
ذ(1)

 واحلفاظ على األنفس هلجرة غري الشرعًةا
َٓذذذذَؼاذَأؼَُّفااذذ}ذ:اظؼائلذيفذطتابهذاظعزؼز،ذاحلؿدذٓذربذاظعاملنيذذذذذذذذذذ ََذمَعـوا اذَأِرقعوا اذا ِِؼ اظَّا

ـنُؽ ن ُٓذوحااَدهوذ ذَذااسؼَ ذَظااهووَأذاافدوذأننذَ ذهظااَهذهم َّ،ذ{َوَأِرقعواا اذاظُسدواا َلذَوُأوِظااْذاَِّعنااسمذِعاا ذ،ذا

ذِْغاذـَبَؼذ اظؼائالذيفذحدؼهاهذاظياسؼ ذ:ذ)ذذذذَسبادوهذوردا ُظهوذذوَأذفدوذأُنذدقَِّدغاذوغبُقـااذمؿاد اذذذ

ٍَمُلاذ ِِلُذذأنذؤع ِِلُّذَغْػَداهو ذذذغػَدااهذؼوا ذ،(ؼوِطقاا وذ ذِظَؿااذذظؾااب ِ ذؼتعاسضوذضااال:ذذ،ذَضااُظ ا:ذَوَطقنااَ ذؼوا

َنذَتاِبَعفو نذبإحدااٍنذهَظاىذؼا ممذذذذذ،ذاظؾَّفوُ ذَصلِّذودؾِّ نذوبارمْكذسَؾقهذوسَؾىذمِظِهذوصحِبِهذأمجعني وَع

ذ :وبعــد،ذاظدِّؼَ

 

ذصذذذ ذأغفا ذاإلد عقة ذاظيسؼعة ذسظؿة ذعَ ذاظبيسؼةذتأحارإن ذحػظذاظـػس ذ،بدقاجات

ذوذ،وأعان ذذتفامحاؼذجعؾتوتؽسؼ ، ذاظؽؾقات ذأػ  ذأحد ذحسصذاظدت ذاظيت واملؼاصد

ذسؾقفا ذذ،اظيسع ذخاصة، ذسـاؼة ذوأو ػا ذحّسصؼد ذاظيسؼ  ذاظيسع ذم ذاظـػسذا ستدا  سؾى

احل ذؼؼ لذحقثذ،ذغػدهذضتؾهذضتلذاإلغدانذشريهذأوؼدت يذيفذذظ ذ،ذوتعسؼضفاذظؾف ك

ُٓذه ذِباحَل ِّ}دبحاغهذوتعاىل:ذ َو ذ}ذوؼؼ لذ)سزذوجل(:،ذ{َو ذَتْؼتوُؾ اذاظـُْػَسذاظَِّتْذَحُسَمذا

َن))صؾىذآذسؾقهذودؾ (:ذؼؼ لذغبقـاذوذ،{توْؾُؼ اذِبَأؼنِدؼُؽ نذهمىلذاظُتفنُؾَؽِة ذ،ٍلَبَجذَنىذِعُدَسَتذَع

ذَغِصذَ فوَصذهوَدْػَغذَلَتَؼَص ذِصُدَسَتَؼذَ ـُجَفذارمْ ذعواِظَخذقِهى ذَأؾََّخد ا ذصقفا َنَبد ا ذوَع ذسوًَُّحَتذد ا، اذُدى

ذِصدوَصذ،هوَدْػَغذَلَتَؼَص ذعواِظَخذَ ـَُفَجذارمْذَغِصذاهوُدَحَتَؼذِهِدْذَؼؿُّه ذَأؾََّخد ا ذصقفا َنَبد ا ذوَع ذَلَتَضذد ا،

ذعواِظَخذَ ـَُفَجذارمْذَغِصذِهـِْطْذَبِصذاَفِبذجُأَؼذِهِدْذَؼِصذهوتوؼَدِدَحَصذ،ٍةؼَدِدَحِبذهوَدْػَغ ذصقَفؾََّخد ا اذد ا

