دروسٌٌوعبرٌٌمنٌٌالهجرةٌٌالنٌبويٌةٌ
جمعٌوإعدادٌ ٌ
الباحثٌفيٌالقرآنٌوالسنةٌ ٌ
عليٌبنٌنايفٌالشحودٌ ٌ
))حقوقٌالطبعٌمتاحةٌلجميعٌالهيئاتٌالعلميةٌوالخيرية)) ٌ
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بسم هللا الرحمن الرحيم
ِ
اه ُم اْلمَلِئك ُة ظ ِال ِمي
الحمد هلل رب العالمين  ،القائل في محكم كتابه ِ { :إن الذين توف ُ
ِ
ِ
ضع ِفين ِفي ْاْل ْر ِ
ض ّللاِ و ِاسعة
أ ْنُفس ِه ْم قاُلوا فيم ُك ْنتُ ْم قاُلوا ُكنا ُم ْست ْ
ض قاُلوا أل ْم ت ُك ْن أ ْر ُ
اجروا ِفيها فأُولِئك مأْواهم جهنم وساءت م ِ
الرج ِ
ِ
ضع ِفين ِمن ِ
ال
ص ا
ْ
ير (ِ )97إّل اْل ُم ْست ْ
فتُه ُ
ُْ
ُ
ِ
وِ
النس ِ
اء واْل ِوْلد ِ
يعون ِحيلة وّل ي ْهت ُدون سِبيَل ( )98فأُولِئك عسى ّللاُ أ ْن ي ْعُفو
ان ّل ي ْستط ُ
اجر ِفي سِب ِ
ِ
يل ّللاِ ي ِج ْد ِفي ْاْل ْر ِ
ير
ض ُمراغما كِث ا
ع ْن ُه ْم وكان ّللاُ عُفًّوا غُف ا
ور ( )99وم ْن ُيه ْ
اج ار ِإلى ّللاِ ورسوِل ِه ثُم يد ِرْكه اْلموت فقد وقع أجره على ّللاِ
وسعة وم ْن ي ْخرْج ِم ْن ب ْيِت ِه مه ِ
ُْ ُ ْ ُ ْ
ُ
ْ ُُ
ُ
ُ
ور رِحيما ([ )100النساء} ]100-97/
وكان ّللاُ غُف ا
والصَلة والسَلم على سيد اْلنبياء والمرسلين  ،القائل ّ ":ل ت ْنق ِط ُع اْل ِه ْجرةُ ما ُقوِتل
1
اْل ُكف ُار".
2
ِ
ِ ِ
ِ
استُْن ِف ْرتُ ْم ف ْان ِف ُروا"
والقائل أيضا ّ " :ل ه ْجرة ب ْعد اْلف ْت ِح ولك ْن جهاد ونية  ،وِإذا ْ
صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين  ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد :

من اْلمور المسلم بها أن بقاء الدعوة في أرض قاحلة ّل يخدمها ،بل يعوق مسارها

ويشل حركاتها ،وجرت سنة هللا في خلقه أن يقبل بعض الناس على دعوات رسله،
فتنشرح صدورهم لهدايته ،وأن ُيعرض بعض الناس فينشأ الصراع بين الحق والباطل.
تخضع القضية بعد ذلك لشيء من الموازنة .فإن كانت الفئة المؤمنة من أتباع الحق،
من القلة بحيث ّل تملك إّل أن تظل مستضعفة في اْلرض ،فستتلقى من الفئة الكافرة
ضربات ّل هوادة فيها ،ولن يكن للفئة المؤمنة خيار إّل أن تصبر وتتحمل كل صنوف

ص َّ
الس عد  -قَ َال  :قَ َال َر ُس ُ
َ - 1عن َعبد للا بن َوق َدان ال ُقَرشي َ -وَكا َن ُمس ََتض ًعا ف بَن َسعد بن بَكر َ ،وَكا َن يُ َق ُ
ال لَهُ َعب ُد للا ب ُن َّ
لل للا َ
َّار.صحيح ابن حبان ( -ج  / 11ص  )4866( )208صحيح
َّ
اّللُ َعََّيه َو َسَّ َم  :لَ تَن َقط ُع اْلجَرةُ َما قُلت َل ال ُكف ُ
 - 2صحيح البخارى ( ) 2783وصحيح مسَّم (َ )4938عن ابن َعبَّاس  -رض للا عنهما
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اْلذى من أجل دعوتها إلى أن يأتي أمر هللا ،أو تهاجر لتتمكن من اّلنطَلق في أرض
أخرى.

ولقد قص القرآن علينا أن من اْلنبياء من هاجر ،منهم :سيدنا إبراهيم ،ولوط ،وموسى،
ومحمد عليهم الصَلة والسَلم .قال تعالى على لسان سيدنا إبراهيمِ{ :إِني ذ ِ
اهب ِإلى رِبي
ين} ( )99سورة الصافات .وقال{ :فآمن ل ُه ُلوط وقال ِإِني مه ِ
سي ْه ِد ِ
اجر ِإلى رِبي ِإن ُه ُهو
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
اض ِر ْب
يم} [العنكبوت .]26:وقال{ :ولق ْد أ ْوح ْينا ِإلى ُموسى أ ْن أ ْس ِر ِبعبادي ف ْ
اْلعز ُيز اْلحك ُ
ِ
اف دركا وّل ت ْخشى} [طه.]77:
ل ُه ْم ط ِريقا في اْلب ْح ِر يبسا ّل تخ ُ
ِ
ُخ ِر ُجوا ِمن ِدي ِارِه ْم ِبغ ْي ِر حق ِإّل أن
وقال عن هجرة رسول هللا  وأصحابه{ :الذين أ ْ
يُقوُلوا ربنا ّللا ولوّل د ْفع ّللاِ الناس بعضهم ِببعض له ِدمت صو ِ
ام ُع وِبيع وصلوات
ُ ْ
ْ
ُ
ْ ُ
ُ ْ
ومس ِ
ير ولي ن
نص ُرهُ ِإن ّللا لق ِوي ع ِزيز}
اج ُد ُي ْذك ُر ِفيها ا ْس ُم ّللاِ كِث ا
نصر ّللاُ من ي ُ
ُ
[الحج.]40:

وقال أيضا { :وكأِين ِمن قرية ِهي أشد ُقوة ِمن قريِتك الِتي أ ْخرج ْتك أهل ْكناهم فَل ن ِ
اصر
ْ
ْ
ْ ُْ
ل ُه ْم} [محمد.]13:

فالهجرة إهدار للمصالح ،وتضحية باْلموال ،ونجاة بالنفس ،مع شعور المهاجر بأنه
مستباح منهوب ،وقد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها ،وأنه يسير نحو مستقبل مبهم،

ّل يدري ما يتمخض عنه من قَلقل وأحزان.

روى اإلمام البخاري عن خباب قال  :أت ْي ُت النِبى  -  -و ْهو ُمتوِسد ُب ْردة  ،و ْهو ِفى
ِظ ِل اْلك ْعب ِة  ،وق ْد ل ِقينا ِمن اْل ُم ْش ِرِكين ِشدة فُقْل ُت أّل ت ْد ُعو ّللا فقعد و ْهو ُم ْحمر و ْج ُه ُه
ط ِب ِمش ِ
اط اْلح ِد ِيد ما دون ِعظ ِ
ام ِه ِم ْن ل ْحم أ ْو عصب ما
فقال « لق ْد كان م ْن قْبل ُك ْم لُي ْمش ُ
ُ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ص ِرُف ُه
ص ِرُف ُه ذلك ع ْن دينه  ،وُيوض ُع اْلم ْنش ُار على مْفرِق ْأرسه  ،فُيشق با ْثن ْي ِن  ،ما ي ْ
يْ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ضرم ْوت ما
ذِلك ع ْن دينه  ،ولُيتمن ّللاُ هذا اْل ْمر حتى يسير الراك ُب م ْن ص ْنعاء ِإلى ح ْ
يخاف ِإّل ّللا و ِ
الذ ْئب على غن ِم ِه ». 3
ُ
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لكن مع شدة اْللم وكثرة الطغيان وانتشار البطش بالمؤمنين والمؤمنات أذن رسول هللا
 لمن يريد الهجرة بدينه أن يتجه إلى أرض يخلى بينه وبين أداء دينه ،فبدأ المسلمون
يهاجرون ،وهم يعرفون كل ذلك

فإدراك الماضي إدراكا واعيا ضروري لمعرفة الطريق القويم -معرفة العدو من الصديق-
معرفة كيفية التعامل مع كل حديث وجديد  ،فالتزاوج بين الماضي والحاضر واستيعاب
دروس الماضي واّلستفادة منها وتحديد مكانة الماضي في الحاضر ضروري حتى يتم

اّلنطَلق نحو المستقبل ،وبغير ذلك تعجز اْلمة عن دخول الواقع بأبعاده.

فالهجرة من وسائل التغيير وأهمها هجرة المسلم بقلبه من محبة غير هللا إلى محبته ،
ومن عبودية غيره إلى عبوديته ،ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه ،إلى خوف هللا

ورجائه والتوكل عليه ،ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل واّلستكانة له ..إلى
دعائه ،وسؤاله والخضوع له والذل له واّلستكانة له .وهذا معنى قوله تعالى {:ف ِفروْا ِإلى
ّللاِ }[الذاريات.]50:

أما هجرة النبي  وهجرة صحابته رضوان هللا عليهم ،فقد كانت على أساس ثابت ،قائم
على محبة هللا تعالى ورضوانه ،فأثبتوا للدنيا أجمع أنهم لدينهم ولعقيدتهم ،وأنهم ليسوا
للتراب ،وّل لألهواء وّل للعصبيات ،وأن بناءهم ّل يقوم على الحجر والطين ،وّل يلقي

ثقله على أموال اقترفوها وّل تجارة يخشون كسادها ،وّل مساكن يرضونها ،بل هي العقيدة

الصافية الصادقةّ( :ل إله إّل هللا ،محمد رسول هللا) .فأدرك الغوي أبو جهل ومن وراءه
إدراك الموقن بنفسه المعارض بلسانه ،أنهم لم ينازعوهم في أرض وّل في مال وّل في
عقار وّل في قمار ،وّل في زعامة فاشلة تهدم وّل تبني ،وّل في قبِلية عمياء جهَلء ،بل
نازعوهم في تلك العقيدة التي حملوها ،وحملوا على عاتقهم نشرها والدعوة إليها رغم أنف

أبي جهل ومن معه.

فهاجروا وتركوا اْلرض والديار واْلهل؛ ولكن اإليمان أصيل يمأل القلوب ،وآي التنزيل
تنير لهم ُد ْهمة (ظبمة) الليالي ،وراية التوحيد تفتح أمامهم طرقا كانت ضيقة ،وتزيح
أفق طيبة الطيبة يتألْلُ من بعيد وهو قريب ،طابت
أمامهم عراقيل الجبال الشوامخ ،فإذا ُ
4
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بخير قادم عليها ،فهام أوسها وخزرجها على روابيها بصدور رحبة ،تحيي اْلمين
وصحبه فرحة بخير قادم عليها ،والمحبة أوثق العرى مع من ربطتهم به (ّل إله إّل هللا،

محمد رسول هللا).

4

إن هذا الحدث الذي غير مجرى التأريخ ،الحدث الذي يحمل في طياته معاني الشجاعة

والتضحية واإلباء ،والصبر والنصر والفداء ،والتوكل والقوة واإلخاء ،واّلعتزاز باهلل وحده
مهما بلغ كيد اْلعداء ،إنه حدث الهجرة النبوية الذي جعله هللا سبحانه طريقا للنصر

والعزة ،ورفع راية اإلسَلم ،وتشييد دولته ،وإقامة صرح حضارته ،فما كان لنور اإلسَلم
أن يشع في جميع أرجاء المعمورة لو بقي حبيسا في مهده ،وهلل الحكمة البالغة في شرعه

وكونه وخلقه.

إن في هذا الحدث العظيم من اآليات البينات واآلثار النيرات والدروس والعبر البالغات
ما لو استلهمته أمة اإلسَلم اليوم وعملت على ضوئه وهي تعيش على مفترق الطرق

لتحقق لها عزها وقوتها ومكانتها وهيبتها ،ولعلمت علم اليقين أنه ّل حل لمشكَلتها وّل
صَلح ْلحوالها إّل بالتمسك بإسَلمها والتزامها بعقيدتها وإيمانها ،فوالذي بعث محمدا

بالحق بشي ار ونذي ار ما قامت الدنيا إّل بقيام الدين ،وّل نال المسلمون العزة والكرامة

والنصر والتمكين إّل لما خضعوا لرب العالمين ،وهيهات أن يحل أمن ورخاء وسَلم إّل

باتباع نهج اْلنبياء والمرسلين .إذا تحقق ذلك أيها المسلمون ،وتذكرت اْلمة هذه
الحقائق الناصعة وعملت على تحقيقها في واقع حياتها كانت هي السَلح الفاعل الذي

تقاتل به والدرع الحصين الذي تتقي به في وجه الهجمات الكاسحة والصراع العالمي
العنيف ،فالقوة هلل جميعا ،والعزة هلل ولرسوله وللمؤمنين.

5

وفي هذا الكتاب دروس وعبر كثيرة التقطتها من هنا وهناك  ،من أجل النظر فيها ،

واّلنتفاع بمضمونها  ،فما أحوجنا لها في هذه اْليام العصيبة التي تمر باْلمة اإلسَلمية
ول هللاِ صلى هللا عليه وسلمُ:ي ِ
وش ُك اْلُم ُم أ ْن
في كل مكان  ،فع ْن ث ْوبان  ،قال  :قال رُس ُ
 - 4انظر ملسلعة خطب املنرب ( -ج  / 1ص )2364
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ِ
صعِتها .فقال ق ِائل  :و ِم ْن ِقلة ن ْح ُن ي ْومِئذ ؟ قال
تداعى عل ْي ُك ْم  ،كما تداعى اْلكل ُة إلى ق ْ
 :بل أ ْنتُم يومِئذ كِثير  ،ول ِكن ُكم ُغثاء ك ُغث ِ
اء السْي ِل  ،ولي ْن ِزعن هللاُ ِم ْن ص ُد ِ
ور ع ُد ِوُك ُم
ْ ْ ْ
ْ
ُ
اْلمهابة ِم ْن ُك ْم  ،وليْق ِذفن هللاُ ِفي ُقُلوِب ُك ُم اْلوهن .فقال ق ِائل  :يا رُسول هللاِ  ،وما اْلوه ُن ؟
قال  :حب الدنيا  ،وكر ِ
اهي ُة اْلم ْو ِت .سنن أبى داود( )4299وهو صحيح
ْ
ُ
وقد بينت مصادرها في بدايتها أو نهايتها  ،وهي كثيرة بحمد هللا تعالى .
وقد تركتها في الغالب –كما هي -وقمت بفهرستها على الورد  ،ووضعها في الشاملة 3

 ،ليعم النفع بها .

هذا وقد كنت كتبت كتابا كبي ار حول أحكام الهجرة وهو (المفصل في أحكام الهجرة) وهو
في مكتبة صيد الفوائد ،وفي مشكاة  ،تحدثت فيه بالتفصيل عن اْلحكام الشرعية

المتعلقة بالهجرة .

أسأل هللا تعالى أن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين .

جمع وإعداد

الباحث في القرآن والسنة

علي بن نايف الشحود

في  27شعبان  1429هـ الموافق ل  2008/8/29م
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أسباب الهجرة النبوية الشريفة
بسم هللا الرحمن الرحيم

أيها اْلحبة في هللا  :السَلم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..

ّل شك أن حدثا مثل الهجرة النبوية حين تكون تاريخا لألمة ّل شك أنها حدث عظـيم فـي
تاريخهــا ونقطــة تحــول فــي حياتهــا  ..فــالهجرة فرقــت بــين الحــق والباطــل  ،وميــزت بــين

الخير والشر ..

حولت ضعف المسلمين إلى قوة  ،وذلهم إلى عزة  ،وعجزهم إلى قدرة .

وكما يقولون  :إن لكل شيء سببا  ،فللهجرة النبوية أيضا أسباب  ،وهما سببان :

 )1شدة اْلذى واّلضطهاد الذي كان يتعرض له النبي  هو وأصحابه من كفار قريش
.

 )2قبول أهل المدينة اإلسَلم ودخولهم فيه .

السبب األول  :شدة اإليذاء واالضطهاد من كفار قريش لرسول هللا .. 

حقيقة  :لقد أوذي النبي  إيذاء شديدا لم يتعرض له نبي من اْلنبياء السابقين ..

من أنواع اإليذاء  :كان المشركون يسخرون منـه ويحتقرونـه  ،ويسـتهز ون بـه ويكذبونـه ،
فكـانوا ينادونـه بـالمجنون كمـا قــال هللا تعـالى عـنهم  :وقـالوا يـا أيهــا الـذي نـزل عليـه الــذكر

إنك لمجنون.

كــانوا يقولــون عنــه انــه ســاحر كــذاب  ،كمــا قــال تعــالى  :وعجب ـوا أن جــاءهم منــذر مــنهم

وقال الكافرون هذا ساحر كذاب .

ـاد الـ ِـذين كفـ ُـروا لُي ْزِلُقونــك
كــانوا يســتقبلونه بنظ ـرات اســتحقار  ،كمــا قــال ســبحانه { :وِإن يكـ ُ
ِبأبص ِارِهم لما س ِمعوا ِ
الذ ْكر ويُقوُلون ِإن ُه لم ْجُنون} ( )51سورة القلم .
ْ
ُ
ْ

كانوا يشوهون تعاليمـه الشـريفة ويثيـرون حولهـا الشـبهات  ،وقـالوا أسـاطير اْلولـين اكتتبهـا

فهي تملى عليه بكرة وأصيَل .
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وقــالوا عــن الق ـران الك ـريم  :إن هــذا إّل إفــك افت ـراه … وكــانوا يقولــون أيضــا  :إنمــا يعلمــه
بشر .

وقالوا عن الرسول  : مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في اْلسواق .

مــن أن ـواع اإليــذاء ابيض ـا  :إنهــم عرض ـوا علــى النبــي  ان يتنــازل عــن بعــض تعاليمــه
ويتركون هم بعض ما عليه مثل المفاوضات فنزل قوله تعالى  :ودوا لو تدهن فيدهنون .

وأيضــا عرض ـوا علــى النبــي  أن يعبــد آلهــتهم ســنة ويعبــدون هللا تعــالى ســنة فنــول قولــه
سبحانه  :قل يا أيها الكافرون ّل أعبد ما تعبدون .

من أنواع اإليـذاء أن أبـا لهـب وهـو عـم النبـي  أمـر ولديـه عتبـة وعتيبـة أن يطلقـا ابنتـي

النبي  رقية وأم كلثوم لما جاء بالدعوة وكان قد كتب كتابهما فقط .

وأيضــا  :لمــا تــوفي عبــد هللا وهــو اّلبــن الثــاني للنبــي  استبشــر أبــو لهــب وقــال لقومــه :
ابشــروا فــان محمــدا قــد صــار ابت ـ ار يعنــي لــيس لــه ولــد يحمــل ذك ـره مــن بعــده  .فنــزل قولــه

تعالى  :إن شانئك هو اْلبتر .

وكانــت زوجــة أبــي لهــب وهــي أخــت أبــي ســفيان كانــت تحمــل الشــوك وتضــعه فــي طريــق

النبي  وعلى بابه  ،ولذلك وصفها القران الكريم بأنها حمالة الحطب .

مــن أنـواع اإليــذاء أيضــا  :إنهــم وضــعوا رحــم الشــاة وهــو يصــلي كمــا وضــع عقبــة بــن أبــي

معيط سَل الجزور على ظهـره الشـريف وهـو سـاجد  حتـى جـاءت فاطمـة فطرحتـه عـن

ظهره .

وكان أمية بـن خلـف إذا رأى الرسـول  همـزه ولمـزه  ،ونـزل فيـه قولـه تعـالى  :ويـل لكـل
همزة لمزة .

وكــذلك اْلخــنس بــن شـريق كــان ممــن ينــال مــن النبــي  ، فوصــفه هللا تعــالى فــي القـران
بتسع صفات  :وّل تطع كل حَلف مهين همـاز مشـاء بنمـيم منـاع للخيـر معتـد أثـيم عتـل
بعد ذلك زنيم .

أمــا أبــو جهــل رأس الكفــر والشــرك فقــد كــان ينهــى النبــي  عــن الصــَلة فنــزل فيــه قولــه
تعالى  :أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى …
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وفــي يــوم أراد أن يطــأ رســول هللا  بقدمــه ويعفــر وجهــه فــي التــراب لكــن هللا تعــالى حــال

بينه وبين ما يريد .

ومرة أخرى حمل أبو جهل لعنه هللا حج ار كبي ار ليضرب بـه النبـي  وهـو سـاجد لكـن هللا

تعالى منعه من ذلك .

مــن أنـواع اإليــذاء انــه فــي يــوم اجتمــع عليــه عشـرة رجــال وأحــاطوا بــه فهــذا يجذبــه واْلخــر
يدفعه والثالث يضربه حتى جاء أبو بكر رضي هللا عنه فدفعهم عن رسول هللا 

كما أنهم غيروا اسمه الشريف  من محمد إلى مذمم .

من أشد أنواع اإليـذاء التـي تعـرض لهـا النبـي  : الحصـار فـي شـعب أبـي طالـب ثـَلث
سنوات حتى أكلوا أوراق الشجر فصارت مخرجاتهم وفضَلتهم مثل الدواب حتـى أن سـعد

بن أبي وقاص رضي هللا عنه وجـد فـي ليلـة جلـدة شـاة فأخـذها فوضـعها علـى النـار حتـى
تفحمت ثم أكلها وظل عليها ثَلث ليال ّل يأكل شيئا .

من أنواع اإليذاء أنهم حاولوا قتل النبي  عدة مرات  ،ففي يوم الخميس  26صفر سنة

 14مــن البعثــة اجتمــع ســبعة مــن كبــار كفــار قـريش فــي دار النــدوة وجــاءهم الشــيطان فــي
صـورة شــيخ يريــد نصــحهم ودار نقــاق طويــل فقــال احــدهم  :نحرجــه مــن بيننــا وننفيــه مــن

بَلدنا .

فقــال الشــيطان ّ :ل وهللا مــا هــذا لكــم ب ـرأي الــم تــروا حســن حديثــه وحــَلوة كَلمــه وهللا لــو
فعلتم ذلك فسينزل على حي من العرب فيتبعوه فيسير بهم إليكم فيقاتلوكم .

فقال أبو البختري  :احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه الباب حتـى يمـوت  .فقـال الشـيطان :
ّل وهللا  ،لئن حبستموه ليخرجن من وراء الباب .

فقال أبـو جهـل  :أرى أن نأخـذ مـن كـل قبيلـة شـابا جلـدا قويـا فنعطـي كـل فتـى مـنهم سـيفا
صارما فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فـَل يقـدر بنـو عبـد منـاف علـى

حربكم فيرضوا منا بالدية  .هذا عن السبب اْلول ويعتبر هو السبب الرئيسي مـن أسـباب

الهجرة .

السبب الثاني  :قبول أهل المدينة اإلسالم ودخولهم فيه :
9
This file was downloaded from QuranicThought.com

كــان مــن عــادة النبــي  وحكمتــه أن يعــرض اإلســَلم علــى القبائــل بالليــل  ،وفــي موســم
الحج سنة  11من البعثة خرج النبي  مع أبي بكر الصديق وعلـي بـن أبـي طالـب إلـى

منى فسمع أصوات رجال يتكلمون وكانوا ستة نفر من شباب المدينة وكانت تسمى يثـرب

.

فعرض النبي  اإلسَلم عليهم فاسلموا  ،وحملوا اإلسـَلم إلـى أهـل المدينـة حتـى لـم يبـق

بيت من بيوت اْلنصار إّل وفيه ذكر لرسول هللا . 

فــي موســم الحــج ســنة  12جــاء  12رجــَل وبــايعوا النبــي  بيعــة العقبــة اْلولــى  .وأرســل
النبي  مصعب بن عمير معهم غالى المدينة .

في موسم الحج سنة  13من البعثة جاء  73رجَل وامرأتان وبايعوا النبي  بيعـة العقبـة

الثانية  .وبذلك أصبح لإلسَلم قواعد وأرضية صلبة يستند عليها في المدينة .

ونواص ــل الح ــديث ف ــي اللق ــاء الق ــادم إن ش ــاء هللا ع ــن أه ــم ال ــدروس المس ــتفادة م ــن قص ــة

الهجرة على صاحبها أفضل الصَلة وأزكى السَلم  ..وهللا ولي التوفيق .
ــــــــــــ
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أهمية المخابرات  . .في صفوف العدو
إن بــث العيــون والمخــابرات فــي صــفوف أعــداء المســلمين  ،وخصــوم الحركــة اإلســَلمية :
أمر تحتمه الظروف وطبيعة العَلقة اْلبدية بـين أنصـار الحـق مـن جهـة وأنصـار الباطـل

من جهة أخرى  ،فضَل عن أنها معاملة بالمثـل  :حيـث إن هـؤّلء اْلعـداء الخصـوم ّ ،ل

يسكتون عن محاوّلت بث عيونهم بين المسلمين  ،واختراق صفوفهم ؛ لضربهم  . .كس ار

لشوكتهم  ،ومنعا أو إعاقة لهم عن بلوغ أهدافهم  ،وتحقيق غاياتهم

فَل أقل من أن يكون المسلمون بعامة  ،وأبناء الحركة بخاصة  :على مستوى حماية هذه

الــدعوة  ،وشــرف تبليغهــا  ،ورفــع رايتهــا  ،وإعــَلء شــأن أتباعهــا  ،بكــل الوســائل المشــروعة
الممكنة .

ومن هذه الوسائل  :بث عيونهم ومخابراتهم في صفوف أعدائهم  ،وخصومهم .
حيث إنه ّ :لبد من التعرف مباشرة على كـل أسـرار العـدو ومخططاتـه وتوقعاتـه  ،بحيـث

تصل إلى القيـادة أوّل بـأول  ،فتكـون المتابعـة  ،قائمـة علـى خبـرة بـالواقع ّ ،ل علـى الظـن

التخمين  ،الذي قد يخطئ ويصيب " 59 " .

وهذا ما فعله النبي  في هجرته من مكة إلى المدينة .

ففي البخاري  . . . " :ثم لحق الرسول  ، وأبو بكر  ،بغار في جبل ثور  ،فمكثـا فيـه
ثَلث ليال  ،يبيـت عنـدهما عبـد هللا بـن أبـي بكـر  ،وهـو  :غـَلم  ،شـاب  ،ثقـف  ،لقـن ،

فيدلج من عندهما بسحر  ،فيصبح مع قـريش بمكـة كبائـت  ،فـَل يسـمع أمـ ار يكتـادان بـه

 ،إّل وعاه  ،حتى يأتيهما بخبر ذلك  ،حين يختلط الظَلم  " . .الحديث " " 53

ومــا كــان أغنــى مــن رســول هللا  عــن هــذا اْلمــر  ،وهــو الــذي يــوحي إليــه  ،ويكشــف لــه
ربه سبحانه عن خططهم ومخططاتهم ! ! . .

ولكنــه  :التــدريب لهــذه الجماعــة المؤمنــة الوليــدة  ،التــي تحــيط بهــا ســهام اْلعــداء مــن كــل

جانب ! ! . .
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ولكن ــه  :التعل ــيم له ــذه اْلم ــة المؤمن ــة  ،الت ــي س ــوف يتـ ـربص به ــا اْلع ــداء  ،وتح ــيط به ــا
سهامهم  ،في كل عصر  ،وفي كل مصر .

ولكنه  :التنبيه ْلبناء الحركة اإلسَلمية على هذا اْلمر الذي ينبغي عليهـا أن تعيـه جيـدا

 ،وأن ّل تهمله أو تقصر فيه أبدا  ،إن كانت جادة  ،في أداء اْلمانة  ،ورفع الراية .

ولكنه  :التكليف لقادة الحركة اإلسَلمية بدراسة هـذا اْلمـر  ،وإعطائـه بـالغ اهتمامهـا ؛ إذ

كلما كانت القيادة أعلم بواقع العدو  ،وأدرى بأس ارره  ،ولها في صفوفه من ينقل إليهـا كـل

تخطيطاته  :كلما كان ذلك أنجح لها في تنفيذ خططهـا ومخططاتهـا وأنجـع لهـا فـي تـوقى

سهامه وإبطال ضرباته .

وهذا أمر  :يجب عدم إغفاله أو التهاون فيه  ،فـي السـراء والضـراء  ،فـي الصـفاء والكـدر
 ،فــي عظــيم اْلمــور وصــغيرها  ،فقــد تنقلــب السـراء _ غــدا أو فجــأة _ إلــى ضــدها  ،وقــد

يتحــول الصــفاء _ غــدا أو فجــأة _ إلــى عكســه  ،وقــد يكــون صــغير اْلمــور مقدمــة إلــى
عظائمها  ،والقائد _ بل المؤمن _ العاقل من ّل يستهين بأي شئ لصالح دعوته .

وينبغي لمن يكلف بمثل هذه اْلمور  :أن يمتلك مـن الصـفات مـا يعينـه علـى النجـاح فـي

مهمته  ،وأن يؤديها تعبدا هلل تعالى  ،ومرضاة لـه سـبحانه ّ ،ل انتظـا ار لمغـنم  ،وّل طمعـا

في مكسب  ،وّل ثأ ار لشيء أصابه ،

وفي حديث البخاري  :ما يوضح بعض هذه الصفات المطلوبة لهذه المهمـة  ،ثـم يضـاف

إليهــا م ــا ق ــد ت ــدعو إلي ــه الض ــرورة وتقتض ــيه الظ ــروف الخاص ــة  ،بش ــرط  :أن ّل يرتك ــب
المكلف بهذه المهمة مخالفة شرعية  ،كأن يطلع على عورات  ،أو يقتـرف محرمـات  ،أو

يهمل في أداء الواجبات .

ومن المهم جدا  :أن ّل يؤدي أحد هذه المهمة دون اختيار له وتكليـف مـن القيـادة  ،وإّل

صار اْلمر فضوّل وفوضى  ،وقد يحدث ْلبناء الدعوة ما ّل تحمد عقباه .

وّل مـانع _ بــل إنـه لمــن الـَلزم _ أن تكــون هنــاك  ،لـدى المســلمين  ،وأبنـاء الحركــة علــى

وجه الخصوص  ،دراسات جادة في هذا الموضـوع وأمثالـه  ،توضـح  :أهميتـه  ،وأسـاليب

ممارســته  .و  . .الــخ علــى أن تعــد هــذه الد ارســات مــن قبــل متخصصــين فيهــا  ،عــالمين
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بها  ،وليس هذا بالمستحيل  ،حيث إن هذه الد ارسـات تقـوم بهـا كـل الـدول  ،ولهـا مـدارس

كثيرة .

كمــا أنــه ّل مــانع _ بــل إنــه مــن الــَلزم _ أن تكــون هنــاك دورات د ارســية وتدريبيــة لمــن
يختارون للقيام بهذه المهام  ،وتتوافر فيهم مؤهَلت النجاح فيها .

كما أنه ّل مانع _ بل إنه من الَلزم _ أن يقيم هـؤّلء اْلفـراد  ،وقـد يوظفـون  ،أو  . .أو

 . .الــخ لــدى ه ـؤّلء اْلعــداء أو الخصــوم  ،لتق ـريبهم مــن مصــادر المعلومــات  ،وأمــاكن
صنع الق اررات  ،والتيسير عليهم في أداء مهمتهم .

كــل ذلــك  :بشــرط أن ّل ينحــرف المســلمون عامــة وأبنــاء الحركــة خاصــة  ،فيمــا تســتتبعه

هذه اْلعمال من مخالفات شرعية  ،أو ممارسـات ّل أخَلقيـة  ،أو أيـة أمـور غيـر ذلـك ،

مما هو معروف أو غير معروف  ،فيما يسمى بعالم " الجاسوسية "

هذا . .

وإن هذا الدرس ّل تقتصر فائدته على اْلمة أو الجماعات فقط  ،بل إنه لمـن الممكـن أن

يســتفيد بــه الفــرد _ علــى شــرط المحافظــة علــى ضـوابطه الشــرعية _ مــع أيــة خصــوم لــه ؛

رغبــة فقــط فــي الوقايــة مــن شــرهم  ،والنجــاة مــن أض ـرارهم  ،ولــيس توصــَل إليــذائهم  ،أو

النيل منهم .

أهمية دور المرأة المسلمة

الم ـرأة  :نصــف المجتمــع ( وأنــه خلــق الــزوجين الــذكر واْلنثــى ) " ، " 90ويقــول ســبحانه
كذلك ( أيحسب اإلنسان أن يترك سـدى

فخلق فسوى

ألـم يـك نطفـة مـن منـي يمنـى

فجعل منه الزوجين الذكر واْلنثى ) "" 91

ثـم كـان علقـة

وه ــي هدي ــة هللا تع ــالى _ قــدمها عل ــى غيره ــا _ لم ــن يشــاء ( هلل ملــك الســموات واْلرض
يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ) "" 92

وهي  :باب مـن أبـواب الجنـة إذا أحسـن إليهـا  ،وبولـغ فـي إكرامهـا  " ،مـن كـان لـه ثـَلث

بن ــات أو ث ــَلث أخـ ـوات أو ابنت ــان أو أخت ــان فأحس ــن ص ــحبتهن  ،واتق ــى هللا ف ــيهن  :فل ــه

الجنة " "" 93
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بل إن الجنة نفسها  :تحت قدميها  ،يقول  " الجنة تحت أقدام اْلمهات " "" 94
وهي  :صانعة اْلجيال  ،ومربية اْلبطال ،

ولذلك ! ! . .

اْلم مدرسة إذا أعددتها  . . .أعددت شعبا طيب اْلعراق

ففي طهارتها  :طهارة المجتمع ونظافته .

وفي اإلحسان إليها  :سعادة المجتمع وبهجته .
وفي تعليمها  :وعي المجتمع ورقيه .

وفي حسن تربيتها  :نجاح المجتمع وفَلحه .

ومن هنا  . .يجب اّلهتمام بها  ،وعدم اإلهمال لها  ،أو التقليل من شأنها  ،أو اإلغفـال

لدورها  ،أو اإلهدار لجهودها .

وإذا كــان ذلــك بصــفة عامــة  :فهــو بالنســبة لهــا فــي مجــال الــدعوة إلـى هللا تعــالى  ،ونشــر
هذا الدين  ،ونصرته  ،بصفة خاصة ؛ أكد وأولى وأوجب .

نستفيد ذلك من الهجرة على النحو التالي :

أ _ فهي التي كانت علـى مسـتوى المسـئولية  ،والقـدرة علـى كتمـان السـر  ،والفـوز بتزكيـة

أبي بكر لها أمـام رسـول هللا  فـي معرفـة أمـر خطيـر  ،حجـب عـن كثيـر مـن الرجـال ،

حينما طلب النبي  من أبي بكر إخراجهما .

ب _ وهي التي كانت علـى مسـتوى المسـئولية  ،والقـدرة علـى التمويـه عـن جـدها  ،حينمـا

وضــعت حجــارة فــي حــائط بالبيــت وغطتهــا  ،وأوهمتــه أنهــا أم ـواّل تركهــا لهــم أبــوهم  ،أبــو

بكــر  ،قبــل هجرتــه  ،وذلــك حتــى يطمــئن جــدها علــيهم فــي حــال غيــاب أبــي بكــر عــنهم ،
وهي تقول _ في نفسها _ وهللا مـا تـرك لنـا شـيئا  ،ولكنـي أردت أن أسـكن الشـيخ بـذلك .

"" 95

ج _ وهي التي كانت على مستوى المسئولية  ،والقدرة على الصمود في مواجهة بطـش "

فرع ــون " عص ــرهم  ،أب ــي جه ــل حينم ــا ج ــاء ليع ــرف منه ــا مك ــان المه ــاجرين  ،ف ــأنكرت

معرفتهــا  ،وتأبــت علــى جبروتــه  ،ولــم تخــش ظلمــه وطغيانــه ؛ ممــا أغضــبه  ،ودفعــه ْلن
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يلطمهــا علــى وجههــا الش ـريف  ،وخلــف مــن بعــده خلــف اتبعــوه  ،واقتــدوا بــه فــي تعــذيب

النساء المسلمات الصالحات القانتات الصامدات .

د _ وهـي التـي كانـت علـى مسـتوى المسـئولية  ،والقـدرة علـى التضـحية وتحمـل المشـاق ،

حينما ذهبت للنبي  وأبيها بالغار مع بعد الطريق  ،ومشقة المشـوار  ،وخطـورة الحركـة
إلــى هــذا المكــان  ،حاملــة لهمــا ســفرتهما  ،خــَلل رحلتهمــا  ،دون خــوف  ،مــن اكتشــاف

ْلمرهــا  ،أو اعتقــال تتعــرض لــه  ،أو تعــذيب ينالهــا  ،وهــي تــدرك جيــدا أن بعــض ذلــك _

بل كله _ محتمل جدا .

ه _ وهــي التــي كانــت علــى مســتوى المســئولية  ،والقــدرة علــى حســن التصــرف  ،وســرعة

البديهة  ،حينما لم تجد ما تعلق به السفرة في الراحلة  ،إذ شقت نطاقها  ،وربطـت السـفرة

بنصف  ،وانتطقت باْلخر  ،ولذا سميت بذات النطاقين .

و _ وه ــي الت ــي كان ــت عل ــى مس ــتوى المس ــئولية  ،والق ــدرة عل ــى الحرك ــة والس ــفر الش ــاق

المضني من المدينة إلى مكة لمَلقاة الرسول  ، في بيعة العقبة .
كما حدثت من السيدتين العظيمتين " أم عمارة "  " ،أم منيع "

ز _ وهــي التــي كانــت علــى مســتوى المســئولية  ،والقــدرة علــى الحركــة الس ـرية  ،والتخفــي

التام  ،والتسلل كالقطا من رحـال القـوم فـي جـنح الليـل مـع رجـال مـن قومهـا للقـاء الحبيـب

 ، ومبايعته في بيعة العقبة  ،بمنى .

ومما ينبغي مَلحظته جيدا  :أن السيدة أسماء بنت أبي بكر  ،لم تكن هي المرأة الوحيـدة
في المسلمات _ آنئـذ _ هـي المهيـأة لـذلك  ،أو المسـتعدة  ،أو المضـحية  ،لهـذا العمـل ،

بــل كــان هنــاك الكثيــر والكثيـر  ،ولكــن لظــروف السـرية التــي أحاطــت بــالهجرة  ،لــم يكتــب
هذا الشرف _ بل لم يجلب هذا الشرف _ لواحدة من بنات حواء إّل لهذه السيدة العظيمة

 ،التي رفعت قدر المرأة ومكانتها عاليا .

وهي نفس الملحوظة بالنسبة لهاتين السيدتين  ،أم عمارة  ،وأم منيع .

ولــذلك  ،ومــن هــذا الــدرس  :علينــا أن نعيــد النظــر فــي عَلقــة المـرأة بالــدعوة اإلســَلمية ،
وموقفهــا منهــا  ،ودورهــا فيهــا  ،بشــرط  :وضــوح الفــرق بــين واجباتهــا وواجبــات الرجــال ،
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وبــين مــا ينــاط بهــا ومــا ينــاط بالرجــال  ،ومــا يطلــب منهــا ومــا يطلــب مــن الرجــال  ،ومــا

تختص هي به  ،وما ّل يقوم به إّل الرجال  ،على ضوء ما يمليه التشـريع اإلسـَلمي فـي
هذا الخصوص  ،وما يتطلبه واقع الدعوة اإلسَلمية _ تحت هذا اإلطار  ،وهذا الحصار

_ في هذا العصر .

بدّل من هذا اإلغفال  ،وهذا اإلهمال  ،الذي يؤدي بـدوره إلـى ضـياع فـرص للـدعوة كثيـرة

 ،وإلى تفويت منافع على المجتمع المسلم _ رجاّل ونساء _ كبيرة .

فليس ــت المـ ـرأة كالرج ــل _ كم ــا يق ــول منافقوه ــا _ سـ ـواء بسـ ـواء  ،حت ــى تق ــوم بك ــل ش ــئ ،
وتمارس كل شئ  ،وبالتالي تفشل في كل شئ  ،أو على اْلقل في أهم شئ  ،وهو دورها

الذي خلقت له .

وليست المرأة كما مهمَل  ،حتى تبعد عن كل شئ  ،وّل تمـارس _ فيمـا يخـص الـدعوة _

أي شئ  ،وبالتالي نفشل نحن في اإلفادة من أعز شئ  ،وهو نصف المجتمع .

وعلـى الحركــة اإلســَلمية أن تســارع فــي فــتح ملــف " المـرأة المســلمة " ود ارســته جيــدا  ،فــي
ضــوء مــا يكشــفه الــدين  ،وتقدمــه النمــاذج اإلســَلمية ال ارئــدة  ،ولــيس فــي غــبش مــا قيــده

الواقع مما أطلقه الدين  ،أو أطلقه الواقع مما قيده الدين .

وذلك  . .حتى تستفيد المـرأة المسـلمة  _ ،ونسـتفيد مـن المـرأة المسـلمة _ فـي ظـَلل ديننـا

السمح الحنيف .

وإّل فس ــتظل الجمعي ــات العالمي ــة  ،المش ــبوهة وغي ــر المش ــبوهة تلع ــب بعواط ــف المـ ـرأة ،

وتدغدغ أحاسيسها بدعوات  :ظاهرها الرحمة  ،وباطنها من قبله الدمار والعذاب .

بقلم :نبيل بن جعفر الفيصل

أهمية مبادئ اإلدارة في الدعوة

إن الدعوة إلـى هللا (سـبحانه وتعـالى) هـي اْلسـاس الـذي قامـت عليـه هـذه اْلمـة ونهضـت

بــه ،وإذا نظرنــا فــي تــاريخ الــدعوة منــذ بعثتــه وجــدنا أنهــا كانــت تســير ضــمن عمليــة إداريــة

محكمة ،بلغت في تخطيطها وتنظيمها وتربيتها للسلوك اإلنساني ذروتها.
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وكمــا أن حركــة الــدعوة اإلســَلمية مطالبــة بد ارســة التجــارب التــي مــرت بهــا عبــر القــرون

لَلستفادة منها بحكمة ـ بعد تقييمها وعرضها على الكتاب والسنة وإجماع السلف ـ فكـذلك
هي مطالبة أيضا باّلستفادة بكل مايعينها لتحقيق هدفها.

ونستعرض هنا بإيجاز العملية اإلدارية من منظورها النظري ،وكيفية مَلءمة هذه العمليـة

بوصــفها أداة تعــين فــي النهــوض بالــدعوة .ومــع العلــم  ،فــإن نجــاح تطبيــق وظــائف اإلدارة
المختلفة في مجاّلت الدعوة مرهون بتصـور واسـتيعاب القـارت لتطبيـق هـذه الوظـائف فـي

حياتــه الدعويــة :فمــثَل عنــدما نتحــدث عــن إدارة الوقــت مــن الناحيــة النظريــة  ،فإنــا نقــوم
خَللهــا بتحديــد اْلعمــال المطلوبــة وترتيبهــا فــي قائمــة حســب اْلولويــة واْلهميــة  ،وتحديــد
وقت لكل مهمة ومراجعـة وتحـديث القائمـة باسـتمرار  ،ثـم تقيـيم مـاتم إنجـازه حسـب الوقـت
المخصص لكل مهمة ودقة اإلنجاز وعمل التعديل الَلزم ..إلى غير ذلك من التوجيهـات

الخاصة بإدارة وتنظيم الوقت.

وإذا تصورنا هذه التوجيهات من الناحية العملية  ،نجد أننا فعـَل نقـوم بمثـل هـذا التخطـيط
للوقــت بصــورة غيــر مباش ـرة  ،فتجــد أنــك تلقائيــا وقبــل شــروعك فــي إنجــاز مهمــة مــا تفكــر

ذهنيــا وبســرعة متــى يجــب عليــك اّلنطــَلق  ،وكيــف؟ ومــع مــن؟ وأي طريــق ستســلك؟ ،

وأثناء الطريق ستفكر ماذا ستفعل عند وصولك وإلى أين ستذهب بعد ذلك ..إلخ.

هذا ما نقصده بالتصور التطبيقي للعملية اإلدارية :أي أن ننقلها من الوضع النظـري إلـى

الواقع العملي.

ماهي العملية اإلدارية؟

إن اإلدارة بحــد ذاتهــا هــي :عمليــة دمــج وتنســيق الم ـوارد الماديــة (كالمعــدات واْلدوات) ،
والبشرية (اْلفراد) في منشأة من خَلل التخطيط لها وتنظيمها وتوجيههـا ومراقبـة إنتاجهـا؛

لتحقق بالتالي أهداف المنشأة.

كل جهاز دعوي على اختَلف مستوياته ّلبد له من اّلستفادة من علم التخطيط والتنظيم

والتوجيـ ــه والمراقبـ ــة  ،أو مـ ــا يسـ ــمى بالوظـ ــائف  ،وبالتـ ــالي شـ ــرح هـ ــذه الوظـ ــائف وكيفيـ ــة
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اّلستفادة منه  ،خاصة إذا استحضر اإلداري المسلم في قلبه وكيانه أنه في إدارته مدفوع
بذاتية ربانية ونبوية المنهج  ،تقوده للتفكير السليم القويم كسمة يتميز بها عن غيره.

أوالً :التخطيط:
هــو »ضــرورة لكــل المنشــآت ؛ ْلنهــا تعمــل فــي ظــروف متغي ـرة  ،ومــن ثــم فــإن محاولــة
التخفيــف مــن مفاجــآت هــذه الظــروف هــو الــدافع وراء عمليــة التخطــيط  ،كمــا أنــه عمليــة
مستمرة تدعو ّلختيار بديل من عدة بدائل لتطبيقه في المسـتقبل« ( )1ونحـدد مـن خَللـه

مانريد أن نعمله  ،وما الذي يجب عمله  ،وأين؟ وكيف؟ ومتى؟ وعن طريق م ْن؟

والتخطــيط للــدعوة يبــدأ مــن المنطلــق اّلســتراتيجي (اإلحكــامي) البعيــد المــدى عــن طريــق
القياديين ومفكري اْلمة :مثل ماحصل في خطة صلح الحديبية ذات النظرة البعيـدة الـذي

يعده بعض المؤرخين بداية الفتح اإلسَلمي الفعلي » ،ثـم علـى الخطـة أن تتسـم بالواقعيـة

والمرونة والشمولية وكذلك تناسق الخطط فيما بينها لضمان استم ارريتها«(.)2

ثانياً :التنظيم:

يأتي دور التنظيم لضمان تنفيذ الخطط بالشكل المطلـوب  ،أو بمعنـى آخـر تنظـيم التنفيـذ

دون اّلرتباك في توزيع العمل  ،والتنظيم مهم لتحديد مهام وواجبات كل اْلفـراد ـ أعضـاء

المنشأة ـ وكذلك تحديد وبيان عَلقة كل فرد وأين موقعه من الجماعة  ،وتوزيـع السـلطات
والصَلحيات لمستويات اْلفـراد المختلفـة ؛ كـل ذلـك مـن أجـل إيجـاد تنسـيق بشـري يسـاهم

فيه كـل فـرد إلنجـاح مسـيرة العمـل اإلسـَلمي  ،ولنـا مـن الهجـرة النبويـة إلـى المدينـة درس

يمثــل غايــة التنظــيم والتنســيق إلحكــام خطــة الهج ـرة  ،وتوزيــع العمــل والمســؤوليات علــى
اْلفـ ـراد حس ــب تخصص ــهم دون فوض ــى  ،وعم ــل اّلحتياط ــات الَلزم ــة لك ــل ح ــادث ق ــد
يصادف تلك الرحلة .وباإلخَلص وتظافر الجهود تتحقق اْلهداف المنشودة بإذن هللا.

ومن السابق يمكن تعريف التنظيم بأنه :عملية بنـاء العَلقـات بـين أجـزاء العمـل  ،ومواقـع

العم ــل  ،واْلفـ ـراد م ــن خ ــَلل س ــلطة فعال ــة به ــدف تحقي ــق اّللتح ــام والتـ ـرابط وأداء العم ــل
بطريقة جماعية منظمة وفعالة (.)3

ثالثاً :التوجيه والقيادة:

18
This file was downloaded from QuranicThought.com

إن للتوجيــه اإلداري ارتباطــا وثيقــا بمهــارات القيــاديين؛ لــذا هــو» :فــن وقــدرة المــدير علــى
السير الصـحيح بمـن تحـت إمرتـه وهـدايتهم وتـوجيهم مـع إشـاعة روح الـود والحـب والرضـا
والتفاني واّلنتماء في العمل حتى يتحقق الهدف المطلوب« (.)4

ولنجــاح عمليــة التوجيــه ينبغــي م ارعــاة اّلتصــال الفعــال الــذي يـربط قنـوات النظــام الــداخلي
والخارجي مع وضوح أهداف النظام الكلية واْلهداف المطلوب تحقيقها من كل فرد يعمـل

لهذا النظام على اختَلف مستواه.

أضف إلى ذلك رفع الروح المعنوية لألفراد العاملين فـي مجـال الـدعوة مـن تقـديم التشـجيع
والثناء والمزيد من الحرية والتصرف  ،ناهيك عن الدافع الديني الذاتي لـدى كـل مـن يفهـم

معنــى الــدعوة وحجــم اّلســتثمار فيهــا  ،وّليفوتنــا اإلشــارة للتوجيــه الربــاني لكــل مــن القائــد
ول ّللاِ وال ِذين مع ُه أ ِشداء على ُ ِ
اء ب ْين ُه ْم)) [الفتح.]29 :
((محمد رُس ُ
وأتباعه ُ
الكفار ُرحم ُ
ُ
رابعاً :الرقابة:
والرقابــة بمفهومهــا العــام تعنــي التأكــد مــن أن المبــادت اآلنفــة الــذكر ـ التخطــيط  ،التنظــيم،

التوجيه ـ تسير في اّلتجاه الصحيح نحو اْلهداف المرسومة  ،ويكـون ذلـك بقيـاس اْلداء
ومقارنة النتائج باْلهداف ضمن معايير موضوعة سلفا لتصحيح وتعـديل أي انحـراف فـي

اْلداء ضمانا لفاعلية وكفاءة التنفيذ.

ولعل أبرز ما يتسم به اإلداري المسلم الرقابة الذاتية على نفسه  ،فهي تشمل كافـة شـئون

الحيــاة الفرديــة والجماعيــة  ،حيــث يعلــم أنــه خلــق لعبــادة هللا وحــده  ،وبالتــالي فــإن جميــع
أفعالــه ـ إداريــة أو دعويــة ـ مقيــاس لمــدى طاعتــه ْلوامــر هللا  ،ثــم محاســبة نفســه قبــل أن

يحاسبه خالقه  ،يقول تعالى(( :إن ّللا كان عل ْي ُك ْم رِقيبا)) [النساء.]1 :
والمسلم كذلك مطالب برقابـة أخيـه المسـلم بالتناصـح والتوجيـه يقـول (تعـالى) ((واْل ُم ْؤ ِمُنـون
ِ
ِ
ِ
ِ
المنك ِر)) [التوبة.]71 :
واْل ُم ْؤ ِمن ُ
ات ب ْع ُ
ْم ُرون باْلم ْع ُروف وي ْنه ْون عن ُ
اء ب ْعض يأ ُ
ض ُه ْم أ ْولي ُ
وإن كان ترتيب الرقابة في النظرية اإلدارية في النهاية  ،إّل أني أعتقد أن عنصر الرقابـة
هــو العنصــر اْلول والمــَلزم للعمليــة مــن بدايــة التخطــيط وأثنــاء التنظــيم والتوجيــه وانتهــاء
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بالتأكــد مــن تحقيــق الهــدف المطلــوب ..وبــذلك يعــي اإلداري المســلم مــدى نجــاح دعوتــه

المستمدة من الكتاب والسنة بتوفيق هللا كسمة يجب أن يتميز فيها عن غيره.
------------ -

الهوامش:

( )1اإلدارة د ارسـ ــة تحليلـ ــة للوظـ ــائف والق ـ ـ اررات اإلداريـ ــة د .مـ ــدني عب ــد القـ ــادر عَلقـ ــي،
مطبوعات تهامة  ،جدة  ،الطبعة الرابعة 1410 ،هـ ص .85

( )2الخط ــة والتخط ــيط  ،لم ــاذا وكي ــف ،نبي ــل ب ــن جعف ــر الفيص ــل ،مط ــابع التس ــهيَلت،

الخبر1413 ،هـ ص .20 :17

( )3مرجع سابق  ،رقم ( )1ص .156

( )4اإلدارة في اإلسَلم،الفكر والتطبيـق ،د.عبـدالرحمن إبـراهيم الضـحيان ،دار الشـروق،

جدة ،الطبعة اْلولى1407 ،هـ ص .166

مجلة البيان  /عدد96

إذن رسول هللا  ألصحابه بالهجرة إلى المدينة

قال ابن سعد فى طبقاته يروى عن عائشة رضى هللا عنها  :لما صدر السبعون من عنـد
رســول هللا  طابــت نفســه ’ فقــد جعــل هللا لــه منعــة وقومــا وأهــل حــرب وعــدة ونجــدة ’

وجعل البَلء يشتد على المسلمين من المشـركين لمـا يعلمـون مـن الخـروج ’ فضـيقوا علـى
أصحابه وتعبثوا بهم ’ ونالوا ما لم يكونوا ينالون مـن الشـتم واْلذى ’ فشـكا ذلـك أصـحاب
رسول هللا  واستأذنوه فى الهجرة ’ فقال  ( :قد أخبرت بدار هجرتكم وهى يثرب ’ فمن

أراد الخروج فليخرج إليها ) فجعل القوم يتجهزون ويتوافقـون ويتواسـون ويخرجـون ويخفـون

ذلك ’ فكان أول من قـدم المدينـة مـن أصـحابه  أبـو سـلمة بـن عبـد اْلسـد ثـم قـدم بعـده
عـامر ابــن ربيعـة ومعــه ام أرتـه بنــت أبــى حشـمة ’ فهــى أول ظعينـة قــدمت المدينـة ثــم قــدم
أص ــحاب رس ــول هللا  أرس ــاّل فنزلـ ـوا عل ــى اْلنص ــار ف ــى دوره ــم ’ ف ــآووهم ونص ــروهم

وآسوهم .
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ولم يهاجر أحد من أصحاب رسول هللا  إّل متخفيا غير عمر ابن الخطـاب رضـى هللا

عنه ’ فقد روى على ابن أبى طالب رضى هللا عنه أنه لما هم بالهجرة تقلد سـيفه وتنكـب

قوســه ’ وانتض ــى ف ــى يــده أس ــهما ’ واختص ــر عنزت ــه ( عصــاه ) ومضــى قبــل الكعب ــة ’
والمأل من قر يش بفنائها فطاف فى البيت سبعا متمكنا مطمئنا ’ ثم أتى المقام فصلى ’

ثم وقف فقال  (:شـاهت الوجـوه ’ ّل يـرغم هللا إّل هـذه المعـاطس ’ مـن أراد أن يثكـل أمـه

’ أو ييتم ولده ’ أو ترمل زوجته فليلقنى وراء هذا الوادى)

قال على فما أتبعه إّل قوم مستضعفون علمهم ما أرشدهم ثم مضى لوجهه .

وهكذا تتابع المسلمون فـي الهجـرة إلـى المدينـة حتـى لـم يبـق بمكـة مـنهم إّل رسـول هللا 
وأبو بكر وعلى ’ أو معذب محبوس ’ أو مريض ’ أو ضعيف عن الخروج .
العبر و العظات :

كانت فتنة المسلمين من أصحاب النبى  فى مكة ’ فتنة اإليذاء و التعذيب ومـا يرونـه

من المشركين من ألـوان الهـ أز و السـخرية ’ فلمـا أذن لهـم الرسـول  بـالهجرة ’ أصـبحت
فتنــتهم فــى تــرك وطــنهم وأم ـوالهم ودورهــم وأمتعــتهم ’ ولقــد كــانوا أوفيــاء لــدينهم مخلصــين
لربهم ’ أمام الفتنة اْلولى و الثانية ’ قابلوا المحن والشدائد بصبر ثابت وعزم عنيد .

حتى إذا أشار عليهم رسول هللا بالهجرة إلـى المدينـة ’ توجهـوا إليهـا وقـد تركـوا مـن ورائهـم

الوطن وما لهم فيه من مال ومتاع ونشب ’ ذلك أنهم خرجوا مستخفين متسللين ’ وّل يتم
ذلك إّل إذا تخلصوا من اْلمتعة و اْلثقـال ’ فتركـوا كـل ذلـك فـى مكـة ليسـلم لهـم الـدين ’

واستعاضوا عنها باْلخوة الذين ينتظرونهم فى المدينة ليؤووهم وينصرونهم .

وهــذا هــو المثــل الصــحيح للمســلم الــذى أخلــص الــدين هلل ّ :ل يبــالى بــالوطن وّل بالمــال و

النشب فى سبيل أن يسلم له دينه  .هذا عن أصحاب رسول هللا فى مكة .

أمــا أهــل المدينــة الــذين آووهــم فــى بيــوتهم وواســوهم ونصــروهم ’ فقــد قــدموا المثــل الصــادق

لألخوة اإلسَلمية و المحبة فى هللا تعالى .

وأنت خبير أن هللا عز وجـل قـد جعـل أخـوة الـدين أقـوى مـن أخـوة النسـب وحـدها ’ ولـذلك
كان الميراث فى صدر اإلسَلم على أساس وشـيجة الـدين ’ وأخوتـه والهجـرة فـى سـبيله ’
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ولــم يســتقر حكــم المي ـراث علــى أســاس عَلقــة الق اربــة إّل بعــد تكامــل اإلســَلم فــى المدينــة

وصارت للمسلمين دار إسَلم قوية منيعة .
يل ّللاِ
يقــول هللا عــز وجــل ِ{ :إن الـ ِـذين آمُن ـوْا وهــاجروْا وجاهـ ُـدوْا ِبــأمو ِال ِهم وأ ُنف ِسـ ِـهم ِفــي س ـِب ِ
ُ
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ضــهم أوِليــاء بعــض والـ ِـذين آمُن ـوْا ولــم يهـ ِ
ـاج ُروْا مــا ل ُكــم ِم ـن
ْ
ْ ُ
والــذين آووْا ونصـ ُـروْا أ ُْولئــك ب ْع ُ ُ ْ ْ
ِِ ِ
ِ
وك ْم ِفــي الـ ِـد ِ
صـ ُـر ِإّل علــى قـ ْـوم
استنصـ ُـر ُ
ين فعلـ ْـي ُك ُم الن ْ
وّليــتهم مــن شـ ْـيء حتــى ُيهــاج ُروْا وِإ ِن ْ
بيــن ُكم وبيــنهم ِميثــاق وّللا ِبمــا تعمُلــون ب ِ
صــير} ( )72ســورة اْلنفــال .ثــم إنــه يســتنبط مــن
ْ
ُ
ْ ْ ْ ُ
مشروعية هذه الهجرة حكمان شرعيان :

 -1وجوب الهجرة من دار الحرب إلى دار اإلسَلم ’ وروى ابن العربى ( أن هذه الهجرة
كانت فرضـا فـى أيـام النبـى  ’ وهـى باقيـة مفروضـة إلـى يـوم القيامـة  .والتـى انقطعـت

بــالفتح ’ إنمــا هــي القصــد إلــى النبــى  ’ فــإن بقــى فــى دار الحــرب عصــى ) ومثــل دار

الحــرب فــى ذلــك كــل مكــان ّل يتســنى للمســلم فيــه إقامــة الشــعائر اإلســَلمية مــن صــَلة
وصيام وجماعة وأذان ’ وغير ذلك من أحكامه الظاهرة .

وما يستدل على ذلك قوله تعالى  (:إن الذين توفـاهم المَلئكـة ظـالمى أنفسـهم قـالوا ؟ فـيم

كنتم ؟ قالوا  :كنا مستضعفين فى اْلرض ’ قالوا الم تكن أرض هللا واسعة فتهـاجروا فيهـا

’ فأولئك مـأواهم جهـنم وسـاءت مصـي ار ’ إّل المستضـعفين مـن الرجـال و النسـاء والولـدان

ّل يستطيعون حيلة وّل يهتدون سبيَل ) .

 -2وجوب نصـرة المسـلمين لبعضـهم مهمـا اختلفـت ديـارهم وبَلدهـم مـا دام ذلـك ممكنـا ’

فقــد اتفــق العلمــاء و اْلئمــة علــى أن المســلمين إذا قــدروا علــى اســتنقاذ المستضــعفين أو
المأسـورين أو المظلــومين مــن إخـوانهم المســلمين ’ فــى أي جهــة مــن جهــات اْلرض ’ ثــم

لم يفعلوا ذلك فقد باءوا بإثم كبير .

يقــول أبــو بكــر العربــى  :إذا كــان فــى المســلمين أس ـراء أو مستضــعفين فــإن الوّليــة معهــم

قائمــة و النص ـرة لهــم واجبــة بالبــدن ’ بــأن ّل تبقــى منــا عــين تطــرف ’ حتــى نخــرج الــى
استنقاذهم إن كـان عـددنا يحتمـل ذلـك ’ أو نبـذل جميـع أموالنـا فـى اسـتخراجهم ’ حتـى ّل

يبق ّل ْلحد درهم من ذلك .
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وكمـا تجـب مـواّلة المســلمين ونصـرتهم لبعضـهم ’ فإنـه يجــب أن تكـون هـذه المـواّلة فيمــا

بينهم ’ وّل يجوز أن يشيع شىء من الوّلية و التناصر أو التـآخى بـين المسـلمين وغيـرهم
’ وهذا ما يصرح به كَلم هللا عز وجـل ’ إذ يقـول  (:والـذين كفـروا بعضـهم أوليـاء بعـض
إّل تفعلوه تكن فتنة فى اْلرض و فساد كبير).

يقول ابن العربى قطع هللا الوّلية بين الكفار و المؤمنين ’ فجعل المؤمنين بعضهم أوليـاء

بعض ’ وجعل الكـافرين بعضـهم أوليـاء بعـض ’ يتناصـرون بـدينهم ويتعـاملون باعتقـادهم
.

وّل ريب أن تطبيق مثل هذه التعاليم اإللهية ’ هى أساس نصرة المسلمين فـى كـل عصـر
وزمــن ’ كمــا أن إهمــالهم لهــا وانص ـرافهم إلــى مــا يخالفهــا هــو أســاس مــا ن ـراه اليــوم م ــن
ضعفهم وتفككهم وتألب أعدائهم عليهم من وكل جهة وصوب .
هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم

جــاء فــى صــحاح الســنة ومــا رواه علمــاء الســيرة أن أبــا بكــر الصــديق رضــى هللا عنــه لمــا
وجــد المســلمين قــد تتــابعوا مهــاجرين الــى المدينــة ’ جــاء يســتأذن رســول هللا  هــو اآلخــر

فى الهجرة ’ فقال له رسول هللا  (: على رسلك ’ فـإني أرجـو أن يـؤذن لـى ) فقـال أبـو
بكــر  (:وهــل ترجــو ذلــك بــأبى أنــت وأمــى ؟ ) قــال (:نعــم ) فحــبس أبــو بكــر نفســه علــى

رســول هللا  ليص ــحبه ’ وعل ــف راحلتــين كانت ــا عن ــده ’ وأخــذ يتعه ــدهما بالرعاي ــة أربع ــة

أشهر .

وفــى هــذه اْلثنــاء رأت ق ـريش أن رســول هللا  صــارت لــه شــيعة وأصــحاب غيــرهم بغيــر

بلدهم ’ فحذروا خروج رسول هللا  إليهم وخافوا أن يكون قد أجمع لحربهم .

فاجتمعوا له فى دار الندوة ( وهى دار قصى ابن كَلب التى كانت قـريش ّل تقضـى أمـ ار
إّل فيهــا ) يتشــاورون فيمــا يصــنعون بــأمر رســول هللا  ’ فــاجتمع رأيهــم أخي ـ ار علــى أن

يأخذوا من كل قبيلة فتـى شـابا جلـدا ’ ثـم يعطـى كـل مـنهم سـيفا صـارما ’ ثـم يعمـدوا اليـه
فيضـربوه ضـربة رجــل واحــد فيقتلــوه ’ كــى ّل تقــدر بنــو عبــد منــاف علــى حـربهم جميعــا ’
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وضـربوا لــذلك ميعــاد يــوم معلــوم فــأتى جبريــل عليــه الســَلم رســول هللا  يــأمره بــالهجرة ’

وينهاه أن ينام فى مضجعه تلك الليلة .

قالت عائشة رضى هللا عنها فيما يروى البخارى  :فبينما نحـن يومـا جلـوس فـى بيـت أبـى

بكر فى حر الظهيـرة ’ قـال قائـل ْلبـى بكـر  (:هـذا رسـول هللا  متقنعـا ’ فـى سـاعة لـم

يكن يأتينا فيها ) فقال أبو بكر  (:فدا أبى وأمى ’ وهللا ما جاء فى هذه السـاعة إّل ْلمـر
) قالت  :فجاء رسول هللا  ’ فاستأذن ’ فأذن له ’ فدخل ’ فقـال النبـي ْ لبـى بكـر

 ( :أخــرج مــن عنــدك ) فقــال أبــة بكــر  (:إنمــا هــم أهلــك بــأبى أنــت يــا رســول هللا ) ’ قــال
رسول هللا  (: فإنى قد أذن لى فى الخروج ) فقال أبو بكـر  ( :الصـحبة يارسـول هللا )

’ قال رسول هللا  (: نعم ) فقال أبو بكر  (:فخذ بأبى أنت يا رسول هللا إحدى راحلتـى
) ’ قال رسول هللا  ( : بالثمن ) .

قالت عائشة  :فجهزناهما أحـث جهـاز ’ وصـنعنا لهمـا سـفرة فـى جـراب ’ فقطعـت أسـماء
بنت أبى بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فـم الجـراب ’ فبـذلك سـميت ذات النطـاق

.

وانطلــق رســول هللا  إلــى علــى ابــن أبــى طالــب رضــى هللا عنــه فــأمره أن يتخلــف بعــده

بمكة ريثما يؤدى عن رسول هللا  الودائع التى كانت عنده للناس ’ إذ لم يكـن أحـد مـن

أهــل مكــة لــه شــىء يخشــى عليــه إّل اســتودعه عنــد رســول هللا  لمــا يعلمــون مــن صــدقه
وأمانته  .وأمر أبـو بكـر غبنـه عبـد هللا أن يتسـمع لهمـا مـا يقولـه النـاس عنهمـا فـى بيـاض

النهار ’ ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون معه من أخبـار  .وأمـر عـامر ابـن فهيـرة ( مـوّله)
أن يرعــى غنمــه نهــاره ثــم يريحهــا عليهمــا إذا أمســى إلــى الغــار ( غــار ثــور ) ليطعمــا مــن

ألبانها ’وأمر أسماء بنته أن تأتيهما من الطعام بما يصلحهما فى كل مساء .

وروى ابــن إســحاق واإلمــام أحمــد ’ كَلهمــا عــن يحــى بــن عبــاد بــن عبــد هللا ابــن الزبيــر ’

عــن أســماء بنــت أبــى بكــر قالــت  :لمــا خــرج رســول هللا  وخــرج معــه أبــو بكــر ’ إحتمــل
أبو بكر ماله كله معه  :خمسة آّلف درهم أو سـتة آّلف درهـم ’ قالـت وانطلـق بهـا معـه

’ قالت  :فدخل علينا جـدى أبـو قحافـة وقـد ذهـب بصـره فقـال  :وهللا إنـى ْلراه قـد فجعكـم
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بماله مع نفسه ’ قالت  :قلت :كَل يـا أبـت ’ إنـه قـد تـرك لنـا خيـ ار كيثـ ار ’ قالـت :فأخـذت

أحجا ار فوضعتها فـى كـوة فـى البيـت الـذى كـان أبـى يضـع مالـه فيهـا ’ ثـم وضـعت عليهـا
ثوبا ’ ثم أخذت بيده ’ فقلت يا أبت ضع يدك على هذا المال ’ فقالت :فوضع يـده عليـه
’ قــال ّ :لبــأس ’ إذا كــان تــرك لكــم هــذا فقــد أحســن ’ وفــى هــذا بــَلغ لكــم  .وّل وهللا مــا
ترك لنا شيئا ولكنى أردت أن أسكت الشيخ بذلك .

ولما كانت عتمة تلك الليلة التى هاجر فيها النبى  أجتمع المشـركون علـى بـاب رسـول

اله  يتربصون به ليقتلوه ’ ولكنـه عليـه الصـَلة و السـَلم خـرج مـن بيـنهم وقـد ألقـى هللا

علــيهم ســنة مــن النــوم بعــد أن تــرك عليــا رضــى هللا عنــه فــى مكانــه نائمــا علــى ف ارشــه ’
وطمأنه بأنه لن يصل إليه أى مكروه

وانطلــق رســول هللا  وصــاحبه أبــو بكــر إلــى غــار ثــور ليقيمــا فيــه ’ وكــان ذلــك علــى
الراجح فى اليوم الثانى من ربيع اْلول الموافق  20أيلول سنة (  622م ) بعـد أم مضـى

ثَلثة عشر سنة من البعثة ’ فدخل أبو بكر قبل رسول هللا  فلمس الغار ’ لينظر أفيه
سبع أو حية ’ يقى رسول هللا صلى اله عليه وسلم بنفسه ’ فأقاما فيه ثَلثـة أيـام ’ وكـان
يبيت عنـدهما عبـد هللا ابـن أبـى بكـر يخبرهمـا بأخبـار مكـة ’ ثـم يـدلج مـن عنـدهما بسـحر

فيصــبح مــع ق ـريش بمكــة كبائــت بهــا ’ وكــان عــامر ابــن فهي ـرة يــروح عليهمــا بقطيعــه مــن

الغنم ’ فإذا خرج من عندهما عبد هللا تبع عامر أثره بالغنم كى ّل يظهر لقدميه أثر .

أما المشـركون فقـد انطلقـوا  -بعـد أن علمـوا بخـروج رسـول هللا  - ينتشـرون فـى طريـق
المدينة يفتشون عنه فى كل المظان ’ حتى وصلوا إلى غـار ثـور ’ وسـمع رسـول هللا 
وصاحبه أقدام المشركين تخفق من حولهم فأخذ الروع أبا بكر وهمـس يحـدث النبـى : 

لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنـا ’ فأجابـه عليـه الصـَلة و السـَلم  (:يـا أبـا بكـر مـا ظنـك

باثنين هللا ثالثهما ) ...

فأعمى هللا أبصار المشركين حتى لـم يحـن ْلحـد مـنهم التفاتـة الـى ذلـك الغـار ولـم يخطـر

ببال واحد منهم أن يتساءل عما يكون بداخله .
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ولمــا انقطــع الطلــب عنهمــا خــرج رســول هللا  وأبــا بكــر ’ بعــد أن جاءهمــا عبــد هللا ابــن
أرقط وهو من المشركين ’ كانـا قـد اسـتأجراه ليـدلهما علـى الطـرق الخفيـة الـى المدينـة بعـد

أن اطمأنا إليه ’ وواعـداه مـع الـراحلتين عنـد الغـار ) فسـا ار متبعـين طريـق السـاحل بإرشـاد
من عبد هللا بن أرقط ’ وكان قد جعل مشركوا مكة لكل من أتى برسول هللا  وأبى بكر
رضى هللا عنه دية كل منهما  .وذات يوم ’ بينما كان جماعة مـن بنـى مـدلج فـى مجلـس

لهم ’ وبينهم سراقة ابن جعشم ’ إذ اقبل إليهم رجل منهم فقال  :إنى قد أريـت آنفـا أسـودة

بالســاحل ’ أ ارهــا محمــدا و أصــحابه ’ فعــرف س ـراقة أنهــم هــم ’ ولكنــه أراد أن يثنــى عــزم
غيره عن الطلب ’ فقال له  :إنـك قـد أريـت فَلنـا و فَلنـا ’ انطلقـوا بأعيننـا يبتغـون ضـالة

لهــم  .ثــم لبــث فــى المجلــس ســاعة ’ وقــام فركــب فرســه ثــم ســار حتــى دنــا مــن رســول هللا
فعثرت به فرسه فخر عنها ’ ثم ركبها ثانيـة وسـار حتـى صـار يسـمع قـ ْارءة النبـى صـلى
اله عليه وسلم وهو ّل يلتفت ’ وأبو بكر يكثر اّللتفـات ’ فسـاخت قائمتـا فـرس سـراقة فـى
اْلرض حتى بلغتا الركبتين ’ فخر عنها ثم زجرهـا حتـى نهضـت ’ فلـم تكـد تخـرج قـدميها

حتــى س ـطع ْلثرهمــا غبــار ارتفــع فــى الســماء مثــل الــدخان ’ فعلــم س ـراقة أنــه ممنــوع مــن
رسـول هللا  ’ وداخلــه رعـب عظــيم ’ فناداهمــا باْلمـان .فوقــف رسـول هللا  ومــن معــه

حتى وصل إليهم ’ فاعتذر إليه وساله أن يستغفر لـه ’ ثـم عـرض عليهمـا الـزاد و المتـاع

’ فقاّل ّ :ل حاجة لنا ’ ولكن عم عنا الخبر ’ فقال كفيتم .

ثم عاد سراقة أدراجه إلى مكة وهو يصرف أنظـار النـاس عـن الرسـول ومـن معـه بمـا يـراه

من القول

وهكذا انطلق إليهما فى الصباح جاهدا فى قتلهمـا ’ وعـاد فـى المسـاء يحرسـهما ويصـرف

الناس عنهما .

قدوم قباء

ووصــل رســول هللا  قبــاء ’ فاســتقبله مــن فيهــا بضــعة أيــام نــازّل علــى كلثــوم ابــن هــدم ’

حيــث أدركــه فيهــا علــى رضــى هللا عنــه بعــد أن أدى عنــه الودائــع إلــى أصــحابها ’ وأســس
النبــى  هنــاك مســجد قبــاء ’ وهــو المســجد الــذى وصــفه هللا بقولــه { 000لم ْسـ ِـجد أ ُِســس
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علــى التْقــوى ِمـ ْـن أو ِل يـ ْـوم أحــق أن تُقــوم ِفيـ ِـه ِفيـ ِـه ِرجــال ُي ِحبــون أن يتطهـ ُـروْا وّللاُ ُي ِحــب
اْل ُمط ِه ِرين} ( )108سورة التوبة .

ثم واصل سيره إلى المدينة فدخلها ّلثنتي عشـرة ليلـة خلـت مـن ربيـع اْلول علـى مـا ذكـره

المؤر خون فالتف حوله اْلنصار ’ كل يمسك زمام راحلتـه يرجـوه النـزول عنـده فكـان 

يقــول لهــم  :دعوهــا فإنهــا مــأمورة فلــم تــزل راحلتــه تســير فــى فجــاج المدينــة وســككها حتــى

وصلت الى مربد لغَلمين يتيمين مـن بنـى النجـار أمـام دار أبـى أيـوب اْلنصـارى ’ فقـال

النب ــى  (: ههن ــا المن ــزل إن ش ــاء هللا ) وج ــاء أب ــو أي ــوب فاحتم ــل الرح ــل إل ــى بيت ــه ’
وخرجت وّلئد من بنـى النجـار  -فيمـا يرويـه ابـن هشـام  -فرحـات بمقـدم رسـول هللا ’ 

وجواره لهن ’ وهن ينشدن

نحن جوار بنى النجار يا حبذا محمد من جار

فقال عليه السَلم لهن  ( :أتحببننى ؟ ) فقلن  :نعم فقال  :هللا يعلم أن قلبى يحبكن )

صورة عن مقام النبى  فى دار أبى أيوب :

روى أبــو بكــر ابــن أبــى شــيبة وابــن إســحاق و اإلمــام أحمــد ابــن حنبــل مــن طــرق متعــددة

بألفاظ متقاربة أن أبا أيوب رضى هللا عنه قال وهو يحدث عن أيام رسول هللا  عنده :

لمــا نــزل رســول هللا  فــى بيتــى فــى أســفل البيــت وأنــا وأم أيــوب فــى العلــو ’ فقلــت لــه :
يانبى هللا بأبى أنت و أمى إنى ْلكره وأعظم أن أكـون فوقـك وتكـون تحتـى ’ فـاظهر أنـت

فكــن فــى اْلعلــى ’ وننــزل نحــن نكــون فــى الســفل ’ فقــال  :يــا أبــا أيــوب ’ إنــه ْلرفــق بنــا
وبمن يغشانا أن نكون فى أسفل البيت .

قال  :فكان رسـول هللا  فـى سـفله وكنـا فوقـه فـى المسـكن ’ ولقـد انكسـرت جـرة لنـا فيهـا
ماء يوما ’ فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ’ ما لنا لحاف غيرها ننشف بها المـاء ’ تخوفـا

أن يقط ــر عل ــى رس ــول هللا  من ــه ش ــىء فيؤذي ــه ’ فنزل ــت إلي ــه وأن ــا مش ــفق ’ فل ــم أزل

أستعطفه حتى أنتقل إلـى العلـو  .قـال  :وكنـا نضـع لـه العشـاء ’ ثـم نبعـث بـه إليـه ’ فـإذا
رد علينــا فضــله تيممــت أنــا وأم أيــوب موضــع يــده فأكلنــا منــه نبتغــى بــذلك البركــة ’ حتــى

بعثنــا إليــه ليلــة بعشــائه وقــد جعلنــا لــه بصــَل وثومــا ’ فــرده رســول هللا  ولــم أر ليــده فيــه
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أثــر ’ فجئتــه فزعــا فقلــت يــا رســول هللا بــأبى أنــت و أمــى ’ رددت عشــاءك ولــم أر فيــه

موضــع يــدك ’ وكنــت حينمــا تــرد علينــا فضــل طعامــك أتــيمم أنــا وأم أيــوب موضــع يــدك
نبتغى بـذلك البركـة ’ فقـال  :إنـى وجـدت فيـه ريـح هـذه الشـجرة ’ وأنـا رجـل أنـاجى ’ فأمـا

أنتم فكلوه ’ قال  :فأكلناه ’ ثم لم نضع فى طعامه شيئا من الثوم أو البصل بعد .
العبر و العظات :

تح ــدثنا ف ــى فص ــل س ــابق ’ ع ــن معن ــى الهجـ ـرة ف ــى اإلس ــَلم ’ عن ــد تعليقن ــا عل ــى هجـ ـرة

المسلمين اْلولى إلى الحبشة ’ وقلنا إذ ذاك ما خَلصته  :إن هللا عـز وجـل جعـل قداسـة
الدين و العقيـدة فـوق كـل شـىء ’ فـَل قيمـة لـألرض و الـوطن و المـال و الجـاه إذا كانـت

العقيــدة وشــعائر الــدين مهــددة بــالحرب و الــزوال ’ ولــذا فــرض هللا علــى عبــاده أن يضــحوا
بكل ذلك  -إذا اقتضى اْلمر  -فى سبيل العقيدة و اإلسَلم .

وقلنا أيضا أن سنة هللا تعالى فى الكون اقتضت أن تكون القوى المعنوية التـى تتمثـل فـى

العقيــدة الســليمة و الــدين الحــق هــى المحافظــة للمكاســب و القــوى الماديــة ’ فمهمــا كانــت
اْلمــة غنيــة فــى خلقهــا الســليم متمســكة بــدينها الصــحيح فــإن ســلطانها المــادى المتمثــل فــى
الــوطن والمــال و العـزة يغــدو أكثــر تماســكا وأرســخ بقــاءا وأمنــع جانبــا  .ومهمــا كانــت فقيـرة

فى أخَلقها مضطربة تائهـة فـى عقيـدتها فـإن سـلطانها المـادى المتمثـل فيمـا ذكرنـاه يغـدو

أقرب إلى اّلضمحَلل و الزوال ’ وقلنا إن التاريخ أعظم شاهد على ذلك .

ولــذلك ش ــرع هللا عـ ـز وج ــل مبــدأ التض ــحية بالمــال و اْلرض ف ــى ســبيل العقيــدة و ال ــدين

عنــدما يقتضــى اْلمــر ’ فبــذلك يضــمن المســلمون ْلنفســهم المــال و الطــن و الحيــاة ’ وإن
بدا ْلول وهلة أنهم تعروا عن كل ذلك وفقدوه

وحســبنا دلــيَل علــى هــذه الحقيقــة هج ـرة رســول هللا  مــن مكــة إلــى المدينــة ’ لقــد كانــت

بحس ــب الظ ــاهر ترك ــا لل ــوطن وتض ــييعا ل ــه ’ ولكن ــه ك ــان ف ــى واق ــع اْلم ــر حفاظ ــا علي ــه

وضــمانة لــه ’ ورب مظهــر مــن مظــاهر الحفــاظ علــى الشــىء يبــدو فــى صــورة التــرك و

اإلع ـراض عنــه فقــد عــاد بعــد بضــع ســنين مــن هجرتــه هــذه  -بفضــل الــدين الــذى أقــام
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صــرحه ودولتــه  -إلــى وطنــه الــذى أخــرج منــه ’ عزيــز الجانــب ’ منيــع القــوة ’ دون أن
يستطيع أحد من أولئك الذين تربصوا به وّلحقوه بقصد القتل أن يدنوا إليه بأى سوء ...

ولنعد اآلن الى التأمل فيما سردناه من قصة هجرته  لنستنبط منها الدّلّلت واْلحكام

الهامة لكل مسلم :

 -1مــن أبــرز مــا يظهــر لنــا مــن قصــة هجـرة الرســول  ’ اســتبقا ه ْلبــى بكــر رضــى هللا
عنه دون غيره من الصحابة كى يكون رفيقه فى هذه الرحلة .

وقد استنبط العلماء من ذلك مـدى محبـة الرسـول ْ لبـى بكـر وأنـه أقـرب الصـحابة إليـه
وأوّلهم بالخَلفة مـن بعـده ’ ولقـد عـززت هـذه الـدّلّلت أمـو ار كيثـرة أخـرى مثـل اسـتخَلفه

له فى الصَلة بالناس عند مرضه وإص ارره على أن ّل يصلى عنه غيره ’ ومثل قولـه فـى

الحديث الصحيح  (:لو كنت متخذا خليَل ّلتخذت أبا بكر خليَل )

ولقد كان أبو بكر رضى هللا عنه  -كما رأينا  -على مستوى هـذه المزيـة التـى أكرمـه الـه

بها ’ فقـد كـان مثـال الصـاحب الصـادق بـل و المضـحى بروحـه وبكـل مـا يملـك مـن أجـل
رسول هللا  ’ ولقد رأينا كيـف أبـى إّل أن يسـبق رسـول هللا فـى دخـول الغـار كـى يجعـل

مــن نفســه فــداءا لــه عليــه الصــَلة و الســَلم فيمــا إذا كــان فيــه ســبع أو حيــة أو أى مكــروه

ينال اإلنسان منه اْلذى ’ ورأينا كيف جنـد أموالـه وأوّلده ومـوّله و ارعـى أغنامـه فـى سـبيل

خدمة رسول هللا  فى هذه الرحلة الشاقة الطويلة  .ولعمرى إن هذا مـا ينبغـى أن يكـون

عليه شأن كل مسلم آمن باهلل ورسوله ’ ولذا يقـول رسـول هللا صـلى الـه عليـه وسـلم ّ (:ل

يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده و الناس أجمعين )

 -2قــد يخطــر فــى بــال المســلم أن يقــارن بــين هج ـرة عمــر ابــن الخطــاب رضــى هللا عنــه
وهجـرة النبــى  ويتســاءل  :لمــاذا هــاجر عمــر عَلنيــة متحــديا المشــركين دون أى خــوف
ووجل ’ على حين هاجر رسول هللا مستخفيا محتاطـا لنفسـه ؟ أيكـون عمـر ابـن الخطـاب
أشد جرأة من النبى  ؟

و الج ـواب أن عمــر ابــن الخطــاب أو أى مســلم آخــر غيــر رس ـول هللا  يعتبــر تص ـرفه

تصرفا شخصيا ّل حجة تشريعية فيه ’ فله أن يتخير مـن الطـرق و الوسـائل و اْلسـاليب
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ما يحلو له وما يتفق مع قـوة ج أرتـه وإيمانـه بـاهلل تعـالى ’ أمـا رسـول هللا  فهـو مشـرع ’

أى أن جميـ ــع تص ـ ـرفاته المتعلقـ ــة بالـ ــدين تعتبـ ــر تش ـ ـريعا لنـ ــا ’ ولـ ــذلك كانـ ــت سـ ــنته هـ ــى
المصدر الثانى من مصادر التشريع اإلسَلمى مجمـوع أقوالـه و أفعالـه وصـفاته وتقريـره ’

فلو أنه فعل كما فعـل عمـر ’ لحسـب النـاس أن هـذا هـو الواجـب !  ...وأنـه ّليجـوز أخـذ
الحيطة و الحذر ’والتخفى عند الخوف ’ مع أن هللا عز وجل أقام شريعته فى هذه الـدنيا

علــى مقتضــى اْلســباب و المســببات ’وإن كــان الواقــع الــذى ّل شــك فيــه أن ذلــك بتســبيب
هللا تعالى و إرادته ’ ْلجل ذلك غستعمل رسول هللا  كل اْلسباب الماديـة التـى يهتـدى

إليها العقل البشرى فى مثل هذا العمل ’ حتـى لـم يتـرك وسـيلة مـن هـذه الوسـائل إّل اعتـد

بها واستعملها ’ فترك على ابن أبى طالب ينام فى فراشه ويتغطى ببرده ’ واسـتعان بأحـد
المشركين  -بعد أن أمنه -ليدله على الطرق الفرعية التى قـد ّل تخطـر فـى بـال اْلعـداء

’ وأقام فى الغار ثَلثة أيام متخفيا ’ إلى آخـر مـا عبـأه مـن اّلحتياطـات الماديـة التـى قـد

يفكــر بهــا العقــل ’ ليوضــح بــذلك أن اإليمــان بــاهلل عــز وجــل ّل ينــافى اســتعمال اْلســباب
المادية التى أرادت حكمة هللا تعالى أن تكون أسبابا .

وليس قيامه بذلك بسبب خوف فى نفسه ’ أو شك فى إمكان وقوعه فى قبضة المشركين

قب ــل وص ــوله المدين ــة ’ وال ــدليل عل ــى ذل ــك أن ــه علي ــه الص ــَلة و الس ــَلم بع ــد أن اس ــتنفد
اْلســباب الماديــة كلهــا ’ وتحلــق المشــركون حــول الغــار الــذى يختبــىء فيــه رســول هللا 

وصاحبه  -بحيـث لـو نظـر احـدهم عنـد قدمـه ْلبصـر الرسـول  - اسـتبد الخـوف بـابى
بكر رضى هللا عنـه علـى حـين كـان يطمئنـه عليـه الصـَلة و السـَلم قـائَل  :يـا أبـا بكـر :

ما ظنك بإثنين هللا ثالثهما ) ولقد كان من مقتضى اعتماده على كل تلـك اّلحتياطـات أن

يشعر بشىء من الخوف و الجزع فى تلك الحال .

لقد كـان كـل مـا فعلـه مـن تلـك اّلحتياطـات إذا وظيفـة تشـريعية قـام بهـا ’ فلمـا انتهـى مـن

أدائهــا ’ عــاد قلبــه مرتبطــا بــاهلل تعــالى معتمــدا علــى حمايتــه وتوفيقــه ’ لــيعلم المســلمون أن

اّلعتمــاد فــى كــل أمــر ّل ينبغــى أن يكــون إّل علــى هللا عــز وجــل ’ ولكــن ّل ينــافى ذلــك

احترام اْلسباب التى جعلها هللا فى هـذا الكـون أسـبابا  .ومـن أبـرز اْلدلـة علـى هـذا الـذى
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نقولــه أيضــا ’ حالتــه  عنــدما لحــق بــه س ـراقة يريــد قتلــه وأصــبح علــى مقربــة منــه ’ لقــد
كان من مقتضى تلك اّلحتياطات الهائلـة التـى قـام بهـا أن يشـعر بشـىء مـن الخـوف مـن

هذا الذى يجد فى اللحاق به بـل كـان مسـتغرقا فـى قراءتـه ومناجاتـه ربـه ْلنـه يعلـم أن هللا

الذى أمره بالهجرة سيمنعه من الناس ويعصمه من شرهم كما بين فى كتابه المبين .

 -3وفى تخلف على رضى هللا عنه عن النبى  فى أداء الودائع التى كانـت عنـده الـى
أصــحابها دّللــة بــاهرة علــى التنــاقض العجيــب الــذى كــان المشــركون واقعــين فيــه ’ ففــى
الوقت الذى كانوا يكذبونه ويرونه ساح ار أو مخادعا لم يكونوا يجـدون مـن حـولهم مـن هـو

خيــر منــه أمانــة وصــدقا ’ فكــانوا ّل يضــعون ح ـوائجهم وأم ـوالهم التــى يخــافون عليهــا إّل

عنده  !...وهـذا يـدل علـى أن كفـرانهم لـم يكـن بسـبب الشـك لـديهم فـى صـدقه ’ وإنمـا هـو
بسبب تكبرهم واستعَلئهم على الحق الذى جاء به وخوفا على زعامتهم وطغيانهم .

 -4ثم إننا نلمح فى النشاط الذى كان يبذله عبد هللا ابن أبى بكر رضى هللا عنه ’ ذاهبـا

آيبا بين الغار ومكة ’ يتحسس اْلخبار و ينقلها الـى رسـول هللا  وأبيـه ’ وفيمـا عمـدت
إليه أخته أسماء رضى هللا عنها من الجد فى تهيـىء الـزاد و الراحلـة واشـتراكها فـى إعـداد

العدة لتلك الرحلة  -نلمح فى ذلك صورة مما يجـب أن يكـون عليـه الشـباب المسـلم ذكـو ار
وإناثا فى سبيل هللا عز وجل ومن أجل تحقيق مبادىء اإلسـَلم وإقامـة المجتمـع المسـلم ’

فــَل يكفــى أن يكــون اإلنســان منطويــا علــى نفســه مقتص ـ ار علــى عباداتــه ’ بــل عليــه ان
يستنفد طاقاته وأوجه نشاطه كلهـا سـعيا فـى سـبيل اإلسـَلم ’ وتلـك هـى مزيـة الشـباب فـى

حياة اإلسَلم و المسلمين فى كل زمن وعصر .

وإذا تأمل ــت ف ــيمن ك ــان ح ــول رس ــول هللا  إب ــان دعوت ــه وجه ــاده ’ وج ــدت أن أغلبي ــتهم
العظمــى كــانوا شــبابا لــم يتجــاوزوا المرحلــة اْلولــى فــى عمــر شــبابهم ’ ولــم يــألوا جهــدا فــى
تجنيد طاقاتهم وقوتهم من أجل نصرة اإلسَلم وإقامة مجتمعه .

 -5أم ــا م ــا ح ــدث لسـ ـراقة وفرس ــه وه ــو يلح ــق لبرس ــول هللا  فينبغ ــى أن ّل يفوتن ــا أنهـ ـا

معجـ ـزة خارق ــة لرس ــول هللا  اتف ــق أئم ــة الح ــديث عل ــى ص ــحتها ونقله ــا وف ــى مق ــدمتهم
البخارى ومسلم ’ فأضفها إلى معجزاته اْلخرى التى سبق الحديث عنها فيما مضى .
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 -6ومــن أبــرز المعجـزات الخارقــة فــى قصــة هجرتــه عليــه الصــَلة و الســَلم خروجــه 
مــن بيئتــه وقــد أحــاط بــه المشــركون يتربصــون بــه ليقتلــوه ’ فقــد علــق النــوم بــأعينهم جميعــا

حتى لم يحس به أحد منهم ’ وكان من تتمة السخرية بتآمرهم علـى حياتـه مـا امـتألت بـه
ر ســهم مــن التـراب الــذى ألقــاه رســول هللا  علــى ر وســهم إذ خــرج مــن بيــنهم وهــو يتلــو

قوله تعالى  (:وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم ّل يبصرون )

لقد كانت هذ ه المعجزة بمثابة إعَلن لهؤّلء المشركين وغيـرهم فـى كـل عصـر ووقـت ’

بــأن مــا قــد يَلقيــه الرســول وصــحبه مــن ألـوان اّلضــطهاد و العــذاب علــى أيــديهم مــدة مــن
الزمن فى سبيل دينه ’ ّل يعنى أنـه قـد تخلـى عـنهم وأن النصـر قـد ابتعـد عـن متنـاولهم ’

فــَل ينبغــى للمشــركين وعامــة أعــداء الــدين أن يفرح ـوا ويستبشــروا بــذلك ’ فــإن نصــر هللا
قريب وإن وسائل هذا النصر توشك أن تتحقق بين كل لحظة وأخرى

 -7وتكشــف الصــورة التــى اســتقبلت بهــا المدينــة المنــورة رســول هللا  عــن مــدى المحبــة
الشديدة التى كانـت تفـيض بهـا أفئـدة اْلنصـار مـن أهـل المدينـة رجـاّل و نسـاءا وأطفـاّل ’

لقد كانوا يخرجون كل يوم إلى ظـاهر المدينـة ينتظـرون تحـت لفـح الشـمس وصـول رسـول

هللا  إليهم ’ حتى إذا هـب النهـار ليـدبر ’ عـادوا أدراجهـم ليعـودوا إلـى اّلنتظـار صـباح

اليـوم التــالى ’ فلمــا طلـع الرســول علــيهم جاشـت العواطــف فــى صـدورهم وانطلقـت ألســنتهم
تهتــف بالقصــائد و اْله ــازيج فرحــا لمـ ـرآه عليــه الص ــَلة و الســَلم ومقدم ــه علــيهم ’ ولق ــد
بادلهم رسول هللا صلى اله عليه وسلم نفس المحبة ’ حتى إنه جعل ينظر إلـى وّلئـد بنـى

النج ــار م ــن حول ــه ’ وه ــن ينش ــدن ويتغن ــين بمقدم ــه ’ ق ــائَل  :أتحببنن ــى ؟ وهللا إن قلب ــى
ليحبكن

يــدلنا كــل ذلــك أن محبــة رســول الــه  ليســت فــى مجــرد اإلتبــاع لــه ’ بــل المحبــة لــه هــى
أساس اإلتباع وباعثه ’ فلوّل المحبة العاطفية فى القلب لما وجد وازع يحمل على اإلتباع

فى العمل .

ولقد ضل قوم حسبوا أن محبة رسول هللا  ليس لها معنى إّل اإلتباع و اإلقتداء وفاتهم

أن اإلقتــداء ّل يــأتى إّل بـوازع ودافــع ’ ولــن تجــد مــن وازع يحمــل علــى اإلتبــاع إّل المحبــة
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القلبية التى تهز المشاعر وتستبد بالعواطف ’ ولذلك جعل رسـول هللا  مقيـاس اإليمـان

بــاهلل امــتَلء القلــب بمحبتــه  ’ بحيــث تغــدو متغلبــة علــى محبــة الولــد والوالــد و النــاس

أجمعــين ’ وهــذا يــدل عل ـى أن محبــة رســول هللا  مــن جــنس محبــة الولــد و الوالــد أى
مصدر كل منهما العاطفة و القلب وإّل لم تصح المقارنة و التفضيل بينهما .

 -8أما الصورة التى رأيناها فى مقامه  عند أبى أيوب اْلنصارى فى منزله ’ فتكشـف
لنا مظهر آخر من مظاهر محبة أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه والسَلم له .

والــذى يهمنــا مــن ذلــك هنــا ’ هــو التأمــل فــى تبــرك أبــو أيــوب وأم أيــوب ’ بآثــار أصــابع
رســول هللا  فــى قطعــة الطعــام ’ حينمــا كــان يــرد عليهمــا فضــل طعامــه ’ إذا فــالتبرك

بآثار النبى  مشروع قد أقره . 

وقــد روى البخــارى ومســلم صــو ار كثيـرة مــن تبــرك الصــحابة بآثــار النبــى  و التوســل بهــا

لإلستشفاء أو العناية و التوفيق وما شابه ذلك .

مــن ذلــك مــا رواه البخــارى فــى كتــاب اللبــاس ’ فــى بــاب مــا يــذكر فــى الشــيب ’ مــن أن أم
سلمة زوج النبى  كانت تحتفظ بشعرات مـن شـعر النبـى  فـى جلجـل لهـا ( مـا يشـبه

القــارورة يحفــظ فيــه مــا ي ـراد صــيانته ) فكــان إذا أصــاب أحــد مــن الصــحابة عــين أو أذى
أرســل إليهــا إنــاء فيــه مــاء ’ فجعلــت الشــعرات فــى المــاء ’ ثــم أخــذوا المــاء يشـربونه توســَل

لَلستشفاء و التبرك به .

ومن ذلك ما رواه مسلم فى كتاب الفضـائل بـاب ( طيـب عرقـه  ) أنـه عليـه الصـَلة و

السَلم كان يدخل بيت أم سليم فينام على ف ارشها وليست هى فى البيت ’ فجاء ذات يـوم

فنــام علــى ف ارشــها ’ فجــاءت أم ســليم وقــد عــرق رســول هللا  واســتنقع عرقــه علــى قطعــة
أديم على الفراق ففتحت عتيدها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصـره فـى قواريرهـا ’ فأفـاق

النبــى  فقــال :مــا تصــنعين يــا أم ســليم ؟ فقالــت يــا رســول هللا  :نرجــو بركتــه لصــبياننا ’

قال  :أصبت )

ومن ذلك ما جاء فى الصـحيحين مـن اسـتباق الصـحابة إلـى فضـل وضـوئه  و التبـرك

بالكثير من آثاره كألبسته و القدح الذى كان يشرب به .
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فإذا كان هذا شأن التوسل بآثاره المادية فكيف بالتوسل بمنزلته عند اللع عز وجل وكيـف

بالتوسل بكونه رحمة للعالمين ؟

وّل يــذهبن بــك الــوهم إلــى أننــا نقــيس التوســل علــى التبــرك ’وأن المســألة ّل تعــدو أن تكــون

اســتدّلّل بالقيــاس ’ فــإن التوســل و التبــرك كلمتــان تــدّلن علــى معنــى واحــد وهــو التمــاس

الخير و البركة عن طريق المتوسـل بـه  .وكـل مـن التوسـل بجاهـه  عنـد هللا و التوسـل

بآثــاره أو فضــَلته أو ثيابــه ’ أف ـراد وجزئيــات داخلــة تحــت نــوع شــامل هــو مطلــق التوســل
الــذى ثبــت حكمــه باْلحاديــث الصــحيحة ’ وكــل الصــور الجزئيــة لــه يــدخل تحــت عمــوم

النص بواسطة ما يسمى ب ( تنقيح المناط ) عند علماء اْلصول .

ولنكت ــف م ــن تعليقن ــا عل ــى قص ــة هجرت ــه  عن ــد ه ــذا الق ــدر ’ لنتح ــدث بع ــد ذل ــك ع ــن

اْلعمال الجليلة التى بدأ يقوم بها  فى المجتمع الجديد فى المدينة المنورة .
أسس المجتمع الجديد

األساس األول ( بناء المسجد )

لقــد كانــت هجـرة الرســول  إلــى المدينــة ’ تعنــى نشــاة أول دار إســَلم إذ ذاك علــى وجــه
اْلرض ’ وقد كان ذلك إيذانا بظهور الدولة اإلسَلمية بإش ارف منشئها اْلول محمد 

ولــذا فقــد كــان أول عمــل قــام بــه الرســول  ’ أن أقــام اْلســس الهامــة لهــذه الدولــة ولقــد
كانت هذه اْلسس ممثلة فى هذه اْلعمال الثَلثة التالية :

أوّل  :بناء المسجد

ثانيا  :المؤاخاة بين المهاجرين و اْلنصار خاصة و المسلمين عامة .

ثالث ــا  :كتاب ــة وثيق ــة ( دس ــتور ) ح ــددت نظ ــام حي ــاة المس ــلمين فيم ــا بي ــنهم ’ وأوض ــحت

عَلقتهم مع غيرهم بصورة عامة و اليهود بصورة خاصة .

قلنــا فيمــا مضــى  :إن ناقــة رســول هللا  بركــت فــى موضــع كــان لغَلمــين يتيمــين مــن
اْلنصار ’ وكان أسعد ابن ز اررة قد اتخذه مصلى قبل هجرة رسول هللا  الـى المدينـة ’

فكـان يصـلى بأصــحابه فيـه  .فـأمر رســول هللا  أن يبنـى ذلـك الموضــع مسـجدا ’ ودعــا

الغَلمين  -وكانا فى كفالة أسعد ابن ز اررة رضـى هللا عنـه  -فسـام رسـول هللا  فيـه ’
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فقاّل بل نهبـه لـك يـا رسـول هللا ’ فـأبى رسـول هللا  حتـى ابتاعـه منهمـا بعشـرة دنـانير .

وكان فيه شجر غرقد ونخـل وقبـور قديمـة لـبعض المشـركين’ فـأمر رسـول هللا  بـالقبور

فنبشــت و بالنخــل وبالشــجر فقطعــت ’ وصــفت فــى قبلــة المســجد ’ وجعــل طولــه ممــا يلــى
القبلة الى مؤخرتـه مائـة ذراع ’ وفـى الجـانبين مثـل ذلـك أو دونـه ’ ثـم بنـوه بـاللبن ’ وكـان
رســول هللا  يباشــر البنــاء مــع أصــحابه وينقــل معهــم الحجــارة بنفســه ’ وجعــل قبلتــه إلــى

بيت المقدس ’ وجعـل عمـده الجـذوع ’ وسـقفه بالجريـد ’ وقيـل لـه  :أّل نسـقفه ؟ فقـال ( :
عريش كعريش موسى  :خشيبات وثمام  -نبت ضعيف قصير  -الشـأن أعجـل مـن ذلـك

’أما أرضه فقد بقيت مفروشة بالرمال و الحصباء .

وروى البخارى فى سنده عـن أنـس ابـن مالـك ’ أنـه  كـان يصـلى حيـث أدركتـه الصـَلة
فــى م ـرابض الغــنم ’ قــال ثــم إنــه أمــر ببنــاء المســجد ’ فأرســل الــى مــأل مــن بنــى النجــار
فجا وا ’ فقال يابنى النجار ثامنونى بحائطكم هذا ’ فقـالوا ّل وهللا ّل نطلـب ثمنـه إّل الـى

هللا ’ فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم ’  :كانت فيه قبور المشـركين وكانـت فيـه خـرب ’

وكان فيه نخل  .فأمر رسول هللا  بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخـل

فقطــع ’ قــال فصــفوا النخــل قبلــة المســجد قــال  :وجعل ـوا عضــادتيه حجــارة وجعل ـوا ينقلــون

الصــخر وهــم يرتجــزون ورســول هللا  معهــم وهــو يقــول  :اللهــم ّل خيــر إّل خي ـر اآلخ ـرة

فانصر اْلنصار و المهاجرة .

وقــد ظــل مســجد رســول هللا  علــى هــذا الشــكل دون أى زيــادة أو تغييــر فيــه مــدة خَلفــة

أبى بكـر رضـى هللا عنـه ’ ثـم زاد فيـه عمـر رضـى هللا عنـه بعـض التحسـين ’ ولكنـه بنـاه

علــى بنائــه فــى عهــد الرســول  بــاللبن و الجريــد وأعــاد عمــده خشــبا  .ثــم غي ـره عثمــان
رضى هللا عنه فزاد فيه زيـادة كبيـرة ’ وبنـى جـداره بالحجـارة المنقوشـة و القصـة ( الجـص

).

العبر و الدالئل :

بأخذ من هذا الذى ذكرناه دّلئل هامة نجملها فيما يلى :

 -1مدى أهمية المسجد فى المجتمع اإلسَلمى و الدولة اإلسَلمية :
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فقــد أقبــل رســول هللا  ’ بمجــرد وصــوله الــى المدينــة واســتق ارره فيهــا علــى إقامــة مجتمــع
إس ــَلمى متماس ــك ارس ــخ ’ يت ــألف م ــن هـ ـؤّلء المس ــلمين  :المه ــاجرين و اْلنص ــار ال ــذين

جمعتهم المدينة المنورة ’ فكان أول خطوة قام بها فى سبيل هذا اْلمر ’ بناء المسجد .

وّل غــرو وّل عجــب ’ فــإن إقامــة المســجد أول وأهــم ركي ـزة فــى بنــاء المجتمــع اإلســَلمى ’

ذلــك أن المجتمــع اإلســَلمى إنمــا يكتســب صــفة الرســول و التماســك بــالتزام نظــام اإلســَلم

وعقيدته و آدابه ’ وإنما ينبع ذلك كله من روح المسجد ووحيه .

إن مــن نظــام اإلســَلم وآدابــه شــيوع آصـرة اْلخــوة و المحبــة بــين المســلمين ’ ولكــن شــيوع
هذه اآلصرة ّل يتم إّل فى المسجد ’ فمـا لـم يـتَلق المسـلمون يوميـا ’ علـى مـرات متعـددة

فــى بيــت مــن بيــوت هللا ’ وقــد تســاقطت عمــا بيــنهم فـوارق الجــاه و المــال و اّلعتبــار ’ ّل
يمكن لروح التآلف و التآخى أن تؤلف بينهم .

إن مــن نظــام اإلســَلم وآدابــه ’ أن تشــيع روح المســاواة و العــدل فيمــا بــين المســلمين ف ـى

مختلف شؤونهم وأحوالهم ’ ولكن شيوع هذه الروح ّل يمكن أن يتم ما لم يتَلق المسـلمون

كل يوم صفا واحدا بين يدى هللا عز وجـل ’ وقـد وقفـوا علـى صـعيد مشـترك مـن العبوديـة

’ وتعلقت قلوبهم بـربهم الواحـد جـل جَللـه ’ ومهمـا أنصـرف كـل مسـلم الـى بيتـه يعبـد هللا
ويركع له ويسجد دون وجود ظاهرة اّلشتراك و اّلجتماع فى العبادة ’ فـإن معنـى العدالـة

و المساواة لن يتغلب فى المجتمع على معانى اأثرة والتعالى و اْلنانية.

وإن من نظام اإلسَلم وآدابه ’ أ ،ينصهر أشتات المسلمين فى بوتقة من الوحـدة ال ارسـخة
يجمعهــم عليهــا حبــل هللا الــذى هــو حكمــه وشــرعه ’ ولكــن مــا لــم تقــم فــى أنحــاء المجتمــع
مساجد يجتمع فيها المسلمون على تعلم حكم هللا وشريعته ليتمسكوا بهما عن معرفة وعلـم

’ فإن وحدتهم تؤول الى أشتات ’ وسرعان ما تفرقهم عن بعضهم الشهوات و اْلهواء .

فمن أجل تحقيق هذه المعانى كلها فـى مجتمـع المسـلمين ودولـتهم الجديـدة ’ أسـرع رسـول

هللا  قبل كل شىء فبادر إلى بناء المسجد .

 -2حكم التعامل مع من لم يبلغوا سن الرشد من األطفال و األيتام :
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فقد استدل بعض الفقهاء وهم الحنفية بهذا الحديث على صحة تصرف غير البـالغ ووجـه
الدّللة على ذلك أن النبى  اشترى المربـد مـن الغَلمـين اليتيمـين ’ بعـد أن سـاومهما ’

ولو لم يصح تصرفهما لما اشترى منهما ’ غير أن الـذين ذهبـوا الـى عـدم صـحة تصـرف

غيــر البــالغ ســن الرشــد -وهــم جمهــور الفقهــاء -اســتدلوا بقــول هللا تعــالى  (:وّل تقربـوا مــال
اليتيم إّل بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده) أما حديث شـراء المربـد فيجـاب عليـه بجـوابين

:

أحدهما -أنه جاء فى رواية عيينة أن النبـى  كلـم عمهمـا الـذى كانـا فـى حجـره وكفالتـه
وابتاعه منهما بواسطته فَل حجة فيه لما ذهب إليه الحنفية .

ثانيهما  -أن للنبى  وّلية خاصـة فـى مثـل هـذه اْلمـور ’ وأنـه عليـه الصـَلة و السـَلم

إنمــا اشــترى اْلرض منهمــا بوصــف كونــه وليــا عامــا لجميــع المســلمين ’ ّل بوصــف كونــه
فردا منهم .

 -3جواز نبش القبور الدارسة  :واتخاذ موضعها مسجداً إذا نظفت وطابت أرضها :
ذكر اإلمام النووى تعليقا على هذا الحديث فقال  :فيه جواز نبش القبور الدارسـة وأنـه إذا
أزيــل ترابهــا المخــتلط بصــديدهم ودمــائهم جــازت الصــَلة فــى تلــك اْلرض ’ وج ـواز اتخــاذ

موضعها مسجدا ’ إذا طيبت أرضه.

كما أن الحديث يدل على أن اْلرض التى دفن فيها الموتى ودرسـت ’ يجـوز بيعهـا وأنهـا

باقية على ملك صاحبها وورثته من بعـده إذا لـم توقـف ’ وقـد قـال علمـاء السـيرة عـن تلـك

القبــور التــى كانــت فــى المربــد أنهــا كانــت قبــو ار قديمــة دارســة ’ فــَل يتــأتى فيهــا الصــديد و

الــدم ’ ومــع ذلــك فقــد نبشــت وأزيــل مــا فيهــا مــن بقايــا  .قلــت  :ومحــل ج ـواز نــبش القبــور
الدارسة واتخاذ أرضها مسجدا ’ إذا لم تكن اْلرض وقفا ’ أما إذا كانـت كـذلك فـَل يجـوز
تحويلها إلى شىء آخر غير ما وقفت له .

 -4حكم تشييد المساجد ونقشها وزخرفتها :

و التشــييد أن تقــام عمــارة المســجد بالحجــارة وشــبهها ممــا يزيــد فــى قــوة بنائــه ومتانــة ســقفه

وأركانه ’ والنقش و الزخرفة ما جاوز أصل البناء من شتى أنواع الزينة .
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فأما التشييد فقد أجازه واستحسنه عامة العلماء ’ بدليل ما فعله عمر و عثمـان رضـى هللا

عنهما من إعادة بناء مسجده عليه الصَلة و السَلم ’ وهو وإن كان شيئا لم يفعله رسول

هللا  إّل أنــه لــم يــدل علــى المفهــوم المخــالف ’ أى المنــع مــن التشــييد و التقويــة ’ إذ ّل

يتعلــق بهمــا وصــف يخــل بالحكمــة التــى مــن أجلهــا شــرع بنــاء المســاجد’ بــل إن فــى ذلــك
زيــادة فــى العنايــة واّلهتمــام بشــعائر هللا تعــالى  .واســتدل العلمــاء أيضــا علــى ذلــك بقولــه
تعالى  (:إنما يعمر مساجد هللا من آمن باهلل و اليوم اآلخر ) والعمارة إنما تكون بالتشييد

وتقوية البناء و العناية به .

وأمــا الــنقش و الزخرفــة ’ فقــد كرههــا عامــة العلمــاء ’ ثــم هــم فــى ذلــك بــين محــرم ومكــره ’

غيــر أن الــذين قــالوا بالحرمــة و الــذين قــالوا بالكرهــة اتفق ـوا علــى أنــه يحــرم صــرف المــال
الموقـ ــوف لعمـ ــارة المسـ ــاجد علـ ــى شـ ــىء مـ ــن الزخرفـ ــة و الـ ــنقش ’ أمـ ــا إذا كـ ــان المـ ــال

المصــروف علــى ذلــك مــن البــانى نفســه فيــرد الخــَلف فيــه ’ وقــد ذكــر الزركشــى نقــَل عــن

اإلمــام البغــوى أنــه ّل يجــوز نقــش المســجد مــن غلــة الوق ـف ’ ويغــرم القــيم إن فعلــه ’ فلــو

فعله رجل بماله كره ْلنه يشغل قلب المصلين .

والفرق بين عموم التشييد وخصوص الزخرفة و النقش واضح .

فاْلول كما قلنا ّل يترتب عليه وصـف أو معنـى يخـل بالحكمـة التـى مـن أجلهـا شـرع بنـاء

المسجد ’ أما الزخرفة و النقش فإن كَل منهما يترتب عليه معنـى يخـل بالحكمـة ’ إذ مـن
شأنه صرف قلب المصلين عن الخشوع و التدبر وشـغله بمظـاهر الـدنيا ’ علـى حـين أنـه
يقصد من الدخول فـى المسـجد الهـرب مـن التصـورات الدنيويـة وتفريـغ البـال مـن زينتهـا و

مغرياتها .

وهــذا مــا نبــه إليــه عمــر رضــى هللا عنــه حينمــا أمــر ببنــاء مســجد فقــال  (:أكــن النــاس مــن

المطــر وإيــاك أن تحمــر أو تصــفر ’ فتفــتن النــاس ) ’ وقــد اختلــف العلمــاء فــى كتابــة آيــة
من القرآن فى قبلة المسجد هل هى داخلة فى النقش الممنوع أم ّل ؟ .
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يقول الزركشى فى كتابه إعَلم الساجد  (:ويكره أن يكتب فى قبلة المسجد آية من القـرآن

أو شيئا منه ’ قال مالـك ’ وجـوزه بعـض العلمـاء ’ وقـال ّل بـأس بـه ’ لمـا روى مـن فعـل
عثمان ابن عفان ذلك فى مسجد رسول هللا  ’ ولم ينكر ذلك عليه )

ومما ذكرناه يتبين لك خطا مـا يعمـد إليـه كثيـر ممـن يهتمـون بتعميـر المسـاجد و تشـييدها

اليــوم ’ حيــث ينص ـرفون بكــل جهــودهم الــى التفــنن فــى تزيينهــا ونقشــها وإضــفاء مختلــف
مظاهر اْلبهة عليها ’ حتى إن الداخل إليها ّل يكاد يستشعر أى معنـى مـن ذل العبوديـة

هلل عـز وجـل ’ وإنمـا يستشـعر مـا ينطـق بـه لسـان حالهـا مـن اّلفتخـار بمـا ارتقـى إليـه فــن

الهندسة المعمارية ’ وفنون الزخرفة العربية .

وم ــن أسـ ـوأ نت ــائج ه ــذا التَلعـــب الش ــيطانى ببسـ ــطاء المس ــلمين ’ أن الفق ـ ـراء لـــم يعـــودوا

يستطيعون أن يتهربوا من مظـاهر اإلغـراء الـدنيوى إلـى أى جهـة ’ لقـد كـان فـى المسـاجد

مـا يعــزى الفقيــر بفقـره ’ ويخرجــه مــن جـو الــدنيا وزخرفهــا إلـى اآلخـرة وفضــلها ’ فأصــبحوا
يجــدون حتــى فــى مظهــر هــذه المســاجد مــا يــذكرهم بزخــرف الــدنيا التــى حرموهــا ويشــعرهم

بنكد الفقر وأوضاره .

فيــاهلل مــا أسـوأ مــا وقــع فيــه المســلمون مــن هجـران الحقــائق اإلســَلمية وانشــغالهم بمظــاهر

كاذبة ظاهرها الدين وباطنها الدنيا بكل ما فيها من شهوات وأهواء .
األساس الثانى ( األخوة بين المسلمين )

ثم إن الرسول صلى اله عليه وسلم آخـى بـين أصـحابه مـن المهـاجرين واْلنصـار ’ آخـى

بيــنهم علــى الحــق و المواســاة ’ وعلــى أن يتوارث ـوا بيــنهم بعــد الممــات ’ بحيــث يكــون أثــر
اْلخوة اإلسَلمية فى ذلك أقوى من أثر قرابة الرحم .

فجعل جعفر ابن أبى طالب ومعاذ ابن جبل أخوين ’ وجعل حمزة ابن عبد المطلب وزيـد

ابن حارثة أخـوين ’ وجعـل أبـا بكـر الصـديق رضـى هللا عنـه وخارجـة ابـن زهيـر أخـوين ’

وعمــر ابــن الخطــاب وعتبــان ابــن مالــك أخــوين ’ وعبــد الــرحمن ابــن عــوف و ســعد ابــن
الربيع أخوين  ................وهكذا
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ثم ربط النبى  هذا التآخى بين أفراد الصحابة بنطاق عام من اْلخـوة و المـواّلة ’ كمـا

سنجدها فيما بعد .

وقد قامت هذه اْلخوة على أسس مادية أيضا ’ وكان حكم التوارث فيما بينهم مـن بعـض
هــذه المظــاهر الماديــة  .وظلــت عقــود هــذا اإلخــاء مقدمــة علــى حقــوق الق اربــة الــى موقعــة

ب ــدر الكب ــرى ’ حي ــث ن ــزل ف ــى أعقابه ــا ق ــول هللا تع ــالى  (:وأولـ ـوا اْلرح ــام بعض ــهم أول ــى

بــبعض فــى كتــاب هللا إن هللا بكــل شــىء علــيم ) فنســخت هــذه اآليــة مــا كــان قبلهــا وانقطــع
أثر المؤاخاة اإلسَلمية فى الميراث ’ ورجع كل إنسـان فـى ذلـك إلـى نسـبه وذوى رحمـه ’

وأصبح المؤمنون كلهم إخوة .

