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 اإلساوحكوقَه ومعاملتَه يف : الاجئوٌ

 *بركات أمحد بين ملحهد. 

 م82/12/8217م                                 تاريخ قبول البحث: 82/8/8217تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

, حيػث تناكلػت مويػـك اللجػكس كبسػ ا و,  مػا معاملة الالجئيفمف  اإلسالـه الدراسة مكقؼ ذتناكلت ى      
 , حيث  ينت بف مف حقػكؽ الالجئػيف حوػظ الرػركرات ال مػس,  اإلرػا ةحقكؽ الالجئيف الدراسةاكلت تن

االلتػػزاـ  قػػكانيف كبنظمػػة كتمػػريعات , ك حػػؽ الالجػػ   ػػي الحريػػة الم ؤػػية المسػػ كلة المحا ظػػة ىلػػ إلػػ  
 ؿ مػػا الالجئػػيف,يػػة  ػػي التعامػػ القالدكلػػة المانحػػة لحػػؽ اللجػػكس,  مػػا  ينػػت الدراسػػة الم ػػاد  السػػلك ية كاأ

ميما  انت ىقيدتو, كم دب العدالة  ي التعامػؿ مػا الالجػ    ي التعامؿ ما الالج ية اإلنسانال رامة  م دب 
 كحقكقو. حياتو  حوظ كحمايتو الالج  رد ىدـ م دب إل   اإلرا ة ,ميما  انت ديانتو

Abstract 

      This study tackles the Islamic attitude from dealing with refugees; it discusses the 

concept of refugee and its reasons, and refugees' rights. It clarified that among their 

rights are preserving the five necessities, the responsible personal freedom, and the 

commitment to the system and law of that country which gives the refugee a permission 

to settle there. 

      The study also clarified the morals and behavior principles how to deal with refugees, 

such as human dignity and the principle of justice in dealing with him, despite of his 

religion, and the protection of his life and rights. 
 

 
 .كدمةامل

 الحمد هلل رب العالميف, كالؤالة كالسالـ ىل   اتـ اأن ياس كالمرسليف, سيدنا محمد كىل  آلو كؤح و, كمف اىتدل       
  يديو, كسار ىل  نيجو ليـك الديف, ك عد: 

, كالتي تكاجو العالـ  تنظيماتو كتر ي اتو مف ب راد إلحاحان  انت كال زالت مم لة اللجكس منذ القدـ مف ب ثر القرايا        
ىماؿ لكاج اتيـ,سو آكجماىات, كدكؿ كمنظمات كىيئات, لما يتعرض لو الالجئكف مف م  , تتمثؿ  ي انتياؾ لحقكقيـ, كا 

كمف  الؿ ية  أ مليا, اإلنسانحيث ت رز بىمية اللجكس  ي  كنو مم لة تمس الجميا, كتنع س آثارىا ىل  المجتمعات 
حاجة الناس لحلكؿ ناجعة لمكاجية مكجات اللجكس كالنزكح, ككرا حد ليا مف  الؿ القكانيف كالتمريعات, التي تحوظ 

نسانيتو, كذلؾ انطالقان  ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْمَناُىْم ِفي اْلَبرّْ نسانٌيتو, قاؿ تعال : ا  مف آدمٌيتو ك  ىل  الالج   رامتو كا  َوَلَقْد َكرَّ
ْمَناُىْم َعَمٰى َكِثيٍر ِممَّْن َخَمْقَنا َتْفِضيًل َوالْ   .[اإلسراس: َٕ]َبْحِر َوَرَزْقَناُىْم ِمَن الطَّيَّْباِت َوَفضَّ

كلقد استن ط الوقياس المسلميف جملة مف اأح اـ التي تتعلؽ  معاملة الالجئيف, ككرعكا ليا الركا ط كالقكانيف        
  عقد الالج   ي المعاملة الحسنة, ك ي حوظ حقو, حيث  حثكىا تحت مسائؿ  قيية متنكىة,ات, التي ترمف حؽ ػػكالتمريع

 

 . احث *
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 اأماف كاالستجارة, كىقد الذمة, كالتي تنظـ بكجو التعامؿ ما طالب اأماف, كاللجكس كما معطييما.
النؤكص تت ا إل   الدراسة, ىمدت (ـاإلسالحقكقيـ كمعاملتيـ  ي  :الالجئكف) ك يما يتعلؽ  مكركع ىذه الدراسة       

اآلثار الكاردة إل   , مف ال تاب, كالسنة المتمثلة  السيرة الن كية,  اإلرا ةاإلسالـمعاملة الالجئيف  ي المرىية المتعلقة  مأف 
محاسف   يدؼ إ راز ىف الؤحا ة, كذلؾ  تسليط اأركاس ال اموة ىلييا, مف  الؿ تلمسيا  ي النؤكص التمريعية,

يات ب القك للالجئيف, كدكره  ي ترسيخ م اد  كسلك يات  اإلسالـكذلؾ تؤكيران لكاقا معاملة  ؛التمريا, ك ياف بسراره كًح ىمو
 ية, ك ث ركح التعاكف كالتسامح. اإلنسان التعامؿ معيـ, ك يانان أىمية ذلؾ  ي استقرار المجتمعات

 
  .مشللة الدراسة

 ة مف  الؿ ما نراه كنلمسو مف مكجات اللجكس كالنزكح أىداد   يرة مف ال مر, بطواالن حيث ت مف مم لة ىذه الدراس       
, كما يعانكنو مف مم الت, كبكراع مرطر ة؛ نتيجة ال كارث كالحركب, مما ينع س ىل  حياتيـ ككجكدىـ, كميك ان  كنساسن 

مؼ ىف ىذه المم الت كتقديـ الحلكؿ كبمنيـ كحقكقيـ, كغير ذلؾ مف المما ؿ التي تعترض الالج , مما يستلـز ال 
كرماف حقيـ كالمعالجات الوقيية كالمرىية ليا,  رماف حقكقيـ مف حسف المعاملة كالرىاية, كتأميف االستقرار كالحماية ليـ, 

 ي العكدة ل الدىـ, حيث تستلـز تسليط اأركاس ال اموة ىلييا, كما مس كلية اأمـ  م سساتيا, كمجتمعاتيا ال مرية, 
 اللجكس.إل   جاه ى الس الالجئيف, ما  ياف اأس اب الدا عةت
 

 .أسئلة الدراسة
ما س ؽ ذ ره يرسـ إم الية تتطلب ال حث  ييا, كتقديـ الحلكؿ كالمعالجات التمريعية, حيث ت مف المم لة مف        

 ة: تيالتسا الت اآل ىف الؿ اإلجا ة 
 ر العؤكر؟ما الالجئيف ىل  م اإلسالـ يؼ تعامؿ  : أولً 
 لحقكؽ التي يجب رىايتيا ك منحيا لالج ؟اما : ثانياً 
 ية  ي التعامؿ ما الالجئيف.  القما الم اد  السلك ية كاأ: ثالثاً 

 
  .أٍنية الدراسة

 : اآلتيةت مف بىمية الدراسة مف  الؿ اأمكر        
 تمريعات الناظمة أكراع الالجئيف مما بكجد  راغان تعاظـ حاالت اللجكس  ي مكاطف م تلوة مف ىذا العالـ, كغياب ال أوًل:

 قانكنيان, كتمريعيان  ي التعاطي ما ىذه الظاىرة المتواقمة.
 ناس التعامؿ ما الالجئيف ىل  ردكد اأ عاؿ كاالىت ارات االقتؤادية المحرة, دكف اأ ذ  عيف االىت ار الحقكؽ : ثانياً 

 ية لالجئيف.اإلنسان
ية  ي التعاطي ما ظاىرة اللجكس, مما استكجب استجالس مكقؼ اإلنسانارات اأمنية ىل  االىت ارات تغليب االىت : ثالثاً 

 ية ىل  بم اىت ار آ ر.اإلنسان, الذم يغلب االىت ارات اإلسالـ
اد  الالجئيف, كذلؾ مف  الؿ معر ة الم  تيعن   م كفبىمية الدراسة  النس ة لأل راد كالم سسات كالييئات التي رابعًا: 

 كالتمريعات الناظمة التي تح ـ كتنظـ التعامؿ ما الالجئيف, كت يف حقكقيـ.
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  .أٍداف الدراسة
 : أتيما يإل   تيدؼ الدراسة       
 للالجئيف. اإلسالـاستقراس كتحليؿ اأدلة المرىية المتعلقة  مكركع معاملة  :أولً 
ي تحقيؽ كا  رازي محاسًف التمريا, مف حيث تمريعو أح اـ للالجئيف   اإلسالـاستنتاج كاست الص بثر معاملة : ثانياً 

 اللجكس  يما يتعلؽ  حقكؽ ككاج ات الالجئيف.
 مف معاملة الالجئيف, كتقديـ العكف كالرىاية ليـ. اإلسالـ ياف مكقؼ  :ثالثاً 
 ية  ي التعامؿ ما الالجئيف. الق ياف بىـٌ الم اد  السلك ية كاأ: رابعاً 
 

  .الدراسات السابكة
ت لـ العلماس قديمان كحديثان  ي مكركع معاملة الالجئيف  م ؿ ىاـ, مف  الؿ  ياف حقكؽ ككاج ات الالجئيف, كمقارنتيا        

كمف  الؿ  حثي ( اإلسالـحقكقيـ كمعاملتيـ  ي  :الالجئكف):  يف المريعة كالقانكف, بما  يما يتعلؽ  مكركع ىذه الدراسة
نما  انت معلكمات اإلسالـحقكقيـ كمعاملتيـ  ي  :الالجئكفذا الكسـ )م لؼ مستقؿ  ي كاطالىي, لـ بقؼ ىل   حث, بك ( كا 
, متناثرة  ي  طكف ال تب كثناياىا, : حؽ اللجكس  يف المريعة ومنيا عمى سبيل المثال حيث تحدثت ىنيا  المجمؿ كالعمـك

العر ية للعلـك اأمنية, جامعة نايؼ  -حمد ب ك الك اكالقانكف الدكلي للالجئيف دراسة مقارنة لألستاذ الد تكر ب يةاإلسالم
 ـ.ََِٗ-قَُّْالرياض, 

 رسالة ماجستير  ي العدالة الجنائية, لع د العزيز  ف محمد ى د اهلل ومنيا: حقوق اللجئين بين الشريعة والقانون       
 ـ.ََِٕ-قُِْٖ, الرياض جامعة نايؼ العر ية للعلـك اأمنية, ,السعكم
ومنيا:  , للد تكر كليد  الد الر يا.ي والقانون الدولي دراسة مقارنةاإلسلممنيا: حق المجوء السياسي في الفقو و        

الجامعة  , لية المريعة كالقانكف ,كالقانكف الدكلي: لألستاذ ؤالح الديف طلب  رج يةاإلسالمحقكؽ الالجئيف  ي المريعة 
 .يةاإلسالم
التي تكاجو مكجات اللجكس كالنزكح, كالحلكؿ  تحقكؽ الالجئيف  ي المريعة كالقانكف, كالمم الل حيث قدـ ى الس  يانان        

 كالقانكف ياف حؽ اللجكس  المعن  العاـ كاللجكس السياسي  ي المريعة إل   كالتمريعات الوقيية كالقانكنية لمعالجتيا,  اإلرا ة
 الدكلي مف جية مويكمو, ك ركا طو, كح مو, كآثاره.

 مف (, اإلسالـالالجئكف حقكقيـ كمعاملتيـ  ي ) المتعلؽ  مكركع ال حث  المطلكب اإلحاطةالقار ,  كليسيؿ ىل        
, مف  طكف ال تب, كجعؿ ذلؾ  لو  ي  حث كاحد مستقؿ؛ رجاس بف ي كف  ي كجزئياتواأىمية  م اف لـ متات المكركع 

 .لييالؾ إسياـ  ي نمر المعر ة المرىية, كتسييؿ الكؤكؿ إذ
 

  .امليَجية يف البحث
ستزاكج ىذه الدراسة  يف المنيج االستقرائي كالتحليلي مف  الؿ تت ا جزئيات المكركع  ي مظانيا الم تلوة, كالمنيج        

ف حقكقيـ كمعاملتيـ  ي يالالجئالتحليلي القائـ ىل  تحليؿ بقكاؿ الوقياس, كاستن اط ال ؤائص كالسمات المرت طة  مكركع 
 , كا  راز ال ؤكؤية التي يتسـ  يا مكركع ىذه الدراسة.الـاإلس
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 .خطة الدارسة
 : اآلتيكجاست  طة الدراسة ىل  النحك        
ذه , ك ينا  ييا مم لة كبىمية كبىداؼ ىاإلسالـف حقكقيـ كمعاملتيـ  ي يىررنا  ييا بىمية ال حث  ي مكركع الالجئمقدمة: 

 .الدراسةاإلجا ة ىف  عض تسا الت ىذه إل   اسات السا قة ليا,  اإلرا ةالدراسة, كمنيجية ال حث  ييا, كالدر 
 حيث ىررنا  يو مويـك اللجكس كبنكاىو كبس ا و.المبحث األول: 
 مف معاملة الالجئيف. اإلسالـ, كىالجنا  يو مكقؼ اإلسالـىررنا  يو حقكؽ الالجئيف  ي المبحث الثاني: 
 .ية  ي التعامؿ ما الالجئيف القاد  السلك ية كاأىالجنا  يو بىـٌ الم المبحث الثالث: 

 بكدىناىا بىـ النتائج كالتكؤيات التي  لؤنا إلييا مف  الؿ ىذه الدراسة.الخاتمة: 
 

 :املبحث األول

 .مفَوو اللجوء وأىواعُ وأسبابُ

 

  يافإل   حيث سيعمد ال احث , مف تحديد مويـك اللجكس,اإلسالـ د كق ؿ الحديث ىف مكركع معاملة الالجئيف  ي  ال       
 : اآلتييفمف  الؿ المطل يف  ذلؾ
 

 .مفَوو اللجوء: املطلب األول

 : اآلتييفيتناكؿ ىذا المطلب مويكـ الٌلجكس لغةن كاؤطالحان, كسيتـ  ياف ذلؾ مف  الؿ الورىيف        
 

 .الفرع األول: المجوء في المغة
 ب اللغة, نجد بف مويكمو يدكر حكؿ المعاني اآلتية: مف  الؿ ال حث ىف مويـك اللجكس  ي  ت       

 ذ  و كاىتؤـ. كيقاؿ: بلجأت بمرمبم: ال الميس كالم اف, لجأ لجكاس كلجأ,إل   مؤدر للوعؿ لجأ, لجأ: (ُ)المجوء لغة
 بم: بسندتو إليو. اهلل,إل  

 دت  و. الف كىنو, كالتجأت, كتلٌجأت إذا استندت إليو, كاىترإل   كيقاؿ: لجأت       
 ىؤمو. :الميس ارطره إليو, كبلجأه بمإل   كيقاؿ: بلجأه       
 غيرىـ.إل   تلجأ مف القـك انورد ىنيـ, ك رج ىف زمرتيـ, كىدؿ: كيقاؿ       
 كالملجأ: المعقؿ كالمالذ.       
َأْو َمَغاَراٍت َأْو ُمدََّخًل َلَولَّْوا ِإَلْيِو َوُىْم َلْو َيِجُدوَن َمْمَجًأ  :كمنو قكلو تعال  بلجأت  النا إذا حؤنتو  ي ملجأ.: يقاؿ       

 .التك ة[: ٕٓ]َيْجَمُحونَ 
 كاالنوراد.كمما تقدـ يظير بف المادة اللغكية للوظ لجأ تدكر حكؿ االىتؤاـ كاالستناد, كاالىتماد, كاالرطرار كالتحؤف,        

