
 ذكر العلماء ست حاالت للهجرة :

أن ٌكون المؤمن ببلد ٌفتن فً إٌمانه فٌرغم على الكفر , وهو ٌستطٌع  -1

الخروج , فهذا تجب الهجرة علٌه وهو ما فعله مسلمو األندلس حٌن 

  أرغموا على التنصٌر . 

أن ٌكون فً بلد الكفر غٌر مفتون فً إٌمانه ولكن ٌكون عرضة فً  -2

نفسه للضر وهو حرام  نفسه أو ماله أو قتل أو مصادرة مال , فهذا عرض

 بال نزاع .    

, إال أنهم لم ٌفتنوا الناس فً  غٌر المسلمون ابلد غلب علٌهبأن ٌكون  -3

إٌمانهم وال فً عبادتهم , وال فً انفسهم وال فً أموالهم وأعرضهم , ولكن 

بإقامته تجري علٌه احكام غٌر المسلمٌن ,  مثل لو احدث حادث ونحو ذلك 

  أن المقام فً ذلك مكروه كراهة شدٌدة . , وظاهر قول مالك 

أن ٌغلب الكفار على بلد اهله مسلمون وال ٌفتنون فً إٌمانهم وال فً  -4

 اعراضهم وال فً انفسهم , ولكن ٌكون لهم حكم القوة فقط .   

مع أن ٌكون لغٌر المسلمٌن نفوذ وسلطان على بعض بالد االسالم ,  -5

رار تصرفهم فً قومهم , ولكن تحت نظر بقاء ملوك اإلسالم فٌها , واستم

غٌر المسلمٌن وبموافقتهم وهو ما ٌسمى بالحماٌة واالحتالل والوصاٌا , 

 وهذه ال شبهة فً عدم وجوب الهجرة فٌه .   

البلد الذي تكثر فٌه المناكر والبدع وتجري فٌه احكام كثٌرة على خالف  -6

وال ٌجبر المسلم  صرٌح اإلسالم بحٌث ٌخلط عمال صالحا وآخر سٌئا ,



فٌها على ارتكابه خالف الشرع ولكنه ال ٌستطٌع تغٌٌرها , روي عن ذلك 

 وجوب الخروج منها وهللا اعلم .  

 

 دخول المسلم إلى دار الكفر : حكم                       

 للفقهاء قوالن : 

اباحة السفر مطلقا الى دار الكفر مستدلٌن باالستصحاب لعدم القول األول : 

ورود النص الشرعً ٌمنع من السفر الٌها , واٌضا ان المسلمٌن األوائل 

                                                                                          كانوا ٌتاجرون وٌدخلون دار الحرب للتجارة وال ٌنكر علٌهم أحد .   

القول الثانً : ٌكره للمسلم دخول دار الكفر مطلقا مع األمن والخوف ,  

    . وبعضهم من جعل السفر حراما الى تلك البالد 

 

 