روى البخارى عن ابـن عبـاس قـال  :كـان المهـاجرون حـين قـدموا المدينـة يـرث المهـاجرى

اْلنصارى دون ذوى رحمة لألخوة التى آخى النبى  بينهم ’ فلما نزلـت  (:ولكـل جعلنـا
م ـ ـوالى ) نسـ ــخت ’ ثـ ــم قـ ــال  (:والـ ــذين عاقـ ــدت أيمـ ــانكم ) أى مـ ــن النصـ ــر و الرفـ ــادة و

النصيحة وقد ذهب الميراث .

العبر و الدالئل :

وهــذا هــو اْلســاس الثــانى الــذى اعتمــده الرســول  فــى ســبيل بنــاء المجتمــع اإلســَلمى و
الدولة اإلسَلمية ’وإن أهمية هذا اْلساس تظهر فى الجوانب التالية :

أوّل :إن أى دولة ّل يمكـن أن تـنهض وتقـوم إّل علـى أسـاس مـن وحـدة اْلمـة وتسـاندها ’

وّل يمكــن لكــل مــن الوحــدة والتســاند أن يــتم بغيــر عامــل التــآخي و المحبــة المتبادلــة فكــل

جماعــة ّل تؤلــف بينهــا آصـرة المــودة والتــآخى الحقيقيــة ّليمكــن أن تتحــد حــول مبــدأ مــا ’
وما لم يكن اإلتحاد حقيقة قائمة فى اْلمة أو الجماعة فَل يمكن أن تتألف منها دولة .

علــى أن التــآخى أيضــا ّلبــد أن يكــون مســبوقا بعقيــدة يــتم اللقــاء عليهــا و اإليمــان بهــا ’

فالتآخى بـين شخصـين يـؤمن كـل منهمـا بفكـرة أو عقيـدة مخالفـة لألخـرى ’ خ ارفـة ووهـم ’
خصوصــا إذا كانــت تلــك الفك ـرة أو العقيــدة ممــا يحمــل صــاحبها علــى ســلوك معــين فــى

الحياة العملية .
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ومن أجل ذلك ’ فقد جعل رسول هللا  أساس اْلخوة التى جمع عليهـا أفئـدة أصـحابه ’

العقيــدة اإلســَلمية التــى جــاءهم بهــا مــن عنــد هللا تعــالى و التــى تضــع النــاس كلهــم فــى
مصــاف العبوديــة الخالصــة هلل تعــالى دون اّلعتبــار ْلى فــارق إّل فــارق التقــوى و العمــل

الصــالح ’ إذ لــيس مــن المتوقــع أن يســود اإلخــاء و التعــاون واإليثــار بــين أنــاس شــتتتهم
العقائد و اْلفكار المختلفة فأصبح كل منهم ملكا ْلنانيته وأثرته وأهوائه

ثاني ــا  -إن المجتم ــع  -أى مجتمـ ـع  -إنم ــا يختل ــف عــن مجموعــة م ــا مــن النــاس منتثـ ـرة

مفككة ’ بشىء واحد ’ هو قيام مبدأ التناصر و التعاون فيما بين أشخاص هـذا المجتمـع
’ وفى كل نواحى الحياة و مقوماتها ’ فإ ،كان هـذا التعـاون و التناصـر قائمـا طبـق نظـام

العــدل و المســاواة فيمــا بيــنهم ’ فــذلك هــو المجتمــع العــادل الســليم ’ وإن كــان ذلــك قائمــا
على الحيف و الظلم ’ فذلك هو المجتمع الظالم المنحرف .

وإذا كــان المجتمــع الســليم إنمــا يقــوم علــى أســاس مــن العدالــة فــى اّلســتفادة مــن أســباب

الحياة و الرزق ’ فما الذى يضمن سَلمة هذه العدالة وتطبيقها على خير وجه ؟

إن الضمانة الطبيعية و الفطرية اْلولى لذلك ’ إنما هى التـآخى و التـوادد يليهـا بعـد ذلـك

ضــمانة الســلطة و القــانون ’ فمــا أرادت الســلطة أن تحقــق مبــادىء العدالــة بــين اْلف ـراد ’

فإنهــا ّل تتحقــق مــا لــم تقــم علــى أســاس مــن المحبــة و التــآخى فيمــا بيــنهم ’ بــل إن هــذه
المبادىء ّلتعدو أن تكون حينئذ مصدر أحقـاد وضـغائن تشـيع بـين أفـراد ذلـك المجتمـع ’

ومــن شــان اْلحقــاد و الضــغائن أن تحمــل علــى طيهــا بــذور الظلــم و الطغيــان فــى أشــد

الصـور و اْلشـكال مـن أجـل هـذا إتخـذ رسـول هللا  مـن حقيقـة التـآخى الـذى أقامـه بـين
المهاجرين و اْلنصار أساسا لمبادىء العدالة اّلجتماعية التى قام على تطبيقها أعظـم و
أروع نظام اجتماعى فى العالم ’ ولقد تدرجت مبادىء هذه العدالة فيما بعـد بشـكل أحكـام

وقوانين شرعية ملزمة ’ ولكنها كلها إنما تأسست وقامت على تلك اْلرضـية اْلولـى ’ أّل

وهــى اْلخــوة اإلســَلمية ’ ول ـوّل هــذه اْلخــوة العظيمــة التــى تأسســت بــدورها علــى حقيقــة

العقيـ ــدة اإلسـ ــَلمية ’ لمـ ــا كـ ــان لتلـ ــك المبـــادىء أى أثـ ــر تطبيقـــى وإيجـ ــابى فـ ــى شـ ــد أزر
المجتمع اإلسَلمى ودعم كيانه .

41
This file was downloaded from QuranicThought.com

ثالثاً  :المعنى التفسيرى الذى صاحب شعار التآخى :

لم يكن ما أقامه الرسول  بين أصحابه مـن مبـدأ التـآخى مجـرد شـعار فـى كلمـة أج ارهـا

على ألسنتهم ’ وإنما كان حقيقة عمليـة تتصـل بواقـع الحيـاة وبكـل أوجـه العَلقـات القائمـة

بــين المهــاجرين و اْلنصــار ’ ولــذلك جعــل النبــى  مــن هــذه اْلخــوة مســؤولية حقيقيــة
تشــيع بــين ه ـؤّلء اْلخــوة ’ وكانــت هــذه المســؤولية تــؤدى فيمــا بيــنهم علــى خيــر وجــه ’

وحسبنا دليَل على ذلك ما قـام بـه سـعد ابـن الربيـع الـذى كـان قـد آخـى الرسـول بينـه وبـين

عبــد الــرحمن ابــن عــوف ’ إذ عــرض علــى عبــد الــرحمن ابــن عــوف أن يشــركه فــى بيتــه
وأهلــه ومالــه فــى قســمة متســاوية ’ ولكــن عبــد الــرحمن ابــن عــوف شــكره وطلــب منــه أن
يرشــده الــى ســوق المدينــة ليشــتغل فيهــا ’ ولــم يكــن ســعد ابــن الربيــع منفــردا عــن غيـره مــن

اْلنصــار فيمــا عرضــه علــى أخيــه كمـا قــد يظــن ’ بــل كــان هــذا شــأن عامــة الصــحابة فــى
عَلقتهم وتعاونهم مع بعض ’ خصوصـا بعـد الهجـرة وبعـد أن آخـى النبـى  فيمـا بيـنهم

.

ولــذلك أيضــا ’ جعــل هللا ســبحانه وتعــالى حــق الميـراث منوطــا بهــذا التــآخى ’ دون حقــوق

الق اربــة و الــرحم ’ فقــد كــان مــن حكمــة هــذا التش ـريع أن تتجلــى اْلخــوة اإلســَلمية حقيقــة

محسوســة فــى أذهــان المســلمين ’ وأن يعلمـوا أن مــا بــين المســمين مــن التــآخى و التحابــب
لــيس شــعا ار وكَلمــا مجــردين ’ وإنمــا هــى حقيقــة قائمــة ذات نتــائج اجتماعيــة محسوســة
تكون أهم أسس نظام العدالة اّلجتماعية .

أما حكمة نسخ التوارث على أساس هذه اْلخوة ’ فيما بعد ’ فهى أن نظام الميراث الـذى

اســتقر أخيـ ار ’ إنمــا هــو نفســه قــائم علــى أخــوة اإلســَلم بــين المتـوارثين ’ إذ ّل تـوارث بــين

دينين مختلفين ’ إّل فى الفترة اْلولى من الهجرة وضعت كـل مـن اْلنصـار و المهـاجرين
أمام مسئولية خاصة من التعاون والتناصر و المؤانسة ’ بسبب مفارقة المهاجرين ْلهلهم
وتــركهم ديــارهم وأم ـوالهم فــى مكــة ونــزولهم ضــيوفا علــى إخ ـوانهم اْلنصــار فــى المدينــة ’

فكان ما أقامه الرسول  من التآخى بين أفراد المهاجرين واْلنصار ضمانة لتحقيق هذه
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المسئولية ’ ولقد كان من مقتضى هذه المسؤولية أن يكون التآخى أقوى فـى حقيقتـه وأثـره
من أخوة الرحم المجردة .

فلما استقر أمر المهاجرين فى المدينة وتمكن اإلسَلم فيها ’ وغدت الروح اإلسَلمية هى
وحدها العصب الطبيعى للمجتمع الجديد فى المدينة ’ أصـبح مـن المناسـب انتـزاع القالـب

الذى كان قد صب فيه نظام العَلقة بـين المهـاجرين و اْلنصـار إثـر إلتقـائهم فـى المدينـة

’ إذ ّل يخشى على هذا النظام بعد اليوم من التفكـك و التميـع فـى ظـل اْلخـوة اإلسـَلمية
العامة وما يترتب عليها من المسـؤوليات المختلفـة ’ وّل ضـير حينئـذ أن يعـود تـأثير ق اربـة

الرحم بين المسلمين من حيث كونها مؤث ار زائدا على قرابة اإلسَلم وأخوته  ’ .ثم إن هذا

التــآخى الــذى عقــده رســول هللا  بــين المهــاجرين واْلنصــار كــان مســبوقا بمؤاخــاة أخــرى

أقامها النبى  بين المهاجرين فى مكـة ’ قـال ابـن عبـد البـر  (:كانـت المؤاخـاة مـرتين :

مرة بين المهاجرين خاصة ’ وذلك بمكة ’ ومرة بين المهاجرين و اْلنصار ) .

وهذا ما يؤكـد لنـا أن منـاط اْلخـوة وأساسـها إنمـا هـو رابطـة اإلسـَلم ’ غيـر أنهـا احتاجـت

الــى تجديــد و تأكيــد بعــد الهج ـرة بســبب ظروفهــا و بســبب اجتمــاع المهــاجرين و اْلنصــار
فى دار واحدة .

فهى ليست فى الحقيقة شيئا آخر غير اْلخوة القائمة على أسـاس جامعـة اإلسـَلم ووحـدة

العقيدة ’ وإنما هى تأكيد لها عن طريق التطبيق .

األساس الثالث ( كتابة وثيقة بين المسلمين وغيرهم )

وهــذا اْلســاس هــو أهــم مــا قــام بــه النبــى  ممــا يتعلــق بالقيمــة الدســتورية للدولــة الجديــدة
روى ابــن هشــام أن النبــى  لــم تمــض لــه ســوى مــدة قليلــة فــى المدينــة حتــى اجتمــع لــه

إســَلم عامــة أهــل المدينــة مــن العــرب ’ ولــم يبــق دار مــن دور اْلنصــار إّل أســلم أهلهــا ’

عدا أفـراد فـى قبيلـة اْلوس ’ فكتـب رسـول هللا  كتابـا بـين المهـاجرين و اْلنصـار وادع

فيه اليهود وعاهدهم ’ وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم .

وقـد ذكـر ابـن إسـحاق هـذا الكتـاب بــدون إسـناد ’ وذكـره ابـن خيثمـة فأسـنده  :حـدثنا أحمــد
ابن جناب ابن الوليد ’ ثنا عيسـى ابـن يـونس ’ ثنـا كثيـر ابـن عبـد هللا ابـن عمـرو المزنـى
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عن أبيه عن جده أن رسول هللا  كتب كتابا بين المهاجرين واْلنصار ’ فـذكر نحـو مـا
ذكره ابن إسحاق ’ وذكر اإلمام أحمد فى مسنده فرواه عـن سـريج قـال  :حـدثنا عبـاد عـن

حجاج عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عـن جـده أن النبـى  كتـب كتابـا بـين المهـاجرين
و اْلنصار  ......الخ

ونح ــن ل ــن ن ــأت ب ــنص الكت ــاب كل ــه ’ فه ــو طوي ــل ’ ولكنن ــا نجت ــزىء من ــه البن ــود الهام ــة

بنصوصــها ال ـواردة فــى كتابــه عليــه الصــَلة و الســَلم ’ كــى نقــف مــن ورائهــا علــى مــدى

القيمة الدستورية للمجتمع اإلسـَلمى ودولتـه الناشـئة فـى المدينـة ’ وهـذه هـى البنـود مرتبـة
حسب ترتيبها فى نص الكتاب نفسه :

 -1المســلمون مــن قـريش ويثــرب ومــن تــبعهم فلحــق بهــم و جاهــد معهــم ’ أمــة واحــدة مــن
دون الناس

 -2هـ ـؤّلء المس ــلمون جميع ــا عل ــى اخ ــتَلف قب ــائلهم يتع ــاقلون بي ــنهم ’ ويف ــدون ع ــانيهم

بالمعروف و القسط بين المؤمنين .

 -3إن المؤمنين ّل يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه فى فداء أو عقل .

 -4إن المؤمنين المتقين ’ على من بغى منهم أو إبتغى دسيعه ظلم أو إثم أو عـدوان أو

فساد بين المؤمنين ’ وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم .
ّ -5ل يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر ’ وّل ينصر كافر على مؤمن .

 -6ذمة هللا واحدة ’ يجبر عليهم أدناهم ’ والمؤمنون بعضهم موالى بعض دون الناس .

ّ -7ل يحل لمؤمن أقـر بمـا فـى الصـحيفة وآمـن بـاهلل و اليـوم اآلخـر أن ينصـر محـدثا أو

أن يؤويـه ’ وإن مــن نصـره أو آواه فــإن عليــه لعنـة هللا و غضــبه يــوم القيامــة ّل يؤخــذ منــه
صرف وّل عدل .

 -8اليهود ينفقون مع اليهود ما داموا محاربين .

 -9يهود بنى عوف أمة مـع المـؤمنين ’ لليهـود ديـنهم ’ وللمسـلمين ديـنهم ’ إّل مـن ظلـم

وأثم فإنه ّل يوتغ إّل نفسه وأهل بيته .
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 -10إن عل ــى اليه ــود نفق ــتهم ’ وعل ــى المس ــلمين نفق ــتهم ’ وإن بي ــنهم النص ــر علـ ـى م ــن

حارب أهل هذه الصحيفة .

 -11كل ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخـاف فسـاده ’ فـإن مـرده
الى هللا عز وجل و إلى محمد رسول هللا.

 -12من خرج من المدينة أمن ومن قعد أمن ’ إّل من ظلم وأثم .

 -13إن هللا على أصدق ما فى الصحيفة وأبره ’ وإن هللا جار لمن بر واتقى .
العبر و الدالئل :

له ـ ــذه الوثيق ـ ــة دّلّلت هام ـ ــة تتعل ـ ــق بمختل ـ ــف اْلحك ـ ــام التنظيمي ـ ــة للمجتم ـ ــع اإلس ـ ــَلمى

ونلخصها فيما يلى:

 -1إن كلمة الدستور هى أقرب إطَلق مناسب فى اصطَلح العصـر الحـديث علـى هـذه

الوثيقــة ’ وهــى إذا كانــت بمثابــة إعــَلن دســتور فإنــه شــمل جميــع مــا يمكــن أن يعالجــه أى
دستور حديث يعنى بوضع الخطوط الكلية الواضحة لنظام الدولة فى الداخل و الخـارج :

أى فيما يتعلق بعَلقة أفراد الدولة مع بعـض ’ وفيمـا يتعلـق بعَلقـة الدولـة مـع اآلخـرين .

وحســبنا هــذا الدســتور الــذى وضــعه رســول هللا  بــوحى مــن ربــه واســتكتبه أصــحابه ’ ثــم

جعله اْلساس المتفق عليه فيما بين المسلمين وجيـرانهم اليهـود  -حسـبنا ذلـك دلـيَل علـى

أن المجتمـ ــع اإلسـ ــَلمى قـ ــام منـ ــذ أول نشـ ــأته علـ ــى أسـ ــس دسـ ــتورية تامـ ــة ’ وأن الدولـ ــة

اإلســَلمية قامــت  -منــذ بــزوغ فجرهــا  -علــى أتــم مــا قــد تحتــاج إليــه الدولــة مــن المقومــات
الدس ــتورية و اإلداري ــة ’ وظ ــاهر ان ه ــذه المقوم ــات ’ أس ــاس ّلب ــد من ــه لتطبي ــق أحك ــام

الش ـريعة اإلســَلمية فــى المجتمــع  ’ .إذ هــى فــى مجموعهــا إنمــا تقــوم علــى فك ـرة واحــدة
اْلمة اإلسَلمية وما يتعلـق بهـا مـن البنـود التنظيميـة اْلخـرى ’ وّل يمكـن أن نجـد أرضـية
يستقر عليهـا حكـم اإلسـَلم وتشـريعه مـا لـم يقـم هـذا التنظـيم الدسـتورى الـذى أوجـده رسـول

هللا  ’ علــى أنــه فــى الوقــت نفســه جــزء مــن اْلحكــام الشــرعية نفســها  .ومــن هنــا تســقط
دعاوى أولئك الذين يغمضون أبصارهم وبصائرهم عن هذه الحقيقة البديهية ’ ثم يزعمون
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أن اإلســَلم لــيس إّل دينــا قوامــه مــا بــين اإلنســان وربــه ’ ولــيس لــه مــن مقومــات الدولــة و

التنظيم الدستورى شىء .

وهى أحبولة عتيقة ’ كـان يقصـد منهـا محترفـو الغـزو الفكـرى وأرقـاء اّلسـتعمار أن يقيـدوا

بهـا اإلســَلم كــى ّل ينطلـق فيعمــل عملــه فـى المجتمعــات اإلســَلمية ’ وّل يصـبح لــه شــأن
قد يتغلب بـه علـى المجتمعـات المنحرفـة اْلخـرى ’ إذ الوسـيلة الـى ذلـك محصـورة فـى أن
يك ــون اإلس ــَلم دين ــا ّل دول ــة ’ وعب ــادات مج ــردة ّل تشـ ـريعا و قـ ـوانين ’ وحت ــى ل ــو ك ــان

اإلسَلم دينا ودولة فى الواقع ’ فينبغى أن يتقلب فيصـبح غيـر صـالح لـذلك ولـو بأكاذيـب
القول .

غيــر أن هــذه اْلحبولــة تقطعــت س ـريعا ’ لســوء حــظ أولئــك المحت ـرفين ’ وأصــبح الحــديث
عنها من لغو القول ومكشوف الحقد و الضغائن .

ولكــن مهمــا يكــن فينبغــى أن نقــول ’ ونحــن بصــدد تحليــل هــذه البنــود العظيمــة  :إن مولــد
المجتمــع اإلســَلمى نفســه إنمكــا كــان ضــمن هيكــل متكامــل للدولــة ’ ومــا تنزلــت تشـريعاته
إّل ضــمن قوالــب مــن التنظــيم اّلجتمــاعي المتناســق مــن جميــع جهاتــه و أط ارفــه ’ وهــذه

الوثيقة أكبر شاهد على ذلك .

وهذا مع غض النظر عن قيمة اْلحكام التشريعية نفسها من حيث إنها قطع و أجـزاء إذا

ضمت الى بعضها تكون منها تنظيم متكامل لبناء دستورى وإدارى عظيم .

 -2إن هــذه الوثيقــة تــدل علــى مــدى العدالــة التــى اتســمت بهــا معاملــة النبــى  لليهــود ’

ولقد كان باإلمكان أن تؤتى هذه المسألة العادلة ثمارها فيما بين المسلمين و اليهـود ’ لـو

لــم يتغلــب علــى اليهــود طبيعــتهم مــن حــب للمكــر و الغــدر و الخديعــة ’ فمــا هــى إّل فت ـرة
وجيـزة حتــى ضــاقوا ذرعــا بمــا تضــمنته بنــود هــذه الوثيقــة التــى التزمـوا بهــا ’ فخرجـوا علــى

الرس ــول و المس ــلمين ب ــألوان م ــن الغ ــدر و الخيان ــة سنفص ــل الح ــديث عنه ــا ف ــى مكانه ــا
المناسب إن شاء هللا تعالى ’ فكان المسلمون بذلك فى حل مما التزموا به تجاههم .

 -3دلت هذه الوثيقة على أحكام هامة فى الشريعة اإلسَلمية نذكر منها ما يلى :
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أوّل :يــدلنا البنــد اْلول منهــا علــى أن اإلســَلم هــو وحــده الــذى يؤلــف وحــدة المســلمين وهــو
وحده الذى يجعل منهم أمة واحدة ’ وعلى أن جميع الفوارق و المميزات فيما بينهم تذوب

وتضــمحل ضــمن نطــاق هــذه الوحــدة الشــاملة ’ تفهــم هــذا جلي ــا واض ـحا فــى قولــه علي ــه

الصَلة و السَلم ( المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ’ أمة

واحدة من دون الناس ) وهو أول أساس ّلبد منه إلقامة مجتمع إسَلمى متماسك سليم .

ثانيا :يدلنا البند الثانى و الثالث على أن من أهم سمات المجتمع اإلسَلمى ظهور معنـى

التكافل و التضامن فيما بين المسلمين بأجلى صوره وأشكاله ’ فهم جميعـا مسـؤولون عـن

بعضهم فى شؤون دنياهم وآخرتهم ’ وإن عامة أحكـام الشـريعة اإلسـَلمية إنمـا تقـوم علـى
أس ــاس ه ــذه المس ــؤولية ’ وتح ــدد الط ارئ ــق التنفيذي ــة لمب ــدأ التكاف ــل و التض ــامن فيم ــا ب ــين

المسلمين .

ثالثــا  :يــدل البنــد الســادس علــى مــدى الدقــة فــى المســاواة بــين المســلمين ّل مــن حيــث أنهــا

شــعار بـ ـراق للدعايــة و الع ــرض ’ ب ــل مــن حيــث إنه ــا رك ــن مــن أركــان الش ــرعية الهام ــة

للمجتمـع اإلسـَلمى ’ يجـب تطبيقــه بـأدق وجـه وأتـم صــورة ’ وحسـبك مظهـ ار لتطبيـق هــذه

المســاواة بــين المســلمين مــا قــرره النبــى  فــى هــذا البنــد بقولــه  (:ذمــة هللا واحــدة ’ يجيــر
علـيهم أدنــاهم ) ومعنــى ذلـك أن ذمــة المســلم أيـا كــان محترمــة ’ وجـواره محفــوظ ّل ينبغــى

أن يجــار عليــه فيــه ’ فمــن أدخــل مــن المســلمين أحــدا فــى ج ـواره ’ فلــيس لغي ـره حاكمــا أو

محكومــا أن ينتهــك حرمــة ج ـواره هــذا ’ والم ـرأة المســلمة ّل تختلــف فــى هــذا عــن الرجــل

إطَلقــا ’ فلجوارهــا  -أيــا كانــت  -مــن الحرمــة مــا ّل يســتطيع أن ينتهكــه أى إنســان مهمــا

علت رتبته وبلغت منزلته ’ وذلك بإجماع عامة العلماء وأئمة المذاهب .

روى الشيخان وغيرهما أن أم هانىء بنت أبى طالب ذهبت الى رسـول هللا  عـام الفـتح

فقالت  :يا رسول هللا زعـم ابـن أمـى علـى أنـه قاتـل رجـل أجرتـه  :فـَلن ابـن هبيـرة ’ فقـال
رسول هللا  : قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء .

وتســتطيع أن تتأمــل هــذا فــتعلم مــدى الرفعــة التــى نالتهــا المـرأة فــى حمــى اإلســَلم وظلــه ’

وكيف أنها نالت كل حقوقها اإلنسانية و اّلجتماعية كما نالهـا الرجـل سـواء بسـواء ’ ممـا
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ل ــم يح ــدث نظيـ ـره ف ــى أم ــة م ــن اْلم ــم غي ــر أن المه ــم أن تعل ــم الف ــرق ب ــين ه ــذه المس ــاواة

اإلنســانية الرائعــة التــى أرســتها ش ـريعة اإلســَلم ’ والمظــاهر التقليديــة لهــا ممــا ينــادى بــه
عش ــاق المدني ــة الحديث ــة الي ــوم ’ تل ــك شـ ـريعة م ــن المس ــاواة الدقيق ــة القائم ــة عل ــى الفطـ ـرة
اإلنسانية اْلصيلة ’ يتوخى منهـا سـعادة النـاس كلهـم نسـاء ورجـاّل ’ أفـرادا و جماعـات ’

وهــذه نــزوات حيوانيــة أصــيلة يتــوخى مــن ورائهــا اتخــاذ الم ـرأة مــادة تســلية ورفاهيــة للرجــل

على أوسع نطاق ممكن ’ دون أى نظر إلى شىء آخر .

رابعا  :يدلنا البند الحادى عشر على أن الحكم العدل الذى ّل ينبغى للمسلمين أن يهرعوا

إلى غيره ’ فى سائر خصوماتهم و خَلفاتهم وشؤونهم إنمـا هـو شـريعة هللا تعـالى وحكمـه
وهــو مــا تضــمنه كتــاب هللا تعــالى وســنة رســوله  ’ ومهمــا بحثـوا عــن الحلــول لمشــاكلهم

فى غير هذا المصدر فهم آثمون ’ معرضون أنفسهم للشقاء فـى الـدنيا وعـذاب هللا تعـالى

فى اآلخرة .

تلــك هــى أربــع’ أحكــام انطــوت عليهــا هــذه الوثيقــة التــى أقــام عليهــا رســول هللا  الدولــة

اإلســَلمية فـى المدينــة وجعلهــا منهاجــا لســلوك المســلمين فــى مجــتمعهم الجديــد ’ وإن فيهــا
ْلحكاما هامة أخرى ّل تخفى لدى التأمل و النظر فيها .

ومــن تطبيــق هــذه الوثيقــة ’واّلهتــداء بمــا فيهــا ’ و التمســك بأحكامهــا ’ قامــت تلــك الدولــة

على أمتن ركن وأقوى أساس ’ ثم انتشرت قوية راسخة فى شرق العالم وغربه تقدم للناس
أروع مــا عرفتــه اإلنســانية مــن مظــاهر الحضــارة و المدنيــة الصــحيحة  ((.مــن فقــه الســيرة

للبوطي)

ــــــــــــ
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إذنه  لمسلمي مكة بالهجرة
قــال ابــن إســحاق :فلمــا أذن هللا تعــالى لــه  فــي الحــرب وبايعــه هــذا الحــي مــن اْلنصــار

عل ــى اإلس ــَلم والنصـ ـرة ل ــه ولم ــن اتبع ــه .وأوى إل ــيهم م ــن المس ــلمين أم ــر رس ــول هللا 

أصــحابه مــن المهــاجرين مــن قومــه ومــن معــه بمكــة مــن المســلمين بــالخروج إلــى المدينــة
والهج ـرة إليهــا ،واللحــوق بــإخوانهم مــن اْلنصــار ،وقــال (إن هللا عــز وجــل قــد جعــل لكــم

إخوانا ودا ار تأمنون بها) فخرجوا أرساّل ،وأقام رسول هللا  بمكة ينتظر أن يـأذن لـه ربـه

في الخروج من مكة ،والهجرة إلى المدينة.
إصَلح النفس أوّل

علــى الداعيــة ال ـواعي  :أن يركــز أوّل _ ودائمــا _ وقبــل كــل شــئ  ،علــى  :تزكيــة نفــس
المدعو  ،وطهارتها  ،وإصَلحها  ،وتحبيبهـا فـي المعـروف  ،وتنفيرهـا وتبغيضـها فـي كـل

منكر .

حيث إن إصَلح النفس  :مدخل إلى كل خير  ،وطريق إلى كل نجاح  ،وهو فـي الوقـت
نفســه  :غايــة عزيـزة المنــال  ،غاليــة الــثمن  ،تحتــاج إلــى  :صــدق العــزم  ،وشــد الرحــال ،

وبذل الجهود .

وهــذا  :مــا ركــز عليــه  ،ولفــت اْلنظــار إليــه  ،وفعلــه  ،النبــي  مــع وفــد اْلنصــار الــذين

قــدموا عليــه بمكــة  ،وبــايعوه فــي العقبــة  . .حيــث بــايعهم  علــى ذلــك فــي بيعــة العقبــة
اْلولــى  ،ثــم بعــد عــام كامــل  ،ســمت فيــه أرواحهــم  ،وزكــت نفوســهم  ،وطهــرت قلــوبهم ،
وصلب عـودهم  ،وصـاروا صـالحين لتحمـل أعبـاء الـدعوة ومهامهـا ومشـاقها  :بـايعهم 

على اْلمور التنظيمية التي تحتاج الدعوة إليها  ،وّل يتم نشرها وّل نجاحها بدونها

يقــول عبــادة بــن الصــامت  ":كنــت فــيمن حضــر العقبــة اْلولــى وكنــا أثنــى عشــر رجــَل ،

فبايعنا رسـول هللا  علـى بيعـة النسـاء  . .علـى  :أن ّل نشـرك بـاهلل شـيئا  ،وّل نسـرق ،

وّل نزنــي  ،وّل نقتــل أوّلدنــا  ،وّل نــأتي ببهتــان نفتريــه مــن بــين أيــدينا وأرجلنــا  ،وّل نعصــيه
في معروف  . .ثم قال  :فإن وفيتم فلكم الجنة  ،وإن غشـيتم مـن ذلـك شـيئا فأخـذتم بحـده
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في الدنيا  :فهو كفارة له  ،وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة  :فأمركم إلـى هللا عـز وجـل ،

إن شاء عذب  ،وإن شاء غفر " "" 26

أما في بيعة العقبة الثانية  ،بعد عام كامل من اْلولى .

فقد كانت البيعة  " :على السمع والطاعة في النشاط والكسل  ،والنفقة فـي العسـر واليسـر
 ،وعلى اْلمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر  ،وأن تقولـوا فـي هللا ّل تخـافوا فـي هللا لومـة

ّلئــم  ،وعلــى أن تنصــروني وتمنعــوني _ إذا قــدمت علــيكم _ ممــا تمنعــون منــه أنفســكم ،

وأزواجكم  ،وأبنائكم  ،ولكم الجنة " "" 27

وهــذا درس مــن الهج ـرة فــي غايــة اْلهميــة  :حيــث إن الــنفس الطــاهرة يجــذبها نــور الــدعوة
وصفا ها  ،وتستعذب التضحية في دين هللا تعالى بـالنفس والنفـيس  ،مـع الثبـات  -الـذي

ّل تهزه شدائد أو لذائد _ على طريق الحق .

وإغفــال هــذا الــدرس  :باإلهمــال إلصــَلح الــنفس كليــة  ،وتــرك الحبــل لهــا علــى الغــارب ،
حتى تبعت جموع هذه اْلمة هواهـا  ،وضـلت سـبيل رشـدها  ،وفقـدت صـَلح حالهـا  :هـو

الذي ألقى بها في أوحال هذا التردي الذي تعانيه  ،والتخبط الذي ترسف فيه .

وبسبب إغفال هـذا الـدرس  ،وهـذا اإلصـَلح  :أصـبحت هـذه اْلمـة  :خاويـة الوفـاض مـن

كل ما يثبتهـا  ،ويملؤهـا طمأنينـة  ،وصـارت  :ترتجـف مـن كـل نـاعق  ،وتتبـع كـل مضـل
لها  ،رغبا أو رهبا  ،حتى سقط أصحاب هذا الزمان في قـاع المسـتنقع البشـري  ،وغلـبهم

التخل ــف الع ــالمي  ،وص ــاروا _ إن ك ــان لق ــدمهم موض ــع _ ف ــي ذي ــل قائم ــة أه ــل ال ــدنيا
وسكانها  ،وفقدوا مقومات النجاح  ،وضاعت منهم مؤهَلت الخيرية  ،ونـدت عـنهم أنـوار

الوســطية  ،وعومل ـوا بــَل اكت ـراث  ،بــل عوملــت حقــوقهم بــاّلفتراس  ،إلــى غيــر ذلــك مــن

ألوان الخسف والنكال واّلنتقاص .

وإن إغفــال هــذا الــدرس مــن الحركــة اإلســَلمية خاصــة  :بســبب اّلهتمــام والتركيــز علــى

اْلمــور التنظيميــة قبــل إصــَلح الــنفس  ،أو دون اســتمرار ومتابعــة لتزكيتهــا  ،أمــر خطيــر
النتائج  ،تعاني منه الدعوات  ،وتدفع الثمن _ حال إغفاله _ غاليا .
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كما وأن اْلمور التنظيمية التي تحتاجها الـدعوة  ،وّل تسـتمر إّل بهـا ّ ،ل يمكـن أن تـنجح

 ،وتؤدى على الوجه اْلكمل  ،إّل من متعبد هلل تعالى بهـا  ،باحـث عـن مرضـاة ربـه عـن
طريق اإلخَلص هلل تعالى في أدائها  ،وّل يؤديها على هذا النحو :إّل من سمت روحـه ،
وزكت نفسه  ،وأسعدته الجندية الحقه في سـبيل نشـر كلمـة هللا تعـالى  ،ورفـع اريـة الـدعوة

 ،وإعَلء شأن المسلمين .

ــــــ

51
This file was downloaded from QuranicThought.com

اقرؤوا التأريخ
اسـ ــم الخطيـ ــب عبـ ــد الـ ــرحمن السـ ــديس إمـ ــام الحـ ــرم اسـ ــم المدينـ ــة مكـ ــة المكرمـ ــة تـ ــاريخ

الخطبة(هـ)  1423/1/8اسم المسجد المسجد الحرام
 .الخطبة اْلولى

أما بعد :فأوصيكم ـ عباد هللا ـ ونفسي بتقوى هللا ،فمن رام خي ار غفي ار ،ورزقا وفي ار ،ومقاما

كبي ار ،فعليه بتقوى هللا ،فمـن حققهـا حقـق فـي الـدنيا مجـدا أثيـ ار ،وفـي اآلخـرة جنـة وحريـ ار،

وروحا وعبي ار.

أيها المسلمون ،في ظل ازدّلف اْلمة إلى عام جديد ،وتطلعها إلى مستقبل مشرق رغيد،

تب ــرز بج ــَلء قض ــايا حولي ــة ،وموض ــوعات موس ــمية ،ج ــديرة باإلش ــادة والت ــذكير ،وحفي ــة

بــالتوقف والتبصــير ،علهــا تكــون محركــا فــاعَل يســتنهض الهمــم ،ويشــحذ الع ـزائم لمراجعــة
ال ــذات ،وت ــدقيق الحس ــابات ،وتحدي ــد ال ــر ى والمواق ــف ،وتق ــويم المس ــيرة ،لتس ــتعيد اْلم ــة
تأريخها المجيد ،ومجدها التليد ،وما امتازت به من عالمية فريدة ،وحضـارة عريقـة ،بوأتهـا

في الطليعة بين أمم اْلرض قاطبة ،واإلنسانية جميعا.

معاشــر المســلمين ،إن قضــية المناســبة تكمــن فــي وقفــة المحاســبة ،فاســتقبال اْلمــة لعــام
جديــد هــو بمجــرده قضــية ّل يســتهان بهــا ،وإن بــدا فــي أنظــار بعــض المفتــونين أمـ ار ِ
هينــا،

لطــول اْلمــل والغفلــة عــن صــالح العمــل ،وإن فــي م ارحــل العمــر وتقلبــات الــدهر وفجــائع
الزمــان لعبـرة ومزدجـ ار ،وموعظــة ومــدك ار ،يحاســب فيهــا الحصــيف نفســه ،وي ارجــع مواقفــه،
حتــى ّل يعــيش فــي غم ـرة ،ويؤخــذ علــى غ ـرة ،ويكــون بعــد ذلــك عظــة وعب ـرة .ولــئن أُســدل

الستار على عام مضى ،فإن كل مـاض قـد ُيسـترجع إّل العمـر المنصـرم ،فإنـه نقـص فـي
اْلعمال ،ودنو في اآلجال.
احل
نسير إلى اآلجال في كل لحظة وأيامنا تُطوى وهن مر ُ
الطويل
وإذا كان آخر العمر موتا فسواء قصيره و
ُ
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فكم من خطوات مشيت ،وأوقات صرفت ،ومراحل قطعت ،ومع ذلك فاإلحسـاس بمضـيها

قليل ،والتذكر واّلعتبار بمرورها ضئيل ،مهما طالت مدتها وعظمـت فترتهـا ،ودامـت بعـد

ذلك حسرتها.

إخ ــوتي ف ــي هللا ،إن عجل ــة ال ــزمن وقط ــار العم ــر يمض ــي بس ــرعة فائقـ ـةّ ،ل يتوق ــف عن ــد
غافل ،وّل يحابي كل ذاهل ،كم ودعنا فيما مضى من أل أو قريب ،وكـم فقـدنا مـن عزيـز

قت بــالريق حتــى كــاد
وحبيــب ،هزنــا خبـره ،وفجعنــا نبــؤه ،حتــى إذا لــم يــدع صــدقه أمــَل شـر ُ
يشرق بي.
لق ــد ك ــانوا زين ــة المج ــالس ،وأُن ــس المج ــالس ،س ــبقونا إل ــى القب ــور ،وتركـ ـوا ع ــامر ال ــدور

والقصور ،فاللهم أمطر على قبورهم سحائب الرحمة والرضـوان ،واللهـم ّل تحرمنـا أجـرهم،
وّل تفتنــا بعــدهم ،واغفــر لنــا ولهــم ،هلل مــا أخــذ ،ولــه مــا أعطــى ،وكــل شــيء عنــده بأجــل

مسمى.

ف ــاهلل المس ــتعان ،وإل ــى مت ــى الغفل ــة ي ــا عب ــاد هللا؟! م ــاذا ران عل ــى قلوبن ــا؟! وم ــاذا غش ــي

أبصــارنا وبصــائرنا؟! إن الموفــق ال ـواعي مــن ســعى إلصــَلح حالــه ليســعد فــي مآلــه ،وإن
الكـ ِـيس الملهــم مــن أدام المحاســبة وأكثــر علــى نفســه المعاتبــة ،وتفقــد رصــيده اْلخــروي،

ويبــوأ نــزل الشــهداء ،ومــا
وحــاذر كــل لوثــة عقديــة وفكريــة وســلوكية ليحيــى حيــاة الســعداءُ ،
ذلك بعزيز على ذي المن والعطاء.

إخوة العقيدة ،ما أحوج اْلمة اإلسـَلمية اليـوم وهـي تتفيـأ ظـَلل عـام جديـد ملـيء بالتفـا ل
والتطلعات للخروج من الفتن والمشكَلت ،وتجاوز العقبات واْلزمات ،ومواجهـة التحـديات

والنكبات ،أن تق أر تأريخها.

اقر وا التأريخ إذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخبر

اقـر وا التـأريخ لتـدركوا كيـف كانـت أحداثــه العظـام ووقائعـه الجسـام نقطـة تحـول كبــرىّ ،ل

في تأريخ اْلمة اإلسَلمية فحسب ،بل في تأريخ البشرية قاطبة ،اقر وا التأريخ اإلسـَلمي

لتــروا كيــف كانــت وقائعــه العظيمــة منعطفــا مهمــا غيــر مجــرى التــأريخ اإلنســاني برمتــه،

اقرئــي ـ يــا أمتــي ـ تأريخــك المجيــد لتعلمــي كيــف أرســت مصــادره وأحداثــه مبــادت الحــق
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والعدل واْلمن والسَلم ،وكم رسخت وقائعه منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا من الزمـان

مضامين الحوار الحضاري الذي يتنادى به العالم اليوم.

أيته ــا اإلنس ــانية الح ــائرة ،لتس ــلمي م ــن اْلحك ــام الجـ ـزاف الج ــائرة ،اقرئ ــي ت ــأريخ حض ــارتنا

اإلســَلمية ،لتــر ْي بــأم عينيــك كيــف كفــل اإلســَلم حقــوق اإلنســان بجــدارة ،أزال الطبقــات
ِ
ـاك ْم [الحجـرات ،]13:فــي
والعنصـريات ،وألغــى الفـوارق والتمــايزاتِ ،إن أ ْكــرم ُك ْم عنــد ّللا أ ْتقـ ُ
وحدة تتضاءل أمامها اّلنتماءات العنصـرية ،واْلواصـر والعَلقـات الدنيويـة ،بـل تضـمحل

بها كل دعاوى الجاهلية.

إخوة اإليمان ،اّلرتباط التـأريخي الوثيـق ،واّلنتمـاء الحضـاري العريـق يؤكـد أن لـيس غيـر
العقيدة اإلسَلمية جامعا للعقد المتناثر ،ومؤلفا للشـتات المتنـاكر ،وناظمـا للـرأي المتنـافر،

فهل تعي اْلمة ذلك بعد هذا التمزق المزري والتخلف المخزي والتيه في اْلنفـاق المظلمـة

وسراديب الغواية المعدمة؟!

إنه ّل درب سوى اإلسَلم ،وّل إمام غير القرآن ،وّل نهج إّل نهج سيد اْلنام عليه الصَلة

والس ــَلم ،أل ــم تس ــتيقن اْلم ــة بع ــد ط ــول س ــبات أن التخل ــي ع ــن العقي ــدة والتس ــاهل ب ــأمر
الشريعة والتفريط في الثوابت والمبادت والتقصير في المثل والقـيم مآلـه شـقاء المجتمعـات،

وانتقــاض الحضــارات ،وهــَلك العبــاد ،وخ ـراب الــبَلء ،وطريــق الب ـوار ،وســبب اّلنهيــار،
وحلول التبار ،وتحقق الدمار؟! فهل يدرك أصحاب الرأي والنظر فـي اْلمـة أن التحـديات

الســابقة والمعاص ـرة وصــور التصــادم الحضــاري والعــداء الثقــافي والفكــري إنمــا مــرده إلــى
ثوابــت عنــد الغيــرّ ،ل يتحقــق اّلنتصــار عليهــا إّل بالتمســك بموروثنــا الحضــاري العريــق

الــذي ينضــح خيـ ار وســَلما للبشـرية ،وأمنــا وإســعادا لإلنســانية فــي ُبعــد عــن مســالك العنــف
واإلره ــاب العالمي ــة ،الت ــي أقض ــت مض ــاجع اإلنس ــانية ،وهن ــا ينبغ ــي أن يتن ــادى العق ــَلء

والمنصــفون فــي العــالم بــإعَلء القــيم الحضــارية واْلخَلقيــة والمثــل اإلســَلمية واإلنســانية،
والتأكيد على مبدأ الحوار الحضاري ،بَل تميع وّل انهزامية.

اقـر وا التـأريخ ـ أيهـا المنهزمــون مـن بنــي جلـدتنا ـ لتــدركوا أن الحـوار مــع اآلخـر يجــب أن

ُيبنــى أوّل علــى اإلصــَلح مــن الــداخل ،حــين تمتلــئ النفــوس محبــة ومــودة وحنانــا ،حينمــا
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توضـ ــع الك ـ ـوابح المرعيـ ــة ،وترسـ ــم الض ـ ـوابط الشـ ــرعية لحركـ ــة اّلنفتـ ــاح الفكـ ــري والثقـ ــافي

والترب ــوي واإلعَلم ــي المتس ــارعة الت ــي ّل تع ــرف التمه ــل ،فقنـ ـوات وفض ــائيات ،وتقان ــات

ويع ــالج
وش ــبكات معلوم ــات ،والله ــم حوالين ــا وّل علين ــا .يج ــب أن تُع ــاد الثق ــة إل ــى ال ــذاتُ ،
اّلنهزام النفسي لدى كثير من المعنيين في مجاّلت التربية والثقافة واإلعَلم ،الـذين لهثـوا

وراء عفـن اْلمـم ،عبـوا منهـا طــويَل ،فلـم تغـنهم ولـم تغـ ِـن أمـتهم فتـيَل وّل نقيـ ار وّل قطميـ ار،
وهنــا يتأكــد تعزيــز جانــب الحســبة فــي اْلمــة ،حتــى ّل تغــرق ســفينة المجتمــع ،كمــا يجــب

الذب عن أهلها ،وعـدم الوقيعـة بهـم ،وتضـخيم هنـاتهم ،والكـف عـن التمـادي فـي اتهـامهم،
والطعون في أعراضهم ،في وشايات مأفونة ،أو مقـاّلت مغرضـة ،أو أقـَلم متشـفية ،فـأي
شيء يبقى لألمة إذا انتقصت معالم خيريتها؟!

أمة اإلسَلم ،حينما تتقاذف سفينة اْلمة أمواج الفتن فإن قوارب النجاة وصمامات اْلمان

مرهونة بوّلء اْلمـة لـدينها وتمسـكها بعقيـدتها ،وحينمـا ُيجيـل الغيـور نظـره فـي واقـع أجيـال
م ــن المنتس ــبين إل ــى أمتن ــا الي ــوم ،وي ــرى التبعي ــة واّلنهزامي ــة أم ــام تي ــارات العص ــر الواف ــدة

ومبــادت المدنيــة الزائفــة ،ويقــارن بيــنهم وبــين جيلنــا التــأريخي الفريــد يــدرك كــم كانــت وقــائع
تأريخنــا المشــرق الوضــاء وح ـوادث ســيرتنا العط ـرة ســببا فــي ع ـزة اْلمــة وكرامتهــا ،وبــذلها

وتض ــحياتها ،وإن تنك ــر فئ ــام م ــن اْلم ــة لمب ــادت دي ــنهم وله ــثهم وراء ش ــعارات مص ــطنعة

ـر علــوج صــهيون علــى
ونــداءات خادعــة لهــو اْلرضــية الممهــدة للعــدو المت ـربص ،ممــا جـ أ

العبث بمقدسات اْلمة وممارسة إرهاب الدولة بكل ما تحمله من معنى الصلف والوحشية

ضد إخواننا في اْلرض المباركة فلسطين تحت سمع العالم وبصره.

كما أن من الـدروس المسـتفادة لتحقيـق مصـالح اْلمـة جـواز عقـد المعاهـدات والمهادنـات،

ّل اّلستسَلم والمداهنات.

يا أمة التوحيـد والتـأريخ ،فـي خضـم هـذه الظـروف الحوالـك ،التـي اختلطـت فيهـا المسـالك،
يتأمل ُقراء التأريخ ويتسـاءلون :أيـن دروس الهجـرة وعبرهـا مـن شـعارات العصـر بإنسـانيته
الزائفــة وديمقراطياتــه المزعومــة التــي تُحســب علــى دعاتهــا مغــانم وعلــى غيــرهم مغــارم ،فــي

غي ـ ــاب المنهجي ـ ــة الش ـ ــورية المص ـ ــطفوية؟! أي ـ ــن دروس الت ـ ــأريخ ِ
وعب ـ ــر الهجـ ـ ـرة وأخ ـ ــوة
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المهــاجرين واْلنصــار مــن أنــاس مــزقهم التفــرق والتشــرذم ،وأحل ـوا العــداوة والخصــام محــل
المحبـ ــة والوئـ ــام ،وترسـ ــبت فـ ــي سـ ــويدائهم اْلحقـ ــاد ،وتـ ــأجج فـ ــي قلـ ــوبهم سـ ــعير الحسـ ــد

والبغضاء ،والغل والشحناء ،حتى تمزقت اْلواصر وساد التفكك اْلسـري واّلجتمـاعي فـي

كثير من المجتمعات؟! فرحماك ربنا رحماك.

اقر وا التأريخ لتجـدوا كـم تحتـاج العقيـدة إلـى دولـة وسـلطان ينـافح عـن كيانهـا ،ويـذود عـن

حماه ــا ،كم ــا ه ــي من ــة هللا س ــبحانه عل ــى ب ــَلد الح ــرمين وم ــدارج الهجـ ـرة وأرض الت ــأريخ
والرس ــالة حرس ــها هللا .أّل فليت ــيقن دع ــاة اإلص ــَلح ف ــي اْلم ــة أن ّل عقي ــدة وّل تمكـ ـين إّل

بجماع ــة ،وّل جماع ــة إّل بوّلي ــة ،وّل وّلي ــة إّل بس ــمع وطاع ــة ،لت ــد أر ع ــن اْلم ــة غوائ ــل
الشرور والفتن ،وعاديات اّلضطراب والمحن.

وفي الميدان التربوي يجب أن يقـ أر التربويـون تأريخنـا ليـروا كيـف تربـى المـرء المسـلم عبـر

كافة قنوات التربية على نصرة العقيدة والوّلء للقيادة.

شبابنا المعاصر الذين خدع كثيـر مـنهم ببريـق حضـارة ماديـة ،أفـرزت غـزوا
وليق أر التأريخ ُ
فــي الصــميم ،تنكــب مــن خَللــه كثيــر مــن شــباب اْلمــة طريــق الهدايــة الربانيــة ،وعاش ـوا
صـرعى حـرب الشـهوات ،وضـحايا غـزوا التفـرق والشـبهات ،ويبـرز ذلـك فـي مجـال التشــبه

والتبعية والتقليد والمحاكاة للغير في كثير من المجاّلت ،وقد قال فيمـا أخرجـه أحمـد وأبـو

داود(( :من تشبه بقوم فهو منهم))[.]1

لتقـ ـ أر الت ــأريخ وتس ــتلهم دروس ــه وعبـ ـره المـ ـرأةُ المس ــلمة المعاصـ ـرة ،لت ــدرك أن ع ــز المـ ـرأة

ومكانته ــا ف ــي تمس ــكها بقيمه ــا ومبادئه ــا ،حجاب ــا وعفاف ــا ،احتش ــاما وقـ ـ ار ار ،وأن وظائفه ــا

ومس ــؤولياتها التربوي ــة واْلسـ ـرية واّلجتماعي ــة ف ــي اْلم ــة كبيـ ـرة التبع ــة ،عظيم ــة الجوان ــب
واآلثـ ــارّ ،ل كمـ ــا يصـ ـ ِـورها أعـ ــدا ها الـ ــذين يوحـ ــون إلـ ــى أوليـ ــائهم وموليـ ــاتهم أن الحجـ ــاب

والعفــاف فقــدان للشخصــية ،وســلب للحريــة ،فأخرجوهــا دميــة تفــتش عــن ســعادة موهومــة،

وحريــة مزعومــة ،كــان مــن نتائجهــا دوس العــرض والشــرف ،والعبــث بالعفــة والك ارمــة ،مــن
ذئاب مسعورة ّل ترعى الفضائل ،وّل تبالي باقتراف الرذائل.
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تلك ـ أيها المسلمون ـ إلماحـة عـابرة إلـى شـيء مـن وقـائع التـأريخ ودروس السـيرة وعبرهـا،

تظهــر فــي حــدث الهج ـرة النبويــة والتــأريخ بهــا ،تُقــدم لألمــة اليــوم وهــي تعــيش مرحلــة مــن
أخطــر مراحلهــا علهــا تكــون ن ـواة لمشــروع حضــاري إســَلمي ،يســهم فــي صــَلح الحــال،
وتقــويم المســار لســعادة المــآل ،ويمثــل بلســما شــافيا لعــَلج الحمــَلت اإلعَلميــة المســعورة

وســهام الحقــد الطائشــة ضــد ديننــا وأمتنــا وبَلدنــا ،التــي مــا فتــئ أعــداء اإلســَلم يصــوبونها

تجاهنــا مســتغلين نقـ ـاط الضــعف فــي اْلم ــة ،متصــيدين فــي المــاء العكــر أخطــاء بع ــض

أبنائها.

أّل م ــا أش ــد حاجتن ــا ـ ونح ــن نستش ــرف آف ــاق الع ــام الهج ــري الجدي ــد ـ إل ــى وقف ــات تأم ــل

ومحاســبة ،ومراجعــة جــادة ّلســتثمار كــل مــا يعــزز مســيرة أمتنــا ،لتزدلــف إلــى عــام جديــد
وهي أكثر عزما وأشد مضاء لفتح آفاق جديـدة إلسـعاد اإلنسـانية لتتبـوأ مكانتهـا الطليعيـة،
ومنزلته ــا الريادي ــة ف ــوق ه ــذا الكوك ــب اْلرض ــي ال ــذي ينش ــد س ــكانه مب ــادت الح ــق والع ــدل

والس ــَلم ،ويروم ــون الخي ــر واْلم ــن والوئ ــام ،ول ــن يج ــدوه إّل ف ــي ظ ــل اإلس ــَلم ،وتع ــاليم
اإلسـَلم ،زُادنـا فــي ذلـك مــوروث حضـاري وتـأريخي وعقــدي وِقي ِمـي ّل ينضــب ،ونهـل مــن

ومُثلها وقيمها.
ُمعطيات العصر وتقاناته في خدمة دين اْلمة ُ
وهللا المسؤول أن يجعل هذا العـام عـام خيـر وبركـة ،ونصـر وتمكـين لإلسـَلم والمسـلمين،

وعام أمن وأمان وعدل وسَلم لإلنسانية قاطبة ،وأن يجمع فيه كلمة المسلمين على الحـق
والهدىِ ،
ويوحد صفوفهم ،ويطهر مقدساتهم ،وينصرهم على أعدائهم ،وأن يجعل حاضـرنا
خي ار مـن ماضـينا ،ومسـتقبلنا خيـ ار مـن حاضـرنا ،إنـه خيـر مسـؤول ،وأكـرم مـأمول ،وال ِـذين
جاه ُدوْا ِفينا لن ْه ِدين ُه ْم ُسُبلنا وِإن ّللا لمع اْل ُم ْح ِسِنين [العنكبوت.]69:
بارك هللا لي ولكـم فـي القـرآن ،ونفعنـي وإيـاكم بمـا فيـه مـن الهـدى والبيـان ،ورزقنـا التمسـك

بســنة المصــطفى مــن ولــد عــدنان ،أقــول قــولي هــذا ،وأســتغفر هللا العظــيم الجليــل لــي ولكــم
ولكافــة المســلمين والمســلمات ،اْلحيــاء مــنهم واْلمـواتِ ،إن ربــى ل ِطيــف لمــا يشــاء ِإنـ ُـه ُهــو
ِ
ِ
ِ
وبـ ـ ـوْا ِإل ْي ـ ـ ِـه ِإن رب ـ ــى رِح ـ ــيم وُدود
اس ـ ــت ْغف ُروْا رب ُك ـ ـ ْـم ثُ ـ ــم تُ ُ
ـيم [يوس ـ ــف ،]100:و ْ
ـيم اْلحك ـ ـ ُ
اْلعل ـ ـ ُ
[هود.]90:
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_________________

[ ]1أخرجه أحمد ( ،)50/2وأبو داود في اللباس ،باب :في لبس الشهرة ( ،)4031وعبـد

بن حميد ( ،)267والبيهقي في الشعب ( )75/2من حـديث ابـن عمـر رضـي هللا عنهمـا،
قال ابن تيمية كما في المجموع (" :)331/25هذا حديث جيد" ،وقال الع ارقـي فـي تخـريج

اإلحيــاء (" :)321/1ســنده صــحيح" ،وحســن إســناده ابــن حجــر فــي الفــتح (،)271/10
وصححه اْللباني في حجاب المرأة المسلمة (ص.)104

الخطبة الثانية:

حم ــدا ل ــك الله ــم ،أن ــت المل ــك الق ــدوس الس ــَلم ،تج ــري اللي ــالي واْلي ــام ،وتج ـ ِـدد الش ــهور

واْلعوام ،أحمد ربي تعالى وأشكره على مـا هـدانا لإلسـَلم ،وأشـهد أن ّل إلـه إّل هللا وحـده

ّل ش ـريك لــه ،جعــل شــهر المحــرم فاتح ــة شــهور العــام ،وأشــهد أن نبينــا محمــدا عب ــد هللا

ورسوله سيد اْلنام ،وبدر التمـام ،ومسـك الختـام ،صـلى هللا وسـلم وبـارك عليـه ،وعلـى آلـه

البــررة الك ـرام ،وصــحبه اْلئمــة اْلعــَلم ،والتــابعين ومــن تــبعهم بإحســان مــا تعاقــب النــور

والظَلم.

أمــا بعــد :فــاتقوا هللا عبــاد هللا ،تمســكوا بــدينكم ،فهــو عصــمة أمــركم ،وتــاج عــزكم ،ورمــز

قوتكم ،وسبب نصرتكم ،واعلموا أن خير الحديث كتاب هللا ،وخير الهدي هـدي رسـول هللا

 ،وشر اْلمور محدثاتها ،وكل بدعة ضَللة.

أيها اإلخوة اْلحبة في هللا ،تعيشـون ـ يـا رعـاكم هللا ـ هـذه اْليـام فاتحـة شـهور العـام شـهر

هللا المح ــرم ،ش ــهر م ــن أعظ ــم الش ــهور عن ــد هللا تب ــارك وتع ــالى ،عظيم ــة مكانت ــه ،قديم ــة
حرمته ،هو غرة العام ،وأحد أشهر هللا الحـرم ،فيـه نصـر هللا موسـى والمـؤمنين معـه علـى

فرعون ومن معه ،وقد ندبكم نبيكم إلى صيامه ،فقد قال فيما أخرجـه مسـلم فـي صـحيحه:

((أفضـ ــل الصـ ــيام بعـ ــد رمضـ ــان شـ ــهر هللا المحـ ــرم))[ّ ،]1ل سـ ــيما يـ ــوم عاشـ ــوراء ،ففـ ــي
الصحيحين عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قدم النبي المدينة ،فوجد اليهود صـياما

يوم عاشـوراء ،فقـال لهـم(( :مـا هـذا اليـوم الـذين تصـومونه؟)) قـالوا :هـذا يـوم عظـيم أنجـى
هللا فيه موسى وقومه ،وأغرق فرعون وقومه ،فصامه موسى شك ار ،فنحن نصومه ،فقال :
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((نحن أحق بموسى منكم)) فصامه وأمر بصيامه[ ،]2وفي صحيح مسـلم عـن أبـي قتـادة

رضي هللا عنه أن رسول هللا سئل عن صيام يوم عاشـوراء ،فقـال(( :أحتسـب علـى هللا أن

يكفر السنة التي قبله))[.]3

هللا أكبـر ،يـا لــه مـن فضــل عظـيم ،مــن مـولى كـريم ورب رحــيم ،وقـد عــزم علـى أن يصــوم

يوما قبله مخالفة ْلهل الكتاب ،فقال (( :لئن بقيت إلى قابـل ْلصـومن التاسـع))[ ،]4قـال
العَلمة ابن القيم رحمه هللا" :فمراتب صومه ثَلثة :أكملها أن ُيصام قبله يوم وبعـده يـوم،
ويلــي ذلــك أن ُيصــام التاســع والعاشــر ،وعليــه أكثــر اْلحاديــث ،ويلــي ذلــك إف ـراد العاشــر

وحده بالصيام"[.]5

فينبغي للمسلمين أن يصوموا ذلك اليوم اقتداء بأنبياء هللا ،وطلبـا لثـواب هللا ،وأن يصـوموا

يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود ،وعمـَل بمـا اسـتقرت عليـه سـنة المصـطفى  ،وعليـه

فمــن أراد الصــيام هــذا العــام فاْلفضــل أن يصــوم يــوم الســبت واْلحــد واّلثنــين ،وإن صــام
الســبت واْلحــد فهــو الســنة ،وّل بــأس بصــيام اْلحــد واّلثنــين ،ويليــه يــوم اْلحــد ،وهــو يــوم

عاشوراء.

ـتفتاح هـذا العـام بعمـل مـن
وإن صيام ذلـك اليـوم لمـن شـكر هللا عـز وجـل علـى نعمـه ،واس ِ

أفضــل اْلعمــال الصــالحة التــي ُيرجــى فيهــا ث ـواب هللا عــز وجــل ،فهنيئــا للصــائمين ،ويــا
بشـ ــرى للمشـ ــمرين ،ويـ ــا خسـ ــارة المفـ ــرطين ،ويـ ــا ندامـ ــة المقص ـ ـرين ،فـ ــاتقوا هللا عبـ ــاد هللا،

واســتفتحوا عــامكم بالتوبــة واإلنابــة ،والمداومــة علــى اْلعمــال الصــالحة ،وخــذوا مــن مــرور
الليالي واْليام عب ار ،ومن تصرم الشـهور واْلعـوام مـدك ار ومزدجـ ار ،وإيـاكم والغفلـة عـن هللا

والدار اآلخرة.

ثـ ــم صـ ــلوا وسـ ــلموا ـ رحمكـ ــم هللا ـ علـ ــى النبـ ــي المصـ ــطفى والرسـ ــول المجتبـ ــى والحبيـ ــب
المرتضــى ،كمــا أمــركم بــذلك المــولى جــل وعــَل فقــال تعــالى ق ـوّل كريمــاِ :إن ّللا ومَلِئكتـ ُـه
ُيصلون على النِبى ياأيها ال ِذين ءامُنوْا صلوْا عل ْي ِه وسل ُموْا ت ْسِليما [اْلحزاب.]56:
اللهم صل وسلم وبارك على سيد اْلولين واآلخرين وأفضل اْلنبياء والمرسلين نبينا محمـد

بن عبد هللا وعلى آله اْلطهار...
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________________________________________

[ ]1أخرجه مسلم في الصيام ،باب :فضل صـوم المحـرم ( )1163مـن حـديث أبـي هريـرة
رضي هللا عنه.

[ ]2أخرجه البخاري في الصوم ،باب :صيام يوم عاشوراء ( ،)2004ومسلم في الصيام،
باب :فضل صوم يوم عاشوراء (.)1130

[ ]3أخرجه مسلم في الصيام (.)1162

[ ]4أخرجه مسلم في الصيام ،باب :أي يوم يصام في عاشوراء ( )1134من حديث ابـن
عباس رضي هللا عنهما.

[ ]5زاد المعاد (.)76/2

ــــــــــــ
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األفضل أن تستبدل الكلمة بـ(الهجرة)
تاريخ الفتوى  24 ... :صفر 2002-05-07 / 1423

السؤال

فقــط أري ـد معرفــة هــل يعتبــر قــول (إن النبــي هــرب) إســاءة وطعنــا إن قصــد فيهــا معنــى
الخروج من بطش الكفار فلقـد قـرأت ْلحـدهم هـذه العبـارة ...وحـق لـه أن يهـرب فقـد هـرب

النب ــي ص ــلى هللا علي ــه وآل ــه م ــن المش ــركين وه ــاجر إل ــى المدين ــة ...وه ــرب موس ــى علي ــه
الســَلم مــن فرعــون ...ولــم يكــن يقصــد بهــا اإلســاءة بــل وصــف حــال ولكــن الــبعض كف ـره

بسبب كلمته فهل بها إساءة؟
والسَلم عليكم.
الفتوى

الحمد هلل والصَلة والسَلم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقول الشخص :خرج رسول هللا  من مكة إلى المدينة هاربا ليس ذما بـإطَلق ،بـل فيـه

تفصيل.

فــإن قصــد القائــل أنــه خــرج هاربــا نتيجــة جــبن وخــور وف ـرار مــن تبليــغ رســالة هللا تعــالى
ومواجهــة المشــركين ونحــو ذلــك ،فهــذا كــافر ْلنــه طعــن فــي النبــي  وتــنقص ،وهــو كفــر
بإجماع.

وإن كان قصد القائل أنه خرج بإذن هللا وهربا من أذى قومـه بعـد اتفـاقهم علـى قتلـه ونحـو
ذلك ،فَل شيء عليه ،واْلولى تجنب هذه اللفظة الموهمة ،واستبدالها بلفظ الهجرة.

وي ــدل عل ــى أن ــه خ ــرج مه ــاج ار ب ــإذن هللا م ــا أخرج ــه أحم ــد والترم ــذي والح ــاكم والض ــياء

وصححوه عن ابن عباس رضي هللا عنهما قـال :كـان رسـول هللا  بمكـة ،فـأمر بـالهجرة
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
اجع ْـل ِلـي
من مكة ،وأنزل عليه (وُق ْل رب أ ْدخْلني ُم ْـدخل ص ْـدق وأ ْخ ِر ْجنـي ُم ْخـرج ص ْـدق و ْ
ِمن لد ْنك سْلطانا ن ِ
صي ار) [اإلسراء. ]80:
ْ ُ ُ
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وروى ابن إسحاق والطبراني عن أسماء رضي هللا عنها أن أبابكر رضي هللا عنه أستأذن

رســول هللا  فــي الخــروج قبــل المدينــة ،فقــال لــه رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم" :علــى
رسلك ،فإني أرجو أن يؤذن لي"  ،فقال أبو بكر  :وهل ترجو ذلك بأبي وأمي أنـت؟ قـال:

"نعم. "...

فهــذا يــدل علــى أن رســول هللا  خــرج مهــاج ار بــإذن هللا وأمـره ،وّل يتنــافى هــذا مــع القــول
بأنه خرج مطاردا خائفا من قومه ،كما يـدل عليـه مـا رواه البخـاري أن ورقـة بـن نوفـل قـال

للنبي صلى هللا عليه وسلم :ليتنـي أكـون فيهـا جـذعا ،إذ يخرجـك قومـك ،قـال" :أومخرجـي

هم؟!!"  ،قال :ما جاء أحد بمثل ما جئت به إّل أوذي وأخرج...

ومـا أخرجــه أحمــد بسـند صــححه ابــن حجـر  :أن النبــي  قــال لألنصـار :لــو شــئتم قلــتم:
"جئتنــا خائفــا فآمنــاك ،وطريــدا فآوينــاك ،ومخــذوّل فنص ـرناك"  ،فقــالوا :بــل المــن علينــا هلل

ورسوله.

وقد تقرر في معتقد أهل السنة والجماعة أن الخوف الطبيعي من العدو ،واتخـاذ اْلسـباب

الواقية من شره ّل يقدح في العقيدة ،وّل ينافي التوكل.

وهللا أعلم.

المفتي ... :مركز الفتوى بإشراف د.عبدهللا الفقيه
ــــــــــــ
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جواز اإلفادة من المشركين
جـواز اإلفــادة مــن المشــركين  -وّل نقــول  :اّلســتعانة بالمشــركين ؛ ْلنــه ّل اســتعانة بغيــر
هللا تعالى  -أمر واضح في الدروس الحركية للهجرة النبوية .

ففــي البخــاري  . . . " :واســتأجر رســول هللا  وأبــو بكــر  ،رجــَل مــن بنــي الــديل  ،وهــو
من بني عبد بـن عـدى  ،هاديـا  ،خريتـا _ والخريـت _ المـاهر بالهدايـة _ قـد غمـس حلفـا

فــي آل العــاص بــن وائــل الســهمي  ،وهــو علــى ديــن كفــار ق ـريش  ،فأمنــاه  ،فــدفعا إليــه
راحلتيهما  ،وواعداه غار ثور  ،بعد ثَلث ليال براحلتيهما  ،صبح ثَلث " " " 14

ويَلحــظ جيــدا  :أن هــذه اّلســتفادة ت ـوافرت فيهــا أمــور ينبغــي أن ّل تغيــب عنــا  ،إذ هــي
شروط ّلبد من مراعاتها .

أ _ أن يكون المستفاد منه أوبه صاحب تخصص نادر ّ ،ل يجيده مسلم .

ب _ أن يكون ماه ار في تخصصه  ،خبي ار به .

ج _ أن ّل يكون محاربا  ،أو من قوم محاربين للمسلمين  ،أو مظاه ار لمحارب .

د _ أن يكون أمينا  ،حيث إن المسـلم المخـذل أو المرجـف يمنـع  ،فالكـافر غيـر المـؤتمن

أولى بالمنع .

ه _ أن يكون حسن الرأي في المسلمين " 76 " .

ويبـدو أن الطريـق المتعـرج الـوعر غيـر المـألوف الـذي اختـار النبـي  السـير فيـه للهجـرة
تخفيا عن قريش وعيونهم  ،ما كان يعرفه إّل القلـة القليلـة  ،وكـان عبـد هللا بـن أريقـط مـن

هذه القلة  ،التي امتاز عنها بباقي الصفات المذكورة  ،لذلك وقع اّلختيار عليه .
ويجرنا هذا الدرس النبوي إلى اإلشارة العاجلة ْلنواع العَلقات مع الكفار .

وهي على هذا النحو :

( أوّل )  :الموّلة لهم والوّلء معهم .

وهذا ممنوع منعا باتا  ،ومحرم تحريما قاطعا .
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يقول تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ّل تتخذوا اليهود والنصـارى أوليـاء بعضـهم أوليـاء بعـض

وم ــن يت ــولهم م ــنكم فإن ــه م ــنهم إن هللا ّل يه ــدي الق ــوم الظ ــالمين ) إل ــى أن يق ــول س ــبحانه
وتعــالى ( يــا أيهــا الــذين آمن ـوا ّل تتخــذوا الــذين اتخــذوا ديــنكم هــزوا ولعبــا مــن الــذين أوت ـوا

الكتاب والكفار أولياء واتقوا هللا إن كنتم مؤمنين ) " " 77
( ثانيا )  :البر بهم واإلحسان إليهم .

وهذا يتوقف على نوع معاملتهم للمسلمين  ،وعَلقتهم بهم  . .فهم :

إما مسالمين غير محاربين للمسلمين .

وتتح ــدد عَلق ــة المس ــلمين به ــم  ،ف ــي ض ــوء قول ــه تع ــالى ( ّل ينه ــاكم هللا ع ــن ال ــذين ل ــم

يق ــاتلوكم ف ــي ال ــدين ول ــم يخرج ــوكم م ــن دي ــارهم أن تب ــروهم وتقس ــطوا إل ــيهم إن هللا يح ــب
المقسطين ) " " 78

وإما محاربين للمسلمين .

وتتحــدد عَلقــة المســلمين بهـؤّلء _ كــذلك _ فــي ضــوء قولــه تعــالى ( إنمــا ينهــاكم هللا عــن

الــذين قــاتلوكم فــي الــدين وأخرجــوكم مــن ديــاركم وظــاهروا علــى إخ ـراجكم أن تولــوهم ومــن
يتولهم فأولئك هم الظالمون ) " " 78
( ثالثا )  :اّلستعانة بهم .

وهذه ممنوعة منعا باتا  ،ومحرمة تحريما قاطعا .

حيث إنه ّل استعانة بغير هللا تعالى من جهة .

ومــن جهــة أخــرى  . .لحــديث النبــي  ، الــذي روتــه عائشــة  ،قالــت  " :خــرج رســول هللا

 إلى بدر  ،حتى إذا كان بحرة الوبرة  ،أدركه رجل من المشركين  ،كان يذكر منه جرأة

ونجدة  ،فسـر المسـلمون بـه  ،فقـال يـا رسـول هللا ! جئـت ْلتبعـك  ،وأصـيب معـك  ،فقـال
له رسول هللا  : أتؤمن باهلل ورسوله ؟ قال ّ :ل  ،قال  :فارجع فلن أستعين بمشرك "

قالت  " :ثم مضى رسول هللا  ، حتى إذا كـان بالبيـداء  ،أدركـه ذلـك الرجـل  ،فقـال لـه
رسول هللا  : أتؤمن باهلل ورسوله ؟ قال  :نعم  ،قال  :فانطلق " " " 79
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وكذلك  :روى اإلمام أحمد في مسنده عن عبـد الـرحمن بـن حبيـب قـال  :أتيـت رسـول هللا

 ، وهــو يريــد غــزوة  ،أنــا ورجــل مــن قــومي  ،ولــم نســلم  ،فقلنــا  :إنــا لنســتحي أن يشــهد

قومنـ ــا مشـ ــهدا ّل نشـ ــهده معهـ ــم  ،قـ ــال  :أفأسـ ــلمتما ؟ قلنـ ــاّ :ل  ،قـ ــال  :فإنـ ــا ّل نسـ ــتعين
بالمشركين على المشركين  ،قال  :فأسلمنا  ،وشهدنا معه " 80 " .

قــال ابــن المنــذر  :والــذي ذكــر غيــر ذلــك ممــا قــد يــدل علــى أنــه  اســتعان بهــم  ،فغيــر

ثابت " 81" .

وممــا يجــدر التنبيــه عليــه هنــا  :أنــه إذا كانــت اّلســتعانة بالمشــركين علــى المشــركين . .
ممنوعــة ش ــرعا  ،فــإن اّلســتعانة بالمش ــركين عل ــى المســلمين أكــد ف ــي المنــع  ،وأش ــد ف ــي

الحرمة .

( رابعا )  :اإلفادة من المشركين .

وهــذه مباحــة بالشــروط الســابق ذكرهــا وقــد فعلهــا النبــي  ، علــى مــا ســبق أن بــدأنا بــه
الحديث في هذا الدرس من دروس الهجرة النبوية .

وما فعله النبي  ، من استئجاره لعبد هللا بن أريقـط  ،المشـرك  ،وإفادتـه بـه ومنـه  :يعـد
درسا عظيما  ،يفتح المسلمين على آفـاق المعرفـة  ،وألـوان اإلفـادة بـأي شـئ  ،أو مـن أي

مصــدر كــان  ،مــا دام ذلــك بعيــدا عــن اإلضـرار بالعقيــدة  ،أو اّلنتقــاص مــن الــدين ْ ،لن

الحكمة ضالة المؤمن  ،ينشدها أنى وجدها .

وهو درس يفتح الباب لإلفادة من منجزات المشركين واكتشـافاتهم العلميـة  ،وصـناعاتهم ،

واختراعاتهم  ،التي تساعد على عمارة الكون  ،والتمتع بما فيه .

وّل يهم في هذه الحالة  :مـن الـذي أنجـز أو اكتشـف أو صـنع ْ ،لن العلـم _ كمـا يقولـون
_ ّل جنســية لــه بشــرط  :أن تكــون هــذه اإلفــادة  ،بعيــدة عــن اإلض ـرار بالعقيــدة  ،وســالمة

من اّلنتقاص بالدين  ،وغير مقعدة للمسلمين عن التفوق في هذه المجاّلت .

وفــي الترمــذي عــن أبــي ثعلبــة الخشــني قــال  :ســئل رســول هللا  عــن قــدور المجــوس ،

فقال  " :انقوها غسَل واطبخوا فيها " .
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وفي رواية أخرى  ،يقول فيها  :أتيت رسول هللا  ، فقلت  :يا رسول هللا ! ! إنا بـأرض
قوم أهل كتاب  . .نأكل في آنيتهم  . .؟ قال  " :إن وجدتم غير آنيتهم  ،فـَل تـأكلوا فيهـا
 ،فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها " " 82" .

ويقاس عليه  :التعامَلت التجارية  ،والتبادّلت المادية  ،و  . . .و  . . .الخ على نفس

الشروط السابقة .

ومــن المعلــوم جيــدا فــي هــذا الموضــوع  :أن ّل تكــون لهــذا المشــرك الســيادة علــى المســلم

إطَلقا  ،بل السيادة تكون للمسلم أم ار ونهيا  ،بدءا وإنهاء .

والواضح من فعل النبي  : أن هذا الحكم في حال الضعف الشديد للمسلمين .
ومن هنا  :فإنه في حال قوة المسلمين يكون العمل به أولى وأوجب .
ــــــــــــ
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التأريخ بالهجرة النبوية اجتمع عليه الصحابة الكرام
تاريخ الفتوى  08 ... :ربيع الثاني 2003-06-09 / 1424

السؤال

ما هي مشروعية التاريخ الهجري في ضوء الكتاب والسنة؟

الفتوى

الحمد هلل والصَلة والسَلم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم:

 ،26228أن الخليف ــة ال ارش ــد عم ــر ب ــن الخط ــاب رض ــي هللا عن ــه أراد أن ي ــؤرل الرس ــائل
والكتــب التــي تــرد إليــه ،فجمــع الصــحابة لهــذا اْلمــر وانته ـوا إلــى التــأريخ بــالهجرة النبويــة

وابتدئوا بالمحرم ،ويكفي لمشروعية هذا العمل الجليل أنـه مـن عمـل الخليفـة ال ارشـد عمـر،
وقــد جــاء اْلمــر النبــوي باتبــاع هــدي الخلفــاء ال ارشــدين المهــديين كمــا فــي الحــديث :فعلــيكم

بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين .رواه ابن ماجه وأحمد.

فالخلفاء الراشدون ّل يصدرون إّل عن هدي النبي  إما نصا أو استنباطا ،وبخصوص

عمــر قــال النبــي صــلى هللا عليــه وســلم :إن هللا جعــل الحــق علــى لســان عمــر وقلبــه .رواه
الترمذي ،ومعنى جعل أي أجراه على لسانه.

ثــم إن هــذا العمــل اجتمــع عليــه الصــحابة وســار عليــه التــابعون وتــابعوهم والمســلمون علــى

امتــداد تــاريخهم ،فالمخــالف لهــم المضــلل لـرأيهم علــى غيــر الســبيل ،قــال هللا تعــالى :ومـ ْـن
يش ـ ِ
ـاق ِق الرســول ِمـ ْـن بعـ ِـد مــا تبــين لــه اْلهــدى ويتِبــع غيــر س ـِب ِ
يل اْل ُمـ ْـؤ ِمِنين ُنوِلـ ِـه مــا تــولى
ْ ْ
ْ
ُ
ُ ُ
ُ
ونصـِـل ِه جهــنم وســاءت م ِ
صــي ار [النســاء ،]115:وقــال ابــن مســعود :مــا رآه المســلمون حســنا
ْ
ُْ
فهو عند هللا حسن .رواه أحمد.
وهللا أعلم.

المفتي ... :مركز الفتوى بإشراف د.عبدهللا الفقيه
ــــــــــــ
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التبشير  . .ال التخويف
على المسلم بعامة ،وكل من انخرط في صـف الـدعوة إلـى هللا بخاصـة  ،أن يكـون مبشـ ار

ميس ـ ار _ ّل مخوفــا معس ـ ار _ يعــد بفضــل هللا تعــالى لمــن أحســن  ،ويرجــو عفــو هللا تعــالى

لمن تاب ْلن فضل هللا تعالى ّل يحجبه أحد  ،وعفو هللا ّل يملكه سواه .

يقول عبادة بن الصامت  ،بعد أن ذكـر بنـود بيعـة العقبـة اْلولـى  :ثـم قـال رسـول هللا 

 " :فــإن وفيــتم فلكــم الجنــة  ،وإن غشــيتم مــن ذلــك شــيئا  ،فأخــذتم بحــده فــي الــدنيا  :فهــو
كفارة له  ،وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة  :فأمركم إلـى هللا  ،إن شـاء عـذب  ،وإن شـاء

غفر " " " 33

يا لعظمة هذا النبي ! ! . .  . .

ويا لسماحة هذا الدين ! ! . .

"وإن غشيتم من ذلك شيئا  :فأمركم إلى هللا "

ّلحــظ أخــي المســلم الك ـريم  . .أن اإلشــارة هنــا " مــن ذلــك " ّل تعــود علــى صــغائر مــن
الذنوب  ،بل على ذنوب هي من الكبائر  ،بل هي الكبائر  ،ومـع ذلـك يقـول الحبيـب 

" فأمركم إلى هللا إن شاء عذب وإن شاء غفر "

نعــم  . .مــن وفــى  :يبش ـره النبــي  بفضــل هللا وإحســانه  . .ومــن خــالف  :أيضــا يبش ـره

النبي  بعفو هللا وغفرانه .

لم يهدد النبي  ويتوعد ! ! . .

ولم يتشنج _ وحاشاه  _ ويرغى ويزبـد  ،ويـوحي لسـامعيه أنـه العلـيم ببـواطن اْلمـور ،

والقابض على مفاتيح العدل والفضل ! ! . .

ولــم يقــل  " :ومــن غشــي مــن ذلــك شــيئا  :فليفــارق دعوتنــا  ،وليتبــع ســبيَل غيــر ســبيلنا ،

حيث إنه ّل يصلح في صفوفنا "!!..
ّل  . .لم يقل هذا وّل ذاك .
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بل أفصح بأدب الدعوة الرفيع  ،وأخبر عـن منهجهـا السـمح  ،وبـين _ بكـل وضـوح _ أن

مفاتيح ذلك كله بيد هللا سبحانه وتعالى .

وهو درس يجب أن يعيه شباب الصحوة اإلسَلمية المباركة  ،الذين اتخذ بعضهم _ وهـم

قلة _ التخويف من عذاب هللا تعالى فقط  ،أو اإلكثار منه  ،في إقناع اآلخـرين بالطاعـة
هلل تعالى  ،منهجا  ،أو التشديد على أنفسهم  ،أو غيرهم أسلوبا في الحياة وطريقا .

ومن تصفح كتاب هللا تعالى وجد هذا الدرس واضحا فيه بجَلء  ،حيـث إن آيـات الرحمـة
أكثر فيه من آيات العـذاب  ،وآيـات البشـارة أكثـر مـن آيـات اإلنـذار  ،بـل إنـه مـا مـن آيـة

عذاب أتت إّل أعقبتها  ،أو جاءت قريبا منها آية رحمة .

ومن يفعل غير ذلك  ،وغير ما فعله النبـي  ، يكـون قـد خـالف شـرع هللا تعـالى  ،وبعـد

عن سنة محمـد  ، وتجـ أر _ مـن فـرط جهلـه _ علـى سـماحة هـذا الـدين  ،وأدب الـدعوة

إليه .

وينبغــي أن يكــون واضــحا  :أن ّل يصــل الداعيــة بهــذا التيســير والتســهيل والتبشــير  ،حــدا

يدفع اآلخرين إلى الجرأة على هللا تعالى  ،أو التسـويف فـي القيـام بأحكـام هـذا الـدين  ،أو

الترخص _ بَل دليل _ في بعضها .

بــل عليــه  :أن يكــون متوازنــا _ أوّل _ فــي ســلوكه  ،معتــدّل فــي تفكي ـره وعباداتــه  ،يرجــو
رحمة هللا  ،وفي نفس الوقت يخشى عذابه .

كمــا أن عليــه  :أن يكــون متوازنــا _ ثانيــا _ فــي عرضــه لمبــادت هــذا الــدين  ،وفــي الــدعوة

إلي ــه  ،فيق ــدم الص ــورة كامل ــة  ،بحي ــث ّل يتع ــرض لجان ــب التخوي ــف والع ــذاب  ،وع ــرض
صوره وأدلته فقط  ،كما ّل يتعرض لجانب الرجاء والعفو والثواب  ،وعـرض صـوره وأدلتـه

فقط  ،بل يتعرض لهذا وذاك  ،دون إهمـال ْلحـدهما كليـة  ،أو طغيـان لـه علـى اآلخـر ،

بل يلتزم المنهج الوسط  ،والعرض اْلمين  ،واْلسلوب المعتدل .

ثم يترك النتائج هلل سبحانه وتعالى .

ــــــــــــ
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التدابير العلمية في الهجرة النبوية
بقلم الدكتور نظمي خليل أبو العطا

من اْلمـراض الخطيـرة التـي هـدت كيـان اْلمـة اإلسـَلمية حالـة اّلتكاليـة الغيبيـة الصـوفية

التــي بــذرت فــي التربــة اإلســَلمية فوجــدت نفوســا جاهلــة غيــر قــادرة علــى اْلخــذ باْلســباب
العلمية ،كما ساعدت الجاهليات المتجذرة في نفوس بعض البلدان التي فتحها المسـلمون،

هــذه التوجه ــات الغيبي ــة الجاهل ــة س ــاعدت تل ــك الجاهلي ــات والنفــوس الخبيث ــة عل ــى ت ــدعيم

اّلتكاليـ ــة الغيبيـ ــة الخطي ـ ـرة ،فضـ ــاعت اْلمـ ــة ،وهـ ــدمت حضـ ــارتها العلميـ ــة وحـ ــل محلهـ ــا
الحضارة اّلنهزامية التي دعت ما لقصير لقصير وما هلل هلل وأذكر أنني سافرت فـي سـفر

طويــل بالســيارة فوجــدت العجــب العجــاب وجــدت مهندســين ومعلمــين لــم يأخــذوا باْلســباب
العلميــة فــي تجهيــز ســياراتهم وكــان الســبب ال ـرئيس فــي هــذا المســلك العجيــب هــو حالــة

اّلتكاليــة العجيبــة ،وخاصــة اننــا كنــا ســنمر علــى بيــت هللا الح ـرام ومســجد رســول هللا 
فظنوا أن هذا يسمح لهم بعدم اْلخذ باْلسباب العلمية واّلتكال على أنهم قاصدون البيـت

الح ـرام ومســجد المصــطفى  وقــال لــي أحــدهم تعطلــت ســيارتي (بســبب عــدم صــيانتها
وصَلحيتها للسفر الطويل) ،فدعوت رسول هللا فسارت السيارة ،قلـت لـه لقـد أخطـأت انـك

دعوت رسول هللا صلى هللا من دون هللا ،وأنك لم تأخذ باْلسباب ،فَل أظن أن هـذا سـبب

إصَلح السيارة وسيرها.

الهجرة والتدابير النبوية العلمية :

بــدأ التخطــيط العلمــي للهج ـرة بعــرض النبــي  نفســه علــى الوافــدين إلــى مكــة وعقــد بيعــة

العقبــة اْلولــى والثانيــة وبــايعهم المصــطفى  علــى الســمع والطاعــة فــي المنشــط والكســل
والنفقـة فـي العسـر واليســر ،وعلـى اْلمـر بـالمعروف والنهــي عـن المنكـر ،وأّل تأخـذهم فــي

هللا لومة ّلئم ،وأن ينصروه ويمنعوه إذا قدم إليهم بما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم.

 2ـ أرســل المصــطفى  مصــعب بــن عميــر لــيعلمهم وليمهــد البيئــة فــي المدينــة المنــورة
لقدوم المصطفى  والمهاجرين.
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 3ـ ألمح المصطفى ْ لبي بكر بالهجرة قائَل " :على رسلك فإني أرجو أن يـؤذن لـي "
وهنا استعد أبو بكر للصحبة وحبس نفسه على الهجرة.

 4ـ أمــر جبريــل رســول هللا  ليلــة الهجـرة بــأن يتــرك بيتــه هــذه الليلــة فقــال ّ :ل تبــت هــذه
الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه ،وهذا قمة اْلخذ باْلسباب الدنيوية.

 5ـ تجهيز البعيرين بعلفهما مدة كافية (أربعة أشـهر) حتـى يـتحمَل مشـقة السـفر و وعـورة

الطريق.

 6ـ اختيار الدليل الخبير بالطريق حتى ولـو كـان كـاف ار  ،المهـم أن يكـون عالمـا بـالطريق
أمينا ،في سلوكه وأخَلقه ،وهذا ما أثبتته نتائج اْلحداث ،فقد سـار بهـم الـدليل فـي طريـق

وعرة ،بعيدة عن مدارك الكفار والمشركين ،حيـث اسـتأجر المصـطفى  وأبـو بكـر رجـَل
من بني الديل ،وهـو مـن بنـي عبـد بـن عـدي هاديـا خريتـا ـ والخريـت المـاهر فـي الهدايـة ـ

فدفعا إليه راحلتيهما صبح ثَلث وانطلـق معهمـا عـامر بـن فهيـرة والـدليل فأخـذ بهـم طريـق

الساحل كما ورد في البخاري.

 7ـ دبر المصطفى  من يبيت في فراشه ،فلـم يتـرك الفـراق خاليـا ،حتـى ّل تبعـث مكـة
فــي طلــب النبــي صــلى عليــه وســلم فــور اكتشــاف خروجــه ،حتــى إذا اكتشــفوا ذلــك يكــون
المصطفى  قد دبر أمر نفسه ،كما أختار المصطفى  لـذلك رجـَل شـجاعا شـابا فتيـا

قويا مخلصا صادقا شجاعا ،هو اإلمام علي رضي هللا عنه ،حتى ّل يخاف مـن اْلعـداء
ويأتي بحركة مغايرة للمطلوب ،وهكذا ظهرت العلمية في أعلى صورها وأجـل معانيهـا فـي

التدابير السابقة والَلحقة بإذن هللا .

 8ـ خــرج المصــطفى  مــن بيتــه مقنعــا فــي وقــت الظهيـرة حيــث الحــر والقيلولــة ،وهجــوع
الن ــاس ف ــي دي ــارهم اتق ــاء الح ــر اله ــاجرة ،وم ــن يع ــش ف ــي الق ــرى والص ــحراء يع ــرف خل ــو
الطرقات من المارة في هذا الوقت .

 9ـ وعندما وصل المصـطفى  إلـى بيـت أبـي بكـر قـال لـه ( :أخـرج مـن عنـدك ) خوفـا
مــن وجــود مــن ّل يــؤتمن علــى الســر مــن الخــدم والــزوار وغيــرهم ،فقــال أبــو بكــر إنمــا هــم
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أهلــك بــأبي أنــت وأمــي يــا رســول هللا وقــد أثبتــت النتــائج صـدق تصــور أبــي بكــر فــي أبنائــه

وحسن تربيتهم.

 10ـ تجهيز المأكل والمشرب والظهر وإعداده للرحيـل ومشـاركة أوّلد أبـي بكـر فـي اْلمـر
ليستشعروا عظم العمل ،ويعذروا والدهم لتركه إياهم .

 11ـ تجهي ــز الميزاني ــة المالي ــة المطلوب ــة للرحل ــة و مش ــاركة المص ــطفى  ف ــي تك ــاليف
الراحلة وقول الرسول ( بالثمن) عندما عرض أبو بكر عليه إحدى الراحلتين.

 12ـ تحديـد مكـان اللجـوء السـريع واّلختفـاء عـن اْلنظـار فلجـأ المصـطفى  غـار ثـور،
وقد حدد المصـطفى  مـدة ثَلثـة أيـام لَلختبـاء فيـه حتـى يهـدأ الطلـب مـن مكـة ،وتكـف

عن المَلحقة لقناعتها انها عاجزة عن اللحاق به.

 13ـ الخــروج مــن البــاب الخلفــي لبيــت أبــي بكــر ،فلــم يخــرج مــن البــاب ال ـرئيس للبيــت
إمعانا في اْلخذ باْلسباب.

 14ـ كتمـان الخبـر عـن الجميـع مـا عـدا آل أبـي بكـر وسـيدنا علـي والـدليل وتوزيـع المهـام

عليهم.

 15ـ تكليــف عــامر بــن فهي ـرة مــولى أبــي بكــر ومحــل ثقتــه أن يتــأتي بغــنم أبــي بكــر لــيَل

فيتــزود الركــب مــن حليبهــا ولحمهــا وتقــوم بمحــو آثــار اْلقــدام مــن الطريــق المــأهول إلــى

الغار.

 16ـ تكليف عبد هللا بـن أبـي بكـر بمهمـة اإلعـَلم و التغطيـة الميدانيـة لكفـار مكـة ،ونقـل
صورة ميدانية حقيقية لما يدور في مكة على أن يأتي كل يوم بحصاده اإلخباري.

 17ـ عند الخروج من الغار اختار المصطفى صلى هللا وسلم طريق الساحل ،ولـم يمـض
الركب في الطريق المعتاد وقد أثبتت النتائج حسن هذا التدبير.

 18ـ دخــول " أبــي بكــر " أوّل إلــى الغــار لتهيئتــه للقائــد حتــى ّل يصــاب بــأذى ،وهــذا قمــة
العلمية وما يفعله الر ساء حاليا ْلن الحفاظ على القيادة يحفظ المسيرة .أما أبو بكر فهو

فرد من المسلمين ّل تموت الدعوة في مهدها بموته .
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 19ـ أرس ــل هللا العنكب ــوت لينس ــج خيطــا مادي ــا إمعانــا ف ــي اْلخ ــذ باْلســباب العلميــة ف ــي
التخفي ــة ،وتعليم ــا للمس ــلمين ف ــي التموي ــه واْلخ ــذ باْلس ــباب المادي ــة م ــن نـ ـواميس هللا ف ــي

الخلق.

 20ـ تحيي ــد أم ــر سـ ـ ارقة وتبش ــيره بأس ــاور كس ــرى والتمك ــين م ــع إعطائــه درســا ماديــا ف ــي
اإليمــان عنــدما ســاخت أقــدام فرســه فــي الرمــال فكــان أول النهــار طالبــا لرســول هللا والفديــة
وفــي آخــر النهــار مــدافعا ومخــذّل عنــه ،وصــارفا للكفــار ومثبطــا لهــم عــن اّلســتمرار فــي

البحث عن المصطفى . 

 21ـ عنــدما وصــل المصـطفى  إلــى خيمــة أم معبــد وبيــت الم ـرأة اْلخــرى طلــب منهمــا

شــاة ليحلبهــا ويجلــس علــى ضــرعها ،وهــذا يؤكــد أخــذ الرســول  باْلســباب المتاحــة مــن
الكائنات الحية وتأكيد علمي عملي على أن الحياة ّل تتولد إّل من الحياة .

 22ـ تجنــب المصــطفى  م ـواطن العمــَلء فقصــد بيتــا متفــردا عــن الحــي ولمــا أخبرتــه
المرأة بمكان عظـيم القـوم وأشـارت عليـه أن يـذهب إليـه لـم يفعـل ذلـك ،وهـذا موقـف علمـي
عملي فإن زعماء قريش قد أرسلوا إلى زعماء القبائل وأغروهم بمكافأة مالية مـن اإلبـل إن

هم أتوا برسول هللا  بالحيطة والحذر ولم يذهب.

 23ـ لم يميز رسول هللا  نفسه عن أبـي بكـر فـي اللبـاس والهيئـة حتـى أن أهـل المدينـة
لم يفرقوا بينهما عندما وصَل إليها ،وفي هذا زيادة في عدم جذب اْلنظار للمصطفى 

في الطريق.

هذه كانت بعـض التـدابير العلميـة فـي الهجـرة النبويـة تثبـت أن ديننـا ديـن العلميـة الواقعيـة

التجريبيــة ،وأن مــا يدعيــه الــبعض مــن الصــوفية أنهــم تخطـوا الحـواجز الماديــة هــو ضــرب
مــن الجهــل بماهيــة اإلســَلم وواقعيتــه وعلميتــه وتســخير ون ـواميس هللا فــي الخلــق لصــالح

اإلنسان وباقي المخلوقات الحية في الكرة اْلرضية.

وهذا درس خـاص لشـباب المسـلمين يعلمهـم اْلخـذ باْلسـباب العلميـة فـي حيـاتهم الد ارسـية

واّلجتماعيــة واّلقتصــادية والثقافيــة وعــدم التواكــل علــى أســباب لــم يبــذلوا جهــدا فيهــا ،وإذا
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فعلنا ذلك أصبحنا قادة خلقية تطبيقة عملية في هذه الحياة الدنيا كمـا كـان سـلفنا الصـالح
رضوان هللا عليهم.

ــــــــــــ
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التورية عند الضرورة
الكناية والتورية في اإلجابة على أسئلة اْلعداء أو الخصوم دون التصريح  ،للحفاظ على

الكليات الخمس  ،أو واحدة منها _ وهي  :النفس  ،والدين  ،والعرض  ،والنسل  ،والمـال
_ لنفسه  ،أو لغيره  :أمر ّل يعد كذبا  ،عند الضرورة لذلك .

وعدم استعمال هذا اْلسلوب  -عند استشعار الحرج فيه  ،أحيانا  -قـد يـؤدى إلـى ضـرر

أفدح منه .

وهو درس واضح في سيرة النبي  بعامة .

كما هو واضح في الدروس التي تستفاد من هجرته  ،  ،على النحو التالي :

ففي البخاري  " . .عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال  :أقبل نبي هللا  إلـى المدينـة
 ،وهو مردف أبا بكر  ،وأبو بكر  :شيخ يعرف  ،ونبي هللا  : شاب ّل يعرف .

قـال  :فيلقــي الرجــل أبــا بكــر  ،فيقــول  :يــا أبــا بكــر مــن هــذا الرجــل الــذي بــين يــديك  . .؟

فيقول  :هذا الرجل يهديني السبيل .

قال  :فيحسب الحاسب  . .أنه إنما يعني الطريق  ،وإنما يعني سبيل الخير " " 53 " .

وليس صـمت النبـي  ، وإقـ ارره لتوريـة أبـا بكـر هـذه  :هـي المسـتند الشـرعي فيهـا فقـط ،

وإن كانت كافية .

بل  :إن النبي  _ كما في طبقات ابن سعد _ كـان قـد قـال لـه  " :ألـه النـاس عنـي " "

" 55

وهــو درس جــد عظــيم  . .حيــث يبــيح للمضــطر _ ويرشــده إلــى _ وســيلة ينجــو بهــا  ،أو

يحمــي بهــا غي ـره  ،مــن الهــَلك أو اإليــذاء  ،وفــي نفــس الوقــت يتــيح لــه عــدم الوقــع تحــت
غائلة الكذب .

ول ــيس ه ــذا ترخص ــا ف ــي ال ــدين  ،أو اس ــتهانة بأحكام ــه  ،أو تَلعب ــا بتعاليم ــه  ،ب ــل ه ــو
التشريع الذي يحفظ النفس أو الدين  ،أو العرض  ،أو النسل  ،أو المـال للمـرء ذاتـه  ،أو
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لغي ـره  ،ممــن تضــطره الظــروف واْلح ـوال أن ّل يفشــي لهــم س ـ ار  ،أو يــذيع لهــم خب ـ ار  ،إذ

يقول  " إن في المعاريض  :لمندوحة عن الكذب " " " 56

بل إن الذي يستفيد من هذا الدرس  ،ويسـتعمله _ عنـد الضـرورات أو النـوازل _ ّل ينجـو

بنفسه  ،أو يحمي غيره  ،من ضرر محقق  ،فقط  :إنما يثاب على ذلك أيضا .

ففــي حــديث عبــد هللا بــن عمــر رضــي هللا عنــه  ،أن رســول هللا  قــال  " :المســلم أخــو
المسلم ّ ،ل يظلمه  ،وّل يسلمه  ،ومن كان في حاجة أخيـه  :كـان هللا فـي حاجتـه  ،ومـن

فرج عن مسلم كربة  :فرج هللا عنه كربة من كربات يوم القيامة " " " 57

كل ذلك  :بشرط أن ّل يكون كتمان هذا السـر والتوريـة عنـه ّ ،ل يسـبب ضـر ار للمسـلمين

_ أفرادا كـانوا أو جماعـات _ أو لـبَلدهم ؛ إذ آن دفـع الضـرر عـنهم  :أولـى وأوجـب مـن

قدسية كتمان السر والتورية عنه .

حيث إنـه مـا صـار سـ ار  ،وّل وجـب التوريـة عنـه إّل خوفـا مـن  :كيـد اْلعـداء  ،أو بطـش

الخصوم وإيذائهم للفرد أو للجماعة  ،أو لألمة .

والمقصود من حفظ هذا السر أو التورية عنه _ كما هو معلوم _ حمايـة الـنفس أو الغيـر

من أفراد المسلمين  ،أو جماعاتهم  ،أو اْلمة بأسرها .

إن الدعاة إلى هللا ّ :ل بد وأن يكونوا علـى قـدر مـن الـوعي والنباهـة  ،وحضـور البديهـة ،

وح ــدة ال ــذاكرة لدرج ــة تجعله ــم ي ــدركون حج ــم الخط ــر  ،ويق ــدرون عل ــى خ ــداع ع ــدوهم ،

واإلفـَلت مـن بـين يديـه  ،أو النجـاة مـن إيذائـه  ،وبطــش طغيانـه  ،دون اسـتعمال أســلوب
الكــذب الص ـراح إّل عنــد الضــرورة القصــوى  ،التــي ّل تجــدي فيهــا كنايــة  ،وّل تنفــع فيهــا

تورية " 58 " .

ــــــــــــ
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الحكمة من استئجاره عليه الصالة والسالم دليالً لطريق الهجرة
تاريخ الفتوى  07 ... :رجب 2002-09-14 / 1423

السؤال

من الذي سار مع الرسول صلى هللا عليه وسَلم ليلة الهجرة هو وأبوبكر من هذا الرجل

الفتوى

الحمد هلل والصَلة والسَلم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هجرة رسول هللا  مليئة بالدروس والعظات والعبر ،وكذلك سـيرته كلهـا؛ بـل وحياتـه

كلها.

فعلى المسلم أن يتعلم من ذلك ما يدعوه إلى محبته صلى هللا عليه وسلم،

فــإن ذلــك واجــب علــى المســلم ،وّل يكمــل إيمانــه حتــى يكــون رســول هللا  أحــب إليــه مــن
ولده ووالده والناس أجمعين ،ومن نفسه التي بين جنبيه .

ففــي الصــحيحين عــن أنــس رضــي هللا عنــه أن رســول هللا  قــالّ" :ل يــؤمن أحــدكم حتــى
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين".

وفي هجرة رسول هللا  كان بصحبته أبوبكر رضي هللا عنه -كما أشـار السـائل -وكـان

معهمــا عبــد هللا بــن أريقــط الــد لي وكــان مشــركا ولكــن رســول هللا  اســتأجره ليدلــه علــى

الطريق وكان خريتا ماه ار.

وبع ــض الرواي ــات تق ــول :إن ع ــامر ب ــن فهيـ ـرة م ــولى أب ــي بك ــر ك ــان بص ــحبتهما وك ــان
يخــدمهما ،وكــان قــد أســلم قبــل ذلــك ،والمتأمــل فــي هج ـرة رســول هللا  وفــي أخــذه لكافــة
اّلحتياطــات الَلزمــة يعلــم أن المســلم يجــب عليــه أن يأخــذ باْلســباب ثــم بعــد ذلــك يتوكــل

على هللا تعالى ،كمـا فعـل الرسـول  وقـال ْلبـي بكـر "مـا ظنـك بـاثنين هللا ثالثهمـا" .رواه

البخــاري ومســلم ،وكــان بإمكانــه أّل يتخــذ ســببا وهــو علــى يقــين بــأن هللا ناصـره ،ولكنــه 

مشــرع ْلمتــه فيبــين لهــم أنــه ّلبــد مــن أخــذ اْلســباب ،ولهــذا الســبب اســتأجر ذلــك الرجــل

المشرك عبد هللا بن أريقط ليدله على الطريق .
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وهللا أعلم.

المفتي ... :مركز الفتوى بإشراف د.عبدهللا الفقيه
ــــــــــــ
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الداعية المطارد
الخطيب :عائض القرني
الخطبة اْلولى

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب هللا ،وأحسن الهدي هدي محمد  ،وشر اْلمور محـدثاتها ،وكـل
محدثة بدعة ،وكل بدعة ضَللة ،وكل ضَللة في النار.

أيها الجيل الموحد ،يا حملة المبادت ،أيتها الكتيبـة المقدسـة :نقـف هـذا اليـوم نحيـي بمـلء
القلــوب واْلجفــان واْلســماع رســولنا  ،نحييــه فــي أول العــام الهجــري ،وهــو رجــل الهج ـرة

اْلول ،نعيش اليوم مع اْلطفال فـي أيـام طـرد هـو مـن أطفالـه ،ونعـيش اليـوم منعمـين فـي
الدور والقصور ،في أيام شرد من دوره ،ونعيش اليوم مرفهين سعداء ،في أيام عاشها هو

كلها أسى ،وكلها لوعة ،يقدم رأسه وروحه من أجل ّل إله إّل هللا.
إنها الهجرة ،وعنوان الخطبة:

(الداعية المطارد).

ط ــارده أقارب ــه وأرحام ــه وأص ــهاره ،فم ــا س ــبب المط ــاردة؟ ْلن ــه يحم ــل مب ــدأ اإلنق ــاذ ،لم ــاذا

ط ــورد؟ أم ــن أج ــل أن ــه أت ــى لينه ــب اْلمـ ـوال ،ويس ــفك ال ــدماء ،ويحت ــل اْل ارض ــي ،ويبت ــز
المعطيات؟ ّل ..من أجل أنه أتى لينقذ اإلنسان ،ليخرج اإلنسان من الظلمات إلى النور؟

هــذا حــديث الهج ـرة ،أغلقــت فئــة أبوابهــا فــي وجــه اّلبــن البــار ،وأنذرتــه فــي خــَلل أربــع

وعشرين ساعة أن يغادرها ،وّل يبقى في ساحتها.

عجيــب ..ولــد فــي ربوعهــا ،ترعــرع فــي تَللهــا ،شــرب ماءهــا ،استنشــق هواءهــا ،وتقــول لــه
مكة :اخرج ،إلى أين؟ ّل ندري.

وليــتهم تركــوه ليخــرج ســالما معــافى ،لكــن يريــدون أن يخرجــون جثــة ،أو يحبســوه ويقيــدوه

بالحديـ ــد ،أو ينفـ ــوه م ـ ــن اْلرض { :وإذ يمك ـ ــر بـ ــك الـ ــذين كف ـ ــروا ليثبتـ ــوك أو يقتل ـ ــوك أو

يخرجوك ويمكرون ويمكر هللا وهللا خير الماكرين} اْلنفال.30:
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تخفى قبل أن يذهب.

 .فعيني ترى خصمي وليس يراني

تخفيت من خصمي بظل جناحه .

 ...وأين مكاني ما عرفن مكاني

فلو تسأل اْليام عني ما درت ...

دخــل فــي غرفــة علــي أو فــي بيتــه هــو ،وطوقــه الكف ـرة الفج ـرة؛ ْلنــه يهــدد مصــالحهم الت ـي

بنيت على الظلم ،وْلنه يصادر شهواتهم ،وْلنه ّل يطاوعهم في نزواتهم.

إن أهــل الباطــل قــديما وحــديثا يــرون فــي حملــة المبــادت ،وفــي رواد الحــق ،خصــماء علــى

طـوال الطريـق؛ ْلنهـم يقولـون لهــمّ :ل ،فـي كـل معصـية ،وفـي كــل شـهوة ،وفـي كـل نــزوة،

طوقوا بيته بالسيوف المشرعة ،وتحروا متى يخرج ليفتكوا به ،وهنا تـأتي الشـجاعة ،ليسـت

الشــجاعة التــي يبــديها النــاس ،مــن أجــل أ ارضــيهم وم ـزارعهم ومناصــبهم ،اْلنــوف الحم ـراء

التي تغضب للجيوب والبطون ،السيوف المسـلولة مـن أجـل التـراب والطـين ،أمـا محمـد -

عليه الصَلة والسَلم  ،-فيقدم رأسه من أجل مبدئه ،يتحدى الشمس أن تهبط في يمينـه،
والقمــر أن ينــزل فــي يســاره ،وهللا لــو نزلــت الشــمس ونــزل القمــر ،مــا تزحــزح خطــوة واحــدة،

حتى تعلن ّل إله إّل هللا أصالتها في اْلرض.

طوقــوه ،وأتــاه جبريــل ،أخب ـره قــائَل :الخصــوم خــارج البيــت ،يريــدون قتلــك ،فيقــول :إن هللا

معنا ،هلل درك ،وهلل در الشجاعة المتناهية ،وهلل در الروح العالية:

 ...فضائح أين منها زندك الواري

يا قاتل الظلم ثارت هاهنا وهنا ...

 ..ما أطفأت فيك ضوء النور والنار

الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ..

 ...يذوب في ساحها مليون جبار

أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة ...

فخــرج مــن البيــت بــَل ســيف ،وهــم بالســيوف ،وخــرج بــَل رمــح ،وهــم بالرمــاح والعــار ،وأخــذ
حفنة من التراب ،فألقى هللا النوم عليهم فناموا ،وسقطت سيوف الخزي والعار من أيديهم،

فخرج ونثر التراب والغبار علـى ر وس الفجـار ،وهـو يقـول{ :وجعلنـا مـن بـين أيـديهم سـدا

ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم ّل يبصرون} يس.9:

نقف اليوم بعد هذا الحدث ،بأربعة عشر قرنا لنأخذ دروسا.
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أوّل :درس التوكــل علــى هللا ،وتفــويض اْلمــر لــه ،وصــدق اللجــأ ،فــَل كــافي إّل هللا ،يقــول
سبحانه على لسان أحد أوليائه{ :وأفوض أمري إلى هللا إن هللا بصـير بالعبـاد

فوقـاه هللا

سيئات ما مكروا} غافر .45-44:ويقول سبحانه وتعالى لرسوله{ :ويخوفونـك بالـذين مـن

دونه} الزمر.36:

وكل من دون هللا فهو تحته ودونه وعبد له ،فَل قيمة له ،وّل وزن وّل تأثير.

والنـ ــاس اليـ ــوم يحملـ ــون صـ ــدق التوكـ ــل واّلنتصـ ــار بـ ــاهلل فـ ــي أذهـ ــانهمّ ،ل فـ ــي حيـ ــاتهم

وتصرفاتهم ،إنهم أجبن من كل شيء ،وأجبن ما يكون عندما تهدد ّل إله إّل هللا.

إن قضية الوظائف قد استعبدت البشر ،والمناصب ،والموائـد ،والجاهـات ،والشـارات؛ إنهـا

تســتبعد الحــر الشــجاع ،فتجعلــه ذلــيَل جبانــاّ ،ل يقــول كلمــة الحــق (تعــس عبــد الــدينار،
والدرهم ،والقطيفة ،والخميصة)1

إن محمدا  -عليه الصَلة والسَلم -؛ أراد أن يبني جيَل قويـا شـجاعا ،يقـدم الواحـد مـنهم

أرســـه لمبدئـــه ،وروحـــه لمنهجـــه ،ولكـــن طـ ــال اْلمـ ــد وقســـت القل ــوب ،وانطم ــس الم ــنهج،

وأصــبحت اْلمــة تعــيش خ ـواء عقــديا ،أخــوف مــا تكــون مــن البشــر ،انظــر إلــيهم ،وهللا إن
البشر عندهم أخوف إليهم من رب البشر ،فكم يخافون ،كـم يجبنـون ،وكـم يصـيب أحـدهم

الزلزلة والرعدة من تهديد بسيط يتعرض لوظيفته ،أو لمنصبه ،أو لدخله ورزقه ،وّل يـرزق
إّل هللا ،وّل يخلـ ــق إّل هللا { :واتخـ ــذوا مـ ــن دونـ ــه آلهـ ــة ّل يخلقـ ــون شـ ــيئا وهـ ــم يخلقـ ــون وّل

يملكون ْلنفسهم ض ار وّل نفعا وّل يملكون موتا وّل حياة وّل نشو ار} الفرقان.3:

إن قصة الهجرة ،يتجلى فيهـا التوكـل ،كأحسـن مـا يتجلـى فـي أي صـورة وفـي أي موقـف.
يدخل الغار ،ويتكرر لنا حديث الغار ،ونعيد دائما حديث الغار؛ ْلن أول التاريخ بدأ مـن

الغار ،والنور انبعث من الغار ،فمن يمنعه  -عليـه الصـَلة والسـَلم  ،-أيـن موكبـه ،أيـن

أقـ ـواس النص ــر الت ــي تح ــف الن ــاس ،أي ــن الجن ــود المس ــلحة الت ــي تحم ــي عظم ــاء الن ــاس
وكبراءهم ،وهم أقل خط ار وأقل شأنا منهّ ،ل جنودّ ،ل حراسةّ ،ل سـَلحّ ،ل مخـابراتّ ،ل

استطَلع.

نم فالحوادث كلهن أمان

وإذا العناية ّلحظتك عيونها
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فيقول أبو بكر ،يـا رسـول هللا وهللا لـو نظـر أحـدهم إلـى موضـع قدميـه لرآنـا ،فيتبسـم عليـه

الصَلة والسَلم ،والتبسم في وجـه المـوت أمـر ّل يجيـده إّل العظمـاء ،حتـى يقـول المتنبـي

يمدح عظيماّ ،ل يستحق أن يكون جنديا في كتيبة محمد  -عليه الصَلة والسَلم :-
 .كأنك في جفن الردى وهو نائم

وقفت وما في الموت شك لواقف .

 ...ووجهك وضاح وثغرك باسم

تمر بك اْلبطال كلمى هزيمة ...

يتبسـم  -عليــه الصــَلة والســَلم  -ويقــول( :مــا ظنـك يــا أبــا بكــر بــاثنين هللا ثالثهمــا) 2هــل
يغلــب هـؤّلء الثَلثــة ،أم تكــون الــدائرة علــى أعــدائهم ،إذا كــان هللا ثالثهمــا ،فمــن المغلــوب؟

مــن هــو الخاســر فــي الجولــة؟ مــن هــو المنهــزم فــي آخــر المعركــة؟ ويقــول عليــه الصــَلة
والسَلمْ ،لبي بكر مواسيا لهّ( :ل تحزن إن هللا معنا) 3بعلمه  -سبحانه وتعـالى  -وهـي
معيــة الحفــظ والتأييــد والتســديد ْلوليائــه ،المعيــة التــي صــاحبت إبـراهيم  -عليــه الســَلم ،-

وهــو يهــوي بــين الســماء واْلرض ،فــي قذيفــة المنجنيــق إلــى النــار ،فيقــول لــه جبريــل :ألــك

إلي حاجة؟ فيقول :أما إليك فَل ،وأما إلى هللا فنعم :حسبنا هللا ونعم الوكيل ،فكانـت النـار
بردا وسَلما.

والمعية التي صاحبت موسى راعي الغنم ،الذي يحمل عصاه ،وّل يجيد اللغة أن ينطقهـا،

ويــدخل إيـوان الظــالم الســفاك المجــرم فرعــون ،حــرس فرعــون أكثــر مــن ثَلثــين ألفــا ،الــدماء

تسيل في البَلط الملكي الظالم ،موسى يلتفت ويقول :يا رب{ :إننا نخاف أن يفـرط علينـا

أو أن يطغى} طه.5:

فيعلم ــه هللا درس التوحي ــد والتوك ــلّ{ :ل تخاف ــا إنن ــي معكم ــا أس ــمع وأرى} ط ــه .46:إنن ــي
معكما أسمع وأرى .نواصي العباد بيديه ،ر وس الطغاة في قبضته ،مقاليد الحكم بيمينـه،

ّل يصرف متصرف إّل بقدرته.

يطارد سراقة محمدا -عليه الصَلة والسَلم  ،-فَل يلتفت ،يقـ أر القـرآن وّل يلتفـت؛ ْلن هللا
معه ،يدعو علـى سـراقة ،فيصـبح سـراقة مهـددا بـالموت فيقـول :يـا محمـد ،اكتـب لـي أمانـا

على حياتي ،أنت اآلن محمي ،وأنا مهدد ،باهلل ّل تقتلني.

فر من الموت ،وفي الموت وقع!!.
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محمد  -عليه الصَلة والسَلم  -يتبسم ،ويقول( :يا سراقة ،كيـف بـك إذا ُسـورت بسـواري
كســرى؟) أيــن كســرى؟! امب ارطــور فــارس ،ديكتــاتوري الشــمال ،المجــرم الســفاك ،فيضــحك
سراقة كأنه ضرب مـن الخيـال ،هـذا يسـتولي علـى امبراطوريـات الـدنيا!! هـذا يلغـى مملكـة

العالم!! وهو ّل يستطيع أن ينجو بنفسه.

ودكدك الظلم ،وفتح الشمال ،ورفرفت ّل إله إّل هللا على اإليوان.
وبالفعل تم ذلكُ ،
 .وّل رمى الروم إّل طاق راميها
ما نازل الفرس إّل خاب نازلهم .
 ...وخالد في سبيل هللا مذكيها

وخالد في سبيل هللا مشعلها ...

 ...هللا أكبر تسري في نواحيها

وما أتت بقعة إّل سمعت بها ...

الثــاني :مــن دروس الهجـرة :أن هللا يحفــظ أوليــاءه ،نعــم يــؤذون ،ويضــطهدون ،ويحبســون،

ويقــدمون ر وســهم رخيصــة هلل ،ولكــن ينتصــرونْ ،لن العاقبــة للمتقــين{ :إنــا لننصــر رســلنا

والــذين آمنـوا فــي الحيــاة الــدنيا ويــوم يقــوم اْلشــهاد

يــوم ّل ينفــع الظــالمين معــذرتهم ولهــم

اللعنة ولهم سوء الدار} غافر .52-51:والنتيجة الحتميـة ،أنهـم هـم المنتصـرون فـي آخـر

المطاف ،وأن الباطل مهما انتفش ،ومهما عَل ،ومهما كبر ،فإنه كما قال سـبحانه{ :فأمـا

الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في اْلرض} الرعد .15:الباطـل لـه صـولة،
والحق له دولة ،والعاقبة للمتقين ،وتكفل هللا أن يحفـظ دعـائم هـذا الـدين ،والمتمسـكين بـه،

والمنضـ ــوين تحـ ــت لوائـ ــه ،فمهمـ ــا تعرض ـ ـوا لـ ــه مـ ــن اإلسـ ــاءات ،واّلضـ ــطهاد واإلقصـ ــاء،

واّلستخذاء ،فإنه ّل يزيدهم إّل إص ار ار على مبادئهم ،وشمما وقوة.

