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  أنواع اهلجرات

اهلجرة ألصحابه املباركني، وكان يعلم علم اليقني أنه البد له من اهلجرة، ألنه  صلي هللا عليه وسلمفتح رسول هللا 
ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان  يلإ @أخذته السيدة البارة السيدة خدجية  الوحيإال وهاجر، وملا نزل عليه  نيبما من 

، وقرأ الكتب السماوية التوراة أفضل الصالة وأمت السالمنا نبيِّ  ليدين املسيح عليه وع لييتعبد عمن أهل الكتاب 
  ...ما رأيت؟ فحكى له ما صار  أخيU ابن  يل احكِ : واإلجنيل، فقال له

 احتضنه ثالث مرات، وهذاألول مرة ارجتف وارتعد وارتعش ألن سيد\ جربيل  الوحيسيد\ رسول هللا ملا جاءه 
صلوات رىب وسالمه حضرته فلما رآه عربَّ عن شوقه eحتضانه  يلحتضان كان للشوق ألن سيد\ جربيل كان مشتاقًا إاال

 .. لوينمكة، حىت ذهب للسيدة خدجية وقائًال زمِّ  يفمنزله  يلجيرى من غار حراء إ صلي هللا عليه وسلم، مث أخذ عليه
 –املََلك  أي –إن هذا هو الناموس  أخيأبشر U ابن : فقال له ورقة .فحكى له هذا -  دثروين..  دثروين ،لوينزمِّ 

عندما  –شاeً فتيًا  أي –أكون فيها جزعًا  ليتين: هذه األمة، مث قال له موسى وعيسى، وأنت نيب كان wيت  الذي
يعرف أنه  نيبإذًا ال ُأرسل مبا ُأرسلت به إال وأخرجه قومه، نيبنعم، ما من : قال هم؟ يَّ خمرج أو: خيرجك قومك، قال

  .الوحيسيهاجر من حلظة نزول 
رحلة اإلسراء، ألن سيد\ جربيل عندما  يفاملكان وخططه ووطن لكل مجاعة مكان فيه  صلي هللا عليه وسلم أير 

عندما اشتد األذى  صلي هللا عليه وسلممكان املدينة فقال هنا دار هجرتك، من أجل ذلك فإنه  يلأركبه الرباق جاء إ
َقْد رَأَْيُت َداَر ِهْجَرِتُكْم أُرِيُت َسْبَخًة ذاَت َخنٍْل بـَْنيَ البـَتَـْنيِ ُمهَا  { :من معه من املؤمنني قال هلم ليالكافرين عمن 

محد عن عائشة  @ (}َحرَّ�نِ    )رواه البخاري يف الصحيح واإلمام أ
املدينة،  يلاستمرت اهلجرة من اجلزيرة العربية إ سلمصلي هللا عليه و املدينة، مث بعد هجرته  يلفهاجر أصحابه إ

ال ِهجرَة بعَد الفتِح، { :العام الثامن من اهلجرة فقال ألصحابه يفمكة  صلي هللا عليه وسلمأن فتح رسول هللا  يلإ
  ).صحيح البخاري عن ابن عباس �( } ولكْن ِجهاٌد ونيَّة

ومل يُعد بعدها هجرة مكانية، إذاً ثواب اهلجرة وفضل اهلجرة وعظيم األجر سنني،  إذن اهلجرة استمرت ملدة مثاين
املُْسِلُم َمْن َسِلَم {  :حديث عظيم متفق عليه يفاهلجرة ما ذنبنا لُنحرم منه؟ أبقى رسول هللا لنا ذلك فقال  ليع

  )صحيح البخاري عن عبد هللا بن عمرو �( } املُْسِلُموَن ِمْن ِلسانِِه َويَدِه، واملهاِجُر َمن َهجَر ما َ�ى اّ�ُ عنه
جاٌر ال wََْمُن : َوما َذاَك U َرسوَل هللا؟ قالَ : َوهللا ال يـُْؤِمن َوهللا ال يـُْؤِمن َوهللا ال يـُْؤِمن، قالوا { :وقال أيضاً 

محد عن أىب ه (}»َشرُّه«: وما بوائقه؟ قال : قالوا» جارُُه َبوائَِقُه    ).ريرةمسند اإلمام أ
فهذه ... الصلوات اخلمس ويصوم ويزكى  ليُيص ياحلديث ليس له شأن eلعبادات، فلم يقل املسلم الذ

  األشياء فرائض، لكن مىت ينال شرف أن يكون مسلماً حقًا؟
السلوكيات، أثرت عليه العبادات فأصبح وقد َسِلم الناس مجيعًا من  يفأخالق واضحة  يلإذا تُرمجت العبادات إ

