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 هجرة القلوب إىل عالم الغيوب

 إعداد الشيخ /السيد مراد سالمة 

 أمة اإلسالم كل عام أنتم خبري فقد هل علينا هالل شهر احملرم لنستقبل عاما جديدا ونودع عام قد انصرمت أيامه ومضت لياليه 

 {الغيوب عالم إىل القلوب هجرة}وحديثنا يف هذا اللقاء عن 

 فما هي اهلجرة؟ وما هي أنواعها؟

 وكيف تهاجر القلوب إىل عالم الغيوب؟

 بقلوبنا؟ -نا صلى اهلل عليه وسلموكيف نهاجر إىل رسول

 وكيف نهجر املعاصي والذنوب؟

 إخوة اإلميان:

 وأضعُف القميِص َحْمِل عن أَلْعَجُز...  وإنين فيك احُلب جباَل محلُت 

 َتْكُلُف الٌروح ِبِه شيٌء ولكنه...  مساحٍة من وال ُحْسٍن من احلٌب وما 

: املدثر] {َفاْهُجْر َوالرُّْجَز}: تعاىل يقول بلد، إىل بلد من أو حال، إىل حال من االنتقال أو آخر، إىل شيء ترك لغة تعين فاهلجرة

 [. 01: املزمل] {َجِمياًل َهْجًرا َواْهُجْرُهْم}: أيًضا وقال ،[5

 . املادية اهلجرة هي وهذه اإلسالم، بالد إىل الشرك بالد من االنتقال االصطالحي مبعناها وتعين

 األوىل من أفضل الثانية املرحلة تعترب حبيث أخرى، مرحلة إىل مرحلة من اإلسالمية بالنفسية االنتقال فتعين الشعورية اهلجرة أما

 .لةالدو مرحلة إىل الدعوة مرحلة من اإلسالمية بالدعوة كاالنتقال هلا مكملة تعترب أو الوحدة، حالة إىل التفرقة حالة من كاالنتقال

 :اثنني نوعني إىل اهلجرة تقسيم إخوة اإلسالم ميكن

 هو وهذا الطاعة، إىل املعصية ومن السنة إىل البدعة ومن اإلسالم إىل الكفر من اهلجرة وهي 

 وأن وحبًا، ورجاًء خوفًا بالعبادة وإفراده وتوحيده به باإلميان تكون تعاىل اهلل إىل اهلجرة ألن ورسوله، اهلل إىل اهلجرة مقتضى
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 فيما عوق كلما اهلجرة لتجديد والتوبة االستغفار من يكثر وأن والكبائر، املعاصي جيتنب وأن وكبريه، صغريه الشرك جيتنب

 .واالستغفار التوحيد هو النجاة مفتاح كان ولذلك مسريتها، يضعف

 واآلراء األهواء مجيع على وتقدميها إليها والتحاكم وحتكيمها سنته باتباع تكون وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل واهلجرة

 .اإلسالم أمر عليها ليس اليت واحملدثات البدع ونبذ واألذواق،

 .اإلطالق على وأفضلها اهلجرات أشرف وهذه املدينة، يف وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل اهلجرة-أ 

 .ذلك بيان وسيأتي واألوضاع الظروف باختالف حكمها خيتلف وهذه اإلسالم دار إىل الكفر دار من اهلجرة-ب

 .معًا هلما أو منهم ِحمية أو هلم زجرًا ومباعدتهم ومقاطعتهم مبفارقتهم والبدع األهواء أهل وهجرة واملعاصي الذنوب أهل هجرة-ج

: يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت: قال عمرو بن اهلل عبد فعن الفنت ظهور عند الزمان آخر يف الشام إىل اهلجرة-د 

 تقذرهم أرضوهم، تلفظهم أهلها، شرار األرض يف ويبقى إبراهيم مهاجر ألزمهم األرض أهل فخيار هجرة، بعد هجرة ستكون))

  وأهله الشام مناقب ختريج يف األلباني وحسنه داود أبو أخرجه (واخلنازير القردة مع النار وحتشرهم اهلل، نفس

