
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 ...حتى تطلع الشمس من مغربها. إلى قوله : .من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المدٌنة .

وبعدها أمر بالهجرة ٌعنً بعد ان مكث النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً مكة عشر سنوات 

ٌدعو الى التوحٌد ثم صلى ثالث سنوات قبل الهجرة بعد هذه المدة وهً 

ثالث عشرة سنة أمر بالهجرة الى المدٌنة ثم قال المصنف والهجرة 

ك كل من االنتقال من بلد الشرك الى بلد االسالم كأن المصنف ٌقول ل

عاش فً بٌئة غٌر مسلمة ٌجب علٌه ان ٌدعها الى بٌئة مسلمة وبناًء علٌه 

ال ٌجوز له ان ٌنتقل الى بٌئة كافرة مثل السفر من عاش فً بٌئة مسلمة 

الى دٌار المشركٌن لغٌر حاجة او ضرورة ما ٌجوز ومن احتاج الى السفر 

هات لئال تلقى هناك ٌشترط اذا سافر ان ٌكون عنده علم ٌمنعه من الشب

الشبهات علٌه فٌضل وان ٌكون عنده اٌمان ٌمنعه من الشهوات فٌكون قوي 

االٌمان ال ٌنظر الى الهوى وان ٌكون قوٌا فً العلم ال ٌُأثر على معتقده 

فمن كان كذلك له ان ٌذهب اذا كان محتاجا الى ذلك او اذا كان ذلك البلد 

ان ٌفعل ذلك فاذا قٌل ما الدلٌل محتاجا الٌه هو مثل داعٌة ٌدعو وٌعلم فله 

على ذلك نقول النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعث معاذا الى دٌار مشركٌن لٌعلمهم وكذا بعث 

ابن مسعود وبعث علً بن ابً طالب للتعلٌم اذا كان الكفار محتاجٌن لهذا 

المسلم نقول تذهب الٌهم بالشرطٌن علم واٌمان لذلك قال والهجرة االنتقال 

لشرك الى بلد االسالم فاذا قٌل اذا كان هو فً بلد مسلم لكن ٌكثر من بلد ا

فٌه العصٌان فهل ٌجب علٌه ان ٌنتقل الى بلد اخر نقول نعم كل مكان 

تكون ٌه اقوى اٌمان باهلل ٌجب علٌك ان تنتقل الٌه وكل بٌئة ٌعٌشها 

الشخص تؤزها المعاصً ٌجب علٌه ان ٌفارقها سواء بسفر او غٌر سفر 

ا كان جمٌع البلد هكذا او الحً الشخص الذي ٌعٌش فٌه فٌه كثرة سفر اذ



معاصً وشهوات ٌجب علٌه ان ٌنتقل من هذا الحً إلى حً آخر لذلك 

اإلسالم اهتم كثٌرا بالبٌئة لهذا هللا عز وجل اذا عذب قرٌة امر نبٌها 

بالهجرة الى مكة فلوط بعد ان عذب قومه ذهب الى مكة صالح كذلك وهود 

الن الشخص محتاج الى بٌئة صالحة تعٌنه وتحثه هبون الى مكة كذلك ٌذ

على الخٌر فهً من اهم االسباب فً تقوٌة االنسان بربه عز وجل ٌعنً 

صالح البٌئة واذا كان الشخص فً بلد غٌر مسلم لكن ال ٌستطٌع له لم 

ٌتٌسر له الى الهجرة لبالد المسلمٌن نقول هللا عز وجل ٌقول ال ٌكلف هللا 

 ً إال وسعها لكن ٌجب علٌه ان ٌفعل امرٌن اثنٌن االمر االول ان ٌدعو  نفسا

ان ٌحصن نفسه هناك فً بلده لٌكون قد حصل ثواب الدعوة االمر الثانً 

العلم واالٌمان لٌبقى هناك فمن لم ٌتٌسر له باألمرٌن االثنٌن السابقٌن 

مر الثانً الهجرة ٌفعل وجوبا ذلك االمرٌن االمر االول ٌدعو الى هللا واال

ٌحصن نفسه بالعلم واالٌمان لذلك قال المصنف والهجرة االنتقال من بلد 

الشرك الى بلد االسالم وفً عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌكن هناك بلد ٌهاجر الٌه 

سوى المدٌنة لذلك نهى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ان ٌخرج من المدٌنة الى بلد اخر لذلك فً 

ومسلم ولكن البائس سعد بن خولة ٌرثً له رسول هللا  صحٌح البخاري

النها كانت حٌن ذاك بلد شرك ملسو هيلع هللا ىلص ان مات بمكة ذهب من المدٌنة الى مكة 

فلم ٌكن هناك بلد اسالم فً االرض اال المدٌنة النبوٌة فأمر هللا عز وجل 

ان ٌأرز الى المدٌنة كما تأرز بالهجرة الى هذا البلد النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول االٌم