عرض أحد، ويده ال تؤذى مسلماً eلشكاوى الكيدية أو  يفويده، فال لسانه يؤذى أحد وال يغتاب أحد وال يقع  لسانه



  أنواع اهلجراتوزي دمحم أبوزيد                                                               ف/ فضيلة الشيخ

  بعد صالة الجمعة القاھرة –حدائق المعادي  –محاضرة بمقر جمعیة الدعوة إلى هللا 

 م٢٠١٠/  ١٢/  ٣ھـ الموافق ١٤٣١ذي الحجة  ٢٧ 

  .وفيها ما فيها eلنسبة ألخيه املسلم!! عمل من أعمال اليدين ¨ياألذية أو 
اجلار هى رتبة  يلحسان إشروره وآ»مه، فال يرى جاره منه إال اخلري، ألن اإل أيأمن جاره بوائقه  الذيواملؤمن هو 

  .شاكلته من األبرار واألطهار لياملختار، ومن وراءه ومن ع نيبال

  املهاجر إميا\ً املهاجر إميا\ً 

ُ َعْنهُ {{   يوم القيامة؟ يلمن املهاجر إ : : }}َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما نـََهى ا�َّ

 يفهجر الوقوع  الذي، و هجر اإلمث الذيهجر الفواحش، و  الذي، و املعاصيهجر  الذيهجر احملرمات، و  الذي
تُغضب اخللق كلها إن   اليتتُغضب هللا كلها إن كان كبائر أو صغائر، وهجر األقوال  اليتهجر األفعال  الذيالذنب، و 

  .كانت سباً أو شتماً أو لعناً أو غيبة أو منيمة أو قذف أو سحر أو ما شاكل ذلك
إغضاب اخللق  يلعليه، أو كل ما يؤدى إ عزَّ وجلَّ  غضب هللا يليسلم الناس منه مجيعًا ألنه هجر كل ما يؤدى إ

  عزَّ وجلَّ منه لشر فعله حنوهم أو سوء أصا°م به حىت ولو كان ال يدرى ألن املؤمن ال يفعل وال يقول إال ما يُرضى هللا 
  .عنه، فهذه هى اهلجرة، أن يهجر اإلنسان كل ما �ى هللا عنه

؟ وماذا تبقى املعاصيأن يراجع نفسه، ماذا هجرت من  اهلجريالعام كل واحد منا مع بداية   ليولذلك جيب ع
  ؟املعاصيأهجره من  يلك

  املقام، فيكون ماذا هجرت من األخالق القبيحة حىت أجتمل eألخالق الكرمية؟ يف ليوإذا أردت أن أكون أع
ما  يلمني بعني تتطلع إاملسل يلهجرت النظر إ! هجرت األثرة واأل\نية! هجرت الكذب! هجرت سوء الظن مثالً 

 يلفكل هذه األشياء حتتاج إ..... ما عندهم من خريات وتتمىن زواهلا، أو احلصول عليها ومنعها منهم  يلأيديهم وإ يف
  .هجرة

  اتاتيَّ يَّ هِ هِ نْ نْ املَ املَ   ةُ ةُ رَ رَ جْ جْ هِ هِ 

هجرة ¨مر {  :راتهج ثالثُ     -  ملن أراد أن يهاجر -هذا املقام  يف اهلجرةُ  :µولذلك قال العلماء العاملون 
  } هللا، وهجرة بفضل هللا، وهجرة بتوفيق هللا

يُنفذ ما أمره به مواله البد أن يهجر ما �ى عنه  يأن يُنفذ كل ما أمره به مواله، ولك يأما اهلجرة ¨مر هللا فه
ذنوب واآل»م احلالل، ويهجر ال ليحىت يفعل الطاعات، ويهجر احلرام حىت حيصل ع املعاصيمواله، فالبد أن يهجر 

 -وهذه اهلجرة  .فعل ما wمره به مواله بعد أن يرتك ما �ى عنه هللا أي .حىت يُطيع امللك العالم، فهذه اهلجرة ¨مر هللا
  :]احلشر٧[ )) َما آَ�ُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانتَـُهوا ((: ل هللاو ق يكتاب هللا ه  يفاآلية اجلامعة هلا 

ثنني، فكثري منهم يظن أن املطلوب هذا الزمان أ�م مجعوا بني اال يفوقع فيها كثري من املسلمني  اليتملصيبة وا
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حسب هواه، وإن كان يعلم علم اليقني أنه خيالف  ليه القيام eلعبادات، أما املعامالت فيمشى فيها عمنه إلرضاء ربِّ 
جتارته ال مانع عنده  يفالعام، لكن  يفالعمرة مرات  يلام، ويذهب إاحلج كل ع يلفمثًال التاجر قد يذهب إ !!شرع هللا

