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 ملخصال

ار عةلى دربه ، وعةلى آله وصحبه ومن سلةلعاملني رمح  املبعوث حممد سيدنا عةلى والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد
 إىل يوم الدين، وبعد

حق اإلقام  نها م حقوق الالجئنيالشريع  اإلسالمي  وقد تناول البحث  يفتسعى هذه الدراس  إىل بيان حقوق الالجئني 
ظ حق الالجئ يف حف، و حق الالجئ يف دخول دار اإلسالم واإلقام  فيها قدر احلاج  أو املصةلح ، و والتنقل والعمل

الالجئ يف اختاذ  حق، و حق الالجئ يف حفظ عرضه، و حق الالجئ يف حفظ عقةله، و نفسهحق الالجئ يف حفظ ، و دينه
حقه يف استقدام و  ،حق الالجئ يف احلري  الشخصي ، و حق الالجئ يف التعامل واملةلكي ، و السكن املناسب له واإلقام  فيه

الشريع   وذلك يف ظل ،يف الفقه اإلسالميحق الالجئ يف التقاضي أمام احملاكم ، و حق الالجئ يف التعةليم، و أسرته وأمواله
ةلةلها حتةلياًل عةلوما  ذا  الصةل  باملوضو،،  م حامل رصد ستقرائي يفنهج ااامللقد هنج الباحث يف دراسته و . اإلسالمي 

  دقيقاً وفق املنهج املقارن وذلك حسب املعةلوما  الواردة يف املصادر األولي  والثانوي .
 ذهين إىل بادرت ومشكالهتم املسةلمني بواقع ارتباط له عصرياً  موضوعا أختار نأ عزمت كنتأما أسباب اختيار املوضو،  

 أن يل ظهر فقهي ال الكتب أمها  يف حبث   وبعد مسائل، من به يرتبط وما" ني يف الشريع  اإلسالمي  ئجحقوق الال"
 .حقوق الألجني يف الشريع  اإلسالمي   مسأل  حبثوا املسةلمني فقهاء

 تزايداً  نيالالجئ أعداد األخرية السنوا  يف تزايد  ما بعد خاص  عام ، دولي  مشكةل  أصبحت الةلجوء مشكةل  أن ومبا
 لةلمعاجلا  تقدمياً و  لألسباب بياناً  عةليها الضوء من املزيد إلقاء يستةلزم مما آثاراً  وأبعد تعقيداً  أكثر املشكةل  هذه جعل

 .واحلةلول
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 .2/410ج، الكبير الشرح. السرخسي 1 

 
 لو:الفصل األ

 شريعة اإلسالميةالالجئين في الحقوق 
 األلو: المبحث

 اإلسالمية الشريعة في الالجئين حقوق
 ويتضمن هذا املبحث اثين عشرة مطةلباً.

 مدخل
 الواجب بالقدر صهبشخ اعرتاف فال، املتا، سقط من أنه عةلى الالجئ إىل تنظر كانت  اإلسالم سبقت اليت اجملتمعا  إن
: حفظتف، الالئق  مكانته يأخذ جعةله ما، احلقوق من له وشرعت، قدره من أعةلت اإلسالمي  الشريع  جاء  وملا، له

 وانطالقاً  لظروفه مراعاةو ، له وحفظاً ، به رمح ، وكيانه بصفته ااعتناء إىل إضاف ، وعقةله، وعرضه، وماله، ودينه، نفسه
 فإين، ذال وحقوقه والالجئ، وحقوقه باإلنسان اهتمت كوهنا  ومن، ومكان زمان لكل صاحل  اإلسالمي  الشريع  كون  من

 : التالي  املطالب خالل من وذلك اإلسالمي  الشريع  له كفةلتها  اليت احلقوق تةلك من بعضاً  هنا سأعرض
 األلو: المطلب

 لوالعمل لوالتنقل اإلقامة حق
 استناداً  معةلوم  ةمبد وتقييدها اإلقام  مدة حتديد إىل الفقهاء أكثر ذهب فقد اإلسالم، دار يف باإلقام  الالجئ يتمتع 