ما أحوجنا يف هذه الفرتة العصيبة إىل أن نهاجر إىل اهلل تعاىل من الشك إىل اليقني، فالذي ينظر إىل أحوال كثري من شبابنا لريى  

 عالمات احلرية على وجوههم حيث يرون أن الباطل قد انتفش واحلق قد انقشع يرون للباطل جولة والتباعه صولة 

 ني خيتطفهم الناس من حوهلم يرون املسلمني يف ربوع األرض مستضعف

 فيتطرق الشك إىل القلوب ويوسوس الشيطان هلم مبا تنفطر له السماوات وتنشق من هوله األرض وختر اجلبال من عظمه هدا 

 فبعضهم يقولون السنا على احلق؟

 أليسوا هم على الباطل؟

 أليس اهلل هو امللك العدل فاين العدل مما يكال لالمة اإلسالمية 

 : هيا بنا نهاجر إىل ارض اليقني وإىل أرض الثقة باهلل تعاىل اجلواب

 ِلَقْوٍم َلَبَلاًغا َهَذا ِفي ِإنَّ( 015) الصَّاِلُحوَن ِعَباِدَي َيِرُثَها اْلَأْرَض َأنَّ الذِّْكِر َبْعِد ِمْن الزَُّبوِر ِفي َكَتْبَنا َوَلَقْد}يقول اهلل جل يف عاله 

 [011 ،015: األنبياء] {َعاِبِديَن
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 َقْبِلِهْم ِمْن الَِّذيَن اْسَتْخَلَف َماَك اْلَأْرِض ِفي َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم الصَّاِلَحاِت َوَعِمُلوا ِمْنُكْم آَمُنوا الَِّذيَن اللَُّه َوَعَد }ووعده احلق –ويعد سبحانه 

 ُهُم َفُأوَلِئَك َذِلَك َبْعَد َكَفَر َوَمْن َشْيًئا ِبي وَنُيْشِرُك َلا َيْعُبُدوَنِني َأْمًنا َخْوِفِهْم َبْعِد ِمْن َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم َلُهْم اْرَتَضى الَِّذي ِديَنُهُم َلُهْم َوَلُيَمكَِّننَّ

 [55: النور] { اْلَفاِسُقوَن

 ديث كما يف ح :له ليقول يومًا مكة يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل األطهار شبابنا كتحمس متحمس صحابي جاء لقد واهلل

 أال لنا نصرتست أال فقلنا الكعبة ظل يف لهً  بردة متوسٌد وهو {وسلم عليه اهلل صلى} اهلل رسول إىل شكونا قال األرت بن خباب عن

 نصفني يجعلف رأسه على فيوضع باملئشار يؤتى ثم فيها فيجعل األرض يف له فيحفر الرجل يؤخذ قبلكم من كان قد فقال لنا تدعو

 إىل صنعاء من الراكب يسري حتى األمر هذا اهلل ليتمن واهلل دينه عن ذلك يصده ما وعظمه حلمه دون ما احلديد بأمشاط وميشط

 أخرجه البخاري ومسلم .تستعجلون لكنكم غنمه على والذئب اهلل إال خياف ال موت حضر

 اهلل صلى اهلل رسول مسعت:  قال ، الداري متيم عن اهلوى عن ينطق ال من ووعد اهلل، وعد ذلكم واهلل اصربوا،! الشباب أيها

 أو زيزع بعز ، الدين هذا اهلل أدخله إال وبر وال مدر بيت اهلل يرتك وال ، والنهار الليل بلغ ما األمر هذا ليبلغن:  يقول وسلم عليه

 .الكفر به اهلل يذل وذال ، اإلسالم به اهلل يعز عزا ، ذليل بذل

 كان من أصاب ولقد ، والعز والشرف اخلري منهم أسلم من أصاب لقد ، بييت أهل يف ذلك عرفت قد:  يقول ، الداري متيم وكان

 الداري متيم حديث من اإلسناد صحيح حديث وهو له واللفظ الطرباني و أمحد رواه واجلزية واحلديث والصغار الذل كافرا منهم

