
 
 اهلجرة الشرعية وِحْفُظ الن َّْفِس " " 

                                                          
ونبينا  أن سيدان  له يف سلطانه وأشهد  إال هللا وحده الشريك  أن الإله  العاملني وأشهد  احلمد هلل رب 

مابعد فيا عباد هللا:"َونَ ْفٍس أ  وحبيبنا حممداً رسول هللا اللهم صالة وسالماً عليك ايسيدي ايرسول هللا 
َلَح َمن زكَّاَها َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَها")الشمس:   (.10  -7َوَما َسوَّاَها فََأهْلََمَها ُفُجورََها َوتَ ْقَواَها َقْد َأف ْ

أيها الناس:"إن حفظ النفس وصيانتها من مقاصد الشريعة اإلسالمية اخلمسة،ويرى مجهور الفقهاء أن 
ا الفرعية، وتسمى سالإلالشريعة  األحكام  لكل  أمهات  هي  أمور  تدورأحكامها حول محاية مخس  مية 

 وحفظ النفس، وحفظ املال، وحفظ العرض، وحفظ العقل".  ابلضرورايت اخلمس وهي:"حفظ الدين،
فاإلسالم يريب هذه النفس على الربط بني ذكر هللا وعبادته، والسعي ملصاحله يف هذه احلياة، على أن 

املصاحل نفسها عوانً على ذكر هللا وجانب هللا فيها مرعي، وعلى أن ال تكون مصاحل الدنيا   ه ذتكون ه 
 سبباً يف إغفال ما يريب النفس ويزكيها ويسمو هبا ويطهرها .

أنك تصون  النفس من كل مكروه  احلفظ والصيانة،فمعىن حفظ  بني  إخوةاإلسالم:"وليس هناك فرق 
انة يؤداين نفس املقصد. فاملطلوب منك أخي املسلم أن حتفظ يصالنفس من كل مكروه، فاحلفظ وال

وهي  إليه  أوكلت  ينجزاملهمةاليت  سليماً كي  إبقاءالفرد  من  اهلدف  ألن  والدمار  اهلالك  من  نفسك 
ِإالَّ   نَس  َواإْلِ اْلِْنَّ  سبحانه:"َوَماَخَلْقُت  وحده  وعبادته  األرض  يف  واالستخالف  عمارةالكون 

 (. 56ت/اير لِيَ ْعُبُدوِن")الذا
 حفاظ اإلسالم علي النفس" 

                                         
وقد حافظ اإلسالم على النفس البشرية وحرم قتلها بغري حق وأنزل أشد العقوبة مبرتكب ذلك قال 

ُ ِإالَّ اِبحْلَقِ ")األنعام:   (، 151تعاىل:"َوال تَ ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اَّللَّ
ِبُكْم   وحفظ َكاَن  اَّللََّ  ِإنَّ  أَنُفَسُكْم  تَ ْقتُ ُلوا  تعاىل:"َوال  قال  حيث  االنتحار  بتحرمي  أيضاً  النفس 

(.وملا وضع اإلسالم هذه احلدود والدايت من أجل احرتام النفس واحملافظة عليها 29رَِحيًما")النساء:
النوع، ك هذا  من  جرمية  أي  أو  االعتداء  أو  ابلثأر  التفكري  عن  وحب   ا م والبعد  العدالة  تزرع  أهنا 

 القصاص بني الناس. 
وبكل أسف جند الكثري من فتياتنا وفتياننا يهملون حفظ الصحة فيغرقون يف هلو موهوم من الشراب 
والدخان والسهر وهي كلها آفات اجتماعية تلحق الضرر ابلنشء والشباب وتضر األمة مجعاء حيث 

ل ذلك يقود إىل ختلف اجملتمع واحنالله وتقصريه من كو تنهدم الصحة وتُنهك األجساد وتُقتل النفس  
 لعب دوره احلضاري فيحتل مركزاً متأخرًا بني األمم والشعوب. 