 الوجه عةلى املدة هذه دحتدي يف اختةلفوا أهنم إا، عدة قرون منذ اإلسالمي  الشريع  أقرهتا اليت لةلجوء املؤقت  الطبيع  إىل
 : اآليت

 اإلسالم دار يف ميكث أن لالجئ جيوز ا أنه إىل(  الزيدي  وبعض احلنابةل  وبعض الشافعي  وبعض)  احلنفي  ذهب-1
 بالده إىل العودة من ومينع اجلزي  دفع عةليه ووجب ذمي إىل تةلقائياً  املستأمن يتحول واحدة سن  مكث فإذا، كامةل   سن 
 1.اإلسالمي  الدول  أسرار من الكثري عةلى تعرف ألنه
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 .3/109ج، القران أحكام ،اجلصاص ؛626و6/625ج، البناية، العيين ؛3/268ج، المحتاج مغني ،الشربيين 2 

 .4/226ج، المحلى شرح على حاشيته، يبالقيةلو  3 

 ،4/207ج ،اإلنصاف، املراداوي ؛3/393ج، المبدع، مفةلح ابن ؛3/100ج، القناع كشاف  ،البهويت 4 

: مصر)  ،وصفي مالك  مصطفى. زد: حتقيق ،السالك بلغة، حممد بن أمحد، الصاوي يف" ما مدة اإلسالم حكم حتت استقراره مع: "وفيه األمان لعقد املالكي  من عرف  ابن تعريف انظر 5 
 .4/559ج ،الجليل مواهب ،احلطاب ؛3/125ج، خليل مختصر على شرحه، اخلرسي ؛3/122ج ،الخرسي على حاشيته، العدوي ؛2/125ج(، م1972، املعارف دار

 .10/54ج ،المعاني رلوح، األلوسي ؛4/533ج، الجرار السيل، الشوكاين 6 

 .2/338ج( م2005و(3ط)، والتوزيع والنشر لةلطباع  الوفاء دار: مصر)،التفسير علم من لوالدراية الرلواية فن بين الصغير الجامع  القدير فتح، حممد بن عةلي بن حممد، الشوكاين 7 

 

 كانت  اإذ األمان لبطل، ذلك عةلى زاد  فةلو، أشهر أربع  عةلى تزيد أا ينبغي املدة أن إىل 2الشافعي  أكثر وذهب-2
 عن تزيد وا مرة من أكثر لةلتجديد قابةل  سنوا  عشر ملدة يستمر األمان فإن ضعيف  الدول  كانت  إذا أما، قوي  الدول 
 .3سنني عشر عةلى مرة كل  يف، ذلك

 هذه يف زي اجل يدفع وهل، يصح مل زاد  فإن سنني عشر عةلى تزيد ا أن جيب املدة أن إىل احلنابةل  أكثر وذهب-3
  تةلزمه فال ي جز  التزام غري من دارنا يف املقام له أبيح كافر  ألنه يدفعها ا أنه منهما األظهر، 4.املذهب يف قوان ؟ املدة

 .كالنساء

 خيولون بأهنم يوحي مما، املدة هذه حتديد دون من معةلوم  مبدة األمان حتديد وجوب يف فتنصب 5املالكي  رأي أما-4
 .لةلمسةلمني أصةلح يراه ما وفق املدة حتديد اإلمام

 األمان تصحيحب جاء  وقد، اإلطالق من األدل  يف ما إىل الرجو، املتعني بل التوقيت عةلى دليل ا إنه :الشوكاين وقال
 تقتضيها اليت ةلةلمد جيعةلوه أن طويةل  ملدة كان  وإن، يؤقتوه أن مطةلقاً  أحدهم من الواقع األمان كان  إذا لةلمسةلمني جيوز ومل

