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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد 
 مغاغة ػ مسجد اإلماـ أيب العزائم 

 برنامج فتاوى اذلجرة أسئلة 
 ىػ 6437 ـاحملر  3موافق  66/61/5165

 
يعلم أنه سيهاجر من مكة  صلى اهلل عليه وسلَّمهل كان رسول اهلل السؤال الثالث: 

 إلى المدينة؟
من حلظة ما نزؿ أنو سيهاجر من مكة إىل ادلدينة كاف يعلم   صلى اهلل عليو وسلَّمرسوؿ اهلل 

 وقلت:  نساء ىناوأنا ذكرت ىذا الكالـ يف درس العليو الوحي، 
ا رضي اهلل عنهأنو دلا نزؿ عليو الوحي وحدث لو رجفة وزلزلة أخذتو السيدة خدجية 

السابقة،  وقارئًا للكتب السماوية: تعاىل نذىب إىل إبن عمي ورقة بن نوفل وكاف عادلًا وقالت
ىو الناموس ودلا قصَّ عليو ما رآه ػ قاؿ: إف ىذا يعين الوحي وسيدنا جربيل نزؿ بو ػ إف ىذا 

الذي كاف ينزؿ على موسى وعيسى وأنت نيب ىذه األمة، وليتين أكوف فيها جزعًا ػ يعين شاباً 
إال وأخرجو بو سلت ىم؟ قاؿ: ما أُرسل نيبٌّ مبثل ما أُر  خمرجيَّ فتياً ػ حني خيرجك قومك، قاؿ: أو 

 قومو.
 صلى اهلل عليو وسلَّمكاف رسوؿ اهلل   ندما اشتد إيذاء الكفار للمؤمنني،اذلجرة عوقبل 

ىم، مث بعد ذلك قاؿ:  َرِتُكم ، َدارَ  أُرِيتُ  َقد   }ُيصربر َ  خَن لٍ  َذاتَ  َسب َخةً  َرأَي تُ  ِىج  ِ  بني   {اَلبَػتَػني 
 صحيح البخاري

يف رحلة اإلسراء، األمني جربيل اين ادلكاف بنفسو دلا أخذه وكانت اإلشارة إىل يثرب وع
 .ىجرتك وضعقاؿ: ىنا م فقاؿ لو: إنزؿ ىاىنا، فقاؿ: وما ىذا يا جربيل؟

 مكاف ىجرتك فانزؿ وعاينها، فهل كاف يعلم أـ ال؟  ىذا
 كن فيكوف عز وجل. فهذا دلن يقوؿ للشيئ يد الوقتكاف يعلم أنو سياىجر لكن حتد

 
 فرد والمجتمع.؟ل: كيف ُتصلح الهجرة في العصر الحالي لرابعالسؤال ال
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ولذلك ما يردده نفى اذلجرة ادلكانية بعد عصره وزمانو،  صلى اهلل عليو وسلَّمالرسوؿ  
والفالين، ال  يف ادلكاف الفالين البعض من ادلتأسلمني والذي يقوؿ: ىاجر إىل الدولة اإلسالمية

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ  مكانية يف زماننا ىذا،توجد ىجرة 
َرةَ  ال)  ( صحيح البخاريالَفت حِ  بَػع دَ  ِىج 

 :صلى اهلل عليو وسلَّموما ىي اذلجرة يف زماننا ىذا؟ قاؿ بالشباب، فهؤالء يغرروف 
هاِجرُ  ويِده لسانِو ِمن ادلسِلموفَ  سِلم َمن وادلسِلمُ  النَّاسُ  أِمنو َمن ادلؤِمنُ )

ُ
 ىاَجر َمن وادل

 ( صحيح ابن حبافبوائَقو جارُه يأَمنُ  ال عبدٌ  اجلنَّةَ  يدُخلُ  ال بيِده نفسي الَّذيو  السُّوءَ 
فيهجر الكذب ويلتـز  ذبهنى عن الكى اهلل عنو، ربنا من ادلهاجر؟ من يهجر كل ما هن 

 ،الظلماخليانة، فيهجر اخليانة ويلتـز باألمانة، ربنا عز وجل هنى عن بالصدؽ، ربنا هنى عن 
 اٍف ويف أى مكاف.مموضع يف أى ز أى ويستمسك بالعدؿ يف  فيهجر الظلم

ويتمسك بالفضائل اليت طالبنا هبا  يت هنى عنها اهلل ويهجرىانظر كل األشياء الوىكذا ي
 ، فهذا ىو ادلهاجر يف ىذا الزماف.صلى اهلل عليو وسلَّمكاف عليها سيدنا رسوؿ اهلل اهلل، واليت  