 .عنه اهلل رضي

 الرَُّسوُل َيُقوَل َحتَّى َوُزْلِزُلوْا َوالضَّرَّاء ْأَساءاْلَب مَّسَّْتُهُم َقْبِلُكم ِمن َخَلْوْا الَِّذيَن مََّثُل َيْأِتُكم َوَلمَّا اْلَجنََّة َتْدُخُلوْا َأن َحِسْبُتْم َأْم} تعاىل: قال

 البقرة سورة( 402) {َقِريٌب الّلِه َنْصَر ِإنَّ َأال الّلِه َنْصُر َمَتى َمَعُه آَمُنوْا َوالَِّذيَن

 من بالذين فعل كما ا،ومتتحنو وختتربوا ُتبَتُلوا أن قبل { اْلَجنََّة َتْدُخُلوا َأْن َحِسْبُتْم َأْم}: تعاىل يقول: اهلل رمحه كثري ابن يقول

 واألسقام، األمراض؛: وهي { َوالضَّرَّاُء اْلَبْأَساُء َمسَّْتُهُم َقْبِلُكْم ِمْن َخَلْوا الَِّذيَن َمَثُل َيْأِتُكْم َوَلمَّا }: قال وهلذا األمم؛ من قبلكم

 .والنوائب واملصائب واآلالم،

 والربيع، والضحاك، وقتادة، واحلسن، اهَلْمداني، وُمّرة جبري، بن وسعيد وجماهد، العالية، وأبو عباس، وابن مسعود، ابن قال

 .الّسقم { َوالضَّرَّاُء }: عباس ابن قال. الفقر { اْلَبْأَساُء }: َحّيان بن ومقاتل والّسدي،

 عظيًما، امتحاًنا وامتحنوا شديًدا، زْلزاال األعداء من َخْوًفا { َوُزْلِزُلوا }

 إليه كافش آخر أتاه ثم الفاقة. إليه فشكا رجل أتاه إذ اهلل رسول عند أنا بينما"  حامت: بن عدي قال ابشروا وأملوا فالنصر قريب:

  عنها. أنبئت وقد أرها مل قلت: احلرية؟ رأيت هل عدي يا فقال: السبيل، قطع
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 حياة بك طالت ولئن...  اهلل إال أحدًا ختاف ال بالكعبة تطوف حتى احلرية من ترحتل الظعينة لرتين حياة بك طالت إن فقال:

 كسرى. كنوز لتفتحن

 هرمز؟ بن كسرى قلت: 

 تتحاف فيمن وكنت اهلل، إال ختاف ال بالبيت تطوف حتى احلرية من ترحتل الظعينة فرأيت عدي: قال هرمز، بن كسرى قال: 

 أمحد أخرجه هرمز " بن كسرى كنوز

 من األمم عليكم تداعى أن يوشك: » - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال: قال- عنه اهلل رضي- ثوبان عن أمحد اإلمام روى

 السيل اءكغث غثاء ولكنكم كثري يومئٍذ أنتم: »قال يومئٍذ؟ بنا قلٍة أمن اهلل رسول يا قلنا «قصعتها على األكلة تداعى كما أفق كل

 «املوت وكراهية الدنيا حب: »قال الوهن؟ وما: قالوا «الوهن قلوبكم يف وجيعل عدوكم قلوب من املهابة تنزع

 الدنيا، اجل ومن وللدنيا الدنيا باسم حياتنا فان حالنا، ما صار إليه وهذا

 اهلل باسم حياتنا تكون ويوم اإلسالم، ألمة اهلل نصرة منع يف السر هو وهذا

 .بعزيز اهلل على ذلك وما نصر اهلل سيأتي اهلل ويف وهلل

 النصر ومي أتبكي: له فقالوا يبكى، جلس املتوسط البحر جزر املسلمون فتح ملا عنه اهلل رضي الدرداء أبو اجلليل الصحابي هو ها

 فقال الدرداء؟ أبا يا

 فانتصرنا رقابهم من اهلل فمكننا اهلل عصوا-الكفار-هؤالء حال على أبكي نعم

 .علينا فينتصروا رقابنا من اهلل فيمكنهم اهلل فيه نعصي الذي اليوم يأتي أن وأخشى عليهم