 6.مأمنه إىل رد   وإا بذلك التأمني له وقع من رضي إذا اإ، املصةلح 
 الثاني المطلب

 المصلحة ألو الحاجة قدر فيها لواإلقامة اإلسالم دار دخو: في الالجئ حق
 من أو نياملسةلم إلمام يندب فإنه، وحياته وأمنه سالمته يهدد مما هبا لالحتماء، اإلسالم دار يدخل أن الالجئ أراد إذا

 اليت حقوقه من حقاً  يعترب اإلسالم دار يف الدخول ألن الغرض هلذا جاء قد مادام بالدخول له يأذن أن مقامه يقوم
 7.الةلجوء سبب وزوال، الضرر عدم بشرط، له الشريع  أعطتها
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 .256:رقم، اآلي ، البقرة سورة 8 

 .3/276ج، القران ألحكام الجامع، القرطيب 9 

 .3/39ج(، م1949، الرسال  مؤسس : بريو ) ،العباد خير هدي في المعاد زاد، الدين مشس اهلل عبد أبو، القيم ابن 10 

 .2995:رقم، 2/409ج(، هـ1400، 2ط، السةلفي  املكتب : القاهرة،)اخلطيب الدين حمب: حتقيق، جرم بغري معاهداً  قتل من إ م باب، اجلزي  كتاب:  صحيحه في البخاري أخرجه 11 

 .3/273ج ،المحتار رد، عابدين ابن 12 

 
 الثالث المطلب

 دينه حفظ في الالجئ حق
 أن، ذلكو ، عةليه نكرهه ا أننا إا اإلسالم إىل دعوته منا مطةلوباً  كان  وإن، به يدين وما، نرتكه أن الالجئ حق من

 : تعاىل قال، اإلسالم يف الدخول عةلى يكره ا الكافر
ْن ياْكُفْر بِالطناُغوِ  وايـُْؤِمْن بِالةلنِه فـاقاِد ا} ا الرُّْشُد ِمنا اْلغايِّ فاما يِن قاْد تـابـانين تاْمساكا بِاْلُعْرواِة اْلُوثـْقاى سْ اا ِإْكرااها يف الدِّ

يٌع عاةِليٌم    8 {.اا اْنِفصااما هلااا واالةلنُه َسِا
 9.اإلسالم اعتناق عةلى أحد يكره ا أنه عةلى اآلي  دلت: القرطيب قال
 وهم -رانجن وفد أن: إسحاق ابن ذكره فيما ااحرتام هذا ويتجةلى األخرى الديانا  اإلسالمي  الشريع  احرتمت ولقد

، صالهتم كانتف، العصر بعد مسجده عةليه دخةلوا، باملدين  وسةلم عةليه اهلل صةلى اهلل رسول عةلى قدموا ملا -نصارى
 وصةلوا املشرق ةلوافاستقب" دعهم" وسةلم عةليه اهلل صةلى اهلل رسول فقال، منعهم الناس فأراد، مسجده يف يصةلون فقاموا

 10.صالهتم
 الرابع المطلب

 نفسه حفظ في الالجئ حق
 دار إىل أجل قد كان  عمداً  أحد بقتل مسةلم قام فإذا، العام  احلقوق من لكونه، وغريه الالجئ فيه يشرتك احلق وهذا

 عمرو بن هللا عبد عن روي فقد، عمداً  مسةلماً  قتل لو كما  منه اقتص، بالكافر املسةلم بقتل قال من رأي عةلى، اإلسالم
 11." عاماً  ربعنيأ مسرية من توجد رحيها وإن، اجلن  رائح  يرح مل معاهداً  قتل من:"قال، وسةلم عةليه اهلل صةلى النيب عن
 قامت أن عدب منيةلاملس غري من رجل بقتل املسةلمني من رجالً  أخذ -عنه اهلل رضي -طالب أيب بن عةلي أن ورد كما
 بةلد يف كان  إذا الالجئ أن عةلى: احلادث  تةلك دلت وقد 12."كدمنا  فدمه، ذمتنا له كان  من:"وقال – احلج  عةليه

 .مسةلم غري كان  ولو حىت، ومحايتهم ذمتهم حتت فهو اإلسالم
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 .242:رقم، اآلي ، البقرة سورة 13 

