بسم هللا الرحمن الرحيم
الهجرة و معانيها
أيها اإلخوة الكرام ،مع موضوع جديد من موضوعات فقه السيرة النبوية ،وقد وصلنا بعد بيعة العقبةة اوولة
وبيعة العقبة الثانية إل الهجرة .

مفهومات الهجرة في اإلسالم:

المفهوم األول :الهجرة حركة
بادئ ذي بدء ،الهجرة حركة ،وليست سكونا ،لذلك اإلسالم حركي ،وليس اإلسالم سكونيا ،أي أنك اسةممعت،
وأعجبت ،وأثنيت ،ومدحت ،وقدرت ،وأكبرت ،ولم مفعل شيئا فأنت لست عل شيء.
قال هللا معال في القرآن الكريم:
ب لَس ُتم َعلَى َ
قُل َيا أَهل َ ال ِك َتا ِ
شيء َح َّتى ُتقِي ُموا ال َّتو َرا َة َواإلِن ِجيل َ َو َما أُن ِزل َ إِلَي ُكم مِن َر ِّب ُكم
( سورة المائدة اآلية) 86 :

ويا أيها المسلمون ،لسمم علة شةيء حمة مقيمةوا أحكةام القةرآن فةي حيةامكم ،اإلسةالم حركةة ،سةلوك ،المةاام،
عطاء ،صلة ،مجاهدة ،فإذا بقي اإلنسان معجبا باإلسالم إعجابا نظريا ،أو إعجابا سكونيا ،أو إعجابا ال يسبر عمال،
هذا فاإلنسان أبعد شيء عن حقيقة هذا الدين.
كان من الممكن أن يسممر اإلسةالم فةي مكةة المكرمةة بمرميةي إلهةي ،أن يخضةع أهةل مكةة إلة النبةي ،ويبقة
النبي في مكة ،ولكن لماذا شاءت حكمة هللا أن مشمد المعارضة في مكة ،وأن يبالغ القرشةيون فةي المنكيةل بأصةحاي
النبي ،وأن يبدو الطريق مسدودا للدعوة في مكة ،عندها كانت الهجرة.
هذا الدرس بليغ ،ما لم ممحرك ،ما لم ملمام ،لك حرفة ال مرضةي هللا ينبيةي أن ممركهةا ،لةك سةلوك ال يرضةي
هللا ينبيي أن مموي منه ،لك عالقةة مشةبوهة ينبيةي أن مقطعهةا ،اعمقةدت أن العالقةة مةع هةذا اإلنسةان منفعةك مةع هللا
ينبيي أن مقيمها ،أما أن مبق ساكنا ،وهذا من أصعي ما يواجه المسلمون به اليةوم أعةداءهم ،سةكون ،انمظةار ،مةاذا
يفعةةل بنةةا؟ دون حركةةة ،دون سةةعي ،دون مفكيةةر فةةي المسةةمقبل ،لةةذلك المفهةةوم اوول للهجةةرة يعنةةي الحركةةة  ،المسةةلم
كائن ممحرك ،وليس كائنا ساكنا ،واإلنسان يميل إل السكون ،والقعود ،واالسمسالم ويندي حظةه ،وينةدي أعةداء ،
ويندي الظروف الصعبة المي يمر بها ،ليس هذا من اإلسالم في شيء.

النبي عليه الصالة والسالم واجه أعم أنواع الظلم ،والكفةر ،واالضةطهاد ،والمنكيةل أصةحابه يعةذبون أمامةه،
وال يملك شيئا ،يقول :صبرا آل ياسر ،فإن موعدكم الجنة.
المفهوم الثاني :أن تدع ما نهى هللا عنه
أيها اإلخوة ،أوسع معن للهجرة أنها حركة ،واإلسالم حركة ،وفي معن واسع آخر ذكر النبي عليه الصالة
والسالم فقال:
َوال ُم َها ِج ُر َمن ه ََج َر َما َن َهى َّ
هللا ُ َعن ُه
[ رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عمرو ]