الثال ــث م ــن دروس الهجـ ـرة :ع ــالم التض ــحيات والب ــذل ،تحق ــق ف ــي س ــيرته ،علي ــه الص ــَلة
والسَلم ،لكن ما فعلت أنا ،وماذا فعل أنت لهذا الدين؟ ماذا قدمنا؟ ومحمـد عليـه الصـَلة

والسَلم ،شغله الشاغل ،أنفاسه ،خواطره ،أفكاره ،أموالـه ،أهلـه ،روحـه ،هلل ،يقـول فـي أحـد

مواقفه( :والذي نفس محمد بيده؛ لـوددت أنـي أغـزو فـي سـبيل هللا فأقتـل ،ثـم أغـزو فأقتـل،

ثم أغزو فأقتل)4

هاجر من مكة مطرودا ،أغلقت مكة أبوابها في وجهه ،ووقف في حمـراء اْلسـد ،يخاطـب

مكة ،فبينه وبين مكة كَلم رقيق مشوق.
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ن
هم
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا  .....أّل تفارقهم فالراحلو ُ
عدم
يا من يعز علينا أن نفارقهم ....وجداننا كل شيء بعدكم ُ

يقول لمكة( :والذي نفسي بيده إنك من أحب بَلد هللا إلى قلبي ،ولـوّل أن أهلـك أخرجـوني

منــك مــا خرجــت) 5ثــم تــدمع عينــاه ويــذهب ،بناتــه أمامــه ،يضـربن ،فــَل يســتطيع أن يــدفع
عــنهن الظلــم ،يوضــع الســَل علــى أرســه وهــو ســاجد فــَل يتحــرك ،وهــم يضــحكون ،ثــم تــأتي

فاطم ــة  -رض ــي هللا عنه ــا  -فتلق ــي الس ــَل ع ــن ظهـ ـره ،فلم ــا قض ــى رس ــول هللا -  -
الصــَلة قــال( :اللهــم عليــك بقـريش ،اللهــم عليــك بقـريش ،اللهــم عليــك بقـريش ،اللهــم عليــك
بعمرو بن هشام ،وعتبة بـن ربيعـة ،وشـيبة بـن ربيعـة ،والوليـد بـن عتبـة ،وأميـة بـن خلـف،

وعقبــة بــن أبــي معــيط ،وعمــارة بــن الوليــد) .قــال عبــد هللا :ف ـ هللا لقــد أريــتهم صــرعى يــوم
بدر6

فصلى هللا وسلم وبارك عليك يا رسول هللا.

تباع ُغرفه في مكة ،بعقد يتوّله عقيل بن أبي طالب ،أعمامه يكذبونـه أمـام النـاس ،يحثـى
التـراب عليــه ،يطــارد بعيــدا بعيــدا ،يشــج أرســه ،ويــدمى أصــبعه ،وتكســر رباعيتــه ،فيصــبر

ويحتسب.

يري ــدون إغ ــَلق ص ــوته ،في ــزداد الص ــوت ،أق ــوى ،وأعظ ــم ،وأعم ــق ،وأأص ــل ،فيص ــل إل ــى

المدينة فإذا الدنيا تتحدث عنه.

 ...ما كان يعرف طيب نفح العود

ولوّل اشتعال النار فيما جاورت ...

 ...طويت أتاح لها لسان حسود

وإذا أراد هللا نشر فضيلة ...

هكذا العظمة ،وهكذا الريـادة ..وينصـت العـالم لـه ،ويسـمعون كلمتـه ،ويقويـه هللا بجنـد مـن

عنده ،وتحف به المَلئكة.

وقاتلت معنا اْلمَلك في أحد ...

سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا ...

 ...تحت العجاجة ما حادوا وما انكشفوا
 ...إياك نعبد من سلسالها رشفوا
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إذا التض ــحية هك ــذا ،أن تق ــدم دم ــك ،ومال ــك ،ودموع ــك ،ووقت ــك لإلس ــَلم ،وإّل الركع ــات
والتسبيحات ،التي يمتن بها كثير من الناس ،ولكنهم ّل يحترقون على الدين وّل يغضـبون
ّلنتهــاك محــارم إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين ،فهـؤّلء ّل يســتطيعون أن يتقــدموا معــك خطــوة،

لنصرة ّل إله إّل هللا ،هذا عالم آخر.

الرابع من الدروس :ماذا قدمنا للعام الهجري المنصرم ،ذهـب مـن أعمارنـا عـام ،مـات فيـه

قوم ،وعاق قوم ،واغتنى قـوم ،وافتقـر قـوم ،وتـولى قـوم ،وخلـع قـوم ،فمـاذا قـدمنا لإلسـَلم؟

ولك أن تتعجب معي ،وإن تعجب ،فعجب فعلهم فـي هجـرة محمـد عليـه الصـَلة والسـَلم،

أي ــن ه ــي الص ــحف الص ــباحية ؟ أي ــن ه ــي الشاش ــة؟ أي ــن ص ــحف ّل تحي ــي محم ــدا علي ــه
الصـَلة والســَلم ،كتابهــا حسـنة مــن حســناته ،كتابهـا متطفلــون علــى مائدتـه ،كتابهــا أحـرار

لمــا أخــرجهم مــن الــرق؛ رق الوثنيــة والعبوديــة لغيــر هللا ،بــَلد مــا أشـرقت عليهــا شــمس إّل

بدعوتــه ،وّل تحييــه!! ّل كلمــة ،وّل عمــودا صــغي ار ،وّل زاويــة تحيــي المصــلح العظــيم .وهللا
لقــد ق ـرأت أخبــا ار عــن كــَلب ،حــدثت لهــا وقــائع ومصــائب فــي الغــرب وترجم ـوا لهــا ،لكــن

محمدا  -عليه الصَلة والسَلم ّ ،-ل يجد من يترجم له.

ونقول للكتبة وللمحـررين وللنخبـة المثقفـة  -كمـا تـزعم  -وْلهـل الكلمـة ،وْلبنـاء الفكـرّ ،ل

علــيكم { :وإن تتولـوا يســتبدل قومــا غيــركم ثــم ّل يكونـوا أمثــالكم} محمــدّ .38:ل علــيكم إن

بخلــتم بــأقَلمكم علــى محمــد  -عليــه الصــَلة والســَلم  ،-وعــَل صــفحاتكم الفنيــة كواكــب
الفن وشموس الغناء ،فعندنا جيل اآلن ،أعلن توجهه إلى هللا ،جيـل كتـب الهجـرة بدموعـه،

وحفــظ المســيرة بقلبــه ،وأصــبح حــب محمــد عليــه الصــَلة والســَلم ،يجــري فــي دمــه .عنــدنا

جيل كعدد الذر ،كلهم وهللا يتمنى اليوم قبل غد ،أن يقتل في سـبيل هللا ،مـن أجـل مبـادت

محمد  -عليه الصَلة والسَلم  ،-هذا أثره  -عليه الصَلة والسَلم  -علينا ،وهذا موقفنا
مــن دعوتــه ورســالته ،تُبحــث اْلفكــار إّل فكـره!! وتــدرس المنــاهج إّل منهجــه!! ويــتكلم عــن
الشخصيات إّل شخصيته.
ورأيت في صحيفة زاوية ،خصصتها لألعَلم والمشاهير ولوفياتهم.
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إنهم مشـاهير السـفك والنهـب فـي العـالم؟ مشـاهير القتـل واإلبـادة ،واسـتخذاء الشـعوب ،أمـا

المحــرر اْلول ،أمــا إنســان عــين الكــون ،أمــا الرجــل الــذي أصــلح هللا بــه اْلمــة ،فــَل كــَلم،

وّل ترجمة!! فبماذا يعتذر هؤّلء أمامه  -عليه الصَلة والسَلم  -غدا.

وّل يفهم فاهم ،أو يزعم زاعم؛ أني أريد أن ننشئ له عيـد هجـرة ،فاإلسـَلم ّل يقـر هـذا ،وّل

عيــد مــيَلد ،فاإلســَلم ّل يــؤمن بهــذا ،وّل أن نجتمــع فــي زوايــا ،وفــي خَليــا ،وفــي جوانــب،

لنـ ـرقص كم ــا يـ ـرقص المخ ــذولون المتهوك ــون ،بالنش ــيد والتص ــفيق ،فتحيت ــه ليس ــت هك ــذا.
تحيت ــه؛ أن نطه ــر ب ــَلده مم ــا طهره ــا ه ــو ،فتك ــون ب ــَلدا مقدس ــة ،تحيت ــه أن نس ــير عل ــى

خطواتــه ،وأن نقتفــي منهجــه ،وأن نضــحي لمبدئــه ،أعظــم ممــا يضــحي الثوريــون العــرب،
والماركس ـ ــيون الع ـ ــرب ،واّلش ـ ــتراكيون الع ـ ــرب ،لألقـ ـ ـزام المَلع ـ ــين ،وللنخب ـ ــة المخ ـ ــذولين،

ولألصنام المبعدين.

تحيتنا له؛ أن نقف مع سنته ،وننشرها في اْلرض( :بلغوا عني ولو آية)7

(نضــر هللا امــرت ســمع منــي مقالــة ،فوعاهــا ،فأداهمــا كمــا ســمعها ،فــرب مبلــغ أوعــى مــن

ســامع) 8إن ع ــالم البادي ــة ،ال ــذي ك ــان يس ــجد للحج ــر ويجم ــع التم ــر عل ــى ص ــورة ص ــنم،

ويص ــلي ل ــه ،وي ــأتي إل ــى ال ــوثن ال ــذي تب ــول علي ــه الك ــَلب والثعال ــب ،وي ــدعوه أن يش ــفي
مريضه لهو عالم ضال.

رب يبول الثعلبان برأسه

قد ضل من بالت عليه الثعالب

فمــن الــذي حــرر البش ـرية مــن هــذا؟ إنــه محمــد  -عليــه الصــَلة والســَلم  -؟ وإن العجــب
العجــاب ،أن تحتفــل جهــات متعــددة بنظافــة البيئــة ،محاضـرة فــي نظافــة البيئــة ،ومحاضـرة
في فن السياحة ،ومحاضرة فـي أدب اّلصـطياف ،ولـم يبـق إّل محاضـرة رابعـة فـي بيطـرة

البقر ،وما هو عَلج البقر ،ومن هم اْلبطال الذين يعالجون اْلبقار من أمراضها.
وما علي إذا لم تفهم البقر

علي نحت القوافي من معادنها

لمــاذا لــم تعــد محاض ـرة بعن ـوان :أثــر رســالته عليــه الصــَلة والســَلم علــى العــالم؟ لمــاذا ّل
يأتي هؤّلء المحللون والمنظـرون بمحاضـرة عـن(( :اإلسـَلم وحاجـة العـالم إليـه))(( ،نحـن

والق ـ ـرآن))(( ،مـ ــاذا قـ ــدمنا للعـ ــالم))(( ،أثـ ــر ّل إلـ ــه إّل هللا فـ ــي حيـ ــاة اإلنسـ ــان)) أمـ ــا هـ ــذه
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المحاضرات التي شبع منها الناس ،ومجتها اآلذان ،وأصبحنا نصاب بغثيان مـن سـماعها

وتردادهــا ،ف ـ هللا إنهــا شــغل لألق ـوات ،وإنهــا تســويد للصــحف ،وإنهــا مــج لألســماع ،ورداءة

على القلوب.

هذا هو المهاجر اْلول ،هـذا هـو الداعيـة المطـارد مـن أجـل مبدئـه ،وهـذه الصـحف ،وهـذه

اْلقـ ــَلم ،ولكـ ــم أن تحكم ـ ـوا{ :بـ ــل اإلنسـ ــان علـ ــى نفسـ ــه بصـ ــيرة

القيامــة{ .15-14:يــا أيهــا اإلنســان مــا غــرك بربــك الكـريم
اّلنفطار.7-6:

ولـ ــو ألقـ ــى معـ ــاذيره}

الــذي خلقــك فســواك فعــدلك}

أقــول مــا تســمعون ،وأســتغفر هللا العظــيم الجليــل لــي ولكــم ولجميــع المســلمين ،فاســتغفروه

وتوبوا إليه ،إنه هو التواب الرحيم.
الخطبة الثانية:

الحمــد هلل رب العــالمين ولــي الصــالحين ،وّل عــدوان إّل علــى الظــالمين ،والصــَلة والســَلم

علــى إمــام المتقــين ،وقــدوة النــاس أجمعــين ،وحجــة هللا علــى الهــالكين ،وعلــى آلــه وصــحبه

وسلم تسليما كثي ار.
أيها المسلمون:

ف ــي مث ــل ه ــذا الش ــهر ،ط ــورد داعي ــة أول ،أل ل ــه علي ــه الص ــَلة والس ــَلم ،نهج ـ ُـه نهج ــه،
ومسيرته مسيرته ،ودعوته دعوته ،إنه موسى عليه السَلم{ :وكذلك جعلنـا لكـل نبـي عـدوا
من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصي ار} الفرقان. 31:

ّل يبعــث نبــي ،إّل وقــد هيــأ هللا طاغيــة هنــاك يتـربص بــه ،وّل يحمــل ارئــد مــن رواد الــدعوة
مبدأ ،إّل ويتهيأ له ظالم يرصده ،سنة هللا ،ولن تجد لسنة هللا تبديَل ،ولـوّل دفـع هللا النـاس

بعضهم ببعض لفسدت اْلرض ،في هذا الشهر خرج موسى مطـرودا مـن مصـر ،يطـارده

فرعون المجرم؛ بستمائة ألف مقاتل :فاستخف قومه فأطاعوه الزخرف. 54:

قطيــع الضــأن ،الشــعوب التــي ّل تفهــم إّل الخبــز ،وّل تفهــم إّل اْلكــل ،وّل تفهــم إّل ثقافــة
ِ
القـ ْـدر والجيــب والــبطن ،تصــفق للطاغيــة ،وتحث ـوا علــى رأس الداعيــة ،الشــعوب المهلهلــة،
المهتري ــة ،المتهالك ــة م ــن داخ ــل ،ط ــاردت موس ــى ،يري ــدون قتل ــه؛ ْلن ــه يري ــد أن يح ــررهم،
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ويقول ــونّ :ل ،يري ــد أن يخ ــرجهم م ــن الظلم ــات إل ــى الن ــور ،ويقول ــونّ :ل ،يري ــد أن يرف ــع

ر وسهم ،ويقولونّ :ل ،اصطدم بالبحر ،الجيش وراءه والمـوت والبحـر أمامـه ،إلـى أيـن يـا
رب؟ إلــى هللا .التفــت موســى ودعــا ،وهللا قريــب { :وإذا ســألك عبــادي عنــي فــإني قريــب

أجيــب دعــوة الــداع إذا دعــان فليســتجيبوا لــي} البق ـرة . 186:بنــو إس ـرائيل ولول ـوا ،الخونــة
خافوا ،الجبنـاء ارتعـدوا ،انهـارت حولـه الكتائـب ،يـا موسـى{ :إنـا لمـدركون} الشـعراء. 61:

يتبسم موسى؛ كما تبسم محمد – صـلى هللا عليـه وسـلم -فـي الغـار { :كـَل إن معـي ربـي

سيهدين} الشعراء . 62:قالوا له كما ذكر بعـض أهـل السـير :أيـن يهـديك وفرعـون خلفـك،

والبحر أمامك؟! هذه ورطة ّل حل لها ،هذا مضيق ّل مخرج منه في عـرف البشـر{ ،قـال
ك ــَل ِإن م ِع ــي رِب ــي س ــي ْه ِد ِ
ين} ( )62س ــورة الش ــعراء ويتلق ــى اْلم ــر ف ــي الح ــالّ ،ل تت ــأخر
اضرب بعصاك البحر ،بسـم هللا ،ضـرب البحـر ،انفجـر البحـر ،انفلـق ،ظهـر لهـم طريـق،
مشــى موســى ،ومشــى بنــو إسـرائيل ،وأتــى المجــرم يريــد أن يجــرب آخــر جولــة لــه فــي عــالم

الضياع ،وفي مصارع الطغاة ،والطغاة لهم مصارع؛ إما أن تلعنهم القلـوب ،وهـم يسـيرون
على اْلرض ،وهذا مصرع ،وإما أن يشدخون كما شدل هذا ،وهذا مصـرع ،إمـا أن يـدخر

هللا لهم نا ار ،وهذا مصرع.

ووصــل فرعــون وجنــوده ،ونجــي موســى ،وقــال هللا للبحــر اجتمــع فــاجتمع ،وكانــت نهايــة

المجــرم ،دخــل الطــين فــي فمــه ،فلمــا أصــبح فــي وقــت ضــائع قــال{ :آمنــت أنــه ّل إلــه إّل

الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين} يونس .90:فيقول هللا{ :آآلن} يونس.91:

ف ــي ه ــذه اللحظ ــة أيه ــا المج ــرم الخس ــيس!! بع ــد أن فعل ــت م ــن اْلفاعي ــل م ــا تش ــيب ل ــه
الر وسّ ،ل ،ونجى هللا موسى.

والحدث أن الرسول  -عليه الصَلة والسَلم  -يشارك أخاه في فرحـة الفـَلح واّلنتصـار،

ويشــارك زميلــه فــي هــذا اليــوم اْلغــر ،يــوم عاشــوراء ،ولــذلك تضــامن معــه ،وتكــاتف هــو

وإياه.

وجد بنـي إسـرائيل ،اليهـود الخونـة الجبنـاء ،فـي خيبـر والمدينـة ،يصـومون عاشـوراء ،قـال:

(مــا هــذا اليــوم قــالوا يــوم نجــى هللا فيــه موســى قــال :نحــن أولــى بموســى مــنكم) 9موســى
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قريبنا ،موسى حبيبنا ،نحن حملة منهج موسىّ ،ل أنتم يا خونة العالم ،ويا حثالة التاريخ،

ويــا أبنــاء القــردة والخنــازير ،فصــامه وقــال عليــه الصــَلة والســَلم عــن هــذا اليــوم ،كمــا فــي
صحيح مسلم( :إني أرجو من هللا أن يكفر السنة الماضية)10

ومن السنة أن تصوم يوما قبله ،أو يوما بعـده؛ اليـوم التاسـع والعاشـر مـن هـذا الشـهر ،أو

اليوم العاشر والحادي عشر من هذا الشهر ،يقول عليه الصَلة والسـَلم( :لـئن بقيـت إلـى

قابــل ْلصــومن التاســع والعاشــر) 11فشــكر هللا لموســى دعوتــه ومنهجــه وبذلــه وتضــحيته،
وشــكر هللا لمحمــد  -عليــه الصــَلة والســَلم  ،-بذلــه وشــجاعته وتضــحيته مــن أجــل هــذه
اْلمــة ،وشــكر هللا لكــل مــن ســار علــى منهجــه  -عليــه الصــَلة والســَلم  ،-وضــحى مــن
أجل مبادئه ،وبذل من أجل دعوته ،وساهم في رفع رسالته.

أس ــأل هللا أن يجمعن ــا بمحم ــد  -علي ــه الص ــَلة والس ــَلم  ،-وب ــإبراهيم وبموس ــى وعيس ــى،

وباْلخيار الطيبين ،وبالشهداء الصالحين ،وبـاْلبرار الصـديقين ،وبالشـجعان البـاذلين ،فـي

مقعد صدق عند رب العالمين.
أيها الناس:

صلوا على الداعية المطارد ،والمهاجر اْلول ،والرسـول اْلعظـم ،والهمـام اإلمـام - ،عليـه

أفضل الصَلة والسَلم  ،-؛ ما ترقرق الغمام ،ومـا جـنح الظـَلم ،ومـا أفشـي السـَلم ،ومـا
كان في قلوبنا وفي أذهاننا إمام ، ،ما فاحـت اْلزهـار ،ومـا تمايلـت اْلشـجار ،ومـا تـدفقت
اْلنهار ،وما كور النهار في الليل والليل في النهار ، ،ما تألقت عين لنظر ،ومـا تحرقـت

أذن لخبر ،وما هتف ورق على شجر ،وعلى آله وصحبه.

اللهم انصر دينـك ،ومنهجـك ،اللهـم اجعلـه عامـا مباركـا ،عامـا ينتصـر فيـه الـدين ،وترتفـع
فيه إياك نعبد وإياك نستعين.

وص ــلوا وس ــلموا عل ــى م ــن أم ــركم هللا بالص ــَلة والس ــَلم علي ــه ،فق ــال{ :إن هللا ومَلئكت ــه

يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} اْلحزاب.56:

ويقول عليه الصَلة والسَلم( :من صلى علي صَلة ،صلى هللا عليه بها عش ار)12
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اللهــم صــل علــى نبيــك وحبيبــك محمــد ،واعــرض عليــه صــَلتنا وســَلمنا فــي هــذه الســاعة

المباركة يا رب العالمين.

المصدر:
http://alminbar.alislam.com/Default.aspx?ActionSpeachDetails&mediaItURL
&subsubID3336
___________________

 - 1أخرجه البخاري (.)175/7
 - 2أخرجه البخاري (.)190/4
 - 3أخرجه البخاري (.)190/4

 - 4أخرجه البخاري ( ، )14/1ومسلم ( ، )16/2رقم (.)1876

 - 5أخرجـ ــه الترمـ ــذي ( )679/5رقـ ــم ( )3925وقـ ــال :حسـ ــن غريـ ــب صـ ــحيح  ،ورقـ ــم
( )3926وقــال :حســن غريــب مــن هــذا الوجــه .وابــن ماجــه ( )1037/2رقــم (، )3108

والدارمي ( )311/2رقم (.)2510

 - 6أخرجه البخاري ( )132 ، 131/1ومسلم ( )1418/3رقم (.)1794
 - 7أخرجه البخاري (.)145/4

 - 8أخرجــه أبــو داود ( )322/3رقــم ( ، )3660والترمــذي ( )33/5رقــم ( )2656وقــال

 :حـ ــديث حسـ ــن  ،ورقـ ــم ( )2657وقـ ــال  :حسـ ــن صـ ــحيح رقـ ــم ( ، )2658وابـ ــن ماجـ ــه

( .)85/1رقم ( )232 ، 231وصححه اْللباني كما في صحيح الجـامع رقـم (– 6763

.)6766

 - 9أخرجه البخاري (.)251/2

 - 10أخرجه مسلم ( )819/2رقم (.)1162
 - 11أخرجه مسلم ( )798/2رقم (.)1134
 - 12أخرجه مسلم ( )288/1رقم (.)384

ــــــــــــ
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الدروس المستفادة من الهجرة النبوية
مقدم الحلقة :ماهر عبد هللا رحمه هللا

ضيف الحلقة :الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :داعية إسَلمي كبير

تاريخ الحلقة2002/03/17 :

 -الهجرة واْلخذ باْلسباب والسنن الكونية

 أهمية التخطيط في العمل اإلسَلمي وعدم اّلرتجال -كيفية تقديم اإلسَلم لآلخرين أخذا باْلسباب

يوسف القرضاوي

ماهر عبد هللا

م ــاهر عب ــد هللا :س ــَلم م ــن هللا عل ــيكم ،وأه ــَل ومرحب ــا بك ــم ف ــي حلق ــة جدي ــدة م ــن برن ــامج

(الشريعة والحياة).

نعود في هذا اْلسبوع للحديث عن موضوع الهجرة بمناسبة انتهاء عام هجري وبداية عـام

هجري ..عام هجري جديد .نستغل هذه الفرصـة ونقـول ..نتمنـى أن يعـود علينـا مثـل هـذه

المناســبة ومثــل هــذا اليــوم وأح ـوال اْلمــة أحســن -ولــو قلــيَل -ممــا هــي عليــه هــذا اليــوم،
لمناقشــة الموضــوع يســعدني أن يكــون معــي فضــيلة العَلمــة الــدكتور يوســف القرضــاوي،

سيدي أهَل وسهَل بك مجددا.

د .يوسف القرضاوي :مرحبا بك يا أل ماهر ،وبارك هللا فيك.

ماهر عبد هللا :يعني ..ستَلحظون أن فضيلة الدكتور قليَل يعني صوته متوعك.

د .يوسف القرضاوي :نحمد هللا.

م ــاهر عب ــد هللا :فنرج ــو أن يرحمون ــا باْلس ــئلة ّلحق ــا .س ــيدي ،ه ــل م ــا يمي ــز الهجـ ـرة أن

الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يعني اختصارها عندما قال :لقد أخرجوني" ..إنك ْلحب

أرض هللا إلــي ..ول ـوّل أن أهلــك أخرجــوني مــا خرجــت" ..يعنــي كانــت تضــحية كبي ـرة أن

يتــرك اإلنســان بلــده مــن أجــل البحــث عــن حيــاة أريــح فــي ..فــي مكــان آخــر ،وكانــت أيضــا
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يعنــي جــزء مــن عمليتــه -صــلى هللا عليــه وســلم -وأنــه يعنــي بشــر بكــل مــا فــي الكلمــة مــن
معنى عندما تضيق عليه بَلد يذهب للبحث عن بَلد أخرى ،لو ..لو ابتـدأنا بهـذه القيمـة

التعويــل علــى الســنن واْلســباب وعــدم التعويــل علــى معج ـزات ،علــى ك ارمــات فــي حياتــه
صلى هللا عليه وسلم.

د .يوســف القرضــاوي :بســم هللا الــرحمن الــرحيم ،الحمــد هلل والصــَلة والســَلم علــى ســيدنا

وإمامنــا وأســوتنا وحبيبنــا ومعلمنــا رســول هللا وعلــى آلــه وصــحبه ومــن اتبــع هــداه ،قبــل أن

أجيـ ــب عـ ــن س ـ ـؤالك يـ ــا أل مـ ــاهر ،أود أن أقـ ــول كلمتـ ــين ،الكلمـ ــة اْلولـ ــى :كلمـ ــة تهنئـ ــة
للمسلمين في أنحاء العالم بهذا العـام الهجـري الجديـد ،بعـد عـام حافـل باْلحـداث والمآسـي

لألمة اإلسَلمية في مشارق اْلرض ومغاربها ،وحافل أيضا بالبطوّلت والروائـع فـي نفـس
الوقــت ،وكــل مــا نــدعو هللا -تبــارك وتعــالى -بــه أن يجعــل العــام الجديــد عــام خيــر وبركــة
وفتح لألمة اإلسَلمية ..وأن يجعل يومها خي ار من أمسـها ويجعـل غـدها خيـ ار مـن يومهـا،

هذه هي الكلمة اْلولى.

الكلمة الثانية :هي كلمة عزاء ،فقد جرت عادتنا في هذا البرنامج أن نودع العلماء الكبـار

الــذين يرحلــون عــن عالمنــا هــذا ويفارقونــا إلــى العــالم اآلخــر ،وفــي اْلســبوع الماضــي ودع

إخواننــا فــي ســوريا الشــقيقة وفــي حلــب الشــهباء أحــد العلمــاء الكبــار الربــانيين الــذين عاشـوا

للعل ــم ولل ــدين ولل ــدعوة وللتربي ــة وه ــو الش ــيخ عب ــد هللا سـ ـراج ال ــدين ،نس ــأل هللا -سـ ـبحانه
وتعــالى -أن يتغمــده برحمتــه وأن يســكنه الفــردوس اْلعلــى ،الشــيخ عبــد هللا س ـراج الــدين

رجل علم ودين وهو وارث العلم عن ..عن أبيه وهو من أقـران أخينـا وصـديقنا الحبيـب -

رحمــة هللا عليــه -الشــيخ العَلمــة المحــدث عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،وهــذا الرجــل كــان مــن

علماء الحـديث ومـن علمـاء الفقـه ،ومـن الـدعاة والمـربين حتـى قـالوا إنـه كـان يحفـظ كتـاب
"تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول" يحفظه برواياته وألفاظه ويذاكره مع تَلميذه.

لــم أســعد باللقــاء مــع الشــيخ عبــد هللا سـراج الــدين ،ولكنــي عرفتــه مــن مريديــه ومــن تَلميــذه

الــذين حك ـوا لــي عنــه حكايــات كثي ـرة ،ومــنهم اْلل العزيــز الحبيــب العــالم الباحــث الداعيــة

الشيخ مجد مكي.
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والشيخ عبد هللا سراج الدين هو خال أخينا وصـديقنا العـالم الباحـث الجليـل أسـتاذ التفسـير

والحــديث اْلســتاذ الــدكتور نــور الــدين عتــر وهــو أســتاذ اْلل العــالم الباحــث الشــيخ محمــد

عوامــة ،فهــذا الرجــل ودعــه إخواننــا فــي مدينــة حلــب الشــهباء ،فــنحن نعـزيهم ونعــزي أنفســنا

معهم ،ونحن اآلن في هذه اْليام يرحـل الكثيـر مـن العلمـاء الكبـار عـن هـذه اْلمـة ونسـأل

هللا تعــالى أن يعوضــهم خيـ ار حتــى ّل يحــدث مــا نبــأ بــه الرســول الكـريم" :إن هللا ّل يقــبض

العلــم انت ازعــا ينتزعــه مــن صــدور النــاس ،ولكــن يقــبض العلــم بقــبض العلمــاء حتــى إذا لــم
يبقى عالم اتخذ الناس ر وسا جهاّل ،فسئلوا فأفتوا بغير علم فضـلوا وأضـلوا" نسـأل هللا أّل

نصل إلى هذه الحالة وأن يعوضنا عن العلماء الذين نفقدهم خي ار ..اللهم آمـين ،هـذه هـي

الكلمة الثانية.

الهجرة واْلخذ باْلسباب والسنن الكونية

م ــاهر عب ــد هللا :س ــيدي ،كن ــت س ــألتك ع ــن أهمي ــة موض ــوع الهجـ ـرة فيم ــا يتعل ــق بح ــرص
الرســول -صــلى هللا عليــه وســلم -علــى اْلخــذ باْلســباب ،ويعنــي متابعــة ســنن الكــون بــدل
التعويل على المعجزات والكرامات ،كيف شاركت الهجرة في ..في تبيان هذا؟

د .يوسف القرضاوي :بسم هللا الرحمن الرحيم ،هذا يعني يتجلـى لنـا فـي مواقـف كثيـرة فـي

الهجرة.

أوّل :كــان هللا -ســبحانه وتعــالى -قــاد ار علــى أن يهــاجر برســوله عــن طريــق معجــز كمــا
أسرى به بطريق معجز ،نحن نعلم أن هللا -سـبحانه وتعـالى -أسـرى برسـوله مـن المسـجد

الحرام إلى المسـجد اْلقصـى ،ثـم عـرج بـه مـن المسـجد اْلقصـى إلـى السـموات العلـى إلـى

سدرة المنتهى ،كل هذا في ليلـة واحـدة أو بعـض ليلـة ..جـزء مـن ليلـة ..قـالوا عـاد وف ارشـه

ّلزال دافئا ،فلماذا لم يفعل هللا تعالى ذلك برسوله ،بدل هذه المعاناة ،كان يجيب لـه بـراق
يركبه ،وبدل ما يتعرض من الـدخول فـي الغـار ،والتعـرض للـذين يحـاولون أن يأخـذوه فـي

الطريق ،ويتعرض للمضايقات ،ولَلغتياّلت ولهـذه اْلشـياء كلهـا ،كـان ببـراق يعنـي سـهل
أن ينتقــل كمــا انتقــل ..وأعتقــد إن يعنــي المســافة مــن مكــة إلــى المدينــة أقصــر بكثيــر مــن
المســافة مــن مكــة إلــى بيــت المقــدس ،ولكــن هللا -ســبحانه وتعــالى -أراد برســوله أن يعــاني
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ما يعانيه الناس ،وأن يمضي حسـب السـنن السـائدة فـي هـذا الكـون وفـي هـذا المجتمـع وّل

يخــرج عــن هــذه الســنن ،ومــن هنــا وجــدنا النبــي -عليــه الصــَلة والســَلم -يعنــي حتــى قبــل

الهجرة ..الرسول -عليه الصَلة والسـَلم -بـدأ يفكـر فـي البـدائل المختلفـة ،يعنـي هـو دعـا

قومــه مــن ق ـريش ،أهــل مكــة ،اســتجاب لــه القليــل واْلقــل مــن القليــل ..واْلكثــرون أعرض ـوا
عنــه ْلســباب شــتى ،بعضــها يعنــي التقليــد اْلعمــى( ،إنــا وجــدنا آباءنــا علــى أمــه وإنــا علــى

آثــارهم مقتــدون) ،وبعضــهم الكبريــاء يعنــي (ل ـوّل ُنـ ِـزل هــذا الق ـرآن علــى رجــل مــن الق ـريتين
عظــيم) مــا تَلقــيش إّل محمــد اليتــيم الفقيــر الكــذا ،وبعضــهم حســب إن بنــي هاشــم اللــي
يأخــذوا الســقايا والكــذا والكــذا ،فــي الجاهليــة وبعــدين يجـوا كمــان يقولـوا فينــا نبــي ،كمــا قــال
ذلك أبو جهل ،بنو مخزوم يقول لك تنازعنا نحـن وبنـو هاشـم الشـرف فـأطعموا وأطعمنـا..

وســقوا وســقينا وبعــدين يج ـوا يقول ـوا منــا نبــي ،فهــذا الــذي ّل نســتطيع ،هنــاك أســباب شــتى

جعلتهم يقفون ضـد دعـوة محمـد صـلى هللا عليـه وسـلم ،الرسـول -عليـه الصـَلة والسـَلم-
حينما وجد هذا اإلعراض ماذا فعل؟ بيفكر ..التفكير البشري المعتاد ما هـي البـدائل؟ مـن
الب ــدائل م ــثَل إن ــه ذه ــب إل ــى الط ــائف حي ــث هن ــاك قبيل ــة ثقي ــف وع ــرض عل ــيهم اإلس ــَلم

ولألسف يعني قابلوه بأسوأ مقابلة وعاملوه أسوأ معاملة ،ولم يجد منهم أي استجابة ،وكان
مــن البــدائل المعروضــة أمامــه أن يعــرض دعوتــه علــى القبائــل ،مكــة تمتــاز بأنهــا موســم

للحجــيج ويجتمــع فيهــا العــرب فــي كــل عــام مــن ..مــن أنحــاء الجزيـرة العربيــة ،فهــي فرصــة

يعن ــي ّل تع ــوض بالنس ــبة لص ــاحب ال ــدعوة ،لــذلك النب ــي -علي ــه الص ــَلة والس ــَلم -ك ــان
يــذهب إلــى القبائــل المختلفــة ويعــرض علــيهم دعوتــه ويطلــب مــنهم نص ـرته ،مــن ينص ـره
ويأخ ــذ بي ــده ويش ــد أزره ،ف ــبعض القبائ ــل ك ــانوا يردون ــه ردا حس ــنا وبعض ــهم يش ــترط علي ــه
شــروطا يقــول طيــب لمــا ننصــرك هــل يبقــى لينــا اْلمــر مــن بعــدك؟ يبقــى إحنــا الحكــام مــن

بعــدك؟ يعنــي فعــايزين مقابــل دنيــوي ،فكــان النبــي -عليــه الصــَلة والســَلم -ي ـرفض أي
اشتراط من هذا النوع ،وكان يعنـي النبـي -عليـه الصـَلة والسـَلم -يعنـي حـريص إلـى أن

هيأ هللا له اْلسـباب ،برضـو أسـباب طبيعيـة ..إنـه بعـض النـاس الـذين عـرض علـيهم هـذا

وكــانوا مــن الخــزرج ،ســتة مــن الخــزرج جــاءوا مــن يثــرب ،فحينمــا عــرض علــيهم الــدعوة
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تفتحت آذانهم وقلوبهم وعقولهم لهذه الدعوة ،وأقبلوا عليهـا ودخلـوا فـي اإلسـَلم ،خصوصـا
هيأهم لهذا اّلستقبال للدعوة إنهم كانوا يسمعون من اليهـود جيـرانهم فـي يثـرب أن نبيـا قـد

قرب زمانه وأوشك أن ..أن يظهـر وكـانوا يعنـي يخوفـونهم بهـذا النبـي ويقولـوا لهـم سـنتبعه

ونقتلكم معه قتل عاد وإرم فهما قالوا وهللا دا يمكن هذا هو اللي كان يحذرنا منه اليهـود..
ويخوفنــا بــه اليهــود ،ففــتح هللا قلــوبهم وشــرح صــدورهم ودخل ـوا فــي ..وبعــدين ه ـؤّلء الســتة

جــاءوا فــي العــام المقبــل بعــدد أكبــر وبــايعهم النبــي -صــلى هللا عليــه وســلم -بيعــة العقبــة

اْلولى ..العقبة اللي هي القريبة من مكة اللي فيها الرمي اآلن ،وفي السنة الثانية بايعهم
بيعة العقبة الثانية ،وكانت بيعة على أن يهاجر النبي -صلى هللا عليه وسـلم -إلـيهم وأن
يمنعوه مما يمنعوا منه ذ ارريهم ونسائهم وأوّلدهـم ،يعنـي حمايـة كاملـة وحضـر العبـاس بـن

عبــد المطلــب عــم النبــي -عليــه الصــَلة والســَلم -وأخبــرهم إن محمــد فــي عـزة ومنعــة مــن
قومه ،إذا كنتم أهل لهذا وبتاع ،فقالوا وهللا إحنا مستعدين نحارب اْلحمر واْلسود ،المهـم

كانت هذه الخطوات التي تمت قبل الهجرة.

مــاهر عبــد هللا :اســمح لــي ،اســتوقفك عنــد مســألة العبــاس -رضــي هللا تعــالى عنــه -يعنــي

لماذا اختار رجـَل كـاف ار لصـحبه فـي هـذه البيعـة علـى سـريتها ،علـى خطورتهـا علـى تعلـق
مستقبل اإلسَلم بها؟

د .يوسف القرضاويْ :لن بني هاشـم رغـم إنهـم لـم يؤمنـوا كـانوا يعنـي يعتقـدون إن حمايـة
محمد -صلى هللا عليه وسلم -من واجبهم ،ولذلك دخلوا معه ِ
الش ْعبِ ..ش ْعب بنـي طالـب
وظلـ ـوا ث ــَلث س ــنوات محاصـ ـرين ..أكلـ ـوا أوراق الش ــجر حت ــى دمي ــت أش ــداقهم وجرح ــت
أفواههم ..قوطعوا اقتصـاديا وقوطعـوا اجتماعيـا ،دخـل مسـلمهم وكـافرهم ..بنـو هاشـم وبنـو

المطلب ..وقالوا لم نفترق في جاهلية وّل إسَلم من بني عبد مناف ،ولذلك ربنا -سبحانه

وتعــالى -اختــار العــرب لهــذه العصــبيةْ ،لن العصــبية ديــة كانــت تمثــل حمايــة لمحمــد فــي
فترة الدعوة اْلولى ،فأراد العباس رغم إنه لم يسلم ..وبعضهم يقول إنه أسلم مبك ار ،ولكنـه
الظاهر أنه لم يسلم ،وهذا أيضا يعني من ..من يعني تدبير هللا تبارك وتعالى ،إنه أعمـام

النبي عليه الصَلة والسَلم أبو طالب والعباس لم يسلما حتى ّل يقال ..أسـلم فقـط حمـزة،
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فلذلك يعني أراد العباس أن يستوثق إلبن أخيهْ ،لنه معتبر إنه هي مسؤولية بنـي هاشـم،

هذا من صنع هللا -سبحانه وتعالى -لهذه الدعوة.

مــاهر عبــد هللا :أنــا ســألتك ْلنــه يعنــي يــدور كثيــر خصوصــا هــذه اْليــام بعــد إشــكاّلت

الحـادي عشـر مـن سـبتمبر يعنـي قضــية الـوّلء والبـراء ،ويجـب أن ّل ُيسـتعان بكـافر ،وأنــه
الكافر كأنه من ملة أخرى يعني ،كيف توفق بين هذه القصة حقيقة يعتمد على عمه مـن

نسبه ،من دمه مقابل..

د .يوس ــف القرض ــاويْ :ل ،ه ــو اّلس ــتعانة بك ــافر ..يعن ــي أم ــر في ــه خ ــَلف ب ــين الفقه ــاء

اّلستعانة بهم في الحرب والجهاد ،ولكـن اسـتعانة بكـافر فـي اْلمـور الفنيـة ..هـذا ّل مـانع

حتــى هــو ..ســنأتي إن فــي ..فــي الهج ـرة نفســها كــان الــدليل الــذي يــدل النبــي -صــلى هللا

عليه وسلم -على الطرق ،أنت تعرف إنه فيه طرق معروفة يسلكها الناس ..وفيه الخبراء

بــالطرق يعرفــون الطــرق التــي ّل يســلكها الكثيــرون والتــي يمكــن أن تخفــى علــى الكثي ـرين،

فاســتأجر رجــَل خبي ـ ار يقولــون العــرب عنــه( :خريــر) ،يعنــي هــو عبــد هللا بــن أريقــط وكــان
مشــركا ،ولكنــه مشــرك مــأمون ،ولــذلك العلمــاء قــالواّ :ل مــانع أن نســتخدم المشــركين وغيــر

المسلمين المأمونين في اْلمور الفنية وكذا ماداموا تحت سطوتنا ،يعني مادمنـا إحنـا اللـي

بنأمرهم وبننهاهم وبيشتغلوا ..بيشتغلوا لحسابنا إحنا ،ومادمنا مسـتأمنينهم ومـأمونين عنـدنا

فَل مانع من ..إنما هـو المشـكل وحتـى يعنـي فـي الحـرب النبـي -عليـه الصـَلة والسـَلم-

استعان ببعض المشركين في حرب الطائف وحنين ،صفوان بن أمية وغيره ،فألنه عارف

إنه هؤّلء كـانوا مخلصـين لـه مـن ناحيـة العصـبية ،قـال صـفوان بـن أميـة ْلن يربنـي رجـل
مــن قـريش خيــر مــن أن يربنــي رجــل مــن هـوازن ،يعنــي قــال لــك محمــد ده مهمــا كــان مــن

ق ـريش أن يســودني واحــد مــن ق ـريش أحســن مــا يســودني واحــد ..فهنــاك اعتبــارات تجعلــك
تأمن للشخص حتى ،ولكن المفروض إن يكون أنت المسيطر ..مش تشتغل أنت لحسابه
ويبقــى هــو اللــي بيــأمرك ..وهــو اللــي بيجعلــك ،وأنــت يعنــي نفــر بتشــتغل عنــده ،هــذا شــيء

آخر.

ماهر عبد هللا :طيب ،كيف تجمع بين هذا وبين عقيدة الوّلء والبراء؟
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د .يوسف القرضاوي :دي مالهاق دعوة بالوّلء والبراء.

ماهر عبد هللا :يثور اآلن جدل أنه يجب أن ّل نتصل بأي غير مسلم.

د .يوســف القرضــاويْ :ل ..لــيس ال ـوّلء ..لــيس معنــى ال ـوّلء أنــك ّل تتصــل بــأي إنســان

كان ،هذا لم يقل أحد الوّلء بهذا قطْ ..لنه الرسول -عليه الصَلة والسَلم -حينما ذهـب

إلــى المدينــة أول مــا عمــل ..عمــل أيــه؟ عمــل اتفاقيــة أو معاهــدة مــع ..مــع اليهــود ،يهــود

المدينــة اللــي هــم كــانوا ثــَلث قبائــل بنــي قينقــاع وبنــي قريظــة وبنــي النضــير عقــد معــاهم
معاهدة معروفة وكتب الصحيفة المعروفة ،هل ده ينافي الوّلء؟ ْل ،هذا ما ..الوّلء شيء

إنك ..الوّلء أن تضمر لهم المودة وتنتصر لهم لكفـرهم ،إنمـا أن تعاشـرهم بـالمعروف ،أن
ِ
توفي لهم بما عاهدتهم عليه ،هذا ليس من الوّلء في شيء.
أهمية التخطيط في العمل اإلسَلمي وعدم اّلرتجال

ماهر عبد هللا :في ..في ..في جانب تحدث عن إنه زار عرض على بني ثقيف وعرض

علــى أمــم أخــرى وطلــب مــن جــزء مــن الصــحابة ..بعــض الصــحابة أن يهــاجر إلــى ..إلــى

الحبشة ،أهمية التخطيط في أي عمل إسَلمي ،يعني ألـيس هـذا مؤشـ ار علـى أنـه -صـلى

هللا عليه وسلم -لم يكن يرتجل مثل هذه المواقف؟

د .يوســف القرضــاويّ :لّ ..لْ ..ل بــالعكس ،كــان عملــه -عليــه الصــَلة والســَلم -كلــه
مرتبا ..مخططا ،حتى قضية الهجرة إلى ..إلـى الحبشـة هـذه لـم تكـن اعتباطـا ..إنـه يعنـي

اختار المكان المناسب جغرافيا والمناسب دينيا ،والمناسب سياسيا.

المناسب جغرافيـا بحيـث لـم يختـر مكانـا بعيـدا يـذهب إليـه المسـلمون فيهلكـوا فـي الطريـق،

فــي الصــين أو فــي الهنــد أوْ ..ل ،مكــان قريــب ،بــس يعــدي البحــر يوصــل هنــاك ،فهــو

مناسب جغرافيا.

ومناســب دينيــاْ ،لن الحبشــة كــانوا أهــل كتــاب وكــانوا مــن النصــارى الــذين هــم أقــرب مــودة

للمسلمين.

وهــو مناســب سياســياْ ،لن الرســول قــال" :اذهب ـوا إلــى الحبشــة فــإن بهــا ملكــا أرجــو أن ّل
تظلموا عنده" ومعنى هذا إنه كان عنده معلومات إنه هذا الملك ّل ُيظلم أحد يعني عنـده،
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وهــذا أمــر مهــم جــدا يكــون عنــدك يعنــي معلومــات كافيــة حتــى تســتطيع ترتــب أمــورك بنــاء
علــى هــذه المعلومــات ،اآلن فــي عصـرنا بنقــول عصــر اإلحصــاء واْلرقــام ،فلهــذا اختــار..

وكانت فعَل كما يعني.

ماهر عبد هللا :وصف..

د .يوسف القرضاوي :قـدر النبـي -عليـه الصـَلة والسـَلم -حتـى إن قريشـا حينمـا أرسـلت

عمرو بن العاص ومعـه اآلخـر يحـاولون أن يرشـوا هـذا الملـك ويسـلمهم المهـاجرين رفـض
الرجل ،فكان رجـَل عـادّل وكـان عنـد حسـن الظـن ،ومـع هـذا لـم يهـاجر النبـي -صـلى هللا

عليه وسلم -إلى الحبشة مع أصحابه.

ماهر عبد هللا :سيدي ،يعني قبل أن ننهي موضوع التخطيط ،ذكرت في معرض الجـواب

على السؤال اْلخير أن رسول هللا -صلى هللا عليـه وسـلم -كـان يعلـم مـا الـذي يجـري فـي

الحبشــة ،كــان اختيــار جغ ارفــي ،كــان يعلــم عــن طبيعــة الحــاكم ،وعــن طبيعــة نظــام الحكــم،
هذه المعلومات هل كانت معلومات توقيفية جاءته من جبريل بـالوحي ،أم أنـه سـعى لهـا؟

ْلننا نَلحظ الكثيـر مـن المسـلمين وخصوصـا اإلسـَلميين يتحـدثون عـن المعركـة مـع هـذه
الدولة وتغيير العالم وسيادة العالم وهم ّل يعلمون عنهم شيئا ،كيف يمكـن أن نتحـرك ،أن

تغير أوضاعا وأنت ّل تعلم ّل عن عدوك وّل حتى عن نفسك في بعض الحاّلت؟

د .يوسف القرضاوي :بسم هللا الرحمن الرحيمّ ،لشك أن أي تخطـيط ّلبـد أن يكـون مبنيـا

على معلومات ،وهذه المعلومات يجمعها اإلنسان بوسائله الخاصة ،ليس معقوّل أن يكون

كــل شــيء بــوحي ،بعــض النــاس يظنــون كأنــه محمــد -عليــه الصــَلة والســَلم -كــان عبــارة
عن آلة يحركها الـوحيْ ،ل ،أمـال لمـاذا يختـار هللا اْلنبيـاء مـن أذكـى النـاس عقـوّل وأزكـى

النـاس أنفسـا وأقـوى النـاس شخصـية؟ ْلنهـم يسـتطيعوا أن يـدبروا اْلمـور بعقـولهم ،وبعــدين
فــي اللحظــة الحاســمة يــأتي الــوحي ،الرســول هــو بوســائله الخاصــة كــون فكـرة عــن الحبشــة
من الناس الذين يذهبون من قريش ،كان بـين العـرب والحبشـة يعنـي اتصـاّلت مـن ..مـن

قــديم ،حتــى إن الحبشــة أرادت تهــدم الكعبــة حتــى ينصــرف النــاس وتعمــل كعبــة عنــدها،
يعني فيه صَلت قديمة أحيانا صـَلت عدائيـة وأحيانـا صـَلت وفاقيـة ،فـأي تخطـيط ّلبـد
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أن يكون مبنيا علـى ،..مشـكلتنا فـي عصـرنا هـذه إنـه خصـومنا وأعـداءنا يعرفـون عنـا كـل
شيء ،كشفونا حتى النخاع ،ونحن ّل نكاد نعلم عنهم شيئا ،وهذا أمر في غاية الخطورة،

مــن يريــد أن يحــارب عــدوا فَلبــد أن يعــرف عــن عــدوه كــل شــيء عــن هــذا العــدو ،وهــذا

ولــذلك تجــد فــي الحــروب النبــي -صــلى هللا عليــه وســلم -كــان يبعــث إلــى أنــاس يســمونهم
العيــون ،عيــون لــه يعرفــون عــن اْلعــداء وكــان يعــرف خطــط اْلعــداء ،يعنــي غــزوة تبــوك

كان سبق من الرسول -عليه الصَلة والسَلمْ -لنه عرف أن الروم يريدون أن يغزوه في
بلده ،فبدأ هو وأيه؟ وقال نغزوهم قبل أن ..أن يغزونا.

في قصة ..قصة الهجرة تجد فيها التخطيط واضحا جدا ،النبـي -عليـه الصـَلة والسـَلم-

حينم ــا أذن هللا ل ــه ب ــالهجرة وب ــدأ يفك ــر ف ــي اّلنتق ــال إل ــى ه ــذه اْلرض الجدي ــدة والقاع ــدة
الجديدة التي تتكون فيها دار لإلسَلم وأرض لإلسَلم حرة لإلسَلم ،فبدأ يفكر ..يفكر من
ســيكون رفيقــه؟ فاختــار أبــا بكــر الصـ ِـديق القــديم ،أول رجــل آمــن فــي اإلســَلم ،مــن يهديــه
الطريق ..الدليل ،اختار عبد هللا بن أيه ..ابن أريقط ..من يبيت في موقعه ليلـة خروجـه؟

علــي بــن أبــي طالــبّ ،لبــد أن يختبــئ عــدة أيــام قبــل أن ..أن يغــادر مكــة ،فاختــار غــار
ثور ،واختار غار ثور في جنوب مكة ،تعـرف إن المدينـة فـي الشـمال ،واختـار الغـار فـي

جنوب مكـة ،تعـرف إن المدينـة فـي الشـمال ،واختـار الغـار فـي الجنـوب ْلن هـم لمـا يجـوا
يبحثوا هيبحثوا ..ما هم عارفين إنه رايح إلنه الصحابة كانوا بد وا هاجروا ،يعني ..تقريبا

كل الصحابة هاجروا ما عدا علي وصهيب وكم واحد يعني ،فهو سـيذهب إلـى البلـد اللـي

هــاجر أصــحابه إليهــا ،فتتجــه أبصــارهم إلــى أن يبحثـوا فــي المغــارات التــي هــي فــي طريــق

المدينة هؤّلء ،فاختار هو غا ار في غير طريق المدينة ،غار ثور ،طيب سيبقى عـدة أيـام

فــي هــذا الغــار ،محتــاج إلــى مــن يأتيــه بالطعــام ،ولــيس الطعــام فقــط ،واْلخبــارّ ،لبــد أن
يعرف ماذا يحدث؟ فاختار يعني من يـأتي لـه ،لـم يختـر رجـَل وإنمـا اختـار امـرأة ..أسـماء

بنت أبي بكرْ ،لنه لو اختـار واحـد مـن أصـحابه ممكـن العيـون تكـون عليـه ..إنمـا اختـار

امرأةّ ،ل يتصور أحد إن امـرأة تصـعد هـذا الغـار ثـور ..غـار ثـور ،صـعده بعـض الشـباب

فلهثـوا مــن ..مــن شــدة التعــب ،فكيــف بهــذه الفتــاة تصــعد كــل يــوم؟! يعنــي ..طيــب وبعــدين
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وهي بتذهب ممكن آثار أقدامها تظهـر ،فرتـب عـامر بـن فهيـرة الـذي كـان راعيـا عنـد أبـي
بكر فيذهب بغنمه بعد أن تذهب أسماء ِ
ليعفي على آثارها ،يعني شيء مرتـب وكـل واحـد

ُوضع في الموضع المناسـب لـه ،يعنـي موضـع أسـماء ّل ينفـع فيهـا علـي بـن أبـي طالـب،
وعلي بن أبي طالب ماينفعش يكون فيه أسماء ،وهكذا..

فهــذا هــو الترتيــب والتخطــيط الــذي فعلــه النبــي عليــه الصــَلة والســَلم ،يعنــي وضــع لكــل
شيء ..أعد لكل شيء عدته.

ومع هذا هناك أشياء تأتي وليست في الحسبان.

وهنا يأتي دور التوكل ،يعني مع كـل هـذا الترتيـب والتـدبير اسـتطاع المشـركون أن يصـلوا

إلى الغار ،والرسول -عليه الصَلة والسَلم -وأبو بكر في قلب الغار وأبو بكر فـي غايـة
اإلشــفاقّ ،ل يشــفق علــى نفســه وّل يخــاف علــى نفســه وإنمــا يخــاف علــى رســول هللا وعلــى

مســتقبل الــدعوة ،فلــذلك ..يعنــي قــال" :يــا رســول هللا ،وهللا لــو نظــر أحــدهم تحــت قدميــه

لرآنا" ،يعني لو واحد كلف خاطره وطأطـأ كـده ..هيشـوفنا ،فقـال أبـو بكـر ..فقـال النبـي -

صلى هللا عليه وسلمْ -لبـي بكـر" :يـا أبـا بكـر مـا ظنـك بـاثنين هللا ثالثهمـا" -تخـاف علـى

اثنين ثالثهما هللا؟!ّ" -ل تحزن إن هللا معنا" فكان في غاية ..هنا يأتي دور التوكل ،يعنـي
أخذ باْلسباب وخطط ودبر ورتب ،ولكن عندما خَلص تفقد اْلسباب وّل يكون لك شـيء
يأتي دور التوكل ،هنـا "ّل تحـزن إن هللا معنـا" الكلمـة هـي مـن معـين واحـد ،سـيدنا موسـى

حينمــا أقبــل فرعــون بجنــوده ،وقــال أصــحاب موســى (إنــا لمــدركون) البحــر أمامنــا وفرعــون

وجن ــوده م ــن خلفن ــا ،ق ــال موس ــى (ك ــَل إن مع ــي رب ــي س ــيهدين) ف ـ ـ (ك ــَل إن مع ــي رب ــي
ســيهدين) مثــل "ّل تحــزن إن هللا معنــا" عنــدما اإلنســان ّل يجــد اْلســباب فــي صــفه ،هنــاك

يتوكل على مسبب اْلسباب ورب اْلرباب وهو هللا تبارك وتعالى ،وفعَل كان اْلمـر ،كمـا

قــال هللا تعــالى( :فــأنزل هللا ســكينته عليــه وأيــده بجنــود لــم تروهــا وجعــل كلمــة الــذين كفــروا
السفلى وكلمة هللا هـي العليـا) ،ولـذلك هنـاك بعـض العلمـاء المحققـين يقولـون :إن المسـألة

لم تكـن حمامـا وّل عنكبوتـا -كمـا هـو سـائد -قصـة الحمـام لـم تـرد حتـى -كمـا قـال بعـض
العلماء -وّل حتى في حديث ضـعيف ،وقصـة العنكبـوت وردت فـي حـديث ضـعفه بعـض
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العلمــاء وحســنه بعــض العلمــاء ،والــبعض يقــول :إن ظــاهر القـرآن ..يقــول إن الجنــود غيــر

مرئيــة( ،وأيــده بجنــود لــم تروهــا) والعنكبــوت جنــدي مرئــيْ ،لنــه حاجــة حســية ،فبيقــول..

اْلوفـق بــالنص القرآنـي إنــه لـم يكــن هنـاك جنــد مـن جنــود هـذه اْلرض (أيــده هللا بجنـود لــم
تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة هللا هي العليا).

م ــاهر عب ــد هللا :طي ــب ،اس ــمح ل ــي أن نع ــود إل ــى اإلخ ــوة المش ــاهدين ،مع ــذرة اْلل أحم ــد

العنزي من السعودية ،معذرة على التأخير أل أحمد ،اتفضل.

أحمد البهنسي :السَلم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وكل عام وأنتم بخير.
ماهر عبد هللا :عفوا ،أل أحمد البهنسي ،تفضل.

أحمد البهنسي :السَلم عليكم ورحمة هللا.
ماهر عبد هللا :عليكم السَلم.

د .يوسف القرضاوي :عليكم السَلم يا أخي ورحمة هللا.

أحمد البهنسي :وكل سنة وأنتم طيبين.

د .يوسف القرضاوي :وأنت بالصحة والسَلمة.

أحمد البهنسي :وكل عام وأنتم بخير ،وجزاكم هللا خير على البرنامج.

ماهر عبد هللا :وأنت طيب.

د .يوسف القرضاوي :بارك هللا فيك.

أحمــد البهنســي :فرصــة وجــود الشــيخ القرضــاوي فــي هــذه المناســبة الطيبــة تشــجعني علــى

الس ـؤال علــى الت ـوازن بــين اْلخــذ باْلســباب فــي أمتنــا اإلســَلمية والتوكــل أو التواكــل فــي
أمــور مــثَل مثــل المشــروع الحضــاري اإلســَلمي ،كيــف نســعى لهــذا المشــروع الحضــاري
اإلســَلمي ونحــن مــثَل رابطــة العــالم اإلســَلمي التــي المفــروض أن ِ
تجمــع وتعــرض هــذا

المشروع ،رابطة العالم اإلسَلمي هل ..هل أجاويد ..تركيا الرابطـة ..مـن ..مـن سـيعرض

المشــروع اإلســَلمي؟ وأنــا ّل أحــب أن أذكــر أســماء ،لكــن اْلمثلــة كثي ـرة ،أيــن مــن رابطــة
العالم اإلسَلمي م ْن سيعرض المشروع الحضاري اإلسَلمي؟ النقطة الثانية..
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د .يوســف القرضــاوي[مقاطعا] :أنــت يــا أخــي أظنــك ..أظنــك ..أظــن اْلل تقصــد مــؤتمر

العالم ..منظمة المؤتمر اإلسَلمي؟

أحمد البهنسي :أيوه..

د .يوســف القرضــاوي :منظمــة المــؤتمر اإلســَلميْ ،لن رابطــة العــالم اإلســَلمي شــيء،

ومنظمة المؤتمر اإلسَلمي..

أحمد البهنسي :هي انبثقت عنه..

د .يوس ــف القرض ــاويّ :لّ ..لّ ..ل ،رابط ــة الع ــالم اإلس ــَلمي دي أس ــبق م ــن منظم ــة..
رابطة العالم اإلسَلمي دي رابطـة شـعبية أُقيمـت مـن قـديم فـي المملكـة العربيـة السـعودية،

إنمــا منظمــة العمــل اإلســَلمي هــي منظمــة أقامهــا المســلمون بعــد حريــق المســجد اْلقصــى
ح ــين اجتم ــع الق ــادة ف ــي المغ ــرب س ــنة  ،1969فأن ــا أظ ــن إن ــك تقص ــد منظم ــة الم ــؤتمر
اإلسَلمي.

أحمــد البهنســي :أيــوه ،جـزاكم هللا خيــر يــا شــيخ علــى التوضــيح ،هـذا ..هــل إحنــا كمســلمين
فــي العــالم كيــف نقــوم بالمشــروع الحضــاري اإلســَلمي وكيــف نعرضــه؟ ومثــال آخــر علــى
اْلخــذ باْلســباب فــي تطبيــق اّلقتص ــاد اإلســَلمي د ارســاتك دكتــور القرضــاوي ود ارس ــات

الكثيـ ـرين ف ــي اّلقتص ــاد اإلس ــَلمي ومح ــاوّلت العم ــل اإلس ــَلمي ف ــي البن ــوك والمص ــارف
اإلســَلمية فــي الكويـت وغيرهــا ،وفــي ..وفــي مصــر وفــي الســعودية ،هــذه المشــاريع لمــا ّل
تجم ــع م ــع بعض ــها أخ ــذا باْلس ــباب وتعاون ــا وتناص ــر ك ــي ُيطب ــق ه ــذا كمث ــل للمش ــروع
اإلســَلمي؟ فــي اإلعــَلم مــثَل لمــا ّل تتضــافر الجهــود وبمجهــود مقنــع زي حض ـرتك وزي

اإلخ ــوة المخلص ــين الكثيـ ـرين ف ــي جمي ــع أنح ــاء الع ــالم لم ــا ّل يتض ــافروا عل ــى عم ــل قن ــاة
إعَلمية ناطقة باللغةْ ،لنه (الجزيرة) لم تجب طلبنـا مـن سـنين علـى أن تكـون لهـا ترجمـة
لكــن أن تكــون قنــاة بلغــتهم ،حتــى نعــرض فكرنــا اإلعَلمــي؟ وج ـزاكم هللا خيــر يــا دكتــور
يوســف فعــَل كيــف نحــل هــذه المشــاكل آخــذا باْلســباب حتــى نعــرض مشــروعنا الحضــاري

اإلسَلمي ..اقتصاديا وشورى وإعَلم؟
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ماهر عبد هللا :مشكور يا أل أحمـد ،مشـكور يـا أل أحمـد ،معايـا اْلل عبـد هللا بـدران مـن

اإلمارات ،أل عبد هللا اتفضل.

عبد هللا بدران :السَلم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ماهر عبد هللا :وعليكم السَلم.

د .يوسف القرضاوي :وعليكم السَلم ورحمة هللا.

عبد هللا بدران :سيدي الشيخ يوسف القرضاوي.
د .يوسف القرضاوي :اتفضل يا أخي.

عبد هللا بدران :عندي سؤالين إذا سمحت.
د .يوسف القرضاوي :تفضل.

عب ــد هللا ب ــدران :أوّل :م ــا رأي فض ــيلتكم ف ــي م ــن ّل ي ــؤدي اْلمان ــة ْلهله ــا ،وخاص ــة أن

الرسول -صلى هللا عليه وسلم -قد رد اْلمانات إلى أهلها قبل الهجرة وبعدها؟

ثانيــا :مــا رأي فضــيلتكم مــن الناحيــة الشــرعية واْلخَلقيــة فــي اتفاقيــة الســَلم التــي وقعتهــا

مصــر واْلردن مــع العــدو الصــهيوني قبــل أن يــردوا اْلمانــة إلــى أهلهــا ،واْلمانــة هــي غـزة

لــدى مصــر والضــفة الغربيــة التــي كانــت أمانــة لــدى اْلردن؟ وج ـزاكم هللا خي ـ ار ،والســَلم

عليكم ورحمة هللا.

ماهر عبد هللا :اْلل وليد عدنان من لبنان ..طيب  ..يبدو أنه فقدنا الصلة باْلل وليد.

كيفية تقديم اإلسالم لآلخرين أخذاً باألسباب

ماهر عبد هللا :التي نتمنى أن تنحصر فيها اْلسئلة والنقاق حول موضوع الهجرة وكيفية

اّلستفادة من بعض ..يعني بعـض اْلحيـان أشـعر أنـا بالتحايـل علـى الموضـوع ،موضـوع
اْلســباب والتوكــل أنــا أعتقــد يعنــي خاتمــة كَلمــك ،قبــل س ـؤال اْلل أحمــد كــان هــو هــذا

الموضــوع ،الجمــع بــين اْلخــذ باْلســباب والتوكــل ،يعنــي هــل ..هــل تحــب أن تعلــق تعليــق
مختصر على كيفية تقديم اإلسَلم أخذا باْلسباب؟

د .يوســف القرضــاوي :هــو يعنــيّ ..لشــك أن المســلمين مقصــرون جــدا فــي رعايــة الســنن،

يعني هذه السنن هي القوانين التي أقام هللا عليها نظام هذا الوجود ،سواء القوانين الكونيـة
104
This file was downloaded from QuranicThought.com

أو الق ـوانين اّلجتماعيــة ،كمــا يقــول الق ـرآن (قــد خلــت مــن قــبلكم ســنن فســيروا فــي اْلرض

ف ــانظروا كي ــف ك ــان عاقب ــة المك ــذبين)( ،فل ــن تج ــد لس ــنة هللا تب ــديَل ول ــن تج ــد لس ــنة هللا
تحـويَل)( ،ســنة هللا فــي الــذين خلـوا مــن قبـل) ،يعنــي نســتق أر التــاريخ ونســتق أر الواقــع لنعــرف

منه سنن هللا ،المسلمون لألسف لم يعرفوا السنن ،يعني واخدين اْلمور يعنـي سـبهللة ،وّل

يمكن لإلنسان أن يستطيع أن يصل إلـى النتيجـة إّل بمقـدمتها الصـحيحة ،مـن ..مـن زرع

حص ــد ،وم ــن زرع الش ــوك ّل يحص ــد العن ــب ،ه ــذه س ــنن ّلب ــد أن ..أن تُ ارع ــى ،نح ــن -

لألسف -أجهل الناس بسنن هللا ،فما يقوله اْلل بصفة عامة هو يـدل علـى أن المسـلمين
ّل يأخــذون بالســنن ،منظمــة المــؤتمر اإلســَلمي التــي يقــول عنهــا اْلل هــي يعنــي بتمثــل
اْلم ــة اإلس ــَلمية ،ف ــي وه ــن اْلم ــة اإلس ــَلمية ،ف ــي تش ــرذم اْلم ــة اإلس ــَلمية ،ف ــي تم ــزق

العَلقات بـين أبنائهـا ،هـي مـرآة لألمـة ..إذا قويـت اْلمـة قويـت هـذه المؤسسـات مـن غيـر

شك.

ماهر عبد هللا :يعني عندي سؤالين..

د .يوسف القرضاوي :اْلل اللي بعد..

ماهر عبد هللا :يعني سـؤال كـان عـن اْلمانـة خـرج عـن الموضـوع تمامـا ،إذا حبيـت تعلـق

عليه ،موضوع ..كيف ..يعني ما رأيك وما تقول في ما ّل يـؤدي اْلمانـة إلـى أهلهـا؟ ومـا
هو موقفك من اتفاقية السَلم مع مصر واْلردن علـى اعتبـار أنهـا لـم تـؤدي إلـى أن تعـود

اْلمانة إلى أهلها؟

د .يوســف القرضــاوي :وهللا هــو أوّل أنــا أحــب أقــول لــألل أنــا ممــن يعارضــون اّلتفاقــات

الجانبيــة مــع إس ـرائيل ،وهــذا رأي معــروف لــي وكتبــت فيــه وقلتــه مــن ..مــن ..مــن قــديم،
وّلزلت أرى إنـه إسـرائيل ّل يمكـن أن تُقـاوم إّل بعمـل جمـاعي مـن العـرب جميعـا ووراءهـم
المسلمونّ ،لبـد أن يتفـق العـرب جميعـا ويقفـوا وقفـة رجـل واحـد ،والصـهاينة اسـتطاعوا أن
يخرجوا مصر من المعركة ثم يخرجوا اْلردن وهي أقرب الناس إلى القضية من المعركة،

وهذه سياسة خبيثة ينبغي أن نفطن لها ونحاول أن نبطل مفعولها.
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مــاهر عبــد هللا :يعنــي اســمح لــي بــس أق ـ أر الرســالة مــن اْلل ياســر عــز الــدين ســليم علــى

اعتبــار إنــه فيهــا توضــيح نحــن لــم نقــل أن هــذا ذكــرى الهج ـرة النبويــة ،نحــن نوهنــا أن هــذا
بداية عام هجري جديد ،اْلل ياسر يقول ،يعني كنا نود أن تضيفوا مَلحظة ثالثـة لفاتحـة

حديثكم وهو أن هذه اْليـام ليسـت أيـام ذكـرى الهجـرة النبويـةْ ،لن الهجـرة المباركـة حـدثت

في غرة ربيع اْلول ،وبلغ الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يثرب يـوم الحـادي عشـر منـه،
ولكــن هــذه اْليــام تمثــل بدايــة الســنة الهجريــة حتــى ّل يكــون خطــأ للســامعين ،كمــا كنــت

أتمنى لو ذكرتم أن شهر محرم ُهتكت به كرامة اْلمة عندما ُقتل سـبط رسـول هللا -صـلى
هللا عليه وسلم -وسبي ذراري الرسول .الحقيقة يعني كوننا نعيش المحرم.
عنــدي رســالة أخــرى مــن اْلل عبــاس رضــا أيضــا بالفــاكس يعنــي يريــد منــا التع ـريج علــى

حــادث المحــرم ومقتــل اإلمــام الحســين ،خصوصــا إنــه جــزء مــن ضــعف حالــة اْلمــة هــذه

اْليام هي هذه الصراعات الداخلية ،يعني هل ..هل نقف لحظة مع مقتل اإلمام؟

د .يوسـف القرضـاوي :أنــا يعنـي نبهـت فــي أكثـر مـن مـرة إلـى أن هـذا البرنــامج هـو لألمــة
اإلسَلمية كلها وليس لطائفة من الطوائفّ ،ل ينبغي لبعض اإلخوة أن يحـاول أن يسـتغل

ه ــذا البرن ــامج لص ــالح طائف ــة معين ــة ،نح ــن نح ــب آل البي ــت ،ونح ــب الحس ــن والحس ــين

ونعتبرهمــا ســيدي شــباب أهــل الجنــة ،ونأســف علــى مــا حــدث للحســين -رضــي هللا عنــه-
ولكــن لــيس الحســين أول شــهيد فــي اْلمــة ،استُشــهد قبــل الحســين أبــوه -رضــي هللا عنــه-
علــي بــن أبــي طالــب ،واستشــهد قبلــه عثمــان ،واستشــهد قبلــه عمــر ،واستشــهد كثيــر مــن

اْلنبياء (ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون).

ماهر عبد هللا[مقاطعا] :وسيد ..وسيد الشهداء..

ونش ــر بالمنش ــار زكري ــا ،وح ــدث..
د .يوس ــف القرض ــاويُ :ذب ــح الس ــيد الحص ــور يحي ــىُ ،
التاريخ مليء يعني بالشـهداء ،فلمـاذا اإلخـوة فقـط اهتمـوا بمقتـل الحسـين ولـم يهتمـوا بمقتـل
أبيه وّل بمقتل..؟ نحن نأسف لمقتل الحسين ،ولكن ّل نقبل أن نجعـل شـهر المحـرم شـهر

أح ـزان ،وّل نقبــل مــا يفعلــه بعــض المســلمين ممــن يجعل ـوا يــوم عاشــوراء يــوم عيــد عنــدهم
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ويســن فيــه اّلغتســال واّلكتحــال وكــذاّ ،ل هــذا مقبــول وّل هــذا يعنــي مقبــول ،وّل أريــد أن
ُ
أدخل في هذا اللون من الصراع.
ماهر عبد هللا :طيب ،معايا اْلل عَلء الزعتري من فلسطين ،أل عَلء اتفضل.

عَلء الزعتري :آلو ،السَلم عليكم.
ماهر عبد هللا :عليكم السَلم.

د .يوسف القرضاوي :عليكم السَلم ورحمة هللا.

عَلء الزعتري :تحياتي لك أخي ماهر وللشيخ القرضاوي.
د .يوسف القرضاوي :حياكم هللا يا أخي.

عَلء الزعتري :هللا يحييك ،أنا إلي وهللا لو سمحت سؤالين.
د .يوسف القرضاوي :تفضل.

ع ــَلء الزعت ــري :السـ ـؤال اْلول يتعل ــق بـ ـالطريق الل ــي س ــار في ــه الرس ــول -علي ــه الص ــَلة
والسَلم -حين وصل إلى المدينة وأقام دولة اإلسَلم ،هذا الطريـق اللـي سـار فيـه الرسـول
-عليه الصَلة والسَلم -والذي الرسول ..نحـن يجـب علينـا اّللتـزام بطريقـه ،والتأسـي بـه،

ألــيس واجبــا علينــا وعلــى العــاملين فــي هــذه اْلوقــات التأســي بالرســول للوصــول إلــى دولــة

اإلسَلم؟ هذا السؤال اْلول.

أما السؤال الثاني :فـإنني أوجهـه إلـى فضـيلة القرضـاوي ..الشـيخ القرضـاوي :لمـاذا الشـيخ

القرضــاوي فــي هــذا الظــرف الــذي يتعــرض فيــه أهــل فلســطين ،للقتــل وللتــدمير -طبعــا فــي
فلسطين وفي غير فلسطين من بَلد المسـلمين -لمـاذا ّل يقـوم فضـيلة القرضـاوي بالتوجـه

إلى قواد الجيوق في العالم اإلسَلمي لتتحرك نحو تحرير فلسطين وقلع اْلنظمـة التـي ّل
تحكم باإلسَلم والتي هي حائل لعودة اإلسَلم إلى الوجود وبين تحرير فلسطين مـن دنـس

الكافرين؟ وبارك هللا فيكم.

مــاهر عبــد هللا :مشــكور جــدا يــا أل عــَلء ،يعنــي نتمنـى لــو كــان الشــيخ يســتطيع أن يفعــل
أكثر من ..من مثل ما يفعل ،لكن ستسمع منه تعليق ،معايا اْلل خالد صَلح الدين مـن

اليمن ،أل خالد اتفضل ،عفوا خالد صَلح.
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خالد صَلح :السَلم عليكم ورحمة هللا.
ماهر عبد هللا :اتفضل يا أل خالد.

خالد صَلح :السَلم عليكم.

د .يوسف القرضاوي :عليكم السَلم ورحمة هللا يا أخي.

خالد صَلح :عفوا يا شيخنا الكريم ،بس أنا بدي أعرف مـا هـو حكـم الشـرع فـي اّلحتفـال
بيـ ــوم السـ ــنة الهجريـ ــة؟ وأيضـ ــا يـ ــوم مولـ ــد الرسـ ــول صـ ــلى هللا عليـ ــه وسـ ــلم ،يـ ــوم اإلس ـ ـراء

والمعراج ،ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ هذا هو الجائز أم هذا ابتداع وهو ّل يجوز؟

اْلمــر اآلخــر هــو مــا يخــتص فــي يــوم عاشــوراء ومــا إلــى ذلــك ،فــي إخواننــا الشــيعة فــي

 ،O.Kنحــن كلنــا ،نعــم نأســف لمــوت الحســن والحســين وتلــك مصــيبة عظيمــة ،ولكــن هــل
يجوز لنا أن نسب معاوية وهو صـحابي مـن صـحابة رسـول هللا -صـلى هللا عليـه وسـلم-

وهــو كمــا نعلــم أنــه كاتــب للــوحي؟ فــَل يجــوز لنــا ســبه ،ونعتــه بالنعــت الــذي ّل يليــق علــى

خير شيخنا.
مسلم ،وجزاك هللا ا

مــاهر عب ــد هللا :طي ــب ،مشــكور ي ــا أل خال ــد ،معاي ــا اْلل ســعد م ــن الســعودية ،أل س ــعد

اتفضل.

سعد الحمدان :السَلم عليكم.

ماهر عبد هللا :عليكم السَلم.

د .يوسف القرضاوي :عليكم السَلم ورحمة هللا.

ســعد الحمــدان :لــو ســمحت أنــا بــأتكلم بــس بخصــوص مبــادرة اْلميــر عبــد هللا يعنــي شــيء

مع ــروف أي ــه ه ــدفها ،م ــش ه ــدفها الص ــلح م ــع ..يعن ــي ب ــس أن ــا المش ــاكل الل ــي تص ــير
للفلسـطينيين ْل ،ليهـا هــدفها هـدف يعنـي كــل الحكـام العـرب طبعــا ( )...مواجهـة فلســطين

إذا انحرجوا بالنسبة للديمقراطية وحقوق اإلنسان مطالبين بهـم فينحرجـون مـن أميركـا ومـن

مواجهة إسرائيل.

مــاهر عبــد هللا[مقاطعــا] :بــس ..أل ســعد ..أل ســعد يعنــي أيــش عَلقــة هــذا بموضــوعنا

اليوم؟
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س ــعد الحم ــدان :أن ــا بأوص ــل ل ــه ،ه ــو المش ــكلة إن الملكي ــين ف ــي زم ــن رمـ ـوا الت ــاج ورمـ ـوا

الخ ـواتم الــذهب ولبس ـوا البــدّلت العســكرية وقعــدوا يتكلمــون ،اآلن شــفناهم هــم نفســهم رم ـوا
الب ــدّلت العس ــكرية وقاع ــدين يتكلم ــون زي اْلميرك ــان ،مت ــأمركين ،إحن ــا ّلزم نحت ــرم آراء

الغالبيــة ،إحنــا مــا عنــدنا مشــاكل معهــم ،إحنــا طيــب مــن عشــر ســنوات ،أيــش تعملــون؟

مناهجنا..

مــاهر عبــد هللا[مقاطعــا]ْ :ل ،أنــا عــايز يــا أل ســعد ..يــا أل ســعد ،يعنــي لــو تكرمــت علــي
تربطه بموضوع الحلقة ومضطر إنه..

سعد الحمدان :يا عزيزي أنا بأربطه بموضـوع الحلقـة بـس خلينـي أتكلـم فـي الحقيقـة يعنـي

أنا أحـاول أربـط موضـوع ..معلـش يعنـي ،فـأقول لـك يعنـي هـو ..الحـين نـتكلم عـن الهجـرة

والتــاريخ الهجــري وكــذا والع ـراق اآلن بينضــرب طيــب والمســلمين هنــاك ،الكويــت يعنــي..
يعنــي مشــاكل كتي ـرة ،ياريــت ..وبعــدين عنــدي كلمــة عــن (الجزي ـرة) لــو ســمحت أوصــلها:

بالنســبة لكَلمهــم عــن ق ـوات القاعــدة والطالبــانْ ،ل ..العــدل الطالبــان ،يعنــي مــش ق ـوات

القاعدة ،هذه ..هذه قاعدة ..يعني زي اْلميركان لمـا يتكلمـون عـن جيـوق اْلفغـان ،شـك ار

جزيَل.

ماهر عبد هللا :طيب ،يعني أل ..أل سعد يعني أنا مضطر لألسف الشديد يا أل سـعد..

يــا أل ســعد أعطيتــك فرصــة أكثــر يعنــي موضــوع خــارج تمامــا عــن الموضــوع ،وللتــو كنــا

نبهنا نرجو أن تنحصر اْلسئلة والتعليقات في موضوع الحلقة ،نحن نعلـم أن همـوم اْلمـة

كثي ـ ـرة ،وأن الحقـ ــائق التـ ــي يمكـ ــن أن تقـ ــال كثي ـ ـرة ،ولكـ ــن لـ ــو أردنـ ــا أن نتحـ ــدث فـ ــي كـ ــل
المواضيع في كل حلقة فأعتقد أننا لن نفي أي موضوع حقه ولن نصل إلى أية نتيجة.

س ــيدي ،سـ ـؤال اْلل ع ــَلء الزعت ــري :لم ــاذا ّل نتأس ــى بالرس ــول ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم،

كيف ..يمكن أنا أعيد صياغة ..صياغة سـؤاله :كيـف يمكـن أن نتأسـى بالرسـول -صـلى

هللا عليه وسلم -إلقامة دولة اإلسَلم؟ خصوصـا يعنـي لـو سـمحت لـي كـان أحـد المحـاور

التــي كــان ّلبــد أن ..يعنــي ثمــة جانــب خطيــر أيضــا فــي الهج ـرة أنــه الرســول -صــلى هللا
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عليــه وســلم -ضــحى بعزيــز ،ضــحى بوطنــه ،متــى يمكــن لإلنســان أن ُيضــحي بوطنــه مــن
أجل إقامة هذه..؟ هل ضحى بالوطن من أجل إقامة الدعوة أم من أجل إقامة الدولة؟
د .يوسف القرضاوي :أوّل :الهجرة هي فعَل كانت بحثـا عـن أرض يسـتطيع اإلسـَلم فيهـا

أن يمكــن لدينــه بكــل أحكامــه وتعاليمــه ،فــي مكــة لــم يكــن قــاد ار علــى التمكــين للــدين ،حتــى

إنه هو نفسه ما كانش قادر يصلي ،يعني يمكن في اْلسبوع اللي فات اتكلم معاك أخونـا

الش ــيخ القـ ـره داغ ــي( ،أ أري ــت ال ــذي ينه ــى عب ــدا إذا ص ــلى) حت ــى محم ــد -علي ــه الص ــَلة

والسَلمُ -ينهى عن الصَلة في ..في الكعبة ،فأرض لم يستطع المسلمون أن يقيموا فيهـا
دينهم فَلبد أن يبحثـوا عـن أرض حـرة ،فكـان البحـث عـن أرض حـرة تُقـام فيهـا كـل أحكـام

اإلســَلم كانــت هــي أرض يثــرب ،فكــان إلقامــة الــدعوة وإقامــة المجتمــع اإلســَلمي ،وإقامــة
الدولــة اإلســَلمية ،ولــذلك فــي المدينــة هــي التــي نــزل فيهــا قــول هللا تعــالى( :يــا أيهــا الــذين

آمنوا) ،القرآن المكي كله لـيس فيـه (يـا أيهـا الـذين آمنـوا)ْ ،لن الـذين آمنـوا معناهـا صـيغة
جماعة مؤمنة ،لم تكن فيهم هناك جماعة لها سلطانها ولها سيادتها ،ولها قوتهـا فـي مكـة
حت ــى تُخاط ــب به ــذا الخط ــاب ،حينم ــا أص ــبحت هن ــاك جماع ــة مؤمن ــة له ــا أرض ــها وله ــا

ســلطانها ،ولهــا قــدرتها علــى التمكــين لــدينها نوديــت بهــذا الخطــاب (يــا أيهــا الــذين آمن ـوا)،

فالرســول -عليــه الصــَلة والســَلم -حينمــا لــم يج ـد فــي مكــة هــذا اْلمــر بحــث عــن بــديلها
وضــحى بهــا وهــي أحــب النــاس ..أحــب الــبَلد إليــه ،ومعــروف أنــه قــال -عليــه الصــَلة
والسَلم -حينمـا غـادر مكـة" :أمـا إنـك ْلحـب بـَلد هللا إلـى هللا وأحـب بـَلد هللا إلـي ،ولـوّل
أن قومــك أخرجــوني منــك مــا خرجــت" ،ولــذلك القـرآن دائمــا يعبــر عــن هــذا بـأُخرجوا( :أُذن
ظلموا وإن هللا على نصرهم لقدير الذين أُخرجوا من ديـارهم بغيـر حـق
للذين ُيقاتلون بأنهم ُ

إّل أن يقولـ ـوا ربن ــا هللا)( ،للفقـ ـراء المه ــاجرين ال ــذين أُخرجـ ـوا م ــن دي ــارهم وأمـ ـوالهم يبتغ ــون

فضَل) ..وإخراج اإلنسان من داره يعنـي كأنـه قتـل ،حتـى إن القـرآن يقـول( :ولـو أنـا كتبنـا
عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إّل قلـيَل) ،الخـروج مـن الـديار هـذا

خاصة إذا ُخرجت منها رغم أنفك كما أُخرج أهـل فلسـطين مـن ديـارهم رغـم أنـوفهم وشـتتوا
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وشــردوا فــي أنحــاء اْلرض ..هــذه ،ولكــن حينمــا يجــد اإلنســان إنــه فيــه دينــه وفيــه وطنــه،

أيهما أغلى عنده وأعز؟

الــدين والعقيــدة أغلــى مــن كــل شــيء ،ولــذلك الق ـرآن يقــول( :قــل إن كــان آبــا كم وأبنــا كم
وإخـ ـ ـوانكم وأزواجك ـ ــم وعش ـ ــيرتكم وأمـ ـ ـوال اقترفتموه ـ ــا وتج ـ ــارة تخش ـ ــون كس ـ ــادها ومس ـ ــاكن

ترضونها) اللي هي اْلوطان (أحب إليكم من هللا ورسوله وجهاد في سبيله فتربصـوا حتـى

يأتي هللا بأمره) ،فكل هذه اْلشياء اآلباء ،واْلبناء ،واْلخوة ،واْلزواج ،والعشيرة ،والـوطن،

وكله في كفة وحب هللا ورسوله والجهاد في سبيله فـي كفـه أخـرى ،فلـذلك ضـحى النبـي -
صلى هللا عليه وسلم -وهذا هو شأن المؤمن ،وده ..وباب الهجرة مفتوح إلى يوم القيامة،

إذا وجد اإلنسان إنه في بلده ّل يستطيع أن ُيقيم دينه وّل أن يؤدي شـعائره وّل كـذا ،ووجـد
الفرصــة متاحــة أيضــاْ ،لنــه فــي عصـرنا ّل توجــد هــذه الفرصــة ،النــاس زمــان كــان ممكــن

يتــرك البلــد ويــروح بلــد آخــر ،وّل توجــد حوائــل وّل حـواجز وّل جنســية ،وّلْ ..ل ،اآلن لــيس
اْلمر ،إنما إذا وجد هذا نقول لهّ :لبد أرض هللا واسعة يـا أيهـا( ..يـا عبـادي الـذين آمنـوا

إن أرضــي واســعة فإيــاي فاعبــدون) ،والقـ ـرآن الك ـريم يقــول ( :إن الــذين توفــاهم المَلئك ــة

ظــالمي أنفســهم قــالوا فــيم كنــتم قــالوا كنــا مستضــعفين فــي اْلرض قــالوا ألــم تكــن أرض هللا

واســعة فتهــاجروا فيهــا فأولئــك مــأواهم جهــنم وســاءت مصــي ار إّل المستضــعفين مــن الرجــال
والنساء والوالدان ّل يسـتطيعون حيلـة وّل يهتـدون سـبيَل فأولئـك عسـى هللا أن يعفـو عـنهم)

فاإلنسان إذا لـم يمكـن لدينـه فـي اْلرض ووجـد الفرصـة للهجـرة فليهـاجر مـن بلـد الكفـر أو

بلــد المعصــية أو بلــد البدعــة والمنكـرات إلــى بلــد آخــر يســلم فيــه دينــه ،إذا كــان ذلـك ُميسـ ار

له.

أنا بالنسبة أقـول لـألل اللـي بيقـول التأسـي بالرسـول أنـا أعـرف إخواننـا التحريـريين وآراءهـم
في مسألة طلب النصرة وإنه ّلزم نطلب النصرة من قواد الجيوق ،وهذا أمـر فـي عصـرنا

غير مقبولْ ،لن قادة الجيوق موظفون في ..في الدولة ،ماهماق هم اللـي بيتحكمـوا فـي

الجيــوق ويعمل ـوا ،قائــد الجــيش ،أو قائــد اْلركــان ،أو وزيــر الــدفاع ،هــذا موظــف ممكــن
النهارده يكون قائد وبعد بكره يعني يغير ويأتي بغيره ،فكوننا نطلب من قادة الجيوق هـذا
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أمر ليس يعني ،..والتأسي بالرسول ..التأسـي لـيس معنـاه إنـه زي مـا الرسـول هـاجر ّلزم

إحنا نهاجر مـش شـرط ،إذا الهجـرة مطلوبـة لـك تهـاجر ،ولكـن ..ولـذلك النبـي -صـلى هللا

عليه وسلم -بعد كانت الهجرة في أول اْلمـر مفروضـة علـى المسـلمين ،وقـال هللا تعـالى:
(وما لكم من وّليتهم من شـيء)( ،والـذين آمنـوا ولـم يهـاجروا مـالكم مـن وّليـتهم مـن شـيء

حتى يهاجروا) ،وظلت الهجرة فريضة على كل مسـلم أسـلم فـي أي مكـان إنـه يهـاجر إلـى

النبي -صلى هللا عليه وسلم -في المدينة ،وينضـم إلـى الجماعـة اإلسـَلمية ،ويكثـر سـواد

المسلمين ،ويشد من أزرهم ،ويتعلم اإلسَلم ،ثم بعد فتح مكة قـال النبـي -صـلى هللا عليـه

وس ــلم -بصـ ـريح العب ــارةّ" :ل هجـ ـرة بع ــد الف ــتح ولك ــن جه ــاد وني ــة ،وإذا اسـ ـتُنفرتم ف ــانفروا"
فلــيس ..لــيس معنــاه إنــه مــا دام الرســول هــاجر ّلزم نهــاجر ْل ،فالتأســي فــي المــنهج العــام
منهج الدعوة العام ..إنما لـيس الرسـول عـرض نفسـه علـى القبائـل نعـرض نفسـناْ ،ل ،كـل

أمر حسب الظروف وحسب المَلبسات.

ماهر عبد هللا :طيب معايا اْلل ..نعود لسؤال اْلل خالد بعـد قليـل .معايـا اْلل علـي بـن

عيسى من البحرين ،أل علي ،اتفضل.

علي بن عيسى :لو اتكرمت أحب أقـدم هـذا السـؤال لفضـيلة الشـيخ .جنـاب الشـيخ السـَلم

عليكم.

د .يوسف القرضاوي :عليكم السَلم ورحمة هللا.

علي بن عيسى :ووفيتم خي ار.

د .يوسف القرضاوي :بارك هللا فيك.

علي بن عيسى :جنابكم في هذه اْليام ُيعرض مسلسل فـي الكويـت يتنـاول موضـوع فجـر
اإلسَلم ،وأبو طالب مع حمايته للنبي قد مر بالراهب بحيري فأخبره بحيري.

د .يوسف القرضاويِ :بحيري.

علـي بــن عيســى :عــن النبــي محمـد وعــن العَلمــات التــي تتــوفر فـي هــذا النبــي ،فهــل تُــرى
أبــو طالــب مــع حــس العــرب ..مــع حســه العربــي وتكالــب اْلخبــار مــن الكتــب الســماوية
السابقة عن صفات النبي وإخبار بحيري إله وهو أبو طالب الذي هو أبو طالـب معـروف
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في البطحاء كلها ،هذا حسه لم يساعده مع ما رأى من ابن أخيه وحدا بـه عليـه أن يكـون

مؤمنــا؟ وجنــاب الشــيخ معلــم المعلمــين وقــدوتنا طبعــا إذا أكــد لنـا أن أبــو طالــب مــات كــاف ار
فقد نعتقد ذلك ،أّل يلحقنا أو يلحق الشيخ ّ-ل سمح هللا -شيء من لو أن أبا طالب مات

مؤمنا؟

وهل نحمل أبو طالب أصَل على اإليمان أو على الكفر؟

ماهر عبد هللا :طيب مشكور جدا أل علي ،معايا اْلل عبد البـاري هيكـل مـن سـوريا ،أل

عبد الباري ،أتفضل

عبد الباري هيكل :السَلم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ماهر عبد هللا :عليكم السَلم.

د .يوسف القرضاوي :وعليكم السَلم ورحمة هللا.

عبد الباري هيكل :كيف حالك فضيلة الشيخ؟
د .يوسف القرضاوي :بارك هللا فيك.

عبــد البــاري هيكــل :وهللا أنــا عنــدي ..ذكــر الشــيخ ببدايــة الكــَلم أنــه لمــا أعــرض أهــل مكــة

عـن دعــوة رسـول هللا -صــلى هللا عليـه وســلم -وعــدد أسـباب اإلعـراض قـام الرســول -كمــا

قال الشيخ -بالتفكير البشـري وبـدأ باختيـار البـدائل ،ومنهـا العـرض علـى القبائـل والـذهاب
إلــى المواســم .وقبائــل العــرب ،هــذا الكــَلم أظــن أن عليــه تعليــق كبيــر جــدا ،فــإذا لــم نأخ ـذ

باآليــات العامــة واْلدلــة العامــة التــي تؤكــد أن رســول هللا -صــلى هللا عليــه وســلم -وحــي
ُيوحى على الطريقة التي أمره بها ربـه ،لنأخـذ هـذا الـدليل الخـاص بالمسـألة إن كـان يتسـع
صدركم لهذا الحديث.

ماهر عبد هللا :اتفضل.

عبد الباري هيكل :فقد جاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري مـا نصـه :أخـرج الحـاكم

وأبو نعيم والبيهقي في الدّلئل بإسناد الحسن عن ابن عباس حدثني علـي بـن أبـي طالـب

قال" :لما أمر هللا نبيه أن يعرض نفسه على القبائل خرج وأنا معه وأبو بكـر إلـىِ منـى"..

إلــى آخــر الحــديث ،فهــذا نــص ص ـريح بــأن عــرض النبــي -صــلى هللا عليــه وســلم -علــى
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القبائــل إنمــا كــان بــأمر مــن هللا عــز وجــل ،ومنــه أّل يقتضــينا هــذا الكــَلم إلــى إعــادة ســيرة

الرسول -صلى هللا عليه وسـلم -علـى أنهـا مـنهج دعـوة ،مـنهج إلعـادة إحيـاء هـذه اْلمـة؟

وأرجــو أن أرشــدكم وأرشــد اْلخــوة المســتمعين إلــى كتــاب الــدكتور محمــد خيــر هيكــل الــذي

اســمه "الجهــاد والقتــال فــي السياســة الشــرعية" إصــدار دار البيــارق ،هــذا الكتــاب فيــه بحــث

شاف وواف عن موضـوع إقامـة الدولـة اإلسـَلمية ومنهـا عـاملوا الرسـول -صـلى هللا عليـه

وسلم -وطلب النصرة ،هذه النقطة اْلولى.

النقطــة الثانيــة لــألل مــاهر ..قــال بــأن ..فــي تعليقــه علــى موضــوع الـوّلء والبـراء ومــا أشــبه

ذلك ،واستنكر أنه قال كأن الكافر ملة أخـرى ،أقـول لـك :يـا أل مـاهر ،مـع اّلحتـرام نعـم،
الكف ــر مل ــة أخ ــرى ،ويوج ــد مل ــة اإلس ــَلم وم ــا دونه ــا مل ــة الكف ــر ،ومل ــة الكف ــر واّلس ــتعانة

بالكـافر سـؤال ،وأظــن أنـه أتــى بـبعض اللــبس اّلسـتعانة بالكــافر لـيس بإعطــاء السـبيل لهــم

على المسلمين

ولن يجعل هللا للكافرين على المسلمين سبيَل.
د .يوسف القرضاوي :المؤمنين.

عبد الباري هيكل :أرجو التعليق على ذلك ،والسَلم عليكم ورحمة هللا.

ماهر عبد هللا :طيب مشكور يا أل عبد الباري ،معايا اْلل سيدي محمـد ولـد عـويس مـن

قطر.

سيدي محمد ولد عويس :ألو ،السَلم عليكم.

ماهر عبد هللا :عليكم السَلم.

د .يوسف القرضاوي :عليكم السَلم.

سيدي محمد :حياك هللا يا فضيلة الشيخ.

د .يوسف القرضاوي :حياك هللا يا أل تفضل.

ســيدي محمــد :ســيدي فضــيلة الشــيخ ،أريــد أن أعــرف عــن تــاريخ الهجــري ،هــل الرســول -

صلى هللا عليه وسلم-

في معاهداته وفي شؤون رعيته اليومية كان يستخدم هذا التاريخ أم ّل؟
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مــاهر عبــد هللا :طيــب مشــكور يــا أل ولــد عــويس شــك ار لــك .ســيدي ،مــا حكــم الشــرع فــي

اّلحتفال بهذه المناسبات؟ كان سؤال اْلل خالد.
د .يوسف القرضاوي :نعم؟

ماهر عبد هللا :ما حكم الشرع في اّلحتفال بهكذا مناسبات ..عاشوراء؟

د .يوس ــف القرض ــاوي :م ــا معن ــى ..اّلحتف ــال؟ إحن ــا ..إحن ــا بننته ــز ه ــذه الف ــرص لن ــذكر
المســلمين بمعــان إســَلمية والتــذكر لــنعم هللا تعــالى أمــر مشــروع ،الق ـرآن يقــول( :يــا أيهــا

الذين آمنوا اذكروا نعمة هللا عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنـودا لـم تروهـا)

ف ــي غ ــزوة اْلي ــة الخن ــدق( ،واذك ــروا إذ أن ــتم قليـ ـل مستض ــعفون ف ــي اْلرض تخ ــافون أن
يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم)( ،يا أيها الذي آمنوا اذكـروا نعمـة هللا علـيكم إذ هـم قـوم أن
يبســطوا إلــيكم أيــديهم فكــف أيــديهم عــنكم) ..إلــى آخـره ،تــذكر نعــم هللا تعــالى فــي اْلحــداث

المختلفــة هــذا أمــر مشــروع ،وبعــدين إذا كــان بعــض المســلمين -لألســف -بيحتفل ـوا ب ـرأس
الســنة الميَلديــة ،فلمــاذا ّل يحتفلــون بـرأس الســنة الهجريــة؟ هــذا العــام الهجــري ،ونحــن فــي

الحقيقة ّل نحتفل بذكرى الهجرة ،وإنما نحتفل بالعام الهجـري ،وقـد جـرت عـادة المسـلمين،

أن ف ــي أول الع ــام الهج ــري أن يتح ــدثوا ع ــن هجـ ـرة الرس ــول -ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم -وّل

يتحــدثوا عنهــا فــي ربيــع ،وهــذا أمــر ّلّ ..ل بــأس بــهْ ،لنــه لــيس فــي ذلــك نــص ،التــذكير
بأحــداث الســيرة النبويــة وبمجريــات هــذه الســيرة وأحــداثها الكبــرى أمــر مشــروع ..وّل شــك،

والهجـ ـرة ه ــي م ــن أعظ ــم اْلح ــداث ،واْلل الل ــي بيس ــأل :ه ــل ك ــان الرس ــول بيكت ــب ت ــاريخ

هجــريْ ،ل ،التــاريخ الهجــري ،إنمـا حــدث فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب ،هــو الــذي استشــار
الصــحابة ،إنــه يجعل ـوا للمســلمين تاريخــاْ ،لنــه كــانوا يقولـوا ..ســنة الفيــل ..ســنة كــذاْ ،ل..

ّلزم ،وكــان مــن توفيــق هللا تعــالى لهــم إنهــم اختــاروا تــاريخ المســلمين بــأن يبــدأ مــن هج ـرة

الرسول -عليه الصَلة والسَلم -هناك بعض المسلمين في بعض البَلد مثَل في ليبيا…

اختــاروا ْل ،قــالوا نجعــل الوفــاة ..يبــدأ التــاريخ بالوفــاة ،بــدل مــا نقــول هــاء يقولـوا واو ،طــب
لماذا هذا؟ المسـلمين ،والصـحابة ،وعلـي ابـن أبـي طالـب ،وعمـر بـن الخطـاب اختـاروا أن

يبــدءوا بهــذاْ ،لن هــو وقــت إقامــة المجتمــع المســلم فــي المدينــة وإقامــة الدولــة اإلســَلمية
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وملئـت الكتـب والتـواريخ
وإقامة سلطان اإلسَلم في هذا البلد فهو أصبح هذا أمر معروف ُ
بســنة كــذا هج ـرة ،وهــذا تُــوفي ســنة كــذا هجريــة ،وولــد ســنة كــذا هجريــة ،وولــد ســنة كــذا

هجريــة ،فلمــاذا نغيــر؟ ّلشــك أن المســلمين وعمــر كــانوا مــوفقين فــي اختيــار هــذا التــاريخ.

نعم.

ماهر عبد هللا :هل تريد أن تعلق على قصة أبو طالب؟
د .يوسف القرضاوي :نعم؟

ماهر عبد هللا :أبو طالب.

د .يوسف القرضاوي :هذا أمر يعني فيه خَلف بين الشيعة والسنة فـي هـذا ،والثابـت فـي

الصــحيحين أنــه النبــي -عليــه الصــَلة والســَلم -عــرض علــى أبــي طالــب أن يشــهد أن ّل
إله إّل هللا ،ولكنه يعني وهو ..وظل عنده ،هـو يقـول لـه :كـذا ،وأبـو جهـل يقـول لـه :علـى
ملة عبد المطلب ،فآخر ما قال قال على ملة عبد المطلب ،قال له :قلهـا كلمـة أحـاج لـك

بها عند هللا يوم القيامة وأشفع لك بها عند هللا يوم القيامـة فـرفض ..وهـذا ،وده يعنـي كمـا

قلت من حكمة هللا تبارك وتعالى ،إنه رغم كفره ظل يدافع عنهم ودفاعه عنه وهـو مشـرك
نفعــهْ ،لن أبــا طالــب كانــت ..كــان هــذا يعنــي مــن أســباب إن ق ـريش جعلــت لــه احت ارمــا

ومكانة على ..على دينهم ،وجاء في أكثر من حـديث إن هـذا جعلـه مـن أخـف أهـل النـار

عــذابا ،الشــيعة يقولــون غيــر ذلــك ،حــديث بحيــرى هــذا يعنــي الكثيــر مــن المحققــين شــككوا
يعني فيه بحيرى الراهب ،فيعني على كل حال أنا ّل أحـب أن أثيـر اْلمـور الخَلفيـة بـين

السنة والشيعة فـي هـذه اْلحـداث ،عنـدنا مـا صـح مـن اْلحاديـث أن أبـا طالـب مـات علـى

الشرك ،وهذا وهللا يعز علي ،وأنا ..كنت أحب أن يمـوت مسـلما ،ولكـن هـذا قـدر هللا عـز

وجــل ،وهــذا أمــر يعنــي البحــث فيــه ّل ُيجــدي ،يعنــي هــو إذا كــان يعنــي مــؤمن كمــا يقــول
الشــيعة أو كــذا ،هــو هيأخــذ جـزاءه عنــد هللا كمــا يعلــم هللا عــز وجــل ،وكَلمنــا ّل يغيــر مــن
الواقع شيئا.

ماهر عبد هللا :وهللا أرحم ،وأعدل ،وأحكم.

طيب اْلل عبد الباري هيكل يقول :إن الرسول  يعني أُمر.
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د .يوســف القرضــاوي :مــا عنــدنا مــانع إحنــا نقــول الرســول ..إحنــا المشــكل إحنــا الــذي أنــا

أعارضه أيـه أن نقـول إن الرسـول كـان فـي كـل خطـوة مـن خطواتـه ّل يمشـي إّل بـالوحي،

ْل ،هــو فيــه أمــر عــام بــأن يعــرض نفســه علــى القبائــل وأن كــذا ،إنمــا طــب يعــرض نفســه

علــى القبيلــة دي أمتــي والقبيلــة دي أمتــي ويــروح كــذا ،هــذه كــان بيتصــرف فيهــا الرســول
بعقله واجتهادهْ ،لنه لم يكن آلة ،يعني ْل ،ولماذا اختاره هللا يعني من هذا المعدن الثمين

ويحمل هذا العقل الكبير؟ فهو يخطـط التخطـيط البشـري ،ويـدبر التـدبير البشـري ،والـوحي

يأتي في الوقت المناسب ويأمره ،فيعني ُيطيع.

ماهر عبد هللا :أمـا تعليـق اْلل عبـد البـاري علـى موضـوع الملـة ،أنـا قصـدت يعنـي مـن..
من جنس آخر ..خطأ مطبعي طبعا ملة أخـرى وديـن آخـر ،ولكـن كـان السـؤال أنـه يعنـي
بأعتبرهم كأنهم جنس آخر اْلصـل فـي التعامـل معهـم أنـه حـرام وّلبـد منـه ..مـن الخـروج،

أما إنهم دين آخر وملة أخرى فقطعا لن نختلف على هذه.

اْلل عــادل مــن الســعودية مــع مجموعــة مــن اْلخــوة يســألون يعنــي هنــاك كــَلم كثيــر أنــه

الرسول   -عندما خرج من ..مكة خرج ليَل ولـم يـره مـن المشـركين أحـد ،الـبعض يقـول

أنــه تلــى آيــة مــن الق ـرآن حجبــت عنــه أعــين المشــركين ،يريــد أن يعــرف اْلل عــادل مــن

السعودية ما هي اآلية؟ وهل يمكن استخدامها؟

د .يوسف القرضاوي :يقولـون إنـه قـ أر سـورة ياسـين حتـى وصـل إلـى قولـه تعـالى( :وجعلنـا

مــن بــين أيــديهم ســدا ومــن خلفهــم ســدا فأغشــيناهم فهــم ّل يبصــرون) قــالوا إنــه وصــل لهــذه

اآليــة ،فلــم يبصــروا وحثــى الت ـراب علــى ر وســهم ،هكــذا جــاء يعنــي فــي كتــب الســيرة ،وّل

أدري يعني قوة سند هذا اْلمر.

ماهر عبد هللا :طيب ،اْلخت رجاء محمـد غريـب مـن ..مـن سـوريا تقـول :السـَلم علـيكم،
الرجــاء التعليــق والــرد علــى مــن يــتهم الرســول -صــلى هللا عليــه وســلم -بأنــه هــرب م ــن
مسؤوليته ،وأنه بالتالي جبـان ،يعنـي أمـا كـان اْلولـى أن ..أن يقـف ..أن يصـمد فـي مكـة

وأن يقاوم في مكة؟!

د .يوسف القرضاويْ :ل ،يعني ليس من الضروري ،يا أخي الشاعر يقول:
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وإذا البَلد تنكبت لك حالها فدع البَلد وأسرع التحويَل

ليس المقام عليك فرضا واجبا في موطن يدع العزيز ذليَل

والشاعر آخر يقول:

بَلد هللا واسعة فضاها ورزق هللا في الدنيا فسيح

فقل للقاعدين على هوان إذا ضاقت بكم أرض فسيحوا

فَل العقل وّل المنطق وّل الدين يقول لك تبقى في بلد أُغلقت قلوب أهلهـا ،الـبَلد اْلخـرى:
(يا عبادي الذين آمنوا إني أرض واسعة فإياي فاعبدون) ،فلماذا يبقى؟ ولكـن لـيس معنـى

الكتاب الكـويتيين إن الرسـول فشـل فـي العهـد المكـي ،وهـذا كـَلم يعنـي
هذا ما قاله بعض ُ
خطير ونرفضه تماما ،العهد المكي هو الذي أسس للعهد المدني ،والرسول في عهد مكـة
ربــى الجيــل اْلول الــذي حمــل اإلســَلم علــى ..علــى ..علــى كاهلــه ،دار اْلرقــم بــن أبــي

اْلرقــم ،العهــد المكــي هــو عهــد التأســيس ،ونــزل فيــه ح ـوالي  80ســورة مــن الق ـرآن الك ـريم،
وأســس للعهــد المــدني والتشـريع المــدني ،وظــل الرســول ثَلثــة عشــر عامــا يربــي هــذا الجيــل

اْلول الذي حمل اإلسَلم في ..فيما بعد ،فلوّل العهد المكي ما قام العهـد ..العهـد المـدني

تكميل للتأسيس الذي تم في العهد المكي ،فَل ُيقـال إن الرسـول هـرب ،لـم يكـن هروبـاّ ،ل
بـالعكس ،ده كـان أمـ ار مخططـا ،ولـم يكـن كمـا يعنــي قيـل مـثَل إنـه كـان بيبحـث عـن حيــاة

أري ــح ْل ،م ــش مس ــألة حي ــاة أري ــح ،ده يبح ــث ع ــن أرض خص ــبة يس ــتطيع أن يب ــذر فيه ــا

البــذور فتــؤتي أكلهــا كــل حــين بــإذن ربهــا ،أن يجــد قاعــدة صــلبة يبنــي عليهــا ،فوجــدها فــي
هذه الدار دار الهجرة ودار اإلسَلم الجديدة في يثرب حيث هؤّلء الـذين سـماهم فيمـا بعـد

أنصار هللا اْلوس والخزرج.

ماهر عبد هللا :سؤال من اْلل أبو محمـد ّلرجـو مـن المغـرب يسـأل :قـال صـلى هللا عليـه

وســلم" :أنــا بــريء مــن كــل مســلم يقــيم بــين أظهــر المشــركين" ،فمــا حكــم الهج ـرة مــن أجــل
الدنيا؟ سؤال آخر من اْلل حسام مصطفي :هل تكون هجرتنا نحن المسـلمين المهـاجرين

إلى أميركا وكندا حراما؟ هل تدخل في نطاق "فهجرته إلى ما هاجر إليه"؟
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د .يوس ــف القرض ــاوي :أوّل ،الح ــديث "أن ــا ب ــريء م ــن ك ــل "..ه ــذا ض ــعفه يعن ــي بع ــض

العلماء ،وحتى الذين حسنوه أو صححوه قالوا :إن المقصود به الذي يقيم بـين المشـركين،

يقـ ـيم ب ــين أظه ــر المش ــركين ف ــإذا ُقت ــل أو أص ــابه المس ــلمون حينم ــا يغي ــرون عل ــى ب ــَلد
المشركين هو بريء من دمه ّل يتحمل ديته ،وهذا جاء في هذا اْلمـر ،إنـه إذا كـان واحـد
عايش والمسلمون ّل يعرفونه ودخلوا وقاتلوا هؤّلء وكان واحد مسلم كيف نعرفه؟ فهذا هو

المقصود.

أمــا الهجـرة إلــى ديــار الكفــر إحنــا عرضــنا لهــذا فــي حلقــات ســابقة ،وقلنــا إذا كــان مــن وراء
هــذه الهج ـرة فائــدة للــدعوة اإلســَلمية أو لتقويــة الوجــود اإلســَلمي ،تقويــة المســلمين أهــل

الــبَلد الموجــودين هنــاك ،فَلبــد مــن هــذا ،المســلمين لــم ..لــم يقف ـوا عنــد ..مــا الــذي يعنــي
أدخل البَلد اإلسَلمية المختلفة في اإلسَلم؟ مش هجرة المسلمين إليها؟!

كيف دخل المسلمون في ماليزيا ،وفي إندونيسـيا ،وفـي الفلبـين ،وفـي كثيـر مـن بـَلد آسـيا

وإفريقيــا إلــى اإلســَلم؟ بهج ـرة المســلمين ،وكــانوا حينمــا هــاجروا ..أقليــة ،ولكــن كثــرهم هللا،

ودخــل مــن أهــل الــبَلد معهــم الكثيــرون فأصــبحوا بعــد ذلــك يكونــون أغلبيــة ،فبهــذه الهج ـرة
انتشر اإلسَلم ،المهم إن اإلنسان ّل يهاجر إّل إذا كان وراء الهجـرة هـدف ،وإذا كـان فـي

دار الهجرة أو في أرض الهجـرة قـاد ار علـى أن يحـافظ علـى دينـه وديـن أهلـه وذ ارريـه ،أمـا

إذا خاف على دينه أن يضـيع هنـاك فأنـا قلـت لألخـوة حينمـا ذهبـت إلـى أميركـا فـي أوائـل
السبعينيات" :من لم يستطع منكم أن يحافظ على دينه ودين أوّلده فليبدأ رحلة العودة مـن

الغد" ،هذا هو واجب المسلم.

ماهر عبد هللا :سيدي ،شكر هللا لك وجـزاك هللا خيـ ار ،أع ازئـي ،لـم يبـق لـي إّل أن أشـكركم

وأشــكر باســمكم فضــيلة العَلمــة الــدكتور القرضــاوي علــى حســن اســتماعكم وعلــى حســن
مشاركته.

إلى أن نلقاكم في اْلسبوع القادم تحية مني ،والسَلم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
ــــــــــــ
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الرسول  وأبو بكر في الغار
قال ابن إسحاق (فلما أجمع رسول هللا  الخروج أتى أبا بكر بن أبي قحافـة فخرجـا مـن
خوخة ْلبي بكر في ظهر بيته ثم عمدا إلى غار بثـور  -جبـل بأسـفل مكـة فـدخَله وأمـر
أبو بكر ابنه عبد هللا بن أبي بكر أن يتسـمع لهمـا مـا يقـول النـاس فيهمـا نهـاره ثـم يأتيهمـا

إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر ،وأمر عامر بن فهيرة مـوّله أن يرعـى غنمـه

نهاره ثم يريحها عليهما ،يأتيهما إذا أمسى في الغار .وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهمـا

من الطعام إذا أمست بما يصلحهما.

قال ابن هشام  :وحدثني بعض أهل العلم أن الحسن بن أبي الحسن البصري

قــال انتهــى رســول هللا  وأبــو بكــر إلــى الغــار لــيَل ،فــدخل أبــو بكــر رضــي هللا عنــه قبــل
رسول هللا  فتلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حية يقي رسول هللا  بنفسه).
الذين قاموا بشؤون الرسول  في الغار

قال ابن إسحاق ( :فأقام رسول هللا  في الغار ثَلثـا ومعـه أبـو بكـر وجعلـت قـريش فيـه

حين فقدوه مائة ناقة لمن يرده عليهم.

وكان عبد هللا بن أبي بكر يكون في قريش نهاره معهم يسـمع مـا يـأتمرون بـه ومـا يقولـون

في شأن رسول هللا  وأبي بكر ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر.

وكــان عــامر بــن فهي ـرة مــولى أبــي بكــر رضــي هللا عنــه يرعــى فــي رعيــان أهــل مكــة ،فــإذا

أمســى أراح عليهمــا غــنم أبــي بكــر فاحتلبــا وذبحــا ،فــإذا عبــد هللا بــن أبــي بكــر غــدا مــن

عنــدهما إلــى مكــة ،اتبــع عــامر بــن فهي ـرة أث ـره بــالغنم حتــى يعفــي عليــه حتــى إذا مضــت
الثَلث وسـكن عنهمـا النـاس أتاهمـا صـاحبهما الـذي اسـتأجراه ببعيريهمـا وبعيـر لـه وأتتهمـا
أســماء بنــت أبــي بكــر رضــي هللا عنهمــا بســفرتهما ،ونســيت أن تجعــل لهــا عصــاما فلمــا
ارتحَل ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام فتحل نطاقها فتجعله عصـاما ،ثـم علقتهـا

به).

لم سميت أسماء بذات النطاقين
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فكان يقال ْلسماء بنت أبي بكر ذات النطاق لذلك.

قال ابن هشام  :وسمعت غير واحد من أهل العلـم يقـول ذات النطـاقين .وتفسـيره أنهـا لمـا

أرادت أن تعلق السفرة شقت نطاقها باثنين فعلقت السفرة بواحد وانتطقت باآلخر.
راحلة النبي صلى هللا عليه وسلم

قال ابن إسحاق ( :فلما قرب أبو بكر رضي هللا عنه الراحلتين إلـى رسـول هللا  قـدم لـه

أفضلهما ،ثم قال اركب فـداك أبـي وأمـي ق فقـال رسـول هللا  " إنـي ّل أركـب بعيـ ار لـيس
لي " .قال فهي لك يا رسول هللا بأبي أنت وأمـي ،قـال " ّل ،ولكـن مـا الـثمن الـذي ابتعتهـا

بـه " ؟ قــال كــذا وكــذا ،قــال " قــد أخــذتها بــه " ،قــال هــي لــك يــا رســول هللا .فركبــا وانطلقــا.
وأردف أب ــو بك ــر الص ــديق رض ــي هللا عن ــه ع ــامر ب ــن فهيـ ـرة مـ ـوّله خلف ــه ليخ ــدمهما ف ــي

الطريق).

حديث الغار

وهو غار في جبل ثور ،وهو الجبل الذي ذكره في تحريم المدينة ،وأنها حرام ما بين عير

إلى ثور وهو وهم في الحديث ْلن ثو ار من جبال مكة ،وإنما لفظ الحديث عنـد أكثـرهم مـا
بين عير إلى كذا ،كان المحدث قد نسي اسم المكان فكنى عنه بكذا.

وذكر قاسم بن ثابت في الدّلئل فيما شـرح مـن الحـديث أن رسـول هللا  -  -لمـا دخلـه
وأبو بكر معه أنبت هللا على بابه الراءة قال قاسم وهي شجرة معروفة فحجبـت عـن الغـار

أعين الكفار.