 
خ رسول االسؤال الخامس:   مبدأ التعايش السلمي  صلى اهلل عليه وسلَّمهلل كيف رسَّ

 في مجتمع المدينة المنورة؟
حروبًا وال إراقة دماء  ريدال ي ،كاف داعيًا إىل السالـ  صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسوؿ اهلل 

من ادلسلمني، وجزءاً  جزءاً ىاجر إىل ادلدينة، وجد ادلدينة فيها  فعندماوال تعدري على احلرمات، 
كانوا قد   ،ًا من اليهود وكانوا ساكنني ادلدينةوجزء، ومنهم ما زاؿ وثنياً ادلسلمتني القبيلتني من 

 ماذا يفعل؟يكوف منهم، و يخرج من ىذا ادلكاف سذىبوا إىل ىناؾ على زعم أف نيب آخر الزماف 
ػ معاىدة بينو امسها وثيقة ادلدينة،  شيٍئ عملو بعد ىجرتو عمل وثيقة يعين معاىدة أوؿ

  :اليهود بنيو ػ معو األنصار و 
إذا إعتدي أحٌد على ادلدينة فكلهم أننا نكوف معًا نسامل من يسادلنا، ونعادي من يعادينا، 

وإذا حدثت خالفات حيتكموف إىل رؤوسهم أحد، جيتمعوف للدفاع عنها، وال يعتدوف على 
 سالـ.و  دٍّ ووئاـٍ ويقوموف بالُصلح فيما بينهم، وأف تتم ادلعامالت بينهم يف و 
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مع اليهود مع أف اليهود يكرىوف اإلسالـ بنص كتاب وثيقة عملها رسوؿ اهلل  أوؿفكانت  
 اهلل عز وجل، دلاذا؟ لُيعرفنا أف اإلسالـ يدعو إىل السالـ ػ ديٌن أصلو يدعو إىل السالـ.

 
 السؤال السادس: لماذا جعل اهلل لإلسالم تقويماً خاصَّاً به؟

اذلجرية، ىو التقومي الشرعي الذي يتوافق مع السنن اإلذلية، التقومي اذلجري وىي السنة 
تسعة وعشرين يومًا السنة اذلجرية الشهر فيها ولذلك جعل اهلل عليو كل التشريعات اإلسالمية، 

 كيف؟  ػ يوماً، وىي تسري مع السنن اإلذلية 355أو ثالثني يوماً، والسنة كلها حوايل 
يوماً،  59يومًا أو  58أف دورة ادلرأة الشهرية تأتيها كل  قدَّر اهلل وىو قديرٌ دورة ادلرأة: 
 النمط. ف متشي على ىذافالبد لألحكاـ أ

الشهور العربية، وال أو للمطلقة حُتسب على أساس   عنها زوجها،إف كانت للمتوىف :والعدة
 إلذلية.لسنن ااشهور ادلوافقة لألهنا اشأف لنا بالشهور ادليالدية، 

 مرتبطة دئماً بالسنة اذلجرية.  اكذلك كل األحكاـ التشريعية جتدى
إذا بلغ ادلاؿ عنده  اً ىجري اً رد أف خُيرج عن مالو زكاة، البد وأف خيتار شهر من يُ الزكاة: 

ف جنيهًا اآلف وصل معو ىذا ادلبلغ بعد أل 54جرامًا ذىبًا يعين حوايل  85والنصاب  النصاب،
  .، ألف ادلواسم اإلسالمية يف الشهور اذلجريةكاةو الز ُيخرج عنفأف دير عليو سنة ىجرية 

ُحصفاء، فكاف معظمهم جيعل زكاتو يف  صلى اهلل عليو وسلَّمأصحاب رسوؿ اهلل  فكاف
فيتفرَّغ لطاعة الرمحن عز وجل، ليسرتيح الفقري من عناء العمل يف شهر رمضاف، شهر شعباف، 

 التشريع كلو مع السنة العربية.فالبد أف متشي مع السنني العربية ألف 
عطانا ادلثل يف يوماً، وربنا أ 66حوايل لسنة ادليالدية؟ واالسنة العربية لفرؽ العددي بني ما
 القرآف:

 الكهف(.55) "َوَلِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثالَث ِمَئٍة ِسِنيَن َواْزَداُدوا ِتْسًعا"
ثالث مائة ومل يستيقظوا إال بعد نـو لقى عليهم الالكهف وربنا أىؤالء اجلماعة مكثوا يف 

 .فلما حنسبهم جندىم ثالمثائة سنة وتسعة ىجريةمشسية، سنة 
 هلل،فرتة من الفرتات أكوف مدينًا  يَّ ت الزكاة بالسنني ادليالدية، فسيأتيين علفلو أخرج 
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 كيف ُأخرج الزكاة؟الزكاة،   مل ُأخرج فيهاو سنتني سنة أ عليَّ  يكوفأليس كذلك؟  
 سنني اذلجرية.على ال