  !!هذه األشياء يففريى أنه ليس عليه شئ . الصنف يفأو يغش  ،الثمن يفأو يغش  ،الكيل أو الوزن يفمن أن يغش 
 ،التطفيف هذه الثنائية هل يوافق عليها الدين؟ ال، فالشرط األول أن يهجر ما �ى عنه هللا، فقد �ى هللا عن

  ]املطففني١[ )) َوْيٌل لِّْلُمَطفِِّفنيَ  (( :ألن هللا قال ،كيل وال ميزان  يففيجب أال يُطفف 
صحيح ابن حبان عن عبد هللا ( } َمْن َغشَّنا فـََليَس ِمنَّا{  :لسان حبيبه ومصطفاه ليعن الغش ع  عزَّ وجلَّ �ى هللا 

µ بن عمر.(  
جمتمعنا سببها التفريق بني املعامالت  يفالصنف أو السلعة أو غري ذلك، فمشاكلنا  يفغش إن كان  أي�ى عن 

ويرتك أشياء ويظن يء مع أن الدين كله واحد، والبد لإلنسان أن wخذه جبملته، فال جيوز له أن يعمل بش!! والعبادات
  .مر به هللاألنه نـَْهى عن كل ما �ى عنه هللا، مث بعد ذلك قيام بكل ما أ!! صواب ليأنه ع

وقت عمله يرتك العمل قبل الظهر  يفالفرائض  ليالفرائض، ولبيان مدى حرصه ع ليكثري من الناس حيرص ع
  !!يبوقت كبري ويذهب للمسجد ليستعد لصالة الظهر ويظن أنه أدى العبادة كما ينبغ

اية العمل إال إذا عملك ومكتبك، وإذا كان عملك يتعلق خبدمة اجلماهري فتكون الصالة بعد � يفعبادتك 
°م  ليُيص الذيوجدت فرصة وتعود سريعاً، وإذا كان العمل ال يتعلق eجلماهري فاذهب للصالة أثناء إقامة الصالة، و 

صواب، وبعضهم يقوم بعمل درس بعد صالة الظهر،  ليالصالة، لكن املتنطعني يظنون أ�م ع يفيراعى ذلك فال يطيل 
  أين العمل؟
نظر غري  يفدين اإلسالم  يلأساءت إ اليتالطامة الكربى  يوهذه ه!! أنه من الدين ليلون ذلك عويسوِّ 

مع أ�م بعيدين عن �ج الدين !! هو هذا الدين – يلألن صوÅم عا –املسلمني أل�م رأوا أن ما يصنعه املتنطعني 
حق العمل ال أفرط فيه، ). أيب جحيفة عن أبيه رواه ابن حبان والبيهقي عن (} َأْعِط ُكلَّ ِذي َحَق َحقَّهُ {  :eلكلية، الدين

  .وحق هللا حمفوظ
نظر كثري من املتنطعني  يفهذا املنهاج، وإن كان  ليهذه األUم الكرمية أن نبني ألنفسنا ومنشى ع يففنحن حنتاج 

لكلية مث نبدأ e املعاصي، وهو أن �جر وسلم صلي هللا عليهارتضاه سيد اخللق  الذيشاذ، لكن هذا هو املنهج احلق 
صلي هللا مث مل يقم إال eلفرائض فقط أفلح كما قال  املعاصي، ولو أن اإلنسان انتهى عن عزَّ وجلَّ العبادات لرب الربية 

  .ودخل اجلنة ألنه ليس عليه شئ عليه وسلم
الطاعات  يلجرة إاهل يفرغبة   عزَّ وجلَّ فاألساس أن حيفظ اإلنسان نفسه من الذنوب واآل»م مث يطيع امللك احلق 

  .صلي هللا عليه وسلمبينها بفعله وقوله وحاله سيد\ رسول هللا  اليتكتاب هللا و   يفرeت املبثوثة والقُ 
وقته، وعندما  يفالفجر  ليهذه اهلجرة، فمثًال جند الفالح يذهب ليص يلهذا الزمان إ يفحيتاج املسلمون مجيعهم 

زراعته اهلرمو\ت والكيماوUت  يفبعد ذلك يريد أن يكسب سريعًا فيضع يؤذن الظهر يرتك عمله ويسارع للصالة، مث 
  !!!!البد من هجر هذا للغش أوالً ! واملبيدات احملظورات ليستعجل األرزاق، ويظن أن هذا شئ والعبادة شئ
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  !!ذلك بقية األمور ليوقس ع! وقتها سيكفيك هذا يفإال الفرائض  ليمث بعد ذلك لو مل تص 
ت مبجتمعنا ألننا Íثر\ فيه Ìeتمعات األجنبية، وأخذ\ نظرية املنفعة وإن كنا ال نشعر °ا فتلك مصيبة حل