ذ(.د اَبَأ

ذوذذذ ذصاعهن ذاَ ذاظـاتاا س ر ذسؾى ذاػادا  ذاؾؽاظؾفذفااسؼضاتعس ذرة ذاسَ ذشقاجااهلسؼ  سذاسة

 ذاسؼاسَذر،ذذمخسذبص رةذشريذضاغ غقةذبؾدذوػْذاغتؼالذاإلغدانذعَذبؾدذهىلذ؛ذاظيسسقة

ّّذاسؼادذدونذتصاؾاهضاعتهذيفذبأوذ،ذذ ذأوذشسًضااتا تذضاهذظؾؿادااذغػاسض اعع،ذذلذخػقةادؾااظت
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ذ(2)

ذظ ذؼعدُّذخداس ا،ذغفاغاذ ذذ ذأنذوذ،ظهذضاغ غ اأوذباملؽثذبعدذاملدةذاحملددةذذ،أوذهذن

َنذدؼــاذ ـَّا،ذَوَع َنذَحَؿَلذَسَؾقنـَاذاظدَِّؾاَحذَصَؾقنَسذِع سـه،ذحقثذؼؼ لذ)صؾىذآذسؾقهذودؾ (:ذ)َع

ذ.َشيَّـَاذَصَؾقنَسذِعـُا(

ذظذذذ ذاظتحاؼل ذأن ذخمطؿا ذؼعد ذصقفا ذاإلضاعة ذأو ذاِّخسى ذاظب د ذظدخ ل ؾعف دذاظػة

ذ ذوامل اثق  ذبفااظدوظقة ذاظ صا  ذجيب ذواظيت ذاظدول، ذسؾقفا ذاتػؼت ذاظيت ذؼؼ لذحقث،

ََذمَعـو اذَأونُص اذِباظعوُؼ ِد}:ذدبحاغه ِِؼ ُٓذَصؾَّى)ؼؼ لذَو،ذ{َؼاذَأؼَُّفاذاظَّ ذاَرَقِخذُنهم)ذ:(َوَدؾََّ ذَسَؾقنِهذا

ِٓذاِدَبِس ذ( َنبوّقَطامُلذ َن ُصامُلذا ذصإنذ، ذطاغتذظؾبق تذحسعة، ذاظدولذوهذا طحسعةذحسعة

حقثذؼؼ لذصاحبه،ذذه ذبإذنذادخلذبقت ؼأنذحدذجي زذِّاظبق ت،ذأوذأذد،ذصؽؿاذأغهذ ذ

ـو اذَظاذَتدنخوُؾ اذبوقو ت اذَشقنَسذبوقو ِتُؽ نذَحُتىذَتدنَتْأِغدو اذ}احل ذدبحاغهذوتعاىل:ذ ََذمَع ِِؼ َؼاذَأؼَُّفاذاظَّ

َِطَّسووَن ذَت ذَظَعؾَُّؽ ن ذظَُّؽ ن ذَخقنٌس ذَذِظُؽ ن ذ{َوتوَدؾِّؿو اذَسَؾىذَأػنِؾَفا دخلذؼأنذغدانذإلصإغهذ ذجي زذ،

ذ.سؾقفاذاظدولاتػؼتذباظض ابطذاظعاملقةذاملعتربةذاظيتذو،ذبؾد اذه ذبإذنذأػؾفا

ذغؤطدذأذذ ذباظيؽلذسؾىذأغـا ذذاظؼاغ غْنذدخ لذاظب د ذاظدخ لذبأو صقهذصقاغةذذتأذرية

ذت ذاظدخ ل ذتأذرية ذِّن ذظؾؽساعة؛ ذوحػظ ذاظدوظةذظؾـػس، ذبني ذعتبادل ذأعان ذسفد عد

احلػازذذ اإلضاعةذاآلعـةذاملدتؼسة،ذصقجبذسؾقفذؼَاظدوظةذظؾزائسفا؛ذصؽؿاذتضؿَذؼوزائس

سؾىذأعَذػِهذاظدوظة،ذوأعَذأػؾفا،ذبغضذاظـظسذسَذدؼاغتف ،ذأوذجـدف ،ذأوذسسضف ،ذأوذ

ذذظ غف ،ذواظ صا ذبِظ ذاظتزامذدؼين،ذوواجبذذسسْ.