أنت مهاجر ،بعد ما أغلق باي الهجرة من مكةة إلة المدينةة هةو فةي الحقيقةة مفمةول بةين كةل مةدينمين يشةبهان
مكة والمدينة ،أما الهجرة بالذات من مكة إل المدينة فأغلق بابها ،لقول النبي عليه الصالة والسالم:
ال هِج َر َة َبع َد ال َفت ِح
[ متفق عليه عن ابن عباس]

لكن بين أيّ مدينمين مشبهان مكة والمدينة الهجرة قائمة بينهما.
المعن الثاني الذي ذكر النبي عليه الصالة والسالم الذي يوسع معن الهجرة الضيق:
َوال ُم َها ِج ُر َمن ه ََج َر َما َن َهى َّ
هللا ُ َعن ُه
مركت هذ الحرفة المي بنيت عل معصية ،فأنت مهةاجر مركةت هةذ السةهرة المةي فيهةا حةرام فأنةت مهةاجر،
مركت هذ العالقة المجارية المي فيها شبهة فأنت مهاجر مركت إيداع المال في مؤسسة ربوية ،وأخذت رأس مالةك
فأنت مهاجر
َوال ُم َها ِج ُر َمن ه ََج َر َما َن َهى َّ
هللا ُ َعن ُه
قال هللا معال :
َوالَّذِينَ آَ َم ُنوا َولَم ُي َها ِج ُروا َما لَ ُكم مِن َو َال َيتِ ِهم مِن َ
شيء َح َّتى ُي َها ِج ُروا
( سورة األنفال اآلية) 27 :

أسوق لهذ اآلية هذا المثل:
أنت مهمةا كنةت ممعمقةا بالةدين ،وهممةا عظمةت هةذا الشةرع العظةيم ،ومهمةا أثنيةت علة هةذا القةرآن العظةيم،
ومهما اعماات بهذا الدين القويم ،إن لم مطبقه فال قيمة لك عند هللا أبدا ،ممامةا كمةا لةو أن إنسةانا يعةاني مةن مةر
جلدي ،وعالجه الوحيد المعر

وشعة الشمس ،وهةو قةابع فةي غرفةة مظلمةة قميئةة ،ال مةر ضةوء الشةمس ،وهةو

فصيح اللسان يمحدث عن الشمس ،وعن قيممها ،وعن أشعمها ،وعن نصةاعمها ،وعةن مألقهةا فةي كبةد السةماء ،وعةن
أنها شمس عظيمة ،كل هذا الكالم ال يقدم وال يؤخر ،ما لم يمعر

وشعة الشمس.

أيها اإلخوة ،قد مكون في حرفة ال مرضي هللا يقمضي مفهوم الهجرة أن مدعها إل حرفة مرضي هللا.
لما منمقل فجأة في وضع فيه معصية إل وضع في طاعةة فأنةت مهةاجر عنةد هللا ،سةهرة ال مرضةي هللا ،فيهةا
فيها نساء كاسيات عاريات ،والسهرة عمرها عشر سنوات ،بعد أن عرفت هللا أنا أعمذر ،أنا ال أجلس فةي مثةل هةذ
الجلسات ،أنت مهاجر.
لك حرفة مبنية عل معصية غيّرها.
حدثني أخ قال لي :عندي مطعم ،من خمس وعشرين سنة مسمول فيه الخمر ،قال لي :وهللا أربةاحي فلكيةة،
أنا ممعاقد مةع  81شةركة أجنبيةة ،واوسةعار عشةرة أمثةال ،لكةن فيةه خمةر ،مةاي إلة هللا ،بعةد أن مةاي إلة هللا هةبط
الةدخل إلة واحةد مةةن عشةرين ،ون  81شةركة أليةةوا العقةد معةه باعمبةةار إليةاء الخمةر ،ونهةةم أجانةي ،صةاحي هةةذا
المطعم ما مصنيفه عند هللا؟ مهاجر ،هذا هجر المنكر.
المهاجر من هجر ما نهى هللا عنه
إنْ في بيمك ،أو في عالقامك ،أو في حرفمك ،أو في عملك.
المفهوم الثالث :تعبد هللا في زمن الفتن
صله ه
هللا َعلَ ْي ِه َو َسله َم:
َقا َل َرسو َل ه ِ
هللا َ
ال ِع َبا َدةُ فِي ال َهر ِج َك ِهج َرة إِلَ َّي
[ َر َواهُ ُمسلِم عن معقل بن يسار َرضِ َي َّ
هللاُ َعن ُه ]