 .118:رقم، اآلي ، عمران آل 14 

 .3/287ج، المحتار رد، عابدين ابن 15 

 .352ص(، م1900 ،اآلفاق دار :بريو )،المحبر، حبيب بن حممد، البغدادي 16 

 .5 :رقم، اآلي ، املائدة سورة 17 

 .273/ 3 ج ،المحتار رد، عابدين ابن 18 

 
 الخامس المطلب

 عقله حفظ في الالجئ حق
 : تعاىل قال، املخةلوقا  من غريه عن اإلنسان به اهلل خص وقد، التكةليف مناط هو العقل

ُ الةلنُه لاُكْم آايااتِِه لاعاةلنُكْم تـاْعِقةُلونا     13.}}كاذاِلكا يـُبـانيِّ
  14.قاْد بـايـنننا لاُكُم اآْلايااِ  ِإْن ُكْنُتْم تـاْعِقةُلونا { قال: }و 

، كان  شكل أيب عةليه ااعتداء وحيرم، اإلنسان يضل بغريها اإلدراك آل  هو إذ، ومحايته العقل حفظ أمهي  كانت  هنا ومن
 15.املسةلم وغري املسةلم احلرم  يف يستوي

 السادس المطلب
 عرضه حفظ في الالجئ حق
 الةلجوء منح أوجب وقد اجلاهةلي  يف عرفت كما  اإلسالم يف عرفت واليت، األصةلي  املبادئ من العرض حفظ مبدأ يعترب

، مسةلماً  ئالالج أكان سواءً ، كان  شخص أي من القذف أو، بالزنا بالرمي عةليه ااعتداء يصح فال الالجئ عرض صيان 
 ةلىع احلد إقام  فيجب، مسةلم غري املقذوف كان  ولو حىت آخر شخصاً  قذف من إن: "حزم ابن قال، مسةلم غري أم

 : تعاىل بقوله ،16.باإلحصان وصفهم قد تعاىل اهلل ألن، الكتاب أهل من املقذوف كان  إذا، القاذف
را }وااْلُمْحصانااُ  ِمنا اْلُمْؤِمنااِ  وااْلُمْحصانااُ  ِمنا النِذينا أُوتُوا اْلِكتاابا ِمْن قـاْبةِلُكْم ِإذاا آاتـاْيُتُموُهنن    أُُجوراُهنن حُمِْصِننيا غايـْ

مياانِ  ان  واماْن ياْكُفْر بِاإْلِ ةُلُه واُهوا يف اآْلاِخراِة ِمنا اخلْا  ُمسااِفِحنيا وااا ُمتنِخِذي أاْخدا   17{. اِسرِينا فـاقاْد حاِبطا عاما
 18."كاملسةلم  غيبته وحترمي، عنه األذى كف  وجيب: " املختار الدر يف قال
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 .125ص، اإلسالم دار في لوالمستأمنين الذميين أحكام، زيدان 19 

 .234ص(، م2003، احلديث دار: القاهرة، )المستقيم الصراط اقتضاء، احلةليم عبد بن امحد الدين تقي العباس أبو، تيمي  ابن 20 

 .2153: رقم، الجامع، البخاري 21 

 .67ص ،الدلولية لوالعالقات ،اإلسالمي المجتمع، الصادق حممد، عفيفي 22 

 
 السابع المطلب

 فيه لواإلقامة له المناسب السكن اتخاذ في الالجئ حق
 كما،  املسةلمني نم جياوره ملن ضرر ذلك عةلى يرتتب اا بشرط، إليه يأوي الذي املناسب السكن اختيار يف احلق لالجئ

 19.شرعي مربر غري من السكن يف مضايقته جتوز وا، إذنه دون يدخةله أن ألحد جيوز فال، حرم  ملسكنه أن
 الثامن المطلب

 لوالملكية التعامل في الالجئ حق
، الةلجوء بةلد إىل نسب بال أجنبياً  يعد ألنه إليه حيتاج ما التمةلك يف حقه أي: والتمةلك التعامل يف الالجئ حبق ويقصد