وقــال أبــو حنيفــة الـراءة مــن أغــَلث الشــجر وتكــون مثــل قامــة اإلنســان ولهــا خيطــان وزهــر

أبيض تحشى به المخاد ،فيكون كالريش لخفته ولينه ْلنه كالقطن أنشد:
ترى ودك الشريف على لحاهم

كمثل الراء لبده الصقيع

وفي مسند البزار  :أن هللا تعالى أمر العنكبوت فنسجت على وجه الغار وأرسل حمـامتين
وخشيتين فوقعتا على وجـه الغـار وأن ذلـك ممـا صـد المشـركين عنـه وأن حمـام الحـرم مـن

نسل تينك الحمامتين وروي أن أبا بكر  -رضي هللا عنه حين دخلـه وتقـدم إلـى دخولـه -
قبل رسول هللا  -  -ليقيه بنفسه رأى فيه جح ار فألقمـه عقبـه لـئَل يخـرج منـه مـا يـؤذي
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رسول هللا  وفي الصحيح عـن أنـس قـال قـال أبـو بكـر  -رضـي هللا عنـه  -لرسـول هللا

 - وهمــا فــي الغــار (لــو أن أحــدهم نظــر إلــى قدمــه لرآنــا ،فقــال لــه رســول هللا  " مــا

ظنــك بــاثنين هللا ثالثهمــا) وروي أيضــا أنهــم لمــا عمــي علــيهم اْلثــر جــاءوا بالقافــة فجعل ـوا
يقفون اْلثر حتى انتهوا إلى باب الغار وقد أنبت هللا عليه ما ذكرنا في الحديث قبل هذا،

فعندما رأى أبو بكر رضي هللا عنه القافـة اشـتد حزنـه علـى رسـول هللا  -  -وقـال (إن

قتلت فإنما ،أنا رجل واحد وإن قتلـت أنـت هلكـت اْلمـة فعنـدها قـال لـه رسـول هللا ّ " ل
تحزن إن هللا معنا) " ،أّل ترى كيف قال ّل تحزن ولم يقل ّل تخف ؟

ْلن حزنــه علــى رســول هللا   -شــغله عــن خوفــه علــى نفســه وْلنــه أيضــا رأى مــا نــزل
برسول هللا  من النصـب وكونـه فـي ضـيقة الغـار مـع فرقـة اْلهـل ووحشـة الغربـة وكـان

أرق الناس علـى رسـول هللا  وأشـفقهم عليـه فحـزن لـذلك وقـد روي أنـه قـال (نظـرت إلـى

قدمي رسول هللا   -في الغار وقد تفطرتا دما ،فاستبكيت ،وعلمت أنـه عليـه السـَلم لـم
يكن تعود الحفاء والجفوة) وأما الخوف فقد كان عنده من اليقين بوعد هللا بالنصر لنبيه.

ما يسكن خوفه وقول هللا تعالى  :فأنزل هللا سكينته عليه قال أكثر أهل التفسير يريد على
أبي بكر وأما الرسول فقد كانت السكينة عليه وقوله "وأيده بجنود لم تروها" الهاء فـي أيـده

راجعــة علــى النبــي والجنــود المَلئكــة أنزلــه عليــه فــي الغــار فبشــروه بالنصــر علــى أعدائــه

فأيــده ذلــك وق ـواه علــى الصــبر [ و ] قيــل أيــده بجنــود لــم تروهــا ،يعنــي  :يــوم بــدر وحنــين
وغيرهما من مشاهده وقد قيل الهاء راجعة على النبي عليه السـَلم فـي الموضـعين جميعـا
وأبو بكر تبـع لـه فـدخل فـي حكـم السـكينة بـالمعنى ،وكـان فـي مصـحف حفصـة فـأنزل هللا

ســكينته عليهمــا ،وقيــل إن حــزن أبــي بكــر كــان عنــدما رأى بعــض الكفــار يبــول عنــد الغــار

فأشــفق أن يكون ـوا ق ـد رأوهمــا ،فقــال لــه النبــي ّ( " ل تحــزن فــإنهم لــو رأونــا لــم يســتقبلونا
بفروجهم عند البول وّل تشاغلوا بشيء عن أخذنا) " ،وهللا أعلم.
معية هللا مع رسوله وصاحبه

وانتبه أيها العبد المـأمور بتـدبر كتـاب هللا تعـالى لقولـه (إذ يقـول لصـاحبه ّل تحـزن إن هللا

معنا) [ التوبة  ] 40كيف كان معهما بالمعنى ،وباللفظ أما المعنـى فكـان معهمـا بالنصـر
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واإلرفــاد والهدايــة واإلرشــاد وأمــا اللفــظ فــإن اســم هللا تعــالى كــان يــذكر إذا ذكــر رســوله وإذا
دعي فقيل يا رسول هللا أو فعل رسول هللا ثم كان لصاحبه كذلك يقال يا خليفة رسول هللا

وفعل خليفة رسول هللا فكان يذكر معهما ،بالرسالة وبالخَلفة ثم ارتفع ذلك فلم يكـن ْلحـد

من الخلفاء وّل يكون

ــــــــــــ
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السابقون األولون من المهاجرين
مضى رسول هللا صلى عليه وسلم بأمر هللا ،رغم ما لقي مـن قومـه مـن الخـَلف واْلذى،

فآمنت به خديجة بنت خويلد ،وصدقت بما جاءه مـن هللا ،وآزرتـه علـى أمـره ،وكانـت أول
من آمن باهلل وبرسوله ،وصدقت بما جاء به ،فخفف هللا بذلك عن نبيه ّ ل يسمع شيئا

مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له ،فيحزنه ذلك ،إّل فرج هللا عنه بها إذا رجع إليها تثبته

وتخفف عليه ،وتصدقه وتهون عليه أمر الناس ،رحمها هللا تعالى.1

قـال ابــن إسـحاق  ' :ثــم كــان أول ذكـر مــن النـاس آمــن برســول هللا صـلى هللا عليــه وســلم،
وصــلى معــه وصــدق بمــا جــاء مــن هللا تعــالى ،علــي بــن أبــي طالــب بــن عبــد المطلــب ابــن
هاشــم ،رضـوان هللا وســَلمه عليــه ،وهــو يومئــذ ابــن عشــر ســنين ،ونعمــة هللا أنــه كــان فــي

حجر رسول هللا  قبل اإلسَلم.2

أخــرج الحــافظ أبـو الحســن الطرابلســي عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت  :خــرج أبــو بكــر
رضي هللا عنـه يريـد رسـول هللا – وكـان لـه صـديقا فـي الجاهليـة -فلقيـه ،فقـال  :يـا أبـا
القاسم أفقدت من مجالس قومـك واتهمـوك بالعيـب آلبائهـا وأمهاتهـا ،فقـال رسـول هللا : 

إني رسول هللا أدعوك إلى هللا ،فلما فرغ من كَلمه أسلم أبو بكر ،فانطلق عنه رسـول هللا

 ومــا بــين اْلخشــبين 3أحــد أكثــر ســرو ار منــه بإســَلم أبــي بكــر ،ومضــى أبــو بكــر ف ـراح
لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد هللا والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص فأسـلموا ،ثـم

جاء  ...بعثمان بن مظعون ،وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عـوف ،وأبـي سـلمة

بن عبد اْلسد ،واْلرقم بن أبي اْلرقم فأسلموا رضي هللا عنهم.4
 -1الصاحب والمصحوب:

لقد آثر هللا تعالى رسوله  بنعمـه بالقـدر الـذي يجعلـه أهـَل لحمـل رايتـه والتحـدث باسـمه

بل ويجعله أهَل ْلن يكون خاتم رسله ،ومن ثم كان فضل هللا عليه عظيمـا ،جعلـت أفئـدة
الناس تهوي إليه ،وترى فيه المصحوب المربي والمعلم ،والصديق؛ مما جعل سادة قـريش
يسارعون إلى كلماته ودينه " :أبـو بكـر" و"طلحـة" "والزبيـر" و"عثمـان" و"عبـد الرحمـان بـن
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عوف" و"سعد بن أبي وقاص" متخلـين بهـذه المسـارعة المؤمنـة عـن كـل مـا كـان يحـيطهم

بــه قــومهم مــن مجــد وجــاه ،متقبلــين –فــي نفــس الوقــت -حيــاة "تمــور مــو ار شــديدا باْلعبــاء
وبالصعاب وبالصراع".

مــا الــذي جعــل ضــعفاء قومــه يلــوذون بحمــاه ويهرعــون إلــى رايتــه ودعوتــه وهــم يبصــرونه

أعزل من المال ومن السَلح ينزل به اْلذى ويطارده الشر في تحد رهيب ،دون أن يملـك

عليه الصَلة والسَلم له دفعا ؟ ! ما الذي جعل جبار الجاهلية –عمر بن الخطاب -وقد
ذهب ليقطف رأسه العظيم بسيفه -يعود ليقطف بنفس السيف ر وس أعدائه ومضـطهديه

!

ما الذي جعل المؤمنين به يزيدون وّل ينقصون ومن حوله يلتفون ،وهو الـذي يهتـف فـيهم

صباح مساء ّل أملك لكم نفعا وّل ض ار وّل أدري ما يفعل بي وّل بكم.
ما الذي مأل قلوبهم يقينا وعزما ؟!

إنه محمد بن عبـد هللا رسـول هللا  المصـحوب ،أروا طهـره وعظمتـه ،وأمانتـه واسـتقامته،

وشــجاعته وســموه وحنانــه ،أروا عقلــه وبيانــه ،أروا ســمو الحيــاة يســري فــي أوصــال قلــوبهم

عن ــدما ب ــدأ رس ــول هللا  يف ــيض عليه ــا م ــن قلب ــه المرح ــوم برحم ــة هللا ونبوت ــه .أروا ذل ــك
وأضــعافه ّل مــن وراء قنــاع بــل مواجهــة وتمرســا وبصـ ار وبصــيرة .فكــانوا الصــاحبين ،بحــق

حملــوا مب ــادت ال ــدعوة ،وعبي ــر ال ــدعاة ،وص ــدق التع ــاليم وعظ ــة المعلم ــين ون ــور الرس ــالة،
ورحمة الرسول الكريم صلى هللا عليـه وسـلم .فكـانوا النـواة اْلولـى لبنـاء جماعـة المسـلمين،

علــيهم قامــت أمــة اإلســَلم دعــوة ودولــة ،حموهــا بأنفســهم وبــأموالهم وبــذلوا فــي ســبيلها كــل

غال ورخيص.

والعلماء أمناء الرسل وورثتهم ،ورثوا الصحبة وفقه التربية يربون ويعلمـون فـي كـل عصـر

ومصــر مــا ورثــوه عــن رســول هللا  مــن أخــَلق رفيعــة وســمات جليلــة ،فيعلمــون بالقــدوة
والشـ ــهود بـ ــين ظه ارنـ ــي النـ ــاس يضـ ــيء ظَلمهـ ــم وتفـ ــيض قلـ ــوبهم رحمـ ــة باْلمـ ــة صـ ــب ار
ومصابرة.

 -2كيف أثمرت الصحبة ؟
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آمن الصحابة اْلولون برسول  وكانت المحاضن التربويـة أسـاس البنـاء فـي دار اْلرقـم
بــن أبــي اْلرقــم تلقـوا اإليمــان غضــا طريــا يتلــو مــا أنــزل إلــيهم مــن ربهــم مــن اآليــات وهــي

حديثــة عهــد مــن هللا تغــرس اإليمــان فــي القلــوب وتــزرع اْلمــل فــي اْلنفــس ذك ـ ار وتعلمــا
ومدافعـة للواقــع المسـتبد بكــل مـن يقــول ربــي هللا ،صـدقا وتصــديقا ،شـرفا واعتـ از از باّلنتمــاء
إلى هذه الدعوة المحمدية ،استيعابا وفهما ودعوة وجهادا وفتحا.
 -3السابقون األولون :

علمنــا ربنــا الكبيــر المتعــال أن ن ـدعو للســابقين ونحــبهم ونجلهــم ْلنهــم كــانوا بحــق الوعــاء
ال ــذي ح ــوى ال ــدين ودافعـ ـوا عن ــه ،ب ــذلوا ف ــي س ــبيله المه ــج والمق ــل ،هج ــروا الم ــال والبن ــين

والعشـيرة ،أقبلـوا علــى ربهـم إقبــاّل منقطـع النظيــر ،فهـم ســادة هـذه اْلمــة وزهرتهـا فاســتحقوا

بــذلك شــرف الســبق والســمو ،يقــول هللا تعــالى يعلمنــا "للفقـراء المهــاجرين الــذين أخرجـوا مــن
ديـ ــارهم وأم ـ ـوالهم يبتغـ ــون فضـ ــَل مـ ــن هللا ورض ـ ـوانا وينصـ ــرون هللا ورسـ ــوله ،أولئـ ــك هـ ــم

الصــادقون ' (الحشــر ،اآليــة  )8ويقــول ســبحانه ع ــز وجــل  :والــذين جــاءوا مــن بع ــدهم
يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وّل تجعل فـي قلوبنـا غـَل للـذين آمنـوا
ربنا إنـك ر وف رحـيم" (الحشـر ،اآليـة  .)10وهـذه الصـورة النظيفـة الرضـية الواعيـة تبـرز

أهم مَلمح التابعين كمـا تبـرز أخـص خصـائص اْلمـة المسـلمة علـى اإلطـَلق فـي جميـع

اْلوطان واْلزمان.

ه ـؤّلء الــذين يجيئــون بعــد المهــاجرين واْلنصــار ســمة نفوســهم أنهــا تتوجــه إلــى ربهــا فــي
طلب المغفرةّ ،ل لذاتها ولكن كذلك لسلفها للـذين سـبقوا باإليمـان ،وفـي طلـب بـراءة القلـب

عن الفعل للذين آمنوا على وجه اإلطَلق ،ممن يربطهم معهم رباط اإليمان ،مـع الشـعور

برأفة هللا ورحمته ودعائه بهذه الرحمة وتلك الرأفة "ربنا إنك ر وف رحيم".5
 -4دعاء الرابطة :

السابقون اْلولون من المؤمنين مدحهم هللا تعالى في كتابه ونالوا محبة خاصة من رسوله
 م ــن أص ــحابه رضـ ـوان هللا عل ــيهم ،وه ــذه المحب ــة تس ــري إل ــى ك ــل م ــؤمن ّل تحجب ــه ّل

اْلمصار وّل اْلزمان تنتظم في عقد الوّليـة بـين المـؤمنين" .تتجلـى اآلصـرة القويـة الوثيقـة
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التــي تـربط أول هــذه اْلمـة بآخرهــا ،وآخرهــا بأولهــا ،فــي تضــامن وتكافــل وثـواب وتعــاطف
وش ــعور  ....وش ــيجة القرب ــى العميق ــة الت ــي تتخط ــى الزم ــان والمك ــان والج ــنس والنس ــب،
وتســتقر وحــدها فــي القلــوب ،تحــرك المشــاعر خــَلل القــرون الطويلــة ،فيــذكر المــؤمن أخــاه

المــؤمن بعــد القــرون المتطاولــة كمــا يــذكر أخــاه الحــي ،فــي إع ـزاز وك ارمــة وحــب ويحســب
السلف حساب الخلف ،ويمضي الخلف على آثار السلف ،صفا واحدا وكتيبة واحدة علـى

مـ ـرار الزم ــان واخ ــتَلف اْلوط ــان ،تح ــت اري ــة هللا تغ ــذ الس ــير ص ــعدا إل ــى اْلف ــق الكـ ـريم

متطلعة إلى ربها الواحد الر وف الرحيم".6

هذه هي قافلة اإليمان ،الموكب النوراني والعقد الفريد الغالي ،هذا هو وعاء اإليمـان وإنهـا

لعائلة كريمة إنه لدعاء كريم.

 -5الدروس والعبر :

هؤّلء هم السابقون اْلولون من المهاجرين ،أول من صدق رسول هللا  وأول من صلى

من اْلمة المحمدية ،وفي قصصهم عبر ْلولي اْللباب نذكر منها :

 -1دور المرأة المؤمنة في تحمل أعباء الدعوة ،فقد كانت خديجة رضـي هللا عنهـا الملجـأ
الــدافئ الــذي يخفــف عــن رســول هللا  أبنــاء ق ـريش ومكرهــا وتعنتهــا وجهلهــا و كــذا فــإن
أزواج الدعاة يمثلن المحضن الذي يـأوي إليـه الـداعي الصـادق بعـد مكابـدة الواقـع ومعانـاة

النــاس وابــتَلء الظــالمينْ .لنــه إذا اســتقر اإليمــان بالقضــية العظمــى قضــية تبليــغ الرســالة
في قلب المرأة ،فلنعلم أنها يمكن أن تيسر لزوجها كثي ار مما عسر ،وتهون عليه كثي ار مما

عظم ،وتجعله دائم العطاء.

 -2العناية باْلطفال والصغار ،تربـى سـيدنا علـي كـرم هللا وجهـه فـي كنـف رسـول هللا 
منذ صغره وكان أول ذكر أسلم ،فقد كان عمره عشر سنين.

إن العناية باْلطفال والشباب ْلمانة عظيمة ،بواسطتها يرسخ اإليمان في القلوب ،وتتقوى
العقيــدة فــي اْلفئــدة ،فهــذا رســول هللا  يــولي ابــن عمــه عنايــة كبــرى ،ويعلمــه الصــَلة،
ويتابع ــه ويجالس ــه حت ــى يس ــتوي ع ــوده ويخ ــرج من ــه الرج ــل المجاه ــد ،وال ــولي المجاه ــد،

والخليفة العادل رضي هللا عنه.
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ّل بد للحركة اإلسَلمية من إيَلء اّلهتمام اْلكبر باْلطفال فإنهم أمل اْلمة ومستقبلها.

 -3أثــر الصــحبة الصــالحة  :إن للصــحبة الصــالحة اْلثــر اْلول فــي ثبــوت اإليمــان فــي
القلوب ،وإن لحظات التقاء الصاحب بالمصحوب ْلكبر دليل على ذلك وإليك بعضه :

أ -عاد أبـو بكـر مـن رحلـة التجـارة وأبلغـه القـوم أن محمـدا –صـلى هللا عليـه وسـلم -يـزعم
أنــه يــوحى إليــه فأجــابهم إن قــال فقــد صــدق فمــا أن حــط عنــه عنــاء الســفر حتــى أقبــل إلــى

النبــي عليــه الصــَلة والســَلم متأكــدا مــن ذلــك فمــا أن ســمع مــن النبــي  حتــى فاضــت
عيناه وقبل صاحبه الـذي مـا تـردد فـي النطـق بـأعظم كلمـة أشـهد أن ّل إلـه إّل هللا وأشـهد

أنك رسول هللا.

بـ -لقد توفرت في أبي بكـر خصـال عظيمـة جعلتـه خيـر ناقـل ْلثـر الصـحبة ،كـان رجـال
قومــه يأتونــه ويألفونــه لغيــر واحــد مــن اْلمــر فحســن مجالســته هــذا كــان ســببا فــي إســَلم
السابقين فجاء بهم إلى المصحوب اْلعظم رسول هللا  فأسلموا وصلوا.

 -4التبليــغ الصــادق  :إن بشاشــة اإليمــان حــين تخــالط القلــوب مــا تلبــث أن تتحــول إلــى
طاقة ّل تقهر فما يحمله المؤمن المقبل علـى ربـه مـن مشـاعر بعمـق الحقيقـة التـي ي ارهـا،

وحَلوة يجـدها فـي روحـه حتـى يسـعى بكـل مـا أوتـي مـن جهـد ووقـت وإمكانـات إلـى تبليـغ

كلمة هللا والدعوة إليه.

فهــذا أبــو بكــر رضــي هللا عنــه يبــارك هللا تعــالى صــحبته لرســول هللا  فيــدعو عثمــان بــن

عفــان وســعد بــن أبــي وقــاص وطلحــة بــن عبيــد هللا والزبيــر بــن العـوام ،فكــانوا هــم الســابقين
الــذين ذكــروا هللا تعــالى فــي أنفســهم لــذلك ذكــرهم هللا تعــالى فــي حيــاتهم فــي المــإل اْلعلــى

وذكرهم في كل من جاء من أمة محمد صلى هللا عليه وسلم ،إنهـم السـابقون ،ومـن حقهـم

علينا أن ندعو هللا لهم في ورد الرابطة فـإن لهـم أجـر عملهـم وأجـر مـن عمـل بعملهـم إلـى
يوم القيامة ولقد آثر هللا تعالى على أيديهم دعوة الثلة اْلولـى مـن الجماعـة المباركـة التـي

حملت النـور إلـى العـالم فأسـلم علـى أيـديهم أبـو عبيـدة بـن الجـراح ،وأبـو سـلمة واْلرقـم بـن
أبي اْلرقم ،وعثمان بن مظعون وأخواه قدامة وعبد هللا وسعيد بن زيد وغيرهم ومن النسـاء

فاطمة بنت الخطاب ،وأسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر.
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ّ -6لئحة المراجع:

 -1السيرة ابن هشام.

 -2حياة الصحابة ،الكاندهلوي.

 -3في ظَلل القرآن ،سيد قطب.
الهوامش:

 .1السيرة النبوية ّلبن هشام ج /1ص .240
 .2نفسه .ص .1/245

 .3هما جبَلن مطيفان بمكة ،واْلخشيب كل جبل خشن غليظ.
 .4حياة الصحابة ،الكاندهلوي ،ج 1ص . 45

 .5في ظَلل القرآن ،سيد قطب ،ج  6ص .3526
 .6نفسه ،ج  /6ص .3527

ــــــــــــ
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السرية طريق النجاح
يقول عمر بن عبد العزيز  ،رضي هللا عنه  " :القلوب أوعية  ،والشفاه أقفالهـا  ،واْللسـن

مفاتيحها ؛ فليحفظ كل إنسان مفتاح سره " " " 52

غالبــا  :مــا تكــون الس ـرية بــاْلمر  :عونــا علــى قضــائه  ،وطريقــا جيــدا إلتمامــه  ،وأســلوبا

نافعا إلنجاحه .

وهـ ـذه السـ ـرية الواعي ــة النافع ــة المتعقل ــة  ،نلحظه ــا درس ــا هام ــا _ عملي ــا _ واض ــحا ك ــل

الوضوح  ،في حادث الهجرة النبوية .
وبيان ذلك على النحو التالي :

أ _ لــم يعلــم بحــادث الهج ـرة _ حــين الخــروج _ ســوى علــي بــن أبــي طالــب بســبب دوره

المطل ــوب  ،وأب ــو بك ــر ْلن ــه الص ــاحب فيه ــا والرفي ــق  ،وآل أب ــي بك ــر للتغطي ــة  ،وال ــدور
المطلــوب كــذلك  ،وع ــامر ب ــن فهيـ ـرة بســبب دوره كــذلك  ،وعب ــد هللا بــن أريقــط  ،اْلجي ــر

المشرك  ،لدوره المعروف  ،وليس هؤّلء بالعدد الكثير بالنسبة لهذا الحدث الجليل .

ب _ طلب النبي  أن يختلي وينفرد بأبي بكر حين أراد مفاتحته في أمر الهجرة .

فعن عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها  :أنها قالـت " أتانـا رسـول هللا  بالهـاجرة  ،فـي
ســاعة كــان ّل يــأتي فيهــا  ،قالــت  :فلمــا دخــل  ،تــأخر لــه أبــو بكــر عــن س ـريره  ،فجلــس
رسول هللا  ، وليس عند أبي بكر إّل أنا وأختي " أسماء " بنت أبي بكر  ،فقـال رسـول

هللا  : أخــرج عنــي مــن عنــدك  ،فقــال يــا رســول هللا  . .إنهمــا ابنتــاي  ،ومــا ذاك فــداك
أبي وأمي  . .؟ " " 53

ولو لم يوثقهما أبو بكر  ،ولو لم يؤكد للنبـي  بهـذا القـول أنهمـا علـى مسـتوى عـال مـن

كتمان اْلمر  ،وصيانته  :لما تحدث النبي  بأمر الهجرة أمامهما .

وقد أثبتت أحداث الهجرة المبكرة  ،صدق تزكية أبي بكر لهمـا  ،وأنـه ّل دخـل للعاطفـة _
بل الدخل لحسن التربية _ في هذه التزكيـة  ،فيمـا قامـت بـه السـيدة أسـماء بنـت أبـي بكـر

مما ّل يتسع له المقام  ،وهو مبسوط في كتب السيرة ؛ وقد نتعرض لبعضه فيما يلي .
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ج _ ذهــاب النبــي ْ لبــي بكــر فــي ســاعة ّ ،ل تكــاد تــرى فيهــا أحــدا فــي شـوارع مكــة أو
شعابها من قيظ الشمس وشدة الحر  ،متقنعا _ كمـا فـي روايـة البخـاري _ متخفيـا 53" .

"

وكذلك  :عدم خروجهما من باب البيت اْلمامي  ،بل من خوخة _ باب صـغير خلفـي _

في ظهر البيت  ،حتى ّل يراهما _ إن وجد _ أحد .

د _ عدم إعَلم النبي ْ لحد من هؤّلء الذين علموا إّل في اللحظـات اْلخيـرة  ،صـيانة

للسر من ذيوعه  ،وصيانة لهم من مخاطر كتمانه .

وهــذا درس يرينــا  :منزلــة الســر  ،ومكانــة كتمانــه  ،وإذا كانــت صــيانة الســر وعــدم إفشــائه
واجــب إســَلمي مطلــوب  ،وأدب إســَلمي مرغــوب بصــفة عامــة  ،فهــو فــي أمــور الــدعوة

الحركية أولى وأوجب  ،سواء كان منك أو من غيرك  ،لك أو لغيرك .

فهذا يوسـف عليـه السـَلم  ،فيمـا يحكيـه هللا تعـالى عـن والـده يعقـوب صـلوات هللا وسـَلمه

عليهمــا  ،وهــو يقــول لــه معلمــا إيــاه أهميــة الســر ووجــوب صــيانته ( يــا بنــي ّل تقصــص
ر ياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ) " 54

ويقول علي رضي هللا عنه ":سرك أسيرك  ،فإذا تكلمت به  :صرت أسيره" ""52

ويقولون :من حصن سره  ،فله بذلك خصلتان  :الظفر بحاجته  ،والسَلمة من السـطوات

" 52 " .

وليس اْلمر في ذلك خاص باْلفراد فقط .

ب ــل ه ــو ع ــام  :ف ــي اْلفـ ـراد  ،واْلس ــر  ،والجماع ــات  ،وال ــدول ؛ إذ ك ــل م ــنهم ينبغ ــي أن

يحتفظ بالسر  ،وّل يطلع عليه أحدا .

وإن كبــرى الــدول وصــغراها لترصــد مــن ميزانياتهــا  ،وأموالهــا  ،الشــيء الكثيــر مــن أجــل

اإلنفــاق علــى وســائل اّلحتفــاظ بأس ـرارها  ،وصــيانتها مــن أن يعرفهــا أحــد  ،وفــي الوقــت
نفسه  :لتعرف أسرار أعدائها  ،وتكشـف عـن مخبـوء نوايـاهم  ،إمـا للنيـل مـنهم  ،أو رغبـة

في صيانة نفسها  ،وحماية شعوبها  ،من كيدهم وعدوانهم .

وما ذاك  :إّل ْلهمية هذه اْلسرار _ لديها  ،أو لدى غيرها _ وخطورتها .
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والعاقل  :من استطاع أن يكتم السر ويحتفظ به ّ ،ل أن يفشـيه ويذيعـه  ،ومـن ّل سـر لـه

ّ :ل عقل له .

ومن ّل يستطيع أن يحفظ سره ّ :ل أمانة وّل أمان له  ،وّل ينبغي أن يوكل إليه أمر  ،أو

تستند إليه مهمة  ،أو يكلف بواجب .

وكم من إظهار سر  :أراق دم صاحبه  ،ومنعه من بلـوغ مآربـه  ،ولـو كتمـه ْلمـن ضـرره

وسطوته " 52 " .

ومــن الخطــأ البــين  :مــا يظنــه الــبعض مــن أن كتمــان الســر أمــر مطلــوب بالنســبة ْلنــاس

بعيــنهم  ،وهــو علــى غيــرهم كــأل مبــاح ؛ حيــث إن الســر مــا ســمي بــذلك إّل لطلــب عمــوم
كتمانه .

ولذا يقال  :انفرد بسرك ّ . .ل تودعه حازما فيزل  ،وّل جاهَل فيخون " " " 54

وما قد يفعله البعض  ،ممـا يحكيـه اْلحنـف بـن قـيس  ،إذ يقـول  " :يضـيق صـدر الرجـل

بسره  ،فإذا حدث به أحدا قال أكتمه علي " " ، " 52وبذلك  :سرعان ما يذيع وينتشر .

والعاقل من تمثل بقول كعب بن سعد الغنوي  ،إذ يقول :

ولست بمبد للرجال سريرتي وّل أنا عن أسرارهم بسؤول

وقد أطلنا في التعقيب على هذا الدرس ْ :لن أمناء اْلسرار _ كمـا يقولـون _ أقـل وجـودا

م ــن أمن ــاء اْلحـ ـوال  ،وحف ــظ اْلمـ ـوال أيس ــر م ــن كتم ــان اْلسـ ـرار ْ ،لن إحـ ـراز اْلمـ ـوال
بــاْلبواب واْلقفــال  ،وإح ـراز اْلس ـرار بــارزة يــذيعها لســان نــاطق  ،ويشــيعها كــَلم ســابق ،
وحمل اْلسرار أثقل من حمل اْلموال  ،فإن الرجل يسـتقل بالحمـل الثقيـل فيحملـه ويمشـي

به  ،وّل يسـتطيع كـتم السـر  ،وإن الرجـل يكـون سـره فـي قلبـه  :فيلحقـه مـن القلـق والكـرب
مــا ّل يلحقــه مــن حمــل اْلثقــال  ،فــإذا أذاعــه اســتراح قلبــه  ،وســكن خــاطره  ،وكأنمــا ألقــى

عن نفسه حمَل ثقيَل " " " 52

ومن هنا  :تكمن خطورة اْلسرار  ،ويثقل حفظها  ،وتسهل إذاعتها .

والداعيــة ال ـواعي  :مــن يكــون علــى قــدر المســئولية  ،وعلــى مســتوى الفهــم واّلمتثــال لهــذا
الدرس في حفظ السر .
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السيرة النبوية معلمة النهج الذي أعز السلف

من خطب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

الحمد هلل ثم الحمد هلل ،الحمد هلل حمدا يـوافي نعمـه ويكـافئ مزيـده ،يـا ربنـا لـك الحمـد كمـا

ينبغــي لجــَلل وجهــك ولعظــيم ســلطانك ،ســبحانك اللهــم ّل نحصــي ثنــاء عليــك أنــت كمــا
أثنيــت علــى نفســك ،وأشــهد أن ّل إلــه إّل هللا وحــده ّل ش ـريك لــه ،وأشــهد أن ســيدنا ونبينــا

محمــدا عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه ،خيــر نبــي أرســله ،أرســله هللا إلــى العــالم كلــه بشــي ار
ونــذي ار ،اللهــم صـ ِـل وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد وعلــى آل ســيدنا محمــد صــَلة وســَلما
دائم ــين متَلزم ــين إل ــى ي ــوم ال ــدين ،وأوص ــيكم أيه ــا المس ــلمون ونفس ــي المذنب ــة بتق ــوى هللا

تعالى.

أما بعد فيا عباد هللا ها هي ذي فاتحة العام الهجري الجديد ،تمر بالعالم اإلسَلمي يتيمة

في أسرتها ،غريبة في عالمهـاّ ،ل تشـعر بانقضـاء ذلـك العـام الـذي مضـى ،ودخـول العـام

الجديــد الــذي أقبــل ،إّل قلــة يســيرة ثــم يســيرة مــن النــاس ،أمــا عامــة أهــل المجتمــع والعــالم

اإلسَلمي ففي شغل شـاغل عـن الهجـرة وعامهـا ،وفـي شـغل شـاغل عـن بدايـة هـذه السـنة
ونهايتهــا ،وفــي شــغل شــاغل عــن ِعبـ ِـر هــذا العــام وعظاتــه ،يمــر آخــر هــذا العــام كمــا يقبــل

أول ــه ،ف ــي مجتمع ــه ف ــي أسـ ـرته ب ــين أهل ــه يتيم ــا غريب ــا ،ب ــل أكث ــر م ــن غري ــب ،أي ــن ه ــي

اّلحتفاّلت واّلهتمامات التي ما زلنـا نتـذكر أصـداءها بمناسـبات مشـابهة مـرت؟ أيـن هـو

الطنين والرنين؟ أين هي المشاعر الجياشة التي تهتاج في نفـوس المسـلمين لـذكرى هجـرة
العبــر و ِ
رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،ومــا جرتــه معهــا مــن ذيــول ِ
العظــات والــدروس

واّلنتصــارات؟ لكــن هــذا هــو حــال عالمنــا اإلســَلمي ،وهــذا هــو حــال اْلس ـرة اإلســَلمية
بخوض هذا العالم الذي يتماوج بالهرج والمرج كما تَلحظون ،وم ْعلمة الهجرة ما هي أيهـا
اإلخــوة؟ م ْعلمــة الهج ـرة هــي معلمــة وّلدة الدولــة اإلســَلمية التــي تجــددت ببعثــة رســول هللا
صــلى هللا عليــه وســلم ،هج ـرة المصــطفى عليــه الصــَلة والســَلم ،هــي م ْعلمــة تــاريخ هــذه
اْلمة ،بهذه المعلمة نحصي التاريخ ونعده من ألف بائه إلـى نهايتـه ،هجـرة رسـول هللا 

هي الفيصل القاسم والحاسم ،بين ماض من الفقر المدقع وآت من الغنى الذي لفت نظـر
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العالم أجمع ،معلمة الهجرة هي الفيصل الحاسم بين ماض مـن الشـتات والتفـرق والتشـرذم
والتخاصم ،وبين آت من الوحدة والتماسك التـي غـدت مضـرب المثـل ،معلمـة الهجـرة هـي
الفاصل الحاسم بين ماض من الضعف والمهانة وآت من القوة والعزة التي كانت مضرب

المثل في العالم ،تلك هي معلمـة الهجـرة التـي أكـرم هللا بهـا هـذه اْلمـة مـن خـَلل شـخص
رســول هللا ـ  ـ وهــي المعلمــة التــي خلــد بيــان ـ عــز وجــل ـ حديثــه عنهــا فــي قولــه{ :وإذ

يمك ــر ب ــك ال ــذين كف ــروا ليثبت ــوك أو يقتل ــوك أو يخرج ــوك ويمك ــرون ويمك ــر هللا وهللا خي ــر

المــاكرين} [اْلنفــال . ]30/8 :فمــا هــي نســبة العــالم اإلســَلمي الي ـوم إلــى هــذه المعلمــة
التي أعزتهم بعد ذل ،ووحدتهم بعد شتات ،وأغنتهم بعد فقر ،فـانظر إلـى العـالم اإلسـَلمي
اليوم فتجـده معرضـا عـن هـذا النسـب ،متجـاهَل لهـذا الـدرس ،متجـاهَل بهـذه القيمـة كلهـا،
أل ــيس ه ــذا ه ــو واق ــع الع ــالم اإلس ــَلمي الي ــوم؟ ه ــل هنال ــك م ــن مبالغ ــة إن قل ــت :إن ه ــذه

المعلمــة تمــر بنــا اليــوم فــي نهايــة عــام مضــى ،ومقتبــل عــام جديــد ،تمــر بنــا يتيمــة فــي
أس ـرتها ،غريبــة فــي عالمهــا ،لــيس هنالــك أي مبالغــة لــو أن هــذه اْلمــة كانــت أمينــة علــى

معاني الهجرة ،يبقي غناها الـذي ورثتـه إياهـا الهجـرة النبويـة الشـريفة ،ولبقيـت عزتهـا التـي

ورثتهــا إياهــا الهج ـرة النبويــة الش ـريفة ،ولبقيــت وحــدتها التــي ورثتهــا إياهــا الهج ـرة النبويــة
الشريفة ،ولكن لما خلع العالم اإلسَلمي متجسدا في مظهر حكامه وأكثر أهله ،لما خلعوا
هذا الشرف وألقوه وراءهـم ظهريـا ،قـال لهـم هللا :لقـد أسـلمتكم إلـى ماتشـا ون ،كانـت العبـرة

التي يأخذها المسلمون مـن السـلف الصـالح مـن الهجـرة عبـرة إيجابيـة ،واليـوم غـدت العبـرة

التي نأخذها من الهجرة ـ ويالألسف ـ عبرة سلبية ،بكـل معنـى الكلمـة ،س ْـل أكثـر مـن تريـد
أن تسألهم من المسلمين اليوم عـن اسـم هـذا الشـهر الـذي يمـر بهـم مـن اْلشـهر الهجريـة،

لن يسـتطيع أن يعطيـك جوابـا إّل بعـد أن يعـود فيـتعلم ثـم يخبـر ،بـل لـو سـألتهم عـن العـام
الهجري الذي يمرون به لـن يعطيـك جوابـاْ ،لنـه غريـب عـن عامـه الهجـري ،معـانق لـذلك

العــام اْلخــر ،ألــيس هــذا هــو الواقــع المرئــي؟ وأصـ ِـغ جيــدا إلــى أجه ـزة اإلعــَلم فــي العــالم
اإلســَلمي كلــه ،ت ِجـ ْـد كيــف أن اســم العــام الهجــري يمــر ذلــيَل وّل يمكــن أن يــذل عنــد هللا
غريبــا ،وّل يمكــن أن يكــون غريبــا فــي ســماوات هللا عــز وجــل يتيمــا ،وّل يمكــن أن يكــون
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يتيما في ميزان هللا عز وجل ،لكنه يتيم اليـوم بقـرار مـن العـالم اإلسـَلمي الـذي قضـاه فـي

حق نفسه ،من هنا أيها اإلخوة حاقت بنا المهانة التي نتأفف منهـا ،ولـو أننـا فكرنـا وقـدرنا

وتأملنا لوجدنا ـ يقينا وبدون ريب ـ أن الغرب ليس هو الذي أبـرم قضـاءه الجـائر فـي حقنـا

أن يذلنا ويهيننا ويقطع أوصالنا ،ولكننا ـ نحن المسلمين ـ الذين أبرمنا هذا الحكم في حـق
أنفسنا ،ثم إن الغرب جاء لينفذ ما قد قضيناه نحـن ،نحـن الـذين قضـينا والغـرب هـو الـذي

ينفذ هذا هو الواقع ،قال لنا عدونا في الغرب :دعوا حضـارتكم اإلسـَلمية ،وتعـالوا فـاتبعوا

الحضارة التي تمأل رحب العالم ألقا ،قلنا :نعم ،لكـم مـا تطلبـون ،وهـذا هـو الحـق ،قـال لنـا

الغرب الذي يعادينا ويحقد علينـا وعلـى كـل شـيء فـي تاريخنـا :دعـوكم مـن اإلسـَلم الـذي
تقــادم عهــده ،طـ ِـوروه وبـ ِـدلوه ِ
وغيــروه ،وتعــالوا إلــى الــنظم العجيبــة العلميــة والعلمانيــة التــي
تورثكم عزة ما بعدها عزة ،قلنا :نعم ،لكم ما تريدون حبـا وك ارمـة ،فعلنـا مـا يقـول ،قـال لنـا

العدو الذي يفيض قلبه حقدا علينا وعلى تاريخنا وديننا :دعوكم مـن محـور ال ِ
ـدين الجـامع

هنالك محاور أخرى كثيرة متطورة تجمع اْلمة وتقيم الوحدة ،هنـاك محـاور القـوم ،محـاور

وحدة اللغـة ووحـدة المصـير ،ومـا إلـى ذلـك ،دعـوكم مـن الـدين الـذي يثيـر علـيكم اْلقليـات

المختلفة ،قلنا :حبا وكرامة ،هذا هو الحق ،سرنا وراءهم تماما أذّلء خاضعين ،كلما ُو ِجه

إلينــا تعلــيم مــن تعليمــاتهم ،رفعنــا أيــدي اّلستســَلم المهينــة لهــم ،وقلنــا :نعــم ،حبــا وك ارمــة.

فلماذا نستنكر إذا جاءت النتيجة الطبيعية لهذا كله؟ لماذا نستنكر إذا جاء هذا العدو بعـد
هذا كله ،فقطع أوصالنا ،ومـزق كياناتنـا ،وسـحقنا ،وأقـام المـذابح للقضـاء علينـا ،ولتطهيـر

الجيــوب اإلســَلمية فــي مجتمعاتنــا؟ لمــاذا تنكــرون النتيجــة الطبيعيــة للمقــدمات التــي أنــتم

كنتم أبطالها ،وأنتم الذين قررتموها ،والمقدمات المنطقية ّل بد أن ونتائجها المنطقيـة ،أمـا

هج ـرة المصــطفى ـ  ـ فكانــت وّل ت ـزال تقــول لنــا مــن وراء ح ـواجز القــرون :تعــالوا إلــى

الــنهج الــذي أعــز أســَلفكم ،وأنــا الكفي ـل بأنــه ســيعزكم اليــوم ،تعــالوا فــالتزموا بمــا التــزم بــه
أولئــك الــذين أعرض ـوا عــن الــدنيا فــي ســبيل هللا ،أعرض ـوا عــن الــوطن فــي ســبيل العقيــدة،
أرأيتم كيف أن الهجرة أعادت إليهم الوطن عندما بقيـت لهـم العقيـدة ،تعـالوا أفع ْـل بكـم هـذا
النصــر ذاتــه ،أحقــق لكــم هــذا اْلمــر ذاتــه ،أعرضــتم .قالــت لنــا الهجـرة ببليــغ البيــان :تعــالوا
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فكونوا أمنـاء علـى معنـى الهجـرة كمـا كـان أسـَلفكم ،أمنـاء عليهـا تسـتغنون بعـد فقـر ،يبـق
لكم ماضي غناكم ،ويضيف هللا ـ عز وجل ـ إليه غنى جديـدا ،أ أريـتم إلـى أسـَلفكم الفقـراء

ي ــوم نفضـ ـوا أي ــديهم م ــن ال ــدنيا كله ــا؟ م ــن البس ــاتين والعق ــارات واْلمـ ـوال المنقول ــة وغي ــر

المنقولــة ،فــي ســبيل الهجـرة ،مــن أجــل العقيــدة ،مــن أجــل المبــدأ ،أ أريــتم كيــف أن هللا أعــاد
إليهم اْلموال ،وأعاد إليهم أضعاف أضعاف أضعافها؟

هــا أنــا ذا إن كنــتم أمنــاء علــى هج ـرة رســول هللا ـ  ـ ومعانيهــا أضــمن لكــم الغنــى بعــد

الفقــر ،أعيــد إلــيكم مجــدكم الس ـابق ،أعرضــتم عــن ذلــك كلــه ،أهابــت بنــا هج ـرة رســول هللا
وْيح ُك ْم التفتوا إلي ،هـذا هـو معـين عـزكم ،هـذا هـو مصـدر قـوتكم ،مـن هنـا تسـتطيعون أن
تدخلوا الرعب في قلوب أعدائكم ،ونظرنا فلم نجد أذانا تصغي إلـى هـذا الكـَلم بشـكل مـن

اْلشــكال ،بــل رأينــا م ْعلمــة الهجـرة تخــب فيمــا بيننــا يتيمــة فــي عالمهــا اإلســَلمي مــن شـرقه
إلــى غربــه ،غريبــة فــي هــذا العــالم مــن شــماله إلــى جنوبــه ،كلنــا يَلحــظ هــذا المعنــى أيهــا
اْلخوة ،فهل بقي لنـا لسـان يعتـب علـى هللا؟ إذا كنـا نسـمع أو نـرى مـا الـذي يحـدث بـإخوة

لنــا هنــا أو هنــاك ،مــا ينبغــي أن نكــون متجــاهلين لجرائمنــا إلــى هــذا الحــد ،نجــرم فــي حــق

أنفسـنا ثــم نعتـب علــى هللا ،نحكـم علــى أنفســنا باّلنتحـار ،بالــذل بالضـيعة بالفرقــة بــالهوان،
ثم نعتب على هللا ،لماذا سلط علينا هؤّلء الناس أو أولئك ،قلت لكم أيهـا اإلخـوةّ :ل وهللا

ليس هناك عدو يملك أن يقضي بحكـم بحـق العـالم اإلسـَلمي ،لكـن العـالم اإلسـَلمي هـو

ال ــذي قض ــى بم ــلء اختي ــاره وحريت ــه ،ب ــأن يحك ــم عل ــى نفس ــه باّلنتح ــار المه ــين البط ــيء
الذليل ،ثم جاء العدو منفذ ،نحن الـذين حكمنـا ،وجـاء العـدو ينفـذ مـا قـد حكمنـا بـه ،وخيـر
الكَلم ما قل ودل ،وّل أجدني في هذا الموقف أمام هذه العبرة التي تمـر بنـا أو نمـر بهـا،

ّل أجدني أستطيع أن أقول مزيدا على هذا الكَلم .
ــــــــــــ

العبرة من الهجرة النبوية
محمد سعيد رمضان البوطي ...
137
This file was downloaded from QuranicThought.com

الحمــد هلل ثــم الحمــد هلل ،الحمــد هلل حمــدا يـوافي نعمــه ويكــافئ مزيــده ،ياربنــا لــك الحمــد كمــا
ينبغــي لجــَلل وجهــك ولعظــيم ســلطانك ،ســبحانك اللهــم ّل أحصــي ثنــاء عليــك أنــت كمــا

أثنيــت علــى نفســك ،وأشــهد أن ّل إلــه إّل هللا وحــده ّلش ـريك لــه ،وأشــهد أن ســيدنا ونبينــا

محمــدا عبــده ورســوله ،وصــفيه وخليلــه ،خيــر نبــي أرســله ،أرســله هللا إلــى العــالم كلــه بشــي ار
ونذي ار ،اللهم ِ
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ،وعلـى آل سـيدنا محمـد؛ صـَلة وسـَلما

دائمــين متَلزمـين إلــى يــوم الــدين ،وأوصــيكم ـ أيهــا المســلمون ـ ونفســي المذنبــة بتقــوى هللا
تعالى.

أما بعد ،فيا عباد هللا:

كلكم يعلم أن هجـرة المصـطفى  وأصـحابه مـن مكـة المكرمـة إلـى المدينـة المنـورة ،إنمـا
كانــت ابــتَلء وامتحانــا بــين يــدي النصــر العظــيم الــذي قيضــه هللا ســبحانه وتعــالى لرســوله

محمــد  وْلصــحابه البــررة الك ـرام ،وكلكــم يعلــم أن هــذا اّلبــتَلء القاســي إنمــا تمثــل فــي
اّلبتعاد عن الوطن وتركه ،دون معرفة أيرجع أصحابه إليه أم ّل ،تمثـل فـي تـرك اْلرض

والمال والعقار ،تمثل في ترك الزوجة في بعض اْلحيان واْلوّلد واْلسرة ،قطع المسلمون

أنفسـ ــهم عـ ــن حظـ ــوظهم كلهـ ــا التـ ــي تعارضـ ــت مـ ــع اعتنـ ــاقهم لـ ــدين هللا سـ ــبحانه وتعـ ــالى
وإخَلصــهم لــه ،ثــم إنهــم بعــد أن قطع ـوا أنفســهم عــن هــذه الحظــوظ كلهــا اتجه ـوا إلــى تلــك
اْلرض المعروفــة بســوء مناخهــا ،والمعروفــة بوبائهــا ،اتجهـوا إلــى يثــرب وهــم يعلمــون أنهــم

إنما ينفذون في هذا أمر موّلهم وخالقهم سبحانه وتعـالى ،ولـم يكونـوا يتصـورون أي جـزاء

يمكــن أن ينــالوه إن فــي الــدنيا أو فــي اآلخ ـرة ،كــل مــا فــي اْلمــر أن المصــطفى  تلقــى
اْلمر من ربه بأن يهاجر ،فهاجروا معه ،ونفضوا أيديهم في سبيل ذلك من المال والعقار

واْلهل والولد ،واستقبلوا  -كما قلت لكـم  -أرضـا معروفـة بوبائهـا وسـوء مناخهـا حتـى إن

المصــطفى  دعــا ربــه قــائَل(( :اللهــم حبــب إلينــا المدينــة كمــا حببــت إلينــا مكــة ،وانقــل
وبا ها إلى مهيعة)).

ونظر المصطفى  إلى أصحابه وقـد قطعـوا أنفسـهم مـن حظـوظهم كلهـا فأشـفق علـيهم،
رآهــم جياعــا ،رآهــم ع ـراة ،رآهــم تــاركين لــدنياهم معرضــين عنهــا ،فرفــع يديــه قــائَل(( :اللهــم
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إنهــم الغــداة جيــاع فــأطعمهم ،اللهــم إنهــم عـراة فاكســهم ،اللهــم إنهــم فقـراء فــأغنهم)) ،ولســت
بصــدد ذكــر القصــص التــي كــم وكــم طرقــت أســماعكم ،ولكنــا بــذكر العبـرة التــي ينبغــي أن
نقطفهــا فــي عص ـرنا هــذا مــن قصــة الهج ـرة هــذه ،مــا هــي القــوة التــي بهــا نجح ـوا فــي ذلــك

اّلمتحان؟ ما هو الـدافع الـذي حملهـم علـى أن ينفضـوا أيـديهم مـن كـل مـا كـانوا يملكونـه،
وأن يتجهوا إلى المدينة المنورة وهـم ّل يملكـون إّل ثقـتهم بـاهلل عـز وجـل وإيمـانهم بضـرورة

اّلنقيــاد لحكمــه؟ مــا هــو رأس مــالهم الــذي يســر لهــم النجــاح فــي ذلــك اّلبــتَلء؟ إنــه الثقــة

بوعد هللا؛ إنه الثقـة بمـا ألـزم هللا عـز وجـل بـه ذاتـه العليـة ،سـمعوا قولـه عـز وجـل{ :وكـان
ِِ
ِ
ص ْـرُك ُم ّللاُ
حقا عل ْينا ن ْ
ص ُـر اْل ُم ْـؤمنين} [الـروم ]47/30 :سـمعوا قـول هللا عـز وجـل{ :إ ْن ي ْن ُ
ِ
ِ
ص ُـرُك ْم ِم ْـن ب ْع ِـدِه وعلـى ّللاِ فْليتوك ِـل اْل ُم ْؤ ِمُنـون}
فَل غالب ل ُك ْـم وِإ ْن ي ْخـ ُذْل ُك ْم فم ْـن ذا الـذي ي ْن ُ
ّلكم وهــو خيــر الن ِ
ِ
اصـ ِـرين ،سـ ُـنْل ِقي ِفــي
[آل عم ـران ،]160/3 :ســمعوا قولــه{ :بــل ّللاُ مـ ْـو ُ ْ ُ ْ ُ
ُقُل ِ
وب ال ِذين كف ُروا الرْعب ِبما أ ْشرُكوا ِبـاهللِ مـا ل ْـم ُين ِـزْل ِب ِـه ُسـْلطانا} [آل عمـران-150/3 :
{ ،]151لــنهِلكن الظـ ِـال ِمين ،ولنسـ ِـكنن ُكم اْلرض ِمــن بعـ ِـد ِهم ذِلــك ِلمــن خــاف مقـ ِ
ـامي وخــاف
ْ
ُ ْ
ُْ
ُْ
ْ ْ ْ
ِ
ِ ِ
ض ـ ـ ِـعُفوا ِف ـ ــي اْل ْر ِ
ض
استُ ْ
وعي ـ ــد} [إبـ ـ ـراهيم{ ،]14-13/14 :وُن ِري ـ ـ ُـد أ ْن ن ُم ـ ــن عل ـ ــى ال ـ ــذين ْ
ون ْجعل ُه ْم أِئمة ون ْجعل ُه ُـم اْلـو ِارِثين} [القصـص ]5/28 :صـكت هـذه الوعـود والعهـود الربانيـة
أسماعهم ،وهيمنت على قلوبهم ،وعلموا أنـه كـَلم هللا ،وكـَلم هللا عـز وجـل حـق ّل يلحقـه
خلف قط ،هذا هو الذي شـجعهم وهـو الـذي يسـر لهـم أن ينفضـوا أيـديهم مـن القليـل الـذي

كانوا يملكونه من الوطن واْلرض ،والعقار واْلهل ،وكل ما يقـف عثـرة فـي طريـق سـعيهم
وس ــلوكهم إلـ ــى هللا س ــبحانه وتع ــالى ،نجحـ ـوا فـ ــي ذل ــك اّلبـــتَلء واّلمتح ــان بثق ــتهم بهـ ــذه

الكلمات الربانية.

ومكان العبرة في هذا أيها اإلخـوة :أن هـذا الـذي يقولـه هللا عـز وجـل مكـر ار مؤكـدا ،مكـر ار

مؤكــدا ،لــم يكــن خطابــا للرعيــل اْلول فقــط ،بــل هــو خطــاب لعبــاد هللا جميعــا ،هــو خطــاب
صـ ُـر اْل ُمـ ْـؤ ِمِنين} لــم
للمــؤمنين فــي ســائر العصــور وفــي ســائر اْلجيــال {وكــان حقــا عل ْينــا ن ْ
صـ ُـر اْل ُمـ ْـؤ ِمِنين} .والخطــاب إنمــا كــان
يقــل :نصــر أصــحاب رســول هللا {وكــان حقــا عل ْينــا ن ْ
للمؤمنين كافة في كل العصور إذ قالِ{ :إ ْن ي ْنصرُكم ّللا فـَل ِ
غالـب ل ُك ْـم وِإ ْن ي ْخـ ُذْل ُك ْم فم ْـن
ُْ ُ ُ
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ِ
ِِ
ِ
ِ
ضـ ـ ِـعُفوا}
استُ ْ
صـ ـ ُـرُك ْم مـ ـ ْـن ب ْعـ ــده} وعنـ ــدما قـ ــال{ :وُن ِريـ ـ ُـد أ ْن ن ُمـ ــن علـ ــى الـ ــذين ْ
ذا الـ ــذي ي ْن ُ
[القصص ]5/28 :إنما كان يعني البيان اإللهـي المستضـعفين مـن عبـاد هللا المـؤمنين بـه
الـواثقين بنصـره فـي كــل عصـر وعنــدما قـالّ{ :للا وِلــي ال ِـذين آمنـوا ي ْخ ِـرجهم ِمــن الظُلمـ ِ
ـات
ُ
ُ ُ ُُْ
ِإلــى النـ ِ
ـور} [البق ـرة ]257/2 :إنمــا كــان البيــان اإللهــي وّل ي ـزال يعنــي المــؤمنين فــي كــل
عصر.

فما الفرق بين المؤمنين اليوم وبين أولئك المـؤمنين مـن أصـحاب رسـول هللا؟ أولئـك الـذين

سمعوا هذه البيان المكررة والمؤكدة وثقوا بكـَلم هللا وصـدقوه و أروا مـا وعـدهم هللا بـه كـأنهم
يتقرونه عيانا ،أما نحن فما أكثر ما نتلو هـذه اآليـات ونرددهـا ،ومـا أكثـر مـا نسـمعها فـي

المناســبات المتنوعــة المختلفــة ،لكــن أيــن هــم الــذين هيمنــت هــذه العهــود الربانيــة والمواثيــق
اإللهية على قلوبهم؟ أين هم الذين وثقوا بوعود هللا وعهـده الـذي ألـزم بـه ذاتـه العليـة ،كمـا
وثق بها أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ هذا هو فرق مـا بيننـا وبيـنهم ،ومـن ثـم

فهو هـو فـرق مـا بـين النتـائج التـي قطفهـا ذلـك الرعيـل اْلول والنتـائج المهينـة المذلـة التـي

نتقلـب فــي حمأتهــا اليــوم ،أولئـك وثقـوا بعهــد البــاري سـبحانه وتعــالى ،فتركـوا الــوطن ،تركـوا

الدنيا ،تركوا العشيرة ،تركوا كل شيء ،وعانقوا الوباء ،عانقوا اْلرض ذات المنـال السـيئ،
ص ـ ُـر اْل ُم ـ ْـؤ ِمِنين} [ال ــروم:
ْلن عـ ـزائهم إنم ــا ه ــو ق ــول هللا ع ــز وج ــل{ :وك ــان حق ــا عل ْين ــا ن ْ
 ]47/30نصــرهم هللا ،أعــادهم هللا عــز وجــل أعـزة كرمــاء إلــى الــوطن الــذي نفضـوا أيــديهم
منه ،وأكرمهم بمزيد من اْلوطـان ،بأضـعاف أضـعاف أضـعاف اْلمـوال الـذي تركوهـا فـي

ص ـ ُـر
س ــبيل هللا س ــبحانه وتع ــالى ،وص ــدق عل ــيهم قول ــه ع ــز وج ــل{ :وك ــان حق ــا عل ْين ــا ن ْ
ِ
ّلكم وهو خيـر الن ِ
ِ
اص ِـرين ،س ُـنْل ِقي ِفـي
اْل ُم ْؤ ِمنين} وصدق عليهم قوله عز وجل{ :بل ّللاُ م ْو ُ ْ ُ ْ ُ
ُقُل ِ
وب ال ِذين كف ُروا الرْعب} كل ذلك تحقق.

أمــا نحــن ،فهــا نحــن نســمع هــذه البيانــات الربانيــة كمــا ســمعوا ،ونتأمــل فيهــا بعقولنــا كمــا

تــأملوا ،ولكــن أيــن هــم الــذين يحفلــون بهــذه البيانــات اإللهيــة؟ أيــن هــم الــذين جعلـوا عقــولهم
أوعية لليقين بهذه العهـود التـي ألـزم هللا عـز وجـل بهـا ذاتـه العليـة ،تـأملوا وانظـروا تجـدون
أن ج ــل المس ــلمين الي ــوم محجوب ــون ع ــن خط ــاب هللا ع ــز وج ــل يتع ــاملون م ــع أهـ ـوائهم،
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يتأملون مع غرائزهم ،مع رغباتهم ،يتعاملون مع دنياهم ،أجـل ،ومـن ثـم فقـد كانـت النتـائج
فــي حياتنــا علــى النقــيض مــن نتــائج أولئــك النــاس ،أولئــك أدخــل هللا عــز وجــل الرعــب فــي
قلوب الكافرين منهم ،أما نحن اليوم فإنما يزيـد هللا سـبحانه وتعـالى قلـوب الكـافرين وأعـداء

ه ــذا ال ــدين منع ــة وق ــوة وطغيان ــا كلم ــا أرادوا أن يتجهـ ـوا إلين ــا بع ــدوان ،يري ــدون أن ينف ــذوا

خططــه ،انظ ـروا إلــى النقــيض أيهــا اإلخــوة ،ورحــم هللا المثــل القائــل(( :المــرء حيــث يضــع
نفسه)) .ضع نفسك في موضع اّلعتزاز بالحق الذي ألزم هللا به ذاته العلية ،ضـع نفسـك
فــي موضــع اليقــين بمــا وعــدك هللا عــز وجــل بــه ،انظــر كيــف يــدخل هللا عــز وجــل الرعــب

منك في قلوب أعدائك وأعدائه ،ولكن إن أنت أعرضت عن بيـان هللا عـز وجـل ،وإن أنـت

نظــرت إلــى الــدين نظ ـرة تقليديــة ولــم تــزد عَلقتــك بــه علــى عَلقــة اْلمــة بتراثهــا كمــا يقــال
اليوم ،تـراث ،لـيس أكثـر مـن تـراث ،آل الـدين الـذي خلقنـا ْلجلـه ،آلـت العبوديـة التـي هـي

هويتنـ ــا فـ ــوق هـ ــذه اْلرض ،آلـ ــت إلـ ــى ت ـ ـراث لآلبـ ــاء واْلجـ ــداد ،ن ـ ـرتبط بـ ــه ضـ ــمن حـ ــدود

المصــالح ،فــإذا رأينــا أن رغباتنــا أهوائنــا ،مختلــف أمزجتنــا تعارضــت ،فمــا أيســر أن نعــانق
الحداثة والتجديد والتبديل والتغيير ،ونعانق ما يدعونا إليه العدو اْلرعن.

هــذا واقعنــا ،ومــن ثــم فقــد وكلنــا هللا عــز وجــل إلــى أنفســنا ،وكلنــا هللا عــز وجــل إلــى هــذا

الوضع الذي تعاني منه نفوسنا ،وإّل فمن أين جاءت هذه الغطرسة التي يتمتع بهـا العـدو
ضدنا؟ من أين جاء هذا الطغيـان؟ قلـوب العبـاد بـين أصـبعين مـن أصـابع الـرحمن يقلبهـا

كيف يشاءّ ،ل يمكن ْلمـة أن تـذل وأن تهـون إّل إذا قطعـت مـا بينهـا وبـين هللا عـز وجـل

مــن صــَلت ،وّل يمكــن أن يســلط هللا عــز وجــل عليهــا عــدوا لــه ولــه إّل عنــدما تبتعــد هــذه
اْلمة عن العهـد وتخـون اْلمانـة وتلقـي الخطـاب الـذي شـرفها هللا بـه وراءهـا ظهريـا ،وهـذا

هو حالنا ،هذا هو حالنا.

ّل يقــولن قائــل :هــا نحــن نــردد بيــان هللا صــباح مســاء ،هــا نحــن نســمع الق ـرآن مــن أف ـواه
تطرب لها اآلذان في مختلـف اإلذاعـات والفضـائيات ،هـذه أطـر أيهـا اإلخـوة ،انظـروا إلـى

مــا فــي داخــل اْلطــر ،وّل تنظــروا إلــى اإلطــار نفســه ،اإلطــار مــزركش وداخلــه مخجــل،
داخلــه مخجــل نعــم ،هــذا العــدو اْلرعــن يســمعنا أن علينــا أن نبــدل ديننــا ،أن نبــدل منــاهج
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التربيـة فـي مجتمعاتنـا ،علينـا أن نـودع هـذا الـدين إلـى غيـر رجعـة ،ويـأتي مـن ينـبطح فـي
عالمنا العربي واإلسَلمي ويقول :إن بلسان الحال أو بلسان المقال :سمعا وطاعة ،سمعا
وطاعة ،سنغير ،سـنبدل ،أجـل سـنفعل مـا تشـا ون .وأيـن هـو اإللـه الـذي يملـك النواصـي،

الذي يملك القلوب ،الذي قلـوب العبـاد بـين أصـبعين مـن أصـابعه ،ويحكـم أن بيـنكم وبـين

أن يطــرد هللا عــدوكم مــن ديــاركم وبــين أن يلحــق بــه المهانــة والــذل شــيئا واحــدا ،هــو أن

تصدقوا مع هللا كما صدق أصحاب رسول هللا مع هللا ،هو أن تثقـوا بهـذه العهـود المتكـررة
ص ُر اْل ُم ْؤ ِمِنين} من يقول هذا الكَلم هللاِ{ :إ ْن
التي ألزم بها ذاته العلية{ :وكان حقا عل ْينا ن ْ
ِ
ِ
صـ ُـرُك ْم ِمـ ْـن ب ْعـ ِـدِه} [آل عم ـران:
صـ ْـرُك ُم ّللاُ فــَل غالــب ل ُكـ ْـم وِإ ْن ي ْخ ـ ُذْل ُك ْم فمـ ْـن ذا الــذي ي ْن ُ
ي ْن ُ
ّلكم وهـو خيـر الن ِ
ِ
اص ِـرين ،س ُـنْل ِقي ِفـي
 ]160/3من الذي يقول هذا الكَلم هللا{ :بل ّللاُ م ْو ُ ْ ُ ْ ُ
ُقُلـ ِ
ـوب الـ ِـذين كفـ ُـروا الرْع ـب} لكــن إن آمنــتم وإن وثقــتم بكــَلم هللا ســبحانه وتعــالى وجــددتم
ِ
ضـ ـ ِـعُفوا ِفـ ــي اْل ْر ِ
ض
استُ ْ
العهـ ــد الصـ ــادق مـ ــن الـ ــذي يقـ ــول{ :وُن ِريـ ـ ُـد أ ْن ن ُمـ ــن علـ ــى الـ ــذين ْ
ون ْجعل ُه ْم أِئمة ون ْجعل ُه ُـم اْلـو ِارِثين} هللا سـبحانه وتعـالى .عنـدما نثـق بهـذا الكـَلم ونعاهـد هللا
مجــددا كمــا عاهــدنا ،فــإن هللا عــز وجــل ســيخلق فــي حياتنــا خ ـوارق النصــر والتأييــد ،أمــا
عندما نضع الخطط المتنوعة المختلفة التي تهـدف إلـى غايـة واحـدة ،أّل وهـو تمزيـق هـذا

الــدين ،وتحويلــه إلــى أمــور ضــبابية تصــبح بعــد حــين أثـ ار بعــد عــين ،كالتجديــد ،كالحداثــة،

كالعلمانيــة ،كتبــديل الخطــاب الــديني ،كالتحويــل ،كالتبــديل ،هــذه الكلمــات التــي تســمعونها
خطط هي نتـائج لخطـط أجنبيـة أنـا علـى يقـين بهـا ،المـراد منهـا أن تخلـع هـذه اْلمـة رداء

دينها ،ومن ثم أن تخلع البقيـة الباقيـة مـن رداء حضـارتها ،مـن الـذي يبقـى لهـا؟ يبقـى لهـا

أن تتحــول إلــى أج ـراء ،إلــى عبيــد يتقمم ـون الحضــارة الغربيــة اآلســنة ،التــي ظهــر ريحهــا

وظهــر أنهــا بــَلء أطــم يهلــك الحــرث والنســل ،هــذه هــي العبـرة التــي ينبغــي أن نأخــذها مــن

الهجرة ،من هجرة المصطفى صلى هللا عليه وسلم.
ــــــــــــ
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الفوائد الجنية من الهجرة النبوية
سلمان بن يحي المالكي

_@hotmail.com955slman

مقدمة السلسلة

ِ
ويحكمهـم عـرُفهم
ـوس النـاس جهلهـم ،
في جو مشحون بزيف الباطل وركا ِم الجاهلية  ،يس ُ
ُ
وعــاداتُهم  ،قتــل وزنــا ُ ،ع ُهــر وخنــا وأد للبنــات  ،تفــاخر باْلحســاب واْلنســاب  ،ســاد فــي
ن
ـين للعزيـز  ،تُ ِغي ُـر القبيلـ ُة علـى اْلخـرى ْلتف ِـه
الِب ِ
ـاء للقـوي  ،والتمك ُ
قاع قانو ُ الغاب  ،فالبق ُ
ـاء
ـروب الطاحنـ ـ ُة  ،تُزه ــق اْلرو ُ
ـوم الح ـ ُ
اح  ،وتُهل ــك اْلمـ ـوال  ،وتُس ــبى النس ـ ُ
اْلس ــباب  ،تق ـ ُ
والذراري  ،وتدوم السنون
الحرب يرثها جيل بعد جيل  ،وأصـلها بعيـر
وتتعاقب اْلعوام  ،و ُ
ُ
ُ

قطيع أغنام سيق ْ ق
المجتمع عادات
ذلكم
سبقت أخرى  ،أو
ُعْقر  ،وفرس
ْ
ُ
ُ
وسر  ،ساد في ُ
ـت الم ـرأة إذا شــاءت جمعـ ِ
غريبــة عجيبــة  ،فعنــد اْلش ـراف مــنهم كانـ ِ
ـت القبائــل للســَل ِم وإن
ْ
ِ
ِ
اْلوساط اْلخرى أنواع من
الحال في
الحرب والقتال  ،بينما كان
أشعلت بينهم نار
شاءت
ْ
ُ
اّلخ ـ ِ
ـتَلط ب ــين الرج ـ ِـل والمـ ـرِأة ّل نس ــتطيع أن نعب ــر عن ــه إّل بال ــدعارِة والمج ــو ِن و ِ
ـفاح
الس ـ ِ
ُ
ِ
ـدح الشـعراء  ،ومفخـرةُ النـاس  ،فهـي عنـدهم سـبيل مـن ُس ُـب ِل
والفاحشة  ،كانت الخم ُـر ُممت ُ
ِ
ِ
وعبادة اْلوثان  ،التي تُ ِ
ِ
صوُر كيف كـان أولئـك يعيشـون
الشرك
صور
الكرم  ،ناهيك عن
بعقـ ــول ّل يفكـ ــرون بهـ ــا  ،وأعـ ــين ّل يبصـ ــرون بهـ ــا  ،وأذان ّل يسـ ــمعون بهـ ــا ِإ ْن ُهـ ـ ْـم ِإّل
اْلنع ــا ِم بــل هــم أضــل فــي هــذه اْلثنـ ِ
ـاء حــدث حــادث عجيــب لمكــة وحرِمهــا  ،رأى أبره ـ ُة
ك ْ
ْ ُْ
نائ ــب النجاش ــي عل ــى ال ـ ِ
ـيمن أن الع ــرب يحج ــون الكعب ــة  ،فبن ــى كنيس ــة كبيـ ـرة بص ــنعاء
ِ
العرب إليهـا  ،وسـمع بـذلك رجـل مـن بنـي ِكنانـة  ،فـدخلها لـيَل ولطـخ ِقبلتهـا
ليصرف حج
بالع ِذرة  ،ولما علم أبره ُة بذلك ثـار غضـبه وسـار بجـيش عرمـرم عـدده سـتون ألـف جنـدي
ِ
الكعبة ليهـدمها  ،واختـار لنفسـه فـيَل مـن أكب ِـر الفيل ِـة  ،وكـان فـي الج ِ
ـيش ُق اربـة ثَلثـة
إلى

ـدخول مكــة فلمــا كــان فــي وادي ِ
عشــر فــيَل  ،وتهيــأ لـ ِ
محســر بــين مزدلفــة ومنــى بــرك الفيـ ُـل
ـوب أو الشـ ِ
ولــم يُقــم  ،وكلمــا وجهــوه إلــى الجنـ ِ
ـمال أو الشــر ِق قــام يهــرول  ،وإذا وجهــوه ِقبــل
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ـال
الكعبـ ـ ِـة بـ ــرك فلـ ــم يتحـ ــرك  ،فبينمـ ــا هـ ــم كـ ــذلك إذ أرسـ ــل هللا علـ ــيهم طيـ ـ ا
ـر أبابيـ ــل أمثـ ـ ُ
ـيب أحـدا مـنهم إّل تقطعـت
الح ُمص ّ ،ل تص ُ
مثل ُ
الخطاطيف مع كل طائر ثَلث ُة أحجار ُ
أعضا ه وهلك  ،وهرب من لم يصبه منها شيء يموج بعضهم في بعض  ،فتساقطوا ِ
بكل
ُ
طريق  ،وهلكوا على كل مهلك  ،وأما أبره ُة فبعث هللا عليـه داء تسـاقطت بسـببه ِ
أنامُلـه ،
ِ
ـدره عــن قلِبـه ثـم هلـك  ،وكانـ ْـت
ولـم يصـل إلـى صـنعاء إّل وهــو مث ُـل الفـرِل  ،وانصـدع ص ُ
هــذه الوقع ـ ْة قبــل مولـ ِـد النبــي بخمســين يومــا أو تزيــد  ،فأضــحت كالتْق ُدمـ ِـة قــدمها هللا لنبيــه
ِ
ِ
ِ
ف البشـرى
هَلك ذلكم
وبيته  ،وبعد أيام من
الجيش أشرقت الـدنيا وتنـادت ربـوعُ الكـو ِن تـز ُ
ِ
بولد ِ
ِ
الرحمة للعالمين في ِش ْع ِب بني هاشم بمكة صبيحة
سيد المرسلين  ،وإما ِم المتقين  ،و
ِ
يــوم ِ
ـيد ولـ ِـد آدم  ،ولــد
اإلثنــين التاسـ ِـع مــن ربيــع
اْلول لعــا ِم الفيــل ُ ،ولــد خيـ ُـر البشــر  ،وسـ ُ
ُ
ِ
بن عبد هللا ب ُـن عبـد المطل ِ
ـمي
الحياة
فيق بأمته  ،أطل على هذه
ـب الهاش ِ
ُ
محمد ُ
الرحيم الر ُ
ُ
القرشي  ،أرسله هللا إلى الناس جميعا ليقول للناس " إني رسول هللا إلـيكم جميعـا الـذي لـه

ملك السماوات واْلرض ّل إله إّل هو يحي ويميت فآمنوا بـاهلل ورسـوله النبـي اْلمـي الـذي
ِ
شهادة أن ّل
يؤمن باهلل وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون " جاء النبي  يدعوا الناس إلى
ُ
إلــه إّل هللا وأن محمــد رســول هللا بكــل مــا تضــمنته هــذه الشــهادة مــن معنــى  ،جــاء نبــي
ـتقامة وص ِ
ـق الكـريم واّلس ِ
الرحمة  يـدعو النـاس إلـى العف ِ
ـاف والطه ِـر والخل ِ
ـلة اْلرحـام
وحسن الجوار و ِ
الكف عن المظالم والمحارم  ،يدعوهم إلـى التحـاك ِم إلـى الكت ِ
ِ
ـاب العزيـز ّل
أمر الجاهلية  ،وجع ِل الناس كلهم أمام شر ِ
إلى الكهان و ِ
يعة هللا سواء يتفاضلون بـالتقوى ،
ْ
ابن جرير عن ِ
ابن عباس رضـي هللا عنهمـا قـال " لمـا م ِـرض أبـو طالـب دخـل عليـه
روى ُ

ـول
مشيخة من قريش فيهم أبـو جهـل فقـالوا  :إن ابـن أخيـك يشـتُ ُم آلهتنـا ويفع ُـل ويفع ُـل ويق ُ
ِ
فأن ِ
صْفنا من ِ
إلهـ ُه  ،فقـال أبـو طالـب :
ويقول ْ
ُ
ابن أخيك  ،فْلي ُكف عـن شـت ِم آلهتنـا وند ُع ُـه و ُ
ـال قو ِمـك يش ُـكونك ويزُع ُمـون أنـك تشـتُ ُم آلهـتهم ..؟ قـال يـا عـم  :أريـد أن
يا ابن أخي ما ب ُ
ِ
العرب  ،وتؤدي لهم بها العجم الجزية  ،فقال أبو جهل  :نقوُلهـا
ين لهم بها
يقولوا كلمة تد ُ
ُ
ـر  ،فقــال عليــه الصــَلة والســَلم  :قول ـوا ّل إلــه إّل هللا ِ ،
ففزع ـوا وول ـوا مــدبرين وهــم
وعشـ ا
ضون ثيابهم ويقولون  :أجعل اآللهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب " نعم  ..لقـد دعـا
ُ
ينف ُ
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رسول هللا  الناس كلهم إلى هذا المعنى العظيم  ،وقام بهذا الو ِ
اجب الكبي ِـر الـذي هـو
ُ
ِ
ـان إلــى أعلــى
أكبـ ُـر واجــب فــي تــأريخ البش ـرية كلهــا  ،دعــا إلــى ديــن قــويم يرقــى بــه اإلنسـ ُ
ِ
ويسع ُد به في اآلخ ِرة سعادة أبدية في النعي ِم المقيم  ،فاستجاب له القلـة المؤمنـة
المنازل ْ ،
ِ
وجهه ثَلث ُة أنواع مـن
المستضعفة في مكة  ،فأذاق ُه ُم المشركون أنواع العذاب  ،ووقف في
ِ
ـال
الن ــاس  :المس ــتكبرون الجاح ــدون الع ــالمون ب ــالحق  ،والحاس ــدون المحترق ــون  ،والجه ـ ُ

ك مــن ســبيل وّل
الضــالون  ،وكــون هــذا الثـ ُ
ـالوث جبهــة عنيــدة وحربــا وحزبــا شــيطانيا ّل يتـ ُـر ُ
وســيلة إّل ســلكها للصــد عــن ســبيل هللا ) يريــدون ليطفئ ـوا نــور هللا بــأفواههم وهللا مــتم نــوره
ِ
ـاق علــى الـ ِ
ـدين اإلســَلمي  ،وائتمــر
ـرب بمكــة و ُ
ضـ ِـيق الخنـ ُ
ولــو ك ـره الكــافرون ( واشــتد الكـ ُ
المشــركون بمكــة أن يقتل ـوا رســول هللا  قــال جبريــل عليــه الســَلم " إن هللا أذن لــك يــا
محمد بـالهجرِة إلـى المدين ِـة فـَل تِب ْـت هـذه الليلـة فـي ف ارشـك " ورصـده المشـركون عنـد بابـه
ليضربوه ضربة رجل واحـد ليتفـرق دمـه بـين القبائ ِـل  ،فخـرج عليـه الصـَلةُ والسـَلم علـيهم
وسهم التراب وأخذ هللا بأبصارهم عنـه فلـم يـروه ،
وهو يتلو صدر سو ِرة يس وذرى على ر
ُ
الصديق في ِ
ِ
غار ثور ثَلثة أيام حتى هدأ
أخذهم النعاس  ،واختبأ هو وصاحبه أبو بكر
و ُ
ففتشت عنه قريش في ِ
كل ِو ْجهة ،وتتبعوا اْلثر حتى وقفوا علـى الغ ِ
ـار فقـال أبـو
الطلب ،
ْ
ُ
بكــر رضــي هللا عنــه  :يــا رســول هللا لــو أن أحــدهم نظــر إلــى موضـ ِـع قدميــه ْلبص ـرنا ،
احلتيهمـا  ،ويممـا
فقال " يا أبا بكر ما ظنك بـاثنين هللا ثالثهمـا " ولقيـا الـدليل بعـد ثـَلث بر ْ

ـث أبطــل هللا مكــر
المدينــة فكانــت هج ـرةُ المصــطفى  نصـ ا
ـر لإلســَلم والمســلمين حيـ ُ
المشركين وكيدهم في تفكيرِه ُم القضاء على اإلسـَل ِم بمكـة وظـنه ُم القـدرة علـى قت ِـل رسـول
هللا
------------

ِ
ـدروس أيهـا اْلحبـة التـي ينبغـي التأم ُـل فيهـا وخاصـة مـن ي ْس ُـب ُر أوراق السـيرِة ،
من أه ِـم ال
ِ
أمر الهج ِرة وما أدراكم ما الهجرة .
اْلمر
ذلكم
المهم في حياة النبي  ، أّل وهو ُ
ُ
ُ
ِ
إن الهجـ ـرة النبوي ــة ف ــي ح ـ ِـد ِ
ذاته ــا بغ ـ ِ
ـتحق الوقف ــة المتأني ــة ،
ـض النظ ـ ِـر ع ــن أح ــداثها تس ـ ُ
تستحق النظر الدقيق  ،فهـي ليس ْـت نزهـة بريـة وّل وسـياحة بحريـة
تستحق الوقفة الثاقبة ،
ُ
ُ
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ِ
ـفر والتحص ِ
المعاينة  ،وّل للس ِ
ِ
ـيل فـي
للنظر و
اإلطَلع  ،وّل
 ،الهجرةُ النبوي ُة ليست للتفرِج و
ِ
ـذاتها  ،وإنمــا هــي نقلــة جديــدة وانتقــال وطيــد مــن أجـ ِـل الحفـ ِ
متـ ِـع هــذه الــدنيا وملـ ِ
ـاظ علــى
ُ
ِ
ِ
ـالنفس والم ـ ِ
ـين م ــع التض ــحية ب ـ ِ
ـاس  ،واْل ِ
ـركن اْلس ـ ِ
ُس المت ـ ِ
العقي ــدة  ،الحف ــاظ عل ــى ال ـ ِ
ـال
ظ علــى العقيـ ِ
ـدة والمحافظـ ِـة عليهــا  ،فهــو مبــد ها وهــدُفها
واْلهـ ِـل والولـ ِـد  ،نعــم  ..إنــه الحفــا ُ
وأمُلها وغايتُها ونهايتها .
طياتــه معــاني الشـ ِ
إن الهج ـرة النبويــة حــدث غيــر مجــرى التــأريخ  ،حــدث حمــل فــي ِ
ـجاعة
ْ
ِ
التوكل والقوِة واإلخ ِ
النصر و ِ
التضحية و ِ
الفداء و ِ
الصبر و ِ
اإلباء و ِ
اء واّلعتزِاز باهلل وحده .
و
إن حـدث الهجـرِة النبويـ ِـة حـدث جعلـه هللا ســبحانه طريقـا للنص ِـر والعـزِة ورف ِـع اري ِـة اإلســَل ِم
وتشـ ِ
ـييد ِ
يشــع فــي جميـ ِـع أرجـ ِ
ـور اإلســَل ِم أن ِ
دولتــه وإقامـ ِـة صــرِح حضــارِته  ،فمــا كــان لنـ ِ
ـاء
المعمورِة لو بقي حبيسا في مهـده  ،إنـه حـدث شـامل كامـل متكامـل لمـن أحسـن اّلسـتفادة
ِ
الحقيقة حدث ِ
ِ
ض مـنهج النب ِـي 
أحسن وجه  ،إنه في
منه وأخذ العبرة والعظة على
يعر ُ
 ،منهج المعصو ِم  ، منهج من ّل ينطق عن الهوى  ،مهـج المؤي ِـد مـن ِ
رب العـالمين ،
ُ

ـتحق منـا اّلهتمـام بمـا
فليست الهجرةُ حدثا عاديا  ،وّل أم ار طبيعيا  ،بل هي أمر جلـل يس ُ
تحويه هذه الهجرة وما بداخلها من كنوز .

ـاجع لكثيـر
اء الن ُ
إن بين أيدينا هجرةُ الرسول  ، بين أحضاننا هجرةُ النبي  وفيها الدو ُ
ِ
من أمر ِ
أوضاعنا وعللنا .
اضنا و
ِ
ـدروس والعب ِـر البالغ ِ
ـار النيـر ِ
ِ
ِ
ِ
البينات واآلث ِ
ـات
ات وال
اآليات
المباركة من
إن في هذه الهج ِرة
ـيش علــى مْفتــر ِق الطــر ِق
مــا لــو اســتلهم ْته أمـ ُة اإلســَل ِم اليــوم وعملـ ْـت علــى ضــوِئه وهــي تعـ ُ
ُ
ـين أنـه ّل حـل لمش ِ
لتحقق لها ِعزها وقوتُها ومكانتُها وهيبتُهـا  ،ولعلمـت علـم اليق ِ
ـكَلتها وّل

امهــا بعقيـ ِ
ـَلمها والتز ِ
صــَلح ْلحو ِالهــا إّل بالتمسـ ِـك بإسـ ِ
ـدتها وإيمانهــا  ،فوالــذي بعــث محمــدا
ـالحق بشــي ار ونــذي ار مــا قامـ ِ
ـت الــدنيا إّل بقيــا ِم الـ ِ
 بـ ِ
ـدين وّل نــال المســلمون الع ـزة والك ارمــة

والنصر والتمكـين إّل لمـا خضـعوا ل ِ
ـرب العـالمين وهيهـات أن ي ُحـل أمـن ورخـاء وسـَلم إّل
باتباع نه ِـج اْلنبي ِ
ـاء والمرسـلين  ،ومـن هنـا جئنـا لنتحـدث هـذه الليلـة حـول بع ِ
ـض المفـاهي ِم
ِ
ِ
ِ
الدروس و ِ
المجتناه من هجرِة المجتبى صـلى هللا عليـه وعلـى آلـه وصـحبه
العظات
العبر و
و
ْ
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ِ
ِ
ـذكر حكمـة عربيـة
ـب صـفحات هـذه الهجـ ِرة المباركـة عرض ُ
وسلم  ،وإني لمـا كن ُ
ـت أت ُ
ـت أُقل ُ
أخصـب تخيـر " أي مـن وجـد اْلرض ِ
الخصـبة الـوفيرة تخيـر المرعـى ،
قديمة تقـول " مـن ْ
ف أريــت الحكمــة تنقلــب علــي فــإني لــم أعــد أجــدها وأنــا أقلــب صــفحات هـ ِ
ـذه الهج ـرة " مــن
ُْ ُ
ُ
ُ
ُ
أخصب تخير "
ـتمكم أحبتـي
ولكني وجدتها " مـن أخصـب تحيـر " فمـاذا أقـول الليلـة ومـاذا أدع ..؟ فـَل أك ُ
ِ
ـرت أي
ـت أمــام المفــاهي ِم والـ
ـت عليهــا  ،واحتــرت  :نعــم  ..احتـ ُ
اطلعـ ُ
أننــي وقفـ ُ
ـدروس التــي ْ

آخــذ ؟ وأيهــا أتـ ُـرك ؟ أيهــا أدعُ ؟ وأيهــا ألــتمس ؟ ووصــل ْت معــي
مفهــوم مــن هــذه المفــاهيم ُ
الدروس عددا وكما كبيـ ار  ،ولكـن م ارعـاة للوقـت  ،وتركيـ از علـى بع ِ
ـض
هذه المفاهيم وهذه
ُ
النقــاط  ،وإّل ّل أقــول "علــى المهــم  ،أو اْلهــم " فكــل هج ـ ِرة الرسـ ِ
ـول  مهمــة  ،وتركي ـ از
ُ
ُ
ِ
علــى بعـ ِ
ـأذكر بعــض الوقفــات  ،وبعــض المفــاهيم
ـض النقــاط التــي تـ ُ
ـزداد حاجتنــا إليهــا ؛ سـ ُ
وبعــض الــدروس التــي أخــذتها مــن اسـ ِ
ـتيعاب هــذه الهج ـرِة المباركــة  ،فمــا أجمــل أن ُنشــير
إش ــارات ع ــابرة لع ــدد م ــن القض ــايا المهم ـ ِـة الج ــديرة باإلش ـ ِ
ـذكير ف ــي هجـ ـرة رس ـ ِ
ـادة والت ـ ِ
ـول
العالمين الذي أسأل هللا بمنـه وكرمـه أن ُيلحقنـا بـه وأن يحشـرنا فـي زمرتـه وأن ُيس ِـقينا مـن

حوضه شربة ّل نظمأ بعدها أبدا

------------

أوال  ..لماذا الهجرة ..؟
ِ ِ
ـرت
ـرت إلـى تـأر ِ
ـول  ونظ ُ
يخ الهجـ ِرة  ،ونظ ُ
إني لما نظ ُ
ـرت إلـى اإلعـداد الـذي أعـدهُ الرس ُ
ـاليب الت ــي اتخ ــذها  ،ابت ــداء م ــن إ ْذِن ــه ب ــالهج ِرة للص ـ ِ
ـباب واْلس ـ ِ
إل ــى اْلس ـ ِ
ـحابة  ،وانته ــاء
بوصوِله إلى المدينة  ،وما بينهما من أسباب بشرية كثيرة  ،فيهـا اّلختفـاء و ِ
السـري ُة  ،فيهـا
ُ ُ
ُ
ـول  قبــل عــام فقــط إلــى بيـ ِ
ـباب البش ـرية  ،تســاءل ُت  :ألــم يســر بالرسـ ِ
كثي ـ ار مــن اْلسـ ِ
ـت
ُْ
ِ
ِ
ِ
ـَلم وهـو ُم ْس ِـند
المقدس ُ ،
ويعرج به إلـى السـماء ؟ ألـم يـأت إليـه جبري ُـل علـى الصـَلةُ والس ُ
اق ليرحــل هــو وإيــاه مــن مكــة المكرمــة إلــى بيـ ِ
ظهـره الشـريف للكعبــة بــالبر ِ
ـت المقــدس ومــن
ُ
هناك إلى السموات ..؟ سبحان هللا ! يسرى به إلى ِ
بيت المقدس  ،ويعرج بـه إلـى الس ِ
ـماء
ُ
ُْ
ِ
ِ
الوسائل لهذه
اْلسباب و
ويرِجع في ليلة واحدة  ،ويجلس عدة شهور  ويت ِخذ كثي ار من
ْ ،
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الهج ـ ِرة ! لمــاذا ..؟ مــا الســبب ..؟ ِلــم لـ ْـم تكــن تلــك الهج ـ ِرة كــذاك اإلس ـراء ..؟ ُي ْمســي فــي
ويصبح في المدين ِـة النبويـة ب ِ
ـأمر هللا سـبحانه وتعـالى وبقدرتـه ؟ ألـيس هللا قـادر علـى
مكة
ُ
ِ
ات
ذلــك ..؟ ُأي ْع ِجـ ُـزه ســبحانه وتعــالى شــيء فــي
اْلرض والســماء ..؟ كيــف ّل ..والمعج ـز ُ
ـدت أن هللا سـبحانه وتعـالى أراد
التأم ِـل وج ُ
ُ
تتنزل عليه عليـه الصـَلة والسـَلم  ،لكننـي بعـد ُ
من ــا وم ــن أم ـ ِـة النب ــي  أن نفق ــه ه ــذا ال ــدين ِفْقه ــا دقيق ــا  ،أرادن ــا أن نفق ــه ه ــذه ال ــدعوة

اْلحباب هي وربي منهج للبشر  ،ربنا جـل وعـَل
المحمدية فقها سديدا  ،فهذه الدعوةُ أيها
ُ
ـاج إلـى
قادر أن يأخذ رسوله  في لحظة واحدة  ،وينُقُلـه مـن مكـة إلـى المدينـة ّ ،ل يحت ُ
إعداد ّ ،ل يحتاج إلى اختفاء ّ ،ل يحتاج إلى مئونـة ّ ،ل يحتـاج إلـى مطـاردة ّ ،ل يحتـاج
ـدين  !..أراده هللا
إلــى مصــاحبة  ،لكــن اْلمــر أعمــق مــن ذلــك وربــي وأبعــد بكثيــر  ،إنــه الـ ُ
ليكون منهجا للبشر ِ
ية  ،لماذا  ..؟ ْلنه لو ُفعل ذلك برسول هللا  وجاء بعده من ال ِ
ـدعاة
ـاكل اّلضـطهاد  ،ومعان ِ
ـاة العـذاب فـي س ِ
شاكل  ،مش ِ
ممن تواجههم مثل هذه الم ِ
ـبيل تبي ِ
ـين
ُ
ُُ
رب العب ِ
ـادة العبـاد إلـى عب ِ
الناس من عب ِ
ـادة ِ
ِ
ـاد فـأين حينهـا يج ُـدون الحـل ؟
اج
الدعوِة وإخر ِ
كيف يجدون المخرج ؟ إلى من يلتجئـون ..؟ أولئـك الـذين ُيضـطهدون فـي ديـنهم  ،أولئـك

ال ــذين يح ــاربون ف ــي عقي ــدتهم  ،أولئ ــك ال ــذين تُم ــته ُن كـ ـرامتُهم عل ــيهم أن يأخ ــذوا ال ــدروس
العظيمة من هذه الهج ِرة .
خَللهــا الــدروس العظيمــة للـ ِ
احلهــا  ،نتبــين مــن ِ
إذا ..نحــن فــي هــذه الهجـرِة بجميـ ِـع مر ِ
ـدعاة
وللمسلمين  ،فلو تم ْت هذه الهجرةُ بين عشية وضحاها ؛ لخسرنا تلك الدروس  ،ولخسـرنا
تلــك المواقــف  ،وهــذا أمــر ّل ينتبــه لــه كثيــر مــن النــاس  ،ويكفــي التــأريخ ش ـرفا أن ســطر
بأحرف ـ ِـه الذهبي ـ ِـة ه ــذه الس ــيرِة العطـ ـرِة  ،وه ــذه الهجـ ـرة المبارك ــة  ،لنلج ــأ إليه ــا كمخ ــرج م ــن

ِ
ُكر ِ
ْلزماتنا ِ ،
وشفاء ْلمراضنا  ،بعد هللا جل وعَل .
باتنا  ،وحل
عرف الداعي ُة كيـف يأخـ ُذ باْلس ِ
اك ِـل ،
ـباب  ،كيـف يفـر ُق بـين التوك ِـل والتو ُ
في هذه الهجرِة ي ُ
ِ
ِ
ـتهين
ـتكين وّل يس ُ
ـلم مـن هـذه الهجـ ِرة النبويـة أنـه ّل يس ُ
يأخـذ الحـذر والحيطـة  ،يع ُ
ـرف المس ُ
وّل يْقبـ ُـل الذلــة فــي دينــه  ،وّل فــي عقيدتــه أبــدا  ،نعــم  ..إن هــذه الهج ـرة العظيمــة مــنهج
ط ُه بهذا الموضـوِع
خرج ُت عن الموضوِع من جهة أخرى في درس عظيم أرِب ُ
للبشر  ،ولو ْ
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ـَلج اإلســَل ِم لقضـ ِ
ـية
ـت بــتمعن قصــة عـ ِ
ـت كثيـ ار وتأملـ ُ
 ،وهــو " قضــي ُة المنــافقين " فلقــد وقفـ ُ
ـول  قضــيتهم حتــى انتهــت  ،ابتــداء مــن الهج ـرِة وحتــى
المنــافقين  ،وكيــف عــالج الرسـ ُ
ِ
وفاتـه  مـرو ار بـاْلطو ِار التـي مـرت بهـا قضـي ُة المنـافقين وأث ُـرهم فـي المدينـة  ،وتسـاءْل ُت
وقلت  :هللا جَل وعَل قادر على أن ُي ْعِلم نبيه  بعض أسماء المنافقين ِلي ْستِتيبهم ؛ فـإن
ُ
طردوا " وممن حولكم من اْلعراب منافقون ومن أهل المدينـة مـردوا
تابوا  ،وإّل ُقتلوا  ،أو ُ

علــى النفــاق ّل تعلمهــم نحــن نعلمهــم " نعــم ّ ..ل تعلمهــم كلهــم نحــن نعلمهــم ْ ،لن هللا لــم
يــرد إبَلغــه إيــاهم ؛ ْلن هللا تعــالى لــو أخبــر رســوله  بهـ ِ
ـذه اْلســماء  ،نحـ ُـن الــذين نــأتي
ُ ْ
من ِ
نعالج ُم ْش ِكلِتنا معهم وهم من
بعده من سيخِب ُرنا بالمنافقين الذين يعيشون بيننا ؟ كيف
ُ
بني ِ
جلدتنا ؟ إذا
ـوء بعــد هللا تعــالى إلــى ســيرِة الرسـ ِ
ّل بــد مــن اللجـ ِ
ـول  ، إلــى هجـرِة الرســول  ، ف ِم ْثلمــا
ع ــالج الرس ــول  تل ــك المش ــكلة وتل ــك الفتن ــة داخ ــل الص ـ ِ
ـف المس ــل ِم  ،ووق ــف عل ــى تل ــك
ُ
ـف ؛ سـنجد حينهـا عَلجـا لمش ِ
ِ
داخل هذا الص ِ
ِ
ـكَلتنا فـي زماننـا
كبت في
الخيانات التي ارتُ ْ
ُ
هذا .
إن درس الهجـ ـرِة أيه ــا اْلحب ــة درس عظ ــيم  ،أراد هللا س ــبحانه وتع ــالى لن ــا أن ن ــتعلم من ــه

ـوب الصــادق ُة اليقظ ـ ُة ؟
ـوب الحي ـ ُة ؟ أيــن القلـ ُ
الشــيء الكثيــر  ،ولكــن أيــن القلـ ُ
الباحث ـ ُة عــن الحــق ؟ فــالعودة العــودة الص ــادقة الحميمــة إلــى هج ـرِة الرسـ ِ
ـول

الدروس والعبر  ,,,وإلى ثاني الدروس الجنية من الهجرة النبوية .

ـوب
أيــن القلـ ُ
 لنس ــتلهم

-----------------

ثانيا  :المدينة النبوية  ،التأسيس والتوطين !..
ِ
ِ
ـس فيـه
وهذه قضية مهمة  ،وهي أنه ّل ُبد أن يكون للفئة المسلمة موطن أو موضـع تتأس ُ
وتتربــى عليــه  ،وتســتطيع أن تمــارس مــن ِ
خَللــه عمليــة التغييــر  ،وقــد كــان هــذا فــي ِ
دار
ُ
اْلرق ـ ِم بـ ِـن أبــي اْلرقــم قبــل الهج ـ ِرة  ،فقــد كــان مــوطن بنــاء وتعلــيم وإرشــاد وغــرس للعقيـ ِ
ـدة
ُ
وبنــاء لإلســَلم فــي النفـ ِ
ـوس  ،وتجميــع للصــفوف ومعرفــة لواقــع الباطـ ِـل والجاهليـ ِـة  ،وهــذا

ِ
التجمع هو الذي كان ي ِ
ـوطين
ـيس والت ُ
حر ُ
ك دعوة اإلسَل ِم حتى أذن هللا بالهجرة فكان التأس ُ
ُ
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ِ
رسول هللا 
في صو ِرة دولة وفي صو ِرة مجتمع متكامل في مهاج ِر
ِ
النبي  من هجر ِ
إيجاد موطئ قدم للدعوة هناك حتى ت ْـن ُعم
المدينة
ته إلى
هدف ِ
ُ
لقد كان ُ
لتحقيق أه ِ
ِ
ِ
ِ
ـدافها فـي
الداخل وت ْنطِلق
باْلمن واّلستقرار  ،حتى تستطيع أن ت ْبِني نفسها من
ـت فــي المنــا ِم أنــي
ـدف أمــَل وحُلمــا ي ـر ُ
اود رســول هللا  " أريـ ُ
الخــارِج  ،ولقــد كــان هــذا الهـ ُ
أهاجر من مكة إلى أرض بهـا نخـل  ،فـذهب ظنـي إلـى أنهـا اليمامـة أو هجـر  ،فـإذا هـي
ُ
يثرب "

كــان هــدف الرسـ ِ
ـول  مــن الهج ـرِة تكثيـ ُـر اْلنصـ ِ
ـار وإيجــاد رأي عــام مؤِيــد للــدعوِة ْ ،لن
ُ
الجهود ويـذِلل فـي طر ِيقهـا الكثيـر مـن ِ
ِ
الصـعاب ،
يوفر على الدعوِة الكثير من
وجود ذلك ُ
ُ ُ
ِ
ـات هـو فـي
حقق فيه
و
ـق منـه الطاق ُ
ُ
الم ْنطل ُق الـذي ت ْنطل ُ
ص ُب الذي تت ُ
ُ
المجال الخ ْ
اْلهداف و ُ

المدينة  ،ولهذا ِ
رسول هللا  أن يبعث مصعب بن عميـر أول سـفير فـي اإلسـَلم
حرص
ُ
حرص  أن يرسله ليكون سفيره إلى المدين ِـة ل ِ
ِ ،
ـيعلم اْلنصـار اإلسـَلم وينشـر دعـوة هللا
فيه ــا  ،ولم ــا اطم ــأن رس ــول هللا  إل ــى وج ـ ِ
ـود رأي ع ــام مؤِي ــد لل ــدعوِة ف ــي المدين ــة ح ــث
ُ
أصــحابه إلــى الهجـ ِرة إليهــا وقــال لهــم "هــاجروا إلــى يثــرب  ،فقــد جعــل هللا لكــم فيهــا إخوانــا
ودا ار تأمنون بها "

ِ
ِ
ـتكمال الهيكـ ِـل التنظيمـ ِـي للــدعوِة  ،فقــد كــان
لقــد كــان هـ ُ
ـدف رســول هللا  مــن الهج ـرة اسـ ُ
صعبا أن يكون
اْلنصار والمهـاجرون فـي المدينـة  ،صـعب أن
القائد في مكة  ،و
الرسول
ُ
ُ
ُ
ـول هللا 
يكــون المعلـ ُـم فــي مكــة والتَلمي ـ ُذ بعيــدون عنــه فــي المدينــة  ،ولهــذا هــاجر رسـ ُ
ليكــون بــين ظه ارنــي ِ
أتباعــه ْ ،لن الجماعــة بــدو ِن قائــد كالجسـ ِـد بــَل رأس  ،وْلن تحقيــق
ْ ْ
ِ
ـود جماعـة مؤمنـة منظمـة  ،تُغ ِـذ السـير إلـى أه ِ
أهداف اإلسَل ِم الكبـرى ّل يـتم إّل بوج ِ
ـدافها

بخطى وئيدة وطيدة متينة .
ُ
فمــا أحــوج المســلمين اليــوم إلــى هج ـرة نحــو هللا ورســوِله  ،هج ـرة إلــى هللا بالتمسـ ِـك بحبلــه
المتين وتحكي ِم شر ِ
ِ
ِ
ـإن
عه القويم وهجـرة إلـى رسـوله  باتب ِ
ـاع سـنته  ،واّلقتـداء بسـيرته  ،ف ْ
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ـحيح وبــدأوا يأخــذون بأسـ ِ
فعل ـوا ذلــك فقــد بــدأوا الســير فــي الطريـ ِ
ـباب النصـ ِـر  ،ومــا
ـق الصـ ِ
النصر إلى ِمن ِ
عند هللا  ،ويسألونك متى هو ؟ قل عسى أن يكون قريبا .
ُ
-------------وصبر عظيم .
ثالثا  :دعوٌة مستمرٌة
ٌ
نعلم ظل في مكة ثَلث عشرة سنة يـدعو إلـى هللا جـل وعـَل ليـل نهـار ،
فالنبي  كما ُ
ُ
ِ
ِ
ـتمر م ــن كف ـ ِ
متعرض ــا ف ــي ذل ــك إل ــى اْلذى الش ــديد واّلض ــطهاد المس ـ ِ
ـار قـ ـريش ال ــذين ّل
يريــدون للخيـ ِـر أن ينتشــر  ،ومــع ذلــك فلــم ييــأس مــع كـ ِـل هــذا العنـ ِ
ـت وقلـ ِـة مــن آمــن معــه

ِ
المدة  ،فحاول أن يتجه إلى بيئة أخرى لعله يستطيع من ِ
خَللها نشـر دي ِـن هللا
خَلل هذه
ُ
ُ
ِ
ِ ِ
ـول ُأم
ج ــل وع ــَل  ،فاتج ــه إل ــى الط ــائف ولكن ــه ف ــوجئ بالس ــفهاء يردون ــه ردا منكـ ـ ار  ،تق ـ ُ
المــؤمنين عائشـ ُة رضــى هللا عنهــا وهــي تحـ ِـد ُث ابــن أختهــا عــروة أنهــا قالـ ْـت ِللنِبـ ِـي  هـ ْـل
أتى عليك يوم كان أشد ِمن يو ِم أُحد ..؟ قال لق ْد ل ِق ِ
ِ
ِ
ـت وكـان أشـد مـا
يت م ْـن ق ْو ِمـك مـا لقي ُ
ُ
ْ ْ ُ
ْ ْ
ِ
ل ِقيـ ِ
ـت نْف ِســي علــى ْابـ ِـن ع ْبـ ِـد ي ِاليــل ْبـ ِـن ع ْبـ ِـد ُكــَلل فلـ ْـم ُي ِج ْبِنــي
ـت مـ ْـن ُه ْم يـ ْـوم اْلعقبــة ِإ ْذ عر ْ
ضـ ُ
ُ
ـت وأنــا مهمــوم علــى وج ِهــي فلــم أســت ِفق ِإّل وأنــا ِبقــرِن الثع ِالـ ِ
ـت
ـب فرف ْعـ ُ
ِإلــى مــا أرْد ُت ف ْانطلْقـ ُ
ْ
ْ ْ ْ
ْ
ُْ
ْأر ِســي فـِإذا أنــا ِبســحابة قـ ْـد أظل ْتِنــي فنظـ ْـر ُت فـِإذا ِفيهــا ِج ْب ِريـ ُـل فنــاد ِاني فقــال ِإن ّللا قـ ْـد سـ ِـمع
قول قو ِمك لـك ومـا ردوا عليـك وق ْـد بعـث ِإليـك ملـك اْل ِجب ِ
ـال ِلتـأْمره ِبمـا ِشـ ْئت ِف ِ
ـيه ْم فنـاد ِاني
ْ
ْ
ُُ
ْ ْ
مل ُك اْل ِجب ِ
طِبـق عل ْـي ِه ُم اْل ْخشـب ْي ِن فعلـت ولـك
ال فسـلم علـي ثُـم قـال يـا ُمحم ُـد ِإ ْن ِشـ ْئت أ ْن أُ ْ
ِ
ِ
ك ِب ِـه
صَلِب ِه ْم م ْن ي ْعُب ُد ّللا و ْحدهُ ّل ُي ْش ِر ُ
ذلك  ،فقال النبي  ب ْل أ ْر ُجو أ ْن ُي ْخ ِرج ّللاُ م ْن أ ْ
ش ْيئا [ رواه البخاري ]
إن هذه الوقفـة أيهـا اْلحبـ ُة تجعُلنـا نتسـاءل  :مـاذا قـدمنا ل ِ
ـدين هللا ؟ كـم تحملنـا مـن اْلذى
ف ــي س ـ ِ
ـبيل نشـ ـره ب ــين الن ــاس ؟ ه ــل ص ــبرنا كم ــا ص ــبر علي ــه الص ــَلة والس ــَلم ؟ أم أنن ــا
اجــه أذى أو معارضــة  ،فقمنــا بعــد ذلــك بــالتوُق ِ
ـرد أن نو ِ
استســلمنا بمجـ ِ
ف عــن الــدعوِة إليــه

ِ
يم إلـى
سبحانه  ،هل هذه هي القدوةُ ب ِ
ـالنبي المصـطفى اْلمـين  ،إنـك لـو نظـرت أيهـا الكـر ُ
ِ
أرض الواقـ ِـع ّلنفلــق كِبـ ُـدك مــن الحــزِن
أمتــك الكريمـ ِـة فــي القـر ِ
آن الك ـري ِم ونظــرت إليهــا فــي
قع أمة قد انحرفـت كثيـ ار وكثيـ ار عـن مـنهج هللا جـل وعـَل وعـن س ِ
و ِ
ـنة رسـوله
البكاء على وا ِ
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ونعيش تحـت ِظَللهـا  ،ليس ْـت هـي اْلمـ ُة التـي خرج ْـت
 ، فهاهي اْلم ُة التي نراها اليوم
ُ
ـوم بــدلت شــرع هللا وانحرفـ ْـت عــن طريـ ِ
ـق رســول هللا
وبزغـ ْـت فــي فجـ ِـر اإلســَلم  ،أمتنــا اليـ ْ
ِ
استبدلت الـذي هـو أدنـى بالـذي هـو خيـر  ،أذل هللا اْلمـة ْلحق ِـر و ِ
ِ
اْلرض ممـن
أذل أُمـ ِم
و
ان الق ِ
ير مـن أبن ِ
ـردة والخنـاز ِ
كتب هللا عليهم الذلة والهوان واللعنة من إخو ِ
ـاء يهـود  ،نعـم ..
ُ
ِ
ِ ِ
ـول
ص ــعة مس ــتباحة ْلحق ـ ِـر أمـ ـ ِم
اْلرض وأذله ــا  ،وح ــق عليه ــا ق ـ ُ
أص ــبحت اْلمـ ـ ُة الي ــوم ق ْ
ـحيح ال ــذي رواه أب ــو داوود م ــن ح ـ ِ
ـادق المص ــدوق  ف ــي الح ـ ِ
الص ـ ِ
ـديث ثوب ــان
ـديث الص ـ ِ

رضي هللا عنـه ِ :
ـيكم اْلم ُـم كمـا تتـداعى اْلكلـ ُة إلـى قصـعتها قـالوا :
يوش ُ
ـك أن تتـداعى عل ُ
ِ
ِ
أو ِمن قلة ُ
نحن يو ِمئذ يا رسول هللا ؟ قال ّ :ل  ،ولكنكم غثاء كغثاء السيل  ،وليوشـكن هللاُ

أن ينزع المهابة من ِ
قلوب ِ
ـوهن يـا رسـول
عدوُكم  ،وليقذفن في
قلوبكم الوهن  ،قيـل ومـا ال ُ
ُ
ِ
ـار ُغثـاء مـن
حب الدنيا وكراهي ُة الموت " لقد أصـبحت اْلمـ ُة اليـوم أيهـا اْلخي ُ
هللا ؟ قال ُ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـيش اْلمـ ـ ُة ك ـ ُـدويَلت متن ــاثرة
ـيش عل ــى ِبس ــاط الحي ــاة اإلنس ــانية  ،تع ـ ُ
النفاي ــات البشـ ـرية تع ـ ُ
متص ــارعة متحارب ــة تفص ــل بينه ــا ح ــدود جغرافي ــة مص ــطنعة  ،ونع ــرات قومي ــة جاهلي ــة ،
ـدور باْلم ِـة
وتُر ُ
فرف على سمائها رايات قومية ووطنيـة ت ْح ُك ُمهـا قـوانين جاهليـة غربيـة  ،وت ُ
ان بــل وّل تختــار ِ
ـك اْلمـ ُة نفســها عــن الــدور ِ
لنفســها حتــى المكــان
الــدور ُ
ات السياســي ُة فــَل تملـ ُ
ُ
لت اْلم ُة بعـد علـم  ،وضـع ِ
الذي تدور فيه ! ذلت اْلم ُة بعد ِعزة  ،وج ِه ِ
فت اْلمـ ُة بعـد قـوة
ُ
ُ
 ،وأصــبحت فــي ذيـ ِـل القافلـ ِـة اإلنسـ ِ
ـاْلمس القريـ ِ
ِ
ـود القافلــة كلهــا
ـانية بعــد أن كانـ ْـت بـ
ْ
ـب تقـ ُ
ِ
ـاني والعلمـي بعـد أن
بجدارة واقتدار ،
أصبحت اْلم ُة اليوم تتسو ُل علـى موائ ِـد الفك ِـر اإلنس ِ
ِ
كانـ ِ
ِ
ِ
ـح الهــاجرِة
ـت اْلم ـ ُة بـ
ـاْلمس القريــب منــارة ت ْهــدي الحيــارى والتــائهين ممــن أح ـرق ُه ْم لفـ ُ
ِ
ِ
ِ
ْرجح فـي س ِ
ـيرها ،
طول
ِ
المشي في التيه والضَلل  ،أصبحت اْلم ُة اليوم تتـأ ُ
القاتل وأرقهم ُ
وّل تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسُلكه وأن تسير فيه بعد أن كان ِ
ِ
ـاْلمس
ـت اْلمـ ُة ب
ْ ْ
ُ
ُ
ـدروب المتشـ ِ
ـب الــدليل الحــاذق اْلرب فــي الـ ِ
القريـ ِ
ـابكة والصــحر ِاء المهلكـ ِـة التــي ّل يهتــدي

ِ
ِ
المجربون  ..فما الذي جرى ؟ ما الذي تغير ّ ..ل شيء  !..لكنهـا
اْللداء
للسير فيها إّل
ُ
ـنن الرباني ـ ُة " إن هللا ّل يغيــر مــا بق ـوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم " وهللاِ إن هــذا الواقــع
السـ ُ
اْلليم الـذي نـراه ب ِ ِ
ِ
ِ
ـتوجب أن يسـأل ك ُـل
ـتنفر جميـع الهمـ ِم الغيـورة ويس ُ
ـأم أعيننـا فـي أمتنـا يس ُ
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ـبب فــي
واحــد منــا نفســه هــذا الس ـؤال مــاذا قــدمنا لــدين هللا جــل وعــَل ؟ هــل فعــَل نحـ ُـن السـ ُ
ِ
ِ
ورُكوِبه ــا ذيـ ـل القط ــار ..؟ سـ ـؤال وإن ك ــان ُيمِث ـ ُـل ف ــي الحقيق ـ ِـة ظ ــاهرة
تخل ــف ه ــذه اْلم ــة ُ
ِ
ِ
اّلنتماء لهذا ل ِ
ـدين إلـى الح ِـد الـذي أصـبح فيـه
حقيقة
صحية إّل أنه يُنم عن خلل في ف ْه ِم
المسلم ّل يعرف ما الذي يجب عليـه أن ِ
يقدمـه ل ِ
ـدين هللا جـل وعـَل  ،لمـاذا ؟! ْلن قضـية
ُ
ُ
ُ
العمـ ِـل للــدين مـا تحركـ ْـت فــي قلوبنــا إّل فــي لحظـ ِـة حمــاس عــابرة أججهــا عــالم مخلــص أو
ِ
ِ
ِ
نسأل عن أدو ِارنـا  ..إنـه وربـي
المتأججة
الحماسية
اللحظة
داعية صادق  ،فقمنا بعد هذه
ُ
س ـؤال مخجــل س ـؤال مهيــب ؟؟ س ـؤال يجــب أّل ِ
نمــل طرحــه وأّل نســئم ِتك ـ ارره ُلنحيــي فــي
ُ
القلوب قضية ا ِ
ِ
لعمل لهذا ِ
الدين في وقـت تحـرك فيـه أه ُـل الكف ِـر والباط ِـل بك ِـل رجولـة وقـوة
الباطل فيـه وتحركـوا فـي الوق ِ
ِ
ِ
لباطلهم ِ
ـت الـذي تقـاعس فيـه
أهل
وكفرهم ! في وقت انتعش ُ
الباطل وأهُل ُه إّل يـوم أن تخلـى عـن الح ِ
ِ
ـق أهُلـه ،
الحق وتكاسلوا  ،بل وهللا ما انتفش
أهل
ُ
ُ

يجب أن يستنفر جميع الهم ِم الغيـورِة ُ ،ق ْـل لنفسـك وخاطبهـا  ..مـا هـو دوري فـي
إنه واقع ُ
هــذه الحيــاة ؟ كيــف أقــدم لــدين هللا ..؟ ..أمــا وهللا لــو كانـ ْـت قضــي ُة العمـ ِـل لـ ِ
تشــغ ُل
ـدين هللا ْ
ُ
ِق ُوجــداننا وتُِقــض مضــاجعنا ونفكـ ُـر فيهــا ليــل نهــار فــي النــو ِم
أفكارنــا وتم ـألُ قلوبنــا وتُحــر ُ
ِ
ِ
ِ
العمل لـدين هللا فـي قل ِ
ـب كـل منـا مـا
كانت قضي ُة
واليقظة في الس ِر والعَلنية  ،نعم  ..لو ْ
ســأل نفســه أبــدا هــذا الس ـؤال ْ ،لنــه سـ ِ
يعيشــه وِبحسـ ِ
ـيحد ُد أمــره بحسـ ِ
ـب الزمـ ِ
ـب
ـان الــذي ُ
ـيش فيــه ْ ،لن قضــية العمـ ِـل لـ ِ
المكـ ِ
ووجدانــه وقلبــه ،
ـان الــذي يعـ ُ
ـدين هللا تم ـألُ عليــه هم ـ ُه ُ
لكــن بكــل أســف بكـ ِـل م ـ اررة بكــل حــزن أصــبحت قضــي ُة العمـ ِـل لـ ِ
ـدين هللا قضــية هامشــية

ـس كثيـر مـن المسـلمين! ..بـل وأصـبح ّل وجـود لهـا فـي ِح ِ
ثانوية في ِح ِ
ـس ِقطـاع عـريض
آخــر ممــن يــأكلون ِمــلء بطــوِنهم وينــامون مــلء عيــونهم ويضــحكون مــلء أف ـواههم  ،بــل

وينظــرون إلــى واقـ ِـع اْلمـ ِـة فيهــز الواحــد كتفيــه ويم ِ
ضــي وكــأن اْلمــر ّل يعنيــه  ،وكأنــه مــا
ُ
ُ
ْ
أقول ..
ُخلق إّل ليأكل ويشرب ُ ،
ـدين مسـئولي ُة ك ِـل مسـلم ومسـلمة  ،فـَل بـد أن تكـون لقض ِ
ـية ال ِ
إن العمل لل ِ
ـدين مسـاحة فـي
ِ
ِ
ـدين عواطفنـا  ،وأن ُي ْحـرِق هـم ال ِ
ـدين
خريطة اهتماماتنا وبرامجنا نعم ّ ..ل بد أن ي ْ
ضبط ال ُ
ِوج ــداننا ،وِإن م ــن المح ـ ِ
ـان لش ــيء ّل يعتق ــده ّ ،ل يحمل ــه ف ــي قلب ــه ،
ـال أن يتح ــرك اإلنس ـ ُ
ُ
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قلب نبينا  لهذا الـدين حتـى قـال لـه ربـه " فلعلـك بـاخع نفسـك علـى
وتأمل كيف احترق ُ
ِ
الحديث أسفا "
آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا
------------

رابعا  :الثبات على المبدأ .

