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 اهلجرة غري الشرعية واحلفاظ على النفس   بعنوان: اجلمعة القادمة  خطبة  
 م2020  نوفمرب  27  –ه  1442  ربيع اآلخر  12بتاريخ:  

 
 عناصر الخطبة:

 ول: الهجرة غير الشرعية مفهومها وأسبابهاالعنصر األ
  العنصر الثاني: مخاطر وآثار الهجرة غير الشرعية

 قترحةالم العنصر الثالث: العالج والحلول
 حفظ النفس في الشريعة اإلسالمية: رابعالعنصر ال

 وضــــــــــوعـــالم
َْيدأيُكْم إأََل الت   }   :القائل يف كتابه الكرمياحلمد هلل  ؛ وحده َل شريك لهإَل هللا وأشهد أن َل إله  . ( 195البقرة: ) {. ْهُلَكةأ َوََل تُ ْلُقوا ِبأ

 :أما بعد  . شهد أن حممدا عبده ورسوله  وأ
 الهجرة غير الشرعية مفهومها وأسبابها: ولالعنصر األ
ظاهرة عاملية ومشكلة رئيسة تعاين منها كثري من الدول؛ ملا يرتتب عليها من تعالوا بنا لنقف مع حضراتكم مع    عباد الله:

 .   ري الشرعية اهلجرة غ ؛ أَل وهي  أضرار ترتبط ابخلصوصيات اَلقتصادية واَلجتماعية والثقافية واملكانية هلذه الدول
 :   قسمني  شرعيتها من عدمه إَل تنقسم حسب    واهلجرة عموًما   

ووفقا  الفرد أي اهلجرة املنظمة اليت تتم وفقا للقانون والقواعد القانونية اليت تقرها الدولة املهاجر منها أو إليها هجرة شرعية:
 لألعراف والقوانني الدولية. 

ة أو املنظمة أيضا اليت تتم سراي ودون علم السلطات املعنية أو اجلهات الرمسية هي اهلجرة غري النظامي و  هجرة غير شرعية :
 وهي املعنية يف هذا اللقاء .   وخارجة عن القانون واألعراف الدولية.

 ؛ منها: "اهلجرة السرية" و"غري القانونية" و"غري النظامية" وهي أمساء ملسمى واحد. ىويطلق عليها أمساء أخر   
 -رعية هلا أسباب ودافع تتمثل فيما يلي:واهلجرة غري الش

 . والتخلص من الفقر والبطالة  :المعيشّي مستوىلتحسين الوضع االقتصادي وال حاجة األفرادأوًلا: 
وتنشئتهم النشأة اإلسالمية الصحيحة، وتفقدهم يف حياهتم، فقد قال والد   :تقصير اآلباء في تربية أبنائهمثانًيا: 

 بسفر ابين إَل حينما علمت بوفاته غرقًا «!! أحد الضحااي: »مل أعلم  
 حىت املهالك .   ءفينظر الفرد إَل جاره الذي هاجر متهراًب ويقلده يف كل شي  :اآلخرين  ومحاكاة تقليدثالًثا: 

وخاصة إمياهنم ِبن هللا هو الرزاق، فاعتقدوا أن مكثهم يف دايرهم  :ف اإليمان في نفوس كثير من الناسضعرابًعا: 
مثًنا لفراره من بلده وسفره، ولو قاموا ابستثمار هذا املبلغ يف   المن امل  مبلًغا كبريًاهم ابلرزق، فقد دفع الواحد منهم  لن أيتي

ُب َوَمْن َويَ ْرزُْقُه مأْن َحْيُث ََل ََيَْتسأ *َّلل َ ََيَْعْل لَُه ََمَْرًجا  َوَمْن يَ ت قأ ا }حيث يقول:  -عز وجل   -على هللا لكفاهم هللا   لوابلدهم وتوك
 [.3،  2]الطالق:  {.  يَ تَ وَك ْل َعَلى اَّلل أ فَ ُهَو َحْسُبُه 