 

 الفرع الثاني: المجوء في الصطلح.
نما كردت اإلسالم ي مؤادر الوقو   كؤوو مؤطلحان اللجكس  لـ يرد لوظ        ا تلوت ف ا  لواظ مما ية لو  ي المعن  ك بي, كا 

السياسي, ىنو  ي اللوظ مثؿ: االستجارة كاالستئماف كاليجرة, حيث يعد مؤطلح اللجكس مف المؤطلحات الحديثة  ي الوقو 
 كس  يذا اللوظ, حيث لـ يذ ره الوقياس ىند حديثيـ ىف ىقد اأمافىف مويـك اللج كحسب  حثي كاطالىي لـ بجد للوقياس  المان 
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نما ت لمكا ىف مويـك اللجكس السياسي  قط, حيث ت اينت تعريوات الوقياس المعاؤريف  كالمستأمف  ي  ت يـ  لوظ اللجكس, كا 
  مؤطلح اللجكس.الؤلة  لمويـك اللجكس السياسي  ي المريعة؛ نظران ال تالؼ ت يوييـ لو حسب المؤطلحات المرىية ذات

 كذلؾ ؛ لد ال يحمؿ جنسيتوإل   كمف ىذه التعريوات ما ذ ره الد تكر محمد الزحيلي بف اللجكس السياسي ىك: "حؽ االنتقاؿ
 .(ِ)أىداؼ سياسيةو ينادم  يا, كييرطيد مف بجليا, بك يالقي العنت كالممقة كالمرايقة  س  يا"

مويـك اللجكس بنو يقؤد  و اللجكس  إطالؽكس بقرب لمويـك اليجرة, حيث يت ادر للذىف ىند كمف تعريوو ىذا يويـ بف اللج       
نما  س ب  السياسي الناتج ىف الظلـ, كاالرطياد, كالتيجير كنحكه؛  دليؿ بنو لـ يقؤر س ب اللجكس ىل  االرطياد  قط, كا 

,  ؿ ىك مظير  العنت كالممقة كالمرايقة, كىك ما ي كف س  ان لليجرة كال ركج مف  لد اإلقامة, كاليجرة بىـ مف اللجكس  المويـك
نما يم ف بف ي كف لرغ ة  ي تغير  مف مظاىره؛ أف س  يا يم ف بف ال ي كف  س ب االرطياد, بك ريؽ  ي العيش, كا 

اللجكس ىل  الم اف,  يذا ىك مويـك اللجكس  م ؿ ىاـ, كال نستطيا بف نطلؽ ىليو اللجكس السياسي؛  دليؿ بنو لـ يقؤر س ب 
نما  س ب العنت كالممقة كالمرايقة, كىك اللجكس  مويكمو العاـ  . ّ()االرطياد  قط, كا 

 لد آ ر؛ أس اب قسرية, إل   ال ركج مف ال لد اأـ"كمف  الؿ ما س ؽ نستطيا بف نعرؼ اللجكس  المويـك العاـ  أنو:        
 مويـك اللجكس السياسي ب ص مف  , ان للعيش ال ريـ كالحرية". كىليو ال كؼ مف االرطياد كالظلـ كالحركب, بك ا تيارية؛ طل

مويـك اليجرة؛ أف س  و مقتؤران ىل  اليركب مف الظلـ كاالرطياد, كيزكؿ  زكاؿ س  و, كاليجرة مويكميا بىـ؛ أف س  يا 
 .انتياسىازكاؿ س  يا زكاليا ك للعيش ال ريـ كالحرية, كال يستلـز  موتكح, إما قسرم ىر ان مف الظلـ, بك ا تيارم طل ان 

  كىليو:   ؿ ىجرة لجكس كليس  ؿ لجكس ىجرة.       
 

 .أىواع اللجوء وبواعثُ: املطلب الثاىي

لألس اب ال اىثة كالدا عة إليو,  يمتؽ نكىو مف دا عو كس  و ك اىثة, كىليو يم ف تقسيـ اللجكس ط قا  يتنكع اللجكس ت عان 
 : تيةالوركع اآل حديث ىف ذلؾ مف  الؿلقاىدة ال اىثية, حيث سيتـ ال

  اىثو سياسي, حيث يعد مف بنكاع اللجكس التي ال تمنح إال للم ؤيات المميكرة كالقادة  :المجوء السياسيالفرع األول: 
السياسي منيا: بف الالج   ىدة مزايا المنمقيف ىف ح كماتيـ بك جيكميـ, بك النامطيف السياسييف, كيتميز اللجكس السياسي 

 .(ْ)ة لو,  حيث تك ر لو الدكلة احتياجاتو المالية, كغير الماليةيتمتا  قدر مف االىتماـ لدل الدكلة المانح
 ,  اىثو ديني, كي كف  س ب تعرض الم ص لالرطياد الديني, بك  س ب المعتقدات الالدينية: الفرع الثاني: المجوء الديني

 اأْلَْرضِ  ِفي ُمْسَتْضَعِفينَ  ُكنَّا َقاُلوا ۖ  ْنُفِسِيْم َقاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم ِإنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُىُم اْلَمَلِئَكُة َظاِلِمي أَ : قكلو تعال كيميد ليذا النكع 
 .النساس[: ٕٗ]َمِصيرًا َوَساَءتْ  ۖ   َجَينَّمُ  َمْأَواُىمْ  َفُأولَِٰئكَ  ۖ   ِفيَيا َفُتَياِجُروا َواِسَعةً  المَّوِ  َأْرُض  َتُكنْ  أََلمْ  َقاُلوا ۖ  

 الد المسلميف ميما  انت ىقيدتو, كذلؾ ك قا لما تقتريو المؤلحة إل   ماية, كاللجكسيجب حماية مف يطلب الح حيث       
ْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّٰى َيْسَمَع َكَلَم المَِّو ثُمَّ : قاؿ تعال  المعت رة مرىا, كالتي يعكد تقديرىا لكلي اأمر, َواِ 

ِلكَ  ۖ  أَْبِمْغُو َمْأَمَنُو   يذا  ي حؽ الممرؾ  مف  اب بكل   ي حؽ المسلـ أ كة العقيدة كقكلو  .: التك ة[ٔ]ُيْم َقْوٌم َل َيْعَمُمونَ ِبأَنَّ  ذَٰ
 وي , :  عؿ بمر يويد الكجكب مالـ تؤر و قرينة كليس ثمة قرينة ؤار ة,  ؿ إف القرآف بمر  إ الغو مأمنوَفَأِجْرهُ تعال : 
 .(ٓ)اللجكس كمويكمو, كمتعلقوقرار لم دب إاآلية 

   اىثو اقتؤادم,  يك نكع مف بنكاع اللجكس التي مف مس  اتيا الظركؼ االقتؤادية,  الحؤكؿ الفرع الثالث: المجوء القتصادي:

http://www.immig-us.com/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89/
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 الجنسية؛  يدؼ العمؿ للحؤكؿ ىل  الماؿ, كامتيازات دكلة اللجكس, كغيرىا مف ال كاىث االقتؤادية. ىل 
نساني, كالذم ي كف س  و المجاىات, بك ال كارث الط يعية, بك إي ك اىثو اإلنساناللجكس  ي:اإلنسانجوء الفرع الرابع: الم

ذا نظرنا ية,  معن  بدؽ بف بنكاع اللجكس اإلنسانسنجدىا تؤب  ي اتجاه كاحد كىك   ا ة بنكاع اللجكسإل   اأمراض كاأك ئة, كا 
 .بنكاع؛ حت  تتـ معالجة  ؿ الج   ما يناس و كيناسب حالتوإل   اللجكسي, كل ف ؤنؼ اإلنسانتؤب  ي اتجاه اللجكس   ا ة
 

 .أسباب اللجوء: املطلب الثالث

 : اآلتييف يانيا مف  الؿ الورىيف إل   قسميف رئيسيف, كسيعمد ال احثإل   ثمة بس اب متعددة للجكس يم ف ردىا       
الؤراىات الدا لية, كالمجاىات كاأمراض كاأك ئة كال كارث  التيجير القسرم كالحركب ك  الفرع األول: أسباب قسرية:

م اؿ بمف  , كلعؿ اليجرة الن كية تعد م الن  س ب العرؽ بك الجنس بك الديف, بك الربم الط يعية, كال كؼ مف الظلـ كاالرطياد؛
كقد ي كف اللجكس نتيجة لالرطياد  تقاد,اهلل, كحرية االىإل   الديف طل ا للحرية  ي الدىكةإل   الٌلجكس القسرم, الذم يعكد دا عو

 ٔ()السياسي بك الديني,  ما قد ي كف جراس غزكو بجن ي, بك  كارث ط يعية, بك مجاىة.
 مف ىر ان  دينيـ ك  الديف  راران إل   كيعكد دا عيا الح مة بكؿ ىملية لجكس جماىي دي ا إلييا المسلمكف؛إل   كتعد اليجرة       

 .(ٕ)م ة الم رمة ي  , كظلميـ طش قادة قريش
 راقي,كمف بمثلتيا  ي الكاقا المعاؤر, ما تعانيو  ثير مف ال الد مف مكجات لجكس,  اللجكس الولسطيني, كالسكرم كالع       

 كاللي ي كاليمني, كال كسني كاأ غاني, كال كرمي.
 , كالرغ ة  ي الحؤكؿ ىل  الجنسية, بكاإلسالـاهلل  نمر إل    الرغ ة  ي الدىكة: أسباب اختيارية طوعية: الفرع الثاني

 .(ٖ)ال حث ىف رغد العيش مف تجارة كنحكىا, كالرغ ة  ي تغيير الم اف كالتر يو ىف النوس
ي  ثيرة منيا:  ركج الؤحا ة مف المدينة المنكرة, كانتمارىـ  ي اإلسالمؿ اأمثلة ىل  ىذا النكع مف التاريخ كلع       

 .(ٗ)اإلسالـاهلل كنمر إل   ؛ للدىكةيةاإلسالماأمؤار العر ية ك 
 ريقية, كغيرىا ممف أالدكؿ ا  يبكرك ا كبمري ا مف  ثير إل   كمف بمثلتيا  ي العؤر الحالي مكجات اللجكس كاليجرة       

تحسيف بكرك ا اآلالؼ مف المياجريف؛ رغ ة  ي إل   تعاني مف الظركؼ االقتؤادية كالمعيمية, حيث يع ر ال حر المتكسط
 .(َُ)بكراىيـ المعيمية, حيث يلق  ال ثير منيـ حتوو غرقا

 

 :املبحث الثاىي

 .ًـوق الاجئيـحك

 

 إن اره  ي الد اع ىف حقكؽ الالجئيف؛ لما لو مف بىمية  الغة  ي استقرار المجتمعاتللمعتقدات الدينية دكر ميـ ال يم ف        
 ية التي ال يجكزاإلنسانمف اأسس كالم اد   اإلسالـكتقدميا, كيعد الد اع ىف حقكؽ الالجئيف  ي جميا العقائد ك ي مقدمتيا 

ىماليا, كسيعمد ال احث  : اآلتيةؿ المطالب  ياف ذلؾ كتوؤيلو مف  الإل   الت لي ىنيا كا 
 

 .حفظ الضرورات اخلنس: املطلب األول

 

 ال مس التي ال  د منيا لقياـ , كبحد الرركرياتاإلسالـمقاؤد ية مف بىـ اإلنسانيعد حوظ النوس : الفرع األول: حفظ النفس

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/e6f9c8be-7ab5-431b-9a90-4668a6165454
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كب تناكؿ الطعاـ كالمراب لحوظ النوس حمايتيا, كىدـ االىتداس ىلييا, ككج اإلسالـمؤالح الناس الدينية كالدنيكية, كمرع 
 . (ُُ)اليالؾ كغيرىاإل   كالل اس كالمس ف, كبكجب القؤاص كالدية كال وارة, كحـر اإلجياض كالكبد, ك ؿ ما ي دم  النوس

مف  ؿ ما  كيتمثؿ حؽ الالج   ي حوظ النوس مف جانب الكجكد كالعدـ, كذلؾ مف  الؿ منحو حؽ اللجكس, كحمايتو       
 تو, كيمنعو مف حؽ الكجكد  إنساف لو حؽ الحياة,  الد اع ىنو كمنا االىتداس ىليو, كحؽ الرىاية الؤحيةييدد حياتو كسالم

مف اأمراض التي تيدد حياتو, كذلؾ  تمريا اأح اـ كالقكانيف التي ت وؿ لو ىذا الحؽ  إجراس كقائي, يمنا كقكع الوعؿ مف 
 .(ُِ)كحرمانو مف حؽ الحياة كالكجكد بذل كقتؿ, ك إجراس ىالجي ىند كقكع االىتداس ىليو,

كبقرىا, كىمؿ ىل   اإلسالـمف حقكؽ الالج  التي منحيا لو  كؤوو حقان قراره, ا  ىل  تحقيقو ك  اإلسالـكىذا ما ىمؿ        
 .(ُّ)االىتداس ىلييا؛ أنو حؤؿ ىل  اأماف ىل  نوسو اإلسالـ, كحـر حمايتيا
وظ النوس مف ناحية الكجكد كالعدـ كذلؾ  منحو حؽ اللجكس, كاإلقامة  ي دار كيتمثؿ حؽ الالج  غير المسلـ  ي ح       
؛ لالحتماس  يا مما ييدد حياتو كبمنو, كبف يك ر لو المأ ؿ كالممرب كالمل س, حيث يجب ىل  المسلميف  ي دار اإلسالـ
القرآف العامة ليـ؛ كقد دؿ ىل  ذلؾ  بف يمنحكه حؽ اللجكس, كيأذنكا لو  اإلقامة, إذا لـ يتعارض ذلؾ ما المؤلحة اإلسالـ

 كالسنة الن كية: 
ْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّٰى َيْسَمَع َكَلَم المَِّو ثُمَّ َأْبِمْغُو مف  الؿ قكلو تعال :  فمن كتاب اهلل:        َواِ 
ِلكَ  ۖ  َمْأَمَنُو   .: التك ة[ٔ]نَ َيْعَمُمو َل  َقْومٌ  ِبَأنَُّيمْ  ذَٰ
كذلؾ  ؛(ُْ) الغو مأمنو, كمأمنو ىك الم اف كالزماف الذم يحوظ ىليو حياتوإرركرة حماية الالج  حت  وجو الدللة:        
ْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَركَ لقكلو تعال :  كامتثاالن  تنويذان  يويد الكجكب, بمر .  عؿ : التك ة[ٔ]َفَأِجْرهُ :  قكلو. التك ة[: ٔ]َواِ 

 .(ُٓ)كال يؤرؼ ىف الكجكب إال  قرينة ؤار ة, كليس ثمة قرينة ؤار ة ىنا
ف ريحيا تكجد مف ما ركاه ى د اهلل  ف ىمرك ىف الن ي ومن السنة:          قاؿ: "مف قتؿ معاىد لـ يرح رائحة الجنة, كا 

, حديث رقـ:  ىدان )ال  ارم, ؤحيح ال  ارم,  اب إثـ مف قتؿ معا "مسيرة بر عيف ىامان   (.ِٓٗٗ غير جـر
غير المسلـ الذم  ينو ك يف المسلميف ىيد كبماف,  اإلنسافكىك  يةاإلسالمحرمة قتؿ المعاىد  ي المريعة وجو الدللة:        

ف ال طلب لألماإ,  يحـر المساس  حياتو, كقد  يف الحديث حرمة رائحة الجنة ىليو, كما اللجكس كالالج  ليس إال معاىدان 
ْن َأَحٌد تعال : حسب ما قررتو اآلية, قاؿ  (ُٔ)مف حقكقو  يعط  الالج  اأماف حت  ينتيي س ب اللجكس,  اللجكس يعد حقان  َواِ 