 اهلجرة غري الشرعية قتل للنفس"
                                                     



عن طريق غري شرعي فريكب   عباد هللا:" وعندما نري البعض من الشباب حياول اهلجرة إيل بالد الغرب
مركباً شراعياً ليعرب به البحر ويعرض نفسه للغرق وهو هبذا يقتل نفسه ويزهق روحه ..وإزهاق النفس 
مجيعاً  الناس  إحياء  حبكم  إحياءها  وان  مجعاء  اإلنسانية  النفس  إزهاق  هي  اهناكها كأمنا  بعد  الواحدة 

ليم اإلسالم األساسية:"َمن قَ َتَل نَ ْفًسا بَِغرْيِ نَ ْفٍس اعفاحملافظة على النفس سليمة فاعلة يف اجملتمع من ت
َا َأْحَيا النَّاَس مجَِيًعا")امل َا قَ َتَل النَّاَس مجَِيًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ  (.32ائدة/َأْو َفَساٍد يف اأْلَْرِض َفَكَأمنَّ

 احملافظة علي النفس من األمراض"
                                                          

أيها الناس:" وكما حرص اإلسالم علي عدم إزهاق النفس أبي طريقة كذلك حرص علي احملافظة علي 
النفس وصيانتها من األمراض اْلسدية والنفسية..وكل أمراض النفوس من حسد وكراهية وغرور وكرب 

اليت هي  األمراض  هذه  وغريها كل  وسلبية  وعدوانية  وطمع   وتسبب   وشره  اإلنسان  ببين  تفتك 
 اضطراب معيشته، ولكن ال جتد من يتخصص يف عالجها ووصف الدواء ملرضاها! 

 مرض احلقد واحلسد:" 
                                    

من   أسوأ  احلقد واحلسد.. وهو  الفتاكة وهو مرض  األمراض  تلك  أخطر  مع  اليوم  :"ونقف  عباد هللا 
ي وجسدي إذا أصيب به أحد دمره واليزال به حىت يقضي عليه بسبب سف كوروان ,ألنه مرض عضال ن

 غله وحقده وسفاهته" 
 واحلقد لوذهبنا به إيل معامل التحاليل لتبني من عناصره ما يلي: 

 أوالً: الكراهية الشديدة والبغض العنيف. 
 واثنياً: الرغبة يف االنتقام وإنزال السوء مبن يكرهه احلاقد. 

ال ختزين  واالسرتجاعات ن عواثلثاً:  والتصورات  ابألوهام  وتغذيتهما  النفس  قرارة  يف  السابقني  صرين 
 املختلفة للمشاهد، مع مثريات جديدة للكراهية والرغبة يف االنتقام. 

 وينتج عن هذه التحاليل مثانية أشياء:  
عليه.  - حتقد  عمن  النعمة  زوال  البالء.  -متين  أصابه  إذا  به  ومصارمته   -والتشمت  وإن   ومهاجرته 

له.  -طلبك.  استصغاراً  عنه  يف   -واإلعراض  السرت  وهتك  السر  وإفشاء  والغيبة  ابلكذب  والتكلم 
منه.  -حقه. به وسخرية  استهزاء  بدنه من ضرب،وسخرية   -وحماكاته  يؤذي ويؤمل  مبا  وإيذائه وإيالمه 

 والتمنع من حق من قضاء دين أو صلة رحم أو رد مظلمة..   -واستهزاء.. وغريه.
املأثور"اللهم إين أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترايين، وقلبه يرعاين، إن رأى وكما جا   ء يف الدعاء 

 حسنة دفنها، وإن رأى سيئة أذاعها")الطرباين(.
عباد هللا:"إن الِغلَّ واحلقد واحلسد وما شاهَبها من الصفات السوداء للنفس البشرية هي مصادر الشَّرِ  

الوقت ذاته عوامل هدم وقضاء على الفرد واجملتمع مًعا. فالفرد احلَُقود ال يف اجملتمع اإلنساين. وهى يف  
يعرف البناء بل طابَعه السلبيَّة وحماولة حتطيم َمن هو أحسن منه وضًعا أو حااًل بعد أن حيطِ م نفَسه هو. 

ل ما له من واجملتمع الذي َيشيع فيه ُخلق احلِقد ال يعرف الوحدة وال يصل يوًما ما إىل التماُسك. وك



هذا  يف  متفش  ومرض  خطري،  مرض  احلقد  أو كأم ة.  الفناء كمجتمع  حىت  التمزُّق  تباُدل  هو  عمل 
الزمان، وكثري من الناس حيقدون على بعضهم البعض. وعنه صلى هللا عليه وسلم قال :"دب إليكم داء 

 دين")أمحدوالرتمذي(. األمم قبلكم احلسد،والبغضاء هي احلالقة،ال أقول:حتلق الشعر ، ولكن حتلق ال
 من مآسينا يف هذا العصر.  -كما ذكران-واحلقد بني املسلمني  

وحتقَّق للرسول الكرمي يف دنياه بزوال احلقد من نفسه ما يتحقَّق للمؤمنني يف آخرهتم من صفاء النفوس 
:"ونَ َزْعَنا َما يف بعد زوال ُغم ة الِغلِ  واحلقد عنها على حنو ما جاء يف قول القرآن يف وصف نعيم املؤمنني

 (.47ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍ  ِإْخَوااًن َعَلى ُسُرٍر ُمتَ َقابِلنَي")احلجر:  
وبزوال احلقد من النفس تزول مهوُمها وأحزاهنا، تلك اهلموم واألحزان اليت من شأهنا أن تُثقل الكاهل 

ليها قول هللا جل شأنه يف السورة إوتُنِقض الظَّهر من فرط ِعبِئها وثقلها وهذه النتيجة هي اليت ُيشري  
 نفسها:"وَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك الِذي أَنْ َقَض َظْهَرَك". 