 . د إَل اهلجرة للهروب من اخلالفات؛ فيضطر الفر ن هناك شقاق وخالفات أسريةفقد يكو   رابًعا: الخالفات العائلية:
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  الهجرة غير الشرعية وآثار مخاطرالعنصر الثاني: 
 -كلها وتتمثل فيما يلي:   بل والدول  ؛ ود على الفرد واجملتمعطر وآاثر سيئة تعللهجرة غري الشرعية َما  عباد الله:

فاملهاجر قد كسر كل احلواجز واحلدود والقوانني والدساتري الدولية ؛ فخرج بغري إذن ودخل أرض   : مخالفة ولي األمرأوال: 
َل َوُأويلأ أَي َُّها ال ذأيَن آَمُنوا َأطأيُعوا اَّلل َ َوَأطأيُعوا الر ُسو   ايَ }  ل تعاَل:  قد أوجب هللا تعاَل طاعة أويل األمر؛ فقااملهجر بغري إذن؛ و 

قال العالمة ابن عاشور يف "تفسريه": "أولو األمر من األمة ومن القوم: هم الذين يسند الناس (.    59النساء:  {. )    اأْلَْمرأ مأْنُكمْ 
إَل أهل العلم يف األزمنة املتأخرة، وأولو األمر    كأنه من خصائصهم   األمرإليهم تدبري شؤوهنم ويعتمدون يف ذلك عليهم، فيصري
 هم الذين يطلق عليهم أيضا: أهل احلل والعقد". اه . 

فمن أراد أن يهاجر من بلد إَل آخر فعليه اَللتزام ابلقوانني املتفق عليها بني الدول يف هذا الشأن واليت أمر احلاكم ابَللتزام هبا 
 ومن مث جتب طاعته على الفور وَل جتوز اهلجرة خارج هذا اإلطار ال منظم هلا. وهنى عن َمالفتها،  

؛    :ك الهمض النفس للمخاطر والعرثانًيا: ت البحر  يف  والغرق  واهلالك  للمخاطر  نفسه  يعرض  اتفق فاملهاجر  وقد 
"وَل خالف بني أهل العلم أن :  لتمهيدابن عبد الرب يف "االعلماء على أن البحر إذا كان مظنة للهالك مل َيز ركوبه؛ قال اإلمام  

 البحر إذا ارتج مل َيز ركوبه ألحد بوجه من الوجوه يف حني ارجتاجه". اه . 
أو يعتقلون، وهللا   وَل يربر هذا النوع من اهلجرة أن أصحابه فقراء، فقد يتعرضون للضياع يف البحر أو يف الصحراء وقد يهلكون

َيْ } تعاَل يقول:    .  (195البقرة: )  {.ْهُلَكةأ دأيُكْم إأََل الت   َوََل تُ ْلُقوا ِبأ
واإلذَلل، اَلعتقال  أو  للهالك  معرض  اهلجرة  هذه  إَل   فصاحب  ابليد  اإللقاء  عن  النهي  "ومعىن  عاشور:  ابن  العالمة  قال 

 ". اه .   التهلكة: النهي عن التسبب يف إتالف النفس أو القدوم عن حتقق اهلالك بدون أن َيتىن منه املقصود
اإلمام القرطيب يف تفسريه: "وأمجع أهل التأويل على أن املراد هبذه يقول    [.29]النساء:    {.  َوََل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكمْ }  تعاَل:    الوق

اآلية: النهي أن يقتل بعض الناس بعضا، مث لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل يف احلرص على الدنيا وطلب 
 نفسه على الغرر املؤدي إَل التلف". اه . املال؛ ِبن َيمل  

الواقعية يف ذلك  أثناء من املال  : أن أهل شاب دفعوا مبلغا    ومن الصور  البحر   ابنهم يف  للسمسار املختص بذلك ؛ فغرق 
كم هاتوا أخاه وأتعهد هبجرته وسفره دون أن آخذ منهجرته ؛ فطلب أهله رد املال ؛ فقال هلم : ليس لكم عندي مال ؛ ولكن  

 األول ويريد أخذ الثاين هلالكه ؟!!  شيًئا . فانظر كيف هلك 
إليها من غري الطرق الرمسية املعتربة َيعل املهاجر حتت   التعرض للذل والهوان:ثالًثا:  البالد املهاجر  فإن الدخول إَل 