ىل  كجو  اإلسالـيقكؿ السمرقندم: "ك ي اآلية دليؿ: بف حر يان لك د ؿ دار . : التك ة[ٔ]ِمَن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرهُ 
  .(ُٕ)مأمنو"إل   كف آمنان ما لـ يرجااأماف, ي 

 

 د مف تحؤيليا؛ ل ي يقـك ؤالح الديف  يعد حوظ الديف مف المقاؤد الرركرية الالزمة التي ال الفرع الثاني: حفظ الدين:
المواسد, كالدنيا,  يك بؤؿ للمقاؤد  ليا,   الديف ت كف مقاؤد المرع محوكظة, كذلؾ رمف دائرة تحقيؽ المؤالح, كدرس 

 .(ُٖ)ما ال يتعارض ما م اد  المرع كبح امو كتعاليمو 
كتقرير  اإلنسافمف م اد  حقكؽ  حيث يعد م دب احتراـ ىقيدة الالج  مف الم اد  اأساسية التي تقرر م دبن ىظيمان        

نساف حرية بىط  لإل اإلسالـرسائو لل مرية,  إذا  اف ا  ؤاحب الورؿ كالس ؽ  ي تقريره ك  اإلسالـحريتو, كالذم يعد 
الجئان, بك  اإلنسافاالىتقاد,  مف  اب بكل  بف ي كف لو الحرية  ي غير االىتقاد, مما ىك مف  اؤة نوسو, كسكاس  اف 

ال مر كدياناتيـ ىل  احتراـ ىقائد  يةاإلسالميحتـر ىقائد اآل ريف, كدياناتيـ, حيث ىملت المريعة  اإلسالـغير الج ,  
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ف اإلسالـلمريعة مف اأدياف كالعقائد, كذلؾ  عدـ إ راىيـ ىل  تغير معتقداتيـ كاىتناؽ  ما ال يتعارض ما ما بقرتو ا , كا 
 .(ُٗ)اإلسالـمنا دىكتيـ لإلسالـ إال بننا لسنا مطال يف  إج ارىـ, كا  راىيـ, ىل  اىتناؽ   اف مطلك ان 

 َفَقدِ  ِبالمَّوِ  َوُيْؤِمنْ  ِبالطَّاُغوتِ  َيْكُفرْ  َفَمنْ  ۖ   اْلَغيّْ  ِمنَ  الرُّْشدُ  تََبيَّنَ  َقدْ  ۖ  َل ِإْكرَاَه ِفي الدّْيِن  : كىمدة ذلؾ قكلو تعال        
 .: ال قرة[ِٔٓ]َعِميمٌ  َسِميعٌ  َوالمَّوُ  ۖ  اْنِفَصاَم َلَيا  َل  اْلُوْثَقىٰ  ِباْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ 
ىقيدتو كديانتو,  ما ال يتعارض ما ما بقرتو بقرت ديف  ؿ إنساف ميما  انت  يةاإلسالمف المريعة إوجو الدللة:        

 َوَمنْ  َفْمُيْؤِمنْ  َشاءَ  َفَمنْ  ۖ  َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن َربُّْكْم  :المريعة مف اأدياف كالعقائد, مسلمان  اف بك غير مسلـ, كىك قكلو تعال 
 .(َِ)الديفكز انتياؾ حقكقو لمجرد الم الوة  ي  لإلنساف حرية االىتقاد كالتديف  ما ماس, كال يج .ال يؼ[: ِٗ]َفْمَيْكُفرْ  َشاءَ 

 الالج  غير المسلـ يترؾ كما يديف  و, إال بنو ال يجكز لو, كال لغير المسلـ سكاس ب اف الجئان بك غير الج  بف يقا        
 و  ال يمنا   يما بجمعت المرائا ىل  تحريمو,  الزنا كالسرقة كالقتؿ, كسائر بنكاع المحرمات, كما سكل ذلؾ مما يديف

منو,  مرط بف يحتـر النظاـ العاـ, كبف ال يظير بماـ المسلميف ميئا مف ذلؾ,  لو بف يزاكؿ ذلؾ دا ؿ مس نو  كرا 
لو مف لما  ؛الؤليب, كمرب ال مر, كب ؿ لحـ ال نزير كاأ ؿ كالمرب  الؿ نيار رمراف, كما لو ىالقة  مظاىر دينو

 .كز دينيـمساس  مماىر المسلميف كىقيدتيـ ك رم
, بك اىتقاد اإلسالـكمف الؤكر كاآلثار التي ت يف رركرة احتراـ ىقائد غير المسلميف, كىدـ إ راىيـ ىل  ديف        

ية كالحرية العقدية, ما حؤؿ  مأف ك د نجراف اإلنسانمعيف, كمف  الليا تتجل  ىظمة ىذا الديف  ي تقرير م دب العدالة 
ؤالتيـ, ي المدينة, كىـ مف النؤارل كد لكا ىليو المسجد  ي كقت ؤالة العؤر   انت   الذيف قدمكا ىل  رسكؿ اهلل 

 استق لكا الممرؽ دىكىـ,    أراد الناس منعيـ مف ذلؾ,  قاؿ ليـ رسكؿ اهلل   أرادكا بف يؤلكا  ي مسجد رسكؿ اهلل
 .(ُِ) ؤلكا ؤالتيـ

ال تاب مساجد المسلميف, كتم ينيـ مف ؤالتيـ, كذلؾ  حررة يجكز د كؿ غير المسلميف مف بىؿ " يقكؿ ا ف القيـ:       
 .(ِِ)"المسلميف, إذا  اف ذلؾ ىاررا, كال يم نكف مف اىتياد ذلؾ

ب احت للمسلـ بف يتزكج  يةاإلسالمكمف الؤكر كاآلثار التي ت يف رركرة احتراـ ىقائد غير المسلميف, بف المريعة        
 ييكدية, كمف حقيا ىل  زكجيا بف ت ق  ىل  ىقيدتيا, كممارسة طقكس ى ادتيا ك ركريا.  ال تا ية, سكاس ب انت نؤرانية بك

 

حوظ العقؿ مقؤكد مرىا؛ أف المريعة جاست لحوظ العقكؿ يعد العقؿ مناط الت ليؼ, كالت ريـ ك الفرع الثالث: حفظ العقل:
 كمف الموسدات المعنكية مف تؤكرات, بر كغيرهسكاس  اف مف الموسدات المادية  ال م ,كؤيانتيا مف جانب الكجكد كالعدـ

 .(ِّ)أنيا تحكؿ  ينو ك يف بداس كظيوتو ,  ال يجكز ستره  الغوالت كالمحرمات؛ اسدة  ي الديف كتعطيؿ لو
 يتمثؿ حؽ الالج   ي حوظ ىقلو مف ناحيتيف:  حيث       

االىتداس ىل   اإلسالـحيث حـر  ,المعنكم ىليوالالج  مف االىتداس  اإلنسافمف ناحية الكجكد كذلؾ  حوظ ىقؿ األولى: 
العقؿ ميما  اف نكع االىتداس ك أم م ؿ  اف, كيستكم  ذلؾ المسلـ كغير المسلـ, الجئا  اف بك غير الج , كمف بم اؿ 

ىطائو حقو  التعلـ كالدراسة, كالتأثير ىل  ب  اره, كذلؾ  تمكيميا كتحريويا  ما ال  ىذا االىتداس, تجييلو  عدـ تعليمو كا 
ية, كذلؾ ىف طريؽ غرس اأ  ار الماذة  يو التي ال يتق ليا العقؿ السليـ, كال الوطرة اإلنسانيتكا ؽ ما ط يعتو ال مرية ك 

السليمة,  التأثير ىل  ىقيدتو,  أف يع د غير اهلل مف اأؤناـ كاأكثاف كالمياطيف, كاإليماف كالتؤديؽ  ال را ات كاأكىاـ, 
 إنساف الج  كغير الج . قاؿ  ي  نز العماؿ: المريعة حؽ التعليـ ل ؿرات العقلية المعنكية, حيث رمنت كغير ذلؾ مف الم ث
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 .(ِْ)بمر   ؿ رجؿ ممف  انكا  ي ك د ى د قيس رجال مف المسلميف ينزلو ىنده, كيقرئو كيعلمو الؤالة"  "إف الن ي

سلـ  ما يحوظ ىليو ىقلو  تعليمو ما يتحؤؿ  و ؤالحو, ىل  الالج  المسلـ يتـ رىاية الالج  غير الم  قياسان        
 . اإلسالـكؤالح دينو كىقيدتو  ما يتكا ؽ ما مرائا 

الالج  مف الم ثرات المادية, التي ت ثر ىل  العقؿ كتذى و كترعوو  اإلنسافمف ناحية العدـ كذلؾ  حوظ ىقؿ الثانية: 
 اإلسالـمر, ك تناكؿ الم درات  مت  بنكاىيا كبم اليا, حيث حـر كت ل ؿ كظيوتو, مف  ؿ ما ي ثر ىليو كيغطيو  مرب ال 

؛ أف العقؿ مناط الت ليؼ كال طاب, كىذا يتنا   ما مقؤكد المرع  ي حوظ العقؿ , كىليو يجب ىل  اإلنسافذلؾ ىل  
ميتيا,  ما يتكا ؽ ما الدكلة المستريوة للالجئيف بف ت ذؿ قؤارل جيدىا للحواظ ىل  ىقكليـ, كحمايتيا ماديا كمعنكيا كتن

 كآدميتو. اإلنسافإنسانية 
 

, يجب حوظو كرىايتو, كمنا المساس يةاإلسالممف مقاؤد المريعة  يعد حوظ العرض مقؤدان  الفرع الرابع: حفظ العرض:
نسانيتو كآدميتو اإلنساف و, كىك رمز لسيادة  مقؤد حوظ العرض مف الرركريات ال مس  اإلسالـحيث ىد  ؛ك رامتو كا 

 النس ة للالج  مسلما  اف بك غير  اإلسالـحيث يتمثؿ حؽ حوظ العرض  ي تي سع  لحمايتيا كتحقيؽ مقاؤدىا, ال
 مسلـ, مف  الؿ ناحيتيف: 

 

 وذلك من جانبين:  ،: من ناحية العدمأولً 
 .(ِٓ)مر و تحريـ قذ و كمتمو مف بم م ص  اف,  يحـر التعرض إليو  المتـ بك الررب بك الطعف ال اذب  ي األول: 

ُ- : إف مف قذؼ م ؤا آ ر حت  كلك  اف المقذكؼ غير مسلـ  يجب إقامة الحد ىل  القاذؼ إذا  يقكؿ ا ف حـز
َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت  قكلو:  (ِٔ) اف المقذكؼ مف بىؿ ال تاب؛ أف اهلل تعال  قد كؤويـ  اإلحؤاف,

َتاَب ِمْن َقْبِمُكْم ِإَذا آَتْيُتُموُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ ُمْحِصِنيَن َغْيَر ُمَساِفِحيَن َوَل ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكِ 
يَمانِ  َيْكُفرْ  َوَمنْ  ۖ    .المائدة[: ٓ]اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  اْْلِخَرةِ  ِفي َوُىوَ  َعَمُموُ  َحِبطَ  َفَقدْ  ِباإلِْ

 عندما تمنح الدكلة الالج   (ِٕ)محتار: "كيجب  ؼ اأذل ىنو, كتحريـ غي تو  المسلـ"يقكؿ ا ف ىا ديف  ي  تا و رد ال
 نس و كنسلو.حؽ اللجكس ت كف مس كلة ىف حوظ ىررو كرىايتو مف الناحية المعنكية ,مف القذؼ كالمتـ, كالطعف  ي 

 ص  اف  يحـر التعرض  اف بك بنث , مف بم م  تحريـ المساس  عررة مف االىتداس الجنسي ىليو م ؤيا ذ ران  -ِ
الالج , كتعاملو إليو, كيجب ىل  الدكلة المستريوة بف تحاسب كتقيـ الحد ىل   ؿ مف يتعرض  المساس لعرض 

 مف  اب الزنا كتعاقب ىليو  الحد. يةاإلسالمالمريعة   عدتياالمقيـ المسلـ  اإلنسافمعاملة 
ير ما يسم  حؽ المثلٌية, كما يتعلؽ  و مف قكانيف  زكاجيـ كما نراه اليـك  ي  عض الدكؿ المستريوة للالجئيف مف تقر 

 كتعاقب ىليو. يةاإلسالمىل  ىرض كحؽ الالج , تجٌرمو الٌمريعة  ؤار ان  اسن مف  عض, ليمثؿ اىتد
 

 توكذلؾ مف  الؿ السماح لو  الزكاج, كتنظيـ بمكره, كتقديـ التسييالت الالزمة لذلؾ, كرىاية ذري: من ناحية الوجود: ثانياً 
  ي استمرار كتك ير النوقة ليـ, كرىايتيـ مف النكاحي الؤحية مف اأمراض, كاأك ئة كغير ذلؾ مف اأمكر التي تم ؿ بساسان 

 كجكده كحياتو. 
 

 حوظ الماؿ مقؤكد المريعة اأىظـ,  يك المقؤد ال امس مف ىذه المقاؤد, كلذلؾ مرع الحؽ الفرع الخامس: حفظ المال:
 اإلسالـه, كلـ يتكقؼ اىتماـ ر ـ مف بجؿ تحقيؽ مقؤد حوظ الماؿ, مف جانب الكجكد كالعدـ  ركاجو كاستمرا ثيرا مف اأح ا 
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 الرركرية التي ال تقـك الحياة كال تستقيـ إال  يا,  ؿ كرا يةاإلسالممف مقاؤد المريعة  مقؤدان  ىٌده قرية الماؿ ىند 
 (ِٖ).ما يحوظ  قاس الماؿ كاستمرارهمف التمريعات ما ير ط كسائؿ إيجاد الماؿ كتحؤيلو, ك 

 كيتمثؿ حؽ الالج   ي حوظ مالو كذلؾ مف  الؿ:        
: كذلؾ  السماح لو  العمؿ كاإلنتاج كاالستثمار كال يا كالمراس  ما يتحؤؿ مف  اللو ىل  : حفظ مالو من ناحية الوجودأولً 

المدينة, حيث بيىطكا إل   كبؤحا و ؿ ىجرة رسكؿ اهلل الماؿ,  التعامؿ معو  يعا كمراس, كنجد ذلؾ  ينا ككارحا مف  ال
حقيـ  ي العمؿ كال يا كالمراس كالتملؾ؛ ليتحؤلكا ىل  الماؿ, ك يؼ قاسمكا اأنؤار مف بىؿ المدينة بمكاليـ, كطل كا منيـ بف 

ا غير المسلميف. ك ب رج بنو تعامؿ م السكؽ؛ ل ي يعملكا  ال يا كالمراس, حيث ؤح ىف رسكؿ اهلل إل   يدلكىـ كيرمدكىـ
)ممعاف طكيؿ(  غنـ يسكقيا,  ثـ جاس رجؿ ممرؾ ال  ارم  ي ؤحيحو ىف ى د الرحمف  ف ب ي   ر قاؿ: " نا ما الن ي 

)ال  ارم, ؤحيح ال  ارم,  تاب ال يكع,  اب   يعا بـ ىطية بك قاؿ: بـ ى ة,  قاؿ, ال,  يا  امترل منو ماة"  قاؿ الن ي 
ىطائو التسييالت ا  (.  يجب المحا ظة ىل  بمكالو كتنميتيا, ك َُِّا الممر يف, كبىؿ الحرب, حديث رقـ: المراس كال يا م

التجارية كاالقتؤادية, كالمؤر ية التي يتم ف مف  الليا ىل  تنمية مالو كركاجو, كاالستوادة منو, كالمحا ظة ىليو مف ناحية 
 الكجكد كاستمراره.