صلي هللا عليه ا مبيزان احلالل واحلرام، قال ميزان املعامالت ال نوز�ُ  يفأساس حياتنا، إذا كانت املنفعة  يوجعلناها ه
النَّاُس َأْحَسنَّا، وِإْن ظََلُموا ظََلْمَنا، َوَلِكْن َوطُِّنوا أَنـُْفَسُكْم، ِإْن َأْحَسَن  ال َتُكونُوا ِإمَّعًة تـَُقوُلوَن ِإن َأْحَسنَ {  :وسلم

  ).عن حذيفة رضي  هللا عنه يسنن الرتمذ( } النَّاُس َأْن ُحتِْسُنوا، وِإْن أَساُءوا َفالَ َتْظلُموا
 املعاصيهجرة  يه - خارج املدينة  املدينة أو يفسواء  -هجرها كل أصحاب رسول هللا  اليت يلاهلجرة األو 

 ¨دائهاويتسلون  يال يعتربها املسلمون اآلن معاص اليت املعاصيeلكلية، وهجروا احملرمات الواردة كلها مجلة واحدة، و 
   !!فهذه مصيبة املصائب

   .األغلبية يعتربونه فهلوة وشطارة!! املسلمني اآلن يُعد الكذب معصية؟ يفَمن 
 يفالناس  يلقلَّ وندر، تسا !!عليه اإلقالع عنها؟ ي أن الغيبة والنميمة وقيعة ينبغاآلن يعترب وَمن ِمن املسلمني

   .القيل والقال يفهذا الزمان 
{ : عليه وسلم صلي هللاقوله  يف، وحىت ندخل عزَّ وجلَّ فالبد من هجرة كل ذلك، وننفذ ما أمر\ به هللا 

  .}  َعْنهُ َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما نـََهى ا�َُّ 

  UU\َ \َ نيا والدَ نيا والدَ هجرة الدُّ هجرة الدُّ 

هجرة بفضل هللا من الدنيا  يلهجرة أعظم، فريتقى إ يلإذا استطاع اإلنسان أن يهاجر هذه اهلجرة فريتقى منها إ
الدنيا وال wخذ منها إال الضرورات متأسيًا حببيب هللا  يالقرآن ¨�ا ه يفوصفها هللا  اليتاآلخرة، فريى األعمال  يلإ

اْعَلُموا  (( :؟ قالربّ  الدار اآلخرة، ما الدنيا U يفرضوان هللا  يلتوصله إ اليتاألعمال  يفومصطفاه، ومهه يكون كله 
َنُكْم َوَتَكاثـٌُر ِيف اَألْمَواِل َواَألْوَالِد  َيا َلِعٌب َوَهلٌْو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـْ نـْ َا اْحلََياُة الدُّ   ].احلديد ٢٠[ ))َأمنَّ

 -  يليلعبون الطاولة أو الدومينو للتسا هىقامل ليالدنيا، كمن جيلسون ع يفلعب إذًا أ\  يف لو أنين: ))))   َلِعبٌ  ((((
الالَِّعُب {  :فقال صلي هللا عليه وسلم نيبُّ به ال مَ كَ ذلك حَ  يفكم الدنيا، واحلُ  يففهؤالء  -مال فهو قمار  ليليس ع
ِهِن ِبَوَدِك اخلِْنزِيرِ كآِكِل حلِم اخلِْنزِيرِ  - قماراً  – eلنـَّْردِ  سنن البيهقي الكربى ( } ، والالَِّعُب ِ°َا عن غِري قماٍر كاملُدَّ

  ).عن عبد هللا بن عمر
فبدًال من أن أمسك الزهر أمسك eملسبحة  !!هذه النجاسات يفاخلنزير جنس، إذًا ملاذا يضع اإلنسان يده 

نـَْيا (( :قول هللا يففأدخل  ،رسول هللا ليع ليأو أص ،أو أذكر هللا ،فأستغفر هللا اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة اْحلََياِة الدُّ
ٌر ِعنَد  ٌر َأَمالً َواْلَباِقَياُت الصَّاِحلَاُت َخيـْ   ]الكهف٤٦[ )) رَبَِّك ثـََواeً َوَخيـْ