عم  فضال  والعقاب،  لالعتقال  معرضا  فيكون  البلد،  تلك  سلطات  قبل  من  له  املستمر  التتبع  من طائلة  كثري  إليه  يضطر  ا 
كالتسول  عنهم؛  سلبية  ويعطي صورة  دينهم،  وأحياان  بل  بالدهم،  وإَل  إليهم  يسيء  ما  ارتكاب  من  الشرعيني  املهاجرين غري 

عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه قال: ف  وافرتاش الطرقات، وقد هنى النيب صلى هللا عليه وآله وسلم املسلم أن يذل نفسه؛ 
َل ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البالء ملا   صلى هللا عليه وآله وسلم: »قال رسول هللا  

وروى الطرباين يف األوسط من حديث أيب ذر رضي هللا عنه قال: قال النيب صلى هللا   ) ابن ماجة والرتمذي وحسنه(. َل يطيق«.
 عا غري مكره فليس منا«. عليه وآله وسلم: »من أعطى الذل من نفسه طائ

: ه وسلمصلى هللا علي قال  اليت تنظم الدخول واخلروج من بلد إَل آخر،    :لمعاهدات والعقود الدوليةاخرق رابعا: 
لعالمة املناوي يف قال ا  ) الرتمذي وقال: حسن صحيح( .   شرطًا حرم حالَل، أو أحل حراما«   »املسلمون على شروطهم، إَل
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ن على شروطهم( اجلائزة شرعا؛ أي: اثبتون عليها واقفون عندها، ويف التعبري ب )على( إشارة إَل علو ")املسلمو   :شرحه للحديث
 .   فيض القدير"  "   ". اه .  مرتبتهم، ويف وصفهم ابإلسالم ما يقتضي الوفاء ابلشرط وَيث عليه

عل وهو    التعرض للكذب والتزوير:خامًسا:  وتدليس  تزوير وغش  من  بعض صورها  يكون يف  الدولتني ما  سلطات  ى 
ه التحرمي؛ وقد املهاجر منها واملهاجر إليها، وهو من ابب الكذب، وهو: اإلخبار عن الشيء خالف ما هو عليه، واألصل في 

َن اأْلَْواَثنأ }  قال هللا تعاَل:   صريح مؤكد ابجتناب ويف هذه اآلية أمر    (.   30احلج:    {. )  َواْجَتنأُبوا قَ ْوَل الزُّورأ فَاْجَتنأُبوا الر أْجَس مأ
 )مسلم( .   : »من غشنا فليس منا«.وسلم  رسول هللا صلى هللا عليه   وقد قالكما هو غش؛  ؛    الزور

على   :واإلثم والعدوانتعاون على المعصية السادًسا:  يعينه  يلجأ ملن  أو  أوراقه،  له  يزور  ملن  املهاجر  يلجأ  فقد 
َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربأ أ َوالت  ْقَوى }  ظري أجرة حمددة، وقد قال تعاَل:  ذا نالوصول والدخول إَل وجهته بسلوك دروب اهلالك، كل ه

: "أيمر تعاَل عباده املؤمنني ابملعاونة على فعل اخلريات، ل احلافظ ابن كثريقا  ( .   2املائدة:    { . ) َعَلى اإْلأمثْأ َواْلُعْدَوانأ   َوََل تَ َعاَونُوا
 تقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعاون على املآمث واحملارم". اه . وهو: الرب، وترك املنكرات، وهو: ال

 هذه َماطر وآاثر اهلجرة غري الشرعية ؛ وغري ذلك من اآلاثر اليت َل يتسع املقام لذكرها .
 والحلول العالجالعنصر الثالث: 
 التوفيق:   قد يقول قائل: وما احلل والعالج والبدائل؟! أقول وابهللأيها المسلمون: 

اليأس   :ا: السعي واألخذ باألسبابأوًل إَل  تركن  فال  موظًفا  تكن  مل  وإن  عملك؛  يف  هللا  فاتق  بوظيفة  هللا  رزقك  فإن 
أن يكون عالة   سيدان عبدالرمحن بن عوف ؛ رفض   فهذا ؛    أتخذ ِبسباب السعي والرزق يف بلدك أن   عليك ينبغي واإلحباط ؛ بل  