كذلؾ  المحا ظة ىل  بمكاؿ الالج  التي استقدميا كجاست معو, كالمحا ظة ىل  تجارتو عدم: : حفظ مالو من ناحية الثانياً 
 دا ؿ ال لد المستريؼ كحمايتيا.

لغير المسلـ كذلؾ  مرط بف ال يتعارض ما  اإلسالـ الالج  يجكز لو التملؾ  ي ال لد المستريؼ, كىذا حؽ بقره        
أح اـ المريعة  الممركىة كالمتحققة ال الكىمية, كالتي يقدرىا كلي اأمر استنادان المؤلحة العامة, كرمف ركا ط المؤلحة 

حؽ التملؾ,  مف  اب بكل  الالج  المسلـ بف ي كف لو حؽ التملؾ, كىذا ما حؤؿ ما  اإلسالـالمطيرة, حيث بجاز لو 
 ىندما ىاجر كؤحا تو  ؿ إف الن ي  هلل المياجريف مف الؤحا ة ىندما  اىكا كامتركا كتمل كا  ي المدينة, كبقرىـ رسكؿ ا

اأنؤار كقاؿ ليـ ىف المياجريف: إ كان ـ تر كا اأمكاؿ كاأكالد كجاسك ـ, ال يعر كف الزراىة,  يال إل   المدينة ذىبإل  
ط ,  قاؿ  اف يقؤد مساىدتيـ  ق  كالرسكؿ–قاسمتمكىـ؟  قالكا: نعـ يا رسكؿ اهلل, نقسـ اأمكاؿ  يننا ك ينيـ  السكية 

 أنيـ لف يستطيعكا التؤرؼ  اأمكاؿ ؛-بك غير ذلؾ؟  قالكا لو كماذا  عد يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ: تقاسمكنيـ الثمر  ليـ الن ي
ـى يا رسكؿ اهلل,  قاؿ:  أف ل ـ الجنة, حيث يعد ىذا  ,أنيا محاؤرة ؛بك ال ركج مف المدينة  قالكا: نعـ يا رسكؿ اهلل,  
 .(ِٗ)تجارية كاالقتؤادية لالجئيف لتم ينيـ مف ت كيف الثركة كالماؿ كحوظومف  اب التسييالت ال

 

 .احلرية الشخصية املسؤولة: املطلب الثاىي

ْمَنا َبِني آَدَم منذ مكلده, كىك قكلو تعال :  حيث  لقت الحرية مالزمة لإلنساف لقد  لؽ اهلل الناس بحراران         َوَلَقْد َكرَّ
ْمَناُىْم َعَمٰى َكِثيٍر ِممَّْن َخَمْقَنا َتْفِضيًل َوَحَمْمَناُىْم ِفي ا  .[اإلسراس: َٕ]ْلَبرّْ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُىْم ِمَن الطَّيَّْباِت َوَفضَّ

الم ؤية ية كمف إنسانيتو بف يعط  الحرية اإلنسانم ـر  ؤرؼ النظر ىف ىقيدتو  يك إنساف يمترؾ ما غيره   اإلنساف        
 .ض ما حرية اآل ريف كحقكقيـ, ك ما ال يتعارض ما سيادة الدكلة ما ال يتعار 

المدينة المنكرة حيث إل   ما حؤؿ ما المياجريف ومن أمثمة حق اللجئ المسمم في الحرية الشخصية المسؤولة:       
كحرية ة, حرية التملؾ, بيىطكا  ؿ الحرية  ي المدينة,   اف مف القكانيف بف ي كف للمياجريف ما لألنؤار مف الحرية ال امل



 بركات بين ملحهـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و8201/ٍ 9143، (3)، ع (14)، مج يةساماإلاجمللة األردىية يف الدراسات 

 
374 

مف  الزكاج, كحرية الد كؿ  ي مجالس المكرل, كحرية قيادة الجيكش,  ؿ قيادة الدكلة  ليا,  قد  اف رسكؿ اهلل 
بزماف  عيدة, كرسخ ىذا اأمر  ي بذىاف الجميا, بىطيت ليـ  ؿ إل   -رركاف اهلل ىلييـ-المياجريف, ك ذلؾ  اف  لوا ه 

بمير  حكا ىنؤرنا رئيسينا مف بىؿ ال لد,  اندمجكا اندماجا  امال دا ؿ المجتما المسلـ, ك الؿ ؤالحيات بىؿ ال لد, كبؤ
, ك ليـ يدا عكف ىف يةاإلسالم قط لـ ي ف ىناؾ  رؽ  يف بنؤارٌم كمياجرٌم,  ؿ بؤ ح  ؿٌّ منيـ يدا ا ىف الدكلة ىدة 

 ي المدينة المنٌكرة حت   عد  تح م ة,  يذا قاـ  و رسكؿ  المدينة   لده كمكطنو اأؤلي,  ؿ إف  ثيرنا مف المياجريف  قكا
منذ مئات السنيف, إذ لـ يجعؿ الدا ا لال تالط كاالمتزاج  يف الطكائؼ الم تلوة  ي الدكلة ىك بمره مف بمكر  اهلل 

 آل رة. السعادة  ي الدنيا كسعادة اإل   الدنيا,  ؿ جعؿ مثك تو ىظيمة  ي اآل رة كالجنة الكاسعة,  اإلرا ة
 كنيـ قكة للدكلة إل   كى ذا تـ الحؿ أزمة المياجريف  ي المدينة المنٌكرة,  ؿ ىل  الع س انتقلكا مف  كنيـ بزمة       

 .يةاإلسالم
يجب بف ي كف حقو  ي الحرية الم ؤية المس كلة  ما أما حق اللجئ غير المسمم في الحرية الشخصية المسؤولة:        

كبر انيا   طر, ك عد دة الدكلة كىي تيا, كرمف ركا ط المؤلحة الممركىة التي ال تمس  ياف الدكلة ال يتعارض ما سيا
  .(َّ)المكازنة  يف المؤالح كالمواسد ك ياف الراجح منيا

رعاؼ الدكلة ك السيطرة ىلييا,  قيادة إنيا أحيث ال يجكز لو بف يتكل  قيادة المناؤب السيادية كالتي مف م       
دارة الحركب, كغيرىا مف المرا ز الحساسة, كال يجكز لو حؽ التملؾ  ما يتعارض ما المؤلحة العليا للدكلة, الجيكش , كا 

 قكاىد المرع كبح امو.إل   مر كذلؾ  الرجكعك ما يعرريا لل طر, كالذم يتكل  تقدير ذلؾ كلي اأ
 

 :املبحث الثالث

 .نييف التعامل مع الاجئ يةخاقاملبادئ السلوكية واأل

 

 ,ية, كالسلك ية  ي استق اؿ الالجئيف, كمعاملتيـ القىل  إرساس جملة مف الم اد  كالقكاىد اأ يةاإلسالمىملت المريعة        
  ياف مكجز ليذه الم اد :  يأتيك يما 

 

 .يةاإلىساىمبدأ اللرامة : املطلب األول

ميما  انت ىقيدتو, حيث يمترؾ   ي التعامؿ ما الالج ية اناإلنسىل  تقرير م دب ال رامة  يةاإلسالمىملت المريعة        
َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم ية,  ما دؿ ىل  ذلؾ قكلو تعال : اإلنسانمف اأ كة   ي ىذا الم دب المسلـ كغير المسلـ؛ انطالقان 

ْمَناُىْم َعَمٰى َكِثيٍر ِممَّْن َخَمْقَنا َتْفِضيًل َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُىْم ِمَن الطَّيَّْباِت وَ ِفي اْلَبرّْ َوَحَمْمَناُىْم   اإلنسافبم: مٌيز . [اإلسراس: َٕ]َفضَّ
 .(ُّ)لأل رلية التي  رلو اهلل  يا ك تسليطو ىل  سائر ال لؽ  العقؿ كالتمييز,

ؿ اليجرة الن كية  ي حؽ الالج  المسلـ كغير المسلـ, حيث إف  المنا ىف اللجكس  اف مف  الكيتجسد ىذا الم دب        
 المريوة  أنمكذج  ي التعامؿ ما حاالت اللجكس, كذلؾ مف  الؿ اآليات القرآنية كالسنة الن كية المريوة, كاآلثار ىف الؤحا ة 

ف  انت تتحدث كتمدح الم منيف مف اأنؤار  ي استق اليـ للمياجريف إال بننا -رركاف اهلل ىلييـ- , كاآليات القرآنية كا 
 : أمكر ىدةكذلؾ  ,قا ذلؾ ىل  الالج  غير المسلـنستطيا بف نك 

 ية,  مااإلنسانمف اأ كة  انطالقان  معيـ  غض النظر ىف ىقيدتو ية التي نمترؾ  ييااإلنسانال رامة مف منطلؽ م دب األول: 
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ْمَناُىْم َعَمٰى َكِثيٍر ِممَّنْ  َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْمَناُىْم ِفي اْلَبرّْ َواْلَبْحرِ دؿ ىل  ذلؾ قكلو تعال :   َوَرَزْقَناُىْم ِمَن الطَّيَّْباِت َوَفضَّ
 .[اإلسراس: َٕ]َخَمْقَنا َتْفِضيًل 

 اإلسالـمف منطلؽ الرغ ة  ي تأليؼ قلك يـ لإلسالـ, كطمعا  ي إسالميـ مف  الؿ حسف المعاملة, ك ياف محاسف الثاني: 
المغررة التي , كنقؿ الؤكرة الممرقة لديننا, كد ا الم يات اإلسالـغي يـ  ي د كؿ المسلميف؛ ىلو ي كف دا عا لتر  ب الؽك 

 .(ِّ)كالمسلميف اإلسالـتمكيو ؤكرة إل   تيدؼ
أف ال  ز  اف ىزيزا كقليال إذا ما  ؛معاملة المسلميف لألسرل الممر يف حيث  انكا ي ثركنيـ  ال  ز, كيأ لكف التمروالثالث: 

ىل  النوس  ي حؽ اأسرل كىـ بسرل  در, كالذيف قاتلكا المسلميف, كب رجكىـ مف ديارىـ  اإليثارف ىذا قكرف  التمر,  إذا  ا
 ,   يؼ ي كف الحاؿ ما الجئيف لـ يقاتلكا المسلميف,(ّّ)ف بىؿ المدينة  انكا ييتمكف  يـ ب ثر مف بكالدىـإحت   )م ة الم رمة(

وُىمْ َل َيْنيَ  قاؿ تعال :كلـ ي رجكىـ مف ديارىـ.   اُكُم المَُّو َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُموُكْم ِفي الدّْيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّ
  .: الممتحنة[ٖ]ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  المَّوَ  ِإنَّ  ۖ  َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِيْم 

  ي مر ز رعؼ يستحؽ الرحمة كالموقة, كسيتـ الحديث, كحسف المعاملة  اؤة كبف الالج  اإليثاركمف ال ر حسف        
 : تيةمف  الؿ الوركع اآلىف ىذا الم دب 

 

َوالَِّذيَن تََبوَُّءوا حيث يترح ذلؾ مف  الؿ قكلو تعال :  الفرع األول: استقبال اللجئين )أو المياجرين( وحسن معاممتيم:
يَماَن ِمْن َقْبِمِيْم ُيِحبُّوَن مَ  َأْنُفِسِيْم َوَلْو َكاَن ْن َىاَجَر ِإَلْيِيْم َوَل َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِىْم َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَمٰى الدَّاَر َواإلِْ

 .الحمر[: ٗ]ُشحَّ َنْفِسِو َفُأولَِٰئَك ُىُم اْلُمْفِمُحونَ  ُيوقَ  َوَمنْ  ۖ  ِبِيْم َخَصاَصٌة 
  كتوإية, ىل  مف يظير الترحيب كحسف المعاملة, لمف ىاجر كلجأ إلي  لده مف  قد جاست اآلية ال ريمة مادحة كمثن       

مف الظلـ كاالرطياد, ينمد اأماف كالحماية كالرىاية, حيث ال يجكز ردىـ, بك ر ض استق اليـ, كىك ما  المسلميف؛ ىر ان 
 .(ّْ)يويـ مف  الؿ اآلية السا قة

 كىك ما يويـ مف  الؿ قكلو  االتواقيات, كالمعاىدات ال اؤة  حقكؽ الالجئيف, كيأمر القرآف ال ريـ الم منيف االلتزاـ       
 .المائدة[: ُ]َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقودِ : تعال 
يد  إذ يقٌدـ مجمكىة مف اإلرمادات الكاجب ات اىيا ىند التعامؿ ما الالجئيف كالمياجريف, كيثني ىل  الذيف يمدكف       

َقْد تَاَب المَُّو َعَمى النَِّبيّْ , كىك ما يويـ مف قكلو تعال : (ّٓ)العكف للناس  ي ال ركب, كيطلب مف الم منيف حماية الالجئيف
 َرُءوفٌ  ِبِيمْ  ِإنَّوُ  ۖ  ُيْم ثُمَّ تَاَب َعَمْيِيْم ِمنْ َواْلُمَياِجِريَن َواأْلَْنَصاِر الَِّذيَن اتََّبُعوُه ِفي َساَعِة اْلُعْسرَِة ِمْن َبْعِد َما َكاَد َيِزيُغ ُقُموُب َفِريٍق 

 .التك ة[: ُُٕ]َرِحيمٌ 
ية, كيثني ىل  مف يقدـ اإلنسان القرآف يقر  حقكؽ الالجئيف كالنازحيف, كيمنحيـ حقكقيـ  ما  ي ذلؾ الحؽ  ي المعاملة        

, كمقررا لجملة مف الم اد  العكف كالمساىد للمياجريف, كالالجئيف الذيف تر كا بكطانيـ كبمكاليـ؛  رارا مف الظلـ كاالرطياد
كاأسس التي تم ؿ بساسا  ي تث يت بكاؤر المجتما كبر انو, كتسيـ  ي إرساس اأمف كاأماف, كالتي دكنيا ت كف الوتنة, 

 .: اأنواؿ[ّٕ]ِإلَّ َتْفَعُموُه َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اأْلَْرِض َوَفَساٌد َكِبيرٌ : لقكلو تعال  (ّٔ)وساد  ي اأرضكي كف ال
َن آَوْوا ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِبَأْمَواِلِيْم َوَأْنُفِسِيْم ِفي َسِبيِل المَِّو َوالَِّذيكىك ما يويـ مف قكلو تعال :        

 .اأنواؿ[: ِٕ]َوَنَصُروا ُأولَِٰئَك َبْعُضُيْم َأْوِلَياُء َبْعضٍ 
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يثارىم عمى األنفس والرحمة بيم: يَماَن كيترح ذلؾ مف قكلو تعال :  الفرع الثاني: اإلحسان إلييم وا  َوالَِّذيَن تََبوَُّءوا الدَّاَر َواإلِْ
 ۖ  ِيْم َوَل َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِىْم َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَمٰى أَْنُفِسِيْم َوَلْو َكاَن ِبِيْم َخَصاَصٌة ِمْن َقْبِمِيْم ُيِحبُّوَن َمْن َىاَجَر ِإَليْ 

بف , ك إل  الالجئيفحيث يجب ىل  الدكلة المانحة للجكس بف تحسف  .الحمر[: ٗ]اْلُمْفِمُحونَ  ُىمُ  َفُأولَِٰئكَ  َنْفِسوِ  ُشحَّ  ُيوقَ  َوَمنْ 
,  مف تحث اآل ريف ىل  إيثارىـ ىل  بنوسيـ, كتقديـ العكف ليـ, كىذا ما كجدناه  ي سيرة اأنؤار مف ؤحا ة رسكؿ اهلل 

