
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ُهَو اْلَعِزيُز   َرِّبي إِنَّهُ َوَقاَل إِِّني ُمَهاِجٌر إِىَل  }:  يقول اهلل تعاىل يف حمكم آياته عىل لسان نبيه إبراهيم عليه السالم 

ُه ُمَهاِجٌر ِدَياَر َقْوِمِه ِِلَنَّ اهللََّ أمره بمفارقة ديار َأْهِل اْلُكْفِر،   ،[26:  العنكبوت]{اْْلَكِيمُ  ُل ِهْجَرٍة   َأْعَلَن َأنَّ َوَهِذِه َأوَّ

ينِ  ُكوَن بِاهللَِّ  ِِلَْجِل الدي ِذي ََل َيْعُبُد َأْهُلُه اهللََّ إىل َمَكاٍن َلْيَس فِيِه ُمْْشِ  ، ِهْجَرة ِمَن اْلََْكاِن الَّ

جرة يف سبيل اهلل سنة قديمة، ومل تكن هجرة نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم بدعًا يف حياة الرسل لنرصة فال 

عقائدهم، فقد هاجر عدد من إخوانه من اِلنبياء قبله من أوطاهنم لنفس اِلسباب التي دعت نبينا للهجرة.  

حركتها، وقد قص علينا القرآن وذلك أن بقاء الدعوة يف أرض قاحلة َل خيدمها بل يعوق مسارها ويشل  

الكريم نامذج من هجرات الرسل وأتباعهم من اِلمم اْلاضية لتبدو لنا يف وضوح سنة من سنن اهلل يف شأن  

الدعوات يأخذ هبا كل مؤمن من بعدهم إذا حيل بينه وبني إيامنه، فالرصاع بني اْلق والباطل رصاع قديم 

نَا اهللَُّ    }جل :  وممتد : وهو سنة إلية نافذة ، قال عز و ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم بَِغْْيِ َحقٍّ إَِلَّ َأْن َيُقوُلوا َربُّ الَّ

فِيَها   ُيْذَكُر  َوَمَساِجُد  َوَصَلَواٌت  َوبَِيٌع  َصَواِمُع  َمْت  َلُدي بَِبْعٍض  َبْعَضُهْم  النَّاَس  اهللَِّ  َدْفُع  َكثًِْيا  َوَلْوََل  اهللَِّ  اْسُم 

َلَقِويٌّ َعِزيزٌ َوَلَينْرُصَ  ُه إِنَّ اهللََّ  َكَتَب اهللَُّ  }. وهذا الرصاع معلوم العاقبة قال تعاىل:  [40]اْلج ،    {نَّ اهللَُّ َمْن َينْرُصُ

 . [21]اْلجادلة: اآلية{َِلَْغلَِبنَّ َأَنا َوُرُسِِل إِنَّ اهللََّ َقِويٌّ َعِزيزٌ 

اِلوطان،    ليست  الجرة  لكن هجرة  عىل  وسلم   بلمقصورة  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  بينها  كام    الجرة 

ْجَرُة َحتَّى َتنَْقطَِع التَّْوَبُة َوَلَ َتنَْقطُِع التَّْوَبُة    قال عليه الصالة والسالم:  ماضية إىل قيام الساعة، ))َلَ َتنَْقطُِع اْلِ

َمْغِرهِبَا (( ْمُس ِمْن  َتْطُلَع الشَّ َما هَنَى اهللَُّ َعنْهُ ))  ، وحقيقة الجرة بينها اْلديث: َحتَّى  َمْن َهَجَر  (،  (َواْلَُْهاِجُر 

فحش   هجر  الطاعات،  إىل  اْلعايص  وهجر  الدى،  إىل  الضالل  وهجر  اإليامن،  إىل  الكفر  هجر  فالجرة 

ٌء َأْثَقُل يِف ): )صىل اهلل عليه وسلم  قال  القول  وبذئ الكالم إىل الطيب من القول وما يريض الرمحن،   َما ََشْ