 الدنيا حب قلوبكم من أخرجوا: يقول وكان هاربها، نام الناِر مثَل وال طالبها، نام اجلنة مثَل رأيت ما: يقول حيان بن هرم كان

 (4/001. )اآلخرة حب قلوبكم وَأدخلوا

 .بغرِيها تبيعوها فال ألنفِسكم مثنًا اجلنَة جعَل تعاىل اهلَل إنَّ: احلنفية بن حممد قال

 قلبه من اآلخرة حب خرج وسرته الدنيا أحب من احلسن قال

 الدنيا ***مجعتهم معشر من وما الدنيا على قلبهنأسى من اآلخرة حب خرج وسرته، الدنيا أحب :من اهلل عبد بن عون وقال 

 يتفرقوا فلم

 والبقوا بقني فما الكنوز كنزوا *** األىل اجلبابرة األكاسرة أين
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 ضيق حلد فحواه ثوى ***حتى جبيشه الفضاء ضاق من كل من

 األمحق لديه مبا واملستغر ***. نفائس والنفوس آت فاملوت

 هجرة الصحابة والتابعني من حب الدنيا إىل حب اآلخرة

 اهلل وجه نلتمس وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع هاجرنا: "  قال عنه اهلل رضي األرت بن خباب ومسلم عن البخاري روى

 ، نهع اهلل رضي عمري بن مصعب منهم ، شيئًا ـ الدنيا يف يعين ـ أجره من يأكل مل مات من فمنا ، اهلل على أجرنا فوقع ، تعاىل

 اهلل صلى اهلل رسول فأمرنا ، رأسه بدا رجليه غطينا وإذا ، رجاله بدت رأسه بها غطينا إذا فكنا ، منرة وترك ، أحد يوم قتل

 " يهذبها فهو منرته له أينعت من ومنا األذخر، من شيئًا رجليه على وجنعل ، رأسه نغطي أن وسلم عليه

 . يقطفها:  يهذبها ـ الصوف من ملون كساء والنمرة

 ادةالشه ميادين يف يتقدموا أن ، اآلخرة طلب يف وصدقوا ، املوت وكراهية الدنيا حب من ختففوا حني الرجال هؤالء استطاع هكذا

 ، املتقون وعد اليت اجلنة ريح املعركة أرض عند جيدون ، قلوبهم اهلل لقاء إىل بالشوق خفاقة رؤوسهم مرفوعة شفاههم بامسة ،

 . يرزقون ربهم عند أحياء وهم للشهداء كتبت اليت احلياة عبري ويتنسمون

: - لموس عليه اهلل صلى-قال بدر غزوة يف املسلمني من املشركون دنا عندما ذلك يف األمثلة أروع لنا يضرب احلمام بن عمري هو وها

 السماوات عرضها جنة إىل قوموا:" قريش مشركي منهم دنا عندما ألصحابه قال النيب أن هريرة أبي طريق من بسنده مسلم روى"

 فقال بخ، بخ: ، قال"نعم""قال  ؟ واألرض السماوات عرضها جنة! اهلل رسول يا: األنصاري احلمام بن عمري فقال" واألرض

 :قال أهلها من أكون أن رجاء إىل اهلل رسول يا واهلل ال: قال" بخ بخ قولك على حيملك ما: "- وسلم عليه اهلل صلى -اهلل رسول

 طويلة، حلياة إنها هذه متراتي آكل حتى حييت أنا لئن: قال ثم منهن يأكل فجعل قرنه من مترات فأخرج" أهلها من فإنك"

 مسلم رواه" قتل حتى قاتل ثم التمر من معه كان مبا فرمى

 - بكر قال أبو

 على احرص: )  املرتدين حملاربة مسريه غداة ، الوليد بن خالد- عنه اهلل رضي

 ، هلرقل يقول جعله مما ، الوصية هلذه عملية ترمجة الكرام الصحابة من وجنده خالد حياة فكانت ، احلياة( لك توهب املوت