 كىملت ىل  نمره  يف ال مر:  اإلسالـكسماحتو, كال ير الذم جاست أجلو رسالة  اإلسالـالتي تجلت  ييا رحمة  اإليثار ؤكر
 

تجد بٌف اأنؤارم يستريؼ ب اه مف المياجريف كليس  ي  يتو في العيال:  اإليثارمال: فمن صور في العيال وال اإليثار: أولً 
طوئي السراج, كقدمي ما ىندؾ للريؼ, بمف الزاد إال قكت ؤ يانو,  ي ثره ىل  نوسو كىيالو, قائالن لزكجو: نكمي ؤ يانؾ ك 

المائدة كيأ ؿ الريؼ كحده, كي يت الزكجاف طاكييف إل   كفالمائدة؛ نكىمو بننا نأ ؿ معو كال نأ ؿ, كيجلسإل   كنجلس معو
.  أنزؿ اهلل ت ارؾ كتعال  (ّٕ) يقكؿ لو: )لقد ىجب اهلل مف ؤنيع ما  ريو ما الليلة(  ال طف, كيغدك اأنؤارم ىل  الن ي

  ؤاؤة .الحمر[: ٗ]اْلُمْفِمُحونَ  ُىمُ  َفُأولَِٰئكَ  َنْفِسوِ  ُشحَّ  ُيوقَ  َوَمنْ  ۖ  َوُيْؤِثُروَن َعَمٰى أَْنُفِسِيْم َوَلْو َكاَن ِبِيْم َخَصاَصٌة : قكلو
 (ّٖ) قر ك حاجة كقلة مكرد.: بم

إل   تجد بٌف اأنؤارم يعمؿ طكاؿ العاـ, كىندما يثمر الزرع يأ ذ التمر كيذىب  وفي المال:  اإليثارومن صور        
ـ يذىب لو  ال اقي, يذىب  التمر  لو أ يو كيقكؿ لو: ا تر  يتو, لـ يجلس لي تار اأ رؿ لو ثإل   المياجر ق ؿ بف يذىب

ني سأتر ؾ ساىة حت  تت ير ما مئت, حت  ال يحرجو ثـ يعكد  ي كف المياجر قد ا تار الثمر غير  كيظلكا جيد, الما تماس, كا 
لألنؤار: جزا ـ اهلل   يتماجركف,  ؿ منيما ال يكا ؽ بف يأ ذ اآل ر غير الجيد,  لما  تحت  ي ر ك ثر الماؿ قاؿ الن ي

نا لنا ىندؾ الجنة,    يرنا قد ك يتـ  المركط,  قالكا للن ي يا رسكؿ اهلل: امترطت مرطنا كامترطنا مرطنا, كىا نحف قد ك ينا كا 
 قاؿ: ل ـ  ما ك يتـ.

 

كأف حياة  ,الؼ العقيدة ي حؽ الالج  غير المسلـ؛ كذلؾ ال ت اإليثاركال نتؤكر بف ي كف ىذا في األرواح:  اإليثار: ثانياً 
نما ىذا  حيث إف  ؛ ي اأركاح ال ي كف إال  ي حؽ الالج  المسلـ  قط اإليثارالمسلـ مقدمة  ي ديننا ىل  حياة ال ا ر, كا 

سنة(, ثـ بسلـ  ِِ)  ال ي كف  ي اأمكاؿ  قط, كل ف  ي اأركاح بيرا, كىذا ى رمة  ف ب ي جيؿ حارب الن ي اإليثار
, ى رمة  اف مف رمف الجرح   ي معر ة اليرمكؾ, اإليثارات مييدنا, ا ف ب ي جيؿ مات مييدنا ك س ب كحسف إسالمو كم

كقد كرا الجرح  جميعيـ  ي م اف ما, حت  تنتيي المعر ة,  لما جرح جندم كرعكه ىناؾ, ك اف ا ف ىـ ى رمة ممف 
كت ك جكاره ىمرة مف المسلميف,  أ ذت بجرم يسقكف الجرح ,  يقكؿ:  حثت ىف ى رمة  كجدتو  ي الجرح  يئف, ي اد يم

ذا ىك يتناكؿ القر ة ليمرب سما ؤكت ب يو يقكؿ: بنا ىطماف  قاؿ: ال كاهلل ال بمرب حت  يمرب ب ي,  ,نحكه أسقيو, كا 
الرا ا كال امس ك.... حت  إل    قاؿ: ال كاهلل ال بمرب, كذى ت ,الثاني كىك يمرب سما ؤكت ب يو يقكؿ: آهإل    ذى ت
ذا  و قد ا  ل  الثاني ك ا  ى رمة,  إذا  و مات مييدا, ك إل   العامر  قاؿ: ال كاهلل ال بمرب حت  يمرب ى رمة,  عدتإل   كؤلت

ْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّٰى َيْسمَ كقكلو تعال : مات, كالثالث, كالرا ا  ليـ ماتكا, كلـ يمر كا مف ىذا الماس. َع َواِ 
ِلكَ  ۖ  َكَلَم المَِّو ثُمَّ أَْبِمْغُو َمْأَمَنُو    .: التك ة[ٔ]َيْعَمُمونَ  َل  َقْومٌ  ِبأَنَُّيمْ  ذَٰ

 طلب الحماية,  قد تعطي اآلياتأي: حيث تتالمس ىذه اآلية  قرية الالجئيف  م ؿ م امر  معن   لمة استجارؾ        
 ذ ين غيإ ية لالج ,اإلنسان ة, كتأميف المس ف كالحماية الجسدية كالمساىدة انط اىنا ىل  تق ؿ الطرؼ اآل ر  الرحمة كالرب

 َل َيْنَياُكُم المَُّو َعنِ : . قاؿ تعال (ّٗ)اإلحساف إلييـ, كمساىدتيـ كمد يد العكف ليـ سكاس  اف الالج  مسلـ, بك غير مسلـ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلساوحكوقَه ومعاملتَه يف  :الاجئوٌ
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وُىْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِيْم الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُموُكْم ِفي الدّْيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم   .الممتحنة[: ٖ]اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحبُّ  المَّوَ  ِإنَّ  ۖ  ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّ
 نت ب ي   ر, حيف قدمت ىلييا بميا  ي المدينة كىي غير مسلمة, ك اف معيا ىدايا   رىت  س اآلية نزلت  ي مأف بسما       

 .(َْ)غير الج كذ رت لو ذلؾ,  نزلت اآلية ت يح كتجيز اإلحساف لغير المسلـ الج  بك  ، يبف تق ؿ منيا ميئا حت  بتت الن 
 

حيث  ,المدينةإل   كىذا ما حؤؿ ما المياجريف مف الؤحا ة ىندما كؤلكا: أو فقيراً  : استقبال اللجئ سواء كان غنياً ثالثاً 
الؤحا ة   ؿ ميس, ت الحياة,  استق ليـ اأنؤار مف لـ ي ف معيـ ميس  قراس  رجكا  أركاحيـ, ال يمل كف بدن  مقكما

كقدمكا ليـ اأمكاؿ كاأرض كالتجارة, كجميا التسييالت االقتؤادية, كالتجارية, حيث يستدؿ ىل  ذلؾ مف  الؿ قكلو 
يَماَن ِمْن َقْبِمِيْم ُيِحبُّوَن َمْن َىاَجَر ِإَلْييِ تعال :  ْم َوَل َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِىْم َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َوالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر َواإلِْ

 .الحمر[: ٗ]اْلُمْفِمُحونَ  ُىمُ  َفُأولَِٰئكَ  َنْفِسوِ  ُشحَّ  ُيوقَ  َوَمنْ  ۖ  َوُيْؤِثُروَن َعَمٰى َأْنُفِسِيْم َوَلْو َكاَن ِبِيْم َخَصاَصٌة 
إ كانيـ المياجريف, كآثركىـ ىل  بنوسيـ,  أف قدمكا ليـ المأ ؿ حيث بثنت اآلية ال ريمة ىل  الم منيف الذيف استق لكا        

كالمل س كالممرب, كمقكمات الحياة ال ريمة, كغن  الالج  بك  قره ليس لو بم بثر؛ أف اأمر يتعلؽ  قط  حمايتو كمنحو 
عينة لتقديـ المزيد مف الدىـ  ما ينص القرآف ال ريـ ىل  تمريعات م اأمف كاأماف, كاستقراره  ي الم اف الذم ىاجر إليو,

َوَما َلُكْم َل ُتَقاِتُموَن ِفي َسِبيِل المَِّو َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن : للنساس كاأطواؿ كاستق اليـ, الذيف ىـ ب ثر ىررة لل طر. قاؿ تعال 
ِذِه اْلَقْرَيِة الظَّاِلِم َأْىُمَيا َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِليِّا َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك الرَّْجاِل َوالنَّْساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن  ىَٰ

  ي نؤرة الوئات اأرعؼ  يف الالجئيف؛ أنيـ ب ثر حاجة مف غيرىـ؛ لرعؼ اإلسالـكىذا ي يف منيج  .: النساس[ٕٓ]َنِصيرًا
 الدىـ كالمكاساة.إل   قدرتيـ ىل  التحمؿ, كلمسيس حاجتيـ

 

  غض النظر ىف الكرا االقتؤادم لل لد المستريؼ: كيترح، الفرع الثالث: عدم رفض استقبال اللجئين والمياجرين
يَماَن ِمْن َقْبِمِيْم ُيِحبُّوَن َمْن َىاَجَر ِإَلْيِيْم َوَل َيجِ ذلؾ مف  الؿ قكلو تعال :  ُدوَن ِفي ُصُدورِِىْم َحاَجًة َوالَِّذيَن تََبوَُّءوا الدَّاَر َواإلِْ

 .الحمر[: ٗ]اْلُمْفِمُحونَ  ُىمُ  َفُأولَِٰئكَ  َنْفِسوِ  ُشحَّ  ُيوقَ  َوَمنْ  ۖ  ِممَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَمٰى َأْنُفِسِيْم َوَلْو َكاَن ِبِيْم َخَصاَصٌة 
كبف يتقاسمكا معيـ ما يمل كنو, كىذا ما  علو حيث يجب ىلييـ بف يقدمكا ليـ ما يحتاجكنو مف مقكمات العيش ال ريـ,        

المدينة المنكرة, حيث تقاسمكا معيـ اأمكاؿ إل   اأنؤار ىند استق الىـ للمياجريف كالالجئيف مف الؤحا ة ىندما لجأكا
   ي ذلؾ.اأمثلة  ؿ قدـ ما يملؾ قؿ بك  ثر, كرر كا بركع  ,كاأزكاج كالمأ ؿ كالمل س, ك ثير منيـ لـ ي ف يملؾ ماالن 

ليذه اأىداد الر مة التي د لت المدينة مأكنل ميسكرنا, حيث تـ حؿ ىذا اأمر  طريقة ىجي ة  حيث ىيِّأ رسكؿ اهلل        
بكؿ مف  دس ذلؾ حينما برس  م دب الم ا اة  يف المياجريف كاأنؤار, إذ جما  لـ تت رر  ي التاريخ ب دنا, ك اف الرسكؿ 

ا لكاحد مف اأنؤار, كجعؿ اأ كة  ي  ؿ ميس حت  المياجريف ك  الرسكؿ  اأنؤار, كجعؿ  ؿ كاحد مف المياجريف ب ن
الميراث,  لك مات بحد المياجريف كرثو ب كه اأنؤارم كالع س, كل ي ال يظٌؿ الميجركف ىالة ىل  إ كانيـ إل   كؤؿ اأمر

يف بف يقسـ  ينيـ ك يف إ كانيـ المياجريف ن يؿ مقترح رسكؿ اهلل إل   -رركاف اهلل ىلييـ-اأنؤار سارع اأنؤار 
كاقعي, ر ض طل يـ ىذا؛ أنو ال يريد لألنؤار بف  كل ف رسكؿ اهلل . (ُْ)المدينة, كىك مف مؤادر الد ؿ الرئيسية ىندىـ

ا آ ر  ورؤة إلىطاس المياجر  يف دكرنا  ي يقدمكا  ؿ ىذا العطاس العظيـ, ثـ يندمكف  عد ذلؾ,  اقترح اأنؤار ىليو اقتراحن
كنة كنمر  ـ  ي الثمرة,  قاؿ المياجركف: الليـ نعـ, ك دب   ي,  قاؿ اأنؤار للمياجريف: ت وكنا الماإلسالمتنمية المجتما 

,  لـ يةاإلسالمالمياجركف يعملكف  ي برض اأنؤار, كيقسمكف الناتج  ينيـ, ك ذلؾ تّـَ توعيؿ دكر المياجريف دا ؿ الدكلة 
 .(ِْ)ىالن  ي المجتماات الجئيف,  ؿ بؤ حكا ىنؤرنا  يظلكا مجرد معس را
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 .العدالة يف التعامل مع الاجئ: املطلب الثاىي

 ية كحقكقيا, كالذم يعداإلنسانىذا الم دب مف الم اد  اأساسية التي تقرر م دبن ىظيما مف م اد   اإلسالـحيث ىد        
َيا أَيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِلمَِّو ُشَيَداَء : ية, لقكلو تعال رسائو لل مر ا  ؤاحب الورؿ كالس ؽ  ي تقريره ك  اإلسالـ
: ٖ]َمُمونَ َتعْ  ِبَما َخِبيرٌ  المَّوَ  ِإنَّ  ۖ   المَّوَ  َواتَُّقوا ۖ   ِلمتَّْقَوىٰ  َأْقَربُ  ُىوَ  اْعِدُلوا ۖ   َتْعِدُلوا َألَّ  َعَمىٰ  َقْومٍ  َشَنآنُ  َيْجِرَمنَُّكمْ  َوَل  ۖ  ِباْلِقْسِط 
  :تييفاآل الورىيف  الؿ مف ذلؾ ك ياف .المائدة[

 

حقا ل ؿ مف يطل و,  غض النظر ىف  اإلسالـحيث يعد مىٍنحي الملجأ  ي : الفرع األول: عدم التمييز في منح حق المجوء
ىالكة ىل   تمييز,كف ل ؿ  ني ال مر د اإلنسافيحمي حقكؽ  اإلسالـبف إل   دينو بك جنسو بك لكنو بك ثركتو, كيرجا ذلؾ

ْحَساِن , حيث يقكؿ تعال : يةاإلسالمذلؾ,  وي ظؿ م دب العدالة, كىك بساس  ؿ التمريعات  ِإنَّ المََّو َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإلِْ
يَتاِء ِذي اْلُقْرَبٰى َوَيْنَيٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي   .: النحؿ[َٗ]كَُّرونَ َتذَ  َلَعمَُّكمْ  َيِعُظُكمْ  ۖ  َواِ 

 يجب تك ير المزيد مف الدىـ للذيف يتعرركف للم اطر؛ نتيجة اليجرة كاللجكس, كيسرم اأمر نوسو ىل  غير المسلميف,        
كىك ما ي  ذ مف قكلو , (ّْ)ي, كالذم يعد تقديـ العكف كلك لغير المسلـ, مف بىـ مقكماتواإلنسانالحؽ إل   مف  اب العدؿ  النظر