أي في امن الفمن ،في امن النساء الكاسيات العاريات ،المائالت المميالت ،في امن أن يعم الفسةق والفجةور
أهل اور

 ،في امن أن يصبح المعروف منكرا ،والمنكر معروفةا ،فةي امةن ال يةأمر النةاس فيةه بةالمعروف ،وال

ينهون عن المنكر ،في امن أن يأمر الناس بالمنكر ،وينهون عن المعةروف ،فةي امةن أن يصةبح المعةروف منكةرا
والمنكر معروفا ،في امن أن مضيع اومانة ،وأن يكذي الصادق ،وأن يصدق الكاذي ،وأن:
يكون الولد غيظا ،والمطر قيظا ،وتفيض اللئام فيضا ،وتغيض الكرام غيضا
[رواه الخرائطي من حديث عائشة والطبراني من حديث ابن مسعود ]

في امن يذوي قلي المؤمن في جوفه ممةا يةر وال يسةمطيع أن يييّةر ،إن مكلةم قملةو  ،وإن سةكت اسةمباحو ،
في امن موت كعقاص الينم ال يدري القامةل لة َم يقمةل؟ المقمةول فةي َم قمةل ،مطهيةر عرقةي ،فةي امةن المناقضةات ،فةي
امن أن محمقر البنت أمهةا ،مقةول :أمةي دقةة قديمةة ،هةي مثقفةة ،فةي امةن أن يوسةد اومةر لييةر أهلةه ،فةي امةن أن
مرمكي المعصية عل قارعة الطريق ،في امن أن يكون الفجار هم علية القوم ،في هذا الامن:
ال ِع َبا َدةُ فِي ال َهر ِج َك ِهج َرة إِلَ َّي

إذا عبدت هللا فةي امةن الفةمن ،فةي امةن أن يمةس النةاس غبةار الربةا ،فةي امةن أن يكةذي الصةادق ،ويصةدق
الكاذي ،فهذ العبادة بنص الحديث:
ال ِع َبا َدةُ فِي ال َهر ِج َك ِهج َرة إِلَ َّي
توقيت الهجرة بالمفهوم العام:
ولكن مم ينبيي أن مهاجر؟ ومم ينبيي أال مهاجر ،أنا أمكلم عن الهجرة بالمفهوم الواسع.
َ
رسلت ببعثة إل بلد لمنال الةدكمورا  ،مةن جامعةة بالةذات ،إذا منعةت مةن دخةول هةذ الجامعةة،
أضري مثال :أ
وقرار إيفادك يةنص علة هةذ الجامعةة ،ولةم يسةمح لةك باالنمسةاي إلة هةذ الجامعةة أيعقةل أن مبقة فةي هةذا البلةد؟
الجواي :ال ،علة وجةودي الوحيةدة فةي هةذا البلةد أن أنمسةي لهةذ الجامعةة ،وأن أنةال الةدكمورا  ،فةإذا منعةت مةن أن
أنمسي إليها فال معن للبقاء في هذا البلد ،هذا المثل.
المطبيق :هل يعلم اوخ المؤمن ما علة وجود في اور

؟ أن يعبد هللا.