الحٌة الى حجرها ٌعنً فً اخر الزمان ٌعود االمر مثل ما كان كما كانت 

هً المدٌنة هً بلد اسالم سٌكون فً اخر الزمان ال ٌكون بلد اسالم سوى 

فً المدٌنة فٌعود االسالم واالٌمان الى المدٌنة قال الهجرة االنتقال شوف 

مال واذا لم ٌستطع ترك المال اذا لم ٌستطع انظر االنتقال ٌعنً ترك ال



اخذه واذا استطاع اخذه اخذ المال والولد والزوجة واالهلون من ذلك ابد 

انتقال كامل من بلد الشرك الى بلد االسالم قال وهً فرٌضة وهً باقٌة 

الى قٌام الساعة ٌعنً الهجرة باقٌة الى قٌام الساعة من حٌن امر هللا عز 

تقوم الساعة واذا نظرت الى احوال كبار الصحابة رضً  وجل بها الى ان

هللا عنهم وجدت انهم من المهاجرٌن الخلفاء االربعة كلهم من المهاجرٌن 

رضً هللا عنهم وارضاهم وهللا ٌقول ومن ٌهاجر فً سبٌل ٌجد فً 

االرض مراغما كثٌرا وسعة وقال ٌا عبادي الذٌن ءامنوا ان ارضً واسعة 

قال اهل العلم والمصالح المترتبة على الهجرة اكثر منها فإٌَّاي فاعبدون 

لهذا ال تجد رجلٌن اثنٌن احدهما ٌترك بلده مهاجرا الى هللا فً الجهاد 

واالخر ال ٌهاجر اال وتجد الذي هاجر حاله فً الدنٌا قبل االخرة خٌر من 

الذي لم ٌهاجر الن هللا وعد بذلك ومن ٌهاجر فً سبٌل ٌجد فً االرض 

ا كثٌرا وسعة هللا ٌعطٌك سعة فً المال وٌجد فٌه احواال لهذا ما تجد مراغم

شخص ترك بلده هلل اال وتجد حاله افضل من اهله الذٌن بقوا لم ٌهاجروا 

وهم تٌسرت لهم الهجرة لذلك الشخص ٌجب علٌه ان ٌحتسب الثواب عند 

فٌه وهو ٌطلب فٌه العلم فهللا عز وجل بتركه بلده الى بلد افضل من بلده 

فوائده وثمراته اكثر مما لو ذهب للغزو ففً الهجرة وطلب  خٌر عظٌم

العلم هذي من خٌر االعمال المحصلة عند هللا عز وجل التً ٌرجو بها 

رضى هللا سبحانه قال وهً باقٌة الى قٌام الساعة وقال فرٌضة على هذه 

دٌثا اق المصنف اٌتٌن وحاالمة والدلٌل على انها فرٌضة على هذه االمة س

وفاهم فرٌضتها وان تركها من كبائر الذنوب قال سبحانه ان الذٌن ت لٌبٌن

المالئكة ظالمً انفسهم ٌعنً بترك الهجرة تسألهم المالئكة قالوا فٌم كنتم 

توبٌخا لهم عند الممات فٌعتذرون فٌقولون كنا مستضعفٌن فً االرض ما 



ض هللا واسعة استطعنا الهجرة ٌكذبون تقول لهم المالئكة الم تكن ار

فتهاجروا فٌها هللا ٌقول فأولئك مأواهم جهنم الذٌن لم ٌهاجروا وساءت 

مصٌرا ثم قٌل اال الذي لم ٌستطع ان ٌهاجر اال المستضعفٌن من الرجال ما 

ٌستطٌع ان ٌهاجر كبٌر فً السن مرٌض والنساء ما ٌستطعن ان ٌهاجرن 

ٌستطعن ان ٌهاجرن  والولدان االوالد الصغار وكذلك الجواري الصغار ال

هؤالء استثنوا من عذاب جهنم ألنه قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت 

مصٌرا اال المستضعفٌن الرجال والنساء والولدان فأولئك عسى هللا أن 

ٌعفوا عنهم عنهم لضعفهم ثم قال قال البغوي سبب نزول هذه االٌة فً 

اداهم هللا باسم االٌمان المسلمٌن الذٌن لم ٌهاجروا بمكة ما هاجروا للمدٌنة ن

فدل على ان االٌة نزلت فً المسلمٌن الذٌن لم ٌهاجروا وهً من كبائر 

الذنوب أي تركها لقوله فأولئك مأواهم جهنم قال والدلٌل الثانً على 

وٌدلك الهجرة ٌا عبادي الذٌن ءامنوا ان ارضً واسعة فإٌَّاَي فاعبدون 

ى سعتها وبركة اتساعها انه على ساعتها انه مع بركة اتساعها ٌدلك عل

على كثرة الخلق لم بل وال نسخها وال ربعها من البشر فهذا من اتساع 

االرض وهذا من فضل هللا ومن هنا ٌجب على الشخص ان ٌشكر نعمة 

البلد الذي ٌعٌشه االن سواء كان مولودا فٌه او لم ٌكن مولودا فٌه فً بٌئة 

لنافع والعمل الصالح ٌحمد هللا صالحة وٌسعى الى كسب رضا هللا والعلم ا

على هذه النعمة فاذا قرأت القران توعد هللا بالنار لمن لم ٌذهب الى بلد 

ٌحسن فٌه اسالمه فكٌف بمن جلس فً بلد هً من خٌر البقاع وتٌسرت له 

سبل النعمة والنعمة اذا لم تشكر تزول هللا ٌقول وان تتولوا ٌستبدل قوما 

م فالمسلم ٌجب علٌه ان ٌحذر ان ٌكون من الذٌن غٌركم ثم ال ٌكونوا امثالك

قد ٌستبدلهم هللا بسبب عدم شكره لنعمته سبحانه قال والدلٌل من السنة على 



الهجرة ال تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة وال تنقطع التوبة حتى تطلع 

الشمس من مغربها هذا متى زمن الهجرة ؟ نقول فً كل وقت الى قٌام 

تطاع ان ٌهاجر ٌهاجر كل من استطاع وهذا من فضل الساعة كل من اس

هللا عز وجل حٌث لم ٌجعل العبادة محصورة فً زمن الصحابة فقط بل 

جعل العبادة من ظهور االسالم الى قٌام الساعة كل ٌنال فضل هذه العبادة 

 وهللا اعلم .