 ((. ِميَزاِن اْلُْْؤِمِن َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن ُخُلٍق َحَسٍن َوإِنَّ اهللََّ َلَيْبَغُض اْلَفاِحَش اْلَبِذيَء 

 

 



 

 

 

هيجر  الجرة وأن    اْلسلم   أن  والغافلني،  معالغفلة  َسِعيٍد    يكون  َأبِى  فَعْن  واْلسبحني،  كثْيا  اهلل  الذاكرين 

وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهللَِّ  َرُسوَل  َأنَّ  اهللَِّ  ُسئَِل   قال:   اْْلُْدِريي  َيْوَم   َرُسوَل  اهللَِّ  ِعنَْد  َدَرَجًة  َأْفَضُل  اْلِعَباِد  َأيُّ 

اكَِرا  :َقاَل  ؟اْلِقَياَمةِ  اكُِروَن اهللََّ َكثًِْيا َوالذَّ  ((. ُت الذَّ

اْلسلم   هيجر  أن  ،الجرة  النداء  يسمع  وتكاسله حني  النوم  )نومه  من  خْي  عليه  ()الصالة  اهلل  صىل  َقاَل   )

تِهِ : )) وسلم ِة اهللَِّ َفاَل ُُتِْفُروا اهللََّ يِف ِذمَّ ْبَح َفُهَو يِف ِذمَّ  ((.  َمْن َصىلَّ الصُّ

اْلسلم   هيجر  أن  اِلخالقالجرة  القو  يسء  وغلظة  يتحىل  الطباع،  وأن  اآلخرين،  مع  التعامل  يف  لب 

اْلسنة   وسلمقال  باِلخالق  عليه  اهلل  )) صىل  َصائِِم  :  ْيِل  اللَّ َقائِِم  َدَرَجاِت  ُخُلِقِه  بُِحْسِن  ُيْدِرُك  اْلُْْؤِمَن  إِنَّ 

 ((. النََّهارِ 

َا }:  تعاىل  ه، وأن يكون مع اْلؤمنني الصادقني استجابة لقول العصاة اْلجاهرين الجرة أن هيجر اْلسلم   َيا َأهيُّ

اِدِقنيَ  الصَّ َمَع  َوُكوُنوا  اهللََّ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  َتَعاىَل:[119:التوبة  ]{الَّ َقاَل  آَياتِنَا  }،  يِف  خَيُوُضوَن  ِذيَن  الَّ َرَأْيَت  َوإَِذا 

هِ  َغْْيِ َحِديٍث  يِف  خَيُوُضوا  َحتَّى  َعنُْهْم  ا   َفَأْعِرْض  اْلَقْوِم َوإِمَّ َمَع  ْكَرى  الذي َبْعَد  َتْقُعْد  َفاَل  ْيَطاُن  الشَّ ُينِسَينََّك 

َحتَّى [ 68]اِلنعام:  {الظَّاْلنِِيَ  َمَعُهْم  َتْقُعْد  َفاَل   
ِ
َواَِلْستِْهَزاء ْخِرَيِة  بِالسُّ آَياتِنَا  يِف  َيَتَكلَُّموَن  كنَِي  اْلُْْْشِ َرَأْيَت  إَِذا   ،  

َخاٍل   َحِديٍث  يِف  ْرَت  َيْدُخُلوا  َتَذكَّ ُثمَّ  َمَعُهْم  َوَقَعْدَت  ْيَطاُن  الشَّ َأْنَساَك  َوإَِذا  بِآَياتِنَا،   
ِ
َواَِلْستِْهَزاء ْخِرَيِة  السُّ ِمَن 