 :فارس مرازبة إىل احلرية زمن الوليد بن خالد كتب: قال الشعيب عامر فعن الريموك معركة قبيل
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 ال الذي اهلل إليكم أمحد فإني بعد أما اهلدى، اتبع من على سالم فارس، مرازبة إىل الوليد بن خالد من الرحيم الرمحن اهلل بسم

 وأجيبوا الذمة، مين فاعتقدوا هذا كتابي جاءكم فإذا كلمتكم بني وخالف مجعكم وفرق خدمتكم فض الذي هلل احلمد هو، إال إله

 صحيح إسناده: البريوتي معاوية أبو قال) .احلياة حبكم املوت حيبون بقوم أتيتكم تفعلوا مل فإن اجلزية، إىل

 فكم من مصلي يصلي ليقال عنه مصلي 

 وكم من احلاج حيج ليقال عنه حاج 

 وكم من متصدق يتصدق ليقال عنه جواد 

 وكم من قارئ للقران يقرا ليقال عنه قارئ

 وكل هذا من الرياء الذي يرده رب األرض والسماء 

 يهف فأشرك عمال عمل من الشركاء خري أنا قال: وتعاىل تبارك ربه عن يرويه وسلم عليه اهلل صلى النيب َعن ُهَريرة، أبي َعن 

 .أشرك للذي وهو بريء منه فأنا غريي

 هاجر بقلبك إىل ارض اإلخالص، فاإلخالص مسك والرياء جيفة 

 .فيميله هوى وال فيفسده، شيطان وال فيكتبه، َملٌك ال يعلمه العبد، وبني تعاىل اهلل بني سرٌّ اإلخالص: اجلنيد قال

 ع؟  الصغرية األهواء من جترده وضمان؟  القلب اجتاهات ولتصحيح

 األعمال إمنا يقول سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت قال عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر حفص أبي املؤمنني أمري عن

 وأ يصيبها لدنيا هجرته كانت ومن ورسوله اهلل إىل فهجرته ورسوله اهلل إىل هجرته كانت فمن نوى ما امريء لكل وإمنا بالنيات

 .«ومسلم البخاري رواه إليه هاجر ما إىل فهجرته ينكحها امرأة

 اهلل وجه يبتغي يصّلي رجال أرأيت عنه، أسأل عّما أنبئين: فقال الّصامت، بن عبادة إىل رجل جاء: »حوشب بن شهر قال 

 . «حيمد؟ أن وحيّب

 «فيه لي حاجة ال كّله له فهو شريك معي له كان فمن شريك خري أنا: يقول تعاىل اهلل إّن شيء، له ليس: »عبادة فقال

 ما أحوجنا عباد اهلل أن نهاجر من تلك املهلكة املضلة اليت هي داء األمم من قبلنا 

 ترى ملاذا يهجر األخ أخاه؟
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 ترى ملاذا العداوة والشحناء بني األصحاب واألصدقاء واجلريان؟

 وتقاطعنا وتقاتلنا؟ترى ملاذا تدابرنا 

 اجلواب أننا مازلنا يف تلك األرض املهلكة املفسدة 

 من إن: »- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضي هريرة أبي هيا لنهاجر إىل ارض احلب واأللفة واألخوة عن

 غري من اهلل بنور حتابوا قوم هم: »قال حنبهم؟ لعلنا هم من: قيل. «والشهداء األنبياء يغبطهم بأنبياء، ليسوا عبادا اهلل عباد

 إن أال} قرأ ثم الناس حزن إذا حيزنون وال الناس خاف إذا خيافون ال نور، من منابر على نور وجوههم انتساب، وال أرحام

 أخرجه ابن حبان«. {حيزنون هم وال عليهم خوف ال اهلل أولياء

 واهلل يإن: قال نعم،: قلت فضيل؟: قال تعرفين؟ قلت: قال بصره كف بعدما السبيعي إسحق أبا أتيت: قال الفضيل ابن عن

 ألفت ما مجيعًا األرض يف ما أنفقت لو} اهلل عبد عن األحوص حدثين: قال ثم صدره إىل فضمين لقبلتك منك احلياء لوال أحبك