الربيع يف عقد  ابرك هللا لك يف أهلك :  املؤاخاة ؛ وصدع بكلمة كلها أمل وتفاؤل وأخذ ابألسباب قائاًل   على أخيه سعد بن 
 رأيتينعلى السوق. فخرج إَل السوق واتجر حىت أصبح من أغىن أغنياء املدينة؛ يقول عبدالرمحن بن عوف: فلقد  ومالك، دلين

 كثري( .   ا وفضة.” )السرية النبوية َلبن ا لرجوت أن أصيب ذهبً ولو رفعت حجرً 
واألخذ فقد ضرب لنا سعد بن الربيع أروع األمثلة يف اإليثار واملواساة؛ وضرب لنا عبدالرمحن بن عوف أروع األمثلة يف العفة  

 .   واخلروج إَل سوق العمل واإلنتاجابألسباب  
زامهم الدية فلويل األمر تعزيرهم على فعلهم وإل  :مراقبة المتاجرين بآمال الشباب ومحاسبتهم وردعهمثانًيا: 

  .لقتلهم هؤَلء الشباب، أو إيقاع القصاص هبم  
ومساعدة الشباب بتوفري سبل احلياة الكرمية هلم يف بالدهم بدًَل من البحث عنها يف   :إحياء بيت مال المسلمينثالًثا: 

 . غرب بطرق غري مشروعة  داير ال
تعجل الرزَق ابحلرام ُمنأع احلالل، وأسوق لكم قصة ، فمن اس   ألن رزقك سيأتيك أينما كنت   عدم استبطاء الرزق:رابًعا: 

 رائعة تؤيد هذا الكالم: 
ُروأي عن علي رضي هللا عنه أنه دخل مسجد الكوفة فأعطى غالًما دابته حىت يصلي، فلما فرغ من صالته أخرج دينارًا ليعطيه   

ينار، فاشرتى له اخلطام، مث أتى فلما رآه علي الغالم، فوجده قد أخذ خطام الدابة وانصرف، فأرسل رجال ليشرتي له خطاًما بد
 .   ل الرجل: اشرتيته من غالم بديناررضي هللا عنه، قال سبحان هللا! إنه خطام دابيت، فقا

 ، فأىب إَل أن أيخذه حراما!! فقال علي رضي هللا عنه: سبحان هللا! أردت أن أعطه إايه حالًَل   
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كنه تعجله بطريق احلرام!! واملرتشي رزقه كان سيأتيه عن طريق احلالل ولكنه فالسارق رزقه كان سيأتيه عن طريق احلالل ول
!! وقس على   رزقه كان سيأتيه عن طريق احلالل ولكنه تعجله بطريق احلرام واملهاجر هجرة غري شرعية  تعجله بطريق احلرام!!  

: ” إن الروح األمني نفث يف  عليه وسلمصلى هللا  ويف هذا املعىن يقول  ذلك كل طرق الكسب احملرمة واملنتشرة يف اجملتمع!! 
روعي أنه لن متوت نفس حىت تستويف رزقها ، فاتقوا هللا وأمجلوا يف الطلب ، وَل َيملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه مبعاصي هللا 

 ، فإنه َل يدرك ما عند هللا إَل بطاعته” . )الطرباين والبيهقي واحلاكم وصححه(. 
 س في الشريعة اإلسالميةنفحفظ ال: رابعالعنصر ال

 من املعلوم أن نفس اإلنسان ليست ملًكا له على وجه احلقيقة، وإمنا هي مبثابة الوديعة أو العارية عنده،   أيها المسلمون:
ن ألهنا ملك خالقها وهو هللا جل جالله، وليس م   هاتوا األمانة !! ارفعوا األمانة !!  أمانة ؛   عند محل اجلنازة  ولذلك يقال للميت 

 .   حق اإلنسان وهو مبثابة الوديع أو املستعري إتالف ما استودعه هللا إَل إذا أذأن له هللا تعاَل بذلك كما يف اجلهاد
الضرورات  و  إحدى  الضرورات والكليات  النفس  ” وجمموع  املوافقات:  الشاطيب يف  اإلمام  يقول  الشارع حفظها؛  أوجب  اليت 

واملال، والعقل، هذه الضرورات إن فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة ، بل   مخس هي: حفظ الدين ، والنفس ، والنسل ، 
 على فساد وهتارج ، وفوت حياة، ويف اآلخرة فوت النجاة والنعمة، والرجوع ابخلسران املبني.” 