 . مَفَغاِدْر ََمْلَِسُهْم َوََل َتْقُعْد َمَعهَ 

وا كِ } َوَقاَل تعاىل: ْغِو َمرُّ وا بِاللَّ وَر َوإَِذا َمرُّ ِذيَن ََل َيْشَهُدوَن الزُّ  [.72]الفرقان: {َراًما َوالَّ

ونَ  ََيُُْضُ ََل  ُْم  َأهنَّ مْحَِن  الرَّ ِعَباِد  ِصَفاِت  ِمْن  اهللُ  والباطل،  َذَكَر  اللهو  اْلَوْقِت، ف   َمالس  ِقيَمَة  ُيْدِرُكوَن  ُهْم 

وا َمَقاِديَر مِ  ْم يِف َهِذِه اْْلََياِة، َفَيْخَشْوَن َأْن خَيََْسُ ُه َرْأُس َماِلِ ِقيِق ِرْبٍح بَِعَمٍل َوَيْعَلُموَن َأنَّ ْم ُدوَن ََتْ ْن َرْأِس َماِلِ

 َصالٍِح. 

تعاىل:   قال  تعاىل،  اهلل  هبا وجه  وابتغى  وإغراءاهتا،  الدنيا  هجر  من  َوََل  }اْلهاجر:  ْنَيا  الدُّ اْْلََياُة  نَُّكُم  َتُغرَّ َفاَل 

نَُّكْم بِاهللَِّ اْلَغُرورُ   .  [33: لقامن ]{َيُغرَّ

صىل اهلل   قالوشمر عن ساعد اجلد والعمل، وعمل بأسباب الكسب اْلالل،    البطالة، اْلهاجر: من هجر  

ِمْن  قال أيضًا : ))و  ((إن اهلل َيب العبد اْلحرتف))عليه وسلم:   َيْأُكَل  َأْن  ا ِمْن  َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ َخْْيً َما 

 ((. اَلُم َكاَن َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدهِ َعَلْيِه السَّ  َعَمِل َيِدِه ، َوإِنَّ َنبِيَّ اهللَِّ َداُودَ 



 

 

 

اْلَوَداِع   ِة  َحجَّ يِف  وسلم  عليه  اهلل  صىل  َوَأْنُفِسِهمْ   ))َقاَل  ْم  َأْمَواِلِ َعىَل  النَّاُس  َأِمنَُه  َمْن  بِاْلُْْؤِمِن  ُكْم  ُأْخِِبُ  ، َأَلَ 

َواْلَُْهاِجُر َمْن َهَجَر اْْلََطاَيا    ،اِهُد َمْن َجاَهَد َنْفَسُه ِِف َطاَعِة اهللَِّ َواْلُْجَ   ،َواْلُْْسلُِم َمْن َسلَِم النَّاُس ِمْن لَِسانِِه َوَيِدهِ 

ُنوَب   ((. َوالذُّ

الزمن   هذا  يف  لألسف  اْلسلمني  من  واَلضطهاد  كثْي  الظُّلم  عن  بعيًدا  واَلستبداد؛و   هياجرون    الَقمع 

الكريم:   الرسول  الدنيا حتى َل ندخل يف حديث  الغرب ِلجل  فلنحرص أَل يكون تفكْينا فقط يف بالد 

ْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إِىَل اهللَِّ َوَرُسولِِه َفِهْجَرُتُه إِىَل اهللَِّ َوَرُسولِِه، اكل ِإِنَّاَم اِلَْعاَمُل بِالنييَِّة، َوإِنَّاَم ل ))

ُجَها، َفِهْجَرُتُه إِىَل َما َهاَجَر إَِلْيهِ وَ  لنحرص عىل تصحيح  ((، فَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إِىَل ُدْنَيا ُيِصيُبَها َأِو اْمَرَأٍة َيَتَزوَّ

 . دنيا نصيبهاوليس فقط ِلجل  وإخالص القصد هلل لكي تكون هجرتنا إىل اهلل ورسوله، النية، 

 واْلمد هلل رب العاْلني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