  !السينمات واملسارح يلوكذلك اللهو، كالذهاب إ ))َوَهلٌْو  ((
 يلاْخلُْضَرِة ، َوإِ  يلالنََّظُر إِ : َثَالٌث َجيِْلَني اْلَبَصرَ  { :فيه وقال ليه وسلمصلي هللا ع نيبالرتويح مطلوب وحبب ال

يف الطُّب عن ) أَبو نعيم (يف �رخيِه عن علّي وعن ابِن عمرٍو ) ك(ورد يف جامع املسانيد واألحاديث ( } اْلَوْجِه احلََْسنِ  يلاْلَماِء اْجلَاِري، َوإِ 
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ُقِل  (( :خاطره يفحديقة يكون دائما  يففإذا تنزه اإلنسان  ).عن َأيب سعيٍد رضَي ا�َُّ عنهُ ) يف اعِتَالِل اْلقلوب  ياْخلرائط(عائشَة 
ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض َواْخِتَالِف  (( :ينظر ليعترب، ]يونس١٠١[ )) انظُُروْا َماَذا ِيف السََّماَواِت َواَألْرضِ 

ُْوِيل األْلَبابِ اللَّْيِل َوال   .]آل عمران١٩٠[ )) نـََّهاِر آلUٍَت ألِّ
شئ ينظر إليه جيد فيه عربة وجيد فيه ذكرى وجيد فيه عظة بليغة، لكن ال ُيضيع  أيفيكون كل نظره للعربة، ف

  !!مثل هذا اللهو، الكل مطالب أن ميارس رUضة، لكن مشاهدة القنوات الرUضية ما الفائدة منها؟ يفوقته 
 ليجيب ع !!أ\؟ ا أل�ا أصبحت حرفة، لكن ما مكسيبن يلعبون يكسبون ولو Íخر عنهم املكسب ملا لعبو الذي

الدنيا أو اآلخرة، فبدًال من اجللوس ملدة ساعتني ملشاهدة  يفاملؤمن دائمًا أن يستغل كل نـََفس فيما حيقق له رحبًا إما 
افع، أو غري ذلك من هذا القبيل، لكن ال ¨س من ممارسة الرUضة، كتاب هللا، أو أقرأ eب من العلم الن  يفمباراة أنظر 

ال فائدة منها، إال أنه قطع الوقت فيما ال  اليتواألصعب من ذلك هو التعصب لألندية فتجد احلوارات والنقاشات 
َعِن اللَّْغِو  ِذيَن ُهمْ َوالَّ  (( :؟ قالربّ  ال يفيد، وما صفة املؤمنون U الذييفيد، وهذا امسه اللغو، فاللغو هو الكالم 

  .]املؤمنون٣[ )) ◌َ ُمْعِرُضون
حمضر إال مبصاحلة صاحب احملضر نفسه ليتنازل  أيوال يتم حفظ  ،منيمة فإن هلا حماضر فورية لكن لو غيبة أو

 : قال لنافاملؤمن ليس عنده وقت للغو وال للهو وال للسهو، وإمنا دائماً وأبداً ذاكٌر ملواله، وخاصة أن هللا!! عن القضية
  !!.ليس هلا حدود ):كثرياً ( و، ]األحزاب٤١[ )) Uَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا ا�ََّ ِذْكًرا َكِثريًا ((

ِإنَّ هللا حيُِبُّ َأْن {  :تشغل عن هللا، لكن كونك مؤمن فأنت مطالب أن تتجمل اليت يه :والزينة،  )))) زِيَنةٌ وَ  ((((
محد عن أىب هريرة( } َعْبِدهِ  يليَرى أَثـَُر نِْعَمِتِه عَ    ).مسند اإلمام أ

يٌل حيُِبُّ { :اإلنسان أن يهتم مبظهره زUدة عن اللزوم وينشغل به حىت عن عمله ليلكن ال جيب ع ِإنَّ هللا مجَِ
ِإنَّ الرَُّجَل حيُِبُّ َأْن : قَاَل َرُجلٌ » ِبِه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكْربٍ َال َيْدُخُل اْجلَنََّة َمْن َكاَن ِيف قَـلْ «: ونص احلديث ،بن مسعود �مسلم عن رواه ( }اْجلََمالَ 

يٌل حيُِبُّ اْجلََمالَ «: قَالَ . َيُكوَن ثـَْوبُُه َحَسنا، َونـَْعُلُه َحَسَنةً  رُ . ِإنَّ هللا مجَِ   ).»َبَطُر اْحلَقِّ َوَغْمُط النَّاسِ : اْلِكبـْ
ال مانع : أريد أن ُأحضر لك ثوeً، قال له: رجل ألحد الصاحلني قال!! ولكن بشرط أال يشغل البال، كيف؟