 .املتحابني يف نزلت[ 16:األنفال] {بينهم ألف اهلل ولكن قلوبهم بني

 ينب يا: قالت قدمت فلما. حيٌة وأمي - سنني ثالث أظنه - اليمن إىل خمرجي يف البصرة عن غبت: يقول املديين بن علي عن

 جييؤون سعيد بن حييى منهم فذكرت وفالن، فالن كان: قالت أمه؟ يا علمت أين من: قلت. عدو لك وفالن صديق، لك فالن

 لونيقو جاؤوا، إذا وفالن .أصدقاء هؤالء أن فعلمت. ترين مبا اهلل سرك عليك، قدم فلو اصربي،: ويقولون فُيَعزوني، مسلمني،

 .ليقدم عليه وضيقي إليه، اكتيب: لي

 وأضعُف القميِص َحْمِل عن أَلْعَجُز...  وإنين فيك احُلب جباَل محلُت

 َتْكُلُف الٌروح ِبِه شيٌء ولكنه...  مساحٍة من وال ُحْسٍن من احلٌب وما

اشد من انفسنا و أبنائنا و  –صلى اهلل عليه وسلم -باحلب: أن حنب رسولنا –صلى اهلل عليه وسلم  –اهلجرة إىل رسول اهلل 

 َكَساَدَها َتْخَشْوَن َوِتَجاَرٌة َهااْقَتَرْفُتُمو َوَأْمَواٌل َوَعِشرَيُتُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْبَناُؤُكْم آَباُؤُكْم َكاَن ِإْن ُقْل}أموالنا قال اهلل تعاىل 

 { اْلَفاِسِقنَي اْلَقْوَم َيْهِدي َلا َواللَُّه ِبَأْمِرِه ُهاللَّ َيْأِتَي َحتَّى َفَتَربَُّصوا َسِبيِلِه ِفي َوِجَهاٍد َوَرُسوِلِه اللَِّه ِمَن ِإَلْيُكْم َأَحبَّ َتْرَضْوَنَها َوَمَساِكُن

 [42: التوبة]

  -صلى اهلل عليه وسلم-فكم نرى من يقدم هواه على سنة نبيه

 وكم نرى من يطعنون يف هدية وسريته 

 وال نتحرك وال نغضب  –صلى اهلل عليه وسلم  –وكم شاهدنا من يسب النيب 
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 ؟ -صلى اهلل عليه وسلم –هديه وحمبته  أما آن لنا أن نهاجر إىل 

 مبحبته -وسلم عليه اهلل صلى –تكون اجلرة إىل احلبيب 

 أكون ّتىح أحدكم يؤمن ال: »وسّلم عليه اهلل صّلى لقوله مصداقا الّصادق اإلميان دليل هي وسّلم عليه اهلل صّلى اهلل رسول حمّبة إّن

  «أمجعني والّناس وولده ماله من إليه أحّب

 اّتباع هو احملّبة تلك صدق ودليل معا العقل ومن القلب من نابع حقيقّي حّب هو وإّنما جوفاء، عاطفة جمّرد احلّب هذا وليس

 :قيل ولذلك حيّبه ملن دائما مطيع فاحملّب عنه، نهى أو به، أمر ما كّل يف وسّلم عليه اهلل صّلى املصطفى

 مطيع حيّب ملن احملّب إّن...  ألطعته صادقا حّبك كان لو

 و قال أخر:

 الّضالُل ودام البلوى بك *** لعّمت حممٍد حبُّ القلب يف يكن مل ولو

 حماُل واحملال َفْرٌض الفرُض به صدقه*** اهلل أوجب قد اهلدى نيب

 وجالُل هيبة غشته مجااًل لذاته*** الكريم املوىل منح وقد

 والطاعة: احملبة هذه تكون كيف لنا وتبني العميقة احلقيقية احملبة صدق على تدلنا الكرمية الصحابة حياة من وهذه شواهد 

 ما أول انك النهار آخر يف تكلم وملا متيم بنو محله ثم ، بأقدامهم ووطئوه ضربوه:  النيب عن يدافع قام ملا الصديق بكر أبو فهذا-0