 20.واحليازة التمةلك حق معه ومنح الةلجوء منح وقد
 ألن، مأكولو  ومةلبوس مركوب من جلوئه أثناء يف إليه حيتاج ما يشرتي أن فةله، الناس مع يتعامل أن الالجئ حق من

 فيما وذلك، الكفار مع تعامل أنه، وسةلم عةليه اهلل صةلى النيب عن صح وقد، جلوؤه يقتضيه مما األشياء هذه إىل حاجته
 : صححيه يف البخاري أخرجه

 ُمْشعان مشرك رجل جاء  م، وسةلم عةليه اهلل صةلى النيب مع كنا: "  قال عنهما اهلل رضي بكر أيب بن الرمحن عبد عن
" منه فاشرتى، بيع ،ا: فقال ؟ هب  أو: قال أو ؟ عطي  أم بيعاً : وسةلم عةليه اهلل صةلى النيب فقال، يسوقها بغنم طويل
 بةلد يف كافراً   الالجئ كان  فإذا، الكفار معامةل  جواز عةلى دليل 21."منه فاشرتى"  احلديث يف، عنه اهلل رضي فقوله

 أن لةلمسةلم وزجي ا ألنه، املعامال  من اإلسالمي  الشريع  جتيزه ما حدود يف وذلك، ويشرتي يبيع أن له جاز اإلسالم
 .املسةلمني مع به التعامل جيوز مبا إا الكفار مع يتعامل

 التاسع المطلب
 الشخصية الحرية في الالجئ حق
 وقد الناس دمتعباست مىت: العاص ابن قال حينما عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر وصدق، أحراراً  الناس اهلل خةلق لقد

 22.السالم ويسود األمن يتحقق حىت وذلك، لالجئ مكفول  الشخصي  احلري  وهذه ؟ أحراراً  أمهاهتم ولدهتم
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 .70:رقم، اآلي  ،اإلسراء سورة 23 

 .37ص(، م1996، العريب الفكر دار،: مصر) ،اإلسالم في الدلولية العالقات، زهرة أبو 24 

 .2/453ج ،الكبير السير شرح، السرخسي 25 

 .1/282ج ،المالكي الفقه موسوعة، العك 26 

 .فقط معه كانوا  إذا مبا وولده زوجته دخول قيدا حيث، 3/392ج ،المبدع، مفةلح ابن ؛3/99ج ،القناع كشاف، البهويت 27 

 رلوضة، النووي ؛4/226ج، المحلي شرح على حاشيته، القةليويب ؛6/54ج ،المحتاج مغني، الشربيين ؛4/392ج ،الطالبين إعانة، الدمياطي ؛8/81ج ،المحتاج نهاية، الرمةلي 28 
 . 289-10/281ج ،الطالبين

 
فالالجئ له احلري  يف الرواح واجملئ ومحاي  شخصه من أي اعتداء أو حبسه، أو معاقبته من غري وجه حق، ألنه استفاد 
من الةلجوء العصم  لنفسه وماله بالةلجوء الذي أعطيه فالالجئ احلق بالتمتع باألحوال الشخصي ، ومساواة مع أهل البةلد 

 متييز ودون حيف وظةلم وجور.دون 
فاإلسالم دين العدل واملساواة، دون تفريق بني جنس وآخر، فال مزي  لبين البشر يف هذا الدين مبال أو نسب، أو جاه، 

 أو لون، بل هم سواسي  عند اهلل، ا يزيد احدهم عةلى اآلخر إا مبقدار إميانه وتقواه وقربه من ربه ومواه عز شأنه.
قاْد كارنْمناا بايِن آاداما وامحااةْلنااُهْم يف : }والا تعاىل اهلل قال ،إنسانيتهم يف تفاضل مث  وليس، البشري  طبيعتهم يف نمتساوو  فالناس