قال هللا معال :
َو َما َخلَق ُ
ُون
جنَّ َواإلِن َ
ت ال ِ
س إِ َّال لِ َيع ُبد ِ
( سورة الذاريات )

أن يعبد هللا بالمفهوم الواسع،
طاعة طوعية ،ممزوجة بمحبة قلبية ،أساسها معرفة يقينية ،تفضي إلى سعادة أبدية،
فإذا كنت في مكان ،وحيل بينك وبين أن معبد هللا ،وحيل بينةك وبةين أن محقةق علةة وجةودك فةي هةذا المكةان،
َ
فةابق فيةه ،وإذا كةان فةي اإلمكةان أن مصةلح هةذا
هل مبق في هذا المكان؟ إن كان في اإلمكان أن معبد هللا في مكةان
المكان ليمال أن معبد هللا فيه َ
فابق في هذا المكان ،أما إذا منعت أن معبد هللا ،وأنت ال مسمطيع أن مفعل شةيئا فةي هةذا
المكان فعليك أن ميادر هذا المكان إل مكان معبد هللا فيه ،هذا كالم ،ما الةدليل؟ لةوال الةدليل لقةال مةن شةاء مةا شةاء،
الدليل:
قال هللا معال :
ض َقالُوا أَلَم َت ُكن
إِنَّ الَّذِينَ َت َو َّفا ُه ُم ال َم َالئِ َك ُة َظالِمِي أَنفُسِ ِهم َقالُوا فِي َم ُكن ُتم َقالُوا ُك َّنا ُمس َتض َعفِينَ فِي األَر ِ
هللا َواسِ َعة َف ُت َها ِج ُروا فِي َها
ض َّ ِ
أَر ُ
( سورة النساء اآلية) 72 :

معنى االستضعاف في األرض
المعنى األول :عدم االستطاعة لعبادة هللا

مةةا معن ة مسمضةةعفين؟ أي ال نسةةمطيع أن نفعةةل شةةيئا وفةةق اخميارنةةا ،ال نسةةمطيع أن نعبةةد هللا ،ال نسةةمطيع أن
نؤدي شعائر اإلسالم ،ال نسمطيع أن نصلي ،ال نسمطيع أن نحجي نساءنا ،ال نسمطيع أن نفعل شيئا يرضي ربنا،
ض
َقالُوا ُك َّنا ُمس َتض َعفِينَ فِي األَر ِ
يعني كان الذي يمول اومر يمنع الناس أن يحققوا شعائر دينهم.
المعنى الثاني :الضعف أمام الشهوات
هناك معن آخر:
ض
َقالُوا ُك َّنا ُمس َتض َعفِينَ فِي األَر ِ
أي :ضعفنا في مكان ما أمام الشهوات ،أمامي كأس من المةاء شةربت مةن رشةفة ،قلةت :هةذا العمةل فةي بةالد
المسلمين ب َم يقيم؟ هل يع ّد الذي شري الماء قد ارمكي منكرا؟ ال يعد منكرا أبدا ،الانا في بع

البالد كشربة المةاء

مماما ،ويسمحيل أن مجد فماة عذراء هناك ،بل إن الفماة العذراء ممهمة في عقلها ،فإذا كان اإلنسان في بلد كهذا البلةد
المعاصي مرمكي عل قارعة الطريق ،وفي الحدائق ،وأمام الناس ،مرمكي الفاحشة العظم في الطريق فليهاجر.
فإذا كنت في هذا البلد ،الذي مرمكي فيه الفواحش عل قارعةة الطريةق وضةعفت أمةام شةهومك ،هةذا الضةعف
من نوع آخر ،هنةاك ضةعف قمةع ،وضةعف غلبةة ،غلبمةك شةهومك ،فةإذا كنةت فةي بلةد ضةعفت أمةام شةهوامك ،وون
الشهوات مسمعرة ،وسبلها ميسرة أيضا فهاجر من هذا البلد ،مم أهاجر؟ إذا كنت مسمضعفا.
هللا َواسِ َعة
ض َّ ِ
أَلَم َت ُكن أَر ُ
( سورة النساء اآلية.) 72 :