 واحلج مرتبط بالسنني اذلجرية.واحلج: 
سنة السنة اذلجرية امسها ال، ولذلك كل تشريعات اإلسالـ مرتبطة بالسنني اذلجرية

 التشريعية.
مل  صحاب رسوؿ اهللإف كاف أيضًا أغريه، و لجعلها حلساب العمر أو والسنة ادليالدية إ

 ا هبا.يكونوا حيسبو 
رية يساوي ستني سنة ميالدية، سنة ىج 63 عاش كم سنة؟ من يعرؼ سيدنا رسوؿ اهلل

لكن يعين ثالثة وستني سنة،  لسنة العربيةلى اعُحسبت ثالث سنوات، ففي الكتب  فرؽ
 الشمسية يكونوا ثالثة وستني سنة. اتباحلساب

 فاحلسبة كلها تشريعية على السنني واألشهر اذلجرية.
 

نْ َيا َحَسَنًة  ِفي اهللِ  َوالَِّذيَن َهاَجُروا"السؤال السابع:  ُهْم ِفي الدُّ ئَ ن َّ ِمْن بَ ْعِد َما ظُِلُموا لَُنبَ وِّ
ُر َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ   النحل(.46) "َوالْجُر االِخَرِة َأْكب َ

 ما الهجرة في اهلل؟ وما الفرق بينها وبين الهجرة في سبيل اهلل؟
 ف:نور القرآت من ىذا الكالـ وضحناه قبل ذلك وموجود عندكم يف كتاب نفحا

 أنواع اذلجرات: 
 ىجرة بأمر اهلل: أواًل: 

إىل صلى اهلل عليو وسلَّم وىذه كانت من ادلوطن الذي يسكن فيو مر اهلل، رة بأىناؾ ىج
 دلنورة قبل إنتهاء الزمن الذي قاؿ فيو النيب:اادلدينة 
َرةَ  ال)  ي( صحيح البخار ونِيَّةٌ  ِجَهادٌ  وَلِكن   الَفت حِ  بَػع دَ  ِىج 

هاجر إىل للطاعات، اإلنساف يهجر ادلعاصي ويوىي يف زماننا اذلجرة من ادلعاصي 
 الطاعات.

 ىجرة بفضل اهلل:ثانياً: 
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ف اإلنساف يهجر األعماؿ الدنية والدنيئة  فضل اهلل من الدنيا إىل اآلخرة، أبوىناؾ ىجرة  
ار اآلخرة، فيهجر الكسل كلها، وتكوف أعمالو كلها يف األعماؿ اليت توصرل إىل السعادة يف الد

الغفلة ويكوف دائمًا يذكر اهلل قياماً ويهجر اخلموؿ، ويهجر التقاعد ويهجر التواين ويهجر 
 وقعوداً وعلى جنبو، ومشغواًل بطاعة اهلل عز وجل.

 ىجرة بتوفيق اهلل:ثالثاً: 
صد يقولكن  الثواب،يقصد بالعمل ال من الدنيا واآلخرة إىل اهلل، يعين يهاجر وفيها 

  ز وجل.بالعمل وجو اهلل ع
والثواب  فهذا يريد اآلخرةالعمل ويريد الثواب الذي جهزَّه لو اهلل عز وجل يعمل فهناؾ من 

 يف اجلنة.
 ومجاعة أخرى يريدوف هبذا العمل وجو اهلل وربنا قاؿ فيهم يف كتاب اهلل:

 .الكهف(58) "ِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَههُ َواْصِبْر نَ ْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن رَب َُّهْم بِاْلَغَدا"
ُيصلح النية فتتحوؿ النية من طلب الدنيا إىل وأف  قلبية بالنية،وكلها امسها ىجرة معنوية 

 .خرة إىل طلب وجو اهلل عز وجلآلطلب اآلخرة، ومن طلب ا
 .ف نكوف من أىل ىذه اذلجرة أمجعنيأنسأؿ اهلل عز وجل 

 قولوا مجيعاً:
 وعزمنا على أننا ال نعود إىلىل اهلل ورجعنا إىل اهلل وندمنا على ما فعلنا وعلى ما قلنا، تبنا إ

ل شيٍئ خيالف دين ذنٍب أبدا، وبرئنا من شرور أنفسنا وسيئات أقوالنا وقبائح أعمالنا، وك
 عبده ورسولو.حممداً ف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ونشهد أف سيدنا اإلسالـ ونشهد أ

 ى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّموصل
 

 
 

 