 23.اْلبـارِّ وااْلباْحِر وارازاقْـنااُهْم ِمنا الطنيِّبااِ  {
 ملا لإلنسان شخصي ال احلري  حفظ ووجوب البشري  الطبيع  وحدة عةلى يدل وهذا ،العموم عةلى آدم بين أكرم تعاىل فاهلل
 24.وتفضيةله بتمييزه الشرع  جاء

 العاشر المطلب
 لوأمواله أسرته استقدام في حقه

 زوجيت هذه: قالف بامرأة جاء  م، عةليه ظهور غري من له فمنح لنفسه ااستئمان طةلب إذا احلريب أن إىل 25 احلنفي  ذهب
 .اإلسالم دار معه يف آمنون وهم ذلك عةلى مصدق فهو ولدي هؤاء: فقال وبصبيان، أخيت أو

، ولدو  أهل من احلرب بدار تركه شيء عةلى له أمان فال مستأمناً  احلرب أهل من إلينا خرج من نأب 26 املالكي  وصرح
 27.احلنابةل  قول من يفهم ما وهو

 إلماما أمنه إذا احلرب دار يف كانوا  إن العقد مقتضى يف يدخةلون وأواده املستأمن زوج  أن إىل 28 الشافعي  وذهب
 .أبداً  يدخةلون فال األمام غري أمنه إن أما دخوهلم واشرتط
 مكان ىلإ األصةلي موطنهم من وأمواله أسرته باستقدام لالجئ يأذن أن ممثةله أو ماملإل أن إىل الفقهاء مجهور وذهب
 .املسأل  وترجيح أدلتهم توضيح سبق وقد. وآخر مذهب بني ختتةلف معين  شروط وفق اإلسالم دار يف إقامته
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 .3/113جمصدر سابق،  ،العما: كنز، الدين حسام بن املتقي عةلي الدين عالء، اهلندي 29 

 .25م، ص2001هـ ـ 1422)دط(، وزارة العدل والشؤون اإلسالمي ، اإلمارا  العربي  ،اإلسالم يضمن سالمة الفرد لولو كان مشركا   مجعه، غريب، 30
 .4/300ج، الجرار السيل، الشوكاين 31 

 .49 رقم، اآلية، المائدة سورة 32 

 
 عشر الحادي المطلب

 التعليم في الالجئ حق
 قال، يهاأراض داخل إلقام  منحته أخرى دول  إىل دولته من خرج الذي لالجئ التعةليم حق اإلسالمي  الشريع  ضمنت

 من رجالً  لقيسا عبد وفد يف كان  ممن رجلكل   أمر وسةلم عةليه اهلل صةلى النيب إن: "العمال كنز  يف اهلندي الدين عالء
 كفار  من إليه جلئوا ما بعد كرمياً   منزاً  أنزهلم وسةلم عةليه اهلل صةلى النيب أن أي" الصالة ويعةلمه هؤ ويقر  عنده ينزله املسةلمني

 .29بتعةليمهم أمر  م، وسةلم عةليه اهلل صةلى الرسول فأجلأهم، مضر
ومن أمثةل  ذلك أيظًا مع غري املسةلمني: ورد يف تاريخ أحد مةلوك املسةلمني يف األندلس يوم أن كتب إليه مةلك اجنةلرتا 
والسويد والنرويج رسال  جاء فيها:" من جورج الثاين مةلك اجنةلرتا والسويد إىل اخلةليف  مةلك املسةلمني يف ممةلك  األندلس: 

ا  اقتباس فيضه الصايف معاهد العةلم والصناعا  يف بالدكم العامرة، فأردنا ألبنائنقد َسعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع ب
 مناذج من هذه الفضائل لتكون بداي  حسن  يف افتفاء أثركم لنشر أنوار العةلم يف بالدنا اليت جيتاحها اجلهل من أركاهنا 

كم ومحاي  احلاشي  مع زميالهتا موضع عناي  عظمت األربع ، وقد وضعنا شقيقتنا األمرية دوبانت اليت عةلى الرأس بعث  لتكون
 30الكرمي " وا شك أن متتع الالجئ باحلق يف التعةليم واضح يف هذه الصورة اليت ا حتتاج إىل بيان.

 عشر الثاني المطلب
 اإلسالمي الفقه في المحاكم أمام التقاضي في الالجئ حق
 يف احلكم ضيالقا عةلى وجب، القضاء إىل األمر رفع فإذا، إليها جلأ اليت الدول  يف القضاء إىل الةلجوء الالجئ حق من

 .النزا،
 الراجح القول عةلى هنا وسنقتصر، متعددة آراء عةلى العام  القضاء لواي  املسةلم غري خضو، يف الفقهاء اختةلف وقد
 املسةلم ترافع شرتطي فال العام  القضاء لواي  خضوعه يف املسةلم مع املسةلم غري يستوي النكاح دعوى غري يف انه: وهو
 والدليل، 31 زا،ن من عةليه عرض فيما احلكم وجب املسةلم القاضي إىل املسةلمني غري ترافع إن بل، املسةلم القاضي إىل

نـاُهْم مباا أانـْزالا الةلنُه {الكرمي  اآلي  أن هنا احلكم وجوب عةلى    32.: } فااْحُكْم بـايـْ
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 .4/300ج ،الجرار السيل، الشوكاين ؛2/188ج ،لوالمرجان اللؤلؤ، الباقي عبد ، عمر ابن حديث من عةليه متفق 33

 .92ص ،الدلولي لوالقانون الشريعة بين الالجئين حقوق، يدالسعو  34 

 
 يف أمحد ماماإل رذك حيث، باحلكم وألزمهم، املسةلمني غري بني قضى قد_ وسةلم عةليه اهلل صةلى النيب ألن_  صرحي 
 يهوديا رجم) ) وسةلم عةليه اهلل صةلى النيب أن، املسبب ابن عند وحنن مزين  عن رجل حدثنا: قال الزهري عن مسنده
  33((بيهودي 

 انعدم اءالقض عدم فإذا، احلق هذا كان  أياً ، منه املنتز، حقه عةلى حصوله اإلسالم دار يف، الالجئ يضمن احلق وهذا
 احلق اهذ الالجئ إعطاء املةلجأ دول  عةلى فتوجب، الفوضى وعمت، الظةلم وساد، واألعراض األموال وانتهكت، األمن
 34.وسالمته ألمنه وضماناً  حلقوقه حفظاً 
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 الخاتمة

راء الفقهي  يف آلاباستعراض  بدأ جئني، فمن حقوق الال اإلسالمي  الشريع  موقفعرض وحتةليل ب البحث هذا يف قمت
فق اط احلكم املتواتوفيق والرتجيح بينهما ووصواً استنبالدليل يف حماول  لةلت تاملسأل ، مع عرض أدل  كل فريق،  م ناقش

برتمج   قمت اكمأن تكون عباراته فقهي ،   صال  التشريع اإلسالمي وروح العصر الذي نعيشه، وقد حاول الباحثمع أ
ل املصادر من املصادر األصةلي  املعتربة، واستعما غالبي  الذين ذكروا يف النص، وحرصنا يف ذلك عةلى التوثيقموجزة ل

 احلديث  مبا حيقق أكرب فائدة ممكن .

منح الشريع  اإلسالمي  احلق يف الةلجوء لكل شخص بغري توصل الباحث خالل الدراس  إىل نتائج من أمهها أن مبدأ 
تفرق  بني شخص وآخر حيث أجاز  عقد الةلجوء لغري املسةلم، بل أجاز  منح الةلجوء ألعداء الدول  اإلسالمي  ما 

يف الشريع  اإلسالمي  يتمتع الالجئ بكاف  احلقوق )السابق  و  عةلى منح األمان هلم. داموا قد دخةلوا بةلد اإلسالم بناء
حدة املنبع الذي تستقي منه األحكام، وهذا عةلى خالف القانون الذكر( يف كل مكان يف الدول  اإلسالمي ؛ نظرًا لو 

 الدويل، حيث يقتصر منح الةلجوء عةلى الدول  اليت منحته وا يسري بالضرورة جتاه الدول األخرى.
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