حلفاظ على حياة أمر ابو حسن اختيار الزوجني ؛  ولقد اهتم اإلسالم حبفظ النفس البشرية يف مجيع أطوارها اخلألقأية ؛ فحث على  
الزان على  إقامة حد  ؛ ومنع  اجلنني  اإلفطار يف رمضان حفاظا على حياة  للحامل واملرضع  وأابح  ؛  اإلجهاض  ؛ وحرم  اجلنني 

حرم اَلعتداء على الغري ؛ وشرع القصاص وحد القذف ؛ و احلامل واملرضع كما يف قصة ماعز والغامدية ؛ وحرم وأد البنات ؛  
بل حىت اإلشارة حبديده أو بسالح أمام املسلم ولو كان مزحا، وحرم اَلعتداء على النفوس املعصومة من غري ؛  وحرم اَلنتحار  

املسلمني كالذمي واملستأنس واملعاهد، وأوجب يف قتلها الدية والكفارة بل حىت اَلعتداء على أطراف امليت بتقطيعها وسلبها، 
ابحلاكم القصاص  إقامة  الشرع  وربط  بيعها،  املتخاصمني أو  بني  ابإلصالح  الشرع  وأمر  ابلقصاص،  الناس  يتالعب  لئال  ؛ 

 ...إل  اق الدماء، ودرأ احلدود ابلشبهاتواملتقاتلني؛ لئال تزهق النفوس وتر 
 أن دين هللا كامل حق واضح َيفظ األنفس ويراعي مصاحل الناس يف كل زمان ومكان!!   تبني وكل هذه األحكام    

 تها الصحيحة الصرَية من الكتاب والسنة ؛ وَل يتسع املقام لذكرها؛ وأنت هبا خبري . وكل هذه األحكام هلا أدل
ُ َعَليْ  هأ َوَسل َم:” َمْن قَ َتَل لذلك توعد هللا من قتل نفسه بعظيم العقوبة يف اآلخرة ؛ فَعْن َأيبأ ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّلل أ َصل ى اَّلل 

َدأيَدٍة َفحَ  َا يفأ َبْطنأهأ يفأ اَنرأ َجَهن َم َخالأًدا َُمَل ًدا فأيَها أَبًَدا؛ َوَمْن َشرأَب مَسم نَ ْفَسُه حبأ ا فَ َقَتَل نَ ْفَسُه فَ ُهَو يَ َتَحس اُه دأيَدتُُه يفأ يَدأهأ يَ تَ َوج أُ هبأ
ْن َجَبٍل فَ قَ  َتَل نَ ْفَسُه فَ ُهَو َيرَتَد ى يفأ اَنرأ َجَهن َم َخالأًدا َُمَل ًدا فأيَها أَبًَدا”) متفق يفأ اَنرأ َجَهن َم َخالأًدا َُمَل ًدا فأيَها أَبًَدا؛ َوَمْن تَ َرد ى مأ

عليه(؛ فدل هذا احلديث على أن من أقدم على قتل نفسه ابرتكاب أحد األفعال الواردة يف هذا احلديث أو ما كان يف معناها 
على نفسه، فمن ألقى نفسه من مكان عال مرتفع أو موقع شاهق أو فإن عقوبته العذاب يف جهنم بنفس الفعل الذي أجهز به  

ضرب نفسه حبديدة كالسيف أو السكني أو املسدس أو حنو ذلك أو تناول مادة من املواد السامة القاتلة فأدى ذلك كله إَل 
 موته فإنه يعذب يف النار بفعلته الشنعاء اليت أقدم عليها. 

 ،،،،،،لنا فيه ارزقنا الرزق الحالل وبارك اللهم 
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