 أبا ورأت مجيل أم جاءت ثم ، اهلل رسول عن لتسأهلا اخلطاب بنت مجيل أم إىل زوجته بعث ثم ، اهلل رسول فعل ما: قال

 . أتاه حتى خرج الليل ويف ، اهلل رسول آتي حتى شرابا وال طعاما أذوق ال واهلل:  فقال ، خبربه بكر،وأخربته

 حبمد هو خريا قالوا ، اهلل رسول فعل ما:  فقالت اهلل رسول مع أحد يوم وأبوها وزوجها أخوها قتل األنصار من امرأة وهذه-4

 . جلل بعدك مصيبة كل ، حتبني كما اهلل

 دوهنا اخلشبة على ووضعوه ، ليقتلوه مكة ألهل أعطوه ثم القراء من وبإخوانه به املشركون غدر ملا الشهيد الصحابي خبيب أما-6

 .شوكة وتصيبه مكانه يف حممدًا أن ماأحب:  ،فقال مكانك حممدا أن أحتب:  قائلني

 يةاحلديب صلح قبل مكة إىل عثمان بعث ما فعند اهلل رسول به فيسبق عمل على ليقدم كان ما أحدهم أن اهلل لرسول حبهم ومن-2

 يطوف أن قبل ذلك على ألقدم كنت ما واهلل:  قال جاء وملا ، بالكعبة طاف لعله لعثمان هنيئا املسلمون قال قريش على ليفد

 . اهلل رسول
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 لفراشا طوت ، حبيبة أم على ودخل املدينة إىل سفيان أبو قدم فلما ، النفوس يف الوالد مكانة من أكرب مكانة اهلل لرسول وكان-5

 .كافر عليه جيلس أن اهلل رسول بفراش رغبة عنه

 اهلل ّبةحم على الّدليل هما وطاعته وسّلم عليه اهلل صّلى -باّتباعه  -وسّلم عليه اهلل صّلى -* تكون اهلجرة إىل احلبيب النيب 

 تعاىل،

 ُتِحبُّوَن ْمُكْنُت ِإْن ُقْل: سبحانه قوله هي( اختبارا أي) حمنة هلا اهلل أنزل اهلل، حمّبة القلوب اّدعت مّلا: الّدارانّي سليمان أبو يقول 

 اهلل ّلىص الّرسول اّتباع فدليلها، ومثرتها احملّبة دليل إىل إشارة اللَُّه ُيْحِبْبُكُم فقوله( 60/ عمران آل) اللَُّه ُيْحِبْبُكُم َفاتَِّبُعوِني اللََّه

  منتفية كمل وحمّبته حاصلة له حمّبتكم فليست املتابعة حتصل مل فما( وجّل عّز املوىل وهو) لكم املرسل حمّبة ومثرتها وسّلم، عليه

. 

  الغيوب عالم طاعة والذنوب إىل املعاصي من لنهاجر هيا

  واحلرية العزة والتبعية إىل الذل من لنهاجر هيا

  والسماوات األرض رب بيوت والفضائيات إىل الشاشات أمام من لنهاجر هيا

  واجللد النشاط إىل الكسل من لنهاجر هيا

 اإلجيابية إىل السلبية من لنهاجر هيا

: تعاىل لقوله األرض يف استخالف من اهلدف هو هذا ألن اهلل؛ أحلَّ ما إىل يهاجر وأن اهلل، حرم ما كل يهجر بأن مكلف املسلم

  وزجر؟ عنه نهى عما واالنتهاء أمر، فيما اهلل طاعة إال العبادة وهل[. 51: الذاريات] {ِلَيْعُبُدوِن ِإالَّ َواْلِإْنَس اْلِجنَّ َخَلْقُت َوَما}

 أمواله على الناس أمنه من باملؤمن؟ أخربكم )أال الوداع: حجة وسلم يف عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال: عبيد بن فضالة عن

"  والذنوب( اخلطايا هجر من واملهاجر اهلل طاعة يف نفسه جاهد من واجملاهد ويده لسانه من املسلمون سلم من واملسلم وأنفسهم