فاملؤمن نظيف حيب النظافة ومجيل حيب اجلمال ولكن بشرط أال تشغل !! ال ثوeً أخدمه بثوب خيدمين بشرط أن Íتيين
صلي سيد\ رسول هللا هللا، وإال ستكون من احلياة الدنيا،  لياإلنسان هذه األشياء عن طاعة هللا وذكر هللا واإلقبال ع

ما هذا U : املنرب، وكان قد لبس خامتًا جديدًا، وإذا به خيلع اخلامت ويرمى به، فقالوا له ليكان ذات مرة ع  هللا عليه وسلم
  } اخلامت ومرة أنظر إليكم فخلعته ىلمرة أنظر إ !!عنكم هذا شغلين{  :رسول هللا؟ قال ما معناه

جامع العلوم ( ) كل ما شغل اإلنسان عن هللا من مال أو ولد فهو مشئوم( :ذلك رجل من الصاحلني يفوقال 
  .عاله يف عن طاعة هللا وعن عبادة هللا وعن رضا هللا جلَّ  حنوه، لكن ال يشغلين أقوم للولد بواجيب). واحلكم

َنُكمْ   (((( املؤمن عنده وقت بعض اÌالس ال يكون احلديث فيها إال عن األنساب والعائالت، هل   ،،)))) َوتـََفاُخٌر بـَيـْ
صلي هللا فهذه أحاديثنا، قال . وعن صحابة نبينا ،ناوعن نبيِّ  ،وعن هللا ،حنن لو تكلمنا نتكلم عن ديننا!! هلذا الكالم؟

  ).عماررواه مسلم يف الصحيح عن أيب ( } َأَحدٍ  ليإنَّ ا�ََّ َأْوَحى إَيلَّ َأْن تـََواَضُعوا َحىتَّ الَ يـَْفَخَر َأَحٌد عَ {  :عليه وسلم
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محهم هللا وأفضوا إ يوأم لكن أيب، لكن ِمبَ تفتخر؟ افتخر ¨خالقك وعباداتك وأعمالك الصاحلة محة هللا  يلر عزَّ ر
ِمَىن  يفعن التفاخر، حيث كانت هناك جمالس للتفاخر   عزَّ وجلَّ فنهى هللا  .هذا هو األساس!! ، فما دورك أنت؟وجلَّ 

  .]البقرة٢٠٠[ ))  َكذِْكرُِكْم آeَءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكًرافَاذُْكُروْا ا�َّ  (( :فقال هلم هللا
 !!هذا القبيل، إما أن يفتخر اإلنسان مبن مات أو ¨والده املوجودين يفه املكاتب كلُّ  يفكذلك كالم املوظفني 

فعندما  !عمل؟ ليهل تستطيع إجباره ع عزَّ وجلَّ لو مل يوفقه املوفق ! هل تستطيع هدايته؟ يابنك لو مل يهده اهلاد
  !!توفيق هللا أوالً  يلذلك انظر إ يلتنظر إ

عملت هلا كذا وكذا، هل  أفضل من فالن ألين ون بزراعاÅم، فيقول أحدهم زراعيتكذلك الفالحني يتفاخر 
أ�ك °ا، وجاءك eملاء  الذيأنت تضع البذرة فقط، والبذرة هو ! هذه الزراعة؟ يفأحسن إليك  الذينسيت احملسن 

   !!يواء والغذاء، ويرعاها ويتوالها، لو مل حيفظ احلفيظ هذه الزراعة فإ�ا ستنتهواهل
 تـَْهِدي َمْن َأْحبَـْبَت ِإنََّك ال ((: كل شأن، وكذلك احلال eلنسبة لألوالد  يفمع اإلنسان  الذيإذن توفيق هللا هو 

لو اهلداية بيد إنسان لكان ملكها األنبياء، لكن . ]القصص٥٦[ )) نَ َوَلِكنَّ ا�ََّ يـَْهِدي َمن َيَشاء َوُهَو َأْعَلُم eِْلُمْهَتِدي
كذا وكذا، فتذكر فضل هللا عليك حىت ال ُتشغل eلتفاخر   ليَّ أوًال فضل هللا ع :فقل! أن يهدى ابنه؟ نيبُّ هل استطاع ال

  .عاله يف وإمنا á جلَّ  !!!مبا ليس لك
هذا اÌال، فمثًال  يفوالسيدات هلن eع واسع  !!أو بشكله إن كان بقوته أو بعينيه ،يفتخر بنفسه الذيكذلك 