ويعب ـ ُـدوهُ  ،ونص ــب له ــم اْلدل ــة الدال ــة عل ــى كبريائ ـ ِـه
إن هللا تع ــالى خل ــق الخل ــق ليعرف ــوه ُ
سنن هللاِ
ليهابوه  ،وقد اقتضت حكمتُه سبحانه وتعالى أن جعل اّلبتَلء سنة من ِ
وعظمته ُ
ـث مــن الطيـ ِ
ـب ،
الكونيـ ِـة  ،وأن المــرء بحاجــة إلــى تمحــيص ومراجعــة حتــى يتميــز الخبيـ ُ

ـادق
المؤمن من غيره ؛
و
ُ
فالسعيد من اعتصـم بـاهلل  ،وأنـاب ورجـع إلـى هللا  ،والم ُ
ُ
ـؤمن الص ُ
ِ
ِ
ِ
اس أن ُي ْترُكوا أن يُقوُلوا آمنا و ُه ْم ّل ُيْفتُنون
ثابت في السراء والضراء " الم أحسب الن ُ
ولقــد فتنــا الـ ِـذين ِمــن قــبِل ِهم فلــيعلمن ّللا الـ ِـذين صــدُقوا ولــيعلمن اْلكـ ِ
ـاذِبين " " أ ْم ح ِس ـ ْبتُ ْم أن
ْ
ْ
ْ ْ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـر ُء وُ ْزل ِزُلـوا حتـى
ـاء والض ا
ت ْد ُخُلوا اْلـجنة ولـما يـأْت ُكم مث ُـل الـذين خل ْـوا مـن ق ْـبل ُكم مس ْـت ُه ُم اْلبأْس ُ
ِ
ِ
صر ّللاِ ق ِريب "
يُقول الرُس ُ
ص ُر ّللا أّل إن ن ْ
ول والذين آمُنوا مع ُه متى ن ْ
إن هجـرة النبـ ِـي  إلــى المدينـ ِـة كشــفت لنــا معــالم فــي الشـ ِ
ـدة والرخـ ِ
ـاء  ،والعسـ ِـر واليســر ،
ْ
ـائع القل ــوب ؛ وم ــن عِلــم حكم ــة هللا ف ــي تصـ ـر ِ
ـادن النفـ ِ
وأبانــت لن ــا ع ــن مع ـ ِ
يف
ـوس  ،وطب ـ ِ
ِ
ـان اْلق ـ ِ
اْلم ــور  ،وجري ـ ِ
ـالك
ـأس إل ــى قلب ــه س ــبيَل  ،ومهم ــا أظلم ــت المس ـ ُ
ـدار فل ــن يج ــد الي ـ ُ
ِ
ِ
ـان إلــى ربــه ارجــع ،
ـوب وتكــاثرت النكبـ ُ
ـات ؛ فلــن يــزداد إّل ثباتــا ؛ فاإلنسـ ُ
وتتابعــت الخطـ ُ
والمؤمن بإيمانه مستمسك وبأقدار هللا ِ
مسلم  ،وإن مـن معـال ِم هـذه الهجـ ِرة النبوي ِـة المباركـة
ُ
الدين واّلستقام ُة عليه  ،ذلك أن الثبات علـى دي ِـن هللاِ
الثبات على ِ
الثبات على المبدأ ،
:
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وصحة اليقين .
وحسن اإلسَل ِم
اإليمان ،
سَلمة
يدل دّللة قاطعة على
واّلعتصام به ُ
ِ
دين هللا ُخُلق عظيم  ،ومعنى جميل  ،له في ِ
ِ
إن الثبات على ِ
الثابت وفـيمن
اإلنسان
نفس
ِ
حولــه مــن النـ ِ
ـب مــن اْلهميـ ِـة
ـؤثر أثرهــا  ،وفيــه جوانـ ُ
ـاس مــؤثرات مهمــة تفعــل ف ْعلهــا  ،وتـ ُ
الفائقة في تر ِ
ِ
بية ِ
الفرد والمجتمع .
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إن صــفة الثبـ ِ
ـنهج الحــق نعمــة عظيمــة حبــا هللا بهــا
ـات علــى اإلســَل ِم واّلســتمرِار علــى مـ ِ

أولياءه وصفوة خلقـه  ،وامـتن علـيهم بهـا  ،فقـال مخاطبـا عبـده ورسـوله محمـدا  " ول ْـوّل
أن ثب ْتناك لق ْد ِكدت ت ْرك ُن إل ْي ِه ْم ش ْيئا قِليَل "
إن الثبات علـى دي ِـن هللا دليـل علـى س ِ
ـنهج  ،وداعيـة إلـى الثق ِـة بـه  ،وهـو ضـريب ُة
ـَلمة الم ِ

ـق الموصـ ِ
النصـ ِـر والتمكـ ِ
ـين والطريـ ِ
ـلة إلــى المجـ ِـد والرفعـ ِـة  ،ألــم تــروا كيــف ثبــت  فــي
دعوِتــه قبــل الهج ـرة وبعــدها ؟ ألــم تــروا كيــف م ِكــن وأُعــز ون ِ
صــر بســبب ثباتــه علــى مبــدأه
ُ
ُ
صلوات ربي وسَلمه عليه ..؟
ِ
ِ
ِ
ِ
إن الثبــات طريــق لتحقيـ ِ
ـب فــي
ـق اْلهــداف العظيمــة  ،والغايــات النبيلــة ؛ فاإلنسـ ُ
ـان ال ارغـ ُ
لرب العالمين والعامل على ر ِ
ِ
إعَلء ر ِ
فعة دينه و ِ
الناس ِ
ِ
ايته ّل ِغنى له عن الثبات .
تعبيد
ُ
ـنفس علــى سـ ِ
إن الثبــات يعنــي اّلســتقامة علــى الهــدى  ،والتمســك بــالتقى  ،وقســر الـ ِ
ـلوك
ْ
الذنوب والمعاصي وصو ِ
ِ
ِ
طر ِ
ارف الهوى والشيطان .
الب ْع ِد عن
يق
الحق والخير  ،و ُ
ِ
إن مما يعـين علـى الثب ِ
ـان وصـَلب ُة ال ِ
ـتَلءات صـح ُة اإليم ِ
ـات أمـام الف ِ
ـدين ؛ فكلمـا
ـتن واّلب
ُ ُ
ـان قويــا فــي إيمانــه  ،ص ـْلبا فــي دينــه  ،صــادقا مــع ربــه  ،كلمــا ازداد ثباتُــه ،
كــان اإلنسـ ُ
وق ِويـ ْـت عزيمتُــه وثبتـ ْـت ُحجتُــه  ،وح ْسـ ُـبك أن صــاحب الهج ـرِة محمــدا  كــان يــدعو ربــه
ِ
اْلمر ،والعزيمة على الرشد"
ويسأُله الثبات " اللهم إني أسألك الثبات في
ِ
إن الثبــات علــى الـ ِ
ـب هللا ورســوله ، 
ـدين مطلــب عظــيم ورئــيس لكــل مســلم صــادق يحـ ُ
ـق واّلسـ ِ
ـق الحـ ِ
ويريـ ُـد ســلوك طريـ ِ
ـتقامة بعزيمــة ورشــد  ،واْلم ـ ُة اإلســَلمي ُة اليــوم أحــو ُج مــا
ِ
ـتن والمغريـات وأص ِ
الثبات خاصة وهي تمو ُج بأنو ِاع الف ِ
ـناف الشـهوات والشـبهات
تكو ُن إلى
ِ
اْلعداء فيها ومما ّل شك فيـه أن حاجـة المسـل ِم
 ،فضَل عن تداعي اْلم ِم عليها  ،وطم ِع
ِ
ِ
اليوم لعو ِ
حاجة أخيه المسل ِم إلى ذلك في القرو ِن السالفة وذلك لكثـرِة
أعظم من
الثبات
امل
ُ
ف المعين  ،وِق ِ
ِ
الفساد ون ْدرِة اإلخوان  ،وضع ِ
لة الناصح والناصر  ،وهللا المستعان .
ُ
ْ
ُ
---------------خامساً ِ :جنسي ُة المسل ِم ووطُنه عقيدته .

155
This file was downloaded from QuranicThought.com

ـات ِ
قوم ـ ِ
ـان إذا تخل ــى ع ــن م ِ
إن أغل ــى م ــا ل ــدى اإلنس ـ ِ
دين ــه  ،أهُل ــه وول ـ ُـده ومال ــه وبل ــده ،
ُ
فالصحاب ُة رضوان هللا عليهم لما وجدوا أن مكة ليست مق اًّر ل ِ
ـدينهم ؛ اسـتأذنوا مـن الرس ِ
ـول
ْ
ُ
 بــالهج ِرة  ،فــأذن لهــم  ، وهنــا ارتفعـوا عــن مطالـ ِ
ـب الــدنيا  ،وعــن حقــارِة الــدنيا  ،وعــن
ِ
ان هللا علــيهم
ُذ ِل الــدنيا  ،ونج ـوا بعقيــدتهم ؛ ْلن المســلم ُ
وطنــه عقيدتُـ ُـه  ،فالصــحاب ُة رض ـو ُ
ـال ف ــي س ــبيل ه ــذه الهجـ ـرة ف ــي س ـ ِ
ـالوطن  ،وض ــحوا باْله ـ ِـل  ،وض ــحوا بالم ـ ِ
ِ
ـبيل
ض ــحوا ب ـ
ِ
عقيدتهم  ،وانظر إلى صهيب الرومي رضي هللا عنه  ،كان عبدا مملوكا في مكـة  ،فلمـا

جاء هللا باإلسَلم صدق وأطاع  ،فاشتد عليه عـذاب الكفـار  ،ثـم أ ِذن النبـي  للمـؤمنين
ُ
بالهجرِة إلى المدينة فهاجروا  ،فلما أراد أن يهاجر معهم منعه سادةُ قريش  ،وجعلـوا عنـده

بالليل و ِ
يحرُسه  ،خوفا من أن ي ْه ُرب إلى المدينة  ،فلما كان فـي إحـدى الليـالي
النهار من ُ
ِ
ـود إلـى ف ارش ِـه حتـى
 ،خرج من فراشه إلى الخَلء  ،فخـرج معـه مـن ْيرُقُبـه  ،ثـم مـا كـاد يع ُ
خرج أخرى إلى الخَل ِء  ،فخرج معه الرقيب  ،ثم عاد إلى ف ارشـه  ،ثـم خـرج  ،فخـرج معـه
ـَلت
ـب  ،ثــم خــرج كأنــه يريــد الخــَلء  ،فلــم يخـ ُـرج معــه أحــد  ،وقــالوا  :قــد شــغلتُه الـ ُ
الرقيـ ُ
والعزى ببطنه الليلة  ،فتسلل رضي هللا عنه  ،وخرج من مكة  ،فلما تأخر عنهم  ،خرجـوا
ِ
فعلم ـوا بهرِبــه إلــى المدينــة  ،فلحقــوه علــى خـ ْـيِلهم  ،حتــى أدركــوه فــي بعـ ِ
ـض
ُ
يلتمســون ُه ُ ،
يق  ،فلما شعر بهم رقى على ثِني ِـة جبـل  ،ثـم نثـر ِكنانـة ِسـه ِ
الطر ِ
ام ِه بـين يديـه وقـال  :يـا
ُ
معشر قريش  ،لقد علمتُم وهللاِ ِأني أصوب ُكم رميا  ،ووهللا ّل ت ِ
صـُلون إلـي حتـى أ ْقُتـل ِب ِك ِـل
ُ
ص ْعُلوكا فقي ار  ،ثـم تخـرُج بنفسـك ومالـك  ،فقـال
س ْهم بين يدي رجَل منكم  ،فقالوا  :أتيتنا ُ
 :أرأيتم إن دلْلتُ ُكم على ِ
مالي في مكة أتأخذونه وتدعوني ..؟ قـالوا  :نعـم  ..فقـال
موض ِع ِ
ْ
 :احفروا تحت أُس ُكف ِة ِ
باب كذا وكذا فإن بها أواقي من ذهب  ،فخذوها واذهبـوا إلـى فَلنـة
ْ
ط ِوي ِقفار الصحر ِاء  ،يحمله الشـو ُق
الحلت ْين من ثياب  ،فرجعوا وتركوه  ،ومضى ي ْ
فخذوا ُ
ويحدوه اْلمل في ِ
السَلم وأصـحاِبه  ،حتـى إذا وصـل المدينـة  ،أقبـل إلـى
النبي عليه
لقاء ِ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
السفر  ،فلمـا رآه النبـي عليـه
اء
المسجد فدخل على رسول هللا  وعليه أث ُر الطريق وو ْعث
ُ
ُ
البيع أبا يحيى  ..ربح البي ُـع أبـا يحيـى  ..ربـح البي ُـع أبـا يحيـى
الصَلةُ والسَلم قال  :رِبح ُ
 ..نعــم وهللا ربــح البيــع  ..ولمــاذا ّل يـربح..؟ وهــو الــذي هــان عليــه أن ي ْتـ ُـرك المــال الــذي
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جمعــه بكـ ِـد الليـ ِـل وتعـ ِ
ـب النهــار  ،لمــاذا ّل ي ـربح وقــد تــرك اْلرض التــي ألفهــا والبلــد التــي
ـب عقيدتــه ومرض ِ
عرفهـا  ،والـدار التــي سـكنها  ،فـي ســبيل طل ِ
ـاة ربـه ..أيهــا اْلحبـ ُة الكـرام
..

ِ
ووطنـه هـي
ّل بد أن نوطن أنفسنا  ،وأن نفهم هذه الهجرة فهما حقيقيا بأن جنسية المسل ِم

فالمسلم تبعا لهـذا المبـدأ  ،فـَل ي ِه ُـن وّل يسـتكين وّل يقبـل الـذل  ،وّل يقب ُـل الخـور
عقيدتُه ،
ُ
والض ــعف " وّل ت ِهُنـ ـوا وّل ت ْحزُنـ ـوا وأ ْن ــتُ ُم ْاْل ْعل ـ ْـون ِإ ْن ُك ْن ــتُ ْم ُم ـ ْـؤ ِمِنين " ولم ــا وج ــد الص ــحاب ُة
رضي هللا عنهم أنهم ّل يستطيعون أن يعيشوا بهذا الـدين إّل بالـذل والمهانـة واّلسـتكانة ؛
تخلوا عن هذا الوطن  ،وذهبوا إلى بَلد يرفعون فيها ر وسهم عالية  ،فرفـع هللا مقـامهم ،

وأعادهم إلى وطنهم منتصرين .
ِ
ِ
تكمــن فــي تحقيــق كلمــة التوحيــد  ،وتوحيـ ِـد
لقــد أكــدت
ُ
دروس الهجـرة النبويــة أن عـزة اْلمــة ُ
الكلمـ ِـة عليهــا  ،وأن أي تفريــق فــي أمــر العقيــدة أو تقصــير فــي أخــوِة الـ ِ
ـعف
ـدين مآُلــه ضـ ُ
ِ
وتفكك المجتم ِـع وهزيمـ ُة اْلمـة  ،وإن المتأمـل فـي هـزائ ِم اْلمـ ِم وانتكاس ِ
ـات الش ِ
ـعوب
اْلفراد ُ ُ
يط فـي أمـر العقي ِ
يخ يجـد أن مـرد ذلـك إلـى التفـر ِ
ـاهل فـي جانـب الثواب ِ
ـدة والتس ِ
ـت
عبر التـأر ِ ُ
ِ
ِ
الوسائل المادية .
تقدمت
المعنوية مهما
ُ
ِ
ات القبليـ ُة
التوحيد هي الرابط ُة التي
إن عقيدة
ـاءات القوميـ ُة والتمـايز ُ
تتضاءل أمامهـا اّلنتم ُ
ُ
والعَلقــات الحزبيــة  ،واســتحقاق اْلمـ ِـة للتمجيـ ِـد والتك ـري ِم مــدين بوّلئهــا لعقيــدتها وار ِ
تباطهــا
ُ
ُ
بمبادئهـا  ،كيــف ّل ..؟ وفـي اْلمـ ِـة فـي أعقـ ِ
ـاب الـزمن منهزمــون كثـر أمــام تيـارات إلحاديــة
وافــدة ومبــادت عص ـرية زائفــة ترفــع شــعارات مصــطنعة وتُ ْ ِ
ـق نــداءات خادعــة  ،لــم يجـ ِـن
طلـ ُ
ُ
أهلها من ورائها إّل الذل والصغار والمهانـة والتبـار والشـقاء والبـوار ؛ فـأهواء فـي اّلعتقـاد
ومــذاهب فــي السياسـ ِـة ومشــارب فــي اّلجتمــاع واّلقتصـ ِ
ـاد كانــت نتيجتهــا التخلــف المهــين
ُ
ُ
المزري ي ِحق لنا أن نتسـاءل بحرقـة وأسـى  :أيـن
والتمزق المشين  ،وفي ِخض ِم هذا الو ِ
اقع ُ
ـار ِمــن شــعار ِ
دروس الهجـ ِرة فــي التوحيـ ِـد والوحـدة ؟ أيــن أخــوةُ المهــاجرين واْلنص ِ
ات حقــو ِق
ُ
ِ
أي نظـام ارعـى حقـوق اإلنس ِ
ِ
ـان وكرمـه أحسـن
اإلنسان المعاصرة الزائفة ؟ قولوا لـي بـربكم ُ
تكريم وك ِفل حقوقه كهذا ِ
الدين القويم .
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الدور الحقيقي .
سادسا:
ُ
المسجد و ُ
ـاء المس ِ
ويواصل النبي  سيره حتـى وصـل إلـى المدين ِـة  ،فبـدأ ببن ِ
ـجد وعمارِتـه ِل ِعْل ِمـه أن
ُ
ُ
ُ
ْلداء الصـ ِ
المســجد لــم يوجـ ْـد فــي اإلســَل ِم ِ
ـَلة فقــط  ،وإنمــا هــو مدرس ـ ُة المجتمـ ِـع الحقيقيـ ِـة
دين هللا  ،وهو مركز الدول ِـة اإلس ِ
ِ
لتبليغ ِ
ـنهج هللا
اّلنطَلق
وهو ُنقط ُة
ـَلمية السـائرِة علـى م ِ
ِ
ُ
.
لقــد نشــأت مكان ـ ُة المسـ ِ
ـجد وترعرعـ ْـت فــي قلـ ِ
ـوب المســلمين ُم ْن ـ ُذ عهـ ِـد النبــوِة  ،حيــث كــان
ْ
ـور والعلــم والبصــيرِة والعـزة لإلســَل ِم والمســلمين ؛ فــأعلى ســبحانه شــأن المسـ ِ
مصــدر النـ ِ
ـاجد
ِ
ِ
ِ
أن ّل طريــق
ورفــع قــدرها  ،وّل أدل علــى عظــي ِم مكانــة المســجد ومعرفــة المســلمين اْلوائــل ْ
ِ ِ
ِ
ـاّلنطَلق منــه  ،ولــذلك فــإن أول مــا بــدأ بــه
ـدر ِعـ ِـزِهم  ،إّل بـ
هم الــذي هــو مصـ ُ
إلعــَلء ديــن ُ
ِ
النبوية هو ِبنـاء المس ِ
ِ
ـدر للـدعوِة ومنبعـا
ـجد ِلج ْعِلـه مص ا
بأرض الهجرِة
النبي  عندما حل
ُ
ُ
ِ
له ــا وم ــوردا للص ــحابة رض ــي هللا ع ــنهم للجل ـ ِ
ـوس مع ــه علي ــه الص ــَلةُ والس ــَلم  ،وعن ــدما
عزم ويقين
رسخ ْت هذه المعاني في قلوِبهم رضي هللا عنهم ساروا عليها ُ
بك ِل ما أُوتُوا من ْ
بع ــد وفات ــه علي ــه الص ــَلةُ والس ــَلم  ،ث ــم س ــار المس ــلمون م ــن بع ــدهم ف ــي ه ــذا المس ــير ،
ـان الطـاهر الشـر ِ
المنطلق  ،ومن ذلـك المك ِ
ِ
يف فـإن اإلمـام عليـه مسـئولية
وانطلقوا من هذا

ـؤذن المسـ ِ
ـجد والمصــلون كــذلك ُ ،كــل لــه دوره الــذي يعتبــر لِبنــة ِلِبنـ ِ
ـاء هــذه
وتِبعــات  ،ومـ ِ ُ
ُْ ُ
ُ
الرسالة  ،وبعِثها ْلر ِ
جاء المعمورة .
ْ
المأمول منه و ِ
استحضاره … أيبقى دور في أرج ِ
ِ
ِ
ِ
اْلرض
ـاء
إحيائه و
أرأيتم لو قام ُكل بدوره
وقوة على ظهرها لغي ِـر اإلسـَل ِم ودعوتـه ؟ وّل أدل علـى ِعناي ِـة اإلسـَل ِم بالمس ِ
ـجد وقداس ِـته
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـوب
أمـ ِـر الشــارِع بعــدم زخرفتــه  ،ون ْشــد الضــالة ورفـ ِـع الصــوت ُ ،كـ ُـل ذلــك لتتوحــد القلـ ُ
مــن ْ
إلهها بدو ِن صوارف وشواغل تُعيق تهيؤها للقيا ِم بدورها تجـاه المس ِ
وتبتهل إلى ِ
خالقها و ِ
ـجد
ُ
ِ
ـاء والمســئولون عــن هــذا
ـاء المســلمين عــن هــذه الحقيقــة  ،وأيــن العلمـ ُ
ورســالته  ،فــأين أغنيـ ُ
اْلمر المه ِم في ِ
ِ
صبحت المسـاجد مهملـة  ،وإذا اعتُِنـي بهـا ِ
ِ
فمـن
حياة المجتمعات  ،لماذا أ
ُ
أج ِل الصلو ِ
ط وّل دور لها بعد ذلك في حياة المسلمين .
ات فق ْ
ْ
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سابعا  :الهجرُة وتأريخها !..
ِ
ِ
النبوية في قضية تُ ِ
عب ُر بجَلء عن اعتزِاز هـذه
بحدث الهج ِرة
يتعلق
وإشارة أخرى إلى أمر
ُ
ِ
ِ
ـت للعــال ِم بأس ـره اســتقَلل هــذه اْلمـ ِـة بمنهجهــا المتميـ ِـز
اْلمــة بشخصــيتها اإلســَلمية وتُثبـ ُ
المســتقى مــن عقيـ ِ
ـدتها وتأريخهــا وحضــارِتها  ،إنهــا قضــية إســَلمية وســنة ُعمريــة أجمــع
ُ
ِ
يخ
ـت والت ــأر ُ
عليه ــا المس ــلمون ف ــي عه ــد عم ــر ب ـ ِـن الخط ــاب رض ــي هللا عن ــه إنه ــا التوقي ـ ُ
بــالهج ِرة النبويـ ِـة المباركــة  ،واختيــار الصـ ِ
ـحابة هــذا التــأريخ علــى غيـ ِره مــن اْلحـ ِ
ـداث ُيــع د
ُ
ـدث الــذي انتقلـ ِ
ـق ْلهميـ ِـة هــذا الحـ ِ
مــن ِ
فقه ِهـ ْـم وفهمهــم العميـ ِ
ـت اْلم ـ ُة المســلم ُة بســببه مــن
ُ
اّلستخَلف والتمكـين  ،وكـم لهـذه القض ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـية وربـي
مرحلة
اّلبتَلء إلى
اّلستضعاف و
مرحلة
ِ
ـض
مــن مغــزى عظــيم ي ْج ـ ُد ُر بأمـ ِـة اإلســَل ِم اليــوم تــذكرهُ والتقـ
ـي د بــه  ،كيــف وقــد ُفــتن بعـ ُ
ُ
غير المسلمين و ِ
يخهم و ِ
ِ
ِ
التشبه بهم في تأر ِ
بتقليد ِ
أعيادهم  ،فأين هي ِعـزةُ اإلسـَلم ؟
أبنائها
ْ
وأين هي شخصي ُة المسلمين ؟ هـل ذابـت فـي ِخض ِـم م ْغري ِ
ـات الحيـاة ؟ فـإلى الـذين تنكـروا
ُ
ابتهم وخدش ـوا بهــاء هـ ِ
لث ـو ِ
ـويتهم وعمل ـوا علــى إلغـ ِ
ـاء ذاك ـرِة أمـ ِـتهم  ،وتهــافتوا تهاُفتــا مــذموما
ِ
المحبة
وانساقوا انسياقا محموما خلف خصو ِمهم وذابوا وتميعوا أمام أعدائهم  ،ننادي نداء
ذات أمجاد وأصالة وتأريخ وحضارة ومنهج متميز منبثـق
واإلشفاق  :رويدكم ؛
فنحن أمة ُ
ُ
ِ
وسنة نبينا  فَل مساومة على شيء مـن عقيـدتنا وثوابتنـا وتأر ِ
من ِ
يخنـا ولسـنا
كتاب رِبنا
غيرنــا  ،بــل إن غيرنــا فــي الحقيقـ ِـة بحاجــة إلــى أن يســتفيد مــن أصـ ِ
بحاجــة إلــى تقليـ ِـد ِ
ـالتنا

ـبه اْلعمـ ــى مـ ــن بعـ ـ ِ
ـض
وحضـ ــارتنا  ،لكنـ ــه التقليـ ـ ُـد والتبعي ـ ـ ُة والمجـ ــاراةُ واّلنهزامي ـ ـ ُة والتشـ ـ ُ
ـام
المسلمين هداهم هللا  ،كيف ّل ..؟ وقـد حـذر  أمتـه مـن ذلـك بقولـه فيمـا أخرجـه اإلم ُ
ِ
السنن " من تشبه بقوم فهو منهم "
أهل
ُ
أحمد و ُ
--------------

ثامنا  :الهجرُة ومبدأ الشورى .
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دار الندوة  ،وتشاوروا كيف يفعلون بالرس ِ
اجتمعت في ِ
ـول  ؟ نعـم
نعرف أن قريشا
كلنا
ْ
ُ
 ..تآمروا واختلفوا في الرأي  ،لكنهم اتفقوا على أن يجتمع عدد من أمز ِاع القبائ ِـل وأفرادهـا
ِ
ِ
القبائل .
دمه بين
ليقتلوا الرسول  فيض ُ
يع ُ
مــا أشــبه الليلــة بالبارحــة  ،ومــا أقــرب ِعَلقــة الماضــي بالحاضـ ِـر والحاضـ ِـر بالماضــي ؛
ِ
ِ
لحرب الدعاة  ،كما كان أولئك جـادين فـي ِ
لحرب ِ
دين هللا  ،جادون
أعداء هللا جادون
دار
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الوسائل واتفقت الغايات .
اْلهداف  ،اختلفت
الندوة  ،فقط  ..اختلفت اْلدو ُار واتفقت
ُ
ُ
ِ
ِ
كما أجد أن كفار قريش في ِ
المحمدية  ،أجـد
إلنهاء هذه الدعوِة
دار الندوِة يشعون حماسا
ـرب الـ ِ
ـدعاة وحـ ِ
وهللاِ أعــداء هللا يتطــاير النــوم مــن أعيـ ِـنهم حماســا لحـ ِ
ـرب اإلســَلم  ،أجـ ُـد أن
ُ
ُ
ِ ِ
ـدعوتهم ومبـ ِ
ِ
ـادئهم ،
ـاس لـ
الــدعاة يفتقــرون إلــى شــيء ممــا نجــده عنــد أعــداء هللا وهــو الحمـ ُ
ِ
ِ
ـار قـريش جلسـوا يتشــاورون ويعقــدون ويتــآمرون  ،والسـؤال
والتخطــيط البعيــد المســتمر  ،كفـ ُ
ِِ
ـق ب ـ ِ
ـأمور دي ــنهم
المه ــم ال ــذي ينبغ ــي أن نس ــتفيده  :ه ــل المس ــلمون يتش ــاورون فيم ــا يتعل ـ ُ
وعقيدتهم ؟ هل يلتقون ليتدارسوا أوضاع المؤامر ِ
ات على هذه العقيدة  ،وعلى هذا ِ
الدين ؟
ـار ق ـ ـريش فـ ــي ِ
ـار العصـ ـ ِـر الحاضـ ـ ِـر فـ ــي دور كثي ـ ـرة  ،يتشـ ــاورون
دار النـ ــدوة  ،وكفـ ـ ُ
كفـ ـ ُ
ويخططــون  ،والمســلمون نــائمون  ،كفــار قـريش فــي دار النــدوة ســلكوا الســبيل الــذي يحقــق
لهـم أهــدافهم  ،وبــنفس القــوِة وب ِ
ـنفس المنطـ ِ
ـق أعــداء اإلســَلم فـي العصــر الحاضــر يســلكون
ُ
السبيل ذاته  ،ولهذا فإن الرسول  عَلجا للمشكلة التي مر بها والمؤامرة التـي حلـت بـه

واجه التخطيط بالتخطيط  ،والقوة بالقوة  ،والحكمة بالحكمة  ،واْلسلوب باْلسلوب .
----------------

تاسعا  :الهجرُة والتخطيط .
ـتفيدها فــي دعوتنــا  ،مأســاة كثيــر مــن
إن التخطــيط للهج ـرِة مــن أعظــم الــدروس التــي نسـ ُ

المســلمين بــل مأســاةُ الــدعاة أن التخطــيط لــديهم فيــه ضــعف كبيــر  ،إن لــم أقــل  :إنــه ّل
ِ
ـداد الضـعيف  ،بينمـا نجـده فـي
ـديهم اإلع ُ
ـوم التخطـيط  ،ل ُ
يوجد لدى الكثير مـنهم أبـدا مفه ُ
الهج ـرِة يتمثــل فــي أشــياء كثي ـرة  ،يتمثــل فــي اّلسـ ِ
ـتعداد المبكـ ِـر مــن الرسـ ِ
ـول  ، يتمثـ ُـل
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ِ
ـحيح أربعـة
ط في
ـث جلـس كمـا فـي الص ِ
التخطي ُ
تهيئة أبي بكـر رضـي هللا عنـه لـذلك  ،حي ُ
نجد التخطيط فـي إقام ِـة الرس ِ
ِ
ـول 
ينتظر الهجرة مع
أشهر
الرسول  ويهيئُ الراحلة ُ ،
ُ
طـوات  ،وانتبهـوا
ـدقيق فـي ُخ ُ
عليا مكانه  ،وعندما بدأت م ارح ُـل الهجـرة ؛ جـاء التخطـي ُ
ط ال ُ
إلى هذه الخطوات وهذا التخطيط :

اّلنتقال إلى ِ
غار ثور  ،ولماذا اختار النبـي  وأبـو بكـر هـذا الغـار ؟ نعـم  .اختـا ار
أوّل:
ُ
ُ
هذا الغار ليخالفوا ما أرادت إليه قريش  ،فاتجهوا جنوبا .
ِ
ـامر بـ ُـن فهي ـرة يــأتي
ثانيــا  :توزيـ ُـع اْلدوار  ،فعبـ ُـد هللا بـ ُـن أبــي بكــر يــأتي باْلخبــار  ،وعـ ُ
ِ ِ ِ
وعبد
أسماء تأتي بالطعام ُ ،
بالغن ِم ليحلبوا ويشربوا  ،ويغطي آثار عبد هللا بن أبي بكر  ،و ُ
ِ
ـَلق بهـم بعـد ث ِ
بن أُر ِيقط يسـت ِع ُد لَلنط ِ
ـَلث ليـال  ،أ أريـتم كيـف أنـه ترتيـب محكـم دقيـق
هللا ُ
ْ
مخطط له  ،فهل نحن عندما نريد أن ُنْقدم على أي أمـر مـن أم ِ
ـور الـدعوة ؛ نسـتعد لـذلك
ـف أن الواحــد منــا إذا أراد أن ي ْع ُمــر بيتــا ؛
؟ نخطــط لــه ُ ،نجيـ ُـد تحديــد الم ارحــل  ،المؤسـ ُ
ط عــدة أشــهر  ،نعــم  ..إذا أقبــل علــى أمــر مــن أمـ ِ
ـور الــدنيا ؛ خطــط ورتــب
جلــس ُيخط ـ ُ

ـور الــدعوة فــي أمـ ِ
واســتعد  ،ولكــن فــي أمـ ِ
ط خــبط عشـواء  ،ومــن هنــا
ـور اإلســَلم فإنــه ي ْخـِب ُ
ات وكثيــر مــن الحركـ ِ
ـاءت النتــائج الســلبي ُة والنتــائج الســيئ ُة لكثيــر مــن الــدعو ِ
جـ ِ
ـات ؛ ْلنهــم
ُ
ُ
ِ
يتحركون بدو ِن
تخطيط  ،يتحركون بدو ِن دراسة للواقع  ،وبدو ِن حساب للمستقبل ؛ حسب

ِ
ـول
ـول هللا  يــا أحبــابي  ،وهــو رسـ ُ
اْلســباب التــي شــرعها هللا ســبحانه وتعــالى  ،وهــذا رسـ ُ
ط ليس ــتفيد ال ــدعاةُ م ــن ه ــذه التجرب ـ ِـة  ،إنه ــا
ط تخطيط ــا بشـ ـريا دقيق ــا  ،يخطـ ـ ُ
هللا ُ يخطـ ـ ُ
دروس  ،فهل نستفيد منها ؟

ِ
ِ
ِ
اإلسَلمية في كثير
الجماعات
النكبات التي حل ْت بكثير من
وفكرت في كثير من
تذكرت
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـلم
مــن الــدول  ،ووجـ ُ
ـدت أن مــن أهـ ِـم أســباِبها ضـ ُ
ـعف التخطــيط لمقابلــة أعــداء هللا  ،فالمسـ ُ
كـ ِـيس فطــن  ،فــَل ُيْقـ ِـد ْم علــى أمــر إّل بعــد أن يكــون قــد قلــب جميــع اْلمــور  ،وأخــذ بجميـ ِـع
ِ
ـدرس واضــح وجلــي وعظــيم فــي ســي ِرة الرســول  ، تخطــيط
الوســائل واْلســباب  ،وهــذا الـ ُ
محكم دقيق ّ ،ل تجد فيه ثغرة من الثغر ِ
ات  ،فسبحان هللا ! مـا أحوجنـا إلـى أن نقـف أمـام
ُ
اْلمر العظيم ؛ لتسـتفيد منـه اْلجيـال بعـد اْلجي ِ
ِ
ـال  ،فـإلى متـى والمسـلمون يتخبطـون
هذا
ُ
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فــي أمــورهم ؟ إلــى متــي ونحــن أبنــاء الصـ ِ
ـدفة  ،وأبنــاء العواطـ ِ
ـيج ثــم
ـف ؟ فقـ ْ
ط عواطـ ُ
ـف تهـ ُ
ُ ُ
ُ
الجـد ؟ أيـن العزيمـة ؟ أيـن الوضـوح ؟ فـاْلمر مـن ِ
تخبوا  ،فأين ِ
الجديـة بمكـان  ،ثـم نقـول
ُ
ُ

النصر من عند هللا  ،ولكن
بعد ذلك ونتفاخر " النصر من عند هللا " ؟! نعم  ،بَل شك :
ُ
ِ
ِ
ِ
بالوسائل المشروعة  ،فأين هـذا مـن واقعنـا ؟
اْلخذ
اْلخذ باْلسباب ّ ،ل ُبد من
ّل ُبد من
ِ
الرسول  عبرة ؟ أليس لنا فيه ِعظة ؟ بدأ وحيدا  وبالرق ِم القياس ِـي
أليس لنا في سيرِة
قامت دول ُة اإلسَلم  ..أيها اْلحباب :
بدأت الدعوةُ في ازياد شيئا فشيئا  ،حتى ْ
ْ
أكرر فأقول ّ :ل مكان للفوضى في هذا العصر  ،بل ّل مكان للفوضى فـي حي ِ
ـاة المسـلم

ـيش فوضــى داخــل
ـب نفســه ولــو مــن زاويــة ضــيقة  ،ألســنا نعـ ُ
أبــدا  ،فكـ ُـل واحــد منــا يحاسـ ُ
ِ
الخاصة اليوميـة  ،هـل كـل واحـد منـا ي ِ
ِ
ـنظ ُم وقتـه تنظيمـا دقيقـا ؟ هـل ك ُـل واحـد منـا
حياتنا
ُ
ويفكر لهـا ليـل نهـار ؟ ثـم مـاذا ِ
يعيش هم هذه الدعوة ِ ،
عمـل إن كـان فكـر ورتـب لـذلك ؟
ُ
ُ
ِ
المصائب والمشكَلت
وهللا ّل ُعذر لنا أمام هللا سبحانه وتعالى فيما نرى من
---------------

المسلم المتكامل .
البيت
عاش ار :
ُ
ُ
ـماء
البيت
المسلم حاض ار ْلخط ِـر قـرار فـي تـأر ِ
لقد كان ُ
يخ الـدعوة  ،فقـد كان ْـت عائشـ ُة وأس ُ
ُ
ـول هللا  وبــين والـ ِ
ـتمعان لتلــك المــداو ِ
ّلت التــي دارت بــين رسـ ِ
تسـ ِ
ـدهما
رضــي هللا عنهمــا ْ
أب ِـي بكــر الصــديق رضــي هللا عنــه قالــت " بينمــا نحـ ُـن يومــا جلــوس فــي بيــت أبــي بكــر فــي
نح ِر الظهيـ ِرة  ،قـال قائـل ْلبـي بكـر  :هـذا رسـول هللا ِ 
متقنعـا فـي سـاعة لـم يكـن يأتينـا
ُ
فيهــا  ،فقــال أبــو بكــر  :فــداء لــه أبــي وأمــي  ،وهللا مــا جــاء بــه فــي هــذه السـ ِ
ـاعة إّل أمــر ،
قالت  :فجاء رسول هللا  ، فاستأذن ِ
فأذن له فدخل  ،فقال النبي ْ لبي بكـر  :أ ْخـ ِرْج
ُ
ُ
من عندك  ،فقال أبو بكر  :إنمـا هـم أهُلـك بـأبي أنـت يـا رسـول هللا  ،قـال  :فـإني قـد أ ُِذن

ـول هللا  :نعـم
لي في الخرو ِج  ،فقال أبو بكر  :الصحبة بأبي أنت يا رسـول هللا  ،قـال رس ُ
ِ
ـول هللا ،
 ،قــال أبــو بكــر ُ :
فخ ـ ْذ بــأبي أنــت يــا رســول هللا إحــدى راحلتــي هــاتين  ،قــال رسـ ُ
بالثمن  ،قالت عائش ُة  :فجهزناهما أحسن الجه ِ
ِ
ـاز وصـنعنا لهمـا سـْفرة فـي جـراب فقطعـت
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الجـر ِ
ـت أبــي بكــر ِقطعــة مــن ِنط ِاقهــا فربطـ ْـت بــه علــى فـ ِم ِ
ذات
اب فبــذلك ُســميت ُ
ـماء بنـ ُ
أ سـ ُ
النطاقين "
هللا أكبر  ..ما أجمل هذا البيـت المسـلم بيـت أبـي بكـر  ،أبـو بكـر  ،و ْابُنـه عبـد هللا و ْابنتـاه
بن ُفهيـرة  ،فـي وس ِـط الجاهلي ِـة  ،ومـر ِ
ابض الوثني ِـة
عامر ُ
أسماء وعائش ُة  ،بل وحتى موّلهُ ُ
ُ
 ،فــي وســط هــذا ِ
الخضـ ِم اْلسـ ِ
ـود الــذي ي ْهـ ُـر ُب فيــه المســلمون بعقيــدتهم  ،نجــد بيتــا صــالحا
ـول  " أخ ِـرج مـن عنـدك  ،قـال أبـو بكـر  :إنمـا
فيه ُمق ِو ُ
مات الصَلح  ،فعندما قال الرس ُ
يجهل أنهما ابنتا أبي بكـر ؟ ّل وربـي
الرسول 
هم أهلك بأبي أنت يا رسول هللا " أكان
ُ
ُ
فهما  ،ولكن أراد أبو بكر أن يقول " إنهما على منهجـي  ،همـا علـى عقيـدتي ،
فهو ْ
ْ ،
يعر ُ

ّل خوف عليهما يا رسول هللا " .
لقد وقفت أمام هذا ِ
البيت المسـل ِم  ،وقارنـت هـذا البيـت المسـلم ببيوِتنـا فـي دي ِ
ـار اإلسـَلم ،
ُ
أين البيت الذي تتوفر فيه صفات ِ
البيت المسل ِم كبيت أبي بكر ..؟
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ـوين
ـدمها للمجتم ِـع تربيـ ُة اْلوّلد  ،وتك ُ
إن من أولـى أولويـات البيـت المسـل ِم وأسـما رسـالة يق ُ
ـق الق ــدوِة الحس ـ ِ
جي ــل ص ــالح ق ــوي  ،وّل قيم ــة للتربي ـ ِـة وّل أث ــر للنص ـ ِ
ـيحة إّل بتحقي ـ ِ
ـنة ف ــي
ِ
العبادة واْلخـَلق  ،القـدوِة فـي اْلقـو ِ
ال واْلعمـال  ،القـدوِة فـي المخب ِـر
الوالدين ؛ القدوِة في
والمظهر .

ياب البي ِ
في غ ِ
ـت المسـل ِم اله ِ
ـادت اله ِ
اف  ،وتفشـو الجريمـ ُة  ،وترتف ُـع نسـب ُة
ـانئ ينمـو اّلنحـر ُ
تفاع ِ
نسبة اّلنتحار .
المخدرات  ،بل
ونسمع بار ِ
ُ
ِ
ـيش فـي أُلفـة ووئـام ،
ـتقيم علـى نه ِـج القـرآن وّل يع ُ
إن البيت الذي ّل يغر ُس اإليمـان وّل يس ُ
ِ
ـيش التم ــزق النفس ــي  ،والض ــياع الفك ــري  ،والفس ــاد اْلخَلق ــي  ،ه ــذا
ـب عناص ــر تع ـ ُ
ُينج ـ ُ
ـض اْلو ِ
العق ــو ُق ال ــذي نج ــده م ــن بع ـ ِ
ّلد والعَلق ــا ِت الخاسـ ـ ِرة ب ــين الش ــباب والتخل ــي ع ــن
ِ
يعصـف بفريـق مـن أبن ِ
ـادت الـذي ِ
اض عن هللا والتمرِد علـى القـي ِم والمب ِ
المسؤولية واإلعر ِ
ـاء
ُ
أمتنــا اليــوم  ،ذلــك نتيجــة حتميــة لبيــت غفــل عــن التزكيـ ِـة  ،وأهمــل التربيــة  ،وفقــد القــدوة ،

وتشتت شمُله .
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ِ
ـذر مــا ّل يريــد  ،إلــى
البيـ ُ
ـت الــذي يجعـ ُـل ش ـرائع اإلســَلم عضــين  ،يأخــذ مــا يشــتهي  ،ويـ ُ
ِ
النهوض باْلم ِـة
شرق أو غرب ُ ،ينشئ نماذج بشرية هزيلة ونفوسا مهزوزة  ،لن تفلح في
ؤد ِدها .
إلى مو ِ
وس ُ
اقع عزها ُ
ِ
سمات البيت المسلم أنه يرُد أمره إلى هللا ورسوِله  عند ِ
كل خـَلف  ،وفـي أي أمـر
من
ُ
مهما كان صغي ار  ،وك ُـل مـن فيـه يرضـى ويس ِـلم بحكـم هللا ومـا كـان ِل ُم ْـؤ ِمن وّل ُم ْؤ ِمنـة ِإذا
قضـى ّللاُ ورسـوُل ُه أمـ ار أن ي ُكـون ل ُهــم اْل ِخيـرةُ ِمـ ْـن أم ِـرِهم ومــن ي ْع ِ
ـص ّللا ورُســول ُه فق ْـد ضــل
ْ
ْ ْ
ُ
ُ
ضلـَل مِبينا .
ِ
ِ
ِ
ـان الـزو ِج ِ
ف إيم ِ
تقوي ِـه
تعاو ُن أفراده على الطاعة والعبادة  ،فض ْـع ُ
من سمات البيت المسل ِم ُ
ِ
ِ
الزوجة ِ
وتعاضد  ،ونصيحة وتناصر .
يقو ُمه الزوج  ،تكامل
سلوك
اعوجاج
الزوج ُة  ،و
ُ
ُ
ِ
ِ
البيت ِكيانه من سـها ِم الفت ِـك ووس ِ
ـائل الشـر
سمات البيت المسل ِم
من
الحياء  ،وبه ُيحص ُن ُ
ُ
ِ
ويـنقض حيـا ه
ـتره ُ ،
يليق ببيت أسس على التقـوى أن ُيهتـك س ُ
التي تدعُ الديار بَلقع ّ ،ل ُ
ـدق الحيــاء مــن أفــَلم خليعــة وأغــان ماجنــة ونبــذ للحجـ ِ
ـاب وتشــبه
 ،ويلــوث ه ـوا ه بمــا يخـ ُ
ِ
بأعداء الدين  ،كل ذلك ِ
ِ
كالسوس في ك ِ
وبـؤ ار تفـت ُح مغـالق الش ِـر
ينخ ُر
يان البيت المسـلم ُ ،
ُ
وتدعُ العامر خرابا .
ِ
سمات ِ
ِ
وخَلفاتـه مسـتورة ّ ،ل تُفشـى وّل تُستقصـى
البيت المسلم أن أسـ ارره محفوظـة ،
من
ِ
ِ
" إن من ِ
الرجل ُيفضي إلى امرأته وتُفضي إليه  ،ثم
القيامة
الناس عند هللا منزلة يوم
شر
ُ
ي ْن ُش ُر ِسرها "
ـدخول المفس ِـد فسـاد  ،وولـو ُج المشـبوِه خطـر
ّل
يدخل البيت المسلم من ّل ُيرضى ُ
دينـه  ،ف ُ
ُ
ِ
ِ
قات
فسدت
على فلذات اْلكباد بهؤّلء
ـحر  ،وحـدثت السـر ُ
ُ
اْلخَلق في البيوت  ،وفشـا الس ُ
معاول هدم ِ
ِ
للبيت السعيد  ،وهللا المستعان ..
 ،وانقلبت اْلفر ُ
اح أتراحا  ،بل إنهم ِ ُ

ـدان البي ِ
ـت واْلسـ ِرة  ِ،ففـي موق ِ
لقد بـرز أثـر الهجـ ِرة فـي مج ِ
ـال تربي ِـة الش ِ
ـباب والمـرِأة ومي ِ
ـف
ُ
ِ
ِ
ونص ـ ِرة صـ ِ
ـاحب الهج ـرة عليــه الصــَلة
عبــدهللا بـ ِـن أبــي بكــر رضــي هللا عنهمــا فــي خدمــة ُ
ِ
ِ
ونصـرِة ال ِ
الشباب في الدعوِة ِ
ـدين
والسَلم بأبي هو وأمي  ،ما ُيجل ِي أثر
ودورهم في اْلمة ُ
164
This file was downloaded from QuranicThought.com

ِ
ِ
وثقافتهـا مـن تخ ِ
ـدير
بعض المحسـوبين علـى ِفك ِـر ِ اْلم ِـة
والملة  ،فأين هذا مما ُينادي به ُ
ات وشـ ِ
ـات فــي الوقـ ِ
ـبكة المعلومـ ِ
ـازل القن ـو ِ
الشــباب بالشــهو ِ
ِ
وجعلهــم فريســة لمهـ ِ
ـت الــذي
ات
ـات ف ــي الحف ـ ِ
ـدين والق ــيم  ،والثب ـ ِ
ـَلع ب ــأغلى المهم ـ ِ
ـاظ عل ــى ال ـ ِ
ـات عل ــى
ُيع ــدون في ــه لَلط ـ ِ
ات المتســار ِ
ـَلق والمبــادت أمــام المتغيـر ِ
عة ودعــاوى العولمـ ِـة المفضــوحة  ،وفــي موقـ ِ
اْلخـ ِ
ـف
ـت أبــي بكــر رضــي هللا عنهــا مــا يجلـ ِـي دور الم ـرِأة المسـ ِ
ـلمة فــي خـ ِ
أســماء بنـ ِ
ـدمتها لــدينها
ُ
ودعوتهــا ؛ فــأين هــذا مــن دعـ ِ
ـاة المدنيـ ِـة المأفونـ ِـة الــذين أجلبـوا علــى المـرِأة بخـ ِ
ـيلهم ورِجِلهــم
ُ
زاعم ــين زو ار وبهتان ــا أن تمس ــك المـ ـرِأة بثو ِ
ابته ــا وقيمه ــا واعتزازه ــا بحجابه ــا وعفافه ــا تقيي ــد
ُ
ـت مـن البي ِ
لحر ِيتهـا وفقـد لشخصـيتها وبـئس مـا زعمـوا فخرجـ ِ
ـث عـن سـعادة موهومــة
ـت تبح ُ

ظنه ــا ف ــي اْلسـ ـو ِ
ـانع فرجع ــت مس ــلوبة
اق والشـ ـوارِع والمَله ـ ِـي والمص ـ ِ
وتقدمي ــة مزعوم ــة لت ُ
الشرف مدن ِ
ِ
ِ
ِ
الغيـرة  ،وتلـك صـورة مـن
سة
العرض ُم ْغتصـبة الحقـو ِق عديمـة الحيـاء مـوءودة ْ
ُ
ِ
العصر المز ِ
ِ
ِ
ِ
المأفونة ومدنيته المدعاة  ..أقول :
عومة وحر ِيته
إنسانيات
صور
ما أحوجنا إلى بيت كبي ِ
ـت أبـي بكـر  ،مـا أحوجنـا إلـى أسـرة كأسـرة أبـي بكـر  ،مـا أحوجنـا

إلى إيمان كإيمان أبي بكر بل ما أحوجنا إلى آباء كأبي بكر وأبناء كأبناء أبي بكر ..
----------------

الحادي عشر :الصدق واإلخالص مع هللا

ِ
ص ُـروهُ فق ْـد نصـرهُ ّللاُ ِإ ْذ
ْ
نص ُر هللا سبحانه وتعالى لنبيه أمـر جلـي وواضـح وظـاهر " إّل ت ْن ُ
أ ْخرجه ال ِذين كفروا ث ِاني ا ْثني ِن ِإ ْذ هما ِفي اْلغ ِار ِإ ْذ يُقـول ِلص ِ
ـاحِب ِه ّل ت ْحـزْن ِإن ّللا معنـا "
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ـار قـريش إلـى الجب ِـل ونظـروا ؛ قـال
روى اإلمام البخاري في صحيحه قـال  :لمـا صـعد كف ُ
أحدهم إلى أس ِ
ـفل قدميـه لرآنـا  ،فقـال رسـول هللا  : يـا
أبو بكر :يا رسول هللا  ،لو نظر ُ
أبا بكر  ،مـا ظنـك بـاثنين هللا ثالثهمـا ؟! " هللا أكبـر  ،إنـه التوكـل والثقـة بنصـر هللا تعـالى

وصاحبه ؟! " ّل " ما ظنك باثنين هللا ثالثهما
لم يقل عليه الصَلة والسَلم "ما ظنك بنبي
ُ
اثنين ص ِ
؟! إنها قاعدة عظيمة  :أن كل ِ
ط القضـية
ـادقين مخلصـين ؛ هللا معهمـا  ،لـم يـرب ْ

ـول
عليه الصَلة والسَلم به  ،لم يقل "يا أبـا بكـر ّ ،ل تخـف ؛ ْلننـي أنـا موجـود  ،أنـا رس ُ
ـدف
هللا " ّل  ،ربطهــا بقضــية أصــلية ؛ حتــى إذا تكـ ْ
ـرر الهـ ُ
ـررت فــي يو ِمنــا الحاضـ ِـر ؛ يتكـ ُ
165
This file was downloaded from QuranicThought.com

السبب والنتيجة " ما ظنك باثنين هللا ثالثهما ؟! إذا أصابتك مصيبة وأنت معتصم باهلل ؛
و ُ
فَل تخف ؛ فأمامـك "مـا ظنـك بـاثنين هللا ثالثهمـا ؟!" إذا ادلهمـت عليـك الخطـوب مـن كـل
جانب فَل تحزن ْلنك تق أر " مـا ظنـك بـاثنين هللا ثالثهمـا " إذا واجهـك عـدو فاعتصـم بـرب

العدو ْلنك تتلوا " ما ظنك باثنين هللا ثالثهما " إذا ..

ِ
صـ ْـرُك ْم "
صـ ُـروا ّللا ي ْن ُ
القضـي ُة ليســت مربوطــة بأنــه نبــي ّ ،ل ؛ ْلن هللا تعــالى يقــول " إ ْن ت ْن ُ
ِ
ِ
نصـ ُـر هللا
صـ ُـروهُ فقـ ْـد نصــرهُ ّللاُ " ْ
نبــي وغيـ ُـر نبــي  ،مــا دام أنــه علــى مــنهج النبــي " إّل ت ْن ُ
ـيظل لكــل صــادق مخلــص مــؤمن بــاهلل
كــان لنبيــه  ،ولمــن يقتفــى ســنة نبيــه  ،وســيكو ُن وسـ ُ
ِ
ِ
الضخامة الماديـة ؛
المادية و
متبع نبيه  ،كما نجد في هذا اْلمر أن اْلمر ّل يتعلق بالقوِة

حقـق شـيئا ونصـر هللا نبيـه  بوس ِ
ِ
ِ
ـائله
فكم بذلت قريش مـن أجـل هـذا اْلمـر ،ولكنهـا لـم تُ ْ
ـعيفة البس ـ ِ
الض ـ ِ
ـيطة الهزيل ــة  ،لكنه ــا الوس ــائل المادي ــة  ،أم ــا وس ــائله الكب ــرى فه ــي وس ــائل

ـان بــاهلل ســبحانه وتعــالى والصـ ِ
عظيمــة  ،أقواهــا وســيل ُة اإليمـ ِ
ـدق معــه والتوكــل عليــه والثقــة
بنصره .
---------

الثاني عشر  :الداعية ال يمل وال يكل .

ـعي لنش ِـر دي ِـن هللا جـل وعـَل
المسلم ليس عنده توُقف عن الدعوِة هلل عز وجل  ،وعـن الس ِ
ُ
 ،وهكــذا كــان النبــي  بعــد أن وجــد الصــد فــي مكــة  ،ذهــب إلــى الطـ ِ
ـائف عليــه الصــَلة
ُ
ِ
والسَلم  ،وبعد أن وجد الصد هناك فتح ْلصحاِبه باب الهج ِرة إلى الحبشة أوّل ثم جاءت
ِ
اب واْلس ـ ِ
ـدايات الهجـ ـرة  ،ك ــل ه ــذا ط ــرق لك ـ ِـل اْلبـ ـو ِ
ـباب
بيعـ ـ ُة العقب ــة ثاني ــا ث ــم ب ــدأت ب ـ ُ
ْ
ُ
طـ ُـر ُق بابـا أو بـابين أو يلتقـي بفــرد أو
ـض النـاس قـد ي ْ
ومواصـلة للـدعوة هنـاك وهنــاك  ،وبع ُ
ِ
ِ
ويقعـ ُـد فــي بيتــه  ،لكــن النبــي 
ـبل ويرجـ ُـع ُ
ـول ُســدت اْلب ـو ُ
اب وانقطعــت السـ ُ
اثنــين ثــم يقـ ُ
ِ
الوسائل  ،وبـذل
حينما أدرك تآمر قريش  ،وأن قريشا ّل تر ُيد اإلسَلم ؛ استخدم معها كل
وعن ِ
معهم جميع اْلساليب  ،مع ُعتُ ِوِهم ونفـورِهم وإصـرارِهم ِ
ـادهم  ،فلـم يخط ْـر ببالـه العـودة
ـار أو يعب ــد هللا ف ــي مس ــجده ّ ،ل  ..ب ــدأ يبـ ـ ُذل الوس ــائل واْلس ــباب لَلنتق ـ ِ
إل ــى الغ ـ ِ
ـال به ــذه
ُْ
ُ
ـأرض هللا واسـعة
الدعوِة إلى أرض خصبة  ،فإذا كانت هذه
اْلرض ّل تقب ُـل هـذه الـدعوة ف ُ
ُ
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وبعرض ِ
ِ
ِ
القبائل شيئا فشيئا  ،وموسما موسما حتـى وجـد مـن
نفسه  على
بدأ بالبحث ،

ِ
ـلم ّل يسـتكين  ،والداعيـ ُة ّل
ُه ْم أهل لهذه الدعوة  ،وبَلدهم خيـر بـَلد لهـذه الدولـة  ،فالمس ُ
يمل وّل يكل .
ـدعاة يص ــاب باليــأس  ،كثي ــر م ــن الـ ِ
كثيــر م ــن الـ ِ
ـدعاة يص ــاب بــالقنوط  ،يق ــول " دع ــوت
ُ
ُ
ودعوت  ،فلم ُيسـمع لـي  ،لـم ُيسـتجب لـي " لكننـا نج ُـد فـي سـيرِة الرسـول  وفـي هجرِتـه
ِ
ِ
الصابر المرابط .
للداعية
المثلى
المثل الرائع  ،والقدوة ُ
فيصـابون باليـأس  ،بـل أسـوأُ مـن
مشكل ُة كثير من المسلمين اليوم أنهم يسـتعجلون النتـائج ُ
ِ
مبادئهم  ،شـكوا فـي نص ِـر هللا سـبحانه وتعـالى  ،شـكوا بوعـد هللا
ذلك أنهم ربما شككوا في
ِ
طـوا
اصـِب ُروا وصـاِب ُروا و ارِب ُ
سبحانه وتعالى الذي وعد أولياءه بالنصر " يا أيها الـذين آمُنـوا ْ
واتُقـوا ّللا لعل ُكــم تُْفِلحــون " فــَل يصــبرون وّل يتصــبرون  ،بــل يســتعجلون النتــائج و ِ
الثمــار ،
ْ ُ
ِ
ـيبت
ومــن هنــا حلــت كثيــر مــن النكبــات بكثيــر مــن المســلمين  ،كثيــر مــن الــدعوات أصـ ْ
ـتعجلت النتـائج ؛ ْلنهـا لـم تصـِبر علـى مقوم ِ
ِ
ـات الـدعوة  ،ولهـذا
بالوهن ؛ لماذا ؟ ْلنها اس
ْ
ـول  ثَلثــة عشــر عامــا يــدعو قومــه فــي مكــة ومــع ذلــك لمــا وصــل إلــى أمــر
جلــس الرسـ ُ
ِ
ِ
ـأمن
يقينــي بــأن ه ـؤّلء القــوم ّل ُيريــدون هــذا الــدين  ،وأرادوا القضــاء عليــه ؛ بحــث عــن مـ ْ
ِ
ِ
ـب هـذه
وأرض ومخرج  ،فبدأ باّلتصال بالقبائل  ،وعرض نفسه عليها ومن هنـا جـاء ترتي ُ
الهج ـرِة فــي بيعـ ِـة العقبـ ِـة اْلولــي  ،وفــي بيعـ ِـة العقبـ ِـة الثانيـ ِـة  ،ومــا تــَل ذلــك مــن م ارحــل ،
حتى تمت هجرتُه صلى هللا عليه وسل
------------------

بالصبر و ِ
ِ
نال اإلمام ُة في الدين .
الثالث عشر :
اليقين ُت ُ
اإليمان بمنز ِ
ِ
لة الروح من الجسـد " ويقـول اب ُـن تيميـة
اليقين من
ابن القي ِم رحمه هللا "
ُ
يقول ُ
ُ
ـان كُل ــه " إن المس ــلمين الي ــوم  ،وه ــم
ـين اإليم ـ ُ
ـف اإليم ــان  ،واليق ـ ُ
ـبر نص ـ ُ
رحم ــه هللا " الص ـ ُ
يم ــرون بمرحل ــة عص ــيبة م ــن م ارح ـ ِـل ت ــاريخهم المعاص ــر وتك ـ ُ ِ
ـب ف ــي ه ــذه المرحل ـ ِـة
ـاد تغل ـ ُ
ـأس ومشــاعر اإلحبـ ِ
ـأمس الحاجـ ِـة إلــى التمسـ ِـك بالــدين  ،والعـ ِ
ـاط لهــم بـ ِ
عوامـ ُـل اليـ ِ
ـض عليــه
ُ
ـأس يقتــل الهمــم ويخـ ِـدر الع ـزائم ويـ ِ
بالنو ِ
اجــذ ؛ ْلن اّلستســَلم لليـ ِ
ـدم ُر الطموحــات  ،وهــذه
ُ ُ
ُ
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ِ
ِ
ـاب ِع الفـ ِ
وتنو ِعهــا وتكاثُ ِرهــا
المعــاني هــي التــي تُحـ ِـر ُ
ك اإلرادات إلــى بــذل الجهــد  ،ورغــم تتـ ُ
ـتن ُ
ـديننا ونعتــز بشـر ِ
فإن نصر هللا آت ّل محالة كما وعـدنا سـبحانه شـريطة أن نتمسـك ب ِ
يعتنا

ن
ِ
ِ
نصـ ُـرهُ إن
نصــر ّللاُ مــن ي ُ
ويكــون وّل نــا هلل ولرســوله  ولمـ ْـن وّلنــا هللا تعــالى أمــرهم " ولي ُ
ال طائفة من أمتي ظاهرين على الح ِ
يض ُـرهم مـن خـذلهم وّل
ـق ّل ُ
ّللا لق ِوي ع ِزيز " " ّل تز ُ
مــن خــالفهم حتــى يــأتي أمــر هللا وهــم ظــاهرون " و" ّل ي ـزال هــذا الــدين قائمــا ي ِ
قاتــل عليــه
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
أعداء اإلسَلم  ،وتكالِبهم علـى هـذا
ِعصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة " ومع تكاثُ ِر
الكيد له وْلهله  ،إّل أن النصر والتمكين بمش ِ
الدين  ،و ِ
ـيئة هللا لحمل ِـة هـذا ال ِ
ِ
ـدين المبشـرين

ـين كمــا م ِكــن رســول هللا  فــي ِ
بالثنـ ِ
ـاء والتمكـ ِ
حياتــه وأذعنــت لــه اْلمــم  ،كيــف ّل وهــو
ُ
ُ
لكهــا مــا
ـيبلغ ُم ُ
ـت مشــارقها ومغاربهــا  ،وإن أمتــي سـ ُ
القائــل " إن هللا زوى لــي اْلرض ف أريـ ُ
ـرك
ُزوي لي منها " كيف ّل  ..وهو القائل " ليبلغن هذا
اْلمر ما بلغ الليل والنهار ،وّل يت ُ
ُ
هللا بيت مدر وّل وبر إّل أدخله هللا هـذا الـدين بعـز عزيـز أو بـ ُذ ِل ذليـل  ،عـ از يعـز هللا بـه
دين اإلسَلم  ،وذّل ُي ِذ ُل به الكفر "
ِ
ـالعض علــى هــذا ال ـ ِ
إن ِعــز هــذه اْلمـ ِـة ِ ،
ورْفعــة أه ـ ِـل الحـ ِ
ـدين
ـق ّل تـ ِـتم ولـ ْـن تك ــون إّل بـ
بالنواجـ ِـذ عقيــدة وش ـريعة  ،صــدقا وعــدّل ثباتــا فــي الموقـ ِ
ـف وصــدقا مــع هللا " وّل ت ِهُن ـوا وّل
ِ
ِ
ون ـوا
ـتم اْل ْعل ـ ْون إن ُكنــتُم مـ ْـؤ ِمنين " " وإن تتولـ ْـوا ي ْســت ْبد ْل ق ْومــا غ ْيــرُك ْم ثُــم ّل ي ُك ُ
ت ْحزُن ـوا وأنـ ُ
أ ْمثال ُك ْم "
إن ترقــب النصـ ِـر القــاد ِم الــذي وعــد هللا عبــاده وعــدا ّل ُي ْخِلُفــه فــي قولــه " وكــان حًّقــا عل ْينــا
ـابيع اْلمـ ِـل وأقواهــا لــدى المســلم  ،حيــث تدف ُعــه نحــو العمـ ِـل
صـ ُـر اْلـ ُـم ْؤ ِمِنين " مــن أجلــى ينـ ِ
نْ
ِ
ـنكم وع ِمُلـوا الص ِـالح ِ
ِ
ِ
ِ
ات لي ْسـت ْخِلفن ُه ْم
لدينه
المنصور ومبدئه الظافر " وعد ّللاُ الـذين آمُنـوا م ُ ْ
ِ
ِ
است ْخلف ال ِذين ِمن قْبِل ِه ْم ولُيم ِكنن ل ُهـ ْم ِديـن ُه ُم ال ِـذي ْارتضـى ل ُه ْـم ولُيب ِـدلن ُهم
في اْل ْرض كما ْ
ِم ـ ْـن ب ْع ـ ِـد خ ـ ْـوِف ِه ْم أ ْمن ــا ي ْعُب ـ ُـدونِني ّل ُي ْش ـ ِـرُكون ِب ــي ش ـ ْـيئا وم ــن كف ــر ب ْع ــد ذِل ــك فأ ُْولِئ ــك ُه ـ ُـم
ِ
ِ
ِ
ـار الم ــؤمنين إل ــى
اْلفاسـ ـُقون " ولق ــد أعلنه ــا  بع ــد هجرت ــه ف ــي وق ــت الش ــدة لتش ــتد أنظ ـ ُ
ِ
ض على الن ِ
اقع ِ
ـاس أقسـى الظنـون  ،فعـن البـر ِاء ابـن
يفر ُ
المستقبل المحتوم ؛ مهما كان الو ُ
عـازب رضـي هللا عنـه أنـه قـال " أمرنـا رسـول هللا  بحف ِـر الخنـدق  ،وعـرض لنـا صـخرة
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ـدق ّل تأخــذ فيهــا المعـ ِ
فــي مكــان مــن الخنـ ِ
ـول
ـاول  ،فشــكونا إلــى رســول هللا  ، فجــاء رسـ ُ
هللا  ثم هبط إلـى الصـخرِة فأخـذ ِ
الم ْعـول فقـال  :بسـ ِم هللا فضـرب ضـربة فكسـر ُث ُ ُلـث
ِ
الح ْمر مـن
الحجر  ،وقال  :هللاُ أكبر ! أ
ُ
صورها ُ
ُعطيت مفاتيح الشام  ،وهللا إني ْل ُْبص ُر ُق ُ

ـث الحجـر فقـال  :هللا أكبـر !
فكسـرت ُثُل ُ
مكاني هذا  ،ثـم قـال  :بسـم هللا  ،وضـرب أخـرى ُ
صرها اْلبيض من مكاني هـذا
أعطيت مفاتيح فارس وهللا ! إني ْلبصر المدائن و ُ
أبصر ق ْ
 ،ث ــم ق ــال  :بس ــم هللا  ،وض ــرب أخ ــرى فقل ــع بقي ــة الحج ــر  ،فق ــال  :هللا أكب ــر ! أعطي ــت

ْلبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا "
مفاتيح اليمن  ،وهللا ! إني
ُ
أيها اْلخوة الكرام ..
ِ
ِ
ِ
بنزول البَلء
المؤمن
ش
إن حتمية البَلء الذي كتبه هللا على عباده منبع لألمل  ،فَل ُي ْده ُ
ُ
ط حين يو ِ
اج ُه الكروب .
ينهار وّل ُي ْحب ُ
 ،وّل ُ
ـبَلء يجع ــل الم ــؤمن مترِقب ــا للش ـ ِ
لح ِ
إن تقري ــر حتمي ـ ِـة ال ـ ِ
ـدائد مس ــتعدا له ــا وم ــدركا ِ
كمته ــا ،
ُ
ِ
ـادر علــى دفعهــا " أ ْم ح ِسـ ْـبتُ ْم أن تـ ْـد ُخُلوا اْل ــجنة ول ــما ي ـأِْت ُكم مثـ ُـل
ومــدركا أن مقــدرها هــو القـ ُ
ِ
ِ ِ
ول وال ِـذين آمُنـوا مع ُـه
اء وُ ْزل ِزُلوا حتى يُقول الرُس ُ
اء والضر ُ
الذين خل ْوا من قْبل ُكم مس ْت ُه ُم اْلبأْس ُ
ِ
ِ
ان هللا علـيهم ُيـدركون
صـر ّللا ق ِريـب " ولـذلك كـان الصـحاب ُة رضـو ُ
ص ُـر ّللا أّل إن ن ْ
متى ن ْ
هـذا اْلمـر إد اركـا جيـدا  ،فهـم يبـادرون فــي تحلي ِـل الموق ِ
ـف ِوْفـق هـذا اّلعتب ِ
ـار " ولــما أرى
اْل ُـم ْؤ ِمُنون اْل ْحزاب قاُلوا هذا ما وعدنا ّللاُ ورُسوُل ُه وصدق ّللاُ ورُسوُل ُه وما زاد ُه ْم إّل إيمانـا
وت ْسِليما " ورحم هللا ابن القيم يوم قال
تعجب فهذي سن ُة الرحمن
وم ْمتحن فَل
و ُ
الحق منصور ُ
--------------

وأخي ار ..

ِ
ص ـُلح
فــإن حــال المســلمين فــي العــالم ُيوجـ ُ
ـب اّلســتفادة مــن معــاني الهج ـرة النبويــة  ،فلــن ي ْ
ـالح مــن اإليمـ ِ
ِ
ـان
ـال المســلمين فــي هــذا العصـ ِـر إّل بـ
ـاْلمور التــي صــلح بهــا السـ ُ
ـلف الصـ ُ
حـ ُ
ـق الكـ ـري ِم والص ـ ِ
ـق والتوحي ـ ِـد الخ ـ ِ
ـدق م ــع هللا والتوك ـ ِـل علي ــه والص ـ ِ
الخُل ـ ِ
الح ـ ِ
ـبر عل ــى
ـالص و ُ

ـف مــا جــاء بــه النبــي  فــي السـ ِ
ـان العبـ ِ
ـادة علــى وصـ ِ
المكــا ِره وإحسـ ِ
ـنة المطهـرة  ،ولــئن
ْ
ُ
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اب الهج ِرة إلى هللا ورسوِله في ِ
زمن النبوِة  ،فقد شرع هللا لنا هجـرة مـن نـوع آخـر ،
فاتنا ثو ُ
ِ
ِ
يم المعصـية
اب
فيها الثو ُ
العظيم إنها الهجرةُ من المعصية إلى الطاعة  ،فاهجر أخـي الكـر ُ
ُ
ِ
اهج ِـر التمـرد واآلثـام وهـاجر
اهج ِر التفريط وه ْ
ْ
ـاجر إلـى اّلسـتقامة ُ ،
وهاجر إلى الطاعة ُ ،
الجـ ِـد واّلجتهـ ِ
إلــى اّلنقيـ ِ
ـاد واّلستســَل ِم  ،اهجـ ِـر الكســل واْلمــل الباطــل وهــاجر إلــى ِ
ـاد فيمــا
ُ
ـاجر بقلبــك إلــى هللا والـ ِ
ـدار
اهجـ ِـر الركــون إلــى الــدنيا واّلطمئنــان إليهــا وهـ ْ
ُيرضــي مـوّلك ُ ،
ِ
ِ
ـلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه
اآلخـرة والرغبــة فــي مــا عنــد هللا  ،قــال نبيــك  " المسـ ُ
ويــده والمهـ ِ
ـاجر مــن هجــر مــا حــرم هللا " وفــي صــحيح مســلم " عبــادة فــي الهــرج [ أي فــي
وقت الفتنة ] كهجـرة إلـي " ( إن الـذين آمنـوا والـذين هـاجروا وجاهـدوا فـي سـبيل هللا أولئـك

يرجون رحمة هللا وهللا غفور رحيم )

اللهــم أعــز اإلســَلم والمســلمين  ،وأذل الشــرك والمشــركين  ،ودمــر أعــداء الــدين  ،واجعــل
هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بَلد المسلمين  ،اللهم آمنا في أوطاننا  ،وأصلح أئمتنا ووّلة

أمورنا  ،اللهم أحسـن عاقبتنـا فـي اْلمـور كلهـا  ،وأجرنـا مـن خـزي الـدنيا وعـذاب اآلخـرة ،
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة  ،ونعوذ بك من سخط والنار  ،اللهم إنا نسألك عيشا رغـدا

 ،وول ــدا ب ــا ار  ،ورزق ــا دا ار  ،الله ــم اه ــدنا ْلحس ــن اْلخ ــَلق واْلعم ــال واْلقـ ـوال ّل يه ــدي

ْلحسنها إّل أنت  ،واصرف عنـا سـيئها ّل يصـرف عنـا سـيئها إّل أنـت  ،اللهـم إنـا نسـألك
ونـ ُـزل الشــهداء  ،ومرافقــة اْلنبيـاء  ،والنصــر علــى اْلعــداء  ،والفــوز فــي
عــيش الســعداء ُ ،
القضاء يا سميع الدعاء  ،اللهم طهر مجتمعات المسـلمين مـن كـل فاحشـة ورذيلـة  ،ومـن

كــل عــادة خبيثــة دخيلــة  ،يــا أرحــم ال ـراحمين  ،اللهــم اهــد شــباب المســلمين  ،ورد ضــالهم

إليــك ردا جمــيَل  ،اللهــم جنــبهم قرنــاء الســوء والفســاد  ،اللهــم أقــر عيــون اآلبــاء واْلمهــات
بصــَلح أبنــائهم وبنــاتهم يــارب العــالمين  ،اللهــم اغفــر للمســلمين والمســلمات  ،والمــؤمنين

والمؤمنــات  ،اْلحيــاء مــنهم واْلمـوات  ،اللهــم فــرج هــم المهمــومين مــن المســلمين  ،ونفــس
كرب المكروبين  ،واقض الدين عن المدينين  ،واشف مرضانا ومرضى المسلمين  ،اللهم

ي ــا ح ــي ي ــا قي ــوم  ،ي ــا ذا الج ــَلل واإلكـ ـرام  ،ي ــا ذا الط ــول واإلنع ــام  ،نس ــألك نصـ ـ ار وعـ ـ از
وتمكينا لإلسَلم والمسـلمين  ،اللهـم انصـر إخواننـا المجاهـدين فـي سـبيلك  ،الـذين يقـاتلون
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أعــداءك إلعــَلء كلمتــك اللهــم انصــرهم فــي فلســطين والشيشــان  ،وفــي كشــمير وأفغانســتان

وفي العراق  ،وفي كل مكان يارب العـالمين  ،اللهـم أقـر عيـون المسـلمين بعـودة أ ارضـيهم

ومقدســاتهم إلــى حــوزتهم  ،اللهــم فــك أســر المأســورين مــن المســلمين فــي كــل مكــان  ،فقــد

ّلقـوا أشــد العــذاب والعنــاء  ،وّل ناصــر لهــم إّل أنــت فــي زمــن قــل فيــه الناصــر والظهيــر ،

اللهــم ثبــت حجــتهم  ،وأخــرجهم مــن ســجونهم ســالمين غــانمين  ،واجعلهــم مجاهــدين ف ــي
سبيلك فاتحين يا أرحم الراحمين  ،اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين  ،اللهـم عليـك بـاليهود

والنصــارى المعتــدين  ،اللهــم اشــدد علــيهم وطأتــك  ،وارفــع عــنهم يــدك وعافيتــك  ،وســلط

بعضهم على بعض  ،اللهم أهلكهم بالقحط والسنين  ،اللهم أغرقهم بالفيضانات المغرقـة ،

واْلعاص ــير المهلك ــة  ،الله ــم دم ــر مق ــدراتهم  ،واهل ــك حـ ـرثهم ونس ــلهم  ،واجعله ــم غنيم ــة
للمسلمين يا قـوي يـا عزيـز اللهـم وفـق ولـي أمرنـا بتوفيقـك  ،وأيـده بتأييـدك  ،واجعـل عملـه

فــي رضــاك  ،اللهــم هيــئ لــه البطانــة الصــالحة  ،اللهــم وفقــه للعمــل بكتابــك  ،واتبــاع ســنة

نبيك  ، اللهم اربطه بالعلماء العاملين  ،واجعلهم له خير دليل ومعين  ،إنـك علـى كـل

شيء قدير  ،ربنا آتنا فـي الـدنيا حسـنة  ،وفـي اآلخـرة حسـنة  ،وقنـا عـذاب النـار سـبحانك

اللهم وبحمدك أشهد أّل إله إّل أنت نستغفر ونتوب إليك
ــــــــــــ
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القرار للقيادة
القـ ـرار  :ه ــو الموج ــه للجماع ــة  ،واآلم ــر الن ــاهي فيه ــا  ،وبموجب ــه  :تتح ــدد السياس ــات ،
وتوضــع البـ ـرامج  ،وتنف ــذ الخطــط  ،وتتحق ــق الغاي ــات  ،وتتقــدم ال ــدول  ،ويرتف ــع ش ــأنها ،

خاصــة  :إذا انبثــق عــن د ارســة وتشــاور  ،وتولــد عــن خب ـرة ود اريــة  ،وصــدر عــن حكمــة
وتعقل .

وبدونه  :تتشعب اْلهواء  ،وتتفرق السبل  ،وتتخبط السياسات  ،وتتعطل المصالح .

ولذلك ! ! . .

ّلبد منه أوّل .

وّلبد من طاعته وتنفيذه ثانيا .

والقيادة هي صاحبة القرار ! ! . .
ْلنها  :صاحبة الر ية الشاملة  ،واإلحاطة الواسعة  ،والنظرة الثاقبة .

وعلــى جنــود الصــف اّلقتنــاع بمــا ت ـراه القيــادة  ،والتســليم بمــا تقــدره  ،والتنفيــذ الفــوري لمــا

تأمر به  ،ما دام قرارها قد سلم من أمر بمعصية  ،أو نهي عن معروف .

ف ــي الـ ــروض اْلنـــف  " :وبعـ ــد بيع ــة العقبـــة الثاني ــة  . .قـ ــال رس ــول هللا  لألنصـــار :
ارفضوا إلى رحالكم  ،فقال له العباس بن عبادة بن نضله  :وهللا الذي بعثك بالحق  ،إن

شئت لنمـيلن علـى أهـل منـى غـدا بأسـيافنا  ،فقـال رسـول هللا  : لـم نـؤمر بـذلك  ،ولكـن
ارجعوا إلى رحالكم  ،فرجعنا إلى مضاجعنا  ،فنمنا عليها حتى أصبحنا " "" 48

وكان هذا أم ار واضحا لدى الصحابة في البدء والمنتهى .

فــي البدايــة  . .يقــول لــه  " :إن شــئت لنمــيلن " أي أنــت يــا رســول هللا  صــاحب الق ـرار

المطاع .

وفــي النهايــة  . .يقــول  " :فرجعنــا إلــى مضــاجعنا " دون مناقشــة للق ـرار  ،أو تبــاطئ فــي

تنفيذه
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وهذا واحد من أسباب ووسائل نجـاح القيـادة  :وهـو علـم الجنـود التـام الـواعي بحـق القيـادة

ف ــي اتخ ــاذ القـ ـرار  ،ومس ــارعة الجن ــود ف ــي تنفي ــذ ه ــذا القـ ـرار  ،دون اعتـ ـراض علي ــه  ،أو

تشكيك فيه  ،أو تأخر في تنفيذه .

وهــذه الطاعــة  :واحــدة مــن الفــروض الشــرعية  ،التــي أمــر بهــا اإلســَلم  ،وكفلهــا للقيــادة ،
وحث عليها الجنود  ،وأثابهم إذا التزموا بها .

( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي اْلمر منكم ) " " 70

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول هللا  قال  " :مـن أطـاعني  :فقـد أطـاع
هللا  ،ومـن عصــاني  :فقــد عصــى هللا  ،ومــن أطــاع أميــري  :فقــد أطــاعني  ،ومــن عصــى

أميري  :فقد عصاني " " " 71

وأخرجا _ أيضا _ عـن عبـد هللا بـن عمـر  ،عـن النبـي  قـال  " :السـمع والطاعـة علـى

المــرء المســلم فيمــا أحــب وكـره مــا لــم يــؤمر بمعصــية  ،فــإذا أمــر بمعصــية  :فــَل ســمع وّل

طاعة " " " 72

وأخرجــا _ كــذلك _ عــن عبــد هللا بــن عبــاس أن رســول هللا  قــال  " :مــن كـره مــن أميـره
شــيئا فليصــبر  ،فإنــه لــيس أحــد يفــارق الجماعــة شــب ار فيمــوت  :إّل مــات ميتــة جاهليــة " "

" 73

وكــان ذلــك كلــه ْ :لن الق ـرار بيــد القيــادة  ،ولــو لــم يكــن اْلمــر كــذلك لعمــت الفوضــى ،
وضاعت المسئولية .

وبسبب غياب هذا المفهوم أحيانـا  ،أو غيـاب العلـم بمنزلتـه فـي الـدين  :يـدب الغـبش فـي

النفوس  ،ويخيم التخبط على العقول  ،وتظهر بوادر الفتن .

وبسبب منازعة اْلمر أهله أحيانا  ،أو التطلع إلى مواقع الصدارة  ،وأماكن القيادة  :يدب

الحقد في النفوس  ،ويخيم الفساد على العقول  ،وتظهر بوادر الفتن .

وإذا حدث هذا أو ذاك  :تشتتت الفهوم  ،وتبعثـرت القـوى  ،وضـعفت الجماعـة  ،وتمزقـت

الصفوف  ،وتعددت الجماعات  ،وكثرت اّلتهامات  ،وقلت اإلنجازات  ،وابتعد النصر .
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وبــذلك :نــدرك الســر فيمــا ورد عــن النبــي  مــن أنــه قــال  ":إذا بويــع لخليفتــين  :فــاقتلوا

اآلخر منهما "74

وفيمــا ورد عن ــه أيض ــا " م ــن ب ــايع إمام ــا فأعط ــاه ص ــفقة ي ــده  ،وثمـ ـرة قلب ــه  ،فليطع ــه م ــا
استطاع  ،فإن جاء آخر ينازعه  :فاضربوا رقبة اآلخر " " " 75

وما ذلك كله  . .إّل للحرص على :
وحدة القيادة .

ووحدة القرار .

ووحدة الصف .

ووحدة اْلمة .

وما من تمزق تعاني منه اآلن  :إّل بسبب من غياب هذا المفهوم  ،أو عدم تسليم به .
ــــــــــــ
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القيم والتحوالت االجتماعية في القرآن الكريم
الشيخ زكريا داوود

يمث ــل القـ ـرآن الكـ ـريم منب ــع الحك ــم والق ــيم والمع ــارف وه ــو ال ــذي أس ــس حض ــارة وح ــدد له ــا
مصدر المعرفة لما كان وما سوف يكون ومـا هـو مؤمـل أن يكـون ،فـالقرآن كـنص مـوحى

للرس ــول (ص) ،ك ــان المح ــرك لمس ــيرة المجتم ــع اإلس ــَلمي ف ــي إبع ــاده القيمي ــة والثقافي ــة
والسياســية واّلجتماعيــة ،فقــد كانــت معرفــة الــنص وتفســيره تنــتج وعيــا للجماعــة وللفــرد؛

للجماعة لتتحرك نحو تفعيل قيم الشهود ،وللفرد ْلداء دوره في تحقيق المسؤولية.

ان كل قيم التغيير والتجديد فـي تاريخنـا كانـت تتخـذ مـن القـران منطلقـا ،وقـد تكـون بعـض

دعوات التجديد الفكري واّلجتماعي أصابت بعض الهدف أو أخطأته ،لكـن الرغبـة كانـت

قويــة فــي جعــل الق ـرآن وعيــا متجــددا مــع ال ـزمن مــن خــَلل استحضــار بصــائره ومــا يهــدي
إليه.

ونحن هنا نسعى كي نتوصل لوعي قرآني للتحوّلت اّلجتماعية كما يرسمها القرآن ،ومـن

منــاهج قـراءة القضــايا علــى ضــوء القـرآن هومــا يطلــق عليــه المــنهج الموضــوعي فــي قـراءة
ال ــنص القرآن ــي منهج ــا توظيفي ــا أي ان ــه يقـ ـ أر ال ــنص م ــن خ ــَلل الض ــرورة الواقعي ــة عب ــر
استخدام أدوات المنهج اللغوي والتاريخي والفقهي والعقلي ،فهو منهج يوظف كـل اْلدوات

المعرفية من أجل الحصول على نتيجة اقرب ْلهداف النص ولمبتغاه.

التحول في القـران الكـريم لـيس ظـاهرة اسـتثنائية ،بـل هـو قـانون ثابـت يجـري فـي كـل زمـن

ومكان ،فالكون يجري وفـق قـانون التغيـر والتحـول ،فلـيس ثمـة غيـر هللا فـي الحيـاة مـن ّل
يحكمـه هـذا القــانون (كـل شــيء هالـك إّل وجهــه) ،والتحـول كمفهــوم هـو ســنة عامـة تجــري

فــي خلــق هللا ،والقـرآن عنــدما يتحــدث عــن التحــول يلفــت اْلنظــار والعقــول إلــى كونــه دلــيَل

علــى القــدرة والعظمــة اإللهيــةّ ،لن التحــول دليــل علــى تكامليــة نظــام الخــالق وعلــى حكمــة

الخالق.
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يقــول تعــالى وهــو يصــف التحــول الــذي يحــدث فــي الســماوات واْلرض{ :أولـ ْـم يــر الـ ِـذين
ِ
اهمــا وجعْلنــا ِمــن اْلمــاء ُكــل شــيء حــي أفــَل
كفـ ُـروا أن الســماوات و ْاْل ْرض كانتــا رْتقــا ففتْقن ُ
ْ
ُي ْؤ ِمُنون} ( )30سورة اْلنبياء.

وكذا عندما يتحدث عن التحول الذي يقع على اإلنسان ،فإن هذا التحول ّل يتوقـف حتـى

يصل اإلنسان الى نهاية العمر ،وفي سورة الحج يتحدث ربنا عن التحوّلت التي يمر بها

اإلنسـان منـذ البــدء والـى المنتهـى ،ويعتبــر التحـول هنــا دلـيَل علـى القــدرة والعظمـة والبعــث
فيقول تعالى{ :يا أيهـا النـاس ِإن ُكنـتُم ِفـي ريـب ِمـن اْلبع ِ
ـاكم ِمـن تُـراب ثُـم ِمـن
ـث فِإنـا خلْقن ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
ِ
ِ
ضغة مخلقة وغ ْي ِر ُمخلقة ِلُنبِين ل ُك ْم وُن ِقر ِفي ْاْل ْرحا ِم مـا نشـاء
نْ
طفة ثُم م ْن علقة ثُم من م ْ
ـنكم مـن ُيـرد ِإلـى
ـنكم مـن ُيتـوفى و ِم ُ
ِإلى أجل مس ًّمى ثُم ُن ْخ ِر ُج ُك ْم ِطْفَل ثُم ِلتْبُل ُغوا أ ُشـد ُك ْم و ِم ُ
أرذ ِل اْلعمـ ِـر ِلكــيَل يعلــم ِمــن بعـ ِـد ِعْلــم شــيئا وتــرى ْاْلرض ه ِ
نزلنــا عل ْيهــا اْلمــاء
امــدة ف ـِإذا أ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ُُ
اهتز ْت ورب ْت وأنبت ْت ِمن ُك ِل زْوج ب ِهيج} ( )5سورة الحـج.
ْ
وفي آيات عديدة يلفت هللا اإلنسان إلى سنة التحـول والتغيـر ،وأنهـا جاريـة فـي كـل الخلـق
دون اس ــتثناء ،وق ــد يس ــتطيع اإلنس ــان أن ي ــرى التغي ــر الح ــادث ف ــي الطبيع ــة ف ــي بع ــض

جوانبها ،وقد ّل يراه في كثير من الجوانب ،لكن عدم الر ية ليس دليَل على العدم.

وعنــدما يتحــدث عــن مســيرة اإلنســان وحركتــه فــي الحيــاة فــان قــانون التغيــر والتبــدل يــتحكم

في هـذه المسـيرة بدرجـة يسـتحيل اّلنفكـاك عنهـا ،فتـارة يتحـدث عـن المفهـوم العـام للتحـول
ِ
ت ّللاُ اْلخْلــق ثُــم ُي ِعيـ ُـدهُ ِإن ذِلــك علــى ّللاِ ي ِســير} ( )19ســورة
فيقــول{ :أولـ ْـم يــرْوا ك ْيــف ُي ْبــد ُ
العنكبوت  ،وعندما يتحدث عن تفصيل لسنة التحول في المجتمعات يقول( :ان يمسسـكم

قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك اْليـام نـداولها بـين النـاس) ،وعنـدما يتعـرض المفسـرون
لهذه اآلية كصاحب تفسير اْلمثل يقول" :يشير هللا سبحانه إلى واحـدة مـن السـنن اإللهيـة

وهي انه قد تحدث في حياة البشر حوادث حلوة أو مرة لكنهـا غيـر باقيـة وّل ثابتـة مطلقـا،

فاّلنتصــارات واله ـزائم والغالبيــة والمغلوبيــة والقــوة والضــعف كــل ذلــك يتغيــر ويتحــول وكــل
ذل ــك ي ــزول ويتب ــدل ف ــَل ثب ــات وّل دوام لش ــيء منه ــا ،ولك ــي تص ــبح ه ــذه الس ــنة والق ــانون

واضــحا فــي عقليــة المــؤمنين والنــاس عامــة يأمرنــا هللا ســبحانه وتعــالى بد ارســة حيــاة اْلمــم
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ِ
ِ
ِ
ـيروْا ِفــي اْل ْر ِ
ض
والــتمعن فــي الح ـوادث الماضــية ،فيقــول{ :قـ ْـد خلـ ْـت مــن قـ ْـبل ُك ْم ُســنن فسـ ُ
ظ ُروْا ك ْيف كان ع ِاقب ُة اْل ُمكذِبين } ( )137سورة آل عمران " ومما يلفت النظر هنا هو
ف ْان ُ

التعبير القرآني يفعل اْلمر سي ار والسير كمفهوم واقعي يدل بحد ذاته على تحول ،فالسـير
هو تحول مـن مرحلـة إلـى أخـرى ،وقـد ورد اْلمـر بالسـير فـي القـرآن الكـريم  7مـرات ،كـل
ذلك لمعرفة سنة التغير والتحول في الحياة ،وحتى يأخذ اإلنسان العبـرة ويبنـي حياتـه وفقـا

لهذه السنة.

ومن خَلل اآليات التي تحدثت عـن التحـول كسـنة مـن السـنن اإللهيـة ،يمكننـا أن نخلـص

إلــى تعريــف وتوضــيح لهــذا المفهــوم وهــو :كــل تبــدل يحــدث فــي اْلبنيــة اّلجتماعيــة فــي

الوظائف والقـيم واْلدوار والمواقـع اّلجتماعيـة فـي فتـرة محـددة مـن الـزمن إذا قـيس التبـدل
بما قبله ،وقـد يكـون التحـول عامـا يشـمل كـل الشـرائح والوظـائف والقـيم واْلدوار والمواقـع،

وقد يكون تحوّل محدودا بقسم منها ،ويمكن أن يكون التحول ايجابيا وقد يكون سلبيا.

إن الحياة تسير في كل جوانبهـا وفـق قـوانين تـنظم حركـة وصـيرورة اْلشـياء ،والتبـدل رغـم

كونــه ســنة عامــة إّل انــه يحــدث عبــر ذات القــانون العــام ،ويختلــف التحــول فــي الطبيعــة

المادية عنه في المجتمعات اإلنسانية ،ففي الطبيعة قد تفقد بعض العناصر التي ّل تنفك

عنه ــا التحـ ـوّلت ف ــي المجتمع ــات البشـ ـرية ،ويمكنن ــا م ــن خ ــَلل اآلي ــات القرآني ــة أن نح ــدد
الصفات التي تحدد التحوّلت اّلجتماعية بما يلي:

الصفة األولى :عمومية التحول

يتســم التحــول اّلجتمــاعي بصــفة العموميــة ،فــَل يمكــن توصــيف تحــول بكونــه اجتمــاعي

لكونــه يطــال بعــض أف ـراد المجتمــع ،فــالتحول هــو ظــاهرة عامــة تطــال أف ـرادا كثي ـرين ،ممــا
يــؤدي بالتــالي الــى تغي ـرات فــي الســلوكيات وفــي الق ـيم وفــي المواقــع ،فالســنن اّلجتماعيــة
تجـري علـى الجميـع مـن دون اسـتثناء ،فـاّلبتَلء والمحـن والتمحـيص واّلسـتدراج واإلمـَلء
واّلسـ ــتبدال والعـ ــذاب وبعثـ ــة الرسـ ــل وبسـ ــط الـ ــرزق والتقـ ــدير والخصـ ــب والجـ ــدب والتأييـ ــد

والخذّلن والنعمة والحرمـان ،وغيرهـا مـن السـنن اإللهيـة عنـدما تتحقـق شـروط حـدوثها فـي
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المجمــع فهــي تطــال الجميــع ،فــاّلبتَلء والفتنــة ســنة عامــة جاريــة فــي جميــع الخلــق دون

تحيز أو استثناء.

الصفة الثانية :استمرار السنة في الزمان وعدم توقفها

س ــنن هللا ف ــي خلق ــه ليس ــت ظ ــاهرة ع ــابرة ،ب ــل ق ــانون ثاب ــت ودائ ــم ،وه ــذه الديموم ــة تؤه ــل

اإلنســان وتحثــه علــى التكيــف مــع حركــة التح ـوّلت اّلجتماعيــة ،فبــدون الثبــات والســنن ّل
يمكــن لإلنســان أن يســتوعب ويعــي التحــول ،وعنــدها ّل يكــون قــاد ار علــى تطــوير ســلوكه

ومجمل حياتـهّ ،لن التقـدم والتطـور نـاتج عـن وعـي السـنن وتوظيفهـا ايجابيـا فـي تصـحيح

الحيــاة اّلجتماعيــة ،والق ـران المجيــد ّل يؤكــد ثبــات هــذه الســنن وديمومتهــا فحســب ،ولكنــه
يحولها في الوقت نفسه إلى دافع حركي داينامثلي يفرض على الجماعة المدركة الملتزمـة

أن تتجاوز مواقع الخطأ التي قادت الجماعـات البشـرية السـابقة إلـى الـدمار ( ،)1واآليـات
التالية تلقي الضوء على هذه الصفة{ ،سنة ّللاِ ِفي ال ِذين خلوا ِمن قبل ولـن ت ِجـد ِلسـن ِة ّللاِ
ُْ
ْ
ُ
ُ
ظـ ُـرون ِإّل ُســنت ْاْلوِلــين فلــن
ت ْبـ ِـديَل} ( )62ســورة اْلحـزاب  ،واآليــات اْلخــرى { فهـ ْـل ين ُ
ت ِجد ِل ُسن ِت ّللاِ ت ْب ِديَل ولن ت ِجد ِل ُسن ِت ّللاِ ت ْح ِويَل } ( )43سورة فاطر.
ويفس ــر المرج ــع المدرس ــي ـ دام ظل ــه ـ ه ــذه اآلي ــة بقول ــه" :س ــنة هللا ل ــن تتغي ــر حت ــى ي ــوم

القيامــة ،فهــذه مــن الحتميــات اإللهيــة ،والتحويــل هــو تحويــل الشــيء إلــى غي ـره ،وســنة هللا
المتمثلة بنصر الرسل ،سنة أبدية محتومة ،كما أن الظروف الطبيعية تحتمهاّ ،لن الكفر
يســير ضــد التيــار العــام للطبيعــة ،بينمــا تنتصــر رســاّلت هللاْ ،لنهــا تتحــرك باتجــاه التيــار

الطبيعي للحياة ،كما أنها تتوافق مع الفطرة" (.)2

وأما الروايات التي تحدثت عن جريان السنن فـي هـذه اْلمـة كمـا جـرت فـي اْلمـم السـابقة
فهــي عديــدة ،عـ ْـن أِبــى ُهرْيــرة أن رُســول ّللاِ -صــلى هللا عليــه وســلم -قــال « لتتـِب ُعن ســنن
الذراع ِب ِ
الشب ِر و ِ
ِ
ِ
اع حتى ل ْو أن أحـد ُه ْم دخـل ُج ْحـر ضـب
الذر ِاع واْلباع ِباْلب ِ
م ْن قْبل ُك ْم الش ْبر ِب ْ
لــدخْلتُموه » .قــاُلوا يــا رســول ّللاِ أ ِمــن اْليهـ ِ
ـود والنصــارى قــال « مـ ْـن ِإذا » رواه أحمــد بســند
ُ ُ
ُ
ُ
صحيح
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ـول ّللاِ  " :  -لت ْـركُبن ُسـنن م ْـن كـان ق ْـبل ُك ْم ِش ْـب ار ِب ِش ْـبر
وع ِن ْاب ِن عبـاس قـال  :قـال رُس ُ
وِذراعــا ِبـ ِـذراع وباعــا ِببــاع  ،حتــى لـ ْـو أن أحــد ُه ْم دخــل ُج ْحــر ضــب لــدخْلتُ ْم  ،وحتــى لـ ْو أن
أحد ُه ْم جامع أُم ُه لفعْلتُ ْم "  .رواهُ اْلبزُار  ،وِرجاُل ُه ِثقات .
و عــن أِبــى أُمامــة اْلبـ ِ
ـاهِل ِى عـ ْـن رسـ ِ
ـول ّللاِ -صــلى هللا عليــه وســلم -قــال « لُي ْنقضــن ُعــرى
ْ
ُ
ِ
ـاس ِبــالِتى تِليهــا وأوُل ُهــن نْقضــا اْل ُح ْكـ ُـم
اإل ْســَل ِم ُعـ ْـروة ُعـ ْـروة ف ُكلمــا ْانتقضـ ْـت ُعـ ْـروة تشــبث النـ ُ
وِ
آخ ُرُهن الصَلةُ » أخرجه أحمد بسند صحيح (.)3
الصفة الثالثة :إنسانية سنن التحول والتبدل والتغير

التحول والتغير سنة مطردة في الحياة وّل تنفـك الموجـودات بأنواعهـا مـن صـفات التحـول،

لكن اْلمر الفارق بـين التحـول اّلجتمـاعي ومـا يحـدث فـي الطبيعـة ،إن اْلول يحـدث فيـه
التحــول بصــورة إراديــة وواعيــة ،أمــا التحــول فــي الطبيعــة والجمــادات فانــه يحــدث بشــكل
قسري وجبري ،وهنا يحقق اإلنسان سبقا على ما ّل يعقل ،وهنـا يتحقـق التمـايز بينـه وبـين
غيره ،ويمثل التحول نحو اْلفضل واْلحسن قانونا أساسيا مـن قـوانين الكـون وغريـزة ثابتـة
في فطـرة اإلنسـان ،فاإلنسـان بفطرتـه ّل يرغـب أن يتسـاوى يومـاه ،بـل انـه فـي حالـة بحـث

دائم عن التكامل والتقدم نحو اْلفضل.

وهذا اإلحساس عند اإلنسان هو من العوامل اْلساسية التي تحـرك عجلـة التـاريخ وتشـجع

نحو التغيير اّلجتماعي ،فالتغيير في المجتمع هو فعل اإلنسان من خَلل تحقيق إرادتـه،
كما في قوله تعالىِ { :إن ّللا ّل ُيغِي ُر ما ِبق ْوم حتى ُيغِي ُـروْا مـا ِبأ ْنُف ِس ِـه ْم وِإذا أراد ّللاُ ِبق ْـوم
ِِ ِ
ِ
ِ
اموا علـى
ُسـوءا فـَل مـرد ل ُـه ومـا ل ُهـم مـن ُدونـه مـن وال} ( )11سـورة الرعـد و {وألـو ْ
اسـتق ُ
ِ
ـاه ْم لمـا ظل ُمـوا وجعْلنـا
اهم ماء غدقا} ( )16سورة الجن {وِتْلـك اْلُقـرى أ ْهل ْكن ُ
الط ِريقة ْل ْسق ْين ُ
ِلم ْهِل ِك ِه ــم م ْو ِع ــدا} ( )59س ــورة الكه ــف  ،فه ــذه الس ــنن الت ــي ذكرته ــا النص ــوص القرآني ــة

واضــحة أنهــا تتحقــق بفعــل إرادة اإلنســان وليســت ســننا قس ـرية جبريــة كــاإلحراق بالنســبة
للنار ،فهنا مواقف ايجابية لإلنسان تمثل حريته واختيـاره وتصـميمه وهـذه المواقـف تسـتتبع
ضمن عَلقات السنن التاريخية جزاءاتها المنابة وتستتبع معلوماتها المناسبة (.)4
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وتنعكس النزعة اإلنسانية للتحول اّلجتماعي في إشكال وصور يتمظهر بها ،ويمكن أن

نوجز تلك الصور واْلشكال في التالي:
1ـ التحول في القيم االجتماعية:

تل ـ ــك الق ـ ــيم الت ـ ــي ت ـ ــؤثر بطريق ـ ــة مباشـ ـ ـرة ف ـ ــي مض ـ ــمون اْلدوار اّلجتماعي ـ ــة والتفاع ـ ــل

اّلجتماعي ،حيث ان لكل مجتمع نمطان من القيم:

اْلول :اْلهداف العليا :وهي قيم إنسانية ثابتة ومطلقة.

الثاني :تتصل بظروف هذا المجتمع والمتغيرات التي تط أر عليـه ،وهمـا ممـا يشـكَلن روح

المجتمع (.)5

2ـ التحول في محتوى النظام اّلجتماعي:

الــنظم واْلبنيــة التــي يقــوم عليهــا النظــام اّلجتمــاعي قــد تكــون عرضــة للتغيــر ،وذلــك ْلنهــا

باْلسـ ــاس صـ ــناعة اإلنسـ ــان ،كـ ــأن يتحـ ــول المجتمـ ــع مـ ــن الديكتاتوريـ ــة إلـ ــى الديمقراطيـ ــة
والشــورى ،ومــن الملكيــة العامــة الــى المؤسســات والشــركات الخاصــة ،وبــالطبع مثــل التغيــر
في النظام الذي يحكم جماعة ما يؤدي إلى تغيـر فـي الم اركـز المواقـع للعديـد مـن اْلفـراد،

ويمكـن توصــيف هــذا التحـول بكونـه تقــدم او تطــور فــي بنـى هــذا النظــام اّلجتمــاعي ،كمــا
حــدث فــي مجتمــع المدينــة المنــورة فــي بدايــة الهجـرة النبويــة ،ففــي ســورة المنــافقون يتحــدث

ربنــا عــن ر يــة المنــافقين للتحــول اّلجتمــاعي ويــرد زعمهــم أنهــم ّل يـزال بإمكــانهم ممارســة

أدوارهم ونفوذهم في هذا المجتمع الذي تحولت الـنظم واْلبنيـة فيـه نحـو تحقيـق سـيادة قـيم
أخــرى هــي قــيم اإلســَلم{ :يُقوُلــون لـِـئن رجعنــا ِإلــى اْلم ِدينـ ِـة ليخـ ِـرجن ْاْلعــز ِمنهــا ْاْلذل وِهللِ
ُْ
ْ
ْ
اْل ِعزةُ وِلرُسوِل ِه وِلْل ُم ْؤ ِمِنين ول ِكن اْل ُمن ِاف ِقين ّل ي ْعل ُمون} ( )8سورة المنافقون.
3ـ التحول في مواقع أفراد المجتمع

وقد يحدث التحول في مراكز اْلشخاص في المجتمع بصورة طبيعيـة ويجـري ضـمن سـنة

التغيــر الجبريــة ،فــَل يملــك اإلنســان اإلرادة فــي التغييــر وّل يمكنــه الوقــوف فــي وجــه هــذا
التحول ،كان يكون تغير المواقع في المجتمع بفعـل الوفـاة والمـوت ،فهـي سـنة طبيعيـة وّل

يمل ـ ــك اإلنس ـ ــان حري ـ ــة اّلختي ـ ــار حياله ـ ــا( ،ف ـ ــإذا ج ـ ــاء اجله ـ ــم ّل يس ـ ــتأخرون س ـ ــاعة وّل
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يس ــتقدمون) ،وق ــد يح ــدث التح ــول ف ــي الم ارك ــز اّلجتماعي ــة واْلدوار نتيج ــة إرادة اإلنس ــان

وفعلــه ،وأبــرز أمثلتــه هــو مــا تحدثــه المجتمعــات الديمقراطيــة التــي يســودها نظــام التمثيــل
اّلنتخــابي ،فيــذهب رئــيس ويــأتي آخــر ،وتتسلســل عمليــة التغييــر والتحــول فــي المواقــع مــن
القمة للقاعدة ،وكما يحـدث فـي المجتمعـات التـي تنتصـر فيهـا رسـالة السـماء كمـا ّلحظنـا

ذلك في مجتمع المدينة المنورة في بداية الهجرة النبوية.

وعلى ذلك فان التحول ـ كما ذكرنـا ـ تـارة يأخـذ شـكل التطـور والتقـدم ،أي التبـدل لألفضـل

واْلحســن ،وتــارة أخــرى يأخــذ شــكَل تراجعيــا أي نحــو اْلسـوأ ،ويمكــن تســمية التحــول نحــو

اْلفضــل انــه تقــدم وتطــور وتكامــل ،كــان يتحــول المجتمــع مــن نظــم وقــيم اّلســتبداد إلــى

مناخـ ــات الحريـ ــة والديمقراطيـ ــة وممارسـ ــة حـ ــق التعبيـ ــر مـ ــن خـ ــَلل تعـ ــديل الـ ــنظم والقـ ــيم

والق ـوانين ،والعكــس كــذلك فــالتحول نحــو الديكتاتوريــة واّلســتبداد هــو تحــول نحــو اْلس ـوأ،

ويمكننا تسمية هذا بالتخلف وهـو يسـتبطن الوقـوف أو السـير خـَلف السـنةّ ،لن سـنن هللا

الجارية في المجتمع تحثه على التطوير والتكامل ْلنها الفطـرة التـي جبـل عليهـا اإلنسـان،

فاهلل يريد الكمال ويدعونا إليه ،واإلسـَلم الـدين الكامـل( ،اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم) ،يطلـب
منا الرقي لمستواه في تفكيرنا وسـلوكنا ،حتـى يمكننـا أن نحقـق معنـى تكامليتـه فـي حياتنـا،

ّلن تكامــل الــدين فــي القــيم والــنظم واْلحكــام يشــكل حــافز قويــا نحــو تحقيــق هــذه التكامليــة
في حياتنا كبشر ،فبقدر ما نحقق من تلك القيم في ذواتنا نصل للكمـال ،وبـالعكس؛ بقـدر

ما نخالف تلك القيم والـنظم واْلحكـام نكـرس التخلـف ونسـير خـَلف السـنة ،ولـذلك يكـرس
المنهج القرآني قيمة التطلع نحو الكمـال فـي نفـس اإلنسـان ويتـدرج معـه فـي ثـَلث م ارحـل

هي:

اْلولى :استثارة فطرته التي انطوت على التسامي والتطلع.

الثانية :فك اْلغَلل التي تمنعه من تحقيق تطلعاته.

الثالثة :تذكيره وتعليمه بقائمة التطلعات السامية التي يمكنه بلوغها.

إن فط ـرة التســامي مغــروزة فــي ضــمير البشــر وداعيــة لــه أبــدا إلــى العــروج إلــى اْلعلــى،

وإنمــا تــدس هــذه الفط ـرة فــي ركــام الوســاوس واْلوهــام واْلفكــار الشــيطانية ،فــَل تعــد ترفعــه
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نحو اْلسمى ،أو يضل صاحبها السبيل فيرى في الحرص على الدنيا والبغي على الناس
تساميا وعروجا.

وهنا نتساءل ما هي قيم التحول نحو اْلفضل؟؟

يبــدأ منطلــق التحــول نحــو النهضــة مــن خــَلل منظومــة القــيم باعتبارهــا تتضــمن معــايير

الحكــم علــى اْلشــياء والحـوادث والسـلوكيات والغايــات ،وفــي القـرآن الكـريم يمكننــا أن نلمــح
هذا التوجه بوضوح في العديد من آياتـه وبـاْلخص اآليـات التـي تحـدثت عـن السـنن ،كمـا
في سورة الفـتح التـي تحـدثت عـن قيمـة طاعـة المجتمـع للرسـول (ص) ،وكيـف أن تحقيـق

هــذه القيمــة أدى لحصــول وضــع أفضــل مــن الســابق وهــو النصــر والفــتح والتحــول نحــو
تنشيط حاكمية المسلمين على غيرهم ،وبالعكس حدث للفئات التـي تخلفـت والـذين سـماهم

القرآن (المخلفين) ،والقرآن عندما يتحـدث عـن هـذه الفئـة يـربط فـي النهايـة الفعـل بـالجزاء،

فــإذا ك ــان التس ــليم والطاع ــة هلل والرس ــول (  ،) ه ــي ص ــفتهم ف ــإن النتيج ــة تك ــون اْلج ــر

الحسـ ــن ،أي تطـ ــور وتكامـ ــل علـ ــى ارض الواقـ ــع وبـ ــين فئـ ــات المجتمـ ــع اإلسـ ــَلميُ{ ،قـ ــل
اب س ــتُدعون ِإل ــى ق ــوم أُوِل ــي بـ ـأْس ش ـ ِـديد تُق ـ ِ
ِلْلمخل ِف ــين ِم ــن ْاْل ْع ــر ِ
ـاتُلون ُه ْم أ ْو ُي ْس ـ ِـل ُمون فـ ـِإن
ْ ْ
ْ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ـر حســنا وِإن تتولـ ْـوا كمــا تــول ْيتُم مــن قْبـ ُـل ُيعــذ ْب ُك ْم عــذابا أِليمــا} ()16
يع ـوا ُيـ ْـؤِت ُك ُم ّللاُ أ ْجـ ا
تُط ُ
سورة الفتح.
ــــــــــــ
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المعجزات الحسية في الهجرة النبوية
إن هللا أعمى أبصار المشركين الواقفين حول بيت النبي ـ  ـ ليلة الهجرة حتى خرج مـن

بينهم سالما ،وإن العنكبوت نسج ْت على الغار فلم يستطيعوا ر يته؟ فهل هذا صحيح؟
بسم هللا ،والحمد هلل ،والصَلة والسَلم على رسول هللا ،وبعد:

فــإن مســألة المعج ـزات الحســية فــي الســنة النبويــة قــد انقســم النــاس حولهــا فريقــان ،فريــق
ينكرهــا جملــة وتفصــيَل حتــى لــو كانــت ثابتــة بالســنة الصــحيحة أو المتـواترة ،وفريــق يثبتهــا

جمله وتفصيَل حتى لو كانت موضـوعة مكذوبـة ،وعلـى المسـلم أن يقـف عنـد مـا ورد فـي
السنة الصحيحة الثابتة فيؤمن به ،وما عدا ذلك ّل يلتفت إليه

يق ــول فض ــيلة الش ــيخ ال ــدكتور يوس ــف القرض ــاوي ف ــي موض ــوع المعجـ ـزات الحس ــية عام ــة

ومعجزات الهجرة خاصة :الناس في هذه القضية  -قضية المعجزات المحمدية المادية -
أصناف ثَلثة.:

فالص ــنف اْلول :يب ــالغ ف ــي اإلثب ــات ،وس ــنده ف ــي ذل ــك م ــا حوت ــه الكت ــب ،أي ــا كان ــت ه ــذه

الكتب :سواء كانت للمتقدمين أو المتأخرين ،وسواء كانت تعنـي بتمحـيص الروايـات أم ّل

تعني ،وسواء وافق ذلك اْلصول أم خالفها ،وسواء قبله المحققون من العلماء أم رفضوه.

المهــم أن يــروي ذلــك فــي كتــاب وإن لــم يعــرف صــاحبه ،أو يــذكر فــي قصــيدة مــن قصــائد

المــدائح النبويــة ،أو فــي قصــة " مولــد " التــي ُيتلــى بعضــها فــي شــهر ربيــع اْلول مــن كــل
عام ،أو نحو ذلك.
وهذه عقلية عامية ّل تستحق أن تناقش ،فالكتب فيها الغث والسـمين ،والمقبـول والمـردود،

والصحيح والمختلق الموضوع.

وقد ابتليت ثقافتنا الدينية بهؤّلء المؤلفين الذين يتتبعون " الغرائب " ويحشون " بهـا بطـون

الكتب ،وإن خالفت صحيح المنقول ،وصريح المعقول.

وبعض المؤلفينّ ،ل يعني بصـحة مـا يـروي مـن هـذه اْلمـور ،علـى أسـاس أنهـا ّل يترتـب

عليها حكم شرعي ،من تحليل أو تحريم أو غير ذلك  .ولهذا إذا رووا في الحَلل والحـرام
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تش ــددوا ف ــي اْلس ــانيد ،ونق ــدوا ال ــرواة ،ومحصـ ـوا المروي ــات  .فأم ــا إذا رووا ف ــي الفض ــائل

والترغيب والترهيب  .ومثلها المعجزات ونحوها ،تساهلوا وتسامحوا.

ومؤلفون آخرون ،كانوا يذكرون الروايات بأسانيدها ،فـَلن عـن فـَلن عـن فـَلن  -ولكـنهم
ّل يــذكرون قيمــة هــذه اْلســانيد :أهــي صــحيحة أم غيــر صــحيحة ؟ ومــا قيمــة رواتهــا :أهــم
ثق ــات مقبول ــون أم ض ــعاف مجروح ــون ،أم ك ــذابون م ــردودون ؟ معتم ــدين عل ــى أنه ــم إذا
ذكروا السند فقد أب أروا أنفسهم من التبعة ،وخلوا من العهدة.

غيــر أن هــذا كــان صــالحا وكافيــا بالنســبة للعلمــاء فــي العصــور اْلولــى ،أمــا فــي العصــور

المت ــأخرة  -وف ــي عصـ ـرنا خاص ــة  -فل ــم يع ــد يعن ــي ذك ــر الس ــند ش ــيئا  .وأص ــبح الن ــاس
يعتمدون على النقل من الكتب ،دون أي نظر إلى السند.

وهذا هو موقف جمهرة الكتاب والمؤلفين في عصرنا ،حين ينقلـون مـن تـاريخ الطبـري ،أو

طبقات ابن سعد أو غيرها.يبـالغ فـي النفـي واإلنكـار للمعجـزات واآليـات الحسـية الكونيـة ،
وعمدته في ذلك :أن معجزة محمد  -  -هي القرآن الكريم وهو الذي وقع به التحـدي:

أن يأتوا بمثله ،أو بعشر سور مثله ،أو بسورة من مثله.

ولمــا طلــب المشــركون مــن الرســول بعــض اآليــات الكونيــة تصــديقا لــه ،نزلــت آيـات القـرآن
تحمل الرفض القاطع إلجابة طلباتهم  .كمـا فـي قولـه تعـالى( :وقـالوا :لـن نـؤمن لـك حتـى

تفجر لنا من اْلرض ينبوعا  .أو تكـون لـك جنـة مـن نخيـل وعنـب فتفجـر اْلنهـار خَللهـا

ـر  .أو تسـقط الســماء كمـا زعمـت علينــا كسـفا وتـأتي بــاهلل والمَلئكـة قبـيَل  .أو يكــون
تفجي ا

لك بيت من زخرف أو ترقي في السماء  .ولن نؤمن لرقيك حتى تنـزل علينـا كتابـا نقـر ه،

بشر رسوّل ؟)( .سورة اإلسراء.)93 - 90 :
قل :سبحان ربي ،هل كنت إّل ا

وفــي موضــع آخــر ،ذكــر المــانع مــن إرســال اآليــات الكونيــة التــي يقترحونهــا فقــال( :ومــا
منعنا أن نرسل باآليات إّل أن كذب بها اْلولون ،وآتينا ثمـود الناقـة مبصـرة ،فظلمـوا بهـا،

وما نرسل باآليات إّل تخويفا)( .سورة اإلسراء.)59 :
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وفــي ســورة أخــرى ،رد علــى طلــب اآليــات بــأن الق ـرآن وحــده كــاف كــل الكفايــة ليكــون آيــة

لمحمــد  -  -قــال تعــالى( :أو لــم يكفهــم أنــا أنزلنــا عليــك الكتــاب يتلــى علــيهم ؟ إن فــي

ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون)( .سورة العنكبوت.)51 :

وق ــد اقتض ــت الحكم ــة اإللهي ــة أن تك ــون معجـ ـزة محم ــد  -  -معجـ ـزة عقلي ــة أدبي ــةّ ،ل
حسية ماديـة ،وذلـك لتكـون أليـق بالبشـرية بعـد أن تجـاوزت م ارحـل طفولتهـا ،ولتكـون أليـق

بطبيعة الرسالة الخاتمة الخالـدة  .فـالمعجزات الحسـية تنتهـي بمجـرد وقوعهـا  .أمـا العقليـة

فتبقى.

وقد أيد ذلك ما جاء في صـحيح البخـاري عـن النبـي  -  -قـال " :مـا مـن اْلنبيـاء مـن
نبــي إّل وقــد أعطــى مــن اآليــات مــا مثلــه آمــن عليــه البشــر ،وإنمــا كــان الــذي أوتيتــه وحيــا

أوحاه هللا إلي ،فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ".

ويبدو لي أن مما دفع هذا الصنف إلى هذا الموقف أمرين.:

أوّل :افتتان الناس في عصرنا بالعلوم الكونية ،القائمة على ثبات اْلسباب ،ولـزوم تأثيرهـا

في مسبباتها ،حتى ظن بعض الناس أنه لزوم عقلي ّل يتخلـف فـي حـال ،فالنـار ّلبـد أن

تحرق ،والسكين ّلبد أن تقطع ،والجماد ّل يمكـن أن ينقلـب إلـى حيـوان ،والميـت ّل يمكـن

أن يرجع إلى الحياة  ...إلخ.

الثاني :غلو الصنف اْلول في إثبات الخوارق ،بالحق والباطل ،إلى حد يكاد يلغي قـانون

وكثير ما يقاوم الغلو بغلو مثله.
ا
اْلسباب والسنن ،التي أقام هللا عليها هذا العالم .