ض
فِي َم ُكن ُتم َقالُوا ُك َّنا ُمس َتض َعفِينَ فِي األَر ِ
كم نوعا مةن الضةعف؟ ضةعف قمةع ،وضةعف غلبةة شةهوة ،فمثةل هةامين الحةالمين إذا كنةت مرجةو هللا والةدار
اآلخرة ينبيي أن مهاجر إل بالد معيش فيها بحرية.
جانبي الدين:
قال هللا معال في القرآن الكريم:
قُل إِ َّن َما أَ َنا َب َ
صالِحا َو َال
وحى إِلَ َّي أَ َّن َما إِلَ ُه ُكم إِلَ ٌه َوا ِح ٌد َف َمن َكانَ َير ُجوا لِ َقا َء َر ِّب ِه َفل َيع َمل َع َمال َ
ش ٌر مِثل ُ ُكم ُي َ
ُيش ِرك بِ ِع َبا َد ِة َر ِّب ِه أَ َحدا
( سورة الكهف )

إن أردت لقةةاء هللا عةةا وجةةل بةةالمعن الواسةةع ،إن أردت أن ممصةةل بةةه ،إن أردت أن يمجل ة عل ة قلبةةك ،إن
أردت أن مكون محظيا عند  ،إن أردت أن مكون في مقعد صدق عند  ،إن أردت السالمة والنجاة:

صالِحا َو َال ُيش ِرك بِ ِع َبا َد ِة َر ِّب ِه أَ َحدا
َف َمن َكانَ َير ُجوا لِ َقا َء َر ِّب ِه َفل َيع َمل َع َمال َ
هناك جاني عقدي ،وجاني سلوكي،
العقدي:
َو َال ُيش ِرك بِ ِع َبا َد ِة َر ِّب ِه أَ َحدا
والجاني السلوكي:
صالِحا
َفل َيع َمل َع َمال َ
إذا :اإلسالم حركة ، ،ونحن في مفهوم الهجرة ،أوسع مفهوم الحركة ،يليةه أن مةدع مةا نهة هللا عنةه ،يليةه أن
معبد هللا في امن الفمن،
العبادة في الهرج كهجرة إلي
والهجرة بين مكة والمدينة أغلقت لقول النبي عليه الصالة والسالم:
ال هِج َر َة َبع َد ال َفت ِح
بينما الهجرة من أي مدينمين مشبهان مكة والمدينة قائمة إل يوم القيامة ،والمسمضةعف ينبيةي أن يهةاجر ،أي
الذي منع من أداء شعائر الدينية ،أو ضعفت نفسه أمام الشهوات المسمعرة في ملك البالد ،والعقاي جهنم،
اءت َمصِ يرا
س َ
َفأُولَئِ َك َمأ َواهُم َج َه َّن ُم َو َ
الوعيد مخيف ،ونك حينما ال مسمطيع محقيق علة وجودك ببقائك في هذا البلد أو في بلةد ال مسةمطيع أن مةؤدي
بةةه شةةعائر هللا ،وال أن مقةةيم أمةةر  ،أو أن مضةةعف أمةةام شةةهوامك هةةذا بلةةد يليةةي آخرمةةك ،واإلنسةةان كمةةا مةةرون وكمةةا
مسمعون في قبضة هللا ،بثانية واحدة انمه أحد اعماء العالم ،ثانية واحدة ،خثرة بالدماغ ،والناس جميعا يةدعون لةه
بطول البقاء ثانية ،هذا الذي يؤثر الدنيا عل اآلخرة ،إنسان غير سويّ ،
قُل إِ َّن َما أَ َنا َب َ
صالِحا َو َال
وحى إِلَ َّي أَ َّن َما إِلَ ُه ُكم إِلَ ٌه َوا ِح ٌد َف َمن َكانَ َير ُجوا لِ َقا َء َر ِّب ِه َفل َيع َمل َع َمال َ
ش ٌر مِثل ُ ُكم ُي َ
ُيش ِرك ِب ِع َبا َد ِة َر ِّب ِه أَ َحدا
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