صنع  نْ مَ  !!عزَّ وجلَّ هذا رزق ساقه هللا  !!َمن يستطيع أن ينجب مثل هذا الطفل؟ :Íتى بطفل هلا وتقول ملن حوهلا
!! ولد أو بنت؟ يألأمر ظاهر أو eطن eلنسبة  أي يف له دخلٌ  نْ ومَ ! لون الشعر؟ نْ ومَ ! ر الوجه؟صوَّ  نْ ومَ ! العينني؟

 á فال ينشغل اإلنسان °ذه األمور، ألن الشغل °ا من الدنياعزَّ وجلَّ الفضل كله ،.  
{  :صلي هللا عليه وسلمإذاً ال نسعى لذلك؟ ال، بل جيب أن نسعى لنتحقق بقوله  )))) َوَتَكاثـٌُر ِيف اَألْمَواِل َواَألْوالدِ   ((((

طريق حالل  يفوذلك ¨ن أسعى  .)رضي هللا عنهما ابن حبان عن عمرو بن العاص( } ِل الصَّاِلحِ نِْعَم املَاُل الصَّاِلُح َمَع الرَّجُ 
إذا كان عليه   عزَّ وجلَّ أستخدمها يوافق عليها شرع هللا، وُأخرج منه حق هللا  اليتأحله شرع هللا، ووسيلة التحصيل 

هل  !!ع الصلوات مع بعضها حبجة عدم وجود وقتزكاة، وال أنشغل به عن حقوق هللا وطاعة هللا، فال جيوز أن أمج
يديك، ماذا  يفوقتها ومجعت الدنيا ¨كملها  يفال، لو مل تؤدى الفرائض  !!هذا عذر يقبله هللا من اإلنسان يوم لقياه؟

  .سُتسأل عنها وترتكها لغريك ليتمتع °ا! ستصنع °ا عندما ترحل من هنا؟
اخللق، ألن احلاجة فيها مذلة  يلغىن نفسه عن سؤال اللئيم وعن احلاجة إاملسلم أن ُحيصل املال لي ليإذن جيب ع

فالبد . ]املنافقون٨[ ))  يـَْعَلُمونَ َني َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقَني الَوِ�َِّ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َولِْلُمْؤِمنِ  (( :وهوان، واملسلم دائمًا عزيز
هذه احلالة يصبح  يفوقتها،  يفعن اخللق، مع أداء الفرائض والطاعات  غنيهنفسه ¨ن يكون معه ما يُ  للمسلم أن يعزَّ 

 } َمْن بَـاَت كاالã ِمْن َعَمِلِه بَـاَت َمْغُفورًا َلهُ {  :صلي هللا عليه وسلمقول رسول هللا  يفمجعه عبادة ويدخل  الذياملال 
ُ عنهُ (   .)ابن عساكر عن املقدام بن معديكرب رضَي ا�َّ

ك معهم هو ؤ هل بقا!! الثانوية أو غري ذلك يفاملسجد ألبقى معهم أل�م  يف، لو تركت الصالة وكذلك األوالد
متحا\ت توفيق، فكما أن أوالدك ك هلم هو سبب التوفيق هلم، ألن االؤ من اجلائز أن يكون دعا!! هم؟حُ سينجِّ  الذي
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حىت تدعو هلم، ألن الدعاء أزكى هلم  وجلَّ عزَّ صلة áe  لييريدون منك أن تتابعهم، كذلك يريدون منك أن تكون ع
  .هللا يبقى لك ولد صاحل يدعو لك يلوإذا أردÅم أن يكونوا صاحلني حىت عندما تنتقل إ. وأنفع

هذه  يلكذلك جند اآلن انتشار املدارس والكليات األجنبية، والناس ُتدخل أوالدها فيها، إذا كانوا سيذهبون إ
الدين وفهموا أنه ال مانع من صداقة  ليلكن إذا مل حيافظوا ع .الدين فال ¨س ليع املدارس أو الكليات وسيحافظون

هذه  يف، وتعلموا العلمانية البحتة ألنه ليس هناك \حية دينية من بعيد أو قريب ياملسلم للمسيحية واملسلمة للمسيح
 ألين!! أرقى املناصب يفخترج واشتغل هم، حىت لو حقِّ  يفرت يات ال طائل منها، فهنا أكون قد قصَّ لاألماكن إال شك

َها ال َنْسأَُلَك (( :عزَّ وجلَّ العاملني  ضيعت عليه الدين، وأ\ املسئول األول لقول ربِّ  َوْأُمْر َأْهَلَك eِلصَّالِة َواْصَطِربْ َعَليـْ
  .]طه١٣٢[ ))ِرْزقًا حنَُّْن نـَْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة ِللتـَّْقَوى
إلرضاء رغباÅم أن أكسب من احلرام، كأخذ  يضيعوينهلم الناحية الدينية، وال  يفأو فاألساس كله أن أوفيهم و 