وهنا يظهـر الـرأي الوسـط بـين المبـالغين فـي اإلثبـات ،والمغـالين فـي اإلنكـار  .وهـو الـرأي

الذي أرجحه وأتبناه.وخَلصة هذا الرأي.:

 -1أن الق ـرآن الك ـريم هــو اآليــة الكبــرى ،والمعج ـزة اْلولــى ،لرســولنا محمــد  -  -وهــو
الــذي تحــدى بــه العــرب خاصــة ،والخلــق عامــة  .وبــه تميــزت نبــوة محمــد علــى غيرهــا مــن

النبوات السابقة ،فالدليل على صدق نبوته هو نفس موضوع رسالته ؛ وهو كتابـه المعجـز
بهدايت ـ ــه وبعلوم ـ ــه ،وبإعج ـ ــازه اللفظ ـ ــي والمعن ـ ــوي ،وبإتيان ـ ــه بالغي ـ ــب :ماض ـ ــيه وحاضـ ـ ـره

ومستقبله.
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-2أن هللا تعــالى أكــرم خــاتم رســله بآيــات كونيــة جمــة ،وخ ـوارق حســية عديــدة ،ولكــن لــم
يقصد بها التحدي ،أعني إقامة الحجة بها علـى صـدق نبوتـه ورسـالته  .بـل كانـت تكريمـا

من هللا له  ،أو رحمة منه تعالى به ،وتأييدا له ،وعناية بـه وبمـن آمـن معـه فـي الشـدائد ؛

فل ــم تح ــدث ه ــذه الخـ ـوارق اس ــتجابة لطل ــب الك ــافرين ،ب ــل رحم ــة وك ارم ــة م ــن هللا لرس ــوله

والمــؤمنين  ،وذلــك مثــل " اإلسـراء " الــذي ثبــت بصـريح القـرآن ،والمعـراج الــذي أشــار إليــه

القـرآن ،وجــاءت بــه اْلحاديــث الصــحيحة ،ونــزول المَلئكــة تثبيتــا ونصـرة للــذين آمنـوا فــي

غــزوة بــدر ،وإن ـزال اْلمطــار إلســقائهم فيهــا وتطهيــرهم ،وتثبيــت أقــدامهم ،علــى حــين لــم
يصــب المشــركين مــن ذلــك شــيء وهــم بــالقرب مــنهم  .وحمايــة هللا لرســوله وصــاحبه فــي

الغار يوم الهجرة ،رغم وصول المشركين إليه ،حتى لو نظر أحدهم تحـت قدميـه لرآهمـا ،
وغير ذلك مما هو ثابت بنص القرآن الكريم.

ومثل ذلك إشباع العدد الكثير من الطعام القليل في غزوة اْلحزاب ،وفي غزوة تبوك.

 -3إننا ّل نثبـت مـن هـذا النـوع مـن الخـوارق إّل مـا نطـق بـه القـرآن ،أو جـاءت بـه السـنة
الصحيحة الثابتة  .وما عدا ذلك مما انتفخت به بطون الكتب ،فَل نقبله ،وّل نعبأ به.

فمن الصحيح الثابت.:

( أ ) مــا رواه جماعــة مــن الصــحابة مــن حنــين الجــذع الــذي كــان يخطــب عليــه -  -

أول اْلمـر ،فلمـا صـنع لـه المنبـر ،وقـام عليـه للخطبـة ،سـمع للجـذع صـوت كحنـين الناقـة

إلى ولدها  .فأتاه النبي  -  -فوضع يده عليه فسكت.

قـ ــال العَلمـ ــة تـ ــاج الـ ــدين السـ ــبكي :حنـ ــين الجـ ــذع مت ـ ـواترْ ،لنـ ــه ورد عـ ــن جماعـ ــة مـ ــن
الصحابة ،إلى نحو العشرين ،من طرق صـحيحة كثيـرة تفيـد القطـع بوقوعـه  .وكـذلك قـال

القاضي عياض في الشفاء :إنه متواتر.

( ب ) مــا رواه البخــاري ومســلم وغيرهمــا مــن أصــحاب الســنن والمســانيد عــن جماعــة مــن

الصــحابة ،مــن إفاضــة المــاء بغيــر الطــرق المعتــادة ،وذلــك فــي غزواتــه وأســفاره -  -
مثل غزوة الحديبية ،وغزوة تبوك وغيرهما.
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روى الشيخان عن أنس :أن النبي  -  -وأصحابه كانوا بالزوراء فـدعا بقـدح فيـه مـاء،

فوضع كفه فيـه ،فجعـل المـاء ينبـع مـن بـين أصـابعه ،وأطـراف أصـابعه ،فتوضـأ أصـحابه
به جميعا.

وروى البخــاري عــن الب ـراء بــن عــازب أنهــم كــانوا مــع النبــي  -  -يــوم الحديبيــة أربــع
عشرة مائة (أي  ،)1400وأنهم نزحوا بئر الحديبية فلم يتركوا فيها قطرة ،فبلـغ ذلـك النبـي

صــلى هللا عليــه وســالم فأتاهــا ،فجلــس عل ـى شــفيرها ،ثــم دعــا بإنــاء مــن مــاء ،فتوضــأ ،ثــم

تمضــمض ودعــا ،ثــم صــبه فيهــا  .قــال :فتركناهــا غيــر بعيــد ،ثــم إنهــا أصــدرتنا (ســقتنا

وروتنا) ماشيتنا نحن وركابنا.

واْلحاديث في إجراء الماء له  -  -كثيرة مستفيضة ،ومروية بأصح الطرق.
(جــ) مـا حفلـت بـه كتـب السـنة مـن اسـتجابة هللا تعـالى لـدعاء النبـي  -  -فـي مواضـع
يصــعب حصــرها ،مثــل دعائــه بــإنزال المطــر  .ودعائــه يــوم بــدر بالنصــر ،ودعائــه ّلبــن
عباس بالفقه في الدين ،ودعائه ْلنس بكثرة الولد ،وطول العمر ،ودعائه على بعض مـن

آذاه  ..إلخ.

( د ) مــا صــح مــن اْلنبــاء بمغيبــات وقــت كمــا أخبــر بهــا  ،-  -بعضــها فــي حياتــه،

وبعضــها بعــد وفاتــه ،مثــل فــتح بــَلد الــيمن وبصــرى وفــارس ،وقولــه لعمــار " :تقتلــك الفئــة

الباغية " وقوله عن الحسن :إن ابني هذا سيد ،وسيصلح هللا به بين فئتـين مـن المسـلمين

 ...إلخ  .ومثل إخباره بفتح القسطنطينية وغيرها.

ونكتفــي هنــا بمــا اشــتهر مــن أن النبــي  -  -حــين اختفــى فــي الغــار عنــد الهج ـرة مــن
المدينة ،جاءت حمامتان فباضتا على فم الغار كما أن شـجرة نبتـت ونمـت فغطـت مـدخل

الغار  .فهذا ما لم يجئ به حديث صحيح ،وّل حسن ،وّل ضعيف.

أمــا نســج العنكبــوت علــى الغــار فقــد جــاءت بــه روايــة حســنها بعــض العلمــاء ،وضــعفها

آخرون .

وظاهر القرآن يـدل علـى أن هللا تعـالى أيـد رسـوله يـوم الهجـرة بجنـود غيـر مرئيـة كمـا قـال
تعالى( :فأنزل هللا سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها) والعنكبوت والحمـام جنـود مرئيـة وّل
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شــك والنصــر بجنــود غيــر مشــاهدة وّل محســة أدل علــى القهــر اإللهــي والعجــز البشــري .

وإنمــا اشــتهرت هــذه الخ ـوارق بــين جمهــور المســلمين بســبب المــدائح النبويــة ،للمتــأخرين
وبخاصة مثل " البردة " للبوصيري التي يقول فيها.:

ظنوا الحمام ،وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم.

وقاية هللا أغنت عن مضاعفة

من الدروع وعن عال من اْلطم.

فهذا هو موقفنا من الخوارق والمعجزات النبوية المنسوبة إلى النبي .-  -

وهللا أعلم

ــــــــــــ
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النزول بقباء
قــال ابــن إســحاق  :فحــدثني محمــد بــن جعفــر بــن الزبيــر ،عــن عــروة بــن الزبيــر ،عــن عبــد
الــرحمن بــن عــويمر بــن ســاعدة قــال حــدثني رجــال مــن قــومي مــن أصــحاب رســول هللا 

قــالوا  :لمــا ســمعنا بمخــرج رســول هللا  مــن مكــة  ،وتوكفنــا قدومــه كنــا نخــرج إذا صــلينا
الصــبح إلــى ظــاهر حرتنــا ننتظــر رســول هللا  فـ هللا مــا نبــرح حتــى تغلبنــا الشــمس علــى
الظَلل فإذا لم نجد ظَل دخلنا ،وذلك في أيام حارة.

حتــى إذا كــان اليــوم الــذي قــدم فيــه رســول هللا  جلســنا كمــا كنــا نجلــس حتــى إذا لــم يبــق

ظــل دخلنــا بيوتنــا ،وقــدم رس ـول هللا  حــين دخلنــا البيــوت فكــان أول مــن رآه رجــل مــن
اليهود ،وقد رأى ما كنا نصنع وأنـا ننتظـر قـدوم رسـول هللا  -  -علينـا ،فصـرل بـأعلى

صــوته يــا بنــي قيبلــة هــذا جــدكم قــد جــاء .قــال فخرجنــا إلــى رســول هللا  وهــو فــي ظــل
نخلة ،ومعه أبو بكر رضي هللا عنه في مثل سنه وأكثرنا لم يكن رأى رسـول هللا -  -

قبل ذلك وركبه الناس وما يعرفونه من أبي بكـر ،حتـى زال الظـل عـن رسـول هللا  فقـام

أبو بكر فأظله بردائه فعرفناه عند ذلك.

ــــــــــــ
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الهجرة رحلة اليقين وركوب األسباب
عبد الخالق برزيزوي ...

دروس وعبر ودّلّلت كثيرة يقف عندها القارت في سيرة رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم،

التي تروي أحداث الهجرات التي أذن بها هللا للرسول  ولصحابته.

أقف على بعض المشاهد التي تعكس صورة جليـة ليقـين رسـول هللا  وصـحابته فـي هللا

 ،يقــين ارفــق الرعيــل اْلول مــن المســلمين منــذ الهجـرة اْلولــى إلــى الحبشــة  ،وســيج هجـرة
رسول هللا  إلى المدينة.

قال ابـن إسـحاق  :فلمـا رأى رسـول هللا  مـا يصـيب أصـحابه مـن الـبَلء  ،ومـا هـو فيـه
من عافية بمكانه من هللا ومن عمه أبي طالب ،وأنه ّل يقدر أن يمـنعهم ممـا هـم فيـه مـن

البَلء  ،قال لهم  :لو خرجتم إلى أرض الحبشـة فـإن بهـا ملكـا ّل يظلـم عنـده أحـد  ،وهـي
أرض صدق  ،حتى يجعل هللا لكم فرجا مما أنتم فيه" ()1

فلمــا اشــتد ظلــم قـريش واضــطهادهم علــى المســلمين بمكــة  ،أمــر رســول هللا  المســلمين
بأن يهاجروا إلى الحبشة ،وهي بَلد بعيدة ودونها مسافة طويلـة  ،ومشـقة وعبـور صـحراء

وركوب بحر ومجازفة..

المقـام والمكـوث
كيف إذن أمن المسلمون بأن الخير قد يكتب لهم فـي تلـك الرحلـة ؟ وفـي ُ
بــين قــوم ليس ـوا قــومهم  ،وفــي ج ـوار ملــك ّل يــدين بــدينهم  ،ديــن اإلســَلم الــذي جــاء بــه

محمد  ، وقد اضطهدهم قومهم وبنو جلدتهم وأنزلوا بهم أشد أصناف التعذيب والتنكيل
واْلذية المادية الجسمية والمعنوية النفسية؟

كيف يطمئنون على أرواحهـم وأبنـائهم إذا تركـوا ديـارهم ومتـاعهم وأمـوالهم وخرجـوا إلـى مـا
يمكــن اعتبــاره مجه ـوّل وعــدما؟ كــان اليقــين والثقــة والتســليم ْلمــر هللا ورســوله هــو عــدتهم

وعتادهم  ،كان الصحابة رضوان هللا عليهم يعلمون أن محمدا ّ ل ينطق عـن الهـوى ،

وأن مــا أمــرهم بــه وحــي وإذن مــن هللا تعــالى  ،إذ قــال لهــم  " :إن بهــا ملكــا ّل يظلــم عنــده

190
This file was downloaded from QuranicThought.com

أحــد " كانــت هــذه الكلمــات كافيــة لتبعــث فــي قلــوبهم اْلمــن واّلطمئنــان واليقــين بــأن هللا
مانعهم وبأن أمره بالغ ّل محالة.

لم يترددوا رضوان هللا عليهم  ،ولم يلتفتوا  ،بل سمعوا وأطاعوا ولبوا!

ه ــذا مب ــدأ التص ــديق وعرب ــون اليق ــين ف ــي موع ــود هللا ورس ــوله ب ــأن ينص ــر دعوت ــه  ،فه ــل
اطمــأن الصــحابة المهــاجرون إلــى ذلــك ثــم تجــاهلوا كــل اْلســباب والســنن التــي جعلهــا هللا
تكليفا شرعيا وجب على المسلمين اْلخذ بها والعمل بمقتضياتها؟

كــَل ! فقــد اتخــذ الصــحابة كــل أســباب الحيطــة والحــذر وخرج ـوا مســتخفين متســللين فــي

هجرتهم  ،بل حتـى لمـا جـاء عمـرو بـن العـاص يكلـم النجاشـي فـي أمـر المسـلمين ويغـري
بهم عنده ويسأله أن يسلمه إياهم ليرجع بهم إلى قومهم " فهم أدرى بهم " بـادر المسـلمون

إلى إعمال الجهد ومدافعة الباطل بالحجة  ،وانتصب جعفر بن عبد المطلـب عـم الرسـول

 ، وبسط للملك النجاشي أمـر اإلسـَلم  ،هـذا الـدين الجديـد وتـَل عليـه مـن القـرآن كتـاب

هللا  ،وحــاج عمــرو بــن العــاص ولــم يــأل جهــدا فــي موافقــة مــا أخبــرهم بــه الرســول  بــأن

النجاشي ّل يظلم عنده أحد!

فيقينه وتصديقه رضي هللا عنه  ،دفعاه إلى اإلصرار على توضـيح مـا أشـكل علـى الملـك

النجاشــي وعلــى بيــان حقيقــة مــا يــدعو إليــه اإلســَلم وبطــَلن دعــاوى عمــرو بــن العــاص

وقومه.

الصــورة الثانيــة أســتقيها مــن هجـرة الرســول  إلــى الطــائف حيــث كــان يخــرج إلــى القبائــل

ليعرض عليها نفسه ويبلغهم دعوة اإلسَلم ويطلب منهم نصره وإيواء دعوته.

هنــا كــذلك نلتقــي مــع درس آخــر فــي يقــين رســول هللا  فــي ربــه  ،ذلــك اليقــين الــذي نفــذ
إلى قلبه عليه الصَلة والسَلم وقذف فيه اّلطمئنـان والتفـا ل وحسـن الظـن فـي هللا تعـالى

.

قال ابن إسحاق  " :ولما هلك أبـو طالـب نالـت قـريش مـن رسـول هللا  مـا لـم تكـن تنـال
منــه فــي حيــاة عمــه أبــي طالــب  ،فخــرج رســول هللا  إلــى الطــائف  ،يلــتمس النصـرة مــن

ثقيف  ،والمنعة بهم)2( ".
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عرض نفسه عليه الصَلة والسَلم على أشراف ثقيف فكان ردهم منك ار مـن القـول والفعـل

 ،حيــث تركــوه وأغــروا بــه ســفهائهم يرمونــه بالحجــارة وبأس ـوأ الكــَلم  ،وهــو عليــه الصــَلة

والسَلم ّل يبالي وّل يهتم " إن لم يكن بك علي غضب فَل أبالي " ()3

فقد تيقن بأن هللا كفاه أذاهم وبأنه تعالى سيظهر دينه ولو كره المشركون..

أمـا الصـورة الثالثــة واْلخيـرة فـي رحلــة هـذه الهجـرات ،فألتقطهـا مـن هجـرة الرسـول  مــن

مكة إلى المدينة رفقة أبي بكر رضي هللا عنه.

قــال ابــن إســحاق  ":وكــان أبــو بكــر رضــي هللا عنــه رجــَل ذا مــال  ،فكــان حــين اســتأذن

رسول هللا  في الهجرة  ،فقـال لـه رسـول هللا ّ : ل تعجـل لعـل هللا يجـد لـك صـاحبا ،

قــد طمــع أن يكــون رســول هللا  ، إنمــا يعنــي نفســه ،حــين قــال ذلــك  ،فابتــاع راحلتــين ،
فاحتبسهما في داره  ،يعلفهما إعدادا لذلك)4(".

وحينما أذن هللا للرسول  بالهجرة " ..ورغم يقينه الكامل – عليه الصَلة والسَلم  -بأن
هللا معــه يرعــاه ويســدد خطــاه  ،لــم يتعجــل الحركــة  ،ولــم يرتجــل الخط ـوات كــان عليــه أن

يخطــط للهج ـرة  ،مســتخدما كــل مــا وهــب مــن إمكانــات الفكــر والبصــيرة واإلرادةْ.لنــه بهــذا
وحــده يســتحق نصــر هللا ووعــده...وإّل فــألي شــيء منحنــا هللا بصــائر وعقـوّل وحريــة وقــدرة

على التحرك والتخطيط ؟ " ()5

ف ـراح أبــو بكــر فــي يقينــه وتصــديقه المعهــودين يعــد العــدة لتلــك الرحلــة  ،ويرتــب الم ارحــل
ويــوزع اْلدوار علــى أبنائــه وبناتــه  ،ويجهــز أســباب وشــروط الهج ـرة مــن عناصــر بش ـرية

ومن رواحل وأموال تعينهم في خروجهم.

يقين وإعداد لألسباب  ،لم يمنعه رضي هللا عنه تصديقه وثقته في أمر استبقاء رسول هللا

 لــه  ،وتــأخير هجرتــه حتــى يجــد هللا لــه صــاحبا  ،لــم يمنعــه ذلــك مــن اتخــاذ اْلســباب

وركــوب ســنن هللا فــي التهيــيء والتخطــيط لــذلك الحــدث الــذي ســيقلب مي ـزان القــوة لصــالح

الفئة المؤمنة ويغير مجرى التاريخ البشري .

راحلتان ودليل مشـرك وبعـض الـزاد أتـت بـه أسـماء بنـت أبـي بكـر  ،هـذا كـل مـا أعـده أبـو

بكــر وألــه لهــذه الرحلــة الطويلــة فــي الزمــان والمكــان  ،رحلــة ســيكتب لهــا النجــاح والظفــر
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وستكون بداية عهد ومرحلـة جديـدة بكـل المقـاييس  ،أرض ووطـن جديـدان  ،بنيـة وتركيبـة

اجتماعيــة تحكمهــا ق ـوانين ومواثيــق وأع ـراف جديــدة  ،سياســة وحكــم جعــل لهمــا هللا شــرعة

ومنهاجا جديدين.

" ومعا استكمَل الخطـة ووضـعا اْلسـباب  ،وتركـا – مـن ثـم – مصـيرهما ومصـير الـدعوة

هلل  ،صـ ــانع المصـ ــائر ومقـ ــدر اْلقـ ــدار ...التسـ ــلل مـ ــن شـ ــباك خلفـ ــي علـ ــى غفلـ ــة مـ ــن

قريش..التوج ــه جنوب ــا عل ــى طري ــق ال ــيمن واللج ــوء إل ــى إح ــدى مغ ــارات جب ــل ث ــور هن ــاك

التوقــف عــن الســير ثَلثــة أيــام ريثمــا تخــف محــاوّلت القرشــيين المســتميتة فــي البحــث عــن
الرسول )6( " 

ومن غار ثور رأى أبو بكر بأم عينيه نعال المشركين المطاردين عنـد أسـفل الغار.فارتعـد
فرقا على رسول هللا عليـه الصـَلة والسـَلم وعلـى مصـير الـدعوة ن فهمـس لرسـول هللا 

قائَل  " :لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا "

ويجيء رد الرسول  كله يقين واطمئنان  " :يا أبا بكر  ،مـا ظنـك بـاثنين هللا ثالثهمـا ؟"
ثــم يــأتي كــَلم هللا تعــالى يؤكــد حمايتــه لنبيــه وصــاحبه " " :إّل تنصــروه فقــد نص ـره هللا إذ

أخرجـه الـذين كفـروا ثـاني اثنـين إذ همـا فـي الغـار إذ يقـول لصـاحبه ّل تحـزن إن هللا معنــا

فأنزل هللا سـكينته عليـه وأيـده بجنـود لـم تروهـا وجعـل كلمـة الـذين كفـروا السـفلى وكلمـة هللا

هي العليا وهللا عزيز حكيم " ()7

ومن دروس اليقين أيضا  ،ما فعله أبو بكـر الصـديق رضـي هللا عنـه حينمـا خـرج مهـاج ار

مع رسول هللا  ، فقد " ...احتمل ماله كلـه  ،ومعـه خمسـة آّلف درهـم أو سـتة آّلف "

()8

فلما دخل أبو قحافة والد أبي بكر رضي هللا عنه على أحفاده بعد خروج أبيهم مـع رسـول

هللا  قال .. " :وهللا إني ْلراه قد فجعكم بماله مع نفسه  .قالت – أسماء بنت أبي بكر
– قلت كَل يا أبت ( و كان قد ذهب بصره ) إنه قد ترك لنا خي ار كثي ار  .قالت  :فأخـذت
أحجا ار فوضعتها في كوة في البيت الـذي كـان أبـي يضـع مالـه فيهـا ...ثـم وضـعت عليهـا

ثوبــا  ،ثــم أخــذت بيــده  ،فقلــت  :يــا أبــت ضــع يــدك علــى هــذا المــال  ،قالــت  :فوضــع يــده
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عليه  ،فقال ّ :ل بأس  ،إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن  ،وفي هذا بَلغ لكـم  .وّل وهللا

ما ترك لنا شيئا ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك" ( )9

ثقــة ويقــين كــاملين فــي أن هللا ّل يضــيع أجــر مــن أحســن عمــَل وبأنــه تعــالى يــرزق عبــاده

المتقين من حيث ّل يحتسبون ،أخـذ رضـي هللا عنـه المـال كلـه لينفقـه فـي سـبيل هللا وتـرك

هللا لعياله.

وهذا سراقة بن مالك بن ُجعثُم لما خرج في طلـب رسـول هللا  وقـد عمـت عينـه ومألتهـا
المائة ناقـة هبـة مـن يـرده عليـه الصـَلة والسـَلم إلـى قومـه ،فلمـا رأى تعثـر فرسـه مـرة تلـو
اْلخرى  ،والرسول عليه الصَلة والسـَلم مـاض فـي طريقـه مهـاج ار فـي سـبيل هللا  ،موقنـا

بأن العاقبة للمتقين ّ ،ل يلتفت  ،وأبو بكر رغم ذلك  ،وأخـذا باْلسـبابّ،ل ينفـك يأتيـه مـرة

عن اليمين ومرة عن شـماله الكريمـة ومـرة أمامـه وأخـرى وراءه يحميـه بنفسـه وجسـده خوفـا

عليه من طالبيه  ،أيقـن سـراقة بأنـه لـن يـدرك الرسـول صـلى هللا عليـه ولـن يصـله بـأذى ،

فتولى عنه بعد أن أخذ منه عليه الصَلة والسَلم عهدا  ،ولم يخبر قريشا بشيء من أمره

(  )10سيرة ابن هشام ج  2ص490

مازال واقعنا في مجمله بين طرفي نقيض .فمن جهة نجد من يؤمن بأنه سيكون لإلسـَلم

وللمســلمين شــأن كبيــر لكنــه قاعــد ينتظــر أن يفعــل بــه ولــه دون أن يحــدث نفســه بفعــل أو

بــذل أو جهــد مــن أجــل إحقــاق الحــق وإبطــال الباطــل والنهــوض بهــذه اْلمــة نحــو اســتقبال
موعود هللا ورسوله في التمكين واّلستخَلف فـي اْلرض  ،هـذا يميـت علبنـا ديننـا ويعطـل

س ــنة هللا ف ــي الك ــون وف ــي اْلنف ــس  ،إذ ّلب ــد م ــن اقتـ ـران ت ــدبير العب ــاد ب ــإرادة وت ــدبير رب

العباد.

ومن جهة أخرى هناك من يعـيش واقعـا ميؤوسـا قانطـا ّل يـرى مـن أمـر اإلسـَلم وأهلـه إّل

الس ـواد يغشــيه ليــل حالــك ّل يكــاد يتبــين منــه خــيط بيــاض وّل ومضــة نــور ..أقعدتــه هــو
اآلخر غلبة اّلستكبار العالمي وصولته ومـا يظهـره مـن قـوة وعنـف وبـأس  ،مقابـل ت ارجـع

وانبطاح أنظمتنا العربية واإلسَلمية أمامه واقتفائها سننه.
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إن التاريخ يعيد نفسه  ،فأسباب النصر والتمكين وشروطه ومقتضـياته ّل تتغيـر وّل تتبـدل

 ،فتلك سنة هللا  ،ولن تجد لسنة هللا تبديَل .

المتغي ــر ه ــو الزم ــان واْلحـ ـوال والظ ــروف والوس ــائل وتق ــدير اْلولوي ــات وترتيبه ــا .فلنأخ ــذ
بالثوابت كاملة غير منقوصة وّل مجـزأة ،فالثقـة فـي هللا واليقـين فيـه تعـالى واّلعتمـاد عليـه

واستمطار النصر والمدد منه سبحانهّ ،ل يمكن أن نأخـذ منـه ونتـرك  ،بـل ّلبـد مـن إتمـام

كل ذلك وإجماله .

ثم نتدرج في إتيان اْلسباب ونقدم ونؤخر في ترتيب اْلولويات حسب الظـروف والمتـاح ،

ونعد من الجهد والطاقة واإلمكانيات ما يبلغه الوسع وبعد ذلك ّل نَلم.

هكذا ينبغي أن نتعلم اليقين وهكذا أيضا ينبغي أن نتعلم اإلتيان باْلسباب واْلخذ بهـا فـي
كل أمر الدعوة ،وقبل ذلك و أثناءه وبعده ّل نبرح نسأل هللا التأييد والعون والمعية.

لــن يبــرح المســلمون مقعــدهم مــن الــذل واله ـوان والتــأخر مــا تجــاهلوا ضــرورة الجمــع بــين

اليقين والثقة الكاملة في موعود هللا ورسوله في ظهور اإلسَلم على الدين كله وفي سيادة

أمته على اْلمـم كلهـا  ،وبـين النـزول إلـى اْلرض ومعالجـة الواقـع والتخطـيط والتـدبير بمـا

يقتضيه ذلك الظهور وتلك السيادة من أسباب وضرورات ميدانية حسية رقمية.

فعلــى هــذا فليشــتغل كــل أهــل الــدعوة اســتجابة وتلبيــة لنــداء هللا وأم ـره لعبــاده بــأن ينفــروا
ويســارعوا فــي الخيـرات طلبــا لرضــاه وحســن العاقبــة وإعــدادا للدولــة التــي جعلهــا هللا حصــنا

حاميا للدعوة.

------------

الهوامش :

( )1أبو محمد عبد الملك بن هشام  ،السيرة النبوية ّلبن هشام  ،الطبعـة الثانيـة ،المكتبـة

العلمية بيروت  ،ج  1ص 322-321
( )2نفسه ج 2ص. 419
( )3نفسه ص 420
( )4نفسه ص 484
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( )5خليل  ،عماد الدين ،دراسة في السيرة  ،الطبعة السابعة  ، 1985دار النفائس ،ص

135

( )6نفسه ص 136

( )7نفسه ص 0138– 137

( )8السيرة النبوية ّلبن هشام ،ج  2ص488
( )9نفسه ج  2ص 488

(  )10نفسه ج  2ص490

الهجرة مشروع لبناء حضارة إيمانية جديدة
العدد( 5 :أكتوبر  -ديسمبر) 2006

.أ.د عبد الحليم عويس  /تاريخ وحضارة

عنــدما هــاجر الرســول صــلى هللا علــه وســلم مــن مكــة لــم يهجــر قلبــه تـراب مكــة وّل الكعبــة
الرابضة في قلب مكة ،ولقد أعلن صلى هللا عله وسـلم ذلـك بعبـارة صـحيحة عنـدما التفـت

إلــى مكــة وهــو يودعهــا قــائَل" :مــا أطيبــك مــن بلــد وأحبــك إلــي! ول ـوّل أن قــومي أخرجــوني
منك ما سكنت غيرك( ".رواه الترمذي)

وعندما هاجر الرسول صـلى هللا علـه وسـلم مـن مكـة لـم يهجـر قريشـا وّل بنـي هاشـم ،فلقـد

كان يحب الجميع ويتمنى لهم الهداية والخير ،كما أنه -وهو الوفي -لم يـنس لبنـي هاشـم

ُ -مســلمهم وكــافرهم -م ـواقفهم معــه عنــدما قــادتهم عصــبية الــرحم فحمــوه مــن كــل القبائــل،

ودخلوا معه شعب أبي طالب يقاسون معه ومـع المسـلمين الجـوع والفاقـة ،وّل يمنـون عليـه

بذلك ،مع أنهم على غير دينه ،لكنه الوّلء لألرحام.

هاجر عليه السالم ولكنه لم يهجر

فالرســول المهــاجر صــلى هللا علــه وســلم لــم يهجــر كــل ذلــك بــل حملــه معــه فــي قلبــه ،يحــن
إلــى ذلــك اليــوم الــذي يعــود فيــه إلــى م ارتــع الصــبا ،وإلــى الــرحم الــذي وقــف معــه حتــى قــال

قائلهم وسيدهم أبو طالب" :اذهب يا ابن أخي! فقـل مـا شـئت فـ هللا لـن أسـلمك أبـدا" ،مـع

أنه لم يكن على دينه.
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وإنمــا كانــت هجـرة الرســول صــلى هللا علــه وســلم مــن مكــة هجـ ار للوثنيــة المســيطرة التــي ّل

يريد أصحابها أن يتعاملوا بمنطق الـدين أو منطـق العقـل أو منطـق اْلخـَلق .فهـذه وثنيـة

يجب أن تهجر وأن يهاجر من مناطق نفوذها وإشعاعاتها.

وإنما هاجر الرسول ،وهجر -إلى جانب الوثنية المسيطرة -تلك العصـبية المسـتعلية التـي
تعرف منطق القوة ،وّل تعـرف منطـق الحـق ،ولـيس فـي وعيهـا وّل فـي قاموسـها أن تهـادن

اإليمان ،وأن تترك مساحة للتفـاهم والحـوار ،وبالتـالي تصـبح الحيـاة معهـا -بعقيـدة إيمانيـة

بعيدة عن إشعاعاتها -أم ار مستحيَل.

إننا نريد أن يفهم مضمون الهجرة اإلسَلمية كما ينبغي أن يفهم ،وأن تكون هجرة الرسول
هـي المرجعيـة لهـذا الفهـم .فقــد ُبعـث محمـد صـلى هللا علــه وسـلم "رحمـة للعـالمين" ،فكيــف
تكــون إذن رحمتــه بــالقوم الــذين انتســب إلــيهم ،أو بــالقوم الــذين عــاق معهــم ،أو بــاْلرض

الطــاهرة التــي نشــأ فيهــا ،وتربــى فــي بطاحهــا وتنســم عبيرهــا ،وشــاهد جمــوع ال ـزاحفين إلــى

أرضها الطاهرة من كل فج عميق؟!

إن رحمته -بالضرورة هناّ -ل بد أن تكون أكبر من أي رحمة أخرى ...ولهذا نـراه صـلى
هللا عله وسلم يرفض دائما أن يدعو علـى أهـل مكـة ،وحتـى وهـو فـي هـذه اللحظـة البالغـة

الصــعوبة ،عنــدما وقــع فــي حف ـرة حفروهــا لــه فــي موقعــة أحــد ،وتناوشــته ســهامهم مــن ك ـل

مكــان ،وســالت دمــا ه الطــاهرة علــى جبــل أحــد الــذي كــان يتبــادل الرســول صــلى هللا علــه
وس ــلم الح ــب مع ــهْ ،لن بع ــض قطـ ـرات دمائ ــه الزكي ــة ق ــد اختلط ــت بتـ ـراب أح ــد الط ــاهر،

فأصــبحا حبيبــين ...حتــى فــي هــذه اللحظــة البالغــة الصــعوبة لــم يســتطع لســانه الزكــي ،وّل

قلبــه التقــي أن يــدعو علــيهم ،وّل أن يشــكوهم إلــى هللا ،وإنمــا كــان يــردد علــى مســمع مــن
النــاس جميعــا" :اللهــم اهــد قــومي فــإنهم ّل يعلمون"(متفــق عليــه) .وعنــدما كــان يــرى تمــادي

ـرب ،مــاذا
ق ـريش فــي الحــرب كــان يتأســف علــيهم ويقــول" :يــا ويــح ق ـريش لقــد أكلــتهم الحـ ُ
عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس" (رواه اإلمام أحمد في مسنده).
وكم راودته الجبال الشم -بأمر من هللا -أن تطبـق علـيهم فكـان يـرفض ويقـول" :أ ْر ُجـو أن
ُيخرج هللاُ ِمن أصَلبهم من يعبد هللا وحده ّل ُيشرك به شـيئا"(متفق عليـه) .وعنـدما جاءتـه
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فرصــة الســَلم معهــم أصــر عليهــا ،مــع تعنــتهم فــي الشــروط تعنتــا أغضــب أصــحابه ،لكنــه

كــان يريــد لهــم الحيــاة ،وأّل تســتمر الحــرب فــي أكلهــم ،وأّل يبقـوا -وهــم قومــه وشــركا ه فــي

الوطن -مستمرين في تأليـب القبائـل عليـه لدرجـة أنهـم أصـبحوا العقبـة الكـأداء فـي طريـق
اإلســَلم؛ ممــا يفــرض عليــه بــأمر هللا الجهــاد إل ازلــة هــذه العقبــة ،ونجــح الرســول فــي إ ازلــة

عقبتهم بقبول شروطهم المجحفة ،حبـا لهـم ،وحفاظـا علـى بقـائهم ،وأيضـا إلفسـاح الطريـق

أمام دين هللا.

أما حين دخل مكة صلى هللا عله وسلم فاتحا فقـد حـافظ بكـل قـوة علـى كـرامتهم ودمـائهم،
ولم يقبل مجرد كلمة خرجت من فم سعد بن عبادة رضي هللا عنه -أحد الصحابة والقـادة

اْلجــَلء -وذلــك عنــدما قــال" :اليــوم يــوم الملحمــة" فنــزع ال اريــة منــه ،وأعطاهــا ّلبنــه قــيس
وقال "ّل ،بل اليوم يوم المرحمة ،اليوم يعز هللا قريشا"(.)1

وعنــدما استســلمت مكــة كلهــا تمامــا ،وقــف أهــل مكــة ينتظــرون حكمــه فــيهم مستحض ـرين

تــاريخهم الظــالم معــه ،لكــنهم ســرعان مــا تــذكروا أنــه الــر وف الــرحيم الط ـاهر البــريء مــن
رغبــات اّلنتقــام أو المعاملــة بالمثــل .فلمــا ســألهم" :مــاتظنون أنــي فاعــل بكــم" ،قــالوا" :أل

كريم وابن أل كريم" ،فرد عليهم قائَلّ? :ل ت ْث ِريب عل ْي ُك ُم? (يوسف ،)92 :وهي كلمة نبي
هللا يوسف عليه السَلم التي قالها إلخوته ،ومنها نـدرك أنـه اعتبـرهم جميعـا إخوتـه ،كـأنهم
إخوة يوسف عليه السَلم ،ثم أعلن العفو العام بتلك الجملة الخالـدة" :اذهبـوا فـأنتم الطلقـاء

لوجه هللا تعالى"( .)2فكأنه أنقذهم من الموت الز ام عليه الصَلة والسَلم.
دعوة لمهاجري العصر الحاضر

ونقــول للمهــاجرين مــن أبنــاء عصـرنا لظــروف مختلفــة إلــى أي بلــد مــن بلــدان العــالم :هــذه
هي هجرة رسول هللا صلى هللا علـه وسـلم بـين أيـديكم ،وهـي كتـاب مفتـوح ،فـأمعنوا القـراءة

فيه لتدركوا منه أن هجرتكم من بَلدكـم ْ-لي سـبب مـن اْلسـبابّ -ل تعنـي القطيعـة مـع
أرض الـ ــوطن ،وّل مـ ــع اْلهـ ــل والعشـ ــيرة ،وّل مـ ــع المسـ ــلمين فـ ــي أي مكـ ــان ،مهمـ ــا تكـ ــن

الخَلفــات الظرفيــة الطارئــه معهــم؛ بــل يجــب أن تبقــى الصــلة قائمــة بيــنكم وبــين اْلهــل
والقوم ،تمـدونهم بأسـباب الحفـاظ علـى الـدين مـن مـواقعكم ،لكـي يثبتـوا ويمتـدوا بإشـعاعات
198
This file was downloaded from QuranicThought.com

اإليمــان إلــى أكبــر مــدى ممكــنّ ،لســيما ووســائل التواصــل اآلن فــي أقــوى مســتوى عرفتــه

البش ـرية ،وبالتــالي تكونــون قــد وصــلتم الــرحم ،وجمعــتم بــين الثَلثيــة المتكاملــة التــي تمثــل

بأركانهــا الثَلثــة وحــدة ّل تنفصــم ،وإّل فقــدت اْلمــة "مكانــة الخيريــة" التــي رفعهــا هللا إليهــا
ـاس تـ ـأْمرون ِب ــاْلمعر ِ
ِ
وف وت ْنه ـ ْـون ع ـ ِـن اْل ُم ْنك ـ ِـر
عن ــدما ق ــالُ :
?ك ْن ــتُ ْم خ ْي ــر أُم ــة أ ْ
ُْ
ُخ ِرج ـ ْـت للن ـ ِ ُ ُ
وتُ ْؤ ِمُنون ِباهللِ? (آل عمران )110:إنها ثَلثية اإليمان والهجرة والجهاد.
أجــل! فــي عص ـرنا هــذا يجــب أن يعــود معنــى الهج ـرة إلــى منبعــه النبــوي ،فليســت الهج ـرة
هج ار للوطن ،وقطيعة تاريخية أو معرفية معـه ،بـل هـي هجـرة موصـولة بالماضـي ،تعمـل

على تعميق اإليمان فيه ،وتبني قَلعا لإليمان فـي المهجـر الجديـد ،وتصـل بـين الماضـي
والحاضر والمستقبل انطَلقا من درس الهجرة النبوية.

التواصل مع ماضي المهاجر مطلوب

إن الحريــة الت ــي تري ــد أن تتمت ــع به ــا ف ــي مهج ــرك ،والث ــروة الت ــي تري ــد أن تكونه ــا ،وحت ــى

الــدعوة التــي تريــد أن تبلغهــا -إن كنــت ممــن اصــطفاهم هللا للــدعوة والــبَلغ ...-كــل هــذه
تــدفعك إلــى التواصــل مــع الماضــي مــن جانــب؛ وتــدفعك إلــى بنــاء حــدائق لإليمــان يفــوح

عطرها في وضعك الجديد ،وبلدك الجديد ،من جانب آخر.

لــيكن معنــى الهج ـرة واضــحا فــي وعيــك ،فهــي ليســت هج ـرة مــن أرض وّل أهــل إلــى أرض

وأهل آخرين ،بل هي هجرة من قيم ضيقة ضاغطة تكبل حركـة اإليمـان ،وتفتعـل الصـدام
المستمر ،وترفض الحوار بين اْلفكار والعقائد ،إلى قيم أخرى تسمح ْلشجار اإليمـان أن
تنمو ،وتسمح بالتفاعل والتحاور ،ومواجهـة الـرأي بـالرأي ،والحجـة بالحجـة ،وتكـون مؤهلـة

ْلن تس ــمح ْله ــل اإليم ــان والح ــق أن يعيشـ ـوا كم ــا يري ــدون ،وأن يبنـ ـوا ق ــَلع اإليم ــان ف ــي
النفوس عن طريق الدعوة إلى هللا بالحكمة والموعظة الحسنة ،والجدال بالتي هي أحسن.

إن الهجرة النبوية اإلسَلمية هجرة يقصد بها كسر القيود التي تفرض على اإليمان ،وفتح

نوافذ أخرى في أرض جديدة .وليست الهجرة اإلسَلمية أبدا من تلـك الهجـرات التـي تعنـي

زحفا على البَلد على حساب أهلها ،أو لتحقيق الثروة ثم الخروج بهـا ،أو لَلعتمـاد عليهـا
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ـروعات وطموحـ ِ
ِ
ـات
لقهــر أصــحاب الــبَلد اْلصــليين ،وجعلهــم مجــرد منفــذين وأدوات لمشـ

المهاجرين إليهم.

ف ــالهجرة اإلس ــَلمية الي ــوم -إل ــى أي بل ــد ف ــي الع ــالم -يج ــب أن تك ــون هجـ ـرة تس ــعى إل ــى

التواصــل والتعــارف والتحــاور والحــب؛ بحيــث يشــعر كــل النــاس أن اْلف ـراد المســلمين أو
المجموعــات اإلســَلمية التــي تعــيش بيــنهم إنمــا تمثــل روحــا جديــدة ،تبنــي وّل تهــدم ،وتــزرع

الخيــر ،و تقــاوم الشــر ،وّل تعــرف التفرقــة فــي ذلــك بــين المســلم وغيــر المســلم ،والــوطني،

والوافد ،واْلبيض واْلسود.

وكــل ذلــك لــن يتحقــق إّل إذا رأى النــاس ف ــي المســلم المهــاجر إلــيهم -مــن خــَلل أقوال ــه
وأفعالـه ،وإســهاماته الخدميـة ،وآفاقــه المعرفيــة ،وعبوديتـه هلل -شخصــية متميـزة جــادة تفعــل

مــا تقــول ،وتعــيش معهــم حيــاتهم اليوميــة ،وآمــالهم ،وآّلمهــم ،يفــيض منــه الخيــر والنــور،
تلقائيــا وعفويــا ،كأنــه بعــض ذاتــه ،وكأنــه م ـرآة قيمــه ،وصــدى أخَلقــه ،وأثــر منهجــه فــي

الحياة.

وهنا يتساءل الناس من غير المسلمين :من أين لهذا المهاجر كل هذا الخير والنـور؟ مـن
أين له هذه اإلنسانية المتدفقة؟ ومن أين له هذه الرحمة التي تعم اإلنسان كل إنسـان ،بـل

والحيوان والنبات أيضا ...فسيصلون حتما إلى اإلجابة الصـحيحة ،وهـي أن هـذا اإلنسـان
يرتشــف مــن نبــع اْلنبيــاء ،ويســتمد وعيــه الحضــاري ومشــروعه اإلنســاني الــرحيم مــن نبيــه

وإمامه ،وإمام المسلمين اْلعظم ،بل وإمام اإلنسانية محمد صلى هللا عله وسلم.

فقد كانت هجرتـه المباركـه روحـا جديـدة ،عبـر عنهـا أحـد الصـحابه الكـرام (أنـس بـن مالـك
رضي هللا عنه) في قولته المعروفة التي ذكر فيها أنه عندما دخل الرسول صلى هللا علـه

وسلم المدينة بعد نجاح هجرته" :أضاء منها كل شيء ،وعندما مات صلى هللا عله وسـلم

أظلــم فيهــا كــل شــيء" .وهــذا علــى العكــس مــن مكــة التــي تســلل منهــا المســلمون هــاربين
بدينهم ،فأظلم فيها كل شيء ،ولم يبق فيها إّل الطغيان ،والنزوع إلى الحرب .فلمـا فتحهـا

الرســول صــلى هللا علــه وســلم انبعــث فيهــا النــور ،وأضــاءت الكعبــة ،وجــاء الحــق وزهــق

الباطل ،وأصبحت مكة قلعة اإلسَلم اْلولى.
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إن هذا المعنى للهجرة يجب أن يبقى فوق كل العصور؛ ْلنه اتصل بنبي الرحمة في كـل

العص ــور وك ــل اْلمكن ــة ،وأص ــبح -بالت ــالي -ص ــالحا لك ــل زم ــان ومك ــان ،ص ــَلحية ك ــل

حقائق اإلسَلم الثابتة.

ولــئن كنــا نــؤمن بأنــه "ّل هج ـرة بعــد الفتح"(متفــق عليــه) كمــا قــال الرســول صــلى هللا علــه

وســلم ،فإننــا يجــب أن نــؤمن فــي الوقــت نفســه ببقيــة الحــديث ،وهــو قــول الرســول" :ولكــن

جهاد ونيـة" ،وهـذا يعنـي أن الهجـرة بعـد مرحلـة الهجـرة اْلولـى قـد أخـذت ُبعـدا اصـطَلحيا
البع ــد اْلول كان ــت الهجـ ـرة مرتبط ــة بمك ــان ه ــو المدين ــة ،ولكنه ــا بع ــد ذل ــك
جدي ــدا .فف ــي ُ
أصــبحت مطلقــة مــن المكــان ،فهــي إلــى أي مكــان ش ـريطة أن يكــون "الجهــاد والنيــة" همــا

الهــدفين المغروســين ف ــي الــنفس .فهم ــا -أي الجهــاد والنيــة -قــد انفصــَل عــن قيــد وح ــدة
المهجر (المدينة) الذي كان فـي صـدر الـدعوة ،وأصـبحا صـالحين فـي كـل العـالم يمشـيان
مع رجال الـدعوة والـبَلغ ،ويضـمنان سـَلمة اْلعمـال وارتفاعهـا علـى المنـافع اّلقتصـادية

أو الظروف السياسية.

الهجرة والتكافل اإليماني

وعنــدما يســتقر هــذا المعنــى فــي الــنفس نســتطيع أن نطمــئن إلــى أن أبطــال الــدعوة والــبَلغ
سينشــئون فــي كــل مكــان يحلــون فيــه حديقــة جديــدة لإليمــان ،وتاريخــا جديــدا يبــدأ كأشــعة

الشمس في الصباح ،ثم ينساب عبر كل زمان منطلقا إلى مساحة جديدة في اْلرض.

وعلـ ــى المسـ ــلمين إذن -عنـ ــدما يكونـ ــون فـ ــي أرض المهجـ ــر -أن يسـ ــارعوا إلـــى اّللتحـ ــام
ببعضــهم ،وتكــوين مجتمــع إيمــاني يقــوم علــى "المؤاخــاة" التــي ترتفــع فــوق اْلخــوة ،وهــي

مستوى خاص فوق أخوة اإليمـان التـي هـي مسـتوى عـام ،وأن يتكـافلوا مـع بعضـهم تكـافَل

ماديا ومعنويا ،تحقيقا لقولـه تعـالى ?وتعـاوُنوا علـى اْلِب ِـر والتْقوى?(المائـدة )2:وقولـه أيضـا
?وتواص ْوا ِباْلح ِق وتواص ْوا ِبالص ْب ِر?(العصر.)3:
والتكافل "المادي" يعني التعاون على ضمان الحد اْلدنى المطلوب للحياة لكـل أل مسـلم،

طعام ــا أو شـ ـرابا أو عَلج ــا أو تعليم ــا أو كس ــاء .والتكاف ــل "المعن ــوي" ه ــو التع ــاون عل ــى

ضــمان الت ـزام "اْلخــوة" فــي اإلســَلم بــأداء "الف ـرائض" والبعــد عــن "المــآثم" ،وتفعيــل وظيفــة
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اْلمــر بــالمعروف والنهــي ع ــن المنكــر فــي إطــار البيئ ــة التــي يعيشــون فيهــا وباْلس ــاليب

المناسبة لها .وعليهم أيضـا أن يبنـوا "مسـجدا" يضـم الرجـال والنسـاء واْلطفـال ،مهمـا يكـن

مستواه متواضعا .فقد حذرنا الرسـول مـن وجـود عـدد -مهمـا يكـن قلـيَل -مـن المسـلمين ّل
تقــام الجماعــة فــيهم ،كمــا أن "المســجد" ســيكون محــور لقــاءاتهم وتعــارفهم وتكــافلهم المــادي

والمعنــوي .ومــن المســجد ينطلقــون إلــى صــور مــن التكامــل فيمــا بيــنهم تأخــذ طابعــا علميــا

ومؤسساتيا يجعل لهم قيمة وتأثي ار وإشعاعا في مهجرهم الجديد.

لقــد أخبرنــا الرســول صــلى هللا علــه وســلم أن ممــا فضــل بــه علــى بقيــة اْلنبيــاء أن اْلرض

جعلــت لــه مســجدا .وقــد حقــق المســلمون الســابقون العظمــاء "مســجدية اْلرض" فــي كــل
اْلرض التي هاجروا إليها ،فهل يمكننا أن نستأنف المسيرة ونحذوا حذوهم.

فلعل اْلرض تتخلص من الغيوم السـوداء المتلبـدة وتعـود مسـجدا طهـورا .ولعـل هللا يجـري
علــى أيــدينا وأيــدي المســتخلفين مــن بعــدنا نهـ ار جديــدا لإليمــان ،وتاريخــا جديــدا تتعــانق فيــه

راية الوحي مع العلـم ،والحـق مـع القـوة ،ويسـود العـدل الشـامل والرحمـة المحمديـة العالميـة

كل الكون ...وما ذلك على هللا بعزيز!
____________________

( )1اّلستيعاب ّلبن عبد البر.597/2 ،

( )2سنن البيهقي الكبرى.118/9 ،

أستاذ التاريخ والحضارة اإلسَلمية  -مصر.
ــــــــــــ

الهجرة  ..عبرة وعبور!..
عبد الخالق برزيزوي ...

التق ــويم الهج ــري ي ــؤرل لح ــدث عظ ــيم ف ــي ت ــاريخ اإلس ــَلم  ،ح ــدث ك ــان بمثاب ــة انق ــَلب

وانعطاف سيطبع تاريخ البشرية جمعاء.
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أراد هللا سبحانه وتعالى أن ينقل المؤمنين من ضيق العيش إلى سعته  ،ومـن ظلـم وجـور

القريب إلى بر وإحسان النصير  ،نقلة من أجواء الحصار إلى محضن اإليواء والجـوار..

هجرة من دار أبت أن تحتضن دعوة التوحيد إلى حـين  ،نحـو بلـدة حنـت إليهـا ،فحـل بهـا

اْلنس وأشرقت أرضها نو ار وفاحت أجوا ها طيبا..

هاجر الرسول  من مكة أحب أرض هللا إلـى قلبـه  ،هـاجر ملبيـا أمـر ربـه نحـو المدينـة

 ،نحــو قــدر هللا وّل خي ـرة لــه عليــه الصــَلة والســَلم  ،فقــد اختــار هللا  ،فصــار اختيــار هللا
أحب إليه عليه السَلم من كل ما سواه.
" سلنا غيرها "!..

جاء نفر من مشيخة قريش يطلبون أبو طالب ليسألوه أن يمنـع بـن أخيـه مـن سـب آلهـتهم
وتســفيه أحَلمهــم علــى أن يتركــوه ويــدعوه وإلهــه ،فكــان رد النبــي  أن قــال لعمــه  " :أي

عــم  ،أوّل أدعــوهم إلــى مــا هــو خيــر لهــم منهــا  :قــال  :وإلــى مــا تــدعوهم ؟ قــال  :أدعــوهم
إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجـم  .قـال :فقـال أبـو جهـل مـن

بين القوم  :ما هي وأبيك ؟ لنعطينكها وعش ار أمثالها .قال  :تقول ّ :ل إلـه إّل هللا .قـال :

فنفروا وقالوا  :سلنا غيرها .)1( ".

هذا من قومه..قريب من عشيرته  ،يعلم فضله عليه الصَلة والسَلم وصـدقه  ،لكنـه أبـى

واستكبر وتمنع  ،بل إن قريشا كلها لـم تنكـر صـدق الرسـول عليـه الصـَلة والسـَلم  ،لكـن

كبار القوم ما كانوا ليقبلوا دينا يسوي بينهم وبين الفقير الوضيع  ،ما كـانوا ليعتنقـوا عقيـدة

من شرائعها عتق رقاب العبيد لتخضع لرب العباد  ،ما كـانوا ليومنـوا بـدين يجعـل الفضـل
والقرب في أتقى الناس وليس في أغناهم أو أحسنهم مظه ار وأكرمهم نسـبا ..مـنعهم كبـرهم
وكبرياءهم أن يلتفتوا وينتبهوا إلى ما وراء ذلك اإليمان وتلك التلبيـة لـدعوة التوحيـد  ،تولـوا

فخسروا الدنيا واآلخرة ..

القريب يتجهمك ويحاصرك ويظلمك وهو يدرك صدقك ويعلم سـريرتك وأنـك تريـد الخيـر ،
ِ
ويض ِيع ..
رغم ذلك ي ْمتنع ويتمنع و يأبى أن يتِبع  ..فيضيع ُ
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هذا كان مع من بعثـه هللا رحمـة للعـالمين فمـا بالنـا نحـن..؟ مـا بالنـا نضـجر ونغضـب إذا

نهرنــا أحــد أو تجهــم ؟ مــا بالنــا نضــيق ونصــخب إذا حاص ـرنا أحــد أو ظلــم ؟ ّل نرضــى

بالظلم وّل نقبل الحصار وّل نعطي الدنيـة مـن أنفسـنا ..بـدعوى الصـبر والرضـى بقـدر هللا
 ،بل نرفض وندافع ونحاول رفع الظلم لكـن برفـق وبـدون تعصـب أو تطـرف  ،نهـرب مـن

قدر الظلم والحصار واّلستبداد طلبا لقدر العدل والشورى واإلحسان

قــد ّل نقــول كــل الحــق اليــوم رفقــا بالنــاس وتــدرجا بهــم  ..لكــن ّل نقــول وّل ُنســهم وّل نبــرر
الباطل أبدا..
بعيد  .. " ..وإنها لحق! "

وهذا رجل من بني عامر بن ص ْعصعة يقـال لـه ب ِحيـرة بـن ِفـراس  ،كـان رسـول هللا  قـد
جلس إلى قومه يدعوهم إلى هللا ويعرض علـيهم نفسـه ،يقـول  " :وهللا لـو أنـي أخـذت هـذا

الفتى من قريش ْلكلت بـه العـرب .ثـم قـال لـه  :أ أريـت إن نحـن تابعنـاك علـى أمـرك  ،ثـم

أظهرك هللا على من خالفك أيكون لنا اْلمر من بعدك ..؟ ( )2

فبماذا سيملك هذا الرجل مـن غيـر قـريش رقـاب العـرب ؟ ومـا هـو هـذا اْلمـر الـذي يسـأل

الرسول الكريم أن يكون في قومه بعده؟

ما وعده الرسول  بشيء من أمر الدنيا ..إنما هي الجنة !..

عــاد النبــي  راجعــا مــن الطــائف إلــى مكــة ودخــل فــي جـوار المطعــم بــن عــدي وهــو مــن
المشركين  ،ثم واصل دعوته س ار وعَلنية  ،وكـان يعـرض نفسـه علـى النـاس فـي المواسـم
 ،فكــان ممــن أتــاهم مــن القبائــل  ،قبيلــة ِك ْنــدة وبطــن بنــي عبــد هللا مــن قبيلــة كلــب وبنــي

حنيفة وبني عامر بن ص ْعصعة  ،فما أجابه إلى ما يدعوهم إليه أحد إّل ما كان من أمر

شيخ بني عامر بن صعصعة  ،وكان ّل يخرج إلى المواسم لعجزه وكبر سنه  ،فقـد أخبـره
قومه عن أحداث وأخبار الموسم الذي كانوا فيه وعن ما كان من خبر محمد بـن عبـد هللا

 ،  ،ونبوتـ ــه فقـ ــال لهـ ــم وهـ ــو يتحسـ ــر ... " : ..والـ ــذي نفـ ــس فـ ــَلن بيـ ــده مـ ــا تقولهـ ــا
إسماعيلي قط ! وإنها لحق  ،فأين كان رأيكم عنه ! "( )3
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رجال من غير قومه أدركوا أهمية وفضل ما يدعو إليه عليه الصَلة والسـَلم  ،فـي الـدنيا

" ..أيكــون لنــا اْلمــر بعــدك  "..وفــي اآلخ ـرة " ..وإنهــا لحــق  "..علم ـوا أن مــا يــدعو إلي ـه

س ــيكون له ــم في ــه النص ــيب اْلوف ــر والفض ــل اْلكب ــر ،فم ــا أرادوا أن يس ــبقهم إلي ــه أح ــد ..

حرص على اّلستئثار بالخير  ،ونعم الحرص !

عبرة وعبور .

ّل هجرة بعد اليوم  ،لكن نية وجهاد ّ ،ل هجرة بعد اليوم لكن عبرة وعبور!..

عبرة نستلهمها من ذلـك الحـدث الـذي غيـر مجـرى حيـاة البشـرية  ،فنقلهـا مـن ظـَلم وظلـم
الناس للناس إلى نور وعدل إله الناس  ،مـا كـان للبشـرية أن تهنـأ لـوّل اإلسـَلم  .مـا كـان

لهــا أن تســعد ل ـوّل رحمــة ورفــق وتــؤدة اإلســَلم  .اإلســَلم علــم العــالم كيــف يكــون الج ـوار

وكيف يحسـن المـرء إلـى زوجـه وكيـف يسـالم ويقاتـل وكيـف يصـل ويقطـع و كيـف يعطـي

ويمنع  ..اإلسَلم ربى الناس على الخير ونمـى فـيهم إلـى جانـب حـب اآلخـرة حـب الحيـاة

وعمارة اْلرض بالخير..

وهي هجرة وصل و عبور من ذلك العهد إلـى عهـدنا ومـا أدراك مـا عهـدنا ! عهـدنا يشـهد

إعادة فتل مـا انـتقض مـن عـرى اإلسـَلم لتهيئـة أجـواء اسـتقبال أمـر هللا..عهـدنا هـو نهايـة

اســتبداد كــل ظــالم ونهايــة انكمــاق قــوة اإلســَلم..عهدنا هــو زمــان الع ـزة والنصــر والمنعــة

والظفر..عهدنا نور على نور ..عهدنا يقظة وهمة وقيام من كبوة وعودة..

قــدر هللا بــين أيــدينا يــدعو وينادينــا ويصــدع بــالخير فينــا  ،يعلــن ويــبطن و يجهــر ويســر

بالليل و النهار و يأخذ بحجزنا ويدفعنا فـي صـفه مـع ركبـه  ..وهللا إنـه لحـق يأتيـه التأييـد

من الغيب والشهادة  ،وهللا انه لصدق برهانـه مـا يـراه النـاس وتـراه  ..أُن ْسـبق إليـه وقـد نشـأ
بيننــا  ،أيحتضــنه وينص ـره غيرنــا ونحــن أولــى بــه وأجــدر ؟ ّل وهللا لســنا فيــه مــن ال ازهــدين

ولسنا عنه راغبون ..

كان هللا عز وجل يهيئ اْلسباب ويذلل الصعاب  ،ولمـا أراد إظهـار دينـه  ،خـرج الرسـول

 في أحد المواسم وبينما كان يعرض نفسه على قبائل العرب لقي عند العقبـة رهطـا مـن
الخزرج وعرض علـيهم اإلسـَلم وتـَل علـيهم القـرآن " :فقـال بعضـهم لـبعض  :تعلمـن وهللا
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إنه النبي الذي تُ ِ
وع ُدكم به يهود  ،فَل ي ْسـِبُقنكم إليـه " ( ، )4فكانـت هـذه هـي أولـى الوفـود
التي آمنت بالدعوة اإلسَلمية مـن خـارج مكـة فتمـت بـذلك بيعـة العقبـة اْلولـى  .ثـم تَلهـا
لقاءان آخـران  ،لقـاء العقبـة الثانيـة وقـد حضـر فيـه إثنـا عشـر رجـَل مـن اْلنصـار وبـايعوا

رسول هللا  بيعة النساء.

وبعد ذلك  ،وقد فشا اإلسَلم في يثرب  ،خرج مسلمو اْلنصـار إلـى الموسـم وتواعـدوا مـع

الرسول  ، على لقاء آخر  ،فكانت بيعة الحرب التي حضرها سبعون رجَل وام أرتـان ،

وقد بايعوا على أن يمنعوا الرسول  مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم .
شهادة وداللة.

كتب هللا على نفسه ليغلبن هو ورسله  ،وهو سبحانه يعلم حيـث يجعـل رسـاّلته  ،ويجعـل

لكل أجل كتاب .

دعــوة العــدل واإلحســان بيننــا  ،والرجــل الــذي جــاء بهــا بــين ظهرانينــا  ،يســير علــى أثــر
الرسول الكريم ّ ، ل نزكي علـى هللا أحـدا  ،إنمـا أقـول مـا شـهد لـه بـه علمـاء اْلمـة فـي

المشرق والمغرب  ،بـل مـا شـهد لـه بـه غيـر المسـلمين  ،أعـرف خيـر الرجـل ْلنـه كـان وّل
يزال دليلـي إلـى الخيـر  ،أعـرف فضـله ْلن دينـي ينهـاني أن أنسـى فضـل مـن أحسـن إلـي

..

اْلستاذ عبد السَلم ياسين مرشد جماعة العدل واإلحسان ما زال بيننا  ،وقد كان بيته في

يوم من اْليام مفتوحا للجميع  ،فجاء قدر الحصار ومنع عنه الزوار لفترة  ..ثم رفع عنـه

بعض ذلك الحصار لكن ّل يعلم أحد ماذا تخبئه اْلقدار؟

مــن بلغــه خب ـره يغبطنــا نحــن المغاربــة  ،يقــول لنــا " إن عنــدكم رجــَل مباركــا قــد ِحيــز لــه

الفضل فتشبثوا به واتبعوا دعوته وانصروه"..

مــن علــم فضــله مــن علمــاء المســلمين يرجــو ويتمنــى علــى هللا أن يكتــب لــه فرصــة زيارتــه

والجلوس إليه ..

من أدرك ما يدعو إليه يود لو أنه بينهم ومعهم ..
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النــاس يطلبــون الرجــل مــن خــارج بلــدنا  ،وهللا إنهــم يتشــوفون ويرجــون ر يتــه ومشــافهته ،

ليس تبركا وّل تقديسـا وّل تقربـا مبتـدعا وّل تدليسـا  ،إنمـا ليقيـنهم بـأن مـا يـدعو إليـه الرجـل

هو الحق وهو أحق أن يتبع  ،فالعبرة العبرة  ،فَل يسبقننا إليه أحد ّ ،ل نمـانع اْلقـدار وّل
نصانع  ،بل نوافق ونسابق  ،ونرجـو هللا أن يبـارك ويجعـل مـا نريـد فـي مـا يريـد ..والحمـد

هلل الحميد المجيد.

 -1الطبري  ،تاريخ اْلمم والملوك ،بيروت ، 1987مجلد  ، 1ص544
 - 2نفسه  ،مجلد  ،1ص548

 - 3نفسه  ،مجلد  ، 1ص 556

 - 4نفسه  ،مجلد  ، 1ص ، 558
ــــــــــــ
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الهجرة  ...فاتحة عهد جديد
كانت هجرة رسـول هللا سـيدنا محمـد بـن عبـد هللا  مـن مكـة إلـى المدين ِـة حـدثا هامـا مـن
اْلحـ ِ
ـداث الحاســمة فــي تــاريخ الــدعوة اإلســَلمية ،فبهــا انتهــى عهــد وابتــدأ عهــد ،وصــارت

طيبة مهاجر النبي ومثواه اْلخير حيث دفن جسده الشريف في أرضها.

لقــد حفلــت كتــب الســيرة بتــدوين حـوادث الهجـرة المباركــة ،وتبــارت أقــَلم الكــاتبين فــي ذكــر
ِ
اهر
وعصر ز ا
ا
البالغة والعبر التي انطوت عليها رحلة كتبت للخَلئق تاريخا مجيدا
المعاني
جديدا ،فكانت نهضة عظيمة لم تعرف لها البشرية مثاّل سبقها.

لقــد ناصــب رجــال القبائــل ،خصوصــا ق ـريش فــي مكــة ،نبــي هللا العــداء ،واجتمع ـوا علــى
ِ
إيذائــه وتعــذيب أصــحابه والوقــوف بوجــه دعوتــه ليفتن ـوا الــذين آمن ـوا عــن ديــنهم ،فأشــار
ِ
ِ
الحبشة فهاجر عشرة رجال وأربع نسوة ،ثـم زاد
أصحابه أن يهاجروا إلى
الرسول  على

عــددهم حتــى بلــغ ثَلثــة وثمــانين رجــَل وســبع عشـرة امـرأة ســوى الصــبيان ،هــاجروا مخافــة
ار إلى هللا بدينهم فكانت أول هجرة في اإلسَلم.
الفتنة وفر ا
ِ
الحبشة استقبالهم وأكرمهم ،فاطمـأنوا فـي جـواره وأمنـوا .وحاولـت
وقد أحسن النجاشي ملك

ق ـريش التقــرب إلــى النجاشــي بالهــدايا النفيســة ّلســتردادهم واإليق ـاع بيــنهم وبــين النجاشــي،
ولكن النجاشي سمع منهم آيات بينات من القر آن في حق نبي هللا عيسى عليـه السـَلم

وأمــه الصــديقة م ـريم فصــدق بــدعوتهم وزاد مــن إك ـرامهم وحمــايتهم وبــاءت ق ـريش بالخيبــة

والخسران المبين.

لقد كان أذى المشـركين للمسـلمين عجيبـا ،ولكـن صـبرهم علـى اْلذى كـان أعجـب ،فثبـتهم
هللا ،فازداد عددهم وقويت شوكتهم ،حتى خشي المشركون بأسـهم ،فـأجمعوا علـى مقاطعـة
بني هاشم حتى يسلموا إليهم الرسـول ليقتلـوه ،ولكـن أهـل بيتـه نصـروه بـرغم مـا وجـدوه مـن

الشدائد واْلهوال.

ث ــم فق ــد النب ــي الكـ ـريم نص ــيرين بوف ــاة عم ــه أب ــي طال ــب ث ــم زوجت ــه خديج ــة ،ف ــانطلق إل ــى

الطائف ولكنه لم يجد من أهلها أذنا صاغية وآذوه بأقوالهم وأفعالهم فعـاد إلـى مكـة .وكـان
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يقصد في نشر الـدعوة الموسـم حيـث تـأتي القبائـل إلـى مكـة ،فوجـدت دعوتـه صـدى طيبـا

بــين أهــل يثــرب اْلوس والخــزرج الــذين عرف ـوا وصــفه بأنــه نبــي آخــر الزمــان مــن اليهــود،

فآمن منهم ستة كانوا سبب انتشار الدعوة بعد ذلك.

لقد وجدوا في دعوة التوحيد وتعـاليم النبـي مـا يوحـد كلمـتهم ويجمـع شـتات شـملهم ويقضـي

علــى مــا بيــنهم مــن تنــازع وبغضــاء ،ووجــدوا فــي شخصــية الرســول  ضــالتهم المنشــودة
ف ــاجتمعوا تح ــت لوائ ــه .لق ــد دع ــاهم إل ــى التوحي ــد الخ ــالص ونه ــاهم ع ــن عب ــادة اْلوث ــان،
وعلمهم اإليمان برسل هللا وكتبه المنزلـة ومَلئكتـه المقـربين وبالبعـث والجـزاء ،كمـا دعـاهم

إلــى مكــارم اْلخــَلق وتــرك الخبائــث مــن اْلعمــال والســيئات مــن العــادات وهــذا مصــداق
لقولــه جــل وعــَل فــي ســورة الجمعــة {:هــو الــذي بعــث فــي اْلميــين رسـوّل مــنهم يتلــو علــيهم

آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضَلل مبين}.

وهكذا انتشر اإلسَلم بالمدينة ،ثم لما سمعت قريش بإسَلم اْلنصـار ومبـايعتهم لـه صـلى

ـر علـيهم ،فيـزول سـلطانهم
هللا عليه وسـلم ،جزعـوا وفزعـوا أشـد الفـزع ووجـدوا فـي ذلـك خط ا

وتذهب ريحهم وتتعرض تجارتهم إلى الشام غادية و ارئحـة لخسـران عظـيم ،فمكـروا مكـرهم

وتــآمروا علــى قتــل النبــي وســمعوا رأي زعــيمهم عمــرو بــن هشــام الــذي ســماه الرســول فيمــا

بعد بأبي جهل ،فقد أشار عليهم بأن يجتمع عدد من شبان قبائـل العـرب يحمـل كـل واحـد

منهم سيفا صـارما ثـم يعمـد هـؤّلء إلـى النبـي فيضـربوه بهـا ضـربة رجـل واحـد فيتفـرق دمـه

بين القبائل فـَل يقـدر بنـو عبـد منـاف علـى قتـال قبائـل العـرب جمـيعهم ثـم يعطـونهم الديـة

بعد ذلك ،وقد اجتمع كفار قريش على هذا الرأي.

ثم إن هللا تبارك وتعالى أوحى للنبي  بتـآمرهم ووعـده بالعصـمة والنجـاة مـنهم ،وأذن هللا

له بالهج ِرة فأخبر الصديق أبـا بكـر رضـي هللاُ عنـه بعزمـه علـى الرحيـل وقـال :يـا أبـا بكـر
إن هللا قد ِأذن لي فـي الخـروج والهجـرة فقـال أبـو بكـر :الصـحبة يـا رسـول هللا .قـال رسـول
هللا :الصحبة .فهيأ سيدنا أبو بكر راحلتين لهذا السفر المبارك الميمون.

عليا كرم هللا وجهه بالمبيت في مضجعه وأن يلبس بردتـه وطمأنـه
ثم إن النبي أمر سيدنا ًّ

أنه لن يصيبه مكروه بإذن هللا.
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وخــرج عليــه الصــَلةُ والســَلم مــع أبــي بكــر الصــديق لــيَل ومكثــا فــي غــار ثــور قــرب مكــة،
ولكن المشركين بثوا العيون واْلرصاد ووعدوا بالجوائز لمن يظفر بالنبي ويأتي به ،وبـاتوا

عليـا فبهتـوا وخيـب هللاُ سـعيهم
مترصدين فلما أصبحوا ذهبوا إلى مضجعه فأبصروا سـيدنا ًّ
وأعمى أبصارهم.
الرقباء
نام في بردة النبي علي كي يضل
ُ
اْلرصاد و ُ
عمياء
والمنايا مشلولة
ومشى المصطفى يخوض المنايا
ُ

وهكذا ظفر الغار بشرف ضيافة النزيلين الكريمين ثَلثة أيام ،وكان عامر بن ُفهيرة مولى
ســيدنا أبــي بكــر يمــر علــيهم باْلغنــام فيحتلبــان .وكــان عبــد هللا بــن أبــي بكــر يوافيهمــا بمــا

يجد من اْلخبار ،حتى سكن من ورائهما الطلب ،وغفل عنهما الناس.

وفي اليـوم ال اربـع وافاهمـا عبـد هللا بـن اْلريقـط بـراحلتين فخرجـا إلـى المدينـة .وفـي الطريـق

أدركهما سراقة ،وظن أن الفرصة سـانحة لـربح الجـائزة ،ولكـن فرسـه عثـر بـه وسـاخت فـي

ِ
اْلرض قوائمــه ،وأحــدق بــه إعصــار ،عنــدها اســتغاث سـراقة ووعــد أن يكــتم أمرهمــا ،ووفــى
سراقة بما وعد.

ولم ــا وص ــل النب ــي  وص ــاحبه رض ــي هللا عن ــه إل ــى المدين ــة ك ــان النص ــر والتأيي ــد م ــن

اْلنصار ،و آخـى الرسـول بيـنهم وبـين المهـاجرين فكانـت نقطـة تحـول مهمـة كسـبت منهـا
الدعوة اإلسَلمية قوة واندفاعا ،وذيوعا وانتشارا ،وأعوانا وأنصارا.

وشاع في نفوس المـؤمنين سـرور اللقـاء فاإلسـَلم يـدعوهم إلـى العـدل واإلحسـان ،وينهـاهم

عــن البغــي والعــدوان ،ويؤلــف بــين قلــوب كانــت فرقتهــا الجاهليــة ،ويجمــع كلمــات مزقتهــا
العصبية .وأمرهم نبيهم بإفشاء السَلم وهو عنوان المودة والرحمة ،وأمـرهم بإطعـام الطعـام

وهو ءاية التعاون والتراحم ،وبصَلة الليل والناس نيام وهي صَلة اْلوابين المتبتلين.

ار بــل كانــت انتقــاّل مــن دار صــعب فيهــا نشــر الــدعوة إلــى
لــم تكــن هجرتــه ُ جبنــا أو فـر ا
دار وضــع فيهــا أســاس الدولــة اإلســَلمية العظيمــة ،فتألفــت قلــوب اْلوس والخــزرج وتــآخى
المهــاجرون مــع اْلنصــار فصــارت الهجـرة فرقانــا بــين الحــق والباطــل وكثــر المؤمنــون بعــد

قلة واجتمعوا بعد شتات.
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إن علينــا أن نعتبــر بمعــاني الهج ـرة ونأخــذ منهــا الــدروس والعظــات؛ ففــي الهج ـرة مفارقــة

للوطن واْلهل والديار واْلموال ،وفي هـذا ثبـات المـؤمن علـى عقيـدة الحـق ،وصـبر وعـزم
وتضــحية جعــل هللا فيهــا الثـواب الجزيــل ،والرســول  يقــول ":إنمــا اْلعمــال بالنيــات وإنمــا
لكــل امــرىء مــا نــوى فمــن كانــت هجرتــه إلــى هللا ورســوله فهجرتــه إلــى هللا ورســوله ومــن

كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه".
ــــــــــــ
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الهجرة أظهرت ما فى المجتمع العربي من القيم اإلنسانية واألخالق النبيلة
عند الهجرة ضرب الرسول ْ لمته المثل فى دقة التخطيط وقمة التوكل

كشفت أحداث الهجرة النبويـة عـن قـيم فاضـلة وأخـَلق كريمـة ومواقـف إنسـانية رائعـة كـان

بعضها موجودا فى البيئة العربية قبل اإلسَلم مثـل الشـجاعة والشـهادة والتضـحية والنجـدة
ونص ـرة الضــعيف وإغاثــة الملهــوف واحت ـرام الم ـرأة وصــون كرامتهــا وعفتهــا وكــذلك خل ــق

اإليثــار والكــرم والســخاء ،وغيــر ذلــك مــن القــيم اْلصــيلة التــي عرفهــا المجتمــع العربــى قبــل

اإلســَلم وجــاء اإلســَلم فــأبقى عليهــا وقواهــا وأضــاف إليهــا  ..كــل هــذا يؤكــد أن المجتمــع
العربي الذى أنبت صـاحب الرسـالة الخاتمـة سـيدنا محمـد  ، لـم يكـن مجتمعـا شـري ار أو

همجيــا أو خاليــا مــن القــيم النبيلــة واْلخــَلق الفاضــلة كمــا تحــاول بعــض أب ـواق الدعايــة

الحاقــدة علــى اإلســَلم وأهلــه أن تصــوره  .وقــد أبــرزت أحــداث الهج ـرة المباركــة  ..بعــض
جوانــب هــذه القــيم النبيلــة واْلخــَلق الحميــدة والســلوكيات اإلنســانية الرقيقــة التــي أفرزهــا

المجتمــع العربــي وجــاء اإلســَلم فرســخها وســما بهــا وأضــاف إليهــا ليبنــى مجتمعــا إنســانيا
متماسكا ومتعاونا وقويا لم يشـهد التـاريخ لـه مثـيَل علـى مـر العصـور واْلزمـان وهنـا نلقـى

الضوء على بعض جوانب هـذه الصـورة المشـرقة مـن القـيم النبيلـة واْلخـَلق الرفيعـة التـي

برزت خَلل حادث الهجرة التي نحتفل بها فى هذه اْليام .

د  .أرفــت عثمــان :اْلخــَلق العربيــة اْلصــيلة تجلــت فــى كثيــر مــن مواقــف الهجـرة والرســول

ضرب المثل فى الرحمة والعفو والتسامح

يقــول الــدكتور محمــد أرفــت عثمــان العميــد اْلســبق لكليــة الش ـريعة وعضــو مجمــع البحــوث
اإلســَلمية :كلمــا تأمــل البــاحثون وعلمــاء الش ـريعة فــى حادثــة الهج ـرة وهــى الحادثــة التــى

غيــرت أمــو ار غايــة فــى اْلهميــة لــيس أقلهــا أنهــا طبعــت الــدعوة اإلســَلمية بالعلنيــة والجهــر

بها ..بل إننا يمكن أن نرى فيها قبل أن تبدأ وقبـل أن يغـادر رسـول هللا  بيتـه فـى مكـة
المكرمــة إلــى المدينــة المشـرفة أمــو ار تلفــت النظــر إلــى وجــود قــيم خلقيــة طبــع بهــا المجتمــع
العربـى سـواء أكــان فـى الجاهليــة أو بعـد دخولــه فـى اإلســَلم فليسـت كــل الجاهليـة الســابقة

212
This file was downloaded from QuranicThought.com

لإلســَلم ش ـ ار محضــا وإنمــا كــان فــى العــرب أيضــا بعــض الن ـواحى الخلقيــة التــى معهــودة
ومتعارفا الفترة لم يفقدوها فى جاهليتهم ولهذا أبقى اّلسَلم على بعـض هـذه القـيم الخلقيـة
التى كانت عليها كاْلمانة والمحافظة على حرمة البيوت والشـجاعة وهنـا يجـدر بنـا أيضـا

أن نــذكر أن حــادث الهج ـرة العظــيم هــذا قــد قامــت العقيــدة فيــه بتحريــك طاقــات هائل ـة ّل
حدود لها داخل اإلنسان المسلم .

شجاعة على

فصــبى لــم يبلــغ مبلــغ الرجــال تبلــغ بــه الشــجاعة التــى تربــى عليهــا فــى مجتمعــه العربــى
وحركتهــا عقيدتــه أن يعــرض نفســه للهــَلك والقتــل علــى يــد أنــاس غــَلظ اْلكبــاد وذلــك فــى
سبيل ما اعتقده للعبادة وهو الموقف الذى وقفه على بن أبى طالب رضى هللا عنه عندما

قبــل أن يبيــت فــى فـراق الرســول  موهمــا أعــداءه أنــه ّليـزال فــى ف ارشــه ومــا حــدث مــن
قبل على كـرم هللا وجهـه أمـر يجـب أن نعمـل علـى تنميتـه فـى مجتمعاتنـا اإلسـَلمية اليـوم

حيث يجب أن نغرس اإليمان بالهدف الـذى يجـب أن نحققـه فـى مجتمعنـا فلقـد آمـن علـى

رضي هللا عنه بهدفه وأقدم على التضحية بحياته فى سبيل تحقيق هذا الهدف ..وّلبـد أن

تــؤمن الجماعــات واْلف ـراد فــى كافــة الــدول اإلســَلمية بأنهــا ّلبــد أن تعــيش حيــاة التفــوق

العلمــي فــى كافــة مجاّلتــه حتــى تــتمكن مــن أن يكــون لهــا وجــود بــين اْلقويــاء وإّل أ كلــت

كمــا تأكــل الــذئاب الخ ـراف وقــد بــدأ هــذا اْلكــل فعــَل وأصــبح أم ـ ار ّل جــدال فيــه فالســبيل
الوحيد هو غـرس اإليمـان فـى نفـوس الجميـع بأنـه ّلبـد مـن تحقيـق القـوة فـى كافـة نواحيهـا
المختلفة العلمية والثقافية والسياسية والعسكرية أما أن نتحدث كل عام عن الهجرة بالكَلم

المحفــوظ ثــم ّل تثيــر فــى المســلمين الهمــم فــى تغييــر اْلح ـوال التــى نعــانى منهــا اآلن فــى
كافة ديارنا اإلسَلمية فهذا كَلم ّل داعى له .

كمــا أن الهجـرة عــادة ّلتكــون منطلقــا للمهــاجرين مــن أيــة بقعــة فــى العــالم إلــى أن يتطــوروا

مــن مكانــة الضــعف إلــى القــوة ثــم يعــودون إلــى المنطقــة التــى هــاجروا منهــا وهــم أشــد قــوة

.وإنم ــا الهجـ ـرات الت ــى تح ــدث ع ــادة م ــن بع ــض من ــاطق الع ــالم يس ــتقر الق ــائمون به ــا ف ــى

أمــاكنهم الجديــدة وّل ت ـربطهم بم ـواطنهم اْلصــلية بعــد ذلــك اإل روابــط ضــعيفة ،لكــن هــذه
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الهجرة العظيمة فى التاريخ اّلنسانى نجدها على العكس مما هو متعود فى حيـاة البشـرية
،فالــذى حــدث أن المســلمين بعــد أن هــاجروا إلــى المدينــة رجعـوا وهــم أكثــر قــوة وأشــد بأســا

منتصـرين علــى مــن كــانوا يعتــدون علــيهم .ونجــد قائــد الهجـرة  ، العظــيم فــى بشـريته ّل
تحركــه النزعــات اّلنتقاميــة عنــدما يعــود مــن هجرتــه منتص ـ ار علــى مــن أخرجــوه مــن بلــده

ويــأتى الح ـوار الــذى يعــد المثــل اْلعلــى بــين قائــد منتصــر وأعــداء ســبقت تعــدياتهم عليــه

وعلــى مــن معــه  ،حيــث يقــول القائــد ، مــا تظنــون أنــى فاعــل بكــم ؟فيــردون  :خي ـ ار أل

ك ـريم وابــن أل ك ـريم فيقــول  بشخصــية القائــد الــرحيم الــذى ّل تحكمــه نزعــات اّلنتقــام
والتشفى من أعدائه :اذهبوا فأنتم الطلقاء ،..تلك

هــى أخَلقيــات اإلســَلم وقيمــه التــى يجــب علــى كــل مســلم أن يحــرص علــى التأكيــد عليهــا

من خَلل كل قول وسلوك وتصرف يقوم به بين الناس .

اإلسالم دين المحبة واألخوة اإلنسانية

يقــول الــدكتور جــَلل البشــار وكيــل كليــة الــدعوة جامعــة اْلزهــر  :إن مــن أبــرز اْلخــَلق

الت ــي تجل ــت ف ــى هجـ ـرة المص ــطفى  خل ــق اإليث ــار وتعن ــى تق ــديم الغي ــر عل ــى ال ــنفس
وتفض ــيله ف ــى اْلم ــور المحبب ــة  .وك ــذلك تعن ــى تق ــديم ال ــنفس بتحم ــل اْلم ــور الش ــاقة أو
المخيفة لتحسس ما يتوقع منه اْلذى حرصا على سَلمة الغير .

وقد هذا الخلق الكريم فى عدة مواقف أثناء رحلة الهجرة مـن مكـة إلـى المدينـة مثـل إسـراع

الصــديق أبــى بكــر بــدخول غــار ثــور قبــل الرســول  للتأكــد مــن خلــو الغــار مــن كــل أذى
ومقدما نفسه للتعـرض لـألذى إيثـا ار لسـَلمة النبـى  علـى سـَلمته رضـي هللا عنـه حيـث

كان يمشـى تـارة أمامـه وتـارة خلفـه وتـارة عـن يمينـه وتـارة عـن شـماله ليحميـه مـن كـل شـر

.كمــا خلــق اإليثــار لــدى أســماء بنــت أبــى بكــر عنــدما آثــرت نجــاح الهجـرة وســَلمة الركــب
الكريم للرسـول  علـى سـَلمتها الشخصـية فتحملـت أذى قـريش وتحرشـهم بهـا وتهديـدهم
لها ولم تبح لهم بـأى خبـر تعرفـه عـن مكـان الرسـول وصـاحبه .وكـذلك لـم يتـردد علـى بـن

أبى طالب كرم هللا وجهه فى النوم فى فراق النبـى  ليـوهم المشـركين المتربصـين ببـاب

داره أنــه مــازال نائمــا فــى ف ارشــه .وقــد كــان مــن المحتمــل أن يتهــور أحــد المشــركين ليرمــى
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النــائم بســهم وهــو فــى ف ارشــه  .إّل أن عليــا رضــى هللا عنــه لــم يحــرص علــى حياتــه وإنمــا
حرص على حياة النبى . 

كمـ ــا ضـ ــرب اْلنصـ ــار المثـ ــل اْلعلـ ــى فـ ــى إيثـ ــار المسـ ــلم ْلخيـ ــه المسـ ــلم .عنـ ــدما آثـ ــروا
المهاجرين على أنفسهم فذكرهم هللا تعالى فى قوله ،والذين تبوأوا الدار واإليمان مـن قـبلهم
يحبــون مــن هــاجر إلــيهم وّل يجــدون فــى صــدورهم حاجــة ممــا أوتـوا ويــؤثرون علــى أنفســهم

ولو كان بهم خصاصة ومن يـوق شـح نفسـه فأولئـك هـم المفلحـون ،.فمـا أحوجنـا فـى هـذه

اْليــام لهــذا الخلــق الكـريم حيــث تــتحكم فــى ســلوك النــاس وعَلقــاتهم اْلثـرة واْلنانيــة وحــب
الــذات فلــو ســاد هــذا الخلــق لترابطــت المجتمعــات وتوطــدت العَلقــات وانقطعــت الن ازعــات
وشاع الحب والوئام كل المجتمعات البشرية ولبرز للعـالم كلـه أن اإلسـَلم هـو ديـن الحـب

والسَلم واإلنسانية فى أجل صورها .

عداء المشركين لم يمنع الرسول  من ود أماناتهم

يؤكــد الــدكتور أحمــد زلــط وكيــل كليــة التربيــة بجامعــة قنــاة الســويس :أن اْلمانــة كانــت مــن
أه ــم س ــلوكيات رس ــولنا الكـ ـريم  فلق ــد ع ــرف بالص ــادق اْلم ــين ..والحقيق ــة أن الص ــدق
واْلمانــة صــفتان أصــيلتان فــى الســلوك العربــى وذلــك أمــر يجــب إب ـ ارزه للعــالم كلــه خاصــة
للعالم الغربى الذى يزعم أن المسلمين العـرب ّل يعرفـون إّل السـرقة والنهـب والغـش وحـب

اّلســتيَلء علــى أم ـوال الغيــر والنصــب واّلحتيــال وكلهــا طــرق وأســاليب تــدل علــى عــدم
اْلمان ــة وعل ــى الك ــذب وه ــم يص ــورون ذل ــك م ــن خ ــَلل حم ــَلت الغ ــزو الفك ــرى المنظم ــة

والمستمرة .

ويجــب علــى المســلمين إدراك خطــورة التــأثر بتلــك الحمــَلت ،ولألســف الشــديد قــد أصــبح
لدينا نسبة تقتـدى بتلـك الحمـَلت والنسـبة ّل تمثـل حتـى اآلن فـى المجتمـع العربـى المسـلم

كك ــل ..واْلمان ــة ص ــفة يح ــث عليه ــا اإلس ــَلم ،ورس ــول هللا  عن ــدما أم ــر ب ــالهجرة ك ــان
محمَل بأمانات كثيرة فلم يكن بمكـة المكرمـة أحـد عنـده شـئ يخـاف عليـه إّل وضـعه عنـد

رسول هللا  لصـدقه وأمانتـه ورغـم شـدة عـداء المشـركين لـه واجبـارهم لـه ولمـن معـه علـى

الهجرة وترك ديارهم إّل أن الرسول  ترك عليا كرم هللا وجهه فى مكة ليقوم برد الودائع
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إلى أصحابها ..فاْلمانة صفة أساسـية مـن صـفات العـرب وقـد جـاء اإلسـَلم وحـث عليهـا

فــالمولى عــز وجــل يقــول فــى كتابــه الحكــيم ،:إن هللا يــأمركم أن تــؤدوا اْلمانــات إلــى أهلهــا

،كمــا يقــول ســبحانه ،:فــإن أمــن بعضــكم بعضــا فليــؤد الــذى أ تمــن أمانتــه  .،.كمــا يقــول
رســول هللا ، : آيــة المنــافق ثــَلث :إذا حــدث كــذب وإذا وعــد أخلــف وإذا أ تمــن خــان

،.ويضـيف د .أحمـد زلـط واْلمانـة فــى ضـوء ذلـك تـؤدى إلــى اسـتقامة الطبـع وإلـى التنميــة
المستدامة وكلما اتسعت دائرة النهب والغش والسرقة ضـاقت القـدرة علـى اكتسـاب السـلوك

القــويم ومــن ثــم ّل تتحقــق التنميــة التــى نســعى إلــى تحقيقهــا فــى مجتمعنــا فاْلمانــة قيمــة
أصيلة فى المجتمع العربي اإلسـَلمي ومـن ّل يعمـل بهـا آثمـا يضـر بنفسـه وبمـن حولـه .

وعلــى كــل مســلم أن يتمســك بمبــادت دينــه وأخَلقيــات مجتمعــه العربــي وأن يعطــى الصــورة
الصحيحة لإلسَلم .

أما اإلنسان الذى ّل يلتزم الصدق واْلمانة فـى مجتمعنـا يرجـع ذلـك إلـى عيـب فيـه ّل فـى

تعاليم الدين أو سلوكيات المجتمع .

أسماء ضربت المثل فى الشجاعة والتضحية وأبو جهل يخجل من نفسه بعد أن لطمها
على وجهها

تقول دكتورة آمال يس أستاذ الفقه بكليـة الد ارسـات اإلسـَلمية جامعـة اْلزهـر  :كـان للمـرأة

المســلمة دور بــارز فــى هج ـرة الرســول  التــى تعتبــر مــن أعظــم أحــداث التــاريخ .حيــث
كانت أسماء بنت أبى بكر بطلة من أبطالها أدت دورها الذى كلفت به بكـل دقـة وحـذر .

فضربت المثل اْلعلى للمرأة المسلمة المؤمنة بربهـا القويـة الشـجاعة المجاهـدة .وهـو لـيس

بالشــئ الغريــب فهــى بنــت عبــدهللا بــن أبــى قحافــة الملقــب (بــأبي بكــر الصــديق) وأختهــا

عائشة (زوج النبى ) وزوجها الزبير بن العوام (من العشرة المبشرين بالجنة ).

فعندما أذن هللا تعالى لرسوله الكريم بالهجرة بصحبة أبى بكـر ،وعلمـت أسـماء بنبـأ السـفر
أســرعت بتجهيــز مــا يحتاجــه المســافران مــن لـوازم الرحلــة .وعنــدما دخــل الرســول  بيــت
أبى بكر فى الثلث اْلخير من الليل يوم الهجرة كانت قد أعدت لهما كل شئ .
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ولما انتهى الرسول  وصاحبه إلى غار ثور كانت تأتيهمـا بالطعـام والشـراب إذا أمسـت
طوال ثَلثة أيام هى الفترة التـى قضـاها الرسـول الكـريم وصـاحبه بالغـار .وفـى يـوم السـفر
جهزت للركب سفرته ،فلما إرتحَل وذهبت لتعلق السفرة (الطعـام والشـراب ).وجـدت نفسـها

وقد نسيت أن تجعل لها رباطا .فحلت نطاقها (حزامها)وشقته اثنين جزءا علقت به السفرة

.واآلخر انطلقت به ،فرآها الرسول  وهى تفعـل ذلـك فقـال لهـا ،.أبـدلك هللا بنطاقـك هـذا
نطاقين فى الجنة ؟ كما أنها رضي هللا عنهـا شـجاعة قويـة وحسـن تصـرف عنـدما جاءهـا

عمرو بن هشـام الملقـب ،بـأبي جهـل ،ومـع نفـر مـن قـريش وسـألها عـن أبيهـا وعـن رسـول

هللا  وألــح فــى الس ـؤال إّل أنــه لــم يصــل معهــا إلــى ج ـواب شــاف .فلــم يملــك نفســه مــن
الغــيظ فلطمهــا علــى وجههــا لطمــة قويــة شــقت أذنهــا وأســقطت قرطهــا .فقامــت وقــد تلطــخ
وجهها بالدماء وهى ثابتة ّل تتزحزح رغم ما تعانيه من شدة اْللم وثبتت علـى حفـظ السـر

الذى إئتمنها عليه الرسول الكريم .أما أبو جهل فقد انسحب فى خزي وعار بعد أن طلـب

مــن شــهدوا هــذا الموقــف كتمانــه وعــدم إخبــار أحــد بــه إّل أن هــذا الخبــر انتشــر وّلمــه أهــل

مك ــة عل ــى تصـ ـرفه المش ــين .وع ــابوا علي ــه مخالف ــة اْلخ ــَلق والش ــهامة العربي ــة الرافض ــة
للتعدى على النساء  ،واعتبروا هذا التصرف إهانة لقـريش كلهـا  .وقـت طويـل علـى هجـرة

الرسول  وأبيها حتى لحقت بهما أسماء لتجاهد ثانية لبناء الدولة اإلسَلمية بدور جديد
لها كزوجة وأم حيث ربت أبناءها على الشجاعة واإلقـدام والتضـحية مـن أجـل نصـرة ديـن

هللا فكانت حياتها بكل جوانبها نموذجا يحتذي به لكل امـرأة مسـلمة فـى الشـجاعة والصـبر

والفداء وحسن تربية اْلبناء .

إيمان الرسول بأهمية الكفاءة وعدم التعصب اتخذ دليال غير مسلم يقوده فى طريق
الهجرة

يقول د .عبد المقصود باشا أستاذ التاريخ اإلسَلم جامعة اْلزهر :فى اسـتقرائنا لصـفحات

التاريخ القديم نجـد أن البيئـة العربيـة قبـل اإلسـَلم تميـزت بعـدم التعصـب الـدينى بـدليل أن

مكة المكرمة رغـم أنهـا مركـز البيـت الحـرام إّل أنهـا كانـت مركـ از للتسـامح الـدينى فجمعـت
بين الحنفاء وعباد اْلصنام واْلوثان وعبده الشمس والنجوم والَلدينيين وكان مبـدأهم أعبـد
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ما شئت طالما ّل تؤذى أحدا وّل تقترب من مكانـة قـريش ومركزهـا لـذلك نجـد الرسـول 

لم يستنكف عن اّلستعانة بغير المسلم ليكون دليله فى الهجرة وذلك لعدة أسباب منها أن

عبــدهللا بــن أريقــط الليثــى كــان مــن أعظــم الخبـرات فــى ذلــك الوقــت كــدليل وهــاد مــاهر فــى
دروب الصـحراء والطــرق الـوعرة فــى جميــع أنحـاء شــبه الجزيـرة العربيـة  .ورغــم أن عبــدهللا

بــن أريقــط كــان ّل ي ـزال علــى ديــن قومــه إّل أن الرســول  كــان يــدرك أن مــن الصــفات
العربية اْلصيلة الوفاء بالوعد وعدم خيانة العهد .وأيقن أن عبدهللا بن أريقط لن يخونه أو

يشــى بــه  .وهــذا الخلــق الحميــد أق ـره اإلســَلم ودعــا إليــه فــى أكثــر مــن موضــع فــى الق ـرآن
الكريم والسنة النبوية الشريفة  .كذلك أراد الرسول  من اّلستعانة بدليل غيـر مسـلم فـى

أه ــم ح ــدث ف ــى ت ــاريخ الدول ــة اإلس ــَلمية أن يض ــع لن ــا تشـ ـريعا لن ــا كمس ــلمين ف ــى الق ــرن

الخــامس عشــر الهجــرى بــأّل نســتنكف مــن اّلســتعانة بــأى شــخص أيــا كانــت ديانتــه طالمــا

كان فى اّلستعانة به إنجاح الدعوة اإلسَلمية وتحقيق الهدف المرجو من اّلستعانة بـه .

يقولـت عـالىّ ،ل ينهــاكم هللا عـن الــذين لـم يقــاتلوكم فـى الــدين ولـم يخرجــوكم ،.مـن ديــاركم
أن تبروهم وتقسطوا إليهم ويـرى د .عبـد المقصـود ضـرورة تغييـر مفهومنـا الخـاطىء حـول

غي ــر المس ــلمين .ف ــَل نس ــتخدم كلم ــة ك ــافر الت ــي ارتبط ــت ف ــى العقلي ــة الباطني ــة ل ــبعض

المس ــلمين بالع ــدو المب ــين ال ــذى ّل تج ــب مهادنت ــه أو معاملت ــه ..وك ــذلك ّل نس ــتنكف م ــن
اّلستعانة بغير المسـلمين إذا كـان مـن أصـحاب الخبـرات المتقدمـة فـى العلـم فهـذا مـا يقـره

اإلسَلم وما يدعونا إليه ..فماذا يقول الذين يتهمون اإلسَلم بالتعصب ؟.
ــــــــــــ

الهجرة الكبرى بين األخذ باألسباب والتأييد اإللهي
في هجـرة النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم ،وهجـرة أصـحابه الكـرام مـن مكـة إلـى المدينـة ِعبـر
ناطقــة تســتفيد منهــا اْلمــة عبــر الــدهور ،إذا أرادت أن تكــون وثيقــة الصــلة بعناصــر القــوة

التي تستعيد بها ما كان لها من سؤدد وعزة وكرامة بين الشعوب واْلمم•
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فــالتحول العظــيم الــذي حــدث لإلســَلم بعــد الهجـرة ســبقته جهــود وتضــحيات وإجـراءات قــام
بهــا النبــي ،صــلى هللا عليــه وســلم ،ولــم يحــدث طفـرة ْلمــة عــاجزة عــن القيــام بــدورها تحــت

مظلة السماء ،فاهلل ّل يحقـق للعجـزة أو المتـواكلين والكسـالى أي نجـاح ،وّل يمـد يـد العـون

للنائمين ،ولكن ّلبد من الفعل المخلص المدروس ،ثم اْلخذ باْلسباب المعقولـة الموصـلة

لألهـ ــداف المرسـ ــومة ،التـ ــي اقتـ ــرن بهـ ــا العمـ ــل ال ـ ـواعي البصـ ــير ،المـ ــدروس ،ثـ ــم اْلخـ ــذ
باْلسباب المعقولة الموصلة لألهداف المرسـومة ،التـي اقتـرن بهـا العمـل الـواعي البصـير،

عمَل بقوله تعالى في اآلية  11من سورة الرعد( :إن هللا ّل ِ
يغير ما بقوم حتى يغيـروا مـا
بأنفس ــهم) ،لق ــد ب ــدأ النب ــي ،ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم ،باْلخ ــذ باْلس ــباب الت ــي كل ــف هللا به ــا

البشــر ،ومــرن أصــحابه اْلولــين عليهــا تمرينــا قوليــا مقرونــا بالعمــل ،وظلــت الــدعوة تتعثــر
حين ــا ،وتنش ــط أحيان ــا عل ــى م ــدى ثَلث ــة عش ــر عام ــا كامل ــة ،حت ــى أذن هللا لفج ــر ال ــدعوة

ب ــاّلنبَلج••• نص ــروا هللا عل ــى أنفس ــهم ،وعل ــى أعدائ ــه فنص ــرهم هللا نصـ ـ ار عزيزي ــا( :إن

تنص ــروا هللا ينص ــركم ويثب ــت أق ــدامكم) محم ــد ،7:وم ــن س ــنن الحك ــيم أن ــه يبل ــو الم ــؤمنين
بأعــدائهم ليمحصــهم وإّل فهــو قــادر علــى نص ـرة الحــق الــذي أنزلــه بــَل أنصــار ،وّل قتــال،

ولكن في هذا تثبيط همم المؤمنين وركونهم إلى اّلسـترخاء والتواكـل ،وفـي ذلـك يقـول عـز

وجــل فــي اآليــة  4مــن ســورة محمــد( :ولــو يشــاء هللا ّلنتصــر مــنهم ولكــن ليبلــو بعضــكم
ببعض)•

وْلن النصــر لــو جــاء عفـوا مــا شــعر المؤمنــون بحَلوتــه ،ولمــا أجهــدوا أنفســهم فــي الحفــاظ

عليه ،ولهان عليهم ضياعهْ ،لنهم لم يدفعوا فيه ثمنا ،ولم يَلقوا فيه شدة•

بــدأت الــدعوة ـ وبــدأ معهــا التمحــيص والتــدريب ـ تبــث فــي القلــوب اإليمــان ،وفــي الع ـزائم

الصدق ،وفي اإلرادة القوة•

(وتلــك اْليــام نــداولها بــين النــاس ولــيعلم هللا الــذين آمنـوا ويتخــذ مــنكم شــهداء وهللا ّل يحــب
ِ
وليمحص هللا الذين آمنوا ويمحق الكافرين) آل عمران 140 :ـ •141
الظالمين•
األخذ باألسباب عند الصحابة
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قلنــا :إن اْلخــذ باْلســباب ،هــو طريــق الحصــول علــى مــا عنــد هللا ،وهــذا هــو الــذي بــدأ
النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،تدريب أصحابه اْلولين عليه ،فأمرهم بالصبر الجميـل علـى

ما ألحقـه بهـم المشـركون مـن أذى ،فكـان الصـبر هـو أول درس تعلمـوه منـه عليـه الصـَلة

والسَلم ،وطبقوه عمليا في مواجهة أعدائهم•

ولمــا اشــتد علــيهم اْلذى ،وخش ـوا الفتنــة فــي ديــنهم أرشــدهم القائــد الملهــم إلــى الهج ـرة إلــى

الحبشة ،في عمليات أشبه ما تكون باللجوء السياسي المعروف في هذه اْليام ،فقال لهم:

>لــو خــرجتم إلــى أرض الحبشــة فــإن بهــا ملكــا ّل ُيظلــم عنــده أحــد••• حتــى يجعــل هللا لكــم
فرجا مما أنتم فيه< فخرج من أصحابه من خشي الفتنة في دينه•
فعملوا بتوجيهه ،وتحملوا وعثاء السفر بَل زاد يحملونه معهم إّل ما خف ،وكان مـنهم مـن

خ ــرج بأهل ــه ،وم ــنهم م ــن خ ــرج بمف ــرده ،ولم ــا لمس ــت قـ ـريش أن ال ــدعوة آخ ــذة ف ــي الق ــوة
واّلنتشار قامت بمقاطعة بني هاشم وبني عبدالمطلب وأحكمت الحصـار علـى المـؤمنين،

وبعد ثَلث سنوات من الحصار ،جاء الفرج من هللا ناصـر المـؤمنين ،فسـخر جماعـة مـن

شباب قريش أجمعوا أمرهم على نقض الصحيفة ،ثم خرج ،صلى هللا عليه وسلم ،يعـرض

نفسه على القبائل لنشر دعوة هللا ،فكانت رحلة الطائف ،وعانى منها ما عانى ،ثـم كانـت
ب ـواكير النصــر اإللهــي المــؤزر بعــد اليــأس مــن أع ـوان اْلرض ،رحلــة اإلس ـراء والمع ـراج،

وبعــدها أخــذ مســار الــدعوة ينــتهج نهجــا جديــدا ،إذ لــم يعــد للنبــي  أمــل يرجــوه مــن أهــل
مكة والقرى المتاخمة ،فعرض نفسه ،صلى هللا عليه وسلم ،على القبائل الوافدة من خارج

مكــة ،التــي لــم يتلــوث فكرهــا بفكــر قـريش القــادمين إلــى مكــة فــي مواســم الحــج ،وكــان مــن
ثمرة هذا التخطيط النبوي الجديد عرض نفسه ،صلى هللا عليه وسلم ،علـى قبيلتـي اْلوس

والخزرج ،فكان لقا ه بهم س ار على مشارف مكة ّل في المسجد الحرام وّل في مكة ،إخفاء
لألمر عن قريش ْلنها لو علمت لوضعت العراقيل أمامه ،فكان لقا ه بهم فـي مكـان ُيقـال
لــه العقبــة ،وكــانوا اثنــي عشــر شخصــا ،عــرض علــيهم ،صــلى هللا عليــه وســلم ،اإلســَلم،

فأسلموا وحسن إسَلمهم ،وبعث معهم أول سفير في اإلسَلم >مصعب بن عمير<•

ولم يتفرقا إّل على نية اللقاء في العام المقبل ،وفي المكان نفسه•
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لكــن هــذا اللقــاء >العقبــة الثانيــة< كــان أرســخ قــدما ،وأعمــق معنــى ،وأكثــر التحامــا ،وأوســع
مــدى ،وأعظــم منجـزات مــن لقــاء >العقبــة اْلول< ،فمــن حيــث العــدد بلــغ المســلمون الجــدد

القادمون إلى الحج ثَلثة وسبعين رجَل وامرأتين ،كلهم جا وا شوقا للقاء النبـي ،صـلى هللا

عليه وسلم ،وْلداء الحج بروح جديدة ور ية جديدة•
والتقى بهم الرسول في ِ
سرية تامة ،وق ِدم معه عم ُه العباس ليطمـئن علـى شـأن ابـن أخيـه،
ويسمع ويرى بنفسه ما يدور في هـذا اللقـاء ،وإن لـم يكـن قـد أسـلم بعـد ،ولكنـه خـرج بـدافع

العصبية والق اربـة ،وكـان مصـعب بـن عميـر قـد حضـر إلـى مكـة مـع وفـد اْلوس والخـزرج
ليتابع مجريات اْلمور•

قبل وفد اْلوس والخزرج اإلسَلم وهم حضور مـع صـاحب الرسـالة ،بعـدما مـالوا إليـه قبـل

مجيئهم على الداعية اإلسَلمي مصعب بن عمير•

سمع الوفد لرسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم ،وسمع رسول هللا لهم ،واشترط لنفسه إن هو

قدم عليهم في المدينة ما شاء من شروط ،واشترطوا هم ْلنفسهم ما اشـترطوا مـن شـروط،

وألقيت الكلمات ،وتبودل الرأي ،حتى العباس عم النبي  شـارك فـي وقـائع اللقـاء ،وبعـد
أن التقت الرغبات تم اّلتفاق على نقل مركز الدعوة من مكة المكرمـة إلـى المدينـة ،علـى

أن تتم هجرة أصحاب رسول هللا  إلى المدينـة قبـل مقـدم صـاحب الرسـالة ،صـلوات هللا

وسَلمه عليه•

أول تنظيم إسالمي

وفي هذا اللقـاء التـاريخي الخالـد ،تـم أول تنظـيم سياسـي اجتمـاعي بـين اْلنصـار >اْلوس

والخزرج< ،فقد قال لهم صاحب الرسالة ،صلى هللا عليـه وسـلم ،بعـد الفـراغ مـن اّلتفاقـات

التــي أســفر عنهــا اللقــاء> :أخرج ـوا إلــي مــنكم اثنــي عشــر نقيبــا ليكون ـوا علــى قــومهم بمــا

فيهم< ،وسرعان ما قدموا له أسماء اثني عشر رجَل ،منهم تسعة من الخـزرج وثَلثـة مـن
اْلوس ،وكــان هــذا التقــديم بمثابــة الترشــيح لشــغل هــذه المناصــب ،فقــاموا ليبــايعوه ويشــدوا

على يده الشريفة ،ثم تفرقوا ولم يشعر بهم أحد من قريش•

وكان هذا التنظيم النبوي نواة للدولة التي أنشئت بعد الهجرة بالمدينة•
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اإلذن ألصحابه بالهجرة

وبع ــد انقض ــاء الموس ــم ،أذن رس ــول هللا ،ص ــلى هللا علي ــه وس ــلمْ ،لص ــحابه ب ــالهجرة إل ــى

المدينــة ،علــى الوجــه الــذي يرونــه ،فأخــذوا يتســللون مــن مكــة ،حــاملين معهــم مــا خــف مــن

أمتعتهم ،تاركين منازلهم ومتعلقاتهم وراءهمْ ،لن ما هـاجروا إليـه أغلـى وأعـز مـن اْلمـوال
والممتلكات ،فقد أرخصها حب هللا ورسوله ،وهنـا لفتـة ّلبـد مـن القيـام بهـا ،ذلـك أن البقـاء

في مكة كان في مخاطرات كثيرة ،من التعرض ْلذى المشركين واضطهاداتهم•

ولكن الرسول القائد  آثر أن يسـافر أصـحابه قبلـه ليبقـى هـو آخـر المهـاجرين ،دون أن

يخشــى مــاذا يحــدث لــه مــن خصــوم الــدعوة ،وهــذا علــى خــَلف عــادة الزعمــاء والر ســاء،
الذين يحيطون أنفسهم بهالة من اْلمن ّلتقاء الشرورْ ،لنهم طَلب دنيـا ونعيمهـا ال ازئـل،

أما محمد ،صلى هللا عليه وسـلم ،فمـا أهـون الـدنيا عليـه ،ومـا أعظـم مـا عنـد هللا ،لـذلك لـم
ي ُرعــه أن يهــاجر قبلــه كــل ذي قــدرة ،وأن يبقــى هــو وحــده يصــول ويجــول فــي طرقــات مكــة
أمام أبي لهب عدوه اللدود ،وأمام أبي جهل عدوه اْللد•
ليلة الهجرة النبوية

ك ــان رس ــول هللا  معروف ــا عن ــد الن ــاس جميع ــا بالص ــادق اْلم ــين ،حت ــى قب ــل أن يك ــون
رس ـوّل ،لــذلك اتخــذه أهــل مكــة موضــع ثقــة ،فأخــذوا ُيودعــون عنــده مــا يخــافون عليــه مــن

أموال ومعـادن ثمينـة كالـذهب والفضـة ،فلمـا أذن هللا بـالهجرة اسـتدعى ابـن عمـه علـي بـن

أبــي طالــب لينــام علــى ف ارشــه الش ـريف ،ووضــع بــين يديــه مــا عنــده مــن ودائــع أهــل مك ـة

ليرده ــا ْلص ــحابهاْ ،لن الوديع ــة أمان ــة ،واْلمان ــة أم ــر هللا بتأديته ــا لمالكيه ــا ،وك ــان م ــن
الممكــن أن يحمــل هــذه اْلمانــات ليوزعهــا علــى المهــاجرين الــذين تركـوا ممتلكــاتهم وســبقوه

إل ــى المدين ــة ،ولك ــن رس ــول هللا ،ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم ،ل ــم ي ــر ه ــذا الـ ـرأيْ ،لن ال ــذين

استودعوه أمانتهم ّل ذنب لهم فيما حدث من عتاة مكة وظالميها•

خروجه من مكة ليالً
وبعد أن هاجر من هاجر من أصحابه ،ولم يبـق مـنهم بمكـة أحـد إّل غيـر القـادرين ،أمـره
هللا بأن يهاجر هو ويلحق بأصحابه في عاصمة اإلسَلم الجديدة ،وصـحب معـه صـاحبه
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أبابكر ،وخرجا من مكـة لـيَل بعـد أن ركـن النـاس إلـى ال ارحـة فـي بيـوتهم ،ونـزّل بغـار ثـور

قــرب مكــة حتــى تهــدأ قـريش مــن ســعيها لإلمســاك بــه ،ومكثــا بالغــار ثَلثــة أيــام فــي تمويــه

محكم حتى ّل تُهدى قريش إلى مكانهما ،هذا السبب أخذا به وطبقاه ،وكانت عنايـة أكبـر
مــن اْلخــذ باْلســباب ،فقــد أعمــى أبصــار ق ـريش عــن مق ـره مــع ســعيها الــدائب فــي البحــث

عنه•

وبعد أن هدأت ،انطلق هو وأبوبكر إلى المدينة ،وتكبدا مشقة السفر فـي صـحراء موحشـة

حتــى وصــَل إلــى المدينــة ،فعســكر قريبــا منهــا ،وبنــى مســجد قبــاء ،ثــم دخــل المدينــة التــي

استقبلته بكل من فيها من رجال ونساء وشباب وكهول•

المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار

وجد الرسول ،صلى هللا عليه وسلم ،فور قدومه إلى المدينـة مشـكلة عويصـة تنتظـر الحـل
من ــه ،وه ــي وج ــود المه ــاجرين فيه ــا ب ــَل نش ــاط وّل عم ــل ،وس ــرعان م ــا قض ــى عل ــى ه ــذه

المشــكلة بالمؤاخــاة بــين المهــاجرين واْلنصــار ،ومشــاركة كــل أل ْلخيــه فيمــا يملــك ،وظــل
كل أخوين يتوارثان ،حتى استقر أمر المهاجرين فنزل قوله تعالى في اآلية  75من سـورة

اْلنفال( :وأولو اْلرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب هللا) فألغى التوارث بينهم•

وهذه الحلول كانت عبقرية من الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وحسن تدبيره لألمور ،مهمـا

كانت معضلة•

وضع صحيفة الوفاق

ثــم وضــع رســول هللا ،صــلى هللا عليــه وســلم ،فــور اســتق ارره فــي المدينــة صــحيفة الوفــاق

الجامعة ،التي وفق بين فيها أوضاع جميع الطوائف في المدينة ،وهم:
ـ اْلنصار أهل المدينة•

ـ المهاجرون الوافدون إليها من خارجها•

ـ اليهود الذين كان لهم وجود في المدينة منذ زمن متقدم•
وقـد مهــدت الصــحيفة التــي ُن ِظمــت فيهــا العَلقـات بــين الطوائــف الــثَلث ســلما وحربــا ،إلــى
قيام دولة على بصـيرة مـن أمرهـا ،حتـى اليهـود سـماهم النبـي ،صـلى هللا عليـه وسـلم ،أمـة
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م ــع الم ــؤمنين ،وس ــمح له ــم بمزاول ــة ش ــعائرهم الديني ــة م ــع البق ــاء عل ــى عقي ــدتهم دون أن

يضاموا بسببها•

وب ــذلك آت ــت الهجـ ـرة ثماره ــا ،وال ــذي نستخلص ــه مم ــا س ــبق ونض ــعه ب ــين ي ــدي اْلم ــة ف ــي

حاضــرها ومســتقبلها ،ونرجــو أن تســمعه بــآذان صــاغية وفهــم واع ،وقلــوب صــافية هــو مــا

يلي:

أوّل :إن اْلخذ باْلسباب الصحيحة المتاحة شرط أساس في الحصول على المطلـوب مـع

مواصلة العمل الجاد المحكم وقوة العزم وإخَلص النية وصدقها•

ثانيا :ترك التواكل واّلعتماد على القدر بأنه المتصرف في تحقيق ما هو كـائن مـع إلغـاء

الجهود المقدور عليها ّلستكشاف ما هو مقدر وطرح مقولة> :المكتوب على الجبـين تـراه
العيون<ْ ،لن هذا ي ِ
ولد الكسل والخمول عند الفرد والجماعة واْلمة•
ُ
ثالثــا :وضــع الخطــط المدروســة ،ثــم تعــديلها إذا أثبــت التطبيــق قصــورها أو عجزهــا دون

الوصول إلى الغايات المرادة منها وطرح اليأس•

رابعا :بذل أقصى ما تقدر عليه اْلمة مهما كانت الصعاب ،كما قال عز وجـل فـي اْليـة

 06من سورة اْلنفال( :وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)•

خامسا :إيثار ما عند هللا تعالى على مغريات الحياة الدنيا•
سادسا :وحدة الصف واّلعتصام بحبل هللا•

سـ ــابعا :أن تنصـ ــر اْلمـ ــة هللا ولـ ــو علـ ــى نفسـ ــها ،فـ ــإن نصـ ــر هللا مقصـ ــور علـ ــى الـ ــذين

ينصرونه•

كـل هــذه المبـادت كانــت وراء نصـر هللا لرســوله والـذين آمنـوا معـه ،فلتلتــزم اْلمـة بهــا ،فــإن

آخرها لن يصلح إّل بما صلح به أولها ،وهللا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون•
بقلم الكاتب :د•عبدالعظيم المطعني ـ أستاذ في جامعة اْلزهر
ــــــــــــ
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الهجرة المباركة دروس وعبر
إن الهجرة المباركة كانت درسا فـي الصـبر والتوكـل علـى هللا تعـالى ولـم تكـن طلبـا لل ارحـة

وّلهربا من العدو وّلتهربا من الدعوة وأعبائها بل كانت بأمر من هللا تعالى في وقـت أشـد
ماتكون البشرية في ذلك الزمن إلى الهـدي المحمـدي فلقـد أرسـل هللا خيـر خلقـه محمـد 

إلى البشـرية وهـي أحـوج مـا تكـون إلـى رسـالته ،وأشـد مـا تكـون ضـرورة إلـى دينـه ،بعـد أن

صــار الكثيــر مــن النــاس فــي ظلمــات الشــرك والجهــل والكفــر ،فأرســل هللا عبــده محمــدا 
إلى النـاس جميعـا ،قـال هللا تعـالىُ :ق ْـل ياأيهـا الن ِ
ـول ّللاِ ِإل ْـي ُك ْم ج ِميعـا ال ِـذى ل ُـه
ُ
ـاس إنـى رُس ُ
ِ
ض ّل اله ِإّل هو يح ِى وي ِميت ف ِ
اْلر ِ
أمُنوْا ِبـاهللِ ورُسـوِل ِه النِبـى اْلمـي ال ِـذى
ُ ُْ ُ ُ
ُمْل ُك السماوات و ْ
ُي ْؤ ِم ُن ِباهللِ وكِلم ِات ِه واتِب ُعوهُ لعل ُك ْم ت ْهت ُدون [اْلعراف.]158:
فوجدهم يعبدون آلهة شـتى ،مـنهم مـن يعبـد اْلشـجار ،ومـنهم مـن يعبـد اْلحجـار والشـمس
والقمــر والمَلئكــةوالجن ،ويلجــؤون إلــيهم فــي كشــف الشــدائد والكربــات ،ويرغبــون إلــيهم فــي

جل ــب النف ــع والخيـ ـرات ،وي ــذبحون له ــم ،وين ــذرون له ــم ،ووج ــد الرس ــول  بع ــض الن ــاس
يتحـ ــاكمون إلـ ــى الكهـ ــان والسـ ــحرة والع ـ ـرافين ،ويغشـ ــون الف ـ ـواحش والمحرمـ ــات ،ويسـ ــيئون

الجـوار ،ويقطعــون اْلرحــام ،ويكســبون اْلم ـوال ّل يبــالون بــالحَلل و بــالحرام ،الربــا والبيــع

عندهم سواء ،والغصب والميـراث قرنـاء ،فجـاء رسـول هللا  بـدعوة النـاس إلـى شـهادة أن
ّل إله إّل هللا ،وأن محمدا رسول هللا ،بكل ما تضـمنته هـذه الشـهادة مـن معنـى ،بـإفراد هللا

وحده بالعبادة وعدم اإلشراك باهلل شىء وبين لهم أن هللا المعبـود بحـق ّليوصـف بصـفات

البشـر فهـو الخـالق ومـا سـواه مخلـوق وهـو الموصـوف بالصــفات التـى تليـق بـه فهــو اْلول
قبل كل شىء وهللا الموجود قبـل الكـل بـَل مكـان وّلزمـان وّلجهـة وّليحتـاج إلـى شـىء بـل
الكــل محتــاج إليــه قــال تعــالىُ :قـ ْـل تعــال ْوْا أ ْتـ ُـل مــا حــرم رب ُكـ ْـم علـ ْـي ُك ْم أّل تُ ْشـ ِـرُكوْا ِبـ ِـه شـ ْـيئا
ـول ف ُخـ ُذوهُ ومــا
[اْلنعــام ،]151:وإفـراد الرســول  باّلتبــاع ،قــال تعــالى :ومــا ءاتـ ُ
ـاك ُم الرُسـ ُ

اك ْم ع ْن ُه فانت ُهوْا [الحشر.]7:
نه ُ
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جــاء نبــي الرحمــة  يــدعو النــاس إلــى العفــاف والطهــر والخلــق الكـريم واإلســتقامة وصــلة
اْلرحــام وحســن الجـوار والكــف عــن المظــالم والمحــارم ،ويــدعوهم إلــى التحــاكم إلــى الكتــاب

العزيزّ ،ل إلى الكهان وأمر الجاهلية ،وكسب المال من وجوه الحَلل ،وإنفاقه فـي الطـرق

المشروعة والمباحة ،وجعل الناس كلهم أمام شريعة هللا سواء ،يتفاضلون بالتقوى ،قال هللا
تعالىُ :قل ِإنما حرم ربي اْلفو ِ
احش ما ظهر ِم ْنها وما بطـن و ِ
اإل ْثـم واْلب ْغـى ِبغ ْي ِـر اْلحـق وأن
ْ
تُ ْشـ ِـرُكوْا ِبــاهللِ مــا لـ ْـم ُينــزْل ِبـ ِـه ُس ـْلطانا وأن تُقوُل ـوْا علــى ّللاِ مــا ّل ت ْعل ُمــون [اْلع ـراف،]33:
ِ
إل ْحسـ ـ ِ
ـان وِإيتـ ــآء ِذى اْلُق ْربـ ــى وي ْنهـ ــى عـ ـ ِـن اْلف ْحشـ ــاء
ْم ُر ِباْلعـ ـ ْـد ِل وا ْ
وقـ ــال تعـ ــالى :إن ّللا ي ـ ـأ ُ
ظ ُك ْم لعل ُك ْم تذك ُرون [.النحل.]90:
واْل ُم ْنك ِر واْلب ْغى ي ِع ُ
دعــا رســول هللا  النــاس إلــى هــذا المعنــى العظــيم ،وقــام بهــذا الواجــب الكبيــر ،دعــا إلــى
ديــن قــويم يرقــى بــه اإلنســان إلــى أعلــى المنــازل ،ويســعد بــه فــي اآلخ ـرة ســعادة أبديــة فــي

النعــيم المقــيم ،فاســتجاب لــه القلــة المؤمنــة المستضــعفة فــي مكــة ،فــأذاقهم المشــركون أنـواع
العــذاب ،كــالحرق بالنــاروإنزال أشــد ألـوان العــذاب ،واشــتد الكــرب فــي مكــة ،وضــيق الخنــاق

علــى المســلمين المستضــعفين ،وائتمــر المشــركون بمكــة أن يقتلـوا رســول هللا  ، ورصــده
المشركون عند بابه ليضربوه ضـربة رجـل واحـد ،فخـرج عليـه الصـَلة والسـَلم علـيهم وهـو
يتلــو صــدر ســورة " يــس"،وذر علــى ر وســهم الت ـراب ،وأخــذ هللا بأبصــارهم عنــه فلــم يــروه،

وأخذهم النعـاس ولجـأ هـو وصـاحبه أبـو بكـر الصـديق فـي غـار ثـور ثَلثـة أيـام حتـى هـدأ

الطلب ،وفتشت قريش في كل وجه ،وتتبعوا اْلثر حتى وقفوا على الغـار ،فقـال أبـو بكـر:
يا رسول هللا لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه ْلبصـرنا ،فقـال" :يـا أبـا بكـر ،مـا ظنـك

بــاثنين هللا ثالثهمــا؟!" أي ان هللا تعــالى مطلــع علينــا ّلتخف ــى عليــه خافيــة ثــم يممــا نح ــو

المدينــة ،فكانــت هج ـرة المصــطفى  نص ـ ار لإلســَلم والمســلمين ،حيــث أبطــل هللا مكــر

المشركين وكيدهم في تقديرهم القضاء على اإلسَلم بمكة ،وظنهم القـدرة علـى قتـل رسـول
هللا صلى هللا عليه وسلم.
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قــال هللا تعــالىِ :إّل تنصــروه فقــد نصــره ّللا ِإ ْذ أ ْخرجــه الـ ِـذين كفــروْا ثـ ِ
ـاني ا ْثنـ ْـي ِن ِإ ْذ ُهمــا ِفـى
ُ ُ ُ ْ
ُ
ُ
ُ ُ
اْلغ ِار ِإ ْذ يُقول ِلص ِ
احِب ِه ّل ت ْحزْن ِإن ّللا معنا فأنزل ّللاُ س ِكينت ُه عل ْي ِه وأيدهُ ِب ُجُنود ل ْـم ترْوهـا
ُ
وجعل كِلمة ال ِذين كف ُروْا السْفلى وكِلم ُة ّللاِ ِهى اْل ُعْليا وّللاُ ع ِزيز ح ِكيم [التوبة.]40:
إن حادثة هجرة المصطفى  تمد المسلمين بالعبر والعظات والـدروس والتوجيهـات ،وقـد
شـ ــاء هللا تعـ ــالى أن تكـ ــون بأسـ ــباب مألوفـ ــة للبشـ ــر ،يتـ ــزود فيهـ ــا للسـ ــفر ،ويركـ ــب الناقـ ــة،

ويستأجر الدليل ،ولو شاء هللا لحمله على البراق ،ولكن لتقتدي بـه أمتـه بالصـبر والتحمـل

لمش ــقاة ال ــدنيا والعم ــل ال ــد ب لألخـ ـرة الت ــى ه ــي العقب ــى ،فينص ــر المس ــلم دين ــه ب ــاْلمر
بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمـة والموعظـة الحسـنة ،وإن حـال المسـلمين فـي العـالم

حـري باّلسـتفادة مـن معــاني الهجـرة النبويـة المباركــة ،بفهـم أمـر الــدين والفصـل بـين الــدين

الحق وأهله وبين المتاجرين المتطرفين المنفـرين عـن الـدين بأسـاليب وفتـاوى لـيس لهـا فـي
الــدين مــن أصــل بــل تخــالف الــدين ،فــي ذكــرى الهج ـرة المباركــة علينــا أن نعلــم أن الــدين

اإلســَلمي ديــن علــم وعمــل وثقافــة ومعرفــة ودعوةللحــق مؤيــدة بــالبراهين العقليــة والنقليــة

المنــورة للقلــوب فلــن يصــلح حــال المســلمين فــي هــذا العصــر إّل بــاْلمور التــي صــلح بهــا
السلف الصـالح مـن العلـم والمعرفـة الصـحيحة لـدين هللا والتحـذير مـن المضـللين أصـحاب

الفتاوى السيئة التى جلبت الويَلت للمسلمين ،وبـالخلق الكـريم ،والصـدق مـع هللا ،والتوكـل

عليه ،والصبر على المكاره ،وإحسان العبـادة ،علـى وفـق مـا جـاء بـه النبـي  فـي السـنة

المطهـرة ،قــال صــلى هللا عليــه وســلم" :اتــق هللا حيثمــا كنــت ،وأتبــع الســيئة الحســنة تمحهــا،
وخالق الناس بخلق حسن" نسـأل هللا تعـالى أن تكـون هـذه السـنة الهجريـة بركـة وخيـ أر يعـم

البَلد والعباد وكل عام وأنتم بخير.