 (.أمحد)

 اهلل نهاه ما هجر من واملهاجر ويده لسانه من املسلمون سلم من املسلم قال {وسلم عليه اهلل صلى} النيب عن عمرو بن اهلل عبد عن

 . مسلم وأخرج عنه

 العباد؛و البالد فساد يف األساس هي واليت والفعلية، منها القولية واملفاسد واملعاصي السيئات هجر يعين عنه اهلل نهى ما فهجر

 اءاألعض هذه كانت وإذا. والفعلية القولية املفاسد عنها تصدر اليت األعضاء إنهما إذ ؛(واليد اللسان كف) على احلديث أكد وهلذا
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 صدور من أرجح عنها الشر صدور إمكانية فإن الشر، عنها يصدر أن ميكن كما اخلري عنها يصدر أن ميكن حدين ذا سالًحا

 اهللب يؤمن كان ومن ضيفه فليكرم اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان من قال {وسلم عليه اهلل صلى} النيب عن هريرة أبي عن اخلري؛

 ليصمت. أخرجه البخاري ومسلم أو خريًا فليقل اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان ومن رمحه فليصل اآلخر واليوم

 اهلجرة: ". الفالح نداء ـ بسويعة يسمع أن قبل أو ـ مسع ملا ودفئه وثري الفراش عن جنبه وجتافى النوم لذة هجر من * املهاجر

 وكل اخلري إىل والتسابق باملسارعة تعاىل اهلل إىل وفرار املسلم، حياة يف متجدد مستمر سلوك إذن اهلجرة النفس؛ عادات لدولة قلب

 حديث يف كما" عنه اهلل نهى ما هجر من واملهاجر" مقته، وينزل يغضبه مما هروب اهلجرة سبحانه؛ مرضاته جيلب صاحل عمل

 .البخاري

 عز هإلي التقرب بنية وسلوكا وقوال وملبسا ومشربا مأكال مألوفاته وترك عاداته هلجر ـ سبحانه منه بتوفيق ـ وفق من * املهاجر

 يث،احلد يف كما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول به جاء ملا تبعا هواه يكون حتى ورسوله اهلل حماب لتحب نفسه وطوع سلطانه،

 :شهواته سلطان من وخرج

 صربي أن يأمره العاملني رب نداء قلبه مسع يف وقع ملا سبحانه وجهه الراجني سلك يف وانتظم والغافلني الغفلة هجر من * املهاجر

 ِباْلَغَداِة َربَُّهْم ْدُعوَنَي الَِّذيَن َمَع َنْفَسَك َواْصِبْر} مشلهم املشتت أمرهم املنفرط صحبة عن والعشي وينهاه بالغدو اهلل الذاكرين مع نفسه

 َأْمُرُه َوَكاَن َهَواُه َواتََّبَع ِذْكِرَنا َعْن َبُهَقْل َأْغَفْلَنا َمْن ُتِطْع َوَلا الدُّْنَيا اْلَحَياِة ِزيَنَة ُتِريُد َعْنُهْم َعْيَناَك َتْعُد َوَلا َوْجَهُه ُيِريُدوَن َواْلَعِشيِّ

 [.42: الكهف] {ُفُرًطا

 َمُنواآ الَِّذيَن َياَأيَُّها} تعاىل ألمره استجابة عملهم ويعمل وحيبهم الصادقني مع ليكون ربه دعاه ملا وأهله، النفاق هجر من املهاجر 

 الزوج مع التعامل يف القلب وغلظة الطبع وفظاظة األخالق سيء هجر من املهاجر[ 001: التوبة] {الصَّاِدِقنَي َمَع َوُكوُنوا اللََّه اتَُّقوا

  اآلخرة درجات عظيم اخللق حبسن ينال املؤمن أن علم ملا أمجعني، والناس واجلريان واألوالد

 بلغه ملا األمة وعزة املؤمن وجه ملاء صونا احلالل الكسب أسباب الناس ويعلم يعمل ساعده على ومشر البطالة هجر من * املهاجر

  للعامل تعاىل اهلل حب

 