ه أحلَّ  الذيقدر وسعة احلالل  ليهلم حاجاÅم، املؤمن ميشى ع فيأشياء ينكرها شرع هللا ألك ليالرشاوى أو احلصول ع
U : هللا، يقولون يلو أهل الرجل الرجل إإذا كان يوم القيامة يشك{  :وسلم صلي هللا عليهله ذو اجلالل واإلكرام، قال 

 } كان يطعمنا من احلرام ومل يعلمنا أحكام ديننا: وما ذاك؟ فيقولون: ربنا خذ لنا حبقنا من هذا، فيقول رب العزة
  ).كتاب آداب النكاح–تفسري روح البيان وإحياء علوم الدين (

أن  :و»نيهما .تكون كل طلباÅم من احلاللأن  لياحلرص ع :إذن أنت مطالب أمام أوالدك بشيئني، أوهلما
 ربِّ  يعندما أفارق الدنيا وأكون بني يد يلاخللق والدين، حىت أجد ولد صاحل أو بنت صاحلة تدعوا  ليأربيهم ع

َر الزَّاِد  (( :أعمال اآلخرة وبضاعة اآلخرة يلالعاملني، إذا هاجر اإلنسان من هذه األمور إ  )) التـَّْقَوىَوتـََزوَُّدوْا فَِإنَّ َخيـْ
  ]البقرة١٩٧[

  .فهذه هجرة عالية

  هللاهللا  يليلاهلجرة إاهلجرة إ

، وهى اهلجرة بتوفيق هللا من  عزَّ وجلَّ مكون األكوان  يلمنها وهى أن يهاجر من الكونني إ ليوهناك هجرة أع
كالشهرة   عمل دنيا أيأن اإلنسان ال يقصد عند نية  أيeلنية،  أيهجرة قلبية،  يوجه هللا، فه يلالدنيا واآلخرة إ

ذكر  اليت األعلىاآلخرة، ولكن يقصد به وجه هللا، وهذه املعاملة  يفوالسمعة والرUء، وال يقصد به ثواب وال جنات 
َواْصِربْ نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن  (( :عليه أفضل الصالة وأمت السالمهللا فيها أهل الُصفة وقال فيهم حلبيبه ومصطفاه 

 .]الكهف٢٨[ )) اِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَههُ رَبـَُّهم eِْلَغدَ 

  (( :هللا يل، وهى هجرة األفراد الذين فروا إواألعلىعملهم كله طلبًا لوجه هللا، وهذه املعاملة األمجل واألكمل 
ْنُه نَِذيٌر مُِّبنيٌ    .]الذارUت٥٠[ )) َفِفرُّوا ِإَىل ا�َِّ ِإّينِ َلُكم مِّ

أن يراجع هجرته لينظر ماذا فعل فيها، ويرجع مرة أخرى ليهاجر  يبداية كل عام هجر  يفاإلنسان  ليإذن جيب ع
عام الكذب مثًال ومل أعد  يفهناك، فلو هجرت  كل عام ُخُلقًا سيئًا واحدًا ومل تعد إليه أبدًا U  يفمن جديد، فلو هجرت 



  أنواع اهلجراتوزي دمحم أبوزيد                                                               ف/ فضيلة الشيخ

  بعد صالة الجمعة القاھرة –حدائق المعادي  –محاضرة بمقر جمعیة الدعوة إلى هللا 

 م٢٠١٠/  ١٢/  ٣ھـ الموافق ١٤٣١ذي الحجة  ٢٧ 

منهج  ليفحافظ ع: (خالق احلبيبيوم أكون ختلقت فيه ¨ إليه مرة أخرى، مث هجرت خلقا آخر  وهكذا فسيأيت
  ]الفتح٢٩[ )) حمَُّمٌَّد رَُّسوُل ا�َِّ َوالَِّذيَن َمَعهُ  (( :يفويدخل ) العقد تنسق يفاملختار 

َأن  (( :لكن من يرتك نفسه مهًال ال يراجع أخالقه وال أعماله وال نياته فهذا سيندم وعند نَفسه األخري سيقول
  ]الزمر٥٦[ )) َلى َما فـَرَّطُت ِيف َجنِب ا�َِّ تـَُقوَل نـَْفٌس Uَ َحْسَرَتى ع

صلي ا مبيزان رسول هللا حىت يز�ُ  ،وأعماله وأحواله ،ونواUه وطواUه ،فالبد لإلنسان أن يراجع سلوكياته وأخالقه
  .هللا عليه وسلم

  آله وصحبه وسلم ليسيد\ دمحم وع ليهللا ع ليوص

************  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