ــــــــــــ
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الهجرة المباركة
إن فــي حيـ ِ
ـاة رســول هللا أحــداثا حولــت مجــرى التــاريخ وأحــدثت أعظــم نقلــة وأعقبــت أقــوى
عليــا ومقامــا كريمــا ،حيــث كانــت بحــق
اآلثــار ،تبــوأت منهــا الهجـرة النبويــة المباركــة مكانــا ًّ

فتحا مبينا ونص ار عزي از ِ
ورفعة وتمكينا وظهو ار لهذا الدين ،وهزيمة وصغا ار للكافرين.
وقائع هذه الهجـرة ِمـن الـدروس والعبـر وفـي أح ِ
وفي ِ
ـداثها مـن الفوائـد والمعـاني مـا ّل يكـاد
ِ
يحــيط بــه الحصــر وّل يسـ ِ
ـتوعبه البيــان ،فنهــا أن العقيــدة أغلــى مــن اْلرض ،وأن التوحيــد

أس ــمى م ــن ال ــديار ،وأن اإليم ــان أثم ـ ُـن م ــن اْلوط ــان ،وأن اإلس ــَلم خي ــر م ــن القن ــاطير
ـاع الحيــاة
المقنط ـرة مــن الــذهب والفضــة والخيـ ِـل المســومة واْلنعــام والح ـرث ومــن كـ ِـل متـ ِ
الدنيا ،يتجلى هذا المعنى بينا فـي خـرو ِج هـذا النبـي الكـريم صـلوات هللا وسـَلمه عليـه مـع
الحمى المبارك والحـرِم ِ
صاحِبه الصديق رضي هللا عنه مهاجرين من هذا ِ
ِ
اْلرض
اآلمـن و
ْ
ِ
مسنده والترمـذي وابـن ماجـه فـي
الحديث الذي أخرجه أحمد في
الطيبة التي صور واقعها
ُ

ـت رسـول هللا
سننهما بإسناد صحيح عن عبد هللا بن عدي بن حمراء الزهـري أنـه قـال :أري ُ
ِ
ِ
أرض هللا إلــى هللا ،ول ـوّل
أرض هللا وأحــب
واقفــا علــى الحـ ْـزورة[]1قــال(( :وهللا ،إنــك لخيـ ُـر
ِأني أُخرجت ِ
منك ما خرجت))
ُ
اليقين بمعية هللا تعـالى لعب ِ
ِ
الرسـخ
ـاده المـؤمنين الصـادقين ،ذلـك اليقـين ا
وفي الهجرة كمال
عزعه عو ِ
جليـا فـي ح ِ
ـال هـذين المهـاجرين الكـريمين
اصف الباطل،
يستبين ذلك ًّ
ُ
الذي ّل تز ِ ُ
الخطر ببلوغ المشـركين بـاب الغ ِ
ـار ال ِـذي كانـا فيـه ،وحـين قـال
ظم الخطب وأحدق
حين ع ُ
ُ

أبو بكر رضي هللا عنه :وهللا يـا رسـول هللا ،لـو أن أحـدهم نظـر إلـى موض ِـع قدميـه لرآنـا،
ِ
فقــال رســول هللا قولتــه التــي أخــذت بمجـ ِ
ـامع القلــوب(( .يــا أبــا بكــر ،مــا ظنــك بــاثنين هللاُ
ِ
نص ُـروهُ فق ْـد نصـرهُ ّللاُ
ثالثُهما))  ،وأنزل سبحانه مصداق ذلك في كتابه ،أنزل قولـه  :إّل ت ُ
ِإ ْذ أ ْخرجه ال ِذين كفروْا ث ِاني ا ْثني ِن ِإ ْذ هما ِفى اْلغ ِار ِإ ْذ يُقول ِلص ِ
احِب ِه ّل ت ْحزْن ِإن ّللا معنا
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
فأنزل ّللا س ِـكينته علي ِـه وأيـده ِبجنـود لـم تروهـا وجعـل كِلمـة ال ِـذين كفـروْا الس ْـفلى وكِلمـ ُة ّللاِ
ُ ْ
ُ
ُ
ُ ُُ ْ ْ
ِهى اْل ُعْليا وّللاُ ع ِزيز ح ِكيم [التوبة.]40:
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وأي معية هذه المعية؟ إنها المعية الخاصة التي تكون بالتأييـد والتوفيـق و ِ
الحفـظ والمعون ِـة
ِ
ِ
المحســنين الــذين بــذلوا حــق هللا علــيهم فــي
ْلوليائــه المتقــين
والنصــر إنمــا جعلهــا هللا تعــالى
توحيـ ــده وإف ـ ـرِاده بالعبـ ـ ِ
ـرك اإلش ـ ـر ِ
ـادة وتـ ـ ِ
ِ
اك بـ ــه ،ثـ ــم بامتثـ ــال أوامـ ـ ِـره واّلنتهـ ــاء عمـ ــا نهـ ــاهم

عنه.والمعيــة تــاءتى بمعنــى العلــم كقولــه تعــالى(( وهــو معكــم أينمــا كنــتم)) أي عــالم بكــم
حيــث كتــتم هللا تعــالى ّل يخفــى عليــه شــيء عــالم باْلمــاكن كلهــا وهــو موجــود بــَل مكــان ,
حتى إذا سكن الطلـب عنهمـا قلـيَل خرجـا مـن الغـار بعـد ثـَلث ليـال متجهـين إلـى المدينـة

علــى طريــق الســاحل فلحقهمــا س ـراقة بــن مالــك المــدلجي علــى فــرس لــه فالتفــت أبــو بكــر
فقال :يا رسول هللا هذا الطلب قد لحقنا فقال النبي ّ(( :ل تحزن إن هللا معنا)) فدنا سراقة

منهمــا حتــى إذا ســمع ق ـراءة رســول هللا غاصــت يــدا فرســه فــي اْلرض حتــى مــس بطنهــا
اْلرض وكان ــت أرض ــا ص ــلبة فن ــزل سـ ـراقة وزجره ــا فنهض ــت فلم ــا أخرج ــت ي ــديها ص ــار
ْلثرهما عثان ساطع في السماء مثل الدخان قال سراقة :فوقع في نفسـي أن سـيظهر أمـر

رسـ ــول هللا فنـ ــاديتهم باْلمـ ــان فوقـ ــف رسـ ــول هللا ومـ ــن معـ ــه فركبـ ــت فرسـ ــي حتـ ــى جئـ ــتهم
وأخبرتهم بما يريـد النـاس بهـم وعرضـت علـيهم الـزاد والمتـاع وقـال للنبـي  :إنـك تمـر علـى

إبل ــي وغنم ــي بمك ــان ك ــذا فخ ــذ منه ــا حاجت ــك .فق ــالّ(( :ل حاج ــة ل ــي ف ــي ذل ــك)) وق ــال:

((أخــف عنــا)) .فرجــع س ـراقة وجعــل ّل يلقــى أحــدا مــن الطلــب إّل رده وقــال :كفيــتم هــذه

الجهــة فســبحان هللا رجــل ينطلــق علــى فرســه طالبــا للنبــي وصــاحبه ليظفــر بهمــا فيفخــر
بتســليمهما إلــى أعــدائهما مــن الكفــار فلــم ينقلــب حتــى عــاد ناص ـ ار معينــا مــدافعا يعــرض

عليهمــا الـزاد والمتــاع ومــا يريــدان مــن إبلــه وغنمــه ويــرد عــن جهتهمــا كــل مــن أقبــل نحوهــا
وهكــذا كــل مــن كــان هللا معــه فلــن يض ـره أحــد وتكــون العاقبــة لــه .ويعــود س ـراقة ويكمــل
الرسول مسيرته إلى طيبـة ويصـل هنـاك ليسـتقبله المسـلمون بحفـاوة وترحيـب وفـرح وحـب،

وليؤس ــس  دول ــة اإلس ــَلم ويع ــز هللا دين ــه ويعل ــي كلمت ــه ول ــو كـ ـره الك ــافرون ول ــو كـ ـره
المشركون.
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ِ
إن هذه الهج ِرة المباركة ِ
ـاْلمس ِمـن
وعبرها هي جـديرة بـأن تبعـث فينـا اليـوم مـا قـد بعثتـه ب
الرفعــة وبواعـ ِ
رو ِح العــزة ،ومــا هيأتــه مــن أسـ ِ
ـث السـ ِ
ـباب ِ
ـمو وعوامـ ِـل التمكــينِ .إن ّللا مــع

ال ِذين اتقوْا وال ِذين ُهم م ْح ِسُنون

ــــــــــــ
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الهجرة النبوية وقفات وتأمالت :
في بداية العام الهجري الجديد يحسن بنا أن نقف وقفات سريعة مع سيرة النبـي صـلى هللا
عليه وسلم ،تلك السيرة العطرة التي ّل يمل اإلنسـان مـن قراءتهـا واّلطـَلع عليهـا  ،ولعـل

مــن المناســب الوقــوف قلــيَل مــع هج ـرة النبــي  إلــى المدينــة المنــورة ،لعلنــا نأخــذ بعــض
العبر والدروس من هـذه الهجـرة المباركـة التـي ّل يعـي كثيـر مـن النـاس مـا فيهـا مـن عبـر

وعظات.

إن الهجـرة النبويــة فــي حــد ذاتهــا بغــض النظــر عــن أحــداثها تســتحق الوقفــة المتأنيــة ،فهــي
ليسـ ــت نزهـ ــة بريـ ــة وّل و سـ ــياحة للتفـ ــرج واّلطـ ــَلع ،وليسـ ــت سـ ــف ار لتحصـ ــيل متـ ــع الـ ــدنيا

وملذاتها ،وإنما هي انتقال من أجل الحفـاظ علـى العقيـدة وتضـحية بـالنفس والمـال واْلهـل

والولد من أجل العقيدة ،فهي تبدأ من أجل العقيدة وغايتها العقيدة.

الهجرة النبوية ليست أحداثا تروى ،بل هي منهج متكامل لمن أحسن اّلستفادة منها وأخـذ

العبــر والعظــات علــى أحســن وجــه وأجملــه ،فهــي مــنهج النبــي صــلى هللا عليــه وســلم ،وهــو
مؤيــد فيــه مــن قبــل المــولى جــل وعــَل ،وهــي ليســت حــدثا عاديــا ،بــل أمــر جليــل يســتحق

اّلهتمام ،وّل نستطيع هنا الوقوف على كل ما في الهجرة النبوية من عبر وعظات ،وإنما

نقف عند البعض ونترك البعض اآلخر ليستخرجه القارت.

دعوة مستمرة وصبر عظيم :

النبــي  كمــا نعلــم ظــل فــي مكــة ثــَلث عش ـرة ســنة يــدعو إلــى هللا جــل وع ـَل ليــل نهــار
متعرض ــا ف ــي ذل ــك إل ــى اْلذى الش ــديد واّلض ــطهاد المس ــتمر م ــن كف ــار قـ ـريش ال ــذين ّل

يريدون للخير أن ينتشر ،ولكنه لم ييئس مع كل هذا العنت وقلة من آمن معه خَلل هذه

المدة ،وحاول أن يتجه إلى بيئة أخرى لعله يستطيع من خَللها نشر دين ا هلل جل وعَل،

فاتجه إلى الطائف ،ولكنه فوجئ بالسفهاء يردونـه ردا منكـرا ،ولـم يكتفـوا بـذلك ،بـل رجمـوه

بالحجــارة حتــى ســال الــدم مــن قدميــه ،ويأتيــه جبريــل عليــه الســَلم ليقــول لــه إن معــه ملــك
الجبــال ،وإن هللا أم ـره أن يمتثــل ْلم ـره ،فــإذا أراد أن يطبــق علــيهم الجبلــين لــيهلكهم فعــل.
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فقــال عليــه الصــَلة والســَلم ّل ب ـل أرفــق بهــم لعلــه هللا يخــرج مــن أصــَلبهم مــن يعبــده" أو
نحو ذلك .وهذه هي الوقفة اْلولى وهي :ماذا قدمنا نحن من أجل هذا الدين ،وكم تحملنـا
من اْلذى فـي سـبيل نشـره بـين النـاس ،وهـل صـبرنا كمـا صـبر عليـه الصـَلة والسـَلم ،أم

أنن ــا استس ــلمنا م ــن أول اْلم ــر ،وبمج ــرد أن نواج ــه أذى أو معارض ــة قمن ــا ب ــالتوقف ع ــن
الدعوة إليه سبحانه ،فهل هذه هي القدوة بالنبي المصطفى اْلمين!
الشباب وتحمل المسؤولية:

لما أذن هللا للنبي  بالهجرة أمر عليا رضي هللا عنه أن ينام في فراشه ليـوهم المشـركين
بأنه هو ،وامتثل علي أمر رسول هللا  فنام في الفراق حتى أصبح ،وواجه على صـغر

ســنه كف ــار قـ ـريش بأســلحتهم وعت ــوهم وجب ــروتهم ،واس ــتطاع الــرد عل ــيهم ح ــين س ــألوه دون

خوف أو وجل .والسؤال اآلن :كم ربينا من أبنائنا وشـباب هـذه اْلمـة علـى هـذه التضـحية

الجســيمة ،بــل علــى مجــرد تحمــل المســؤولية! كــم مــن الشــباب اآلن يســتطيع أن يســير فــي

خضم هذه الحياة معتمدا على ربه واثقا في نفسه ،أم ّل بد من اّلتكاليـة تـارة علـى اْلهـل
وتارة على اآلخرين ،حتى أصبح مـا كـان يفعلـه الصـبيان فـي القـديم ّل يسـتطيع كثيـر مـن

الشباب أن يفعله اآلن.

التوكل على هللا من أعظم أسباب النصر ،فـي غـار ثـور تظهـر قـوة اإليمـان بجـَلء والثقـة

فــي هللا بكــل معانيهــا ،وذلــك عنــدما يقــول أبــو بكــر للنبــي  لــو نظــر أحــدهم إلــى موضــع
قدميــه لرآنــا ،فيقــول لــه عليــه الصــَلة والســَلم يــا أبــا بكــر :مــا ظنــك بــاثنين هللا ثالثهمــا،
وعندما يلحق بهما سراقة بن مالك وأبو بكر يكثر اّللتفات بينما عليـه الصـَلة والسـَلم ّل

يلتفت ،ثم يدعو عليه فتسيخ قوائم فرسه فـي اْلرض ،إنـه التفـويض الكامـل وتسـليم اْلمـر

هلل رب العالمين  ،هذا مع عدم إهمال اْلسباب فيما يستطيعه اإلنسـان ،فـالنبي  خطـط

فأحســن التخطــيط ،وبــذل جهــده فــي إخفــاء نفســه ومــن معــه عــن كفــار قـريش ومطــارداتهم،
وأعد العدة لهذا السفر الطويل ،من راجلة وزاد ،ثم ترك بعد ذلك أمره إلى هللا وأوكل نفسـه
إليه ،ولذا كان النصر مـن هللا حليفـه ،وهـذا يـذكرنا بقيمـة قولـه صـلى هللا عليـه وسـلم" :لـو

أنكم تتوكلون على هللا حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا"
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المسجد والدور الحقيقي :

ويواصــل النبــي  ســيره حتــى يصــل إلــى المدينــة ،فيبــدأ ببنــاء المســجد وعمارتــه لعلمــه أن
المسجد لم يوجد في اإلسَلم ْلداء الصـَلة فقـط ،وإنمـا هـو مدرسـة المجتمـع الحقيقـة وهـو
نقطة اّلنطَلق لتبليغ ديـن هللا ،وهـو مركـز الدولـة اإلسـَلمية السـائرة علـى نهـج هللا ،فـأين

أغنيــاء المســلمين عــن هــذه الحقيقــة ،وأيــن العلمــاء والمســؤولون عــن هــذا اْلمــر المهــم فــي
حيــاة المجتمعــات ،لمــاذا أصــبحت المســاجد مهملــة ،وإذا اعتنــي بهــا فمــن أجــل الصــلوات

فقط ،وّل دور لها بعد ذلك في حياة المسلمين.

تلــك وقفــات سـريعة ينبغــي التريــث عنــدها والنظــر فيهــا بعــين البصــيرة  ،ومحاولــة تطبيقهــا

على واقعنا لنحاول إصَلح ما يمكن إصَلحه من حالنا وحال أمتنا.
ــــــــــــ
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الهجرة النبوية  ..دروس وعبر ..ومعجزات حسية
بغداد ـ طالب حنويت :

لم تكن الهجـرة النبويـة فـي الحـس اّلسـَلمي مجـرد نجـاة مـن عـدو ،او هـروب مـن محنـة،
لقد كانت الهجرة فاتحة تاريخ جديد وكانت بالنسبة للمسلمين فـي اّلرض ،ابتـداء وجـودهم

وتاريخهم فصار التاريخ الهجري ،المبتدأ في هجرة الرسول صلى هللا عليـه والـه وسـلم هـو
سمة هذه اّلمة على مدار القرون وبه ومن خَلله تعرف.

وكانــت الهج ـرة مــن مكــة المكرمــة الــى المدينــة المنــورة اعظــم حــدث حــول مجــرى التــاريخ،

وغير مسير الحياة ومناهجها التـي كانـت تحياهـا ،وتعـيش محكومـة بهـا فـي صـور قـوانين

ونظـ ــم واع ـ ـراف وعـ ــادات واخـ ــَلق وسـ ــلوك لَلف ـ ـراد والجماعـ ــات وعقائـ ــد وتعبـ ــدات وعلـ ــم،

ومعرفة ،وجهالة وسفه  ،وضَلل وهدى  ،وعدل وظلم .

وفي هجرة النبي صلى هللا عليه والـه وسـلم وقعـت معجـزات حسـية  ،وهـي دّلئـل ملموسـة

على حفظ هللا ورعايته لرسوله ومن ذلـك نسـيج العنكبـوت علـى فـم الغـار ،ومنهـا مـا جـرى

لرسول هللا مع ام معبد وما جرى له مع سراقة ووعده اياه بان يلبس سواري كسـرى ،فعلـى
الدعاة ان ّل يتنصلوا من هذه الخوارق ،بل يـذكروها مـا دامـت ثابتـة بالسـنة النبويـة ،علـى

ان ينبهوا الناس على ان هذه الخوارق هي من جملة دّلئل نبوته ورسالته صلى هللا عليـه

واله وسلم .

وما اروع ان تقف لحظات تنظر في دروس الهجرة النبوية الشريفة مـن مكـة المكرمـة الـى
المدينة المنورة وننظر بعمق في فصول الهجرة ودروسها ،ونتعلم منها جوانب مضيئة من

حيــاة رســول هللا والــذي لــم يخــرج مــن مكــة مهــاج ار الــى المدينــة اّل بعــد ان اذن لــه هللا عــز
وجل بذلك ،وبعد ان صبر وتحمل واحتسب وعانى ماعاناه من البَليا والرزايا واّلذى من

اهله وذويه ،ثم ممن حوله من الذين كرهوا ان تظهر كلمة هللا عز وجـل وان تكـون كلمتـه
سبحانه وتعالى هي العليا ،وكلمة الذين كفروا هي السفلى.
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ومــن ينظــر فــي قضــية الهج ـرة النبويــة الش ـريفة يَلحــظ ان الرســول  كــان متعلقــا بمكــة
المكرمــة .هــذه المدينــة الطيبــة الطــاهرة ،وقــد احبهــا وولــد فيهــا ،وعــاق ونشــأ وترعــرع فيهــا
ونــزل عليــه الــوحي مــن هللا فــي غــار حـراء بهــذه المدينــة  ،والتــي قــال فيهــا رســول هللا وهــو

يخرج منها مهاج ار قولته المشهورة” اللهم اخرجتني من احب البقاع الي فأسكني في احـب

البقاع اليك “.وّل شك ان الحبيب صلى هللا عليه واله وسلم قد اكرمه هللا بالهجرة من حرم
الــى حــرم وكــَل المــدينتين ذات فضــل وبركــة وهمــا احــب المــدن الــى هللا تعــالى ،ثــم الــى
رسوله ،ففي اّلولى كانت نشأته  ،والثانية كانت اليها الهجرة وفيها مضجعه اّلخير .وقـد

اختار هللا اّلولى مكانا لبيته والثانية لمسجد رسـوله فحـددهما وعينهمـا وامـر النـاس بـالحج

الــى اّلولــى وبــالهجرة الــى الثانيــة فكانــت فــي حياتــه صــلى هللا عليــه والــه وســلم قبــل الفــتح
واجبة وصارت بعده مندوبة  ،دعا لَلولى ابـراهيم عليـه السـَلم ،وللثانيـة اكـرم ولـده صـلى

هللا عليــه والــه وســلم وجعــل القلــوب تهــوي اليهمــا .ومكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة مــدينتان

ضوعف اجر الصَلة فيهما ،وشـد الرحيـل اليهمـا ،وفـي مـاء اّلولـى وتـراب الثانيـة وتمرهـا

الشــفاء وبعــض اجزائهــا مــن الجنــة ،ويــئس الشــيطان ان يعبــد فيهمــا  ،وجعــل رزقهمــا مــن

ثمرات اّلرض ،وحرم دخول الكفار اليهما ،ومنع الدجال منهما ،وجعلهما هللا تعالى حرمـا
آمنا ،فحرم الصيد وتنفيره فيهما وحرم قطع الشجر والكـأل والتقـاط لقطتهمـا وحمـل السـَلح

للقتال وسفك الدماء فيهماّ ،ل يختلى خَللهما  ،وّل ينفر صيدهما  ،وّل تلتقط لقطتهما .

للملحــد فيهمــا اشــد العقوبــة ولمــن اذى اهلهمــا النكــال ،وهمــا اخــر الــبَلد حــرم علــى غيــر
المسلمين غزوهما ومنعهما من الجبابرة .

ومن القضايا المهمة التي ّلبد ان نتدبرها في قضية الهجرة ان الرجال الذين هاجروا معه

والنس ــاء ال ــذين تبع ــوهم عل ــى ال ــرغم م ــن انه ــم ك ــانوا قل ــة وض ــعفاء اّل انه ــم ك ــانوا اقوي ــاء

بايمــانهم وصــبرهم واحتســابهم  .وقــد اعــانهم هللا واكــرمهم وكــرمهم ورفــع شــأنهم .ومــع قــدوم
العــام الهجــري الجديــد يعــيش العــالم اّلســَلمي فــي منــال روحــي متميــز مــع الــذكرى التــي

تمثله ــا الهجـ ـرة النبوي ــة الشـ ـريفة وم ــا تض ــمنته م ــن دروس وعب ــر متج ــددة تمث ــل ام ــَل ف ــي

الخــروج مــن هــذا الواقــع اّللــيم الــى اوضــاع اخ ـرى افضــل تمتــد اثارهــا لتشــمل كــل ن ـواحي
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حيــاة المســلمين ،وهــذه المناســبة هــي بمثابــة موســم يتكــرر كــل عــام وهــي مناســبة للتأمــل
والتدبر والوقوف مع الـنفس حيـث تمـر علـى الخـاطر هـذه التـأمَلت فـي الـنفس اّلنسـانية،

وه ــي ف ــي حال ــة الص ــحة النفس ــية او اّلض ــطراب النفس ــي ..فاّلس ــَلم دي ــن حي ــاة يض ــمن
التوازن بين الدنيا واّلخـرة ويهـتم المنظـور اّلسـَلمي بالجوانـب الروحيـة والماديـة فـي حيـاة
اّلنســان  .ويضــمن تحقيــق الت ـوازن بينهمــا .وتركــز تعــاليم الــدين اّلســَلمي علــى التنشــئة
الس ــوية لَلنس ــان وغ ــرس الق ــيم واّلخ ــَلق القويم ــة الت ــي تحق ــق الس ــلوك الس ــوي واّلتـ ـزان

النفســي ،فالمســلم يجـب ان يــؤمن بــاهلل وبالقــدر خيـره وشـره ويجــب ان يعبــد هللا ويــذكره فــي
كــل المواقــف .ان رســول هللا يعلمنــا الــدروس فــي هجرتــه ولــذلك فقــد حــرص عليــه الصــَلة

والســَلم فــي الحــديث الصــحيح ان يؤكــد علــى قضــية هامــة” علــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء
ال ارشــدين مــن بعــدي “ ّلنــه القــدرة وّلنــه اّلســوة وّلن هـؤّلء الرجــال اخــذوا عنــه ،وهــذا رب

العــالمين يأمرنــا بطاعتــه” مــن يطــع الرســول فقــد اطــاع هللا “ ويقــول عــز وجــل” اطيعـوا هللا
واطيعوا الرسول “ ثـم يجعلـه القـدوة واّلسـوة” لقـد كـان لكـم فـي رسـول هللا اسـوة حسـنة لمـن
كان يرجو هللا واليوم اّلخر “.ومـن الواجـب هنـا ان نحـرص كـل الحـرص علـى ان نسـتفيد
من هذه المناسبة ونعود الى هللا ونتوب توبة نصوحة  ،فهذا رسول هللا في غمار المعارك
يثوب الى هللا ويستغفر هللا ويلجأ الى هللا بالـدعاء ويعلمنـا ان نعـود الـى هللا عـز وجـل وان

العــودة الــى هللا والتوكــل عليــه واّليمــان الكامــل والصــادق بــان اّلمــور كلهــا بيــد هللا ،وان
نتعلم ونحـن نتـابع هـذه الـدروس واّلحـداث ان الحـب لرسـول هللا يبـدأ مـن اّلتبـاع واّللتـزام

بكــل مــا جــاء بــه الرســول وهــذا التوجيــه الربــاني الواضــح فــي ان حــب هللا عــز وجــل يبــدأ

ويتحقق باتباع الرسول الكريم والنبي العظيم صلى هللا عليه واله وسلم .
ــــــــــــ
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كتب فتح هللا كولن

الهجرة النبوية

الهج ـرة رحلــة لغايــة مقدســة ولهــدف جليــل وكبيــر ...ومثــل هــذه الهج ـرة ترمــي إلــى تحقيــق
مثــل هــذا الهــدف بمـ ِـد وتقويــة مــن العقيــدة والعاطفــة والفكــر وتغذيــة وعــون منــه .وبمقــدار
درجــة اإلخــَلص فــي هــذه الهج ـرة وعمقهــا ،تكــون مســاوية ومعادلــة لســياحة اإلنســان فــي

السماء .وقد ُش ِرف فخـر اإلنسـانية بهـاتين السـياحتين ،السـماوية منهـا واْلرضـية .السـياحة
اْلولــى كانــت خاصــة بــه وغيــر متاحــة ْلحــد غي ـره .أمــا الثانيــة فهــي طريــق واســعة باقيــة
ومفتوحة للجميع حتى يوم القيامـة فـي شـروط خاصـة ومعلومـة ...طريـق واسـعة ومضـيئة

مشــى عليهــا مئــات اآلّلف مــن النــاس قبــل بعثــة شــمس ســماء النبــوة وقمرهــا .وّل شــك أن

أكثــر هــذه الهجـرات المباركــة فضــَل ،وأكثرهــا دويــا فــي ســمع الــزمن ،هــي الهجـرة التــي قــام
بها فخر اإلنسانية الصادق المصدوق صلى هللا عليه و سلم مع أصحابه الصـديقين .لقـد

تحمل الرسول الكريم كل صـعاب الهجـرة -التـي جـاء اْلمـر بهـا مـن فـوق سـبع سـماوات-
مــن أجــل العثــور علــى معــاونين مخلصــين ْلصــحابه الك ـرام اْلوفيــاء ،وعلــى مــوطئ قــدم
أمين وراسخ ليؤسس هناك دولته ،ويقيم الجسور للناس ليوصلهم إلى رحاب ديـن عـالمي،

له أبعاد عديدة ومتداخلة وعميقة ،ويملك قابلية إنشاء تاريخ جديد ومدنية جديدة.

الخطة والمشروع واسع سعة السماء ،والمسافة بـين المبـدأ والنتيجـة والهـدف مسـافة هائلـة.
ففــي هــذه الطريــق الطويلــة احتشــدت الشــياطين والعفاريــت علــى طولهــا مــن أولهــا آلخرهــا،

وفــارت فــي كــل جانــب منهــا مشــاعر الســوء والشــر ،وأوقــدت فــي كــل منحنــى منهــا ني ـران

للفــتن .أجــل! ..فعلــى الــرغم مــن جميــع هــذه الظــروف الســلبية كــان هنــاك منبــع قــوة كانــت
كافية لملء القلوب باْلمـل واّلنشـراح واّلطمئنـان ،ففـي كـل قلـب ،وعلـى كـل لسـان كانـت
هناك جملة واحدة تتكـرر (حسـبنا هللا ونعـم الوكيـل) .فكـل مـنهم قـد توكـل علـى هللا واسـتند

إليه وإلى توفيقه ،وبدأ رحلته في هذا الدرب الطويل ...بدأ رحلتـه فـي هـذا الـدرب دون أن
ينظر إلى ورائه ،ودون أن يهمل من يمشي وراءه.
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ف ــي تل ــك اْلي ــام كان ــت جمي ــع الط ــرق تج ــرب م ــع كف ــار مك ــة وطغاته ــا ،ويس ــتعان بجمي ــع

الحلــول الممكنــة .ولكــن رجــال الــدعوة ه ـؤّلء النــاذرين أنفســهم لوظيفــة الــدعوة إلــى هللا لــم

يجـدوا أي تجـاوب ،ولـم يكـن هنـاك أي وجـه للمقارنــة بـين مـا صـرف مـن عمـل ومـن جهــد
وبين ما تم التوصل إليه من نتائج .وهذه الحقيقة هي التي دفعت بصاحب الرسالة صلى

هللا عليــه و ســلم الم ـرتبط بكــل كيانــه بالــدعوة إلــى هللا ،إلــى البحــث عــن أنــاس وعــن أق ـوام

آخ ـرين خــارج مكــة إليصــال كلمــة هللا إلــيهم .وكانــت رحلــة الطــائف أول تجربــة فــي هــذا

المجال .وعلى الرغم من آّلم هـذه الرحلـة ومضـايقاتها فقـد رجـع إلـى مكـة مهمومـا ،ولكـن

دون فقد آمالـه ،ومـع سـلوة اهتـداء شـخص واحـد .ثـم أعقبتهـا بيعـة العقبـة السـرية فـي جبـل

"منى" الشامخ ،التي تم فيها البحث عن جيل النور ،وعن الصدور المفتوحة للهداية .كان

من الصعب حدس مـن سـيكون أصـحاب هـذه القلـوب المؤمنـة ،ولكـن تبـين فيمـا بعـد أنهـم
ســتة مــن المحظــوظين مــن أهــل "يثــرب" .لقــد أصــبح ه ـؤّلء الســتة المحظوظــون الوســيلة

اْلول ــى وواس ــطتها ف ــي ي ــد النب ــوة لتغيي ــر وجه ــة اإلنس ــانية وق ــدرها الس ــيء .وك ــل م ــا ك ــان
معروفا آنذاك حول المخلص اْلبدي لإلنسانية هو ما كانوا يسمعونه أحيانا من اليهود:

"إن هللا سيبعث نبيا من بني إسرائيل هو خاتم اْلنبياء ،وأن اليهود سيجتمعون تحت رايتـه

وسيســودون جميــع اْلمــم" .صــحيح أن هــذه اْلمنيــة لــم تــنفعهم كثي ـرا ،ولكنهــا كانــت كافيــة

إلشعال فتيل حب الحقيقة في صدور أهل يثرب وتوجيههم الوجهة الصحيحة .كانت هـذه

المعلومــات البســيطة فــي ذلــك الــزمن بمثابــة لــب حقيقــة كبيـرة وجوهرهــا .وعنــدما آن اْلوان

المناسب فاز أهل يثرب بلقب "اْلنصار" ،هذا اللقب الجليل الذي سـيبقى إلـى يـوم القيامـة

مفخرة لهم ،وتاجا على ر وسهم ،وفازوا بنعمة الدنيا واآلخرة.

أعقــب هـؤّلء المحظــوظين الســتة فيمــا بع ـد عش ـرة آخــرون .وبعــد ســنة واحــدة آمــن ســبعون

منهم -بينهم عدد من النساء -وأقروا برسالته ثم دعوه إلى يثرب بعد اجتمـاعهم بـه صـلى
هللا عليــه و ســلم فــي مكــان آمــن .كــانوا جــادين فــي دعوتــه إلــى مــدينتهم ،لقــد قبلـوا كــل مــا

جــاء بــه ،وعاهــدوه علــى أن يمنعــوه ممــا يمنعــون بــه أنفســهم ونســاءهم وأوّلدهــم .لقــد قبلــوه
ومهجه ــم .ومقاب ــل ه ــذا ك ــان هللا
وض ــموه إل ــى ص ــدورهم ،وعاه ــدوه أن يص ــونوه ب ــأرواحهم ُ
238
This file was downloaded from QuranicThought.com

تعــالى يعــدهم بالجنــة .تمــت البيعــة التــي رضــي عنهــا رســول هللا صــلى هللا عليــه و ســلم

ورضي عنها اْلنصار ،وفتحت "يثرب" أبوابها للمهاجرين على مصاريعها.

بــدأت مكــة تفــرغ تــدريجيا ،فهنــاك كــل يــوم ثَلثــة أو أربعــة مــن أهلهــا يتركهــا ويهــاجر إلــى
"يثــرب" إمــا خفيــة أو علنــا .وبــدأت عمليــة الهج ـرة ومــا حفتهــا مــن تضــحيات ،ومــا قــام بــه

اْلنصار من إيثار ،ترسم لوحات مضيئة .وتحولت ظاهرة الهجرة إلى شيء سماوي يشبه

عمليــة المعـراج ،فكأنهــا ســياحة المَلئكــة فــي عـوالم خلــف المكــان والزمــان .وكانــت القافلــة
اْلخيرة لهذه الرحلة السماوية على اْلرض من نصيب صاحب القافلة اْلخيـرة فـي موكـب

النب ــوة .وعل ــى قاع ــدة "اْلج ــر عل ــى ق ــدر المش ــقة" وك ــذلك عل ــى قاع ــدة "أش ــد الن ــاس ب ــَلء

اْلنبياء "...فقد حفت أكثر أنواع المكاره واْلخطار بهجرتـه صـلى هللا عليـه و سـلم ،ولكنـه
تجــاوز جميــع أوديــة المــوت المرعبــة ،ووصــل إلــى البلــدة المنــورة بفضــل تفــويض أمـره إلــى
هللا ،وتوكلــه عليــه ،واستســَلمه لــه .وصــل إلــى المدينــة دون أن يصــيبه مكــروه مــن قبــل
ُس ـراقة ،ومــا كــان يعتمــل فــي صــدره مــن أفكــار ســوداء ،وّل أي خطــر مــن المخــاطر التــي

كانت موجودة داخـل وخـارج غـار ثـور ،وّل مـن أذى قطـاع الطـرق واللصـوص الموجـودين

في الطريق .أصبح سراقة صديقا ومرشحا ْلن يكون صحابيا ،وتعرف ُبرْيدةُ مع أصدقائه
باإلســَلم .أمــا فخــر الكائنــات ووردة الجزي ـرة العربيــة فقــد كــان يواصــل طريقــه إلــى بلدتــه

الجديدة وهو ِ
يحول طريقه المحفوف بالمخاطر إلى بساتين وحدائق.

وبينما كان بعض أهل مكة ممن يقطر الدم من أفكارهم ومـن مشـاعرهم يكـادون أن يجنـوا

من الحقد والكره إلى درجـة السـعار ،كـان رسـول هللا صـلى هللا عليـه و سـلم يـدخل "يثـرب"

في ظل الفرح العامر ْلهلها وهم ينشدون:

طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا هلل داع

وفــي الموضــع الــذي توجــد فيــه القبــة الخضـراء حاليــا أقــام الرســول صــلى هللا عليــه و ســلم
مســكنه المبــارك ،كمــا بنــى مســجده بجـوار بيتــه ،فكــان بيتــه ومســجده المباركــان متــداخَلن

ويتنفســان الجــو العطــر المبــارك نفســه .ثــم بــدأ ينفــث فيمــا حواليــه الحيــاة بــالوحي وبالرســالة

اإللهية وبإلهام روحه ...فد ْينا نبع الحياة هذا ،ومن بلغه ونفثه ونشره بأرواحنا وأنفسنا.
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كان آدم عليه السَلم قد بدأ رحلة هجرته الطويلة من الجنة إلى اْلرض ،لكـي يصـل إلـى

اْلفق الواسع للحياة اْلخروية التي يشـير إليهـا معنـى وروح الهجـرة .أمـا نـوح عليـه السـَلم

فقـد تحمــل أعبــاء السـياحة فــي البحــار إضــافة إلـى ســياحته فــي البـر .وتجــول إبـراهيم عليــه
السَلم في أقطار بابـل والحجـاز وأرض كنعـان دون أن يفتـر .وانتقـل موسـى عليـه السـَلم
مــن بيــت والدتــه إلــى قصــر فرعــون ،ثــم مــن مصــر إلــى اْليكــة ذهابــا وإيابــا مـرات عديــدة.
ومر السيد المسيح عليه السَلم من جميع الجسور التي مر عليهـا اْلنبيـاء السـابقون .أمـا

حواريو عصر النبوة فقد نظموا كوادر اإلرشاد وقوافلها إلى جميع أرجاء العالم.

وإذا أتين ــا إل ــى حـ ـواريي عصـ ـرنا الح ــالي فق ــد انتش ــروا ف ــي الجه ــات اْلرب ــع ل ــألرض وه ــم

يســتخدمون الوســائل العصـرية ويبلغــون فكــرهم وهــم يــرددون اآليــة الكريمــة? :ومـ ْـن يهـ ِ
ـاج ْر
ُ
ـاج ار ِإلــى هللاِ
ِفــي س ـِب ِ
ـر وســعة ومـ ْـن ي ْخــرْج ِمـ ْـن ب ْيِتـ ِـه مهـ ِ
يل هللاِ ي ِجـ ْـد ِفــي اْل ْر ِ
ض ُمراغمــا كِثيـ ا
ُ
ُ
ـور رِحيمــا? (النســاء.)4 :
ورُســوِل ِه ثُــم ُي ْد ِرْكـ ُـه اْلمـ ْـو ُت فقـ ْـد وقــع أ ْجـ ُـرهُ علــى هللا وكــان هللا غُفـ ا

وبفضل هجرتهم هذه سيصل صوت القرآن إلى العديد مـن النـاس ،وسـينفتح أمـام بعضـهم
سبل اإليمان ،وأمام البعض اآلخر سبل تأسيس الصداقة والتفاهم والحوار.

أجل! ..سيقوم هؤّلء الحواريون بنفث الصدى المنعكس من غـار حـراء علـى قلـوبهم علـى

من حولهم في كل مكان يحلون فيه ،ويرشدون القلوب المتخدرة باليأس إلـى طـرق تحريـك

هــذه القلــوب وإحيائهــا مــن جديــد ،وإيصــال الهبــات والــنعم اإللهيــة إلــى الجميــع عــن طريــق

العقل والمنطق .ورفع الموانع والعوائق الموجودة بين القرآن والقلوب منهين بـذلك ف ارقـا دام
عــدة عصــور ،ومحققــين بــذلك اللقــاء الكبيــر .وهــم علــى وعــي بــأن نشــاطهم هــذا إنمــا هــو
ســباق فــي مجــال اإليمــان والعشــق والشــوق ،وأنهــم بقيــامهم بتعلــيم الصــغار الــذين اســتولى

اليــأس والخــوف والضــعف علــى قلــوبهم ينقــذونهم مــن الجــو الضــيق والخــانق لهــذه الحيــاة
الفانية ،ويدلونهم على طرق الوجود الحقيقي والحر،

الهجرة النبوية إلى المدينة

بينما ينظر البعض إلى الهجرة كذكريات عطرة تتجدد كل عـام  ،يـرى الحكمـاء وأصـحاب
العقول الراجحة في هذا الحدث نص ار ُيضـاف إلـى رصـيد الجماعـة المؤمنـة  ،وهروبـا مـن
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حياة الظلم واّلستعباد  ،إلى الحياة الحرة الكريمة  ،وبداية مرحلـة جديـدة مـن الصـراع بـين

اإلسَلم والكفر  ،والحق والباطل  ،حتى صار تاريخا للمسلمين يؤرخون به أحداثهم .

وللوقــوف علــى أهميــة الحــدث  ،واستشــعار أبعــاده  ،يجــدر بنــا أن نعــود إلــى الــوراء بضــعة

عشر قرنا من الزمان  ،وتحديـدا فـي العـام الثالـث عشـر مـن البعثـة  ،حـين نجحـت جمـوع

المــؤمنين فــي الخــروج مــن مكــة  ،واســتطاعت أن تتغلــب علــى المصــاعب والعقبــات التــي
زرعته ــا قـ ـريش للحيلول ــة دون وص ــولهم إل ــى أرض يث ــرب  ،ليج ــدوا إخـ ـوانهم اْلنص ــار ق ــد

اســتقبلوهم ببشاشــة وجــه ورحابــة صــدر  ،وفتح ـوا لهــم قلــوبهم قبــل بيــوتهم  ،ممــا كــان لــه
أعظ ــم اْلث ــر ف ــي نفوس ــهم  ،ول ــم يب ــق ف ــي مك ــة س ــوى نف ــر قلي ــل م ــن الم ــؤمنين م ــا ب ــين

مستضعف ومفتون ومأسور .

وهنــا أحســت ق ـريش بالمخــاطر التــي تنتظــرهم  ،وأدركــت أنهــا لــن تســتطيع تــدارك الموقــف

وإعادة اْلمور إلى نصابها إّل بالوقوف بأي وسيلة دون إتمام هجرة النبي .-  -

ونتيجة لذلك  ،كانت المؤامرات تدور في الخفاء للقضـاء علـى النبـي  ، -  -ففـي يـوم

المثلــى
الخمــيس مــن شـهر صــفر اجتمــع المشــركون فــي دار النــدوة وتشــاوروا فــي الطريقــة ُ
لتحقيق مقصودهم  ،فمن قائل بضرورِة قتله عليه الصَلة والسـَلم والـتخلص منـه  ،وآخـر
بحبسه وإحكام وثاقه  ،وثالث بنفيه وطرده  ،حتى اتفقت اآلراء على قتلـه  ،ولكـن بطريقـة

ت ْعجز بنو هاشم معهـا عـن أخـذ الثـأر  ،وذلـك بـأن تختـار قـريش صـفوة فتيانهـا مـن جميـع
القبائل فيقوموا على النبي  -  -قومـة رجـل واحـد ويقتلـوه  ،ليتفـرق دمـه بـين القبائـل ،
وفــي هــذه الحالــة لــن تســتطيع بنــو هاشــم أن تقاتــل ســائر النــاس  ،ولــن يبقــى أمامهــا ســوى

خيار واحـد هـو قبـول الديـة  ،وصـدق هللا عزوجـل إذ يقـول  { :وإذ يمكـر بـك الـذين كفـروا
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر هللا وهللا خير الماكرين } ( اْلنفال 30 :

).

ولــم تكــن ق ـريش لــتعلم أن هللا ســبحانه وتعــالى أذن لنبيــه بــالهجرة إلــى المدينــة  ،فبينمــا هــم
يبرمــون خطــتهم ويحيكــون م ـؤامرتهم كــان النبــي  -  -قــد اســتعد للســفر  ،وانطلــق إلــى
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بيــت أبــي بكــر رضــي هللا عنــه فــي وقــت الظهيـرة متخفيــا علــى غيــر عادتــه  ،ليخبـره بــأمر

الخروج .

وخشي أبـو بكـر رضـي هللا عنـه أن ُيحـرم شـرف هـذه الرحلـة المباركـة  ،فاسـتأذن النبـي -
 - في صحبته فأذن له  ،فبكى رضي هللا عنه من شدة الفـرح ،وكـان قـد جهـز راحلتـين

اســتعدادا للهج ـرة  ،فلمــا أعلمــه النبــي -  -بقــرب الرحيــل قــام مــن فــوره واســتأجر رجــَل
مشركا من بني الديل ُيقـال لـه عبـد هللا بـن أُريقـط  ،ودفـع إليـه الـراحلتين ليرعاهمـا  ،واتفقـا
على اللقاء في غار ثور بعد ثَلث ليال  ،في حين قامت عائشة وأختها أسماء رضي هللا

عنهما بتجهيز المتاع والمؤن  ،ووضـعا السـفرة فـي وعـاء  ،وشـقت أسـماء نطاقهـا نصـفين
السفرة بنصفه وقربة الماء بالنصف اآلخر  ،فسميت من يومها بذات النطاقين .
لتربط ُ
وتسـارعت اْلحـداث  ،وحانـت اللحظـة المرتقبــة  ،وانطلـق النبـي -  -متخفيـا إلـى بيــت
أبي بكر رضي هللا عنه  ،وكان الميعاد بينهما ليَل  ،فخرجا من فتحة خلفية في البيـت ،

وفي الوقت ذاته أمر النبي  -  -علي بن أبي طالب رضي هللا عنـه بـأن يتخلـف عـن

السفر ليؤدي عنه ودائع الناس وأماناتهم  ،وأن يلبس بردته ويبيت في ف ارشـه تلـك الليلـة ؛

من أجل إيهام قريش .

ونجح النبي  -  -وصاحبه في الفـرار مـن بـين أيـديهم  ،ولـم يكشـتفوا اْلمـر إّل عنـدما

فجـن
أصبح الصباح وخـرج علـيهم علـي رضـي هللا عنـه وهـو ّلبـس بـردة النبـي ُ ،-  -

جنــونهم  ،وأحــاطوا بــه يســألونه عــن النبــي  -  -وهــو يتظــاهر بالدهشــة وعــدم معرفتــه
بمكانــه  ،وانطلقــت ق ـريش مســرعة إلــى بيــت أبــي بكــر الصــديق رضــي هللا عنــه ْ ،لنهــم
يعلمــون أنــه صــاحبه ورفيــق دربــه  ،وّلبــد أن يصــلوا مــن خَللــه إلــى معلومــة تقــودهم إلــى

وجهته  ،إّل أنهم فوجئوا برحيله هو اآلخر  ،فساءلوا أسماء عن والـدها  ،فأبـدت جهلهـا ،

فغضب أبو جهل لعنه هللا ولطمها لطمة أسقطت الحلي من أذنها .

وبدأت محاوّلت المطاردة للنبي  ،-  -فقاموا بمراقبة جميع منافـذ مكـة مراقبـة دقيقـة ،
وأعلنوا بين أفراد القبائل جائزة ثمينة لمن يأتي بـه حيـا أو ميتـا  ،وأرسـلوا كـل مـن لـه خبـرة

بتتبع اآلثار  ،وانطلقت جموعهم شماّل علهم يقفوا له على أثر .
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وخالف النبـي  -  -بذكائـه وحنكتـه كـل توقعـاتهم  ،فلـم يتجـه صـوب المدينـة مباشـرة ،

بل ذهب إلى جهة الجنوب حتـى بلـغ جـبَل وعـ ار ُيقـال لـه " جبـل ثـور "  ،يوجـد فـي أعـَله
غار يصعب الوصول إليه  ،ويمكنهم المكوث فيه إلى أن يهدأ الطلب .

وقـادت الجهــود قريشـا إلــى غـار ثــور  ،وصـعدوا إلــى بـاب الغــار  ،وبـات الخطــر وشــيكا ،

وبلغــت أص ـواتهم ســمع أبــي بكــر فقــال رضــي هللا عنــه  " :يــا رســول هللا  ،لــو أن أحــدهم
نظر إلى قدميـه ْلبصـرنا "  ،فأجابـه الرسـول  -  -إجابـة الواثـق المطمـئن بموعـود هللا

 ( :ي ــا أب ــا بك ــر  ،م ــا ظن ــك ب ــاثنين هللا ثالثهم ــا ؟ )  ،وص ــدق ظن ــه برب ــه  ،ف ــإن قريش ــا

استبعدت وجود النبي  -  -في هذا المكان  ،و انصرفت تجر أذيال الخيبة .

وأقــام النبــي -  -فــي الغــار ثــَلث ليــال  ،وكــان عبــدهللا بــن أبــي بكــر رضــي هللا عنهمــا
يأتي كل يوم ليبلغهما أخبار قريش  ،و عامر بـن فهيـرة يـأتي باْلغنـام ليشـربا مـن لبنهـا ،

ويخفــي آثــار عبــدهللا بــن أبــي بكــر  ،حتــى جــاء عبــدهللا بــن أريقــط فــي الموعــد المنتظــر ،

ومعه رواحل السفر .

وفي ليلة اإلثنين من شهر ربيع اْلول انطلق الركـب إلـى المدينـة متخـذا طريـق السـاحل ،

وظلوا يسيرون طيلة يومهم  ،و أبو بكر رضي هللا عنه يمشي مرة أمـام النبـي ، -  -

ومرة خلفه  ،ومرة عـن يمينـه  ،ومـرة عـن يسـاره  ،خوفـا عليـه مـن قـريش  ،حتـى توسـطت
الشمس كبد السماء  ،فنزلوا عند صخرة عظيمة واسـتظلوا بظلهـا  ،وبسـط أبـو بكـر رضـي

هللا عنــه المكــان للنبــي  -  -وســواه بيــده لينــام  ،وبينمــا هــم كــذلك إذ أقبــل غــَلم يســوق

غنمــه قاصــدا تلــك الصــخرة  ،فلمــا اقتــرب قــال لــه أبــوبكر رضــي هللا عنــه  :لمــن أنــت يــا
غَلم ؟  ،فقال  :لرجل من أهل مكة  ،فقال له  :أفي غنمك لبن ؟  ،فقال  :نعم  ،فحلب

للنبي -  -في إناء  ،فشرب منه حتى ارتوى .

وفــي هــذه اْلثنــاء اســتطاع أحــد المشــركين أن يلمــح النبــي  -  -مــن بعيــد  ،فــانطلق
مســرعا إلــى س ـراقة بــن مالــك وقــال لــه  :يــا س ـراقة  ،إنــي قــد أريــت أناســا بالســاحل  ،وإنــي

ْلظــنهم محمــدا وأصــحابه  ،فعــرف سـراقة أنهــم ُهــم  ،ولكنــه أراد أن ُيقنــع الرجــل بأنــه واهــم
حتى يفوز بالجائزة وحده  ،ولبث سراقة في المجلس ساعة حتى ّل يثير انتبـاه مـن معـه ،
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ثــم تســلل مــن بيــنهم وأخــذ فرســه ورمحــه وانطلــق مســرعا  ،فلمــا دنــا مــنهم عثــرت بــه فرســه

حتــى ســقط  ،فتشــاءم مــن ســقوطه  ،وعــاد مـرة أخــرى وامتطــى فرســه وانطلــق  ،فســقط مـرة
ثاني ــة وتع ــاظم ش ــؤمه  ،لك ــن رغبت ــه ف ــي الف ــوز بالج ــائزة أنس ــته هواجس ــه ومخاوف ــه  ،ولم ــا

اقت ــرب م ــن النب ــي  -  -غاص ــت ق ــدما فرس ــه ف ــي اْلرض إل ــى ال ــركبتين  ،وتص ــاعد
الـدخان مــن بينهمــا  ،فعلــم أنهــم محفوظــون بحفــظ هللا  ،فطلــب مــنهم اْلمــان وعاهــدهم أن

يخفي عنهم  ،وكتب له النبي  -  -كتاب أمان ووعـده بسـوار ْي كسـرى  ،وأوفـى سـراقة
بوعده فكان ّل يلقى أحدا يبحث عـن النبـي -  -إّل أمـره بـالرجوع  ،وكـتم خبـرهم حتـى

وصلوا إلى المدينة .

وفي طريقهم إلى المدينة نزل الرسول -  -وصاحبه بخيمة أم معبد  ،فسأّلها إن كان
عندها شيء من طعام ونحوه  ،فاعتذرت بعدم وجود شيء سوى شـاة هزيلـة ّل تـدر اللـبن

 ،فأخــذ النبــي -  -الشــاة فمســح ضــرعها بيــده ودعــا هللا أن يبــارك فيهــا  ،ثــم حلــب فــي

إناء  ،وشرب منه الجميع  ،وكانت هذه المعجزة سببا في إسَلمها هي وزوجها .

وانتهــت هــذه الرحلــة بمــا فيهــا مــن مصــاعب وأحــداث  ،ليصــل النبــي -  -إلــى أرض
المدينة  ،يستقبله فيها أصحابه الذين سبقوه بالهجرة  ،وإخوانه الـذين أعـدوا العـدة لضـيافته

في بلدهم  ،وتلك وقفة أخرى .

ــــــــــــ
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الهجرة النبوية االنتصار والسالم والحق
بقلم :محمود عثمان

لقد كانت هجرة الرسول -صلى هللا عليه وسلم -من مكة إلى المدينـة ثـورة علـى الضـعف
والكبت ،وانتفاضة على تحكم الباطل ،وتضحية براحة اإلنسان المستقر في بلده بين أهلـه

وعشــيرته ،إلــى حيــث يقــيم فــي مكــان غريــب عنــهّ ،ل يعلــم حقيقــة مصــيره فيــه ،والهج ـرة
كانت تضحية بكل ما يملكه المسلم من مال ،وما يتمتع به من جاه وسلطة ،كل ذلك في
سبيل اّلنتصار على شهوات النفس اْلمارة بالسوء ،والجهر بالحق الـذي عرفـه وآمـن بـه،

وأحس بالسعادة الحقيقية لمعرفته فكانت الهجرة حجر الزواية ّلنتصار الدعوة اإلسَلمية.

لق ـد أصــبحت هج ـرة النبــي -صــلى هللا عليــه وســلم -نجمــا يتــألق فــي ســماء مجــد اّلســَلم

والمس ــلمين ،وس ــتظل درة ف ــي جب ــين ت ــاريخ اإلنس ــانية ،ل ــم تك ــن هجـ ـرة النب ــي   -هجـ ـرة

اسـتقرار وتــنعم ،بــل كانـت هجـرة انطــَلق وتحـرر مــن قيــود العبوديـة لشــهوة الــنفس والجهــل

والشرك ،هجرة إخاء وإيثار ،آخى فيها رسولنا الكـريم محمـد -صـلى هللا عليـه وسـلم -بـين

المه ــاجرين واْلنص ــار ،وق ــد ت ــم ذل ــك بص ــورة ل ــم يع ــرف الت ــاريخ مث ــيَل له ــا ،فق ــد تقاس ــم

المهاجرون واْلنصار كل شيء فيمـا بيـنهم ،فكـانوا مثـاّل عظيمـا لإلخـاء والسـخاء والكـرم،

وهــذا اْلمــر إنمــا يــدل بشــكل أو بــآخر علــى مــدى عظمــة هــذا الـدين الحنيــف الــذي أخــرج

الناس من الظلمات إلى النور.

كانت هجرة النبي -صلى هللا عليه وسلم ،-هجرة إصَلح وتحرير ،وفق فيهـا بـين اْلوس

والخزرج بعد أن كانـت بيـنهم ثـارات ودمـاء يسـتحيل تجاوزهـا" .واذكـروا نعمـة هللا علـيكم إذ

كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا" .ولكـن الرسـول العظـيم اسـتطاع مـن

خَلل تعـاليم هـذا الـدين أن يجعـل اْلوس والخـزرج أخـوة فـي حـب هللا عـز وجـل ،وّلننسـى
أن هللا عز وجل يخاطب الرسول في قرآنه الكريم "وإنك لعلى خلق عظيم".

ويجــب أّل تغي ــب ع ــن بالن ــا ه ــذه الهجـ ـرة بمعانيهــا العظيم ــة الس ــامية وم ــا فيه ــا م ــن عب ــر
ومواق ــف ،وعلينــا أن ن ــذكر كي ــف اس ــتطاع هــذا النبــي اْلم ــي عليــه الصــَلة والس ــَلم ،أن
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ينشــئ مــن شــتات القبائــل الضــاربة فــي الصــحراء والمتنــاحرة فيمــا بينهــا ،أمــة متحــدة تــدعو

للحــق والفضــيلة ...كــل ذلــك بــأخَلق عظيمــة ونفســية رقيقــة متواضــعة متســامحة ويتجلــى
ذلــك فــي قولــه تعــالى فــي آل عم ـران" :ولــو كنــت فظــا غلــيظ القلــب ّلنفض ـوا مــن حولــك

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاروهم في اْلمر".

وْلن صحابة الرسول عليه الصَلة والسَلم ،أدركوا المعاني السامية لهجرة الرسـول الكـريم

صــلى هللا عليــه وســلم ،فقــد جعلوهــا تاريخــا لألمــة اّلســَلمية ففــي الســنة الثالثــة مــن خَلفــة

الفــاروق عمــر بــن الخطــاب -رضــي هللا عنــه ،-جمــع صــحابته مــن حولــه وقــال لهــم" :إن
اْلموال قد كثرت وما قسمنا منهـا غيـر محـدد بتـاريخ ينضـبط بـه ،فكيـف التوصـل إلـى مـا

يضبط ذلك؟ لقد ُرفع إلي صك موعده شعبان فَل أدري أي شعبان هـو؟ الـذى مضـى ،أم
الذي نحن فيه ،أو اآلتي؟ ضعوا للناس شيئا يعرفون به".

فقام الصحابة بنقاشات فيما بينهم ،فمنهم من قال :اكتبوا على تاريخ الروم ،وقائل :اكتبوا

علــى تــاريخ الفــرس ،فــأبى عمــر إّل أن يجعــل تــاريخ اّلســَلم ،إشــارة إلــى حــادث إســَلمي
كبيــر .فأشــار بعضــهم بــأن يجعلــوه مولــد الرســول -صــلى هللا عليــه وســلم -وأشــار بعضــهم

إلــى وفاتــه ،وأشــار علــي بــن أبــي طالــب رضــي هللا عنــه أن يكــون موعــد خــروج النبــي -
صلى هللا عليه وسلم -مهاج ار من مكة إلى المدينة مبدأ للتاريخ اإلسَلمي.

ومــن هنــا نــدرك أهميــة هــذا الحــدث العظــيم فــي حيــاة المســلمين ،فلــتكن لنــا هــذه المناســبة،

فرصــة ّلســتذكار عبــر دروس هــذا الهجـرة العظيمــة وأن يجعــل منهـا مناســبة لتنــوير العقــل

بهــدي النبــوة العظــيم مــن مكــارم اْلخــَلق ،وإلغــاء اّلنانيــة ،وتربيــة الــنفس علــى اإليثــار،
وتــدارس تلــك اْلخــَلق اّلنســانية التــي تتجلــى مــن حــديث الرســول الك ـريم ،يقــول" :الخلــق

كلهــم عيــال هللا ،وأحــب الخلــق إلــى هللا أنفعهــم لعيالــه" والحكمــة النبويــة القائلــة "والراحمــون
يرحمهم الرحمن ،ارحموا من في اْلرض يرحمكم من في السماء".

وّل ننسى أن أول عمل قام به النبي -صلى هللا عليه وسلم -في المدينة هو بناء المسجد

إيذانا بمولـد الدولـة الفتيـة الجديـدة القائمـة علـى شـرع هللا فكانـت الهجـرة هـي مولـد اإلسـَلم

الحقيقي ،حيث العناصر المتوفرة إلنشاء الدولة من شعب وأرض ودستور.
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أما الشعب فيتكون من المهاجرين واْلنصار ،واْلرض هي المدينة المنورة ،والدسـتور هـو
القرآن الكريم الذي أصبح يمثل بشقيه المكي والمدني ،موارد الشرع والدستور اإلسَلمي.

هــذه العناصــر مجتمعــة أكســبت هــذه الدولــة شــرعية فــي الوجــود وبالتــالي ّلبــد مــن اعتـراف
اآلخرين بها ،وهذا ما فعله الرسول الكـريم -صـلى هللا عليـه وسـلم ،-عنـدما بعـث برسـائله

إلــى القبائــل فــي جزي ـرة العــرب ور ســاء الــدول والملــوك والقياص ـرة يــدعوهم يهــا لإلســَلم،
وبتلك الرسائل يكون اإلسَلم قد سبق الكثيرين ممن يعتبرون أنفسهم أصـحاب الريـادة فـي

العَلقات الدولية.

فــأهَل وســهَل بــك يــا عامنــا الهجــري الجديــد ،عــدت إلينــا كعادتــك فــي كــل ســنة ،لتــذكرنا

بهجرة النبي الكـريم وأصـحابه المـؤمنين ،ومـا كـان لهـا مـن ثمـرات يانعـة ،وبركـات عظيمـة

على العرب ،وعلى البشرية جمعاء.

ــــــــــــ
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الهجرة النبوية الشريفة ..الدروس والعبر
الدكتور عبدهللا مبشر الطرازي

? يمر عام بعد عام بعـدعام وتتجـدد ذكـرى الهجـرة النبويـة الشـريفة مـن مكـة المكرمـة إلـى

المدينة المنورة ،ويتذكر المسـلمون تـاريخ اآلبـاء واْلجـداد بهـذه المناسـبة ،ويتدارسـون سـيرة

الرســول  وســير الصــحابة الك ـرام رضــي هللا عــنهم ،ويتســاءلون ويتناقشــون متــى ولمــاذا
وكيف كانت هجرته صلى هللا عليه وسلم؟ وماهي نتـائج تلـك الهجـرة المباركـة؟ فيخرجـون

من دراستهم ومناقشتهم بدروس عظيمة تفيدهم في مستقبل الحياة.

يقــول هللا تعــالى{ :إن الــدين عنــد هللا اإلســَلم} فاإلســَلم هــو الــدين الكامــل الشــامل الــذي

ج ــاء لهداي ــة البشـ ـرية جمع ــاء ،نح ــو حي ــاة أساس ــها اإليم ــان ب ــاهلل تع ــالى والعم ــل ب ــأوامر
الشـريعة ،حيــاة كريمــة هادئــة متزنــة ،حيــاة يســودها العــدل والرحمــة والفضــيلة ،حيــاة يعمــل

الجميع فيها لخير اإلنسانية.

وقد بعث هللا رسولنا محمد  في وقت كان العالم كله يعيش فـي ضـَلل عقائـدي وفسـاد

أخَلقــي وظلــم اجتمــاعي ،وطغيــان اإلنســان علــى اإلنســان ،بحيــث كــان يعامــل الــبعض
اآلخر معاملة الحيوان في بعض اْلحيان.

وكانــت شــبه الجزي ـرة العربيــة أيضــا تعــيش فــي ظــَلم الجهــل والضــَلل والفســاد ،وكانــت
القبائــل العربيــة تحــارب بعضــها الــبعض بــَل رحمــة ،وتحيــا حيــاة قاســية ،ففــي مثــل هــذا
الوقــت بعــث هللا رســوله محمــدا  لهدايــة النــاس ،يــدعوهم إلــى اإليمــان بــاهلل خــالق كــل
شيء ،وإلى الخير والفضيلة ،والعلم النافع والعمل الصالح واْلخَلق الحميدة.

ولكــن قومــه مــن قـريش وغيــرهم لــم يؤمنـوا بمــا جــاء بــه الرســول  مــن تعــاليم حكيمــة مــن
عند هللا تعالى لخيرهم ،بل قاموا بإيذاء الرسول  بشتى الوسائل.

ولقد صبر الرسول  على أذى قريش له ثَلثة عشر عاما ،حتـى يـئس كبـار قـريش مـن

القضــاء علــى دعوتــه فقــرروا قتلــه ،ووضــعوا لــذلك خطــة مــاكرة ،وهــي أن يأخــذوا شــابا مــن
كل قبيلة ،وأن يقتلوه بضربة رجل واحد فيتفـرق دمـه فـي القبائـل كلهـا فـَل يقـدر بنـو هاشـم
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علــى حــرب قـريش فيرضــون بالديــة ،وقــد أقــروا هــذا الـرأي لطــاغيتهم أبــي جهــل ،واســتعدوا
لتنفيذ الخطة.

ولكن إرادة هللا كانت فوق كل إرادة ،فقد أخبـر رسـوله عـن مكـرهم بـإنزال قولـه{ :وإذ يمكـر
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلـوك أو يخرجـوك ويمكـرون ويمكـر هللا وهللا خيـر المـاكرين}

وبذلك أذن هللا لرسوله بالهجرة مـن مكـة إلـى المدينـة ،ليعـود منهـا إلـى مكـة فاتحـا منتصـ ار

يحمل لواء اإلسَلم عاليا خفاقا.

وإذا نظرنــا إلــى هج ـرة الرســول صــلى هللا عليــه وســلم ،فنجــد أنهــا قــد تــوفرت لهــا أســباب
النجاح ،فمنهـا مبايعـة اْلنصـار وسـرعة انتشـار اإلسـَلم فـي المدينـة ،ومنهـا أن نصـرة هللا

كانــت مــع رســوله  فــي كــل مــايتعلق بــالهجرة ،وّل ســيما حمايتــه وحفظــه مــن شــر قـريش
في أثناء الهجرة وبعدها.

وهجرة الرسول  لم تكن هروبا من أذى قريش ،وّل خوفا من طغيان الطاغين ،فقد ثبت
في التاريخ أنه  صبر على أنواع اْلذى ،إمتثاّل ْلمر ربه سـبحانه حيـث قـال{ :يـا أيهـا

الرســول بل ـغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك وإن لــم تفعــل فمــا بلغــت رســالته وهللا يعصــمك مــن
النــاس} وكــان فــي عصــمة هللا وحفظــه ورعايتــه فــي كــل م ارحــل الــدعوة التــي قــام بهــا لنشــر

الدين اإلسَلمي.

وقد أمضى الرسول  تلك السنوات بمكة صاب ار ثابتا في سبيل نشـر دعوتـه ،كمـا صـبر

أصــحابه رضــي هللا عــنهم علــى أنـواع التعــذيب التــي قاســوها مــن المشــركين ،ولــم يكــن لهــم
ذنب غير أنهم آمنوا باهلل وبرسوله وثبتوا على إيمانهم.

وكانـت هجرتــه  حادثـة عظيمــة بمشـيئة هللا تعــالى وتـدبيره وحكمتــه ،كمـا كانــت انتصــا ار
عظيما لإلسَلم وسببا قويا ّلنتشاره في العالم.

وقد قام الرسول صلى هللا عليه وسلم ،بعد هجرته بتأسـيس الدولـة اإلسـَلمية فـي المدينـة،

ثــم عــاد إلــى مكــة المكرمــة فاتحــا منتصـ ار ليــدعو النــاس إلــى اإلســَلم فــي مشــارق اْلرض

ومغاربهـ ــا ،بتأييـ ــد كامـ ــل مـ ــن هللا تعـ ــالىْ ،لن اإلسـ ــَلم هـ ــو الـ ــدين الشـ ــامل علـ ــى جميـ ــع

التشريعات اإللهية ،فهو لذلك دين البشرية جمعـاء ،كمـا أن الرسـول  هـو خـاتم اْلنبيـاء
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والمرسلين ،لقوله تعالى{ :وما أرسـلناك إّل كافـة للنـاس} يـدعوهم إلـى هـذا الـدين الحنيـف،

وقد أرسله اللهرحمة للعالمين يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة.

كلية اآلداب ـ جدة

ــــــــــــ
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غير مجرى التاريخ
الهجرة ..حدث ّ
هجرة النبي إلى يثرب ضرورة فرضتها آليات الدعوة ّلنطَلقة الدين الجديد

مكث النبي  في مكة ثَلثة عشر عامـا يـدعو النـاس إلـى اإلسـَلم ،ويبصـرهم بشـرائعه،
ويرشــدهم إلــى أحكامــه ،دون أن يتطــرق إليــه ملــل ،أو يصــيبه كلــل أو ضــجرّ ،ل تص ـرفه

عــن دعوتــه الش ـواغل ،وّل يثنيــه عــن التبليــغ وعــد أو وعيــد ،وإنمــا هــو مــاض فــي طريقــه،
تحوطــه عنايــة هللا وتكلــؤه رحمتــهّ ،ل يجــد وســيلة تمكنــه مــن تبليــغ دعوتــه إّل اتبعهــا ،وّل

طريقة تهيئ له النجاح إّل أخذ بأسـبابها ،طـرق كـل بـاب ،ووقـف عنـد كـل جمـع ،وعـرض
دعوته على القبائل؛ لعل أحدا يؤمن بها ويؤازرها.

ـجت
ـفت أفئـدتهم ،ونضـ ْ
ـمت نفوسـهم ،وص ْ
وآمـن بالـدعوة الجديـدة بعــض أهـل مكـة ،ممـن سـ ْ
عــاطفتهم الدينيــة ،فــالتفوا حــول نبــيهم محمــد صــلى هللا عليــه وســلم ،كمــا آمــن عــدد مــن
الرقيــق والمـوالي والمستضــعفين فــي مكــة ،ولــم تلــق مكــة بــاّل لهــذا الــدين الجديــد فــي بــادت

اْلمر ،وعـدت محمـدا  وصـحبه مجموعـة مـن الحنفـاء الـذين يظهـرون ثـم يختفـون دون

أن يلتفت إليهم أحد ..لكن هيهات هيهات...

فلقد استشعرت مكـة وأهلهـا الخطـر ،حـين وجـدوا أنفسـهم أمـام رجـل آخـر ،ودعـوة مختلفـة،

وجماعة تتكون ،وكتـاب ُيتلـى ،وأن الرسـالة يت ازيـد أنصـارها وإن كانـت تشـق طريقهـا بـبطء
بين دهاليز وجبال مكة وعقول أهلها وعصبيتهم التي جبلوا عليها ،وليس هذا فحسب بـل،
هالهم اْلمر حين بدأ النبي  يهاجم الوثنية ويعيب اْلصنام ،ويسفه عبادتهـا ،وهنـا رأت

مكــة أن مكانتهــا الدينيــة وزعامتهــا الروحيــة فــي خطــر ،فلجــأت إلــى مواجهــة الــدين الوليــد،
ومحاصرته بكافة الوسائل التي تضمن إجهاضه والقضـاء عليـه ،ولـم تتحـرج فـي اسـتخدام

التعــذيب والقتــل والســجن مــع المــؤمنين بمحمــد  ودعوتــه ،ولــم يســلم النبــي  نفســه مــن

اْلذى ،وتعرضت حياته للخطر.

الهجرة إلى الحبشة ..والخروج من األزمة
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حــين اشــتد العــذاب بأصــحاب النبــي  وضــاقت بهــم الســبل ،أمــرهم بــالهجرة إلــى الحبشــة
"فإن بها ملكا ّل ُيظلم عنـده أحـد ،وهـي أرض صـدق ،حتـى يجعـل هللا لكـم فرجـا ممـا أنـتم
ار إلـى هللا بـدينهم،
فيه" ،فخرج فريق مـن المسـلمين إلـى أرض الحبشـة؛ مخافـة الفتنـة ،وفـر ا

فكانت أول هجرة في اإلسَلم.

وتفكير النبي  في الحبشة ينطوي على معرفة واسعة للنبي الكـريم بـأحوال شـبه الجزيـرة

العربية ،واتجاهاتها السياسـية ،فلـم يكـن هنـاك مكـان أصـلح للحمايـة واإليـواء مـن الحبشـة،

فالقبائــل العربيــة تربطهــا بقـريش عَلقــات وثيقــة ،وروابــط متينــة تمنعهــا مــن اســتقبال هـؤّلء
المســلمين إذا مــا فكــروا فــي الهجـرة إليهــا ،وبــَلد الــيمن غيــر مســتقرة يتنازعهــا التنــافس بــين

الفــرس والــروم ،والص ـراع بــين اليهوديــة والنص ـرانية ،ولــم تكــن أي مدينــة مــن مــدن الجزي ـرة
العربية تصلح أن تكون مكانا مناسبا إليوائهم ،حتى يثرب نفسـها التـي اسـتقبلت النبـي 

بع ــد ذل ــك ،وأق ــام به ــا دولت ــه -ل ــم تك ــن تص ــلح ه ــي اْلخ ــرى ف ــي ه ــذا الوق ــت ّلس ــتقبال

المهاجرين ،حيث كانت تمزقهـا الخَلفـات الداخليـة ،والصـراعات بـين قبائلهـا .وكـان جملـة

من هاجر إلى الحبشة ثَلثة وثمانين رجَل.

مقدمات الهجرة الكبرى

وإذا كانـ ــت الحبشـ ــة التـ ــي يحكمهـ ــا ملـ ــك عـ ــادل تصـ ــلح أن تكـ ــون مـ ــأوى صـ ــالحا ومكانـ ــا
للحماية ،فإنها لم تكن تصلح أن تكون
مركز للدعوة ،ومعقَل للـدين ،ولهـذا لـم يفكـر النبـي
ا

 في الهجـرة إليهـا ،واسـتمر فـي عـرض دعوتـه علـى القبائـل العربيـة التـي كانـت تفـد إلـى

مكــة ،أو بالــذهاب إلــى بعضــها كمــا فعــل مــع قبيلــة ثقيــف فــي الطــائف ،ولــم تكــن ق ـريش

تتركه يدعو في هدوء ،وإنما تتبعت خطوه ،تحذر القبائل من دعوته وتنفرها منه.

غيــر أن ســعي النبــي الــد وب ،وحرصــه علــى تبليــغ دعوتــه كــان ّل بــد أن يــؤتي ثمــاره،

فتفتحــت لدعوتــه قلــوب ســتة رجــال مــن الخــزرج ،فأســلموا ،ووعــدوه بالــدعوة لإلســَلم فــي
يثرب ،وبشروه بالفوز لو ُقدر له أن تجتمع عليه قبائل يثرب.
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ولــم يكــد ينصــرم عــام حتــى وافــى النبــي  فــي موســم الحــج اثنــا عشــر رجــَل :تســعة مــن

الخ ــزرج وثَلث ــة م ــن اْلوس ،وعق ــد معه ــم بيع ــة عرف ــت ببيع ــة العقب ــة اْلول ــى ،عل ــى "أّل
يشركوا باهلل شيئا ،وّل يسرقوا ،وّل يزنوا ،وّل يقتلوا أوّلدهم."...

وأرسل معهم حـين عـادوا إلـى بَلدهـم مصـعب بـن عميـر ،وكـان داعيـة عظيمـا ،فقيهـا فـي

ال ــدين ،لبق ــا فطن ــا ،حليم ــا رفيق ــا ،ذا ص ــبر وأن ــاة ،ف ــنجح ف ــي مهمت ــه أيم ــا نج ــاح ،وانتش ــر
اإلسَلم في كل بيت هناك ،وهيأ السبيل لتكون يثـرب هـي دار الهجـرة ،التـي ينطلـق إليهـا

المسلمون ،ومعقل الدين ومركز الدولة.

وبعد عام عاد مصعب في موسم الحج ،ومعه ثَلثة وسبعون رجَل وامرأتان ،التقوا بـالنبي

سر وبايعوه بيعة العقبة الثانية ،التي تضـمنت التـزامهم بحمايـة النبـي
 في إحدى الليالي ا
 عندما يهاجر إليهم والدفاع عنه ،والمحافظة على حياته.

ومــن ثــم حــددت هــذه البيعــة الوضــع القــانوني للنبــي  بــين أهــل يثــرب ،فاعتبرتــه واحــدا
منهم ،دمه كدمهم ،وحكمه كحكمهم ،وقضت بخروجه ضمنا من عـداد أهـل مكـة ،وانتقـال

تبعيته إلى أهل يثرب ،ولهذا أخفى المتبايعون أمر هذه البيعة عـن قـريش؛ ْلن الفتـرة بـين

إتمام هذه البيعة ،ووصوله ّ ل يلتزم أهـل يثـرب خَللهـا بحمايـة النبـي الكـريم إذا وقـع لـه

مكروه أو أذى من قريش.

التجهيز للهجرة

وبعد أن تمت البيعة المباركة أمر النبي  أصحابه بالهجرة إلـى المدينـة ،فهـاجروا أفـرادا
وجماعــات ،يتخفــى بهــا مــن يخشــى علــى نفســه ،ويعلنهــا مــن يجــد فــي نفســه القــدرة علــى

التحدي.

ولــم تقــف ق ـريش إزاء هــذه الهج ـرة مكتوفــة اليــدين ،فحاولــت أن تــرد مــن اســتطاعت رده،
لتفتنــه فــي دينــه أو تعذبــه أو تنكــل بــه ،ولكــن دون جــدوى ،فقــد هــاجر معظــم المســلمين،

وبقى النبي  في مكة ،ووقعت قريش في حيرة :هل يظل في مكة كمـا فعـل فـي الهجـرة

إلــى الحبشــة ،أم يهــاجر فــي هــذه المـرة مــع أصــحابه؟ وفــي هــذا خطــر شــديد علــيهم؛ ْلنــه
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يســتطيع فــي يثــرب أن يــنظم جماعتــه ،ويقــيم دولتــه ،فتتهــدد مكانــة ق ـريش بــين القبائــل،

وتضيع زعامتها ،وتتأثر تجارتها.

حزمت قريش أمرها ،واتخذت قرارها بقتل النبي  قبل أن تفلت الفرصة من بـين أيـديها،

ويتحقق ما تخشاه ،فأعدوا مؤامرتهم لهذا الغرض الدنيء ،وأشركوا جميع القبائل في قتله،

باختيار شاب قوي من بين أبنائها ،حتى يتفرق دمه في القبائل ،وّل يقوى بنو هاشـم علـى

محاربة أهل مكة ،وقد سجل القرآن الكريم نبأ هذه المؤامرة الخسيسة في قوله تعـالى{ :وإذ
يمك ــر ب ــك ال ــذين كف ــروا ليثبت ــوك أو يقتل ــوك أو يخرج ــوك ويمك ــرون ويمك ــر هللا وهللا خي ــر

الماكرين} «اْلنفال :اآلية .»30

حادث الهجرة ..وأسباب النجاح

اتخذ النبي  كل اْلسباب التي تضمن نجاح هجرته إلى المدينة التي ترتـب عليهـا قيـام
دولة اإلسَلم ،واتساع رقعتهـا ،وسـطوع حضـارتها ،ولعـل أهـم اْلسـباب هـو نجاحـه البـاهر

في إعداد المكان الذي سينزل به هو وأصحابه ،مستخدما كل الوسائل الممكنة من توثيـق
عــرى العَلقــات مــع أهــل يثــرب بعقــد معاهــدتين عظيمتــين ،وإرســال داعيــة عظــيم الكفــاءة،

قوي اإليمان ،شديد اإلخَلص؛ لنشر الدين ،وجذب اْلتباع هناك.

والسبب الثاني من أسباب النجاح هو اختيار الوقت المناسـب للهجـرة ،فلـم يعـزم النبـي 

علــى الهجـرة إّل بعــد أن اســتوثق مــن رســول إيمــان أهــل يثــرب ،وتعهــدهم بحمايتــه والــدفاع

عنـه ،وذلـك فــي بيعـة العقبـة الثانيــة ،ومـن ثـم لـم تعـد هنــاك حاجـة لبقائـه فــي مكـة بعــد أن
وجد النصرة والمنعة عند أهل يثرب.

والسبب الثالث هو آليات الهجرة التي اتبعها النبي في خروجـه مـن مكـة إلـى المدينـة ،فـي

واحــدة مــن أجــل مــا عــرف تــاريخ المغــامرة فــي ســبيل الحــق والعقيــدة واإليمــان قــوة وروعــة،

وتفاصـيل هــذه الهجـرة مـذكورة فــي كتــب السـيرة ،ولســنا فــي حاجـة إلــى ســردها اآلن ،ولكــن
يمكن القول بأنها كانت سرية إلى أقصى حد ،ودقيقة إلى أبعد مدى ،وضع لها النبي 

ك ــل م ــا ف ــي وس ــع البش ــر وط ــاقتهم م ــن وس ــائل تض ــمن له ــا النج ــاح ،وخط ــط تحق ــق له ــا

التوفيق ،فإذا لم يفلح ذلك كله ،فستأتي عناية هللا في اللحظة المناسبة.
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الرسول  في المدينة

وما أن وصل النبي المدينـة فـي ضـحى يـوم اإلثنـين ،الموافـق ( 12مـن ربيـع اْلول للسـنة

اْلولى من الهجرة الموافق  24سبتمبر 622م) حتـى بـدأ العمـل الجـاد ،والسـعي الـدءوب،
حتى أكمل رسالته على نحو ّل مثيل له في تاريخ اإلنسانية.

ولم تكن يثرب عندما نزلها النبي  مدينة بالمعنى المعروف ،وإنما كانت واحات متفرقة

فـ ــي سـ ــهل فسـ ــيح تسـ ــكنها قبائـ ــل اْلوس والخـ ــزرج والجماعـ ــات اليهوديـ ــة ،فـ ــنظم العم ـ ـران
بالمدينة ،وشق بها طرقا معبدة ،وكان المسجد هو اْلساس في هـذا التنظـيم ،انـتظم حولـه

عمران المدينة الجديدة ،واتسقت شوارعها.

وكان هذا المسجد هو مقر الرئاسة الذي تقـام فيـه الصـَلة ،وتُبـرم فيـه كـل اْلمـور ،وتُعقـد
به مجالس التشاور للحرب والسلم واستقبال الوفـود ،وبجـوار المسـجد اتخـذ النبـي مسـاكنه،

الســنة أن
وكانــت متصــلة بالمســجد ،بحيــث يخــرج منهــا إلــى صــَلته مباشـرة ،وأصــبح مــن ُ
تُْبنى المساجد وبجوارها بيوت الوّلة ودواوين الحكم.

ثــم أصــلح النبــي مــا بــين اْلوس والخــزرج وأزال مــا بينهمــا مــن عــداوة ،وجمعهمــا فــي اســم

واح ــد ه ــو اْلنص ــار ،ث ــم آخ ــى بي ــنهم وب ــين المه ــاجرين عل ــى أس ــاس أن الم ــؤمنين إخ ــوة،

وكانت المرة اْلولى التي يعرف فيها العرب شيئا يسمى اْلخوة ،دون قرابة أو صلة رحـم،
حيث جعل كل رجل من المهاجرين يؤاخي رجَل من اْلنصـار ،فيصـير الـرجَلن أخـوين،

بينهما من الروابط ما بين اْلخوين من قرابة الدم.

وبعــد المؤاخــاة كانــت الصــحيفة ،وهــي الدســتور الــذي وضــعه النبــي  لتنظــيم الحيــاة فــي
المدينة ،وتحديد العَلقات بينها وبين جيرانها ،هذه الوثيقة لم ُي ْمِلها النبي  إمَلء ،وإنمـا
كانــت ثم ـرة مناقشــات ومشــاورات بينــه وبــين أصــحابه مــن المهــاجرين واْلنصــار وغيــرهم،
وكلما استقروا على مبدأ قام الرسول بإمَلء نصه على علي بـن أبـي طالـب ،وشـيئا فشـيئا

اكتملت الوثيقة ،وأصبحت دسـتو ار للجماعـة الجديـدة ،وّل يكـاد ُيعـرف مـن قبـل دولـة قامـت
منــذ إنشــائها علــى أســاس دســتور مكتــوب غيــر هــذه الدولــة اإلســَلمية الجديــدة ،فإنمــا تقــام

الدول أوّل ،ثم يتطور أمرها إلى وضع دستور.

255
This file was downloaded from QuranicThought.com

وأدت هــذه السياســة الحكيمــة إلــى قيــام جماعــة متآلفــة متحابــة ،وإلــى ازديــاد عــدد ســكان
المدينة حتى زاد عدد سكانها عما كانوا عليه أكثر مـن خمـس مـرات ،بعـد أن أقبـل النـاس

علــى ســكناها؛ طلبــا لألمــن والعــدل فــي ظــل اإلســَلم ،والتماســا لبركــة مجــاورة النبــي 
واستجابة لما دعا إليه القرآن من الهجرة إلى هللا وإلى رسوله.

بين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة

كانــت الهج ـرة إلــى المدينــة ضــرورة ملحــة فرضــتها اْلحــداث التــي أحاطــت بــالنبي  فــي
مك ــة ،وألزمت ــه الس ــعي إل ــى مك ــان آخ ــر تُم ــارس فيه ــا ش ــعائر اإلس ــَلم ،وتُطب ــق أحكام ــه،
وتنطلــق دعوتــه إلــى كــل مكــان ،دون مزاحمــة أو تضــييق ،ومكــة حينــذاك لــم تعــد صــالحة

له ــذه الفتـ ـرة م ــن عم ــر الرس ــالةْ ،لن الع ــداء ق ــد بل ــغ به ــا ك ــل م ــدى ض ــد ال ــدين الجدي ــد،

وأصــبحت هن ـاك صــعوبة بالغــة فــي اســتكمال الــدعوة التــي تحتــاج إلــى دولــة حتــى تــنجح
رسالتها.

ولــم تكــن الحبشــة التــي تــنعم بالعــدل واْلمــان تصــلح لهــذه الفت ـرة؛ نظ ـ ار ّلخــتَلف البيئــة

اللغويــة والدينيــة هنــاك؛ اْلمــر الــذي جعــل حركــة اإلســَلم هنــاك بطيئــة ،وبــَل فاعليــة ،وّل

تسمح هذه البيئة بالتطبيق؛ ومـن ثـم لـم تكـن هنـاك مدينـة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة تصـلح
ّلستقبال الدين في الفترة الثانية إّل يثرب التي أُطلق عليها مدينة الرسول صـلى هللا عليـه

وسلم.

ــــــــــــ
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األمة اإلسالمية في حاجة دوماً إلى التأمل في دروس الهجرة
إسَلم أون ّلين

يبــدأ العــام الهجــري الجديــد ،ويتجــدد معــه تــذكر هج ـرة النبــي صــلى هللا عليــه وســلم ،تلــك
الهج ـرة التــي أنجبــت دولــة حضــارية فــي زمــن قياســي فــي تــاريخ اْلمــم ،وســادت ق ـوانين
السـماء الربانيـة أرجــاء المعمـورة ،وأينـع البنــاء الحضـاري فــي كـل روضـة وربــوة مـن فيحــاء

هذه الدنيا.

ـر محلـَل ،علـه
ومع إشراقة كل عام جديد يقف المسلم بـين يـدي هـذا الحـدث ،متـأمَل معتب ا

يرتق ــي بنفس ــه وبم ــن حول ــه إل ــى مس ــتوى الح ــدث الض ــخم ف ــي ت ــاريخ البشـ ـرية ،يس ــتمطر
الرحمات لواقع مؤلم ونفس جموح ،وتشتت في الجهود واإلمكانات.

وللهج ـرة معنيــان :حســي ومعنــوي ،وفــي معناهــا اللغــوي هــي اّلنتقــال ،وقــد يكــون اّلنتقــال

حسيا بترك مكان آلخر ،وقد يكون
معنويا باّلنتقال من ثقافة إلى أخرى.
ًّ
ًّ

اه ُج ْر}) المـدثر ،)5 :وقولـه عـز وجـل:
ومن معاني هذا اْلخير قول هللا تعالى{ :والر ْجز ف ْ
اه ُج ْرُه ْم ه ْج ار ج ِمـيَل} (المزمـل)10 :؛ فهـي مراجعـة لكافـة الموروثـات الثقافيـة والبنائيـة،
{و ْ

واكتشــاف الجوانــب التــي عــدا عليهــا الخطــأ أو الفســاد فــي الفهــم والتطبيــق ،مراجعــة عمليــة

فاعلة.

والهجـرة إن هــي إّل رديــف لمعنــى التزكيــة ،قــال صــلى هللا عليــه وســلمّ" :ل تنقطــع الهجـرة
حتــى تنقطــع التوبــة ،وّل تنقطــع التوبــة حتــى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا" «أبــو داود بســند
صحيح».

إن الحديث عن الهجرة يجب أّل نقف فيه عند مظاهر هجرة النبي صلى هللا عليه وسـلم،

ونسرد التفاصيل التي وردت عنها ،بل نحن مطالبون بالغوص في عميق جذرها ،وتحليل
نفســية الهج ـرة وفلســفتها؛ كــي نعــي ونــدرك منهــا بعضــا مــن ســبل الخــَلص ْلنفســنا وأمتنــا

الكريمة.
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إن الــتَلزم بــين معنيــي الهج ـرة -الجســدي والنفســيّ -ل ي ـزال قائمــا مــا دام المؤمنــون لــم
يمس ــكوا بزم ــام اْلس ــتاذية العالمي ــة ،وّل ي ازل ــون حت ــى ذل ــك الوق ــت يحت ــاجون إل ــى المع ــين

المــزدوج للهجـرة النبويــة العطـرة ،وّل يتوقــف أبــدا المعنــى النفســي أو المعنــوي؛ ْلنــه بمثابــة

الزاد والتزكية لألنفس والمجتمعات.

فــالهجرة النبويــة نهــر جــاري العطــاء فــي كــل حــين بــإذن ربــه ،يغــرف منــه المــؤمن رواء لــه
حينا بعد حين ،يربط الحداثة بالواقع ،ويتلقط منها ما يريد.
أهمية الهجرة

تكمن أهمية الهجـرة فـي :تخلـيص المـؤمنين مـن حالـة العـوز وقلـة اْلمـن ،ومـن ثـم إطـَلق
يل ّللاِ
ـاجر ِفـي سـِب ِ
ِ
قدراتهم اإلنتاجيـة فـي حـالتي السـلم والحـرب معـا ،قـال تعـالى{ :ومـن ُيه ْ
ي ِج ْد ِفي اْل ْر ِ
ـر وسـعة} (النسـاء ،)100 :والمـراغم هـو المنعـة والقـوة ،أو مـا
ض ُمراغمـا كِثي ا

يرِغم به المؤمنون أعداءهم على مساومتهم ومنعهم من العدوان علـيهم ،والسـعة هـي سـعة
ظِل ُمـوا لُنب ِـوئن ُه ْم ِفـي الـد ْنيا حسـنة
العيش ،وقال تعالى{ :وال ِذين هاج ُروا ِفـي ّللاِ ِمـن ب ْع ِـد مـا ُ
وْلجر ِ
اآلخرِة أ ْكب ُر ل ْو ك ُانوا ي ْعل ُمون} (النحل.)41 :
ُْ

فالمهاجر في سبيل هللا اليوم إنما يهاجر ليطلق لنفسه قدراتها ،ويتحلل مـن كـل قيـد يلزمـه

بـالقعود ،والمهــاجر فــي ســبيل هللا اليــوم مطالــب بــأن يطلــق لفكـره وعقلــه وعلمــه كــل اآلفــاق
الرحبة الواسعة.

واْلمــة تقــف أمــام أمــر إطــَلق الطاقــات هــذا وتــتمعن فــي نفســها ،ومــا يكبلهــا مــن آســار

اْلغــَلل الثقيلــة التــي جعلتهــا فــي آخــر اْلمــم ،وتمعــن اْلمــة النظــر فــي اْلمــن والحريــات

التـي هـي أول مـدارج الصـعود نحـو الهجـرة؛ لتعــي الهـوة الكبيـرة بينهـا وبـين الهجـرة النبويــة

العطرة.

وكذا المسلم  -بل الداعية  -يجب ان يقف لي ارجـع فكـره ونفسـه ،ويسـتخرج اْلغـَلل التـي

تحــيط بــه وأن ينطلــق اّلنطَلقــة المباركــة وفــق شــرع ربنــا الحكــيم ،وقدوتــه صــاحب الهجـرة

عليه الصَلة والسَلم.
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إن اْلعداد الكبيـرة مـن المسـلمين التـي تهـاجر اليـوم الهجـرة العكسـية إلـى بـَلد الغـرب ،ثـم

تظ ــل ت ــدور ح ــول نفس ــها مت ــأثرة ب ــالمحيط ال ــذي تع ــيش في ــه ،غ ــاب عنه ــا معن ــى إط ــَلق
الطاقات هذا ،وفات عليها ُلباب اْلمر في فقه الهجرة.

والهجـ ـرة بمعناه ــا الش ــامل حرك ــة تجدي ــد مس ــتمر ،وعام ــل م ــن عوام ــل ق ــوة اْلم ــة الفكري ــة

والمادية؛ كونها تتمحور حول المثل اْلعلى عليـه الصـَلة والسـَلم ،وّل تـزال اْلمـة بعافيـة
ما دامـت علـى صـلة قويـة بهـذا المثـل اْلعلـى ،سـواء فـي إنضـاج فكرهـا أو تقـدم مـدنيتها،

ومن تدبر أحداث الهجـرة ودقائقهـا أدرك أهميـة حركـة التجديـد ،وتـرك البيئـات المغلقـة إلـى

البيئــات المفتوحــة ،ســواء أكانــت بلــدا أو مؤسســة ،أو حتــى نفــس المــؤمن ذاتــه؛ إذ المثــل
اْلعلــى يحــث دائمــا علــى أســمى الغايــات ،ويــدفع إلنجــاز أرقــى الحضــارات ،ولــن يتحقــق

ذلك إّل بالتجدد المنفتح ،المتعلق بالمثل اْلعلى عليه الصَلة والسَلم.

والهج ـرة مطلــب قــوي لتماســك الجبهــة الداخليــة فــي اْلمــة؛ إذ ه ـي المراجعــة والمحاســبة،
س ـواء الذاتيــة أو الجماعي ــة أو المؤسســية ،إ ْذ جــوهر الهجـ ـرة يقــوم علــى ه ْج ــر كــل م ــا ّل
يليــق ،وبهــذه النظـرة الواعيــة لمعنــى الهجـرة يكــون النقــد البنــاء ،وتكــون المراجعــات الربانيــة

للس ْير ،والتفرس في اْلخطاء ،وهذا من أقوى عوامل النهوض الحضاري.
إن حالـة اْلمـة اليـوم -وحـال أفرادهـا فـي الغالــب -لفـي أشـد الحاجـة إلـى إطـَلق الطاقــات
الكبيرة التي تحوزها في أبنائها ،وتوفير اْلمن واّلستقرار لهم؛ فما سعى النبي  للمدينـة
إّل بعد سنوات من الكبت والتضييق؛ فكانت المدينة المنورة البيئة التي انطلـق فيهـا البنـاء

الحضــاري ،ونلمــس اليــوم إمــا كبتــا لمجتمعــات كاملــة ،أو فقــدانا للــدور فــي كث ـرة مــن أف ـراد

اْلمة.

وحركة التجديد التي قال فيها النبي صلى هللا عليه وسلم" :إن هللا تعالى يبعث لهذه اْلمة

على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" (أبو داود بسند صـحيح) هـذه الحركـة تحتـاج

إلى تجديد في اْلفراد والمؤسسات.

والنقد الداخلي والتوبة والمراجعة قوة تتماسك بها اْلمة ،وتسـترد بهـا عافيتهـا ،ويتـنفس بهـا

كل فرد أنسام البناء الحضاري.
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وما أصدق قول شاعر الدعوة وليد اْلعظمي حين قال:

ير من مآقيها
يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غز ا

يا هجرة المصطفى هيجت ساكنة من الجوارح كاد اليأس يطويها

منا حناجرنا بالحزن تأويها

هيجت أشجاننا وهللا فانطلقت

إنهــا دمــوع الداعيــة تنهمــر مــن مآقيــه علــى واقــع أمتــه ،وتعطــل منــابع الخي ـرات فيهــا ،لكــن
اْلمل يتجدد دائما بهجرة الحبيب محمد عليه الصَلة والسَلم مصدر اّلقتـداء فـي المحـن

والمنح.

ومع إدراك فقه الهجرة وأبعادها ُيطوى اليأس ،وتُطوى معه م ارحـل فـي الـنفس وفـي اآلفـاق
الدعويـة ،ومـا ثمـة مكـان للحـزنِ{ :إّل تنصــروه فقـد نصـره ّللا ِإ ْذ أ ْخرجـه ال ِـذين كفـروا ثـ ِ
ـاني
ُ ُ ُ ْ
ُ
ُ
ُ ُ
ـار ِإ ْذ يُق ـول ِلصـ ِ
ا ْثنـ ْـي ِن ِإ ْذ ُهمــا ِفــي اْلغـ ِ
ـاحِب ِه ّل ت ْحــزْن ِإن ّللا معنــا فــأنزل ّللاُ سـ ِـكينت ُه عل ْيـ ِـه
ُ
وأيــدهُ ِب ُجُنــود لـ ْـم ترْوهــا وجعــل كِلمــة الـ ِـذين كفـ ُـروْا السـْـفلى وكِلم ـ ُة ّللاِ ِهــي اْل ُعْليــا وّللاُ ع ِزيــز
ح ِكيم} (التوبة .)40
ــــــــــــ
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شعر صبري أحمد الصبري

من دروس الهجرة

في هجرة المختار نور ساري دوما إلى الوجدان باستبشار
فالظلم مهما قد تمادى ينتهي بالظالمين لخيبة وخسار
والحق مهما قد توارى فترة

سيعود جه ار للعَل بفخار
باآلمنين سينتهي لبوار

والبغي مهما أطبقت أظفاره

ينساب فيهم بالهدى السيار

والعدل يأتي لألنام بقسطه

كانت بمكة قبل هجرة أحمد أشياء عجت باعتداء ضاري

قلبت موازين الحياة وعطلت بعض اْلمور مظالم الكفار
شنوا على صحب الرسول ِب ِغِلهم عدوان بغي سافر اْلطوار
لبلوغ قصد سيئ اْلغوار

جعلوا من القوم الضعاف وسيلة

لكن دعوة أحمد ظلت كما شاء اإلله بقوة الجبار

تمضي بنور هللا جل جَلله بين القلوب بقدرة القهار
شوق للقيا سيد اْلبرار

بلغت بفضل هللا آفاقا لها

فربوع طيبة كلها في لهفة

حتى تحقق للمدينة حلمها
أهَل وسهَل بالنبي وآله

أرسى الحبيب بطيبة أسسا بها
حق وعدل واستقامة كم لها

في هجرة المحمود طه أحمد

تاقت لطه باشتياق حار

بلقاء حق صادق اْلنصار

وبصحبه في طيبة اْلطهار

قامت بصدق دولة اْلنوا ر

للناس جمعا من سنا استقرار
نطقت لنا بالعلم باستمرار

تحكي دروسا من جواهر عقدها للناس تجني من بديع ثمار
ولكي تظل قلوبنا وعيوننا

صلى اإلله على ا لنبي وآله

ترنو لها بمحاسن استبصار

طه الرسول المجتبى المختار!!

ــــــــــــ
261

This file was downloaded from QuranicThought.com

الهجرة النبوية المباركة مواقف وعبر
الحمد هلل رب العالمين الموجود أزّل وأبدا بـَل مكـان والصـَلة والسـَلم علـى سـيد المرسـلين

محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ءاله وصحبه الطيبـين الطـاهرين ،
أمــا بعــد ،يقــول هللا تعــالى فــي محكــم كتابــه{ :إّل تنصــروه فقــد نص ـره هللا إذ أخرجــه الــذين
كف ــروا ث ــاني اثن ــين إذ هم ــا ف ــي الغ ــار إذ يق ــول لص ــاحبه ّل تح ــزن إن هللا معن ــا} .س ــورة

التوبة. 40/

إخوة اإليمان ،

دعــا النبــي محمــد  إلــى العــدل واإلحســان ومكــارم اْلخــَلق ونهــى عــن المنكــر والبغــي .
فهو الـذي عرفـه قومـه قبـل نـزول الـوحي بلقـب اْلمـين فلـم يكـن سـارقا ولـم يكـن رذيـَل ولـم
يكن متعلق القلب بالنساء ،وكان يدور فـي المواسـم التـي يجتمـع فيهـا النـاس ويقـول" :أيهـا

الناس قولوا ّل إله إّل هللا تُفلحوا"  .وكان يتبعه رجل من المشركين ويقول" :أيها الناس ّل
تصدقوه" .

صبر  على إيذاء المشركين  ،وتعجـب المشـركون لهـذا الصـبر فقـالوا ْلبـي طالـب" :يـا

ـر إّل بعــد
أبــا طالــب مــاذا يريــد ابــن أخيــك؟ إن كــان يريــد جاهــا أعطينــاه فلــن نمضــي أمـ ا

مشــورته ،وإن كــان يريــد مــاّل جمعنــا لــه المــال حتــى يصــير أغنانــا ،وإن كــان يريــد الملــك
توجنــاه علينــا"  .ولكــن النبــي الــذي يــوحى إليــه أجــاب عمــه بقولــه" :وهللا يــا عــم لــو وضــعوا

الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركت هذا اْلمر حتى يظهره هللا أو أهلك دونه" .
فــأجمع المشــركون علــى قتــل رســول هللا  وجمع ـوا مــن كـ ِـل قبيلــة رجــَل جلــدا ليض ـربوه
ض ـربة رجــل واحــد حتــى يتفــرق دمــه بــين القبائــل ،فــأتى جبريــل عليــه الســَلم وأخب ـره بكيــد
المشركين وأمره بأن ّل يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيـه .فـدعا رسـول هللا  علـي

بن أبي طالب رضي هللا عنه وأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ِبُبرد له أخضر ففعـل ،
ثم خرج  وهم على بابه ومعه حفنة تـراب فجعـل يـذرها علـى ر وسـهم وهـو يقـرأ { :يـس
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 .والقــرءان الحكــيم } .إلــى قولــه تعــالى  { :وجعلنــا مــن بــين أيــديهم ســدا ومــن خلفهــم ســدا

فأغشيناهم فهم ّل يبصرون} (.يس) .

ث ــم رس ــول هللا  يخت ــار حبيب ــه أب ــا بك ــر الص ـ ِـديق رض ــي هللا عن ــه يرافقـ ـه ف ــي الهجـ ـرة،
ويــدخَلن إلــى الغــار وفــي الغــار ثقــوب فجعــل الصــديق رضــي هللا عنــه يســد الثقــوب بثوبــه
وبقي ثقب فسده برجله ليحمي حبيبه وقرة عينه محمـدا ،فلدعتـه اْلفعـى برجلـه فمـا حركهـا

ومــا أزاحهــا ،فمــن شــدة ألمــه بكــى رضــي هللا عنــه فنزلــت دمعتــه وأيقظــت رســول هللا صــلى

هللا عليه وسلم ،فقام  ومسح له بريقه الطاهر فشفي بإذن هللا تعالى .

وحمـى هللا تعـالى حبيبـه بخــيط العنكبـوت ،حمـى هللا تعـالى حبيبــه بأضـعف البيـوت وأوهــن
البيوت بيت العنكبوت ،فأرسل هللا حمامة باضت على فم الغار ونسج العنكبوت خيطه

والمؤمنون في المدينة المنورة ينتظـرون حبـا وشـوقا ،ينتظـرون وصـول الحبيـب المصـطفى
 ، وذات يوم والناس في انتظار بلهف وشوق وقد انتصف

النهار واشتد الحر ورجعوا جماعة بعد جماعة وإذ برجل ينادي بأعلى صوته :ها قد جـاء
مــن تنتظــرون يــا أهــل المدينــة ،فتكــر الجمــوع عائــدة ّلســتقبال الحبيــب المحبــوب والحــب

يسبقها ولسان حالها يقول" :طلع البدر علينا من ثنيات الوداع" .

الهجـرة النبويــة أيهــا اإلخــوة لــم تكــن هروبــا وّل جبنــا وّل تخــاذّل عــن إحقــاق حــق أو إبطــال

باطل  ،ولكن هجرة بأمر هللا تعالى .

ــــــــــــ
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إخوة اإليمان واإلسالم
إن دار الفتوى في أستراليا تذكركم بأن هللا تعالى وعد المؤمنين بالنصر المبين وجعل لهم
من الشـدة فرجـا ومـن العسـر يسـ ار ومـن الضـيق سـعة ،وأن الـدروس المسـتفادة مـن الهجـرة
كثي ـرة ومــن جملتهــا ضــرورة الصــبر علــى الشــدائد والبَليــا وكافــة أن ـواع الظلــم واّلســتبداد،

والص ــمود ف ــي وج ــه الباط ــل ،والوق ــوف إل ــى جان ــب الح ـ ِ
ـق ف ــي ش ــجاعة وح ــزم وع ــزم ،وأن
بهجتن ــا به ــذه ال ــذكرى العظيم ــة ف ــي الظ ــروف الحالي ــة الت ــي تم ــر به ــا اْلم ــة تبعثن ــا عل ــى

مضــاعفة الجهــد فــي ســبيل نشــر ديــن هللا ،تبعثنــا علــى مضــاعفة الجهــد فــي ســبيل إعــَلء

كلمة ّل إله إّل هللا محمد رسول هللا بالتعلم والتعليم.

اللهــم أعــد علينــا هــذه الــذكرى بــاْلمن واْلمــان يــا رب العــالمين  .وتقبــل هللا مــن حجاجنــا
الكرام  .وكل عام وأنتم بخير

ــــــــــــ
.
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الهجرة النبوية المباركة  -مواقف وعبر
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومـن سـيئات

أن ّل إلــه إّل هللا
أعمالنــا ،مــن يهــد هللا فــَل مضــل لــه ومــن يضــلل فــَل هــادي لــه ،وأشــهد ْ
وحــده ّل ش ـريك لــه وّل مثيــل لــه ،وّل ِ
ضــد وّل ِنــد لــه ،وأشــهد أن ســيدنا وحبيبنــا وعظيمنــا
وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه ،بلـغ الرسـالة وأدى اْلمانـة ونصـح

نبيـا مـن أنبيائـه .الصـَلة والسـَلم عليـك سـِيدي يـا علـم
اْلمة فجزاه هللا عنـا خيـر مـا جـزى ًّ
الهدى يـا أبـا الزهـراء يـا أبـا القاسـم يـا محمـد ضـاقت حيلتنـا وأنـت وسـيلتنا أدركنـا يـا رسـول

هللا .

أمــا بعــد عبــاد هللا ،فــإني أوصــيكم ونفســي بتقــوى هللا العلـ ِـي العظــيم  ،والســير علــى خطــى
ِ
نصـ ُـروهُ فقـ ْـد نصــرهُ ّللاُ ِإ ْذ أ ْخرجـ ُـه
رســوله الك ـريم ،يقــول هللا تعــالى فــي محكــم كتابــه? :إّل ت ُ
ال ِذين كفروْا ث ِاني ا ْثني ِن ِإ ْذ هما ِفي اْلغ ِار ِإ ْذ يُق ِ ِ ِ ِ
ِ
ُ
ْ
ُ
ول لصاحبه ّل ت ْحزْن إن ّللا معنا فـأنزل ّللاُ
ُ
س ِكينت ُه عل ْي ِه وأيدهُ ِب ُجُنود ل ْم ترْوها
وجعل كِلمة ال ِذين كف ُروْا السْفلى وكِلم ُة ّللاِ ِهي اْل ُعْليا وّللاُ ع ِزيز ح ِكيم? التوبة. 40/
إخــوة اإليمــان يــا أحبــاب الحبيــب ،دعــا النبــي  إلــى العــدل واإلحســان ومكــارم اْلخــَلق

ونهــى عــن المنكــر والبغــي .فهــو أفضــل اْلولــين واآلخـرين علــى اإلطــَلق ،هــو محمــد 
الذي عرفه قومـه قبـل نـزول الـوحي بلقـب اْلمـين فلـم يكـن سـارقا ولـم يكـن رذيـَل ولـم يكـن
متعلق القلب بالنساء ،وكان يدور في المواسم التي يجتمع فيها الناس ويقول" :أيها النـاس

قولـ ـوا ّل إل ــه إّل هللا تُفلحـ ـوا" .وك ــان يتبع ــه رج ــل م ــن المش ــركين ويق ــول" :أيهـ ـا الن ــاس ّل
تصدقوه".

صــبر  علــى إيــذاء المشــركين .ألــيس حينمــا كــان يصــلي عنــد الكعبــة رمــى علــى ظه ـره

عقبة بن أبي معيط سلى جزور؟ وذلك المشرك أبو جهـل أراد أن يخنقـه بثوبـه فمنعـه أبـو

بكر وقال" :أتقتلون رجَل يقول ربي هللا؟" .أليس ُكسرت رباعيته من أسنانه؟ أليس ضرب
بالحجارة عليـه الصـَلة والسـَلم؟ ولكـن هـذا النبـي المؤيـد بنصـر هللا المبـين ثبـت كمـا أمـره
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هللا ،فما من نبي يتخلى عن الدعوة إلى هللا لشدة إيذاء ،الكفـار تعجبـوا لهـذا الصـبر فقـالوا

ْلبي طالب" :يا أبا طالب ماذا يريـد إبـن أخيـك؟ إن كـان يريـد جاهـا أعطينـاه فلـن نمضـي

ـر إّل بعــد مشــورته ،وإن كــان يريــد مــاّل جمعنــا لــه المــال حتــى يصــير أغنانــا ،وإن كــان
أمـ ا
يريد الملك توجناه علينا".