 ُىوَ  اْعِدُلوا ۖ   َتْعِدُلوا َألَّ  َعَمىٰ  َقْومٍ  َشَنآنُ  َيْجِرَمنَُّكمْ  َولَ  ۖ  َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِلمَِّو ُشَيَداَء ِباْلِقْسِط ال : تع
 .المائدة[ :ٖ]َتْعَمُمونَ  ِبَما َخِبيرٌ  المَّوَ  ِإنَّ  ۖ   المَّوَ  َواتَُّقوا ۖ   ِلمتَّْقَوىٰ  َأْقَربُ 
؛ إذ ال توارؿ  يف الناس  س ب الجنس اإلسالـكيعد حؽ المساكاة  يف الناس مف بىـ اأسس التي قامت ىلييا مريعة        

َيا أَيَُّيا النَّاُس ِإنَّا  : كقد ب د القرآف ال ريـ ىل  المساكاة  ي مكارا  ثيرة. قاؿ تعال  بك اللكف, بك القكة بك الغن  إال  التقكل,
 .الحجرات[: ُّ]َخِبيرٌ  َعِميمٌ  المَّوَ  ِإنَّ  ۖ  ْم ِعْنَد المَِّو أَْتَقاُكْم َأْكَرَمكُ  ِإنَّ  ۖ  َخَمْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثٰى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا 

ىؤ ية, كليس منا مف قاتؿ ىل  إل   ليس منا مف دىا: »كقد ب دت السنة الن كية ىل  المساكاة بيرا,  يقكؿ        
(. كمف ُُِٓ ي داككد,  اب:  ي العؤ ية, حديث رقـ: ب, سنف داككد)ب ك « ىؤ ية, كليس منا مف مات ىل  ىؤ ية

)ال  ارم, ؤحيح  أ ي ذر لما ىير رجال  قكلو: يا ا ف السكداس: بىيرتو  أمو, إنؾ إمر   يؾ جاىلية. ذلؾ قكلو 
 (. ِْٓٓاف,  اب: المعاؤي مف بمر الجاىلية, حديث: رقـ: ال  ارم,  تاب: اإليم

رؽ ػػىل   ثير مف النظـ الكرعية التي ات ذت مف اللكف بك الع اإلسالـبم مدل توكؽ إل   كلعؿ ما ذ رناه ي يف       
ا قرره  ثير مف بىؿ للتمييز  يف  ني ال مر, ما بف لكنيـ بك جنسيـ لـ يتد لكا ىـ  ي تقريره, ك ي يد ذلؾ كي  ده م بساسان 

ٌدكا محار ة  للتمييز  يف اأجناس بك  اإلسالـالغرب ىل  ىذا المكقؼ الممرؼ لإلسالـ  ي محار تو للتورقة العنؤرية,  ؿ كىى
ين غي بال ييترىؾ حيث  األكاف؛ س  ا مف بس اب انتماره, كىامال مف ىكامؿ تنظيـ العالقات الدكلية  يف بنؤاره كغيرىـ,

 ة لالرطياد كالظلـ. الالجئكف ىرر
كىذا  ،تلؾ الدكلةإل   كف  كحقكؽ النساس كاأطواؿ  ي الدكؿ المريوة ىي نوس حقكؽ النساس كاأطواؿ الذيف يلج       

كؽ مف ػػػػػػيعلف اأ ٌكة  يف المياجريف كاأنؤار, كجعؿ حقكؽ المياجريف ىي نوس حق ك الس ب الذم جعؿ الن ي ػػػى
 . (ْْ)يستريوكنيـ

 

 لييا, كيجب ىل  القراسإالقراس  ي الدكلة التي لجأ إل   إف مف حؽ الالج  بف يلجأ: ع الثاني: حقو في القضاء العادلالفر 
القاري   إنؤا و كالعدؿ معو,  يستكم غير المسلـ ما المسلـ  ي  ركىو لكالية القراس العامة,  يجكز ترا ا غير المسلـ إل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلساوحكوقَه ومعاملتَه يف  :الاجئوٌ

ٍ /2018و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسامية، مج )14(، ع )3(، 1439 

 

379 

ِلمَِّو  َيا أَيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِمينَ لقكلو تعال : ؛ ىرض ىليو  العدؿ دكف محا اةالمسلـ, كيجب ىل  القاري الح ـ  يما 
 ِبَما َخِبيرٌ  لمَّوَ ا ِإنَّ  ۖ   المَّوَ  َواتَُّقوا ۖ   ِلمتَّْقَوىٰ  َأْقَربُ  ُىوَ  اْعِدُلوا ۖ   َتْعِدُلوا َألَّ  َعَمىٰ  َقْومٍ  َشَنآنُ  َيْجِرَمنَُّكمْ  َوَل  ۖ  ُشَيَداَء ِباْلِقْسِط 

أف الن ي قد قر   يف غير المسلميف, كبلزميـ  الح ـ حيث ذ ر اإلماـ بحمد  ي مسنده ىف الزىرم  ؛: المائدة[ٖ]َتْعَمُمونَ 
 رجـ ييكدية  ييكدية. قاؿ: حدثنا رجؿ ىف مزينة ك نحف ىند ا ف المسيب , بف الن ي 

  الن ي إل  جاسكا الييكد إف :بنو قاؿ ىمر ا ف ىف نا اىف  بنس  ف مالؾقاؿ قربت ىل   مسلمة  ف اهلل ى د  عف       
 ,كيجلدكف نورحيـ : قالكا ؟الزنا مأف  ي التكراة  ي تجدكف ما : اهلل رسكؿ ليـ  قاؿ زنيا كامربة منيـ الرج بف لو  ذ ركا
 كما ق ليا ما يقرب جعؿ ثـ الرجـ, آية ىل  يده بحدىـ  جعؿ  نمركىا  التكراة  أتكا ,الرجـ  ييا إف  ذ تـ :سالـ  ف اهلل ى د  قاؿ

  يما  أمر الرجـ, آية  ييا محمد يا ؤدقت : قالكا الرجـ, آية  ييا  إذا  ر عيا يديؾ ر اا سالـ:  ف اهلل ى د لو  قاؿ  عدىا,
ح ال  ارم,  تاب ال  ارم, ؤحي) . ربيت الرجؿ يحني ىل  المربة يقييا الحجارة ىمر:  ف اهلل ى دقاؿ   رجما,  اهلل رسكؿ

 (.َْٓٔىؿ المعاؤي, حديث رقـ: بالمحار يف,  اب: نوي 
حيث نزلت ىذه اآليات  ي درع  ,تيـ  يا ظلمااييكديا  ي المدينة  ت ًر ريـ نزلت   ؿ إف تسا آيات  ي القرآف ال       

اًحبي الدٍِّرًع رىسيكؿى اهلًل  : ًإفَّ طيعٍ  سرؽ مف بحد اأنؤار,  ىأىتى  ؤى  مىةى ٍ فى بي ىٍيًرؽو سىرىؽى ًدٍرًىي,  ىٍأًت ً ًو رىسيكؿى اهلًل  ىقىاؿى
ًتًو: إً  قىاؿى ًلنىوىرو ًمٍف ىىًميرى نِّي قىٍد غىيٍَّ تي الدٍِّرعى كىبىٍلقىٍيتييىا ً ي  ىٍيًت  ىلىمَّا رىبىل السَّاًرؽي ذىًلؾى ىىمىدى ًإلىٍييىا  ىأىٍلقىاىىا ً ي  ىٍيًت رىجيؿو  ىًرمسو كى

فو  ,  ىاٍنطىلىقيكا  يالى ـٍ دي ًىٍندىىي سىتيكجى ٍطنىا  نىً يِّ اهلًل إل   كى قىٍد بىحى , كى فه فَّ سىاًرؽى الدٍِّرًع  ىالى اًح ىنىا  ىًرمسه, كىاً  لىٍيالن  ىقىاليكا: يىا نىً يَّ اهلًل, ًإٍف ؤى
لى   اًح ىنىا ىى اًدٍؿ ىىٍنوي  ىًإنَّ  ر كسً ذىًلؾى ًىٍلمنا  ىاٍىذيٍر ؤى ـٍ يىٍعًؤٍموي اهللي ً ؾى يىٍيًلٍؾ,  ىقىاـى رىسيكؿي اهللً النَّاًس كىجى ىىذىرىهي  ى ىرَّبىهي بىٍك   وي ًإٍف لى

لى  ري   َتُكنْ  َوَل  ۖ  ِإنَّا أَْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكتَاَب ِباْلَحقّْ ِلَتْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِبَما َأرَاَك المَُّو  ىأىٍنزىؿى اهللي قكلو تعال :  (ْٓ)كًس النَّاسً   ىى
 ُيِحبُّ  َل  المَّوَ  ِإنَّ  ۖ  َوَل ُتَجاِدْل َعِن الَِّذيَن َيْخَتاُنوَن أَْنُفَسُيْم  * َرِحيًما َغُفورًا َكانَ  المَّوَ  ِإنَّ  ۖ  َواْسَتْغِفِر المََّو  * َخِصيًما ِلْمَخاِئِنينَ 

  .[النساس: َُٕ-َُٓ]أَِثيًما َخوَّاًنا َكانَ  َمنْ 
 

 .الاجئ ومحايتُعدو رد : املطلب الثالث

 المانح ال لد ك يف  ينو العالقة  ياف  اللو مف يتـ حيث الالجئيف, ما التعامؿ  ي اأساسية الم اد  مف الم دب ىذا يعد       
ْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّٰى َيْسَمَع َكَلَم ال : تعال  قكلو ذلؾ كىمدة اللجكس, لحؽ  ۖ  مَِّو ثُمَّ َأْبِمْغُو َمْأَمَنُو َواِ 
ِلكَ   .: التك ة[ٔ]َيْعَمُمونَ  َل  َقْومٌ  ِبَأنَُّيمْ  ذَٰ

  :اآلتييف الورىييف  الؿ مف ذلؾ ك ياف       
 

نجد بف القرآف ال ريـ  كىذا  ي حؽ المسلـ كغير المسلـ,  وي حؽ الالج  المسلـ: ه:إبعادالفرع األول: عدم رد اللجئ أو 
 يما  اإلسالـاحة بف مف يأكم مياجرا التجأ إليو ىك الم مف حقا؛ أنو يط ؽ القكاىد كاأسس المقررة  ي مريعة يقرر ؤر 

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِبَأْمَواِلِيْم َوَأْنُفِسِيْم ِفي َسِبيِل المَِّو يقكؿ تعال :  .ي ص اللجكس  ي حؽ المسلميف
 .اأنواؿ[: ِٕ]ْوا َوَنَصُروا ُأولَِٰئَك َبْعُضُيْم َأْوِلَياُء َبْعضٍ َوالَِّذيَن آوَ 

م اف ي م   يو ىل  إل   ير ض إرجاع الالج  اإلسالـنجد بيرا بف وفيما يخص اللجئ المسمم وغير المسمم:        
ْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن : و تعال بك غيرىا, لقكل ,نوسو كحياتو, كحريتو كحقكقو, مف ارطياد, بك تعذيب, بك معاملة ميينة َواِ 

ِلكَ  ۖ  اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّٰى َيْسَمَع َكَلَم المَِّو ثُمَّ أَْبِمْغُو َمْأَمَنُو  الممرؾ  مف .  يذا  ي حؽ : التك ة[ٔ]َيْعَمُمونَ  َل  َقْومٌ  ِبأَنَُّيمْ  ذَٰ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15020
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17191
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7680&idto=7695&bk_no=55&ID=1655#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7680&idto=7695&bk_no=55&ID=1655#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7680&idto=7695&bk_no=55&ID=1655#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7680&idto=7695&bk_no=55&ID=1655#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7680&idto=7695&bk_no=55&ID=1655#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
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:  عؿ بمر يويد الكجكب مالـ تؤر و قرينة, كليس ثمة قرينة َفَأِجْرهُ :  اب بكل   ي حؽ المسلـ أ كة العقيدة كقكلو تعال 
الذم ىاجر الم اف إل   ؤار ة,  ؿ إف القرآف بمر  إ الغو مأمنو, كال مؾ بف استق الو كالسماح لو  اإلقامة حت  يعكد اأمف

 منو يد ؿ  ي إ الغ المأمف.
 مف  لد الملجأ لمف طلب اإلجارة كالحماية, تك يرهالمأمف الكاجب  حيث يعد الم اف الذم يأمف  و ىل  حياتو ىك       

حيث يم ف بف ي كف ال لد المستريؼ ىك  لد المأمف لالج , كيجب ىل  الدكلة المحا ظة ىل  الالج  حت  يؤؿ ال لد 
 ي اأسر, ككجب  قكمو  عد زكاؿ س ب اللجكس, ك ذلؾ يجب استنقاذه إذا كقاإل   الذم ا تاره للعكدة إذا براد الرجكع

 كدار الحرب يجب ىل  اإلماـ حماية غير المسلميف اإلسالـ دا ه كلك  الماؿ مف  يت ماؿ المسلميف,  إذا قامت حرب  يف 
كمف اأدلة , (ْٔ)كىلينا بف نستنقذىـ مف ىدكىـ, بك مف بسرىـ, كي كف الوداس مف  يت ماؿ المسلميف اإلسالـالمقيميف  دار 

 : يأتيالالج  بك رده ما  إ عادىل  إقرار م دب ىدـ 
 ". الممركط مرطان  : " المعركؼ ىر ان اإلسالـه يعد مف الم اد  العر ية, كالثا تة  ي إ عادإف م دب ىدـ رد الالج  بك  .ب 

 ي المعركؼ: "م دباإلسالمم اف ي م   يو ىليو مف االرطياد, بك التعذيب, يتعارض كالم دب إل   هإ عادحيث يعد 
 أماف" ىدـ جكاز  ـر ا

(  ب ي طالب )ىـ الن يإل   , حينما طل ت قريش ىل  الن ي يةاإلسالممنذ  دايات الدكلة  إف ىذا الم دب ط ؽ .ب 
حيث قاؿ لو: "امض ىل  بمرؾ كا عؿ ما تسليمو إلييا,  ر رو كبنمد يقكؿ: إنو لف يسلمو إلييـ حت  يقتؿ دكنو: 

 يرا ىل  بم الج .ك التالي  يك يسرم ب (ْٕ)سلمؾ"بح  ت,  كاهلل ال ب
م عكثي قريش "ىمرك  ف العاص إل   يقكؿ جعور  ف ب ي طالب  عد ر رو النجامي تسليـ المياجريف مف المسلميف

النجامي ما ى د اهلل  ف ب ي إل   كىمارة  ف الكليد": "  نا  ي  ير دار كب ـر جكار" حيث برسلت قريش ىدايا كتحوا
برد قكمان كاهلل إذا ال بسلميـ إلييما, كال سليـ المسلميف إلييما,  قاؿ النجامي: "ر يعة, كىمرك  ف العاص؛ ليطل ا منو ت

جاكركني كنزلكا  الدم كا تاركني ىل  مف سكام حت  بدىكىـ  أسأليـ ما يقكؿ ىذاف  ي بمرىـ,  إف  انكا  ما يقكلكف 
ف  انكا ىل  غير ذلؾ منعتيـ منيما كبإل   بسلمتيـ إلييما كرددتيـ لك  :..., كقاؿ حسنت جكارىـ ما جاكركنيقكميـ, كا 

 .(ْٖ)ىطيتمكني... ج ال مف ذىب ما بسلمتيما ثـ بمر  ردت ىلييـ ىداياىماب
, كينط ؽ اإلسالـدكلة ي م   ييا حقكقو اأساسية يعد غدرا, كالغدر حراـ  ي مريعة إل   هإ عادإف رد الالج  بك  .ج 