ذ****

ذاظعاملنيذذ ذرب ذٓ ذواظداحلؿد ذواظص ة ذواملسدؾني، ذاِّغبقا  ذخامت ذسؾى دقدغاذذ، م

ذذ،ذوسؾىذمظهذوصحبهذأمجعني.ىذاظؾَّهوذَسَؾقنِهذَوَدؾََّ (مؿدذ)َصؾَّ



ذ(3)

هنذاظـازسذبعنيذاإلغصافذملاذتؼ مذبهذاظدوظةذػِهذاِّؼامذعاَذاػتؿاامذباظياباب،ذوحداَذذذذذذ

تأػقؾف ذظؾعؿلذواإلغتاج،ذؼسىذأنذذظ ذؼعدذتيجقع اذطبري اذهلا ذسؾاىذا،اد،ذوا جتفااد،ذذذذذذ

ذ؛سوساتذاظؽربىذاظيتذتػتّّذاِّب ابذظػسصذسؿلذعتـ ساةذواظعؿل،ذػِاذهىلذجاغبذاملي

،ذطالذذظا ذضادذحاّدذعاَذذذذذذمماذحيػظذظؾيبابذطاساعتف ،ذوجيعؾاف ذصااسؾنيذظسضاْذب دػا ذذذذذ

ذاهلجسةذشريذاظيسسقةذمباذوّصسذوأتاحذعَذصسصذحؼقؼقةذظؾعؿل.

ذطذذذ ذذاعطؾ ب ذاواملعاشذأعس ذظدعْذسؾىذاظسزقاانذوهذا ذذسس ا، ػوَ ذ}حقثذؼؼ لذتعاىل:

ِِيذَجَعَلذَظُؽ وذاَِّرنَضذَذُظ ًظاذَصاعنيو اذِصْذَعـَاِطِبَفاذَوُطُؾ اذِعَذرمزنِضهذوهظقهذاظُّيو رو وؼؼ لذ،ذ{اظَّ

ذودؾ ( ذ)صؾىذآذسؾقه ذ)ذغبقـا ذَأَع: ذَضَعَرذٌدَحَأذَلَطا ذِعقنَخذطُّاع ا ذلمَؿَسذَنِعذَلُطْأَؼذننَأذَنس ا

ذَسَؿلمذَؼِدِه،ذَوهمُنذِهِدَؼ َن ذَداووَدذَطاَنذَؼْأُطلوذِع ِٓ ذا ُْ أنذؼؽ نذبطسقذ،ذصإنذذظ ذؼـبغْذ)َغِب

ذ ذذسسقة، ذععصقة، ذأو ذضسر، ذأو ذتفؾؽة، ذأو ذ)صؾىذآذسؾقهذدونذهؼِا ، حقثذؼؼ لذغبقـا

ذأبطَأذسؾقَفاذ، ذَتؿ توذغػٌسذحتىذتدنتؽِؿَلذرمزنَضَفا:ذ)ذودؾ ( َٓذوهنن ذا  اذوأجنِؿُؾذ،ذ،ذصاتَُّؼ ا

ِٓذيفذاظطََّؾِب ِووهوذِبؿعصقِةذا َـّؽ ذادنِتبنطا وذاظسّمزقمذأنذَتأخ َٓذ ذؼوـالوذعاذذ،ذو ذحْيِؿَؾ ،ذصإنَّذا

ذذذ.ذ(ِسـَدهذه ذِبطاسِته
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