ولكــن النبــي الــذي يــوحى إليــه أجــاب عمــه بقولــه" :وهللا يــا عــم لــو وضــعوا الشــمس بيمينــي

والقمر بشمالي ما تركت هذا اْلمر حتى يظهره هللا أو أهلك دونه".
فــأجمع المشــركون علــى قتــل رســول هللا  وجمع ـوا مــن كـ ِـل قبيلــة رجــَل جلــدا ليض ـربوه
ض ـربة رجــل واحــد حتــى يتفــرق دمــه بــين القبائــل ،فــأتى جبريــل عليــه الســَلم وأخب ـره بكيــد
المشركين وأمره بأن ّل يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيـه .فـدعا رسـول هللا  علـي

بن أبي طالب رضي هللا عنه وأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ِبُبرد له أخضر ففعـل ،
ثم خرج  وهم على بابه ومعـه حفنـة تـراب فجعـل يـذرها علـى ر وسـهم وهـو يقـرأ? :يـس
آن اْلح ِكـي ِم ِإنـك ل ِمـن اْلمرس ِـلين عل ِ
َصـراط م ْسـت ِقيم ت ِ
واْلُق ْر ِ
نزيـل اْلع ِزي ِـز الـرِحي ِم ِلتُن ِـذر ق ْومـا مـا
ُْ
أِ
ُنذر آبا ُ ُه ْم ف ُه ْم غ ِافُلون لق ْد حق اْلق ْو ُل على أ ْكث ِرِه ْم ف ُه ْـم ّل ُي ْؤ ِمُنـون ِإنـا جعْلنـا ِفـي أ ْعنـا ِق ِه ْم
ـان فه ــم مْقمح ــون وجعْلن ــا ِمـ ــن ب ـ ْـي ِن أ ْي ـ ِـد ِ
ِ ِ
يه ْم س ــدا و ِم ـ ْـن خْل ِف ِه ـ ْـم سـ ــدا
ُ
أ ْغ ــَلّل فه ــي إلَاْل ْذق ـ ِ ُ
فأ ْغشيناهم فهم ّل يب ِ
ص ُرون? (يس).
ْ ُ ْ ُ ْ ُْ
وحمـى هللا تعـالى حبيبـه بخــيط العنكبـوت ،حمـى هللا تعـالى حبيبــه بأضـعف البيـوت وأوهــن
البيوت بيت العنكبوت ،فأرسل هللا حمامة باضت على فم الغار ونسج العنكبوت خيطـه .
ط ِفــؤوْا نــور ّللاِ ِبــأ ْفو ِ
اه ِه ْم وي ـأْبى ّللاُ ِإّل أن ُيـ ِـتم ُنــورهُ ولـ ْـو كـ ِـره
?ي ِريـ ُـدون أن ُي ْ ُ ُ
قــال تعــالىُ :
اْلك ِاف ُرون? التوبة. 32/
والمؤمنون في المدينة المنورة ينتظـرون حبـا وشـوقا ،ينتظـرون وصـول الحبيـب المصـطفى
صــلى هللا عليــه وســلم ،فكــانوا يتوافــدون إلــى مشــارف المدينــة مــن ناحيــة طريــق مكــة وكــان

ـر لقــدوم الحبيــب صــلى هللا عليــه
بعضــهم يتســلق اْلشــجار وينظــر إلــى بعــد علــه يــرى أثـ ا

وسلم ،وتمضي اْليام والساعات ويعودون حزينين.
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وذات ي ــوم والن ــاس ف ــي انتظ ــار بله ــف وش ــوق وق ــد انتص ــف النه ــار واش ــتد الح ــر ورجعـ ـوا

جماعــة بعــد جماعــة وإذ برجــل ينــادي بــأعلى صــوته :هــا قــد جــاء مــن تنتظــرون يــا أهــل
المدينــة ،فتكــر الجمــوع عائــدة ّلســتقبال الحبيــب المحبــوب والحــب يســبقها ولســان حالهــا

يقول" :طلع البدر علينا من ثنيات الوداع".

اللهم أعد علينا هذه الذكرى باْلمن واْلمان يا رب العالمين .

هذا وأستغفر هللا العظيم لي ولكم

الخطبة الثانية:

إن الحم ــد هلل نحمـ ـده ونس ــتعينه ونس ــتهديه ونش ــكره ،ونع ــوذ ب ــاهلل م ــن ش ــرور أنفس ــنا وم ــن
ســيئات أعمالنــا ،مــن يهــد هللا فــَل مضــل لــه ومــن يضــلل فــَل هــادي لــه ،والصــَلة والســَلم

على محمد بن عبد هللا وعلى ِ
كل رسول أرسله هللا.

أما بعد عباد هللا  ،فأوصيكم ونفسي بتقوى هللا العلي العظيم .

الهجـرة النبويــة أيهــا اإلخــوة لــم تكــن هروبــا مــن قتــال وّل جبنــا عــن مواجهــة وّل تخــاذّل عــن
إحقاق حق أو إبطال باطل ،ولكن هجرة بأمر هللا تعالى.

فأنبياء هللا تعالى يستحيل عليهم الجبن ،فاْلنبياء هم أشجع خلق هللا .وقد أعطى هللا نبينـا

قوة أربعين رجَل من اْلشداء.

فــالجبن والهــرب هــذا ّل يليــق بأنبيــاء هللا تعــالى " .فــَل يقــال عــن النبــي هــرب ْلن هــرب
ار مـن الكفـار أي مـن أذى الكفـار فـَل يشـعر بـالجبن
يشعر بالجبن ،أمـا إذا قيـل هـاجر فـر ا

بل ذلك جائز ما فيه نقص "( .الشرح القويم صحيفة .) 341
واعلموا أن هللا أمرُكم بـأمر عظـيم أمـرُكم بالص ِ
ـَلة والسـَل ِم علـى نب ِي ِـه الكـري ِم فقـالِ?:إن ّللا
ْ ْ
ْ
ومَلِئكت ُه ُيصلون علـى النِب ِـي يـا أيهـا ال ِـذين آمُنـوا صـلوا عل ْي ِـه وس ِـل ُموا ت ْس ِـليما? الل ُهـم ص ِـل
ءال ســي ِدنا محمــد كمــا صــليت علــى س ـيدنا إب ـراهيم وعلــى ِ
علــى ســي ِدنا محمــد وعلــى ِ
ءال
ـار ْك علــى ســي ِدنا محمــد وعلــى ِ
ســي ِدنا إبـراهيم وبـ ِ
ءال ســي ِدنا محمــد كمــا بارْكــت علــى ســي ِدنا
ِ ِ
ـاس اتُقـوا
إبـراهيم وعلــى ءال ســيدنا إبـراهيم إنــك حميــد مجيــد ،يقــول هللا تعــالى? :يــا أيهــا النـ ُ
رب ُكــم ِإن ْزلزلــة الســاع ِة شــيء ع ِظــيم يــوم ترونهــا تـ ْذهل ُكــل مر ِ
ضــعة عمــا أ ْرضــع ْت وتضـ ُـع
ُْ
ُ
ْ ْ
ْ
ْ
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ُكل ذ ِ
ات ح ْمل ح ْملها وترى الناس ُسكارى وما ُهم ِب ُسكارى ول ِكن عذاب ّللاِ ش ِـديد? ،الل ُهـم
أمرنــا اللهــم ِ
غفر الل ُهــم لنــا ذنوبنــا وإس ـرافنا فــي ِ
ـتجب لنــا دعاءنــا فــا ِ
اغفـ ْـر
إنــا دع ْونــاك فاسـ ْ
ُ
ات ربنا ِ
اْلحياء منهم واْلمو ِ
ِ
ِ
ءاتنا في الدنيا حسـنة وفـي ِ
اآلخ ِ
ـرة حسـنة
المؤمنات
للمؤمنين و
ُْ
ِ
وِقنــا عــذاب النـ ِ
ـتر عورِاتنــا
ـار الل ُهــم اجعْلنــا ُهــداة ُمهتــدين غيــر ضــالين وّل ُمضــلين الل ُهــم اسـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْم ُر ِباْلع ـ ْـد ِل
وءام ـ ْـن روعاتن ــا واكفن ــا م ــا أهمن ــا وِقن ــا ش ــر م ــا نتخ ــو ُ
ف .عب ــاد هللا ?إن ّللا يـ ـأ ُ
وِ
اإل ْحس ِ
ظ ُك ْـم لعل ُك ْـم تـذك ُرون?،
ان وِإيتاء ِذي اْلُق ْربى وي ْنهى ع ِن اْلف ْحشاء واْل ُمنك ِر واْلب ْغ ِي ي ِع ُ
اذكــروا هللا العظــيم يــذكرُكم واشـ ُـكروه يـ ِـزْد ُكم ،واســتغفروه ِ
لكـ ْـم
يع ُ
يغفـ ْـر ُ
ظ ُك ـ ْم لعل ُكـ ْـم تــذكرونُ .
ُ
ْ
ْ ْ
لك ْم ِم ْن ِ
أمرُك ْم مخرجا ،وأ ِق ِم الصَلة.
يجعل ُ
ْ
واتقوهُ
ــــــــــــ
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الهجرة النبوية المباركة – حوادث وعبر – 2
إن الحمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتهديه ونشــكره ونعــوذ بــاهلل مــن شــرور أنفســنا وســيئات
أن ّل إلــه إّل هللا
أعمالنــا ،مــن يهــد هللا فــَل مضــل لــه ومــن يضــلل فــَل هــادي لــه ،وأشــهد ْ
وحــده ّل ش ـريك لــه وّل مثيــل لــه ،وأشــهد أن ســيدنا وحبيبنــا وعظيمنــا وقائــدنا وقــرة أعيننــا

محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه ،صلى هللا عليه صَلة يقضي بها حاجاتنا ويفرج بها

كرباتنا ويكفينا بها شر أعدائنا  ،وعلى كل رسول أرسله.

العلي العظيم  ،القائـل فـي محكـم كتابـه:
أما بعد عباد هللا فإني أوصيكم ونفسي بتقوى هللا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وم ْاْل ْشه ُاد? سورة غافر.51/
?إنا لن ُ
نص ُر ُرُسلنا والذين آمُنوا في اْلحياة الد ْنيا وي ْوم يُق ُ
ـر
إن هللا تعالى وعد المؤمنين بالنصـر المبـين وجعـل لهـم مـن الشـدة فرجـا ومـن العسـر يس ا

ومن الضيق سعة ،وإن الدروس المسـتفادة مـن الهجـرة كثيـرة ومـن جملتهـا ضـرورة الصـبر

علـى الشـدائد والبَليـا وكافــة أنـواع الظلـم واّلسـتبداد ،والصــمود فـي وجـه الباطـل ،والوقــوف
ِ
الحق فـي شـجاعة وحـزم وعـزم ،وإن بهجتنـا بهـذه الـذكرى العظيمـة تبعثنـا علـى
إلى جانب

مضــاعفة الجهــد فــي ســبيل نشــر ديــن هللا ،تبعثنــا علــى مضــاعفة الجهــد فــي ســبيل إعــَلء

كلمة ّل إله إّل هللا محمد رسول هللا بالتعلم والتعليم.

ولقــد كــان لهج ـرة الفــاروق الــذي فــرق بــين الحـ ِ
ـق والباطــل قصــة شــأنها شــأن كــل قصصــه
وأخبــاره العظيمــة التــي تــدل علــى حبــه لــدين هللا واستبســاله فــي ســبيل هللا ،ذلــك أنــه عنــدما

مهاجر وخرج معـه
ا
جاء دور سيدنا عمر بن الخطاب قبل هجرة الرسول بسبعة أيام ،خرج

أربعــون مــن المستضــعفين جمعهــم عمــر رضــي هللا عنــه فــي وضــح النهــار وامتشــق ســيفه
وجاء (دار الندوة) وهو مكان تجتمع فيه قريش عادة ،فقال الفـاروق عمـر لصـناديد قـريش
بصــوت جهيــر" :يــا معشــر ق ـريش مــن أراد مــنكم أن تفصــل أرســه أو تثكلــه أمــه أو تترمــل

امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه فليتبعني وراء هذا الوادي فإني مهاجر إلى يثرب" .فما
تجر أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة ْلنهـم يعلمـون أنـه ذو بـأس وقـوة وأنـه إذا قـال
أ

فعل .
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ومــن بركــات الهج ـرة أن ام ـرأة ِممــن ســبقت رســول هللا  بــالهجرة مــات ولــدها معهــا فــي
الطريق إلى المدينة ،أصـابه مـرض فمـات فتملكهـا الجـزع فقالـت" :اللهـم إنـك تعلـم أنـي مـا

هاجرت إّل ابتغاء مرضاتك ومحبة فيك وفي نبيك فَل تشمت بي اْلعداء" ،فتحرك ولدها
من تحت الكفن ،قام ولدها فـي الحـال أحيـاه هللا تعـالى ،وهللا علـى ك ِـل شـىء قـدير .قالـت

أمه" :طعم وطعمنا".

وبقي حيا إلى خَلفة سيدنا عمر رضي هللا عنه.

هاجر رسول هللا  إلى المدينة المنورة في شهر صفر وليس فـي اْلول مـن شـهر محـرم

كم ــا ه ــو ش ــائع واس ــتقبله المؤمن ــون ب ــالفرح واستبش ــر الن ــاس بق ــدوم رس ــول هللا  وس ــمى
الرسول يثـرب المدينـة المنـورة ،وآخـى بـين أهلهـا بـين المهـاجرين واْلنصـار وبنـى مسـجده،

وصار المسلمون على قلب رجل واحد ّل يفرق بينهم طمع الدنيا وّل يباعد بينهم حسد وّل
ضغينة ،مثلهم كمثل البنيان المرصـوص يشـد بعضـه بعضـا ومـثلهم فـي تـوادهم وتـراحمهم

كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

وأول بيت نزل فيه  في المدينة المنورة بيت خالد بن زيـد أبـي أيـوب اْلنصـاري ،وخالـد
بن زيد كان ِممن حفظ هذه اْلبيات التي قالها أسعد الحميري الذي كان يحكم بَلد الـيمن

قبل بعثة النبي  بستمائة عام ،صفت له الجياد من اليمن إلى بَلد الشام فمـر بالمدينـة
المنــورة التــي كانــت تســمى يثــرب ليكســر أهلهــا ،فــاجتمع بــه حبـران مــن اْلحبــار المســلمين

الــذين كانــا علــى ديــن موســى عليــه الســَلم وقــرءا فــي التــوراة أنهــا أي المدينــة المنــورة هــي
مهاجر نبي ءاخر الزمان أحمد  ،فأنشد أسعد الحميري تبع اْلوسط:

رسول من هللا باري النسم

شهدت على أحمد أنه

ولو مد عمري إلى عمره

ير له وابن عم
لكنت وز ا

وفرجت عن صدره كل غم

وجاهدت بالسيف أعداءه

قبل ستمائة عام من بعثة رسـول هللا  قـال هـذه اْلبيـات أسـعد الحميـري فـي مـدح النبـي

 وتوارثها أهل المدينة خلفا عن سلف.

اللهم أعد علينا هذه الذكرى باْلمن واْلمان يا رب العالمين .
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الهجرة النبوية المباركة
إن الحمــد هلل نحمــده ونســتغفره ونســتهديه ونسترشــده ونشــكره ونعــوذ بــاهلل مــن شــرور أنفســنا
أن ّل إلـه
ومن سيئات أعمالنا من يهد هللا فَل مضل له ومـن يضـلل فـَل هـادي لـه وأشـهد ْ
إّل هللا وحده ّل شريك له وّل مثيل له وّل ضد وّل ند له وأشـهد أن سـيدنا وحبيبنـا وعظيمنـا
وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من بعثه هللا رحمـة للعـالمين هاديـا

ومبشر ونذي ار بلغ الرسالة وأدى اْلمانة ونصح اْلمة فجزاه هللا عنا خير ما جـزى نبيـا مـن
ا

أنبيائــه ،الصــَلة والســَلم عليــك ســيدي يــا علــم الهــدى الصــَلة والســَلم عليــك ســيدي يــا
رسول هللا سـيدي يـا حبيـب هللا ضـاقت حيلتنـا وأنـت وسـيلتنا أدركنـا يـا محمـد أدركنـا يـا أبـا

القاسم يا رسول هللا أدركنا بإذن هللا .

أمــا بعــد فيــا عبــاد هللا أوصــي نفســي وإيــاكم بتقــوى هللا العلــي العظــيم واســتفتح بالــذي هــو

ِ
تنصــروهُ فقـ ْـد نصــرهُ هللاُ ِإ ْذ أخرجـ ُـه الــذين
خيــر ،يقــول هللا تعــالى فــي كتابــه العظــيم ? :إّل ُ
ِِ
ِ
ـين ِإ ْذ ُهم ــا ف ــي الغ ـ ِ ِ
كف ــروا ث ــاني اثن ـ ِ
ـول لص ــاحبه ّل تح ــزْن إن هللا معن ــا ف ــأنزل هللاُ
ـار إ ْذ يق ـ ُ
ِ
ِ
العليـا
سكينت ُه عليه وأيدهُ بجنود ل ْـم ترْوهـا وجعـل كلمـة الـذين كفـروا السـفلى وكلمـة هللا هـي ُ
وهللاُ عزيز حكيم? سورة التوبة40/
الهجـرة النبويــة أيهــا اإلخــوة لــم تكــن هروبــا مــن قتــال وّل جبنــا عــن مواجهــة وّل تخــاذّل عــن

إحقاق حق أو إبطال باطل ولكن هجرة بأمر هللا تعالى أعد فيها النبي القائد صلوات ربي

وســَلمه عليهــا العــدة وهيــأ الجنــد وعــاد بهــم إلــى مكــة فاتحــا ،أوذي رســول هللا  وأوذي
أصحابه الكـرام فـي مكـة وصـبر ءال ياسـر فـي سـبيل هللا ،ورسـول هللا هـاجر بالـدعوة إلـى

هللا فلــم يكــن يخفــي شــيئا منهــا بــل كــان يــدور فــي المواســم التــي يجتمــع فيهــا النــاس ويقــول

لهــم ":أيهــا النــاس قولـوا ّل إلــه إّل هللا تفلحـوا " وصــبر  علــى إيــذاء المشــركين مــن أهــل
مكة ،وانصب العذاب على المستضعفين صبا جلـد وضـرب وحـبس وتحريـق وقتـل ،ولكـن

أدركهــم المــدد الربــاني والتثبيــت اإللهــي فكــأنهم صــخرة ّل تخــدق وصــارت نبضــات قلــوبهم
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الخاشعة وهمسات أدعيتهم الضارعة تهز اْلفئدة والعروق ،ألـيس ردد بـَلل الحبشـي أحـد

أحد ،أحد أحد؟لم يتراجع ولم ينفتن.

فكم نحن بحاجة اليوم إلى أن نتطلع إلى مواقف هؤّلء الرجال الرجال ،وهـذا عمـر رضـي

هللا عنــه يقــف فــي وضــح النهــار ممتشــقا ســيفه قــائَل لصــناديد ق ـريش بصــوت جهيــر ":يــا

معشر قريش من أراد منكم أن تفصل رأسه أو تثكله أمه أو تترمل ام أرتـه أو ييـتم ولـده أو

تــذهب نفســه فليتبعنـي وراء هــذا الـوادي فــإني مهــاجر إلــى يثــرب " فمــا تجـ أر أحــد مــنهم أن
يحول دونه ودون الهجرة ،وانظروا إلى موقف القائد العظـيم محمـد بعـدما جـاءوا إلـى عمـه

أبـي طالـب يقولــون لـه يـا أبــا طالـب مــاذا يريـد ابـن أخيــك إن كـان يريـد جاهــا أعطينـاه فلــن

نمــض أم ـ ار إّل بعــد مشــورته ،وإن كــان يريــد مــاّل جمعنــا لــه حتــى يصــير أغنانــا وإن كــان
يريد الملك توجناه علينا ولكن النبي  الذي يـوحى إليـه أجـاب عمـه بقولـه  ":لـو وضـعوا
الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركت هذا اْلمر حتـى يظهـره هللا أو أهلـك دونـه " لـيس

فــي اْلنبيــاء مــن يتــرك الــدعوة إلــى هللا ،لــيس فــي اْلنبيــاء مــن يتخلــى عــن الــدعوة إلــى هللا
مهما اشتد عليـه الـبَلء لـيس فـي أنبيـاء هللا مـن يعـرض عـن ديـن هللا لشـدة اإليـذاء ،أجمـع

المشركون على قتل رسول هللا  فجمعوا من كل قبيلة رجـَل جلـدا ليضـربوه ضـربة رجـل
واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل ،فأتى جبريل عليـه السـَلم وأخبـره بكيـد المشـركين وأمـره

بأن ّل يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه.

ف ــدعا رس ــول هللا  عل ــي ب ــن أب ــي طال ــب رض ــي هللا عن ــه وأمـ ـره أن يبي ــت عل ــى ف ارش ــه
ويتسجى ببرد له أخضر ففعل ،ثم خرج  وهم على بابه ومعـه حفنـة تـراب فجعـل يـذرها
ءان الحكـي ِم إنـك لمـن المرسـلين علـى ِ
على ر وسهم وهـو يقـ أر ? :يـس والقـر ِ
صـراط مسـتقيم
ِ
ِ ِ
تنزيل العز ِ
ـول علـى أكث ِـرِه ْم
فه ْـم غـافلون لق ْـد حـق الق ُ
يز الرحي ِم لتُْنذر قوما ما أُنـذر ءابـا ُه ْم ُ
فهـ ْـم ّل يؤمنــون إنــا جعْلنــا فــي أعنــاقهم أ ْغــَلّل فهــي ِإلــى اْل ْذقـ ِ
فهـ ْـم ُمقمحــون وجعْلنــا ِمـ ْـن
ـان ُ
ُ
يهم سًّدا و ِمن خْل ِف ِهم سًّدا فأ ْغشيناهم فهم ّل يب ِ
ِ ِ ِ
صرون? سورة يس  1ـ9وفـي الطريـق
ْ
ْ ُ ْ ُ ْ ُْ
ْ
بين أيد ْ
حصلت لرسول هللا معجزات ببركة الهجرة حيث إن امـرأة ممـن سـبقت رسـول هللا  مـات
ولدها معها في الطريق إلى المدينـة أصـابه مـرض فمـات فتملكهـا الجـزع فقالـت اللهـم إنـك
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تعلــم أنــي مــا هــاجرت إّل ابتغــاء مرضــاتك ومحبــة فــي نبيــك فــَل تشــمت بــي اْلعــداء فقــام
ولدها في الحال أحياه هللا تعالى ،قالت فطعم وطعمنا ثم بقي حيا إلى خَلفـة سـيدنا عمـر
رضــي هللا عنــه ،وقصــة الطفيــل بــن عمــرو الدوســي الــذي كــان معــه صــاحبه مــرض علــى

الطريــق فلــم يصــبر علــى المــرض فأخــذ حديــدة فقطــع بهــا براجمــه فنــزف الــدم منــه فمــات،
فــرءاه صــاحبه فــي المنــام مغطيــا يديــه قيــل لــه مــالي أراك مغطيــا يــديك،قال " :قيــل لــي لــن

نصلح لك ما أفسدت قد غفر هللا لي بهجرتي إلى نبيه " فلما وصـل إلـى رسـول هللا أخبـره

ما رأى وما حصل لصاحبه فقال  ": اللهم وليديه فـاغفر " أيهـا اإلخـوة يقـول هللا تعـالى
في القرءان الكريم ?ِإ ْذ يُقول ِلص ِ
احِب ِه ّل ت ْحزْن ِإن ّللا معنا? اآلية ،سورة التوبة ،40/فهذا
ُ
الصــاحب هــو الصــديق رضــي هللا عنــه ولــيس معنــاه أن هللا موجــود معهمــا فــي الغــار ،بــل
المعية هنا معية النصرة أي هللا تعالى هو الـذي ينصـرنا ويحمينـا ،حمـى هللا تعـالى حبيبـه
محمدا بأوهن البيوت وأوهن البيـوت بيـت العنكبـوت وأرسـل حمامـة باضـت علـى فـم الغـار

ف ــأعمى هللا تع ــالى أبص ــار المش ــركين ع ــن رس ــول هللا  أم ــا المؤمن ــون فينتظ ــرون ف ــي
حبــا وشــوقا وصــول الحبيــب المصــطفى صــلى هللا عليــه وســلم ،ويتوافــدون
المدينــة المنــورة ًّ

إلى مشارف المدينة من ناحية طريق مكة وبعضهم يتسلق اْلشجار وينظر إلـى بعـد علـه
أثر لقدم رسول هللا محمد صلى هللا عليه وسلم ،وذات يوم والنـاس فـي انتظـار بلهـف
يرى ا

وشــوق وقــد انتصــف النهــار واشــتد الحــر توافــدوا جماعــة بعــد جماعــة وإذا برجــل ينــادي

بــأعلى صــوته هــا قــد جــاء مــن تنتظــرون يــا أهــل المدينــة وتكــر الجمــوع عائــدة ّلســتقبال

الحبيب المصطفى  والحب يسبقها ولسان حالها يقول :

من ثنيات الوداع

طلع البدر علينا

اللهم أعد علينا هذه الذكرى العظيمة المباركة باْلمن واْلمان يا رب العالمين.

هذا وأستغفر هللا .

ــــــــــــ

الهجرة النبوية دروس في التخطيط الدقيق والتنظيم المحكم
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المستشار محمد المأمون الهضيبي
•  ...التخطيط الدقيق للهجرة
•  ...الشعارات الجوفاء

أحـداث الهجـرة وذكرياتهــا منــارات عظيمــة علــى الطريــق ،منــارات لألمــم والشــعوب والحكــام
واْلمراء والقادة الذين يريدون السـيادة والعـزة والنصـر ،فهـي دروس عظيمـة ،وآمـال واسـعة

عميقـة ْلصــحاب الــدعوات وحملـة الرســاّلت ،فمــا أحوجنـا إليهــا ،فهــى تعلمنـا كيــف يـرتبط
تــاريخ الــدعوات بالحركــة ،حركــة الفــرد المــؤمن ،واْلمــة المؤمنــة ،والدولــة المؤمنــة ،فــالهجرة

تمثل خطوات المؤمنين المباركة من مكـة إلـى المدينـة ،إلقامـة دولـة اإلسـَلم اْلولـى ،كمـا

تمثــل بح ـث الحــائرين والمعــذبين والمضــطهدين عــن النجــاة وعــن مثــل أعلــى ،وعــن هــدف
جليل عظيم يطمحون للوصول إليه ،هذا الهدف هو الذي صنع تاريخ اْلمة ،وأقام الدولة

اإلسَلمية والحضارة اإلسَلمية التي استظل العالم بظَللها ما يزيد عن ألف عام.

ولقــد اســتمر بنــاء اْلســاس زمنــا طــويَل ،عمقــه الرســول  بنفســه مــن خــَلل الــوحي مــن

أجــل أن يســتقيم البنــاء ،فأوجــد مــن خــَلل التربيــة القرآنيــة الفــرد المســلم والجماعــة المســلمة
صــاحبة العقيــدة الســليمة ،والعبــادة الصــحيحة ،والفهــم الــدقيق الشــامل لإلســَلم ،واســتغرق

البناء طوال الفترة المكية ثَلثة عشر عاما ،ثم ما لبثت عداوة قريش من مقاطعة وتعـذيب
وقتــل للمــؤمنين أن وقفــت بالمرصــاد لرســول هللا  لمنعــه بكــل الوســائل مــن تربيــة اْلفـراد

ونشــر الــدعوة فــي مكــة ،وأصــبح المســلمون كــأفراد ،بــَل دولــة تجمعهــم وتحمــيهم وتوحــدهم،

لن يسـتطيعوا أن يـؤدوا دورهـم أو يثبتـوا وجـودهم ،أو يرفعـوا اريـة هـذا الحـق ،أو يقفـوا أمـام

الباطل المتكتل المعتدي المدجج بالسَلح.

إن تفكيــر النبــي  فــي إيجــاد أرض غيــر مكــة بــدأ منــذ خروجــه إلــى الطــائف؛ ْلنــه 

أدرك فيهــا أن مكــة ّل تصــلح لقيــام الدولــة ،وأن كعبتهــا التــي أقيمــت للتوحيــد الخــالص هلل

وحده ،حولها المشركون إلى ساحة تعج باْلصنام واْلوثانّ ،ل يمكن أن تكـون وطنـا لهـذه
الرسالة.
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ولذلك بدأ  يعرض نفسه علـى القبائـل ،ويقـول لهـم فـي صـراحة ووضـوح "مـن يحملنـي،

من يؤويني حتى أبلغ دعوة ربي ،فإن قريش قد منعوني" السيرة ّلبن هشام.

وه ــذا موق ــف ن ــتعلم من ــه اإليجابي ــة الواقعي ــة ،ون ــتعلم من ــه م ــدى حرص ــه  عل ــى طاق ــة

أصحابه أّل تتبدد في غيـر موضـعها ،فسـرعان مـا نجـده تحـرك صـوب الخـروج مـن مكـة،
وقبل ذلك حرك بعض أصحابه إلـى الحبشـة ليكونـوا رصـيدا لهـذه الرسـالة ،ولحمـايتهم مـن

بطش قريش وكيدها.

التخطيط الدقيق للهجرة

إن هذا التخطيط الدقيق السليم ،واتخاذ اْلسباب ،هما الضمان للنجاح في كـل عمـل ،لقـد

كــان  فــي الســنة العاشـرة مــن البعثــة ،يتنقــل فــي موســم الحــج يــدعو إلــى هللا ،وفــي آخــر
الموسم وجد ستة نفـر مـن الخـزرج أراد هللا بهـم خيـرا ،يسـتعدون للرحيـل ،فـدعاهم إلـى هللا،

فاستجابوا وأسلموا ،وكانوا اللبنة اْلولى لدولة اإلسَلم ،والنـواة التـي قـام عليهـا البنـاء ،وفـي

السنة التالية عـادوا وقـد تضـاعف عـددهم ،واتسـعت الـدائرة ،وتـم لقـا هم مـع رسـول هللا 

فــي العقبــة ،وكانــت البيعــة علــى اْلخــوة الكاملــة فــي هللا ،ونبــذ الشــرك ،والتطهــر مــن كــل

المعاصي.

وأرســل معهــم الرســول  مصــعب بــن عميــر رضــي هللا عنــه "فــاتح المدينــة" ،وكلفــه بــأن

يقـ ـرئهم القـ ـرآن ،ويعلمه ــم اإلس ــَلم ،ويفقهه ــم ف ــي ال ــدين ،وعل ــى يدي ــه انتش ــر اإلس ــَلم ف ــي
المدينــة ،ووجــدت القاعــدة الجديــدة لإلســَلم ،وبــذلك مهــد الطريــق للهج ـرة إلــى المدينــة ،ثــم

عــاد إلــى مكــة فــي موســم الحــج ومعــه ثَلثــة وســبعون رجــَل وام أرتــان ،أول هيئــة تأسيســية
ْلمــة اإلســَلم علــى ظهــر اْلرض ،والتقـوا بالرســول  عنــد العقبــة وكانــت البيعــة الكبــرى

عل ــى الس ــمع والطاع ــة ،ف ــي المنش ــط والمكـ ـره ،والنفق ــة ف ــي العس ــر واليس ــر ،وعل ــى اْلم ــر
بالمعروف والنهي عن المنكر ،وأن تقوموا في هللاّ ،ل تخافوا لومة ّلئم ،وعلى النصـرة إذا

قــدمت إلــيكم" ،وتمنعــوني ممــا تمنعــون منــه أنفســكم وأزواجكــم وأبنــاءكم ،ولكــم الجنــة" أحمــد

والحاكم والبيهقي.
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في ليلة العقبة الكبرى تمت بيعة بين قائـد وجنـوده علـى دحـر الباطـل وجنـده ،وقطـع دابـر
اْلوثان واْلزّلم واْلصنام حتى قال أحدهم "أتدرون على ما تبايعون هذا الرجـل ،تبايعونـه

علــى قتــال اْلحمــر واْلســود" وكــل مــن يقــف فــي طريــق الــدعوة ،ويقــول البـراء بــن معــرور:
ـابر عــن كــابر" ،إنــه قســم بــاهلل الــذي
"يــا رســول هللا ،نحــن وهللا ،أبنــاء الحــروب ورثناهــا كـ ا

آمن ـوا بــه أنهــم ســيحمون الرســول  وينصــرونه ،وأنهــم ســيقولون ّل ْليــة قــوة فــي اْلرض

سوداء كانـت أم حمـراء تسـعى إلـى الفتنـة ،أو الكيـد للـدعوة أو حملتهـا ورجالهـا ،إنهـا القـوة

والصـ ـراحة والص ــدق ..لق ــد وض ــح معن ــى الهجـ ـرة عن ــد الص ــحابة ،وفهمـ ـوا معن ــى البيع ــة،

ومعنى اّللتزام بها ،وذلك ما يحتاج المسلمون إليه اليوم حتى يقفوا على أقدامهم.

وبــالهجرة تــم الوجــود الحقيقــي للمســلمين ،بعــد أن عاشـوا فــي مكــة محاصـرين مضــطهدين،

ورغــم اْله ـوال واإليــذاء والــبطش رفض ـوا أن يغيــروا أو يبــدلوا ،بــل ثبت ـوا علــى الحــق الــذي

آمنوا به ،وبالهجرة قامت دولة اإلسَلم التي آمنت بضرورة التنظـيم والتخطـيط ،والحـق أن

حياتنــا المعاصـرة وظروفنــا الدقيقــة والصـراعات الــدائرة مــع قــوى الباطــل ،تحتــاج منــا دائمــا

إلى تأكيد جوانب العقيدة واإليمان العظيم باهلل ،وهذا اإليمان هو الـذي يـدعونا إلـى العمـل
الصالح النـاجح المـنظم ،ويـدعونا إلـى ضـرورة اْلخـذ باْلسـباب فـي جميـع جوانـب الحيـاة،

فهـى التـي توصـلنا إلــى مـا نريـد مــن صـَلح وفـَلح ونجـاح ،ومــع اْلخـذ الكامـل باْلســباب
يكون التوكل على رب اْلسباب جل وعَل أثناء العمل وبعد العمل وفي النتـائج ،بعـد بـذل

الجهد ،وكل ما في طاقة اإلنسان من تفكير وتدبير.

إن شأن المؤمنين مع أخذ اْلسـباب أنهـم يقومـون بهـا ،كأنهـا كـل شـيء للوصـول للنجـاح،
لك ــنهم م ــع يقي ــنهم أن ك ــل ش ــيء ّل تم ــام ل ــه وّل قي ــام إّل ب ــأمر هللا ،إن أع ــداء هللا ق ــديما

وحــديثا ،قــال عــنهم الق ـرآن الك ـريم? :وي ْم ُكـ ُـرون وي ْم ُكـ ُـر ّللاُ?(اْلنفــال :مــن اآليــة )30وهــى
صــورة عميقــة التــأثير ،وذلــك حينمــا ينكشــف أمــام المــؤمن أعــداء هللا مــن يهــود وأمريكــان
وغيــرهم ،وهــم يتــآمرون ويــدبرون ،ويمكــرون ،وهللا مــن ورائهــم محــيط ،يمكــر بهــم ويبطــل

كيــدهم ،وهــم ّل يشــعرون أيــن قــدرة هللا القــادر؟ قــدرة الجبــار القــاهر؟ مــن ه ـؤّلء المهازيــل

الضعاف؟
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وتــأتي ذكريــات الهجـرة النبويــة الغاليــة التــي أشـرنا إلــى بعضــها واْلمــة العربيــة واإلســَلمية

تمــر بظــروف خطي ـرة ّل مثيــل لهــا فــي التــاريخ ،فــالحرب علــى اْلب ـواب ،والهجمــة التتاريــة

المغوليــة الهمجي ــة الجدي ــدة ،تــدق طب ــول الح ــرب ،وعشـ ـرات اْللــوف م ــن جنــود اْلع ــداء،
يمــألون اْلرض والبحــر والجــو ،وقــد حضــرت هــذه الحشــودّ ،ل للســياحة ،أو النزهــة ،بــل

للعــدوان والقتــل والتخريــب ،كمــا أن الصــهيونية ،تقتــل وتــدمر ،وتهــدم ،ودمــاء الشــهداء ّل
تجف والشـعب الفلسـطينى المـؤمن ،يتحمـل بوسـائله المحـدودة صـورايخ ودبابـات وطـائرات

وعدوان اليهود ،التي تعمل ليل نهار في كل بيت وكل شارع.

إن هــذا الوجــود اْلجنبــي فــي بــَلد العروبــة واإلســَلم ،والســماح بــه وتركــه لغــزو المنطقــة،
فهــو وجــود اســتعماري يجــب مقاومتــه بكــل الوســائل المســتطاعة ،وذلــك فــرض علــى اْلمــة

كلهــا وقواتهــا وحكامهــا ،وإّل فاْلمــة كله ــا آثمــة إذا قص ــرت وســكتت عل ــى ذلــك ،وترك ــت

الحبل على الغارب.

الشعارات الجوفاء:

وفي ظل هذه اْلحداث اجتمع مؤتمر القمة العربي وكان المأمول أن تكون القـ اررات علـى
مستوى اْلحداث ..فنرى اآلليات والوسائل التي تتخذ للتفعيل والتنفيـذ ،وأن يكـون مـن بـين

ق ار ارتـه إنشـاء نظـام أمـن عربـي والعمـل علــى توحيـد الصـف العربـي ،بـل واّلهتمـام بإحيــاء
اتفاقية الدفاع المشـترك القـوي ،والعمـل علـى سـيادة العقيـدة والشـريعة ،وقيـام دفـاع مشـترك
لصــد اْلخطــار ولــرد العــدوان ،وأن يكــون مــن بــين الق ـ اررات إنشــاء نظــام اقتصــادي ،وأن

تدعى الشعوب للمشاركة ،وأن يمنع الفساد ،وأن يضرب علـى أيـدي المفسـدين ،وأن تغلـق
المواخير والحانات ،وأماكن الفسق والرذيلة ،وأن نحرم ما حرم هللا ،وأن نحل ما أحـل هللا،

فهذا طريق النصر.

لكن الذي حدث هو إطَلق لشعارات ،كما يحدث في كل لقاء ،والشعارات انكشف أمرها،

وبــان ســرها ،فلــم يعــد مجــرد إطــَلق شــعارات مثــل رفــض الحــرب علــى العـ ارق ،أو مســاندة
قضايا الشعوب ،أو اّلنحياز لقضايا الحريات ،أو مجرد الحماس لحقوق اإلنسان ،لم يعد
كل هذا بكاف لَلستمرار على تأييد أو كسب عواطف المغلوبين ،أو المهضـومين حقوقـا،
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المسلوبين حرية وديارا ،المطحونين استرقاقا ،إّل أن الخطر والتهديد اْلمريكـي ّل يقتصـر

على العراق فحسب ،وّل أفغانستان وحدها ،بل إن الخطر على الجميع.

والعـ ــرب والمسـ ــلمون إن لـ ــم يقول ـ ـوا اليـ ــوم ّل للعـ ــدوان اْلمريكـ ــي والصـ ــهيوني ويقف ـ ـوا أمـ ــام

طغيانــه ،سنصــلى هــذه الحــروب بعــد الع ـراق ،وســتقع المنطقــة كلهــا فــي قبضــتهم ليعيث ـوا
ـر وتبــديَل ،قــال تعــالى ? ...وّل ي ازُلــون يقـ ِ
وك ْم عـ ْـن
فســادا ،وتخريبــا ،وتغييـ ا
ـاتُلون ُك ْم حتــى يـ ُـرد ُ
ُ
ِِ ِ
اعوا?(البقرة :من اآلية.)217
استط ُ
دين ُك ْم إ ِن ْ
هــذا وإن إصـرار الـرئيس اْلمريكــي ومــن حولــه علــى المضــي فــي مخططاتــه لغــزو العـراق

وقتــل المســلمين ،ثــم محاوّلتــه إعــادة رســم خريطــة المنطقــة علــى هـواه ســيدفع اْلمــور نحــو
مشــاكل ومــآزق لكــل مــن يفكــر فــي هــذا وهــم الخاســرون فــي المقــام اْلول ،وســيجد ه ـؤّلء

أنفس ــهم أم ــام أوض ــاع خطيـ ـرة ّل طاق ــة له ــم به ــا ،وواض ــح أن اّلن ــدفاع بحق ــد ش ــديد نح ــو
العدوان يؤكد أن هؤّلء لم يستفيدوا شيئا مما حدث لهم فـي أفغانسـتان ،ومـن جانـب آخـر،

لقد بلغ الغضب بالشعوب العربية واإلسـَلمية ضـد أمريكـا منتهـاه ،وهـو معـرض لَلنفجـار

ف ــي أي لحظ ــة ،وخاص ــة بس ــبب موق ــف ه ــذه اإلدارة اْلمريكي ــة الس ــافر المؤي ــد لعص ــابات

اليهــود ،ومســاندتها علــى طــول الخــط ،ومــا يشــكله مــن عــدوان ،بــل واســتهتار بكــل مــا هــو
عربــي ومســلم ،يــدفع اْلمــة دفعــا للنظــر ْلمريكــا علــى أنهــا العــدو الخطيــر ،والمعــين اْلول

للقاتل المتسلط الذي استباح دماء المسلمين وأعراضهم وديارهم ،وّل شـك أن أمريكـا تلعـب
بالنـ ـ ـ ــار ،وسـ ـ ـ ــتندم حـ ـ ـ ــين تسـ ـ ـ ــتقر فـ ـ ـ ــي الهاويـ ـ ـ ــة ?وسـ ـ ـ ــي ْعل ُم الـ ـ ـ ـ ِـذين ظل ُم ـ ـ ـ ـوا أي ُم ْنقلـ ـ ـ ــب
ي ْنقِلُبون?(الشعراء :من اآلية.)227

وللخــروج مــن هــذا الوضــع الشـائك يجــب علــى الحكــام ،أن يشــركوا الشــعوب فــي المســئولية
وأن يحترم ـوا حرياتهــا ،وأن يرفع ـوا عنهــا الضــغوط ،وأن يبصــروها بحقــائق الموقــف ،وأن

الخيــر كلــه فــي هــذه اْلمــة ،وإنهــا دائمــا تلبــي النــداء وتســارع إلــى النجــدة ،وتحــرص علــى

الجه ــاد ف ــي س ــبيل هللا ،وعل ــى التض ــحية بك ــل م ــا تمل ــك ،وه ــي عل ــى اس ــتعداد لمقاطع ــة
منتجات أمريكا وغيرهـا ،ومنازلـة الصـهيونية وإخراجهـا مـن أرض اإلسـَلم ،ورد كيـدها فـي

نحرها ،ومحاصرتها من جميع جوانبها.
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وهــا هــي المظــاهرة التاريخيــة بإســتاد القــاهرة يــوم الخمــيس الماضــي ،والتــي كانــت تتويجــا

لتعبيــر الشــعوب المســلمة فــي العــالم اإلســَلمي عــن غض ـبتها واســتعدادها للتضــحية ،فقــد
ت ـ ــدفق عشـ ـ ـرات اْلل ـ ــوف تعل ـ ــن ع ـ ــداءها الصـ ـ ـريح ْلمريك ـ ــا وبن ـ ــي ص ـ ــهيون ،واس ـ ــتنكارها

للمحاوّلت اّلستف اززية للعدوان على العراق ،وكل مـن شـاهد ذلـك يجمـع بـأن هـذا الحـدث،

لم تر مصر له مثيَل منذ سنة  ،1952وهذا التجمع يمثل مصر بجميع طوائفهـا وفئاتهـا،

وهو تعبيـر صـريح للـرفض التـام ،لسياسـات اّلسـتعمار والتـدخل فـي شـئون الغيـر ،اشـترك

فــي هــذا المهرجــان جميــع فئــات الشــعب ،الرج ــل والم ـرأة واّلبــن والبنــت ،فهــو بحــق يــوم
تاريخي مشهود ،سيظل عَلمة على وعي اْلمة بقضاياها ،وأنها تعيش آّلم المعذبين في

فلســطين وفــي الع ـراق وفــي كــل مكــان علــى ظهــر اْلرض فيــه مســلم يقــول ّل إلــه إّل هللا
محمد رسول هللا ،فعلى الحكـام أن يثقـوا فـي الشـعوب وأن يقـودوهم فـي الطريـق الصـحيح،

ـر حقيقي ــا ،وأن يكونـ ـوا أمن ــاء ف ــي قي ــادتهم ْلم ــة العروب ــة
وأن ينص ــروا قض ــايا اْلم ــة نص ـ ا

واإلسَلم.

إن أحــداث الهج ـرة جــديرة بــأن تفــتح اليــوم أعيننــا علــى ماضــينا المجيــد وأن تعرفنــا بحقيقــة

الواقــع المــر اْللــيم ،الــذي وصــلنا إليــه ،ويجــب أن تهتــز قلوبنــا وتتحــرك عزائمنــا ،إنــه مــن

أوجــب الواجبــات علينــا أن نعــرف موقعنــا فــي التــاريخ ،وكيــف جمــع القـرآن كلمــة أســَلفنا،
وكيف ربط على قلوبهم؟ ووجههم إلى سبيل العـزة والسـيادة ،وقضـى فـي حـزم أن العـزة هلل

ولرسوله وللمؤمنين ،وفي ظل القرآن وتحت رايته عمر المسلمون الدنيا وساسـوها بالعـدل،

وسنوا المساواة.

ِ
ـاك ْم?(الحجرات :مـن
فما ْلحـد شـرف إّل بـالتقوى والعمـل الصـالح ?ِإن أ ْكـرم ُك ْم ِع ْنـد ّللا أ ْتق ُ
اآلية.)13

يجــب أن تتطلــع أمــة اإلســَلم إلــى عــودة جديــدة مبصـرة لــدينها ،فهــو ســر قوتهــا ،ومصــدر
عزهــا ،ولــيس وراء ذلــك إّل أن تــولي وجههــا بحــزم وعــزم ،إلــى مــنهج هللا وحــده الــذي أمرنــا
بهـ ــذا فقـ ــال? :اتِب ُع ـ ـوا مـ ــا أ ُْنـ ـ ِـزل ِإلـ ـ ْـي ُك ْم ِمـ ـ ْـن رِب ُكـ ـ ْـم وّل تتِب ُع ـ ـوا ِمـ ـ ْـن ُدوِنـ ـ ِـه أ ْوِليـ ــاء قِلـ ــيَل مـ ــا
تذك ُرون?(ْلعراف.)3:
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إن الفت ـرات المقف ـرة مــن النصــر التــي تمــر بتــاريخ هــذه اْلمــةّ ،ل يمكــن أن تطمــس حقيقــة
اإلسَلم الكبرى ،تلك الحقيقة التي تقول :إن هذه اْلمـة هـي اْلمـة الوسـط ،هـي خيـر أمـة

أخرجــت للنــاس ،هــي الجــديرة بحمــل اْلمانــة ،هــي اْلمينــة علــى ركــب البش ـرية وهــي التــي

تقدم أغلى ما تملك إلى ساحات الجهاد والبذل والعطاء ،مادامت تتزود من عطر اإليمـان

بربها ،والنور الذي أفاضه عليها في الهجرة.
ظِل ُمـوا لُنبـ ِـوئن ُه ْم ِفــي الــد ْنيا حســنة وْل ْجـ ُـر
قــال تعــالى? :والـ ِـذين هــاج ُروا ِفــي ّللاِ ِمـ ْـن ب ْعـ ِـد مــا ُ
ِ
اآلخ ِرة أ ْكب ُر ل ْو ك ُانوا ي ْعل ُمون ،ال ِذين صب ُروا وعلى رِب ِه ْم يتوكُلون?(النحل.)42-41:
المستشار /محمد المأمون الهضيبي

المرشد العام لإلخوان المسلمين
القاهرة 3 :محرم 1424هـ
الموافق 2003 / 3 / 6م
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الهجرة النبوية دروس وعبر
ذ .عمر احرشان ...

ونحــن علــى مشــارف بدايــة ســنة جديــدة يتــذكر المســلمون خاصــة والبش ـرية قاطبــة ذكــرى
الهجرة النبوية التـي غيـرت مجـرى التـاريخ وبـدلت أحـوال العـالم ،وكانـت بارقـة اْلمـل لنـور

عــم بعــد طــول ظــَلم ،وعــدل ســاد بعــد طــول ظلــم ،فعــاد ذلــك بــالخير علــى اإلنســان الــذي

انتقــل مــن عبــادة اْلوثــان إلــى عبــادة رب العبــاد ،ومــن جــور اْلســياد إلــى عــدل اإلســَلم
ورحمته؛ هجـرة وحـدت قلوبـا كانـت متنـافرة ،وجمعـت أجسـادا كانـت متفرقـة ،وحـررت رقابـا

كانــت مملوكــة ،وبعثــت للعــالمين خيــر أمــة أخرجــت للنــاس .فمــاذا نتــذكر مــن هــذا كلــه فــي
أيامنـا هـذه والمســلمون أهـون سـاكني هــذه اْلرض؟ مـا فائـدة تــذكرها واْلحـزان تـدمي قلــوب

المســلمين بســبب فلســطين والع ـراق وأفغانســتان و..؟ كيــف نتــذكرها ورقــاب المســلمين فــي
قبضة اّلستبداد؟ وما معنى الهجرة أصَل؟ وهل مازالت تتكرر؟ وما العبرة منها؟
معاني الهجرة

الهجرة لغة هي ترك الشيء إلى آخر أو اّلنتقال من حالة إلى أخرى أو التنقل من مكـان

إلى آخر ،وهي بهذا تتخذ معنى حسيا وآخر معنويا .أما فـي اّلصـطَلح فقـد وردت بهـذه

المعاني في العديد من اآليات واْلحاديث مثل:

 -1هج ـرة المعاصــي والــذنوب :لقولــه عــز وجــل" :والرجــز فــاهجر" المــدثر  ،5ولقولــه 

"المسلم من سلم المسلمون مـن لسـانه ويـده والمهـاجر مـن هجـر مـا نهـاه هللا عنـه" ،ولقولـه

تعالى" :قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين" الصافات .99

 -2هجرة الكفار :لقوله تعالى" :واهجرهم هج ار جميَل" المزمل .10

 -3تغيير المكان :لقوله تعالى" :ومن يهاجر في سبيل هللا يجد فـي اْلرض مراغمـا كثيـ ار
وسعة" (النساء .)100

وهـذه المعـاني كلهـا ما ازلـت صــالحة لكـل زمـان ومكـان فمـا أحــوج العبـد المـومن إلـى هجــر
كــل مــا يغضــب هللا عــز وجــل مــن فــتن وإغ ـراءات وعــادات ورعونــات وهــذه هج ـرة مفتوحــة
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دائم ــا فق ــد روى أب ــو داود بس ــند ص ــحيح أن رس ــول هللا  ق ــالّ" :ل تنقط ــع الهجـ ـرة حت ــى

تنقطــع التوبــة وّل تنقطــع التوبــة حتــى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا" ،وهج ـرة المكــان ال ــذي

يتســلط فيــه حكــام ظلمــة إن خــاف علــى إيمانــه ولــم يجــد معينــا ،مطلوبــة بقولــه تعــالى" :إن
الذين توفاهم المَلئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في اْلرض قالوا

ألم تكن أرض هللا واسعة فتهاجروا فيها" (النساء  )97ثم بـين هللا تعـالى فائـدة هـذه الهجـرة

"ومــن يهــاجر ف ـي ســبيل هللا يجــد فــي اْلرض مراغمــا كثي ـ ار وســعة ومــن يخــرج مــن بيتــه
مهاج ار إلى هللا ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على هللا" (النساء  ،)100وّل يعفي

اإلنســان مــن هجــر الظلــم والظــالمين إّل نيــة الجهــاد ولهــذا قــال الحبيــب المصــطفى ّ" ل
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية" رواه الدارمي عن ابن عباس رضي هللا عنهما.

وما أحوج المومن إلـى عفـة اللسـان وصـون حواسـه كلهـا بتعويـدها علـى هجـر مـا يغضـب
هللا عز وجل ورسوله صـلى هللا عليـه وسـلم" :المسـلم مـن سـلم المسـلمون مـن لسـانه ويـده،

والمهــاجر مــن هجــر مــا نهــاه هللا عنــه" ولقولــه  فيمــا رواه مســلم عــن معقــل ب ـن يســار:
"العبادة في الهرج كهجرة إلي".

وكــم نحــن فــي حاجــة إلــى هجــر الكفــار الــذين صــاروا يعيثــون فســادا فــي أرض المســلمين

يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ،ويستحلون خيراتهم ،ويدنسون مقدساتهم.

كل هذا يجعل من حادث الهجرة حـدثا ممتـدا فـي الزمـان وغيـر محصـور فـي مكـان وغيـر

مقتصر على ثلة دون أخرى.

الهجرة دأب األنبياء

لم يقتصر حدث الهجرة على سيدنا محمد  ولكنه شمل عددا آخر من اْلنبيـاء أذن هللا

لهم بذلك بعـدما ضـاقت صـدورهم ممـا لحقهـم مـن اْلذى ،أو بعـد بـزوغ فـرج هللا عـز وجـل
لهم ،فإبراهيم الخليل عليه السَلم قال فيه هللا عز وجل" :فـآمن لـه لـوط وقـال إنـي مهـاجر

إلى ربي إنه هـو العزيـز الحكـيم" (العنكبـوت  ،)26وموسـى عليـه السـَلم قـال فيـه هللا عـز

وجل :وجاء رجل من أقصى المدينة يسـعى قـال يـا موسـى إن المـأل يـأتمرون بـك ليقتلـوك

فاخرج إني لك من الناصحين" (القصص  ،)20وكذلك قال فيه" :ولقد أوحينـا إلـى موسـى
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أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا ّل تخاف دركـا وّل تخشـى" (طـه )77
وقال هللا تعالى كذلك" :وأوحينا إلـى موسـى أن أسـر بعبـادي إنكـم متبعـون" (الشـعراء )52

وفي كل هجرة يأتي الفرج ليستفيد المومن الداعي إلى هللا عز وجل أن بعد الكـرب الفـرج،

وأن مع العسر يسرا.
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الهجرة :دروس وعبر
ّل يمكـن حصــر الــدروس المسـتفادة والعبــر المســتقاة مـن حــدث الهجـرة النبويـة ْلنهــا تتنــوع
من وقت آلخر ،من شخص آلخر ،ومن مكان آلخر ،ولكن ّل بأس من التذكير ببعضها

فقط:

 -1درس فــي البــذل والتضــحية :حيــث تــرك الصــحابة أغلــى مــا يملكــون ،وأعــز ذكريــاتهم

ليهاجروا إلى مكان جديد ّل علم لهم به ،وّل فكرة مسبقة عنه ،والجانب الثاني من الـدرس
المهــاجر إلــيهم الــذين تقاســموا معهــم مــا يملكــون وفــي هــذا قــال هللا تعــالى "والــذين تبــو وا

الدار واإليمان من قبلهم يحبون من هـاجر إلـيهم وّل يجـدون فـي صـدورهم حاجـة ممـا أتـوا

ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" (الحشر .)9

 -2معية هللا عز وجل :يقول هللا تعالى" :وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو
يخرجوك ويمكرون ويمكر هللا وهللا خير الماكرين" (اْلنفال  ،)30فاهلل عز وجل ّل ينسـى

نبيــه  كمــا ّل ينســى عبــاده المــومنين "إن هللا يــدافع عــن الــذين آمنــوا" (الحــج  ،)38وإن
هللا مــع الــذين اتق ـوا والــذين هــم محســنون" (النحــل  ،)128وهــذا مــا انطبــق علــى حــادث
الهجرة ،حيث يقول هللا عز وجل" :إّل تنصروه فقد نصره هللا إذ أخرجـه الـذين كفـروا ثـاني

اثنــين إذ همــا فــي الغــار إذ يقــول لصــاحبه ّل تحــزن إن هللا معنــا فــأنزل هللا ســكينته عليــه

وأيــده بجنــود لــم تروهــا وجعــل كلمــة الــذين كفــروا الســفلى وكلمــة هللا هــي العليــا وهللا عزيــز

حكيم" (التوبة .)40

وهذا ما وقع لموسى عليه السَلم حيث قال قومه "إنا لمدركون" فقـال موسـى عليـه السـَلم
"كَل إن معي ربي سيهدين" (الشعراء .)62

فهذا اليقين هو الذي يورث الثبات والنبات ،وّل يتصور فَلح بدون يقـين فـي هللا وموعـوده
"وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون" (الهجرة .)24

 -3عدم تعلق القلب بشيء آخر غير هللا عـز وجـل :فـي حـادث الهجـرة درس بليـغ حيـث

قــال " إنــك مــن أحــب بــَلد هللا إلــى قلبــي ،ول ـوّل أن أهلــك أخرجــوني منــك مــا خرجــت"،
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وهذا طبيعي فيها نشأ  وترعرع ،وفيها نزل عليه  الوحي ،ولكن رغم ذلك لم يستكين
إلــى حبهــا وفضــل حــب هللا عــز وجــل ورضــاه ودعــا ربــه" اللهــم وقــد أخرجتنــي مــن أحــب

البقاع إلي فأسكني في أحب البقاع إليك" .وهذا درس بليغ.

روى اإلمــام أحمــد عــن أبــي يحيــى مــولى الزبيــر بــن العـوام قــال :قــال رســول هللا صــلى هللا

عليــه وســلم" :الــبَلد بــَلد هللا والعبــاد عبــاد هللا فحيثمــا أصــبت خيـ ار فــأقم" ،بــل إن هللا عــز
وجل توعد من لم يفعل ذلك "إن الذين توفاهم المَلئكة ظالمي أنفسهم قالوا فـيم كنـتم قـالوا

كنـا مستضــعفين فـي اْلرض قــالوا ألـم تكــن أرض هللا واسـعة فتهــاجروا فيهـا فأولئــك مــأواهم

جهنم وساءت مصيرا" (النساء.)97

 -4الر يا حاضرة حتى في الهجـرة :قـال  وهـو يتحـدث إلـى أصـحابه " أريـت فـي المنـام
أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخـل فـذهب ظنـي إلـى أنهـا اليمامـة أو هجـر فـإذا هـي

يثرب".

 -5إن م ــع العس ــر يسـ ـرا :العبـ ـرة ب ــالخواتيم ،والـ ـدنيا دار اب ــتَلء ،والم ــومن مع ــرض دائم ــا
لَلختبــار ،ولكــن هللا عــز وجــل يختــار للمــومن خيــر الــدنيا واآلخ ـرة ،ويخــتم لــه بالحســنى
وزيــادة ،فمهمــا أصــابه مــن قــرح فــإن بعــده فــرح ،وإن مــع العســر يسـرا ،وفــي الهجـرة النبويــة
درس بليــغ لــذلك حيــث بــدل الصــحابة أهــَل خي ـ ار مــن أهلهــم ،وبــارك لهــم فــي مكــان جعلــه

طاه ار لهم ،وفي هذا درس بليغ.

ــــــــــــ
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الهجرة النبوية دروس وعبر
الحم ــد هلل رب الع ــالمين ،والص ــَلة والس ــَلم عل ــى رس ــول هللا النب ــي العرب ــي القرش ــي ،بل ــغ

الرسـالة وأدى اْلمانـة وكشـف هللا بـه عنـا الغمـة ،وعلـى ءالـه وصـحبه الطيبـين الطـاهرين.

أما بعد ،فقد قال هللا تعالى{ :إّل تنصروه فقد نصره هللا إذ أخرجه الذين كفـروا ثـاني اثنـين

إذ همـا فــي الغـار إذ يقــول لصــاحبه ّل تحـزن إن هللا معنــال} ،كــان الرسـول  يــدعو إلــى
ـر ويمــر بــين العــرب المشــركين حــين كــانوا يجتمعــون مــن نـواحي شــتى فــي الموســم
هللا جهـ ا

ويقــول” :يــا أيهــا النــاس قول ـوا ّل إلــه إّل هللا تفلح ـوا“ ويبــين لهــم أنــه رســول هللا ،ودعــا إلــى
العدل واإلحسان ومكارم اْلخَلق ،ونهى عن المنكـر والبغي.فـآمن بـه بعـض النـاس كـأبي
بكر وعمر وعثمان وعلي وبَلل وغيـرهم ،ولمـا اشـتد علـيهم اْلذى هـاجر بعـض أصـحاب

النبي إلى الحبشة الهجرة اْلولى لدعوة الناس لإلسَلم وكانوا نحو ثمانين منهم عثمان بن
عفان وجعفر بن أبي طالب رضي هللا عنهم .ولما كثر أنصار رسـول هللا  بيثـرب أمـر

هللا نبيــه محمــدا  ومــن معــه مــن المســلمين بــالهجرة إليهــا بعــد بعثتــه  بــثَلث عش ـرة
ســنة ،فصــار المســلمون يهــاجرون أفواجــا أفواجــا فلمــا رأى المشــركون ذلــك خش ـوا خروجــه
علي ــه الص ــَلة والس ــَلم فكمنـ ـوا ل ــه ليقتل ــوه فتجه ــز ل ــذلك م ــن ك ــل قبيل ــة رج ــل ِ
جل ــد نس ــيب

ليض ـربوه ض ـربة رجــل واحــد فــَل يســتطيع قومــه أن ينتقم ـوا لــه ،ولكــن هللا أعلــم نبيــه بكيــد

المشركين وما يسعون إليه فجاء له سيدنا جبريل عليه السَلم وأمره أن ّل يبيت في فراشه

الــذي ينــام فيــه وأخب ـره بــأن هللا تعــالى أذن لــه بــالهجرة فــأمر عليــه الصــَلة والســَلم ســيدنا
علي بن أبي طالب أن يبيـت مكانـه وأمـره أن يـؤدي اْلمانـات إلـى أهلهـا .ولمـا كانـت ليلـة

الهجـرة ،كــان الكفــار يقفــون ببــاب النبــي صــلى هللا عليــه وســلم ،فــإذ بــه يخــرج علــيهم آخــذا

حفنة من التراب فرماهـا علـى أعيـنهم ،وهـو يقـ أر اآليـات{ :يـس والقـرءان الحكـيم} إلـى قولـه
تع ــالى{ :وجعلن ــا م ــن ب ــين أي ــديهم س ــدا وم ــن خلفه ــم س ــدا فأغش ــيناهم فه ــم ّل يبص ــرون}

فأصـ ــابت كـ ــل واحـ ــد مـ ــنهم بقـ ــدرة هللا تعـ ــالى وأعمـ ــى هللا أبصـ ــارهم فلـ ــم يـ ــروه .واستبشـ ــر

المسلمون بقدوم النبي  حين وصل إلى يثرب التي سماها النبي المدينة المنورة وءاخـى
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بين أهلها والمهاجرين وسمى أهلها اْلنصار ْلنهم نصروا دين هللا تعالى ،ثم بنـى مسـجده

الشـ ـريف ومس ــاكنه فيه ــا ،وب ــه انطف ــأت فتن ــة عظيم ــة كان ــت ب ــين قبيلت ــي اْلوس والخ ــزرج

بيثرب بعد أن دامت سـنوات فصـار المسـلمون علـى قلـب رجـل واحـد ّل يفـرق بيـنهم طمـع

وّل دنيــا وّل يباعــدهم حســد وّل ضــغينة حتــى غــدوا كالبنيــان المرصــوص يشــد بعضــهم أزر
بعــض ،وقــد نصــر هللا نبيــه وأيــده وكــان وعــد هللا حقــا ،فهــو القائــل عــز وجــل :إنــا لننصــر
رســلنا والــذين ءامن ـوا فــي الحيــاة الــدنيا ويــوم يقــوم اْلشــهاد.إخوة اإليمــان ...لــم تكــن هج ـرة

النبي طلبا للراحة وّل هربا مـن المشـركين وّل تخليـا عـن الـدعوة إلـى هللا ولكـن تنفيـذا ْلمـر

هللا تعــالى ،فهــو عليــه الصــَلة والســَلم القائــل” :مــا لــي وللــدنيا ومــا للــدنيا ولــي ،إنمــا أنــا
كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها“ ،وهو القائل لعمه أبي طالب” :وهللا يا عـم لـو

وضــعوا الشــمس فــي يمينــي والقمــر فــي يســاري علــى أن أتــرك هــذا اْلمــر مــا تركتــه حتــى

يظهـره هللا ســبحانه وتعــالى أو أهلــك دونــه“.إن الهجـرة النبويــة دروس وعبــر نــتعلم منهــا أن
اّللتزام بعقيدة التنزيـه والتوحيـد هـو أول م ارتـب التعاضـد واللحمـة بـين المسـلمين فقـد دعـى

عليــه الصــَلة والســَلم إلــى التوحيــد وهــو بمكــة فكــان مــن ثم ارتــه أن انتشــر اإلســَلم فــي
المدينــة المنــورة قبــل هجرتــه إليهــا ،ممــا يؤكــد علينــا أهميــة العمــل بقولــه تعــالى” :خــذ العفــو
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقوله تعالى :كنـتم خيـر أمـة أخرجـت للنـاس تـأمرون

بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل“.كل عام وانتم بخير وهللا تعالى أعلم وأحكم
ــــــــــــ
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الهجرة النبوية عطاء بال حدود وعزيمة ال تعرف اليأس
عام هجري جديد ..السبيل إلى الصحة النفسية في عالم مضطرب
د  .لطفي الشربيني

مع قدوم العام الهجري الجديد يعيش العالم اّلسَلمي في منال روحي متميـز مـع الـذكري

التي تمثلها الهجرة النبوية الشريفة  ,وما تضمنته من دروس وعبر متجددة تمثل امـَل فـي
الخــروج مــن هــذا الواقــع اّللــيم الــي اوضــاع أخــري افضــل تمتــد آثارهــا لتشــمل كــل ن ـواحي

حياة المسلمين  ..وفي هذا الموضوع نتناول هـذه المناسـبة مـع تـأمَلت فـي الـدين والحيـاة

فــي ســياق أكثــر شــموّل لَلجابــة عــن التســا ّلت حــول الجوانــب النفســية للهجـرة  ,ومــايتعلق
بهــا كمــا نَلحظهــا ونرصــدها مــن وجهــة النظــر النفســية  ..كمــا اننــا هنــا نعــرض اهميــة
التقرب الي هللا بالعبادات المختلفة  ,ودور اّليمان باهلل في الوقاية والعـَلج مـن اّلمـراض

النفس ــية والمش ــكَلت اْلخ ــري  ,والوص ــول ال ــي حال ــة م ــن الطمأنين ــة واّلس ــتقرار واّلتـ ـزان

النفسي .

وهذه المناسبة هي بمثابة موسـم يتكـرر كـل عـام  ..وهـي مناسـبة للتأمـل والتـدبر والوقـوف
مع النفس  ,حيث يمر علي الخاطر هذه التـأمَلت فـي الـنفس اّلنسـانية  ,وهـي فـي حالـة

الصــحة النفســية او اّلضــطراب النفســي  ..فاّلســَلم ديــن حيــاة يضــمن التـوازن بــين الــدنيا

واآلخـ ـرة  ..ويه ــتم المنظ ــور اإلس ــَلمي بالجوان ــب الروحي ــة والمادي ــة ف ــي حي ــاة اّلنس ــان ,
ويضمن تحقيق التوازن بينها  ,واّلضطرابات النفسية هي خلل فـي اّلتـزان النفسـي ينتـاب
اّلنســان نتيجــة للص ـراع الــداخلي فــي نفســه بــين قــوي الخيــر والشــر  ,أو بــين المثــل العليــا

والرغبـ ــات اّلنسـ ــانية الجامحـ ــة  ,وفـ ــي تعـ ــاليم الـ ــدين اّلسـ ــَلمي مـ ــا يضـ ــمن الوقايـ ــة مـ ــن
اّلضــطرابات النفســية علــي المســتوي الفــردي ومنهــا اّلكتئــاب والقلــق والوســاوس المرضــية
 ..وح ــل الصـ ـراعات المختلف ــة عل ــي المس ــتوي الجم ــاعي ايض ــا  ,مم ــا ي ــؤدي ال ــي الش ــفاء

والعَلج واّلصَلح  .وتركز تعاليم الدين اّلسـَلمي علـي التنشـئة السـوية لَلنسـان وغـرس

القــيم واْلخــَلق القويمــة التــي تحقــق الســلوك الســوي واّلت ـزان النفســي  ,فالمســلم يجــب ان
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يــؤمن بــاهلل ســبحانه وتعــالي  ,وبالقــدر خي ـره وش ـره  ,ويجــب ان يعبــد هللا ســبحانه وتعــالي
ويــذكره فــي كــل المواقــف  ,فــذكر هللا يــوفر للواحــد منــا مقــدا ار دائمــا مــن الطمأنينــة والســَلم

النفسي في مواجهة ما يهدده من امور الحياة .

وتعتبــر الص ـراعات الداخليــة هــي اْلســاس فــي المشــكَلت والمتاعــب النفســية التــي يعــاني
منها اّلنسان  ,ويصف القرآن الكريم هذه الصراعات في بعض المواضع ومنهـا اآليـات :

وّل يزالون مختلفـين إّل مـن رحـم بـك ولـذلك خلقهـم  .ولنبلـونكم بشـيء مـن الخـوف والجـوع
ونقص من اّلموال واّلنفس والثمرات وبشر الصابرين .

ولمــا كانــت الخســارة الماديــة هــي الســبب الرئيســي فــي حــدوث القلــق واّلكتئــاب والوســاوس
المرضية لدي كثير من الناس  ,وكذلك المكاسب التي يحصلون عليهـا والتـي تتسـبب فـي

شــعورهم بــالغرور وعــدم اّلت ـزان والنتــائج ف ـي كــل هــذه الحــاّلت ســلبية  ,فقــد ورد وصــف

لذلك في آيات القرآن الكريم لكيَل تأسوا علي ما فاتكم وّل تفرحوا بما آتاكم

ولإليمــان القــوي بــاهلل تعــالي دور مهــم فــي الوقايــة والعــَلج مــن اّلكتئــاب واّلضــطرابات

النفسية اّلخري  ,فالمؤمن يثق في الخالق سبحانه وتعالي  ,ويجد دائما المخـرج مـن الهـم

وحــل لألزمــات التــي تواجهــه باّلتجــاه الــي هللا تعــالي وهــو يعلــم ان هللا ســبحانه خــالق كــل
شيء .

كمـا يضـع القـرآن الكـريم حلـوّل ايمانيـة لمواجهـة أسـباب اّلكتئــاب منهـا مـا ورد فـي اآليــات

الكريمة خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين وقوله وّلتسـتوي الحسـنة وّل السـيئة
ادفع بالتي هي احسن فـإذا الـذي بينـك وبينـه عـداوة كأنـه ولـي حمـيم ويـؤدي اّللتـزام بـروح
الدين والعقيـدة فـي التعامـل مـع الـنفس ومـع اآلخـرين والرجـوع الـي تعـاليم الشـريعة فـي كـل

السـ ــلوكيات الـ ــي اْلمانـ ــة والجديـ ــة فـ ــي العمـ ــل والمعاملـ ــة والتحلـ ــي بالصـ ــبر  ,والتسـ ــامح

والمحافظة علي حالة من الصحة البدنية والنفسية باّلبتعاد عن المحرمات ,

ويــؤدي ذلــك الــي شــعور داخلــي بال ارحــة النفســية فــي مواجهــة مشــاعر الــذنب واّلكتئــاب ,
وفي القرآن والسنة ما يرشد المؤمنين الي وسائل العَلج والشـفاء لمـا يصـيب اّلنسـان مـن

أمراض الجسد والـنفس  ,قـال تعـالي ياأيهـا النـاس قـد جـاءكم موعظـة مـن ربكـم وشـفاء لمـا
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فــي الصــدور وهــدي ورحمــة للمــؤمنين  .وكمــا يقــدم لنــا المنظــور اّلســَلمي النمــوذج الــذي
يكفل لنا الوقاية من اّلضطرابات النفسية  ,فإنـه يقـدم أيضـا العـَلج لمـا يمكـن ان يصـيب

اّلنسان من امراض واضطرابات  ,وقـد ثبـت مـن خـَلل التجربـة ان تقويـة الـوازع الـديني ,
اللجــوء الــي هللا والتمســك بالعقيــدة  ,واّليمــان القــوي بــاهلل تعــالي مــن  ,اّلمــور التــي تفيــد

عمليــا فــي عــَلج حــاّلت اّلكتئــاب وقــد أجريــت اْلبحــاث للمقارنــة بــين اّلشــخاص الــذين
يتمتعــون بعقيــدة قويــة ويحــافظون علــي العبــادات ولــديهم ايمــان قــوي بــاهلل تعــالي مقارنــة

بغيــرهم تتبــين ان قــابليتهم للشــفاء والتغلــب علــي اع ـراض اّلكتئــاب اكثــر مــن المجموعــات
اّلخري  ..رغم استخدام نفس انـواع العـَلج الطبـي فـي كـل الحـاّلت ومـن هنـا كانـت هـذه

الدعوة العامة للمرضي واّلصحاء ايضـا للصـحة النفسـية والشـفاء عـن طريـق الرجـوع الـي

القرآن والسنة  ,وروح الدين اّلسَلمي .
اّلهرام

ــــــــــــ
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الهجرة النبوية في فكر الشيخ الغزالي
وصفي عاشور أبو زيد

الشيخ محمد الغزالي

2004/02/25 -

لقد تمتع الشيخ محمد الغزالي -رحمه هللا -بثقافة موسـوعية أنتجـت لنـا العديـد مـن الكتـب

في شتى نواحي الفكر والمعرفة؛ فنجد له تراثا في العقيدة والتفسير ،واْلخَلق والتصوف،
والفكر والفلسفة ،واْلدب والدعوة ،واإلصَلح والتغيير ،وغيرها.

ومــن أبــرز المجــاّلت التــي أبــدع فيهــا الشــيخ الغ ازلــي مجــال الســيرة النبويــة التــي لــه فيهــا
صوّلت وجوّلت مع اْلحداث ،وتعليقات على كثير من المواقف والغزوات ،يشعر القـارت

معها بفكر جديد وفهم فريد ْلحداث ووقائع السيرة العطرة.

ومن القضايا المهمة التي تحدث عنها الشيخ في السيرة في غير موضع مـن كتبـه قضـية

الهجـرة النبويــة التــي تمــر علينــا ذك ارهــا فــي هــذه اْليــام ،وقــد تمركــزت أفكــار الشــيخ حولهــا

فيما يلي:

أوال :الهجرة حدث أكبر من أن تعلق عليه سورة واحدة
وهــذه واحــدة مــن مناقــب الشــيخ فــي فهمــه للهج ـرة النبويــة؛ ذلــك أننــا أِلْفنــا أن يتنــزل الق ـرآن
تعليقا على ما يكـون مـن أحـداث؛ فيوجـه المسـلمين التوجيـه الـذي يفتقـرون إليـه؛ فـإن كـان
ـر بــين أســبابه وكســر الغــرور الــذي قــد يصــاحب المنتص ـرين ،وإن كانــت هزيمــة بــين
ن صـ ا

أسبابها ومسح التراب الذي عفر جباه المنهزمين.

لقد نزلت سورة اْلنفال فـي أعقـاب غـزوة بـدر ،ونزلـت سـورة اْلحـزاب فـي أعقـاب الخنـدق،

ونزل النصف اْلخير من سورة آل عمران في أعقاب أحد ..فهل نزلت في أعقـاب الهجـرة

سورة ّل سيما بعد نجاح رحلتها كما حدث في أعقاب الغزوات؟

ويجيب الشيخ على هذا التسا ل قائَل" :لم يقع هـذا ،ولكـن وقـع مـا هـو أخطـر وأهـم ،كـأن

هللا -سبحانه وتعالى -حكم بأن قصة الهجـرة أكبـر مـن أن تعلـق عليهـا سـورة واحـدة ،وأن
تمــر مناســبتها بهــذا التعقيــب وينتهــي اْلمــر؛ فحكــم -جــل شــأنه -بــأن تكــون ذكــرى الهجـرة
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قصـ ــة تؤخـ ــذ العب ـ ـرة منهـ ــا علـ ــى امتـ ــداد اْليـ ــام ،وتُـ ــذكر فـ ــي أمـ ــور كثي ـ ـرة وفـــي مناسـ ــبات
مختلفة"(.)1
ومــن ناحيــة أخــرى يــرى الشــيخ أنهــا لــم تُــذكر فــي ســورة واحــدة مثــل المعــارك؛ ْلن "هــذه
المعارك استغرقت أياما قليلة ،أما الهجرة فشأن آخر ..لقد ظلت أفواج المهاجرين متصـلة
سنين عددا ،وتطلب التعليق عليها مواضع عديدة"(.)2

وم ــن ث ــم ُذك ــرت الهجـ ـرة ف ــي س ــور :البقـ ـرة( )3وآل عمـ ـران( )4والنس ــاء( )5واْلنف ــال()6

والتوبــة( )7والنحــل( )8والحــج( )9والممتحنــة( )10والتغــابن( )11والحشــر( ...)12وكــان
از لمعنى مقصود(.)13
التعليق في كل سورة إبر ا

ثانيا :وزن اإليمان في الهجرة
ً
واإليمــان فــي فكــر الشــيخ لــه وزن ّل يســتهان بــه عمومــا ،وفــي الهج ـرة خصوصــا؛ فليســت
الهج ـرة انتق ــال موظ ــف م ــن بلــد قري ــب إل ــى بل ــد نــاء ،وّل ارتح ــال طال ــب ق ــوت م ــن أرض
مجدبة إلى أرض مخصبة ،إنها إكراه رجل ِ
آمن فـي سـربه ،ممتـد الجـذور فـي مكانـه علـى

إهــدار مصــالحه وتضــحيته بأموالــه والنجــاة بشخصــه ،وإشــعاره بأنــه مســتباح منهــوب قــد

ُيسلب أو يهلك في بدايـة الطريـق أو نهايتهـا ،وبأنـه يسـير نحـو مسـتقبل مـبهم ّل يـدري مـا
يــتمخض عنــه مــن قَلقــل وأح ـزان ،ولــو كــان اْلمــر مغــامرة شــخص بنفســه لقيــل :مغــامر
طيــاق؛ فكيــف وهــو ينطلــق فــي طــول الــبَلد وعرضــها حــامَل أهلــه وولــده؟! وكيــف وهــو

بذلك رضي الضمير وضاء الوجه(.)14

مــا الســر وراء تحملــه ذلــك كلــه؟ ولــيس اْلمــر تحمــَل وحســب ،إنمــا تحمــل يصــاحبه فرحــة
وســرور ،وصــبر يحوطــه رضــى وحبــور ،إنــه اإليمــان الــذي يــزن الجبــال وّل يطــيش ،هــذه
الصعاب ّل يطيقهـا إّل مـؤمن تربـى علـى تعـاليم النبـوة ،وقـبس مـن أنـوار الـوحي ،وتضـلع

هدي اإلسَلم.
من ْ
أمــا الهيــاب الخــوار القِلــق فمــا يســتطيع أن يفــارق أهلــه ووطنــه ،فضــَل عــن أن يكــون بــذلك
مطمئن النفس رضي الضمير.

ثال ًثا :إيمان بالمستقبل وثقة بالغيب
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هكذا يعبر الشيخ "إيمان بالمستقبل وثقة بالغيب" ،وكـان المنتظـر أن يقـول "إيمـان بالغيـب

وثقة بالمستقبل" ،لكنه عبر مع المستقبل باإليمان ليرفع الثقة بالمستقبل إلى درجة العقيـدة

واإليمان بالغيب.

فلن تكتمل حقيقة الدين في قلب إّل إذا كان اإليمان فيه بالغيب قسيم اإليمان بالحاضـر،
وّل يصح تدين ما إّل إذا كان اإلنسان مشدود اْلواصر إلى ما عند هللا ،مثلمـا يتعلـق بمـا

يــرى ويســمع فــي هــذه الــدنيا؛ فالمجاهــد مــثَل يقاتــل مــن أجــل النصــر للعقيــدة أو الشــهادة
لنفس ــه ،لك ــن النص ــر عن ــده غي ــب ،خصوص ــا إذا وهن ــت الوس ــيلة ،وق ــل الع ــون ،وترادف ــت

العوائق ،بيد أن هذا النصر ينبع من اإليمان باهلل؛ فهو يمضي في طريقـه المـر واثقـا مـن

النتيجــة اْلخي ـرة .إن غي ـره يســتبعدها أو يرتــاب فيهــا ،أمــا هــو فعقيدتــه أن اخــتَلف الليــل
والنهــار يقربــه منه ــا وإن طــال المــدى؛ ْلن هللا ح ــق علــى نفســه ع ــون الموحــدين ونص ــر
المــؤمنين ..فلمــاذا الخــوف مــن وعثــاء الطريــق وضـراوة الخصــوم؟ وِلــم الشــك فــي وعــد هللا

القريب أو البعيد؟!

إن المهاجرين اْلوائل لم ينقصهم إيمان بمستقبل أو ثقة بغيب ،إنما نهضوا بحقـوق الـدين

الذي اعتنقـوه ،وثبتـوا علـى صـراطه المسـتقيم ،علـى الـرغم مـن تعـدد العقبـات وكثـرة الفـتن،
مــن أجــل ذلــك هــاجروا لمــا اقتضــاهم اْلمــر أن يهــاجروا ،وبــذلوا الــنفس والنفــيس فــي ســبيل

عقيدتهم.

ومــع أن هللا تعــالى وعــد المــؤمنين أن رســالتهم ستســتقر ،وأن اريــتهم ســتعلو ،وأن الكف ـر ّل

محالــة ازهــق ،إّل أنــه علــق أفئــدتهم بالمســتقبل البعيــد وهــو الــدار اآلخـرة{ :فِإمــا نـ ْذهبن ِبــك
فِإنــا ِمـ ْـنهم منت ِقمــون أو ن ِرينــك الـ ِـذي وعـ ْـدناهم فِإنــا علــي ِهم مْقتـ ِـدرون ف ِ
ـك ِبالـ ِـذي
ْ ُ
است ْمسـ ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُْ
ُ
ُوحي ِإليك ِإنك على ِ
أ ِ
صراط م ْست ِقيم وِإن ُه ل ِـذ ْكر لـك وِلق ْو ِمـك وس ْـوف تُ ْسـأُلون} (الزخـرف
ْ
 .)44 -41وم ــن هن ــا ّل يعت ــري ال ــنفس مل ــل ،وّل الجس ــم كل ــل؛ ْلن أشـ ـواقه ممت ــدة إل ــى
المستقبل البعيد ،وآماله قد طارت لتحط في أفراح اآلخرة عند رب العالمين.

فليس شرطا أن يرى المرء ثمرة جهاده والتمكـين لدينـه وهـو حـي ،بـل ربمـا يطويـه المـوت،
ولــم يعــرف بعـ ُـد نتيجــة الصـراع بــين الهــدى والضــَلل ،وهــذا كثيــر الوقــوع ،لكــن وعــد هللا ّل
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ـر تعبـر عليـه اْلفكـار
يتخلف" :فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمـون"؛ فيكـون هـذا المـرء جس ا

والمبادت إلى جيل يرى نصرتها والتمكين لها.

والخطة المثلى أن يؤدي المرء واجبه المجرد دون استعجال لنتائج المعركة المحتدمـة بـين
الحق والباطل؛ ْلن هللا قد توّلها بذاته العلية.

فــي إطــار هــذا اإليمــان العميــق لبــى المســلمون نــداء الهجـرة عنــدما طولبـوا بهــا ،واســتجابوا

لنداء هللا ورسوله غير خائفين وّل جازعين(.)15

ابعا :فكرة ال رحلة
رً
ـفر
فيهي ــا ،ولــم تك ــرم الهجـ ـرة لكونه ــا س ـ ا
فــالهجرة ف ــي فك ــر الش ــيخ ليســت رحل ــة وّل عم ــَل تر ًّ

فحسب؛ فما أكثر المسافرين قديما وحديثا بين مكة والمدينة.

إن الش ــيء الواح ــد ق ــد يك ــون عم ــَل مض ــنيا أو لعب ــا مريح ــا مس ــليا ،ف ــالمظهر والش ــكل ّل

يتغير ،لكن الذي يتغير هو البواعث والجوهر والمَلبسات.

فصــيد الســمك رياضــة مرحــة يلهــو بهــا بعــض المت ـرفين النــاعمين ،بينمــا هــو عنــد أنــاس
آخ ـرين حرفــة يرتزقــون منهــا مــع الكــدح والمكابــدة ،والرحلــة مــن قطــر إلــى قطــر قــد تكــون

للتنعم واّلسترواح ،وقد تكـون مشـيا فـي مناكـب اْلرض لتحصـيل علـم ،أو جمـع رزق ،أو

ار من شر محظور إلى خير منظور.
فر ا

وهكذا كانـت الهجـرة ..خطـوات يتحـرك بهـا القلـب المـؤمن فـي الحيـاة؛ فتتحـرك فـي ركابهـا

الثقــة الغاليــة والتضــحية النبيلــة ،إنهــا طريــق اْلبطــال تــزدحم بالفــدائيين مــن حملــة العقائــد،
طهد دي ــنهم في ــه ليلتمسـ ـوا ف ــي مهج ــرهم مأمن ــا لعقي ــدتهم ومتنفس ــا
يترك ــون البل ــد ال ــذي اضـ ـ ُ
لدينهم ،ويقيموا فيه مجتمعا يحتضن الشعائر والشرائع.

وفي الهجرة نفسها خرج رجل إلى المدينة من أجل عشيقة يهواهـا ،وشـتان بـين المهـاجرين

لعقيـدتهم وديـنهم وبــين مـن يخطـو خطـوات الشـهوة الصـغيرة ،تتحــرك بصـاحبها؛ فـَل تفــرق
بينها وبين خطوات الدابة التي حملته ،ورب قاعد في بلـده أشـرف نفسـا مـن هـذا المهـاجر

التافه(.)16

خامسا :ليست ُّ
تخل ًصا من فتنة بل إلقامة مجتمع آمن
ً
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ار مــن أذى ،وإّل لــم يكــن
والهج ـرة فــي فكــر الشــيخ الغ ازلــي ليســت تخلصــا مــن فتنــة أو ف ـر ا

هنالك مبرر للمكث ثَلثة عشر عاما في هـذا الجـو الملبـد بسـحب الكفـر واّلضـطهاد ،إن

الــذي يبــرر هــذه المــدة هــو تمهيــد المــؤمنين بقيــادة النبــي -صــلى هللا عليــه وســلم -إلقامــة
مجتم ــع جدي ــد ف ــي بل ــد آم ــن ذه ــب إلي ــه مص ــعب ب ــن عمي ــر ليس ــتتبع الن ــاس ويس ــتقطبهم
لإلسَلم؛ ذلك أن إقامة الـدين فـي مجتمـع مكـة أضـحى دونـه خـرط القتـاد؛ لمـا اتصـف بـه

ـك يصــلح لهــذا الفكــر ،والــدعوة مــا ازلــت وليــدة غضــة طريــة،
مــن عنــاد وجب ـروت ،فلــم يـ ُ
والمســلمون قلــة مستضــعفة ،فلــم يكــن هنالــك بــد مــن التهيئــة للــدين فــي مكــان آمــن ،عندئــذ
يقوى المسلمون وتشب الدعوة.

ويعلق الشيخ قائَل" :وّل شك أن نجـاح اإلسـَلم فـي تأسـيس وطـن لـه وسـط صـحراء تمـوج

بالكفر والجهالة هو أخطر كسب حصل عليه منذ بدأت الـدعوة ،وأصـبح فرضـا علـى كـل

مســلم قــادر أن يســهم فــي بنــاء هــذا الــوطن الجديــد ،وأن يبــذل جهــده فــي تحصــينه ورفــع
شـأنه ،وأصــبح تــرك المدينــة -بعــد الهجـرة إليهـا -نكوصــا عــن تكــاليف الحــق ،وعــن نصـرة

هللا ورسوله؛ فالحياة بها دين؛ ْلن قيام الدين يعتمد على إعزازها"(.)17

سادسا :الهجرة تطبيق لقانون السببية
ً
ـر كلمـا عـرض
اْلخذ باْلسباب في فكر الشـيخ الغ ازلـي ديـن ،وهـو معنـى يكـرره الشـيخ كثي ا

للحـديث عــن الهجـرة أو للكــَلم عـن تخلــف المسـلمين وتقــدم غيـرهم( ،)18لــم يقـل النبــي -
صــلى هللا عليــه وســلم :-إننــا أوذينــا وأ ِ
ُخرجنــا مــن ديارنــا؛ فعنايــة هللا ينبغــي أن تَلحقنــا،
وحماية هللا يجب أن تحوطنـا ،وّل حـرج فـي بعـض التقصـير فـإن هللا سـيجبر الكسـر ويسـد
النقص ...إلى آخر هذا الكَلم ،لم يقل النبي هذا ،إنما استنفد كل وسيلة بشرية يمكن أن

تؤخذ ،فلم يترك ثغرة ،وّل أبقى في خطته مكانا يكمله الذكاء والفطنة.

ومع أن محمد بن عبد هللا -عليه السَلم -أولى الناس بتوفيق هللا ورعايته ،وأجدر الخلـق

بنصره وعنايته؛ فإن ذلك ّل يغني عن إتقان التخطيط وإحكام الوسائل وسـد الثغـرات شـيئا

مذكورا.
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ومن هنا جعل -صلى هللا عليه وسلم -يفكر في اّلختباء في الغار وفـي تضـليل أعدائـه؛

فكان يتجه جنوبا وهو يريد أن يتجه إلـى الشـمال ،وأخـذ راحلتـين قـويتين مسـتريحتين حتـى
تقويــا علــى وعثــاء الســفر وطــول الطريــق .وهــذا دليــل مــدرب ليعــرف مــا هنالــك مــن وجــوه

الطــرق واْلمــاكن التــي يمكــن الســير فيهــا بعيــدا عــن أعــين اْلعــداء ،وهــذا علــي بــن أبــي

طالــب ينــام مكانــه ليضــلل الكــافرين ،وذلــك يســير باْلغنــام وراءهمــا يمحــو آثــار المســير،
ولكي يكون على دراية تامة باتجاهـات العـدو ونوايـاه تأتيـه اْلخبـار عـن طريـق ارعـي أبـي

بكر ،كما أتت بعض اْلغذية عن طريق بنت أبي بكر ...هل بقي من اْلسباب شيء لم

يؤخذ ،أو من الوسائل لم يستنفد ،أو من الثغرات لم ُيسد؟ كَل كَل..
إن منطق اإلسَلم هو احترام قانون السببية؛ ْلن هللا تعالى ّل ينصر المفرطين ولـو كـانوا

م ــؤمنين ،ب ــل ين ــتقم م ــن المقصـ ـرين المف ــرطين كم ــا ين ــتقم م ــن الظ ــالمين المعت ــدين" ،وإذا
تكاسلت عن أداء ما عليك وأنت قادر ،فكيف ترجو مـن هللا أن يسـاعدك وأنـت لـم تسـاعد

نفسك"( .)19كيف ينتظر المرء من هللا أن يقدم له كل شيء وهو لم يقدم له شيئا؟!

وليس معنى اْلخذ باْلسـباب اّلعتمـاد عليهـا ،بـل الطريقـة المثلـى فـي التصـور اإلسـَلمي

أن يقــوم المســلم باْلســباب كأنهــا كــل شــيء فــي النجــاح ،ثــم يتوكــل علــى هللا كأنــه لــم يقــدم

لنفسه سببا ،وّل أحكم خطة ،وّل سد ثغرة.

وهذا هو الفرق بين موقف المؤمن والكافر من اْلخـذ باْلسـباب؛ فـالمؤمن يأخـذ باْلسـباب

وّل يعتمد عليها وّل يعتقد أنها هي التي تفعل أو تتـرك ،بـل يـؤمن أن اْلمـور بيـد هللا ،وأن

النتائج تتم بقدرة هللا ،وأن شيئا ّل قيام له إّل باهلل.

بينم ــا يعتق ــد الك ــافر -إن ج ــاز أن تك ــون ل ــه عقي ــدة -أن اْلس ــباب ه ــي الفاعل ــة والمع ــول

عليها ،وّل عَلقة لها بالتوفيق اْلعلى.

إذن فاإلســَلم يحتــرم قــانون اْلخــذ باْلســباب ،غيــر أن المســلمين لــم يكون ـوا علــى مســتوى
ديـنهم مـع هـذا القــانون ،يقـول الشـيخ فــي ذلـك متحسـرا" :ومـع حــرص اإلسـَلم علـى قــانون

الس ــببية ،وتنفي ــذ النب ــي -ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم -ل ــه بدق ــة؛ فأن ــا ّل أع ــرف أم ــة اس ــتهانت
بقانون السببية وخرجت عليه وعبثت بمقدماته ونتائجه كاْلمة اإلسَلمية"(.)20
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_______________________
(

نقَل عن مجلة الوعي اإلسَلمي ،العدد  449بتصرف
) باحث مصري في العلوم الشرعية

( )1خطب الشيخ الغزالي ،211/4 :دار اّلعتصام .بدون تاريخ.

( )2علل وأدوية5 ،14 :دار الكتب اإلسَلمية .طـ ثانية 1405 .هـ.
( )3راجع آية.218 :
( )4راجع آية.195 :

( )5راجع اآليات.99-97 :
( )6راجع اآليات.30-26 :
( )7راجع اآليات.40-38 :

( )8راجع اآليتين.42-41 :
( )9راجع اآليتين.40-39 :
( )10راجع آية.10 :
( )11راجع آية.14 :

( )12راجع اآليات.10-8 :

( )13راجع :شرح الشيخ وإب ارزه لمقصود كثير من اآليات في الخطـب،217-211 /4 :
وعلل وأدوية.150-145 :

( )14ارجــع :فقــه الســيرة ،182 :بتعليقــات الشــيخ اْللبــاني .دار الــدعوة .طـ ـ ثانيــة .بــدون

تاريخ.

( )15راجع :ركائز اإليمان بين العقل والقلب 100-95 :دار اّلعتصام .بدون تاريخ.
( )16تأمَلت في الدين والحياة107 :ـ  ،108دار الدعوة .طـ أولى1410 .هـ.
( )17فقه السيرة.181 :

( )18راجع مثَل فقه السيرة ،188-187 :والخطب.232/3 ،33-32/2 :
( )19علل وأدوية.144 :
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ــــــــــــ

.33/2 :) راجع الخطب20(
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الهجرة النبوية لم تكن هروباً من أذى الكفار بمكة
الدوحة  -الشرق :

أكــد الشــيخ أحمــد بــن محمــد البــوعينين فــي خطبتــه بجــامع صــهيب الرومــي بمدينــة الــوكرة
أمس ان الهجرة النبوية غيرت وجه التاريخ ،وأنها لم تكن هروبـا مـن أذى الكفـار فـي مكـة

كمــا يعتقــد الــبعض ،وإنمــا كانــت تأسيســا لدولــة اإلســَلم التــي أرســى قواعــدها ســيدنا محمــد
صلى هللا عليه وسلم ،وقال الشيخ البوعينين في بداية خطبته متناوّل اْلحداث التـي ألمـت
بالهجرة إن رسول هللا  لما بعث أ ِ
ُمر بالتبليغ واإلنذار بـَل قتـال فظـل أربعـة عشـر عامـا
ُ
يدعو الناس الى اّلسَلم من غير قتـال فـآمن بـه بعـض النـاس كـأبي بكـر وعمـر وعثمـان
وعلي وبَلل وغيرهم ،وبقي على الكفر أكثر الناس وصـاروا يؤذونـه وأصـحابه ،فلمـا اشـتد

عليهم اْلذى هاجر بعض أصحاب النبي الى الحبشة وكانوا نحو ثمانين منهم عثمان بن

عفان وجعفر بن أبي طالب.

وأضاف أنه لما كثُر أنصار رسول هللا  بيثرب أمر هللاُ المسلمين بالهجرة إليهـا فخرجـوا
أرساّل ،ثم هاجر النبـي  مـن مكـة محـل وّلدتـه مـع أبـي بكـر الصـديق بعـد أن أقـام فـي
مكة منذ البعثة ثَلث عشرة سنة يدعو الى التوحيد ونبذ الشرك .ولم تكن هجـرة النبـي 

الشهرة والجاه والسلطان فقد ذهب اليـه أشـراف مكـة وقـالوا لـه  :إن كنـت تري ُـد بمـا
حبا في ُ
جئت به ماّل جمعنا لـك مـن أموالنـا حتـى تكـون أكثرنـا مـاّل ،وإن كنـت تري ُـد ُمْلكـا ملكنـاك
إياه ولكن النبي العظيم أسمى وأشرف من أن يكون مقصوده الدنيا.

ولهــذا كــان يقــول النبــي  لعمــه أبــي طالــب حــين أتــاه يطلــب منــه الكــف عــن التعــرض
لقومه وما يعبدون« :وهللا يا عم لو وض ُعوا الشمس في يميني والقمر في يساري علـى أن
أهِلك دونه».
أترك هذا اْلمر ما تركتُه حتى يظهره هللاُ سبحانه وتعالى أو ْ
وبالنبي  اقتدى الصحابة اْلجَلء فقد خرج عمر بن الخطاب رضـي هللا عنـه مـن مكـة
مع أربعين من المستضعفين في وضح النهار ممتشقا سيفه قائَل لصناديد قـريش بصـوت

جهير« :يا معشر قريش من أراد مـنكم أن تفصـل أرسـه أو تثكلـه أمـه أو تترمـل ام أرتـه أو

300
This file was downloaded from QuranicThought.com

ييــتم ولــده أو تــذهب نفســه فليتبعنــي وراء هــذا الـوادي فــإني مهــاجر الــى يثــرب» ،فمــا تجـ أر

أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة.

وواصــل فــي ســرد أحــداث الهج ـرة قــائَل :إن المشــركين كــانوا قــد أجمع ـوا أمــرهم علــى قتــل
رسول هللا  فجمعـوا مـن كـل قبيلـة رجـَل جلـدا نسـيبا وسـيطا ليضـربوه ضـربة رجـل واحـد

حتـى يتفــرق دمــه فــي القبائــل ،فــأتى جبريـ ُـل رســول هللا  فــأمره أن ّل يبيــت فــي مضــجعه
ال ـذي ك ــان يبيــت في ــه وأخبـ ـره بمكــر القــوم وأنــزل هللا تعــالى «وِإ ْذ ي ْم ُك ـ ُـر ِبــك ال ـ ِـذين كف ـ ُـروْا
ِلي ْثِبتُوك أو يْقُتُلوك أو ي ْخ ِرجوك ويم ُكرون ويم ُكر ّللا وّللا خير اْلم ِ
اك ِرين» (اْلنفال.)30 :
ُ
ْ ُ ُ ُ ُْ
ْ ُ
ْ ُ ُ
ْ
فــدعا رســول هللا  علــي بــن أبــي طالــب فــأمره أن يبيــت علــى ف ارشــه ويتســجى ُببـ ْـرد لــه
أخضر ففعل ،ثـم خـرج رسـول هللا  علـى القـوم وهـم علـى بابـه ومعـه ُحفنـة تـراب فجعـل
يــذرها علــى ر وســهم ،وأخــذ هللا عــز وجــل بأبصــارهم عــن نبيــه ،وهــو يق ـ أر «يــس واْلُقـ ْـر ِ
آن
اْلح ِكي ِم» الى قوله «فأ ْغشيناهم فهم ّل يب ِ
ص ُرون» (سورة يس) فلما أصـبحوا فـإذا هـم بعلـي
ْ ُ ْ ُ ْ ُْ
بــن أبــي طالــب فســألوه عــن النبــي فــأخبرهم أنــه خــرج فركب ـوا فــي كــل وجــه يطلبونــه وكــان

رســول هللا  قــد ســار مــع أبــي بكــر رضــي هللا عنــه حتــى وصــَل الــى غــار ثــور فــدخَله،

وجاءت العنكبوت فنسجت على بابه ،وجاءت حمامـة فباضـت ورقـدت ،فلمـا وصـل رجـال
ق ـريش الــى الغــار قــال أبــو بكــر الصــديق :يــا رســول هللا لــو أن أحــدهم ينظــر الــى قدميــه
ْلبصرنا تحت قدميه ،فقـال النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم« :يـا أبـا بكـر مـا ظنـك بـاثنين هللا

ثالثهما».

وركز الشيخ البوعينين على قضية المؤاخاة بين المهاجرين واْلنصار ،وكيـف حققـت هـذه

المؤاخــاة أســاس المجتم ــع المســلم بالمدين ــة ،مبينــا أن ــه لمــا س ــلم هللا نبيــه الكـ ـريم مــن ش ــر

المشركين فوصل الى المدينـة المنـورة ومعـه صـاحبه فاسـتقبله المؤمنـون بـالفرح واستبشـروا
بقدومــه ،وســمى الرســول يثــرب بالمدينــة المنــورة وآخــى بــين أهلهــا والمهــاجرين ،وســماهم

اْلنصار ،وبنى مسجده ومساكنه.

وق ــد اس ــتقبل اْلنص ــار إخـ ـوانهم المه ــاجرين وم ــدوا له ــم ي ــد المس ــاعدة والع ــون حت ــى ك ــان
اّلنصاري ِ
يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر.
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فح ِري بنا أن نقتـدي بهـؤّلء اْلفـذاذ مـن النـاس الـذين عرفـوا معنـى اْلخـوة الحقيقـي فأيـدهم
هللا بنصره.

وعنــدما دخــل النبــي  المدينــة وكانــت كــل قبيلــة تتنــازع ْلخــذ زمــام ناقــة النبــي  ويقــول

النبي « دعوها فإنها مأمورة» وأول شيء فعله بناء المسجد...

وتنــاول فــي خطبتــه الثانيــة الفوائــد والعبــر والــدروس المســتفادة مــن الهج ـرة قــائَل :إن فــي
هج ـرة النبــي  فوائــد ِ
وعب ــر وإن مــن أخبــار الهجـ ـرة ِقص ـ ُة ُس ـراقة ب ــن مالــك ابــن ُج ْعش ــم
المدلجي الـذي لحـق النبـي علـى فـرس لـه وكـان قفـاء يتبـع اْلثـر فـرءاه أبـو بكـر رضـي هللا
ُ
عنه فقال لرسول هللا «هـذا الطلـب لحقنـا» فقـال  لصـاحبه أبـي بكـرّ« :ل تحـزن إن هللا

معنــا» فلمــا دنــا ُسـراقة ســاخت بــه قـوائم فرســه الــى ركبتيــه فــي أرض صــلبة ،فنــادى ُسـراقة
«يا محمد ادع هللا أن يخلصني ولك علي ْلعمين على من و ارئـي» فـدعا لـه فخلـص ،ثـم
أخبـره ُسـراقة بمـا ضـ ِـمنه لـه قومـه عنــد ظفـره بـه .ثـم تــركهم ورجـع ولـم ُي ْسـِـلم حينهـا مـع أنــه
رأى هــذه المعجـزة العظيمــة ْلن هللا مــا شــاء لــه أن ُي ْسـِـلم فــي ذلــك الوقــت ولكــن هللا تعــالى
شاء له أن يكون من أهل السعادة فأسلم عام الفتح.
ــــــــــــ
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الهجرة النبوية معناها وأهدافها
يعتبــر حــادث الهج ـرة فيصــَل بــين مــرحلتين مــن م ارحــل الــدعوة اإلســَلمية ،همــا المرحلــة

المكية والمرحلة المدنية.

ولقــد كــان لهــذه الحــادث آثــار جليلــة علــى المســلمين ،لــيس فقــط فــي عصــر رســول هللا 

ولكن آثاره الخيرة قد امتدت لتشـمل حيـاة المسـلمين فـي كـل عصـر ومصـر ،كمـا أن آثـاره

شــملت اإلنســانية أيضــاْ ،لن الحضــارة اإلســَلمية التــي قامــت علــى أســاس الحــق والعــدل

والحري ــة والمس ــاواة ه ــي حض ــارة إنس ــانية ،ق ــدمت ،وّل ازل ــت تق ــدم للبشـ ـرية أس ــمى القواع ــد
الروحية والتشريعية الشاملة ،التي تنظم حياة الفرد واْلسرة والمجتمع ،والتي تصلح لتنظيم

حياة اإلنسان كإنسان بغض النظر عن مكانه أو زمانه أو معتقداته.

فســيرة المصــطفى ّ ل تحــد آثارهــا بحــدود الزمــان والمكــان ،وخاصــة أنهــا ســيرة القــدوة
الحسنة والقيادة الراشدة قيادة محمد  الذي أرسله هللا رحمة للعالمين ،وما نتج عـن هـذه
الهجرة من أحكام ليست منسوخة ولكنها تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان ما دام حـال

المسلمين مشابها للحال التي كانت عليها حالهم أيام الهجرة إلى يثرب.

وعلــى هــذا فــإن مــن معــاني الهجـرة يمكــن أن يأخــذ بهــا المســلمون فــي زماننــا هــذا ،بــل إن
اْلخــذ بهــا ضــرورة حياتيــةْ ،لن الهج ـرة لــم تكــن انتقــاّل ماديــا مــن بلــد إلــى آخــر فحســب،

ولكنهــا كانــت انتقــاّل معنويــا مــن حــال إلــى حــال ،إذ نقلــت الــدعوة اإلســَلمية مــن حالــة

الضعف إلى القوة ومن حالة القلـة إلـى الكثـرة ،ومـن حالـة التفرقـة إلـى الوحـدة ،ومـن حالـة

الجمود إلى الحركة.

فالهجرة تعني لغة ترك شي إلى آخر ،أو اّلنتقال من حال إلى حال ،أو من بلد إلى بلد،

ـاهجر« (المزم ــل  ،)5وق ــال أيض ــا» :واهج ــرهم هجـ ـ ار جم ــيَل«
يق ــول تع ــالى» :والرج ــز ف ـ ْ
(المزمل  ،)10وتعني بمعناها اّلصـطَلحي اّلنتقـال مـن بـَلد الشـرك إلـى بـَلد اإلسـَلم،

وهــذه هــي الهج ـرة الماديــة ،أمــا الهج ـرة الشــعورية فتعنــي اّلنتقــال بالنفســية اإلســَلمية مــن
مرحلــة إلــى مرحلــة أخــرى بحيــث تعتبــر المرحلــة الثانيــة أفضــل مــن اْلولــى كاّلنتقــال مــن
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حالــة التفرقــة إلــى حالــة الوحــدة ،أو تعتبــر مكملــة لهــا كاّلنتقــال بالــدعوة اإلســَلمية مــن
مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة.

فالهجرة المادية مـن بلـد ّل يحكـم باإلسـَلم إلـى بلـد تحكمـه شـريعة القـرآن ليسـت منسـوخة،
بل هي واجبة على جميع المسلمين إذا خشوا أن يفتنهم الذين كفروا فـي ديـنهم وعقيـدتهم،

ْلن هدف المسلم في الحياة أن يعيش في مجتمع يساعده على طاعة هللا واّللتزام بأوامره

وأحكامه ،أو على اْلقل ّل يحارب بعقيدتهْ ،لن الفتنة في الـدين هـي الفتنـة الكبـرى ،فـاهلل

تبــارك وتعــالى يعطــي الــدنيا لمــن يحــب ولمــن ّل يحــب ،ولكــن ّل يعطــي الــدين إّل لمــن

أحب ،فمن أعطاه هللا الدين فقد أحبه ،أو كمال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

وتتم هجرة المسلم من بلد إلى آخر لعدة أهداف:

 -فقد يهاجر المسلم ف ار ار بدينـه وعقيدتـه ،حتـى ّل يـرده الحكـام الكـافرون إلـى الكفـر ،كمـا

فعل بعض مسلمي الجمهوريات اإلسـَلمية حينمـا هـاجروا مـن بَلدهـم فـ ار ار مـن الشـيوعية

الملحدة .يقول تعالى (( :يا عبادي إن أرضي واسعة فإيـاي فاعبـدون)) (العنكبـوت ،)56
ويقــول صــلى هللا عليــه وســلم{ :مــن فــر بدينــه مــن أرض إلــى أرض ،وإن كــان شــب ار منهــا

وجبت له الجنة وكان رفيقا ْلبيه إبراهيم}.

 -وقد يهاجر المسلم ف ار ار من ظلم اجتمـاعي أو اقتصـادي لحـق بـه وخشـي إن لـم يهـاجر

أن يمتــد ذلــك الظلــم إلــى دينــه ،يقــول تعــالى» :والــذين هــاجر فــي هللا مــن بعــد مــا ظلم ـوا
لنبوئنهم في الدنيا حسنة وْلجر اآلخرة أكبر لو كـانوا يعلمـون« (النحـل  )41وقـال تعـالى:
((ومــن يهــاجر فــي ســبيل هللا يجـ ْـد فــي اْلرض مراغمــا كثي ـ ار وســعة ،ومــن يخــرج مــن بيتــه
ـوت فقـد وقـع أجـره علـى هللا وكـان هللا غفـو ار رحيمـا))
مهاج ار إلى هللا ورسوله ثم يدركـه الم ُ

(النساء .)100

 -وروى اإلمــام أحمــد عــن أبــي يحيــى مــولى الزبيــر بــن العـوام قــال :قــال رســول هللا صــلى

بَلد هللا والعباد عبـاد هللا ،فحيثمـا أصـبت خيـ ار فـأقم )).وقـد توعـد
هللا عليه وسلم(( :البَلد ُ
القرآن الكريم المسلمين الذين لم يهاجروا إلى المدينة بعد أن هاجر إليهـا رسـول هللا صـلى
هللا عليــه وســلم ،كمــا توعــد اْلع ـراب الــذين آمن ـوا ولــم يهــاجروا إلــى المدينــة حرصــا علــى
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أموالهم وديارهم ،فقال تعالى(( :إن الـذين توفـاهم المَلئكـة ظـالمي أنفسـهم قـالوا فيمـا كنـتم

قالوا كنا مستضعفين في اْلرض قالوا ألـم أرض هللا واسـعة فتهـاجروا فيهـا ،فأولئـك مـأواهم

جهنم وسـاءت مصـي ار)) (النسـاء  .)98وكانـت نتيجـة ذلـك أن بعـض هـؤّلء فـتن فـي دينـه
واضطر إلى إظهار التقيـة ،ولكـن هـذه التقيـة كانـت جـائزة يـوم أن لـم تكـن لإلسـَلم دولـة،

أما بعد أن هاجر الرسول  إلى المدينة وأقام فيها دولـة اإلسـَلم ،فلـم يعـد لهـؤّلء عـذر،

بل وجبت عليهم الهجرة ،ولهـذا نجـد القـرآن الكـريم ّل يفـرض علـى المسـلمين وّليـة هـؤّلء،

ْلنهم ليسوا أعضاء في المجتمع اإلسَلمي ،وإذا كانت تـربطهم بالمسـلمين رابطـة العقيـدة،
فإن نصرتهم تكون بناء على طلب منهم ،يقول تعالى(( :والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم

مــن وّليــتهم مــن شــيء حتــى يهــاجروا وإن استنصــروكم فــي الــدين فعلــيكم النصــر إّل علــى
قوم بينكم وبينهم ميثاق)) (اْلنفال .)72

 -ويتحتم على المسلم أن يهاجر من أرض الشـرك إلـى أرض اإلسـَلم حينمـا تقـوم الدولـة

اإلس ــَلمية ويتك ــون المجتم ــع اإلس ــَلمي ،والهجـ ـرة هن ــا حس ــب مقتض ــيات الح ــال ،إذ أن

الهدف هنا تدعيم الدولة اإلسَلمية الجديـدة بقـوى بشـرية وتقنيـة وعلميـة ،ولكـن تقـدير هـذا
كله متروك لقادة هذه الدولةْ ،لن الهجـرة العشـوائية قـد تتـرك آثـا ار سـلبية علـى هـذه الدولـة

فتصبح عقبة في طريق قوتها وانطَلقها.

 -أما الهجرة الشعورية ،فتعني اصطَلحا انكـار ومعـاداة كـل مـا ّل يرضـي هللا أو يخـالف

ش ـريعة هللا ،ويظهــر المســلم هــذا العــداء بكــل الوســائل الممكنــة ،بــالجوارح أو باللســان أو
بالقلب ،ويعمل على تغييرها بكل اّلمكانـات المتاحـة ،فالرسـول  يقـول( :مـن رأى مـنكم

منكـ ـ ار فليغيـ ـره بي ــده ،ف ــإن ل ــم يس ــتطع فبلس ــانه ف ــإن ل ــم يس ــتطع فبقلب ــه  ،وذل ــك أض ــعف

اإليمــان ).وأســاس هــذه الهجـرة النيــة ،ولهــذا يقــول المصــطفى صــلى هللا عليــه وســلم( :إنمــا
اْلعمال بالنيات وإنما لكل امرت ما نوى ،فمن كانت هجرته إلى هللا ورسـوله فهجرتـه إلـى

هللا ورسوله ،ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه).

ومــن هــذا نــرى الشــارع الحكــيم قــد حــدد نــوعين مــن الهج ـرة ّل ثالــث لهمــا :هج ـرة إلــى هللا،
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وهج ـرة لغيــر هللا ،يقــول رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم( :الهج ـرة خصــلتان ،إحــداهما أن
تهجر السيئات ،واْلخرة أن تهاجر إلى هللا ورسوله ،وّل تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة).

 إذا كانــت الهجـرة الماديــة تجــب فــي بعــض اْلحـوال ،فــإن الهجـرة الشــعورية واجبــة علــىكل حال وفي كل حـينْ ،لنهـا تتعلـق بهجـر مـا ّل يرضـي هللا تعـالى ،وهـي قائمـة إلـى أن

ـت بـأخي أبـي
تقوم الساعة .ورد في صحيح مسلم أن مجاشع بن مسعود السلمي قال :جئ ُ
معبد إلى رسول هللا  بعد الفتح ،فقلت :يا رسول هللا بايعه على الهجرة .فقال صلى هللا

عليه وسلم( :قد مضت الهجـرةُ بأهلهـا) قـال مجاشـع :فبـأي شـيء تبايعـه؟ فقـال رسـول هللا
صلى هللا عليه وسلم( :على اإلسـَلم والجهـاد والخيـر) .ويقـول صـلى هللا عليـه وسـلمّ( :ل
تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ،وّل تنقطـع التوبـة حتـى تطلـع الشـمس مـن مغربهـا) .أمـا

قوله صلى هللا عليه وسلمّ( :ل هجرة بعـد الفـتح ،ولكـن جهـاد ونيـة) فـالمراد بهـا هنـا أن ّل

هجرة واجبة بعد الفتح ،وقد زاد مسلم (وإذا استنفرتم فانفروا).

 -والمسلم مكلف بأن يهجـر كـل مـا حـرم هللا ،وأن يهـاجر إلـى مـا أحـل الـهْ ،لن هـذا هـو

ـت الجــن واإلنــس إّل ليعبــدون)
الهــدف مــن اســتخَلفه فــي اْلرض لقولــه تعــالى( :ومــا خلقـ ُ
(الــذاريات  ،)56وهــل العبــادة إّل طاعــة هللا فيمــا أمــر ،واّلنتهــاء عمــا نهــى عنــه وزجــر؟
ولهــذا فــتح رســول هللا  بــاب الهج ـرة علــى مص ـراعيه أمــام كــل ارغــب فيــه ،فقــال عليــه
الصَلة والسَلم( :المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ،والمهاجر من هجر مـا نهـى

هللا عنــه)( .رواه البخــاري .وفــي روايــة ابــن حبــان( :المهــاجر مــن هجــر الســيئات ،والمســلم

من سلم المسلمون من لسانه ويده).

 -والمعنى الـذي حـدده المصـطفى  للهجـرة معنـى عـام ،تمتـد جـذوره إلـى أعمـاق الحيـاة

البشـرية ،فتقيمهــا علــى أســس قويمــة ،أســس تقــوم علــى أســاس اإلصــَلح والصــَلح للحيــاة

اإلنسـ ــانية ،واْلمـــن واّلسـ ــتقرار لل ــنفس البش ـ ـرية ،وله ــذا كان ــت كلم ــات الح ــديث الش ـ ـريف

متكاملــة فــي تحديــد معنــى الهجـرة علــى أســاس أنهــا عبــادة تـرتبط بعقيــدة اإلنســان وإيمانــه،

وعلــى أســاس أنهــا عمليــة بنــاء وإصــَلح تأخــذ بيــد اإلنســانية المعذبــة إلــى شــاطئ اْلمــان
واّلطمئنان .فهجر ما نهى هللا عنه يعني هجر السيئات والمعاصي والمفاسد القولية منهـا
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