, كمنيا المحا ظة  ا ة المسلـ  حقكؽنو  ي ىذه الحالة يتمتا ذلؾ ىل  الالج  سكاس  اف مسلما, بك بؤ ح مسلما؛ أ
ىل  حياتو كسالمتو الجسدية, كسكاس  اف الالج  حر يا مستأمنا, بـ مف بىؿ الذمة؛ أنو  اأماف بك الذمة بؤ ح 

, بك ال يجكز ليا بف تسلـ الرىف يةاإلسالمبف الدكلة إل   يتمتا  حرمة تساكم حرمة المسلـ,  ؿ ذىب الوقياس
دكلتو كلك ىل  س يؿ مواداتو  رىف بك بسير مسلـ, كحت  كلك ىددتو دكلة المستأمف  القتاؿ إل   المستأمف دكف رراه

 .(ْٗ)إذا ب ت تسليمو
دكلتو حت  كلك  اف  ي ذلؾ مواداة أسرل المسلميف؛ حيث إل   القياـ  تسليـ الالج  يةاإلسالم ذلؾ ال يجكز للدكلة 

إل   , ك ي تسليمو إلييـ غدر,  ؿ كيذىب اإلماـ المي انياإلسالـرز ىف الغدر كاجب  ي بف التحإل   يرجا ذلؾ
ف قاؿ الممر كف للمسلميف اد عكه إلينا  ىالف الحرب: "كا  ىدـ جكاز تسليـ المستأمف  ينا, حت  كلك ىددكنا  القتاؿ كا 

ال قاتلنا ـ, كليس  المسلميف ىلييـ قكة,  ليس ين غي للمسلميف بف يوعلك   ؛ أنو غدر منا  أمانو.(َٓ)ا ذلؾ"كا 
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 :  أم قرار يتعلؽ  اأطواؿ الالجئيف يجب بف يأ ذ  ي الحس اف مؤالحيـ اأساسية؛الفرع الثاني: حماية الشرائح الضعيفة
نْ وَ  ۖ   َخْيرٌ  َلُيمْ  ِإْصَلحٌ  ُقلْ  ۖ   اْلَيَتاَمىٰ  َعنِ  َوَيْسَأُلوَنكَ  ۖ  ِفي الدُّْنَيا َواْْلِخَرِة لقكلو تعال :   َوالمَّوُ  ۖ   َفِإْخَواُنُكمْ  ُتَخاِلُطوُىمْ  اِ 

 .ال قرة[: َِِ]َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  المَّوَ  ِإنَّ  ۖ  َشاَء المَُّو أَلَْعَنَتُكْم  َوَلوْ  ۖ   اْلُمْصِمحِ  ِمنَ  اْلُمْفِسدَ  َيْعَممُ 
كيجب تمجيا مكاى يـ. قاؿ كليـ الحؽ  ي التنمئة الؤحٌية كالتعليـ, كمف منظكر إسالمي, اأطواؿ  ليـ ب رياس,        

 اَكِبيرً  ُحوًبا َكانَ  ِإنَّوُ  ۖ   َأْمَواِلُكمْ  ِإَلىٰ  َأْمَواَلُيمْ  تَْأُكُموا َوَل  ۖ   ِبالطَّيّْبِ  اْلَخِبيثَ  تَتََبدَُّلوا َوَل  ۖ  َوآُتوا اْلَيَتاَمٰى َأْمَواَلُيْم تعال : 
 . النساس[: ِ]

, ك قان ل عض توسيرات المريعة, ك ما بنيـ ب ثر ىررة لل طر, كبطواالن  كيجب بال يمارىس بم تمييز ردىـ, نساس       
لكا معاملة مورلة )تمييز إيجا ي(.  يجب بف يعامى

ىل  حقكؽ النساس كاأطواؿ ب ثر مف بم  ئة ب رل,  ما بف اأطواؿ كالنساس الالجئيف ىـ مف  كقد مدد رسكؿ اهلل        
ا يجب ىل  المسلميف بف ي ٌؤؤكا جزسنا مف جيكدىـ ال يرية لدىميـ, كمف منظكر ب ثر الوئات المحركمة  ي العالـ؛ لذ

: ِٓ-ِْ]ِلمسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ  * َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِيْم َحقّّ َمْعُمومٌ : لقكلو تعال  ديني,  إف  ؿ ما يقدىـ لي الس اأ راد ىك حؽ ليـ
 ي  ىل  اللجكس, يجب بف ييمنح ىذا الطوؿ نوس الكرعية ك يذا ييحوىظ حؽ اأطواؿ  ي حالة بف الكؤي ىل  الطوؿ حؤؿ .المعارج[

 ال قاس ما بسرىـ.
 كيجب احتراـ حؽ ى الس اأ راد  ي لـ ممليـ  أسرىـ, ك ي حالة ىدـ العثكر ىل  آ اس ى الس اأطواؿ, يجب ىل  بقر اس       

 اأطواؿ بف يك ركا ليـ الحماية.
مكطنيـ اأؤلي ىندما ييرل بف مثؿ ىذه ال طكة مأمكنة العكاقب, إل   المجاؿ لعكدة ى الس الالجئيفكيجب تييئة        

ْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك : تعال  كىك ما يويـ مف قكلو جميعيا كيجب بف يعامىلكا معاملة حسنة  ي اأكقات َفَأِجْرُه َواِ 
ِلكَ  ۖ  ثُمَّ َأْبِمْغُو َمْأَمَنُو  َحتَّٰى َيْسَمَع َكَلَم المَّوِ   .: التك ة[ٔ]َيْعَمُمونَ  َل  َقْومٌ  ِبَأنَُّيمْ  ذَٰ

 
 .اخلامتة

 ب رزىا:  أتييجملة مف النتائج كالتكؤيات,  يما إل   لقد تكؤلت ىذه الدراسة       
 : النتائج (ب 

قسرية,  ال كؼ مف االرطياد كالظلـ   لد آ ر؛ أس ابإل   إف المويـك العاـ للجكس يتمثؿ  ال ركج مف ال لد اأـ -ُ
 . كىليو  مويـك اللجكس السياسي ب ص مف مويـك اليجرة, كاليجرة"كالحركب, بك ا تيارية؛ "طل ا للعيش كالحرية  سالـ

  مويكميا بىـ؛   ؿ ىجرة لجكس كليس  ؿ لجكس ىجرة.
ت عيا كاستقرائيا, بف ح ميا يدكر ما ىند ال حث ىف ح ـ اللجكس  مويكمو العاـ  ي بدلة المرع, نلحظ كمف  الؿ ت -ِ

 الكجكب, كالحرمة, كاإل احة كال راىة, كالندب., ةاأح اـ الت ليوية ال مس
لـ تغوؿ حقكؽ الالجئيف ككاج اتيـ,  ؿ ىملت ىل  إقرارىا كرىايتيا, كالدىكة إلييا كاىت رتيا  يةاإلسالمنجد بف المريعة  -ّ

ىماليا سكاس  اف  يما يتعلؽ  ي حوظ الرركرات ال مس, ية التي ال يجك اإلنسانمف اأسس كالم اد   ز الت لي ىنيا كا 
: الالجئيف كالتي منيا بيران  حؽ لالج  , بك  يما ي ص حقو  ي الحرية الم ؤية المس كلة, بك  يما يتعلؽ  كاج ات 

 الوة اأح اـ كالمرائاكاج و  ي ىدـ م إل   ال مس لنوسو, كلغيره  ي  لد اللجكس,  اإلرا ةكاج و  ي حوظ الرركرات 
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 التي تح ـ دكلة اللجكس, كااللتزاـ  قكانينيا كبنظمتيا, كتمريعاتيا.
  م دب ية كالسلك ية للتعامؿ ما الالجئيف, القىل  إرساس جملة مف الم اد  كالقكاىد اأ يةاإلسالمىملت المريعة  -ْ

 .كحمايتو الالج  رد ىدـ م دب إل  ك اإلرا ة, ىقيدتوية للالج  كم دب العدالة  ي التعامؿ معو ميما  انت اإلنسانال رامة 
 ب رزىا:  يأتي ما تكؤي الدراسة  جملة مف التكؤيات  يما        

 

 : التوصيات (ب 
ي المتمثؿ  ي السيرة الن كية المريوة  يما ي ص معاملة اإلسالمتكؤي الدراسة  رركرة التعمؽ  ي دراسة التاريخ  -ُ

أف  ي ذلؾ  كسماحتو ككسطيتو كاىتدالو؛ اإلسالـتتجسد  يو ركح   كؤوو بنمكذجان  لالجئيف ىل  مر العؤكر, اإلسالـ
ىل  مكا  ة  القؤكر, كالتطرؼ كالعنؼ تجاه اآل ريف, كىدـ قدرتيا  يةاإلسالمىل  الم يات التي تتيـ المريعة  ردان 

 إ راز لمحاسف التمريا كركىتو. حاجات العؤر كمتطل اتو, ك ي ذلؾ بيران 
لالجئيف, مف  الؿ التركيج لو, ك ياف بح اـ  اإلسالـالدراسة  رركرة االىتماـ  مكركع معاملة  ما تكؤي  -ِ

 ي معاملة الالجئيف, مف  الؿ القنكات اإلىالمية الم تلوة, كالم تمرات الدينية؛ كالمحا ؿ الدكلية, كمف  اإلسالـ
ية التا عة لألمـ المتحدة, كالتي اإلنسان  الؿ م سسات المجتما المدني, المحلية كالدكلية, كمف  الؿ المنظمات

 تعني  م كف الالجئيف.
لالجئيف  رركرة بف يدرس  ي المراحؿ التعليمية  ي المدارس  اإلسالـ ما تكؤي الدراسة  يما ي ص مكركع معاملة  -ّ

لي بك الدكلي, م كف الالجئيف ىل  المستكل المح   كىل  م ؿ دكرات تدري ية  ي الم سسات المحلية كالدكلية التي تعن
ية  ي التعامؿ ما  القلما ليا مف اآلثار اإليجا ية كالعملية  ي معاملة الالجئيف؛  يدؼ ترسيخ الم اد  السلك ية كاأ

ركح اأ كة كالتعاكف,  التي  دكرىا تنمر كتنميالالجئيف لدل اأطواؿ كالم اب؛  ي تنمك كت  ر معيـ ىذه الم ادم, ك 
 عات,  مت  بؤكليـ, كمنا تيـ.كالتسامح  يف ب راد المجتم

 

 .اهلوامش
                                                 

 ػراىيـ كا   .ُِٓص, ُج, (ُ)ط, ل نػاف, دار ؤادر  يركت، لسان العرب, ـ(ُُُّق/ُُٕ, )ت ا ف منظكر ,( محمد  ف م ـرُ)
 .ُٖٓص, ِج, دار الدىكة, تحقيؽ: مجما اللغة العر ية، المعجم الوسيط, حامد ى د القادر محمد النجارك , مؤطو  بحمد الزيات

 .ّّص, (ِ)طـ, ُٕٗٗ, سكريا, دار ال لـ الطيب، اإلسلم في اإلنسان حقوق, محمد الزحيلي (ِ)
 .ُُص, جامعة ال كيت, دراسة مقارنة، ي والقانون الدولياإلسلمحق المجوء السياسي في الفقو , الر يا ( كليد  الدّ)
جامعػػة , الريػػاض, رسػػالة ماجسػػتير، حقوووق اللجئووين بووين الشووريعة والقووانون, ى ػػد العزيػػز  ػػف محمػػد ى ػػد اهلل السػػعكم (ْ)

 .َْص, ـََِٕىػ/ُِْٖ, اأمنيةنايؼ العر ية للعلكـ 
, مؤػر, ا رتحقيػؽ: بحمػد محمػد مػ )جامع البيان عن تأويول آي القورآن(، تفسير الطبري، (قَُّ)ت , ( محمد  ف جرير الط رمٓ)

, دار اليمامػػة, سػػكرية، إعووراب القوورآن, ىػػػ(َُّْ)ت محيػػي الػػديف  ػػف بحمػػد مؤػػطو  دركيػػش ك  .ّْٓص, ٖج, دار المعػػارؼ
 .َٔص, ْج, (ْط)ىػ, ُُْٓ,  يركت ,دممؽ ,دار ا ف  ثير, حمص ,كف الجامعية  دار اإلرماد للم,  يركت, دممؽ

,  يػركت, دار الو ػر, تحقيػؽ: سػييؿ ز ػار )كتواب السوير والمغوازي( إسحاقابن  سيرة, ىػػ(ُُٓ)ت  المطل ي المدني إسحاؽمحمد  ف  (ٔ)
 .ٕص, (ُ)ط, ـُٖٕٗ/ىػُّٖٗ
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, ب ػك محمػد, ى د الملؾ  ف ىماـ  ف بيكب الحميرم المعػا رمك . ٕص, ) تاب السير كالمغازم( إسحاقسيرة ابن , إسحاؽا ف  (ٕ)
مػػر ة م ت ػػة كمط عػػة مؤػػطو  ال ػػا ي , مؤػػر, كر اقػػوالسػػقا تحقيػػؽ: مؤػػطو  , السوويرة النبويووة, ىػػػ(ُِّ)ت  جمػػاؿ الػػديف

 .ِِّص, ُج, (ِ)ط ,ـُٓٓٗ/ىػُّٕٓ, الحل ي
, (ّ)ط, ـَُٗٗىػػ/ُُْْ, ُ, ج(ّ)ط, ـُٖٔٗ/ىػػَُْٔ, دار النوػائس, اأردف، سمسمة جياد شعب الجزائور,  ساـ العسلي( ٖ)

, ـُٖٔٗىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/َُُْْٔ, ُِ, ٖج, (ِ)ط, ـُّٖٗق/َُّْ, ٕج, ٔ, ج(ِ)ط, ـُْٖٗق/َُْْ, ُٓج, ُّج, ٓج
, البيان واإلعراب عما بأرض مصر من األعراب, ىػ(ْٖٓ)ت  بحمد  ف ىلي  ف ى د القادر المقريزمك  .ُُٗص, ٓج, (ِ)ط

 ط عة: جكتنجف., ـُْٕٖ, )مستمرؽ بلماني( Ferdinand Wüstenfeldتحقيؽ:  ردناد كاسطكف  يلد 
 .ِِّص, ُج, السيرة النبوية, ا ف ىماـك  .ٕص, مغازم() تاب السير كال إسحاقسيرة ابن , إسحاؽا ف  (ٗ)
جامعة: حسي ة  ف  ك ىلػي , رسالة ماجستير ،محددات انبعاث اليجرة الدولية دراسة قياسية" حالة الجزائر، ( مغتات ؤا رينةَُ)

, ـُٖٔٗ/ىػػػَُْٔ ,(ّ)ط ,ْ-ُج، سمسوومة جيوواد شووعب الجزائوور, العسػػليك  .ْص,  ليػػة العلػػـك قسػـػ العلػػـك االقتؤػػادية, المػػلؼ
 ,ُْك ُِ-ٖج, ـُّٖٗ/ىػػػػػػَُّْ ,(ِ)ط ,ٕج, ـُْٖٗ/ىػػػػػػَُْْ ,(ِ)ط ,ٔج, ـ َُٗٗ/ىػػػػػػُُُْ ,(ّ)ط ,ُٓك ُّك ٓج
ال تػػب ,  يػػركت ،النبويووةالسوويرة ، ىػػػ(ّْٓ)ت  محمػػد  ػػف ح ػػاف  ػػف بحمػػد  ػػف ح ػػافك . ُُٗص, ٓج, ـُٖٔٗ/ىػػػَُْٔ ,(ِ)ط

 .ْْص, ِج, (ّط), ىػُُْٕ, الثقا ية
مقاصود الشوريعة , يكسػؼ بحمػد  ػدكمك . ْٖٔص, مقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبود السولم, ىمػر ( محمد  ف ؤالح  فُُ)

 .ِْٔص, (ُ)ط, ـَََِىػ/ُُِْ, دار النوائس, اأردف، عند ابن تيمية
العػدد , إمػج, اإلسػالميةمجلػة الجامعػة , والقوانون الودولي اإلسلميةحقوق اللجئين في الشريعة ، ؤالح الديف طلب  ػرج( ُِ)

 .ُّٕص, اأكؿ
 .ُّٕص, ُىدد, إمج، والقانون الدولي اإلسلميةحقوق اللجئين في الشريعة ، طلب  رج (ُّ)
دار إحيػاس التػراث ,  يػركت, تحقيػؽ: محمػد ؤػادؽ القمحػاكم، أحكوام القورآن, ىػػ(َّٕ)ت  بحمد  ف ىلي ب ػك   ػر الػرازم الجؤػاص (ُْ)

 .َْص, ِج، بحر العموم ,ىػ(ّّٕ )ت  ف محمد  ف بحمد السمرقندم ب ك الليث نؤرك  .ِّٕص, ْج, ىػَُْٓ, العر ي
حمػص , الجامعيػة للم كفدار اإلرماد , سكرية، وإعراب القرآن وبيان, ىػ(َُّْ)ت  محيي الديف  ف بحمد مؤطو  دركيش (ُٓ)

 .َٔص, ْج, (ْط)ىػ, ُُْٓ,  يركت( -دممؽ  -)دار ا ف  ثير ,  يركت( -دممؽ  -)دار اليمامة 
رقـػ  ت ػو ، فوتح البواري شورح صوحيح البخواري, ا ف حجر العسػقالني ,حمد  ف ىليكب .ِّٕص, ْج، أحكام القرآن, لجؤاصا( ُٔ)

دار ,  يػركت, ىػػُّٕٗ, تعلٌيؽ: ى د العزيز  ف ى ػد اهلل  ػف  ػاز, وقاـ  إ راجو كؤحح, كب كا و كبحاديثو: محمد   اد ى د ال اقي
 .ُِٓص, ْج, ُّمج, المعر ة

 .َْص, ِج، بحر العموم, مالسمرقند (ُٕ)
. ٗص, ِج, (ُ)ط, ـََُِ, القػػاىرة, دار الطالئػػا, القػػاىر, الموافقووات, إ ػػراىيـ  ػػف مكسػػ  الل مػػي المػػاط ي إسػػحاؽ( ب ػػي ُٖ)

مػ  ة , ر ية مقاؤدية معاؤػرة, مقصد حفظ الدين, حساـ العيسكمك . ٕٗص, عمم المقاصد الشرعية, نكر الديف ال ادميك 
مكقػا الػد تكر سػعد  ػف ى ػد الحميػد , ىػػُّْٓ, ّ, َِ, ـَُِْ, ُ, ِِم إ راىيـ تاريخ اإلرا ة: حساـ العيسك  ,اإلنترنت

 مكقا األك ة المرىية.
 .ُِٕص, ُىدد, إمج، والقانون الدولي اإلسلميةحقوق اللجئين في الشريعة , طلب  رج (ُٗ)
تحقيػؽ: بحمػد  تفسوير القرطبوي، امع ألحكام القرآنالج, ىػ(ُٕٔ)ت  محمد  ف بحمد  ف ب ي   ر  ف  رح اأنؤارم القرط ي (َِ)

 .ُُٖ-ِٕٔص, ّج, َِمج, (ِ)ط, ـُْٔٗىػ/ُّْٖ, القاىرة, دار ال تب المؤرية, ال ردكني كا  راىيـ بطويش
 ,(ِٖ)ط, ـُٓٗٗىػ/ُُْٓ, كى د القادر اأرن كط ,تحقيؽ: معيب اأرن كط، زاد المعاد في ىدي خير العباد، ا ف قيـ الجكزية (ُِ)
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 .ّٗص, ّج, سسة الرسالةم  
 .ّٗص, ّج، زاد المعاد في ىدي خير العباد، ا ف قيـ الجكزية (ِِ)
 مقاصوود الشووريعة عنوود,  ػػف ىمػػركا. ِّْ, ُِْص, علقتيووا باألدلووة الشوورعية اإلسوولميةمقاصوود الشووريعة , اليػػك ي محمػػد سػػعيد (ِّ)

 .ِْٔص, بن تيميةمقاصد الشريعة عند ا,  دكمك . ْٔٗ, ْْٗص, اإلمام العز بن عبد السلم
تحقيػؽ: مجػدم ، تفسوير الماتريودي )توأويلت أىول السونة(, ىػػ(ّّّ)ت  محمد  ف محمػد  ػف محمػكد ب ػك منؤػكر الماتريػدم (ِْ)

 ػػف ا  ػػر  يبحمػػد  ػػف محمػػد  ػػف ب ػػك  .ّّٓص, ٓج, (ُ)ط, ـََِٓىػػػ/ُِْٔ, دار ال تػػب العلميػػة, ل نػػاف,  يػػركت,  اسػػلـك
، إرشوواد السوواري لشوورح صووحيح البخوواري، ىػػػ(ِّٗ)ت  ب ػػك الع ػػاس مػػياب الػػديف, ى ػػد الملػػؾ القسػػطالني القتي ػػي المؤػػرم

كنووز , ىػالس الػديف ىلػي  ػف حسػاـ الػديف المتقػي الينػدمك  .ُُص, ٔج, (ٕط)ىػػ, ُِّّ, المط عػة ال  ػرل اأميريػة، مؤػر
)المارح: ى ػد ، ويةشرح األربعين النو ، ىػ(ٕٔٔ تب ك ز ريا محيي الديف يحي   ف مرؼ النككم )ك  .ُُّص, ّج, العمال

رقـ الجزس , ]ال تاب مرقـ آليا, دركس مورغة مف مكقا الميخ ال رير, ال ريـ  ف ى د اهلل  ف ى د الرحمف  ف حمد ال رير(
 .ُٗص, ّ, درسا[ ُْ -ىك رقـ الدرس 

 .ُُٖص، ن الوودوليوالقووانو اإلسوولميةحقوووق اللجئووين فووي الشووريعة , طلػػب  ػػرجك . ٕص, اإلسوولمالمجوووء فووي , ى ػػد اهلل محمػػد (ِٓ)
 .ُْٕص, تيمية مقاصد الشريعة عند ابن,  دكمك 

دار ,  يػركت، المحمى باْلثار، ىػ(ْٔٓ)ت  ا ف حـز الظاىرم ,ب ك محمد ىلي  ف بحمد  ف سعيد  ف حـز اأندلسي القرط ي (ِٔ)
 .ِّٓص, ِِٓ, ِِْص, ُِج د.ط, د.ت, ,الو ر

 ىػػ/ُُِْ, دار الو ػر,  يػركت، رد المحتوار عموى الودر المختوار, ىػػ(ُِِٓ)ت  ,ا ػف ىا ػديف ,محمد بمػيف  ػف ىمػر  ػف ى ػد العزيػز (ِٕ)
الدر المختوار , ىػ(َُٖٖ ت) محمد  ف ىلي  ف محمد الًحٍؤني المعركؼ  عالس الديف الحؤو يك  .َُٕص, (ِ)ط, ـُِٗٗ

, (ُ)ط, ـََِِىػػػػ/ُِّْ, دار ال تػػػب العلميػػػة, تحقيػػػؽ: ى ػػػد المػػػنعـ  ليػػػؿ إ ػػػراىيـ, شووورح تنووووير األبصوووار وجوووامع البحوووار
 .ّّٕص

ناؤػر  ػف سػليماف العمػر. , الممػر العامػة, مكقػا العلػـ, ىػػُّْٔ, ٖ, َِ, ياإلسولمحفظ المال فوي المفيووم , ( محمد ال يِٖ)
, الموافقوات, المػاط يك . ْٕٔص, (ُ)ط, ـَََِىػػ/ُُِْ, دار النوائس, اأردف, مقاصد الشريعة عند ابن تيمية,  دكم
 .ِج, ٓص

, ( تحقيػؽ: مؤػطو  ى ػد الكاحػدالسويرة النبويوة )البدايوة والنيايوة, ىػػ(ْٕٕ)ت  س إسػماىيؿ  ػف ىمػر  ػف  ثيػر القرمػي الدممػقيب ك الوػدا (ِٗ)
 .َِّص, ِج, ـُٕٔٗىػ/ُّٓٗ, دار المعر ة, ل ناف,  يركت

 ىثمػػاف جمعػػةك , حمػػاد تحقيػػؽ: نزيػػو  مػػاؿ، قواعوود األحكووام فووي اصوولح األنووام، ق(َٔٔ)ت  ( ىػػز الػػديف ى ػػد العزيػػز  ػػف ى ػػد السػػالـَّ)
 ,اإلسوولميةمقاصوود الشووريعة , . محمػػد الطػػاىر  ػػف ىامػػكرٕٖص, ُج, (ُ)ط, ـََُِىػػػ/ُُِْ, دار القلػـػ, دممػػؽ, رػػميرية
 .ِٗٗص, (ِ)ط, دار النوائس, اأردف

فوي فوتُح البيوان ىػػ( َُّٕ)ت  ا ػف لطػؼ اهلل الحسػيني ال  ػارم القنػكجي ,ب ك الطيب محمد ؤديؽ  ػاف  ػف حسػف  ػف ىلػي (ُّ)
ارم، مقاصد القرآن , ؤػيدا المى ت ػة العؤػريَّة للط ىاىػة كالٌنٍمػر,  يركت, قٌدـ لو كراجعو:  ادـ العلـ ىى د اهلل  ف إ راىيـ اأنؤى

 .ِْْص, ٕج, ـُِٗٗىػ/ُُِْ
 ,الريػاض, ىيـالعر يػة: سػمير ى ػد الحميػد إ ػراإلػ   ترجمػو مػف اأرديػة، رحمة لمعالمين, ىػػ(ُّْٖ)ت  محمد سليماف المنؤكر  كرم (ِّ)

   .ُّٖص, (ُ)ط, دار السالـ
  .ُّٖص، رحمة لمعالمين، المنؤكر  كرم (ّّ)
 ,تحقيؽ: محمد ى د السالـ ب ك النيؿ, ر مجاىدووووتفسي, ىػ(َُْ تك الحجاج مجاىد  ف ج ر التا عي الم ي القرمي الم زكمي )ػػػػػػب  (ّْ)
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 .ِٓٔص ,(ُ)ط ,ـُٖٗٗ/ىػَُُْ, ي الحديثةاإلسالمدار الو ر , مؤر
 ىػػ/َُِْ, دار طي ػة, تحقيػؽ: سػامي  ػف محمػد سػالمة، تفسير القرآن العظيم، ىػ(ْٕٕ)ت  ب ك الوداس إسماىيؿ  ف ىمر, ا ف  ثير( ّٓ)

 .ٔٗص, ْج, (ِ)ط, ـُٗٗٗ
د تحقيػؽ: اإلمػاـ ب ػي محمػ، الكشف والبيان عون تفسوير القورآن، (ىػػِْٕ)ت  إسحاؽب ك , بحمد  ف محمد  ف إ راىيـ الثعل ي( ّٔ)

 .ّْٕص, ْج, (ُ)ط, ـََِِ/ىػُِِْ, دار إحياس التراث العر ي,  يركت, ل ناف,  ف ىامكرا
, ْج, (ّ)ط, ـُٓٗٗىػػػ/ُُْٔ, دار السػػالـ، السوويرة النبويووة -األسوواس فووي السوونة وفقييووا ، ىػػػ(َُْٗ)ت  سػػعيد حػػكل (ّٕ)

 .ُْٖٔص
تحقيػؽ: حققػو ك ػرج بحاديثػو ، فسوير القورآن ت تفسوير البغوويمعالم التنزيل في ت, ىػ(َُٓ ت) ب ك محمد الحسيف  ف مسعكد ال غكم (ّٖ)

 .ٕٔص, ٖج, (ْ)ط, ـُٕٗٗىػ/ُُْٕ, دار طي ة, سليماف مسلـ الحرش -ىثماف جمعة رميرية  -محمد ى د اهلل النمر 
  .ُّٖص، رحمة لمعالمين, المنؤكر  كرم( ّٗ)
 .ِّٗص, َُج، الجامع ألحكام القرآن، القرط ي (َْ)
 .َُُص, ُط ,ـََِْ,/ىػُِْْ, م سسة الرسالة، السيرة النبوية والدعوة في العيد المدني, شبحمد بحمد غلك ( ُْ)
 /ىػػػُُّْ, م ت ػػة ركائػػا, جػػدة،  َصووِحيُح األثَوور وَجَميووُل العبوور موون سوويرة خيوور البشوور , كر اقػػو,محمػػد  ػػف ؤػػامؿ السػػٌلمي (ِْ)

 .ُُِص، يالسيرة النبوية والدعوة في العيد المدن، . غلكشُٗٔص, (ُ)ط ,ـََُِ
 .َُٗص, ٔج، الجامع ألحكام القرآن، ( القرط يّْ)
 .َُُص، السيرة النبوية والدعوة في العيد المدني, غلكش(ْْ)
 ,ـَُٗٗ, الييئػػة المؤػػرية العامػػة لل تػػاب, (تفسووير القوورآن الحكوويم )تفسووير المنووار، ىػػػ(ُّْٓ)ت  محمػػد رمػػيد ررػػا القلمػػكني الحسػػيني (ْٓ)

 .ُّٖص, ٓج
. َِِص, ْج, ـَُٗٗىػػ/َُُْ, (د.ط), دار المعر ػة,  يػركت, األم، ىػ(َِْ)ت  محمد  ف إدريس الما عيب ك ى د اهلل  (ْٔ)

 .ُُٕص, ُىدد, إمج, والقانون الدولي اإلسلميةحقوق اللجئين في الشريعة , طلب  رجك 
, ار إحيػػػػاس التػػػػراث العر ػػػػيد, تحقيػػػػؽ: ىلػػػػي مػػػػيرم, البدايووووة والنيايووووة, ىػػػػػ(ْٕٕ)ت  ب ػػػػك الوػػػػداس إسػػػػماىيؿ  ػػػػف ىمػػػػر ا ػػػػف  ثيػػػػر (ْٕ)

تحقيػػؽ: كرػػ ط ، حيوواة الصووحابة, ىػػػ(ُّْٖ)ت  محمػػد يكسػػؼ  ػػف محمػػد ال انػػدىلكمك  .ٔٓص, ّج, (ُ)ط, ـُٖٖٗىػػػ/َُْٖ
 .ُّٔص, ُج, (ُ)ط, ـُٗٗٗ/ىػَُِْ, م سسة الرسالة, ل ناف,  يركت,  مار ىٌكاد معركؼ, نؤو

 .ْٔص, ِج، زاد المعاد، ةا ف قيـ الجكزي .ّٗٓص, ُج, سيرة ابن ىشام، ا ف ىماـ (ْٖ)
 .  ُُّٔص, ـُُٕٗ، )د.ط(, المر ة المرقية لإلىالنات، شرح السير الكبير، (ىػّْٖ)ت  محمد  ف بحمد  ف ب ي سيؿ السر سي (ْٗ)
, (ُ)ط ,ـ َُِّىػػ/ُّْْ، دار  نكز إم يليا, الرياض, ياإلسلمالستضعاف وأحكامو في الفقو , زياد  ف ىاب الممك ي (َٓ)

, (د.ط) ,ـُُٕٗ, المػػر ة المػػرقية لإلىالنػػات، شوورح السووير الكبيوور,  ػػي سػػيؿ السر سػػيبحمػػد  ػػف بد  ػػف محمػػك . ِِْص
 .ُُّٔص


