعوي، عبد العزيز بن حممد عبداهلل 50

 
_ وعن أنس ابن مالك مالك رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  " من خرج يف طلب العلم 

 46فهو يف سبيل اهلل حىت يرجع ".
اً له يف هو واجب باالتفاق وتشبيه طلب العلم باجلهاد يكون تشبيهوجه الداللة: أن مع ى يف ))سبيل اهلل (( اجلهاد و 

 احلكم أيضاً.
_ عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: " إن الناس لكم تبع وإن رجااًل يأتونكم 

عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وعنه أيضًا 47من أقطار األرض يتفقهون يف الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا هبم خريًا ".
 48قال: " يأتيكم رجال من قبل املشرق يتعلمون، فإذا جاؤوكم فاستوصوا هبم خرياً ".

فهذا يدل على مشروعية قبول الالجئني يف بالد اإلسالم لطلب العلم ووجوب حسن التعامل معهم.  وبناء على ما   
 ة: الكفر ويقيم هبا إال لضرورة تتمثل يف إحدى احلاالت التاليسبق أرى أنه من األسلم أن ال يسافر املسلم إىل دور 

 العالج الطيب، إذا تعذر يف بالد املسلمني.-1 
 التخصص العلمي يف جمال حيتاجه املسلمون.-2
 التجارة مبا حيقق مصاحل املسلمني.-3
 49العمل يف سفارة إسالمية أو بعثة قنصلية، أو أي وظيفة تستوجب فرداً مسلماً.-4
 املشاركة يف مؤمتر أو حلقة علمية أو معرض دويل فيه حتصيل منفعة للمسلمني.-5
 الرحلة السياحية بنية التعرف على املعامل اجلغرافية واحلضارية، ضمن جمموعة إسالمية يأمن فيها املرء على نفسه.-6
هلا على يؤمن املسلم من خال نشر الدعوة اإلسالمية وتبليغ الرسالة احملمدية. على أن تكون هناك ضمانات كافية-7

واللجوء  50دينه ونفسه وماله وأهله وعرضه وأن يعزم أن يعود إىل دار اإلسالم فور انتهائه من حتقيق ما هاجر ألجله.
 السياسي: هو مفهوم قضائي قدمي يقضي بإعطاء الشخص الذي يتعّرض لالضطهاد بسبب آرائه السياسية أو املعتقدات 
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  ar.wikipedia.org.2006تشرين الثاين )نوفمرب(  2اللجوء_حق51
 .141،احلديث رقم:1/124صحيح الجامع، ؛ مسلم، 2348، احلديث رقم:2/877، جصحيح الجامعمتفق عليه، البخاري،  52

 
 عن آراءه. ،أو بلد أجنيب الفرصة له للتعبريسيادةالدينية يف بلده واليت قد تكون حممية من قبل سلطة أخرى ذات 

من السكان إىل  لتدفق اهلائل، والذي يتعامل مع اوقانون الالجئني احلديثوينبغي عدم اخللط بني اللجوء السياسي 
 البلدان األخرى، 

 ويقّدم يف كل حالة على حدة. اللجوء هو حق خيتص باهتمامات األفراد، فحق
يكفل لكل شخص ينتابه خوفاً أكيداً بتعرضه لالضطهاد حق اللجوء السياسي إىل بلد يستشعر فيه األمان. وفقاً 

 هذا احلق بطرق متعددة، منها ما يلي:آلليات حقوق اإلنسان الدولية، قد يتم انتهاك 
عدم توفري التسهيالت الالزمة اليت متكن األشخاص من طلب اللجوء السياسي )مبا فيها املرتمجني وفيق عمل مدرب 

 بشكل صحيح، خيتص بشؤون اهلجرة(؛ 

 عدم إعطاء االهتمام املناسب لطلبات اللجوء السياسي؛

 51خطر التعرض للتعذيب أو للمعاملة غري اإلنسانية أو العقاب املهني. نفي األشخاص إىل بلدان قد يواجهون فيها
 المطلب الرابع

 حكم اللجوء ألجل الفرار بالمال أو ألجل التجارة
 في الشريعة اإلسالمية

إن حرمة مال املسلم كحرمة دمه ملا رواه عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: " من قتل دون 
وقد يتعذر املعاش أو احملافظة على املال يف بلد مع اإلقامة فيه فيخرج يف طلبه إىل بلد آخر، وقد  52فهو شهيد"ماله 

ال يستطيع التجارة يف بلده فيلجأ إىل بلد آخر ألجله....وحكم ذلك أنه إن مل يستطع احملافظة على معاشه يف بلده 
لك فهو و حيصل فيه على معيشته، وفيما عدا ذأو تعذر معاشه فيها وجب عليه اللجوء إىل بلد حيفظ فيه ماله أ

 مباح. وذلك لألدلة اآلتية: 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&action=edit&redlink=1
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 .198سورة البقرة، اآلية،رقم: 53
 .1/98، ) املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم،(،جأضواء البيان في إيضاح القران بالقرانني، الشنقيطي،حممد األم 54
 .20سورة املزمل،اآلية، رقم: 55
هـ(، 1425) .م، ابن كثري، احلافظ بن كثري2002ه/ 1422، دار طيبة تفسير القران العظيمابن كثري، امساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، 56

(. الرياض: دار 1قطب.و )طحممد، حممد السيد رشاد، حممد فضل العجماوي، علي أمحد أمحد عبد الباقي، حسن عباس حتقيق: كل من مصطفى السيد 
 .14/172الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. جعامل 

 .10سورة اجلمعة، اآلية، رقم: 57
 .15/350ج الجامع،القرطيب،  58

 
 53قوله تعاىل: } لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْبتَـُغوا َفْضاًل ِمْن َربُِّكْم....{.-1

 54والفضل هنا التجارة وكسب املعاش.
 55يـَْبتَـُغوَن ِمْن َفْضِل الل ىِه...{.قوله تعاىل: } َوَآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف اأْلَْرِض -2

 56أي يسافرون ألجل التجارة وكسب املعاش.
ريًا َلَعل ىُكْم تـُْفِلُحوَن ثِ وقوله تعاىل: } فَِإَذا ُقِضَيِت الص ىاَلُة فَانـَْتِشُروا يف اأْلَْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل الل ىِه َواذُْكُروا الل ىَه كَ -3

.}57 
 58نتشار يف األرض يشمل السفر له واللجوء إىل مكان جيد فيه معاشه.وجه الداللة أن اال
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 الخاتمة

وء الشريعة اإلسالمية أحكام شرعية تتعلق بالالجئني يف دار الكفر يف ض يف هذا البحث بعرض وحتليل موقف قمت
 فرار بالنفس، وحكم اللجوء ألجل ال ،حكم جلوء املسلمني ألجل اهلرب بدينه" منها فقه الضرورة والتيسري والتخفيف

فقهية ، فأستهل باستعراض آراء الحكم اللجوء ألجل الفرار باملال أو ألجل التجارة، وحكم اللجوء ألجل طلب العلمو 
يف املسألة، مع عرض أدلة كل فريق، مث ناقش الدليل حماواًل التوفيق والرتجيح بينهما ووصواًل الستنباط احلكم املتوافق 

الة التشريع اإلسالمي وروح العصر الذي نعيشه، وقد حاول الباحث أن يكون عباراته فقهية، وقام برتمجة موجزة مع إص
لغالبية الذين ذكروا يف النص، وحرث يف ذلك أن يوثق من املصادر األصلية املعتربة، واستعمال املصادر احلديثة مبا 

 حيقق أكرب فائدة ممكنة.

أن فقهاء الشريعة األسالمية ذهبوا إىل وجوب جلوء املسلم الذي إىل نتائج من أمهها توصل الباحث خالل الدراسة 
يفتنت يف دينه إىل بلد أو مكان يكون فيه حراً يف ممارسة دينه وعبادة ربه، وأن اللجوء إىل بلد أو قوم ألجل طلب العلم 

 فرض كفاية يف اإلسالم.
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي.أواًل: من 
 ، غري مطبوع.اللجوء السياسي واإلنساني في الفقه اإلسالمي. _ الباليساين، أمحد حممد1
)دط(، بريوت:  صحيح البخاريم(، 1994) ._ البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية2

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
الرتكماين، علي بن عثمان ، ويف ذيله: إبن السنن الكبرىهـ(، 1356) .بن احلسنيالبيهقي، أبو بكر، أمحد  _3

 العثمانية.دائرة املعارف (، اهلند: مطبعة جملس 1)ط-املارديين، اجلوهر النقي، حيدر أباد الدكن

ث، احلديالقاهرة: دار  (،، حتقيق: شاكر، وعبد الباقي، وعوض، )دطالسنن._ الرتمذي، أبو عيسى، حممد بن عيسى4
 ، وقال حديث حسن.14/137باب العلم، 

 م.2007التقرير السنوي للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني التقرير السنوي بتاريخ _ 5

 الرسالة.، )دط(. بريوت: مؤسسة أحكام أهل الذمة_  اجلوزية، ابن القيم، 6

، وهبامشه: عليش، حممد، تقريرات عليه، )دط( بريوت: دار الكبير للدردير، حاشية على الشرح الدسوقي _7
 الفكر.

 .ه1407، 3، الناشر: دار الكتب العريب بريوت، طالكشافالزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،   _8
(، الرياض:  1)ط .نحقوق الالجئين بين الشريعة والقانو هـ(، 1428) ._ السعوي، عبد العزيز بن حممد عبد اهلل9

 العربية للعلوم األمنية.جامعة نايف 
 كم(.، ) املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلأضواء البيان في إيضاح القران بالقران_ الشنقيطي،حممد األمني، 10
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طبعة م، حتقيق :صالح الدين املنّجد ) القاهرة: السير الكبير شرح السرخسي_ الشيباين، حممد بن احلسن،11

 م(.1957مصر،
م(، 1900_ العسقالين، شهاب الدين أبو الفضل امحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن امحد بن حجر. )12

 بريوت: لبنان دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع. اإلصابة في تمييز الصحابة،
 م(.1981(، 5، )بريوت: مؤسسة الرسالة، )ط، فقه الزكاةالقرضاوي، يوسف _ 13
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