اهِلم ة  عايل  ُيصبح  عليهم  حيقد  أن  من  بداًل  أمَّته  يف  معه  اآلخرين  وحيب  نفسه  تصفو  الذي  أن  كما 
ا َلَك ِذْكَرَك")الشرح: نَ والشأن يف قومه. وذلك ما جاء يف خطاب الرسول الكرمي من قوله تعاىل:"ورَفَ عْ 

2  4.) 
 فاحلقد رذيلة بني رذيلتني؛ألن له مثرة الغضب،ويتولد من أي شيء؟. 

 احلقد داٌء دفني ليس حيمله***إالجهول مليء النفس ابلعلل
 مايل وللحقد يشقيين وأمحله *** إين إذن لغيب فاقد احليل 
 سالمة الصدرأهنأ يل ومركب*** اجملد أحلى يل من الزلل 

 بة الثانية :" طاخل
 احلمد هلل والصالة والسالم علي رسول هللا أما بعد فيامجاعة اإلسالم 

نعمة من هللا   احلقد  أقر -فالشفاء من  هلمومه، وال  أطرد  احلقيقة، وال  أهنأ يف  سبحانه وتعاىل:"وليس 
احلقد   ة لعينه من أن يعيش سليم القلب بريء من وسواس الضغينة وثوران األحقاد، ومسرتحياً من نزع 

األعمى، فإن فساد القلب ابلضغائن داء عياء، وما أسرع أن يتسرب اإلميان من القلب املغشوش كما 
 يتسرب املاء من اإلانء املثلوم.

 قال صلي هللا عليه وسلم:"ال تباغضوا وال حتاسدوا وكونوا عباد هللا إخواان")البخاري، ومسلم(. 
اإلمي تصحيح  هو  األمراض  هلذه  عالج  إىل اوأسلم  الوصول  على  ،والعمل  هنجه  على  والسري  ابهلل  ن 

درجةالتقوى ،ونيل مقام املراقبة،فإن مل خيش املرء ربه،فإنه ال خري فيه ،وال ينتظر منه شيء،بل لن يكون 
له دافع عن ترك احملرمات ،فليداوم احلاسد على دواء اخلشية من هللا،وليكثر من الدعاء أن خيفف هللا 

من   فيه  ماهو  فتنة اعنه  الشر واخلري كالمها  أن  النعم،وليعلم  من  له  تعاىل  مبا قسم هللا  لبالء، ولريض 
 ،فليحمد هللا على كل حال ،وليستغفر هللا تعاىل مما شاب قلبه. 

وقال صلي هللا عليه وسلم:"والذي نفسي بيده ال تدخلوا اْلنة حىت تؤمنوا،وال تؤمنوا حىت حتابوا، أال 
 وه حتاببتم أفشوا السالم بينكم")مسلم(. مأدلكم على شيء إذا فعلت



َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع  وقد حرم هللا على املؤمنني ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء؛ كما قال تعاىل:ِإمنَّ
َوَعنِ  اَّللِ   ِذْكِر  َعن  َوَيُصدَُّكْم  َواْلَمْيِسِر  اخْلَْمِر  يف  َواْلبَ ْغَضاء  اْلَعَداَوَة  َنُكُم  أَنُتم   بَ ي ْ فَ َهْل  الصَّالَِة 

(.وامنت على عباده ابلتأليف بني قلوهبم؛ كما قال تعاىل:"َواذُْكُروْا نِْعَمَة اَّللِ  َعَلْيُكْم 91مُّنتَ ُهوَن)املائدة/
 (.103ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلََّف َبنْيَ قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوااًن")آل عمران/

 عىن حرم املشي ابلنميمة.فقال صلي هللا عليه وسلم"اَل يَْدُخُل اْْلَنََّة قَ تَّاٌت". )ُمت ََّفٌق َعَلْيِه(. وهلذا امل
 عباد هللا أقول قويل هذا واستغفر هللا يل ولكم وأقم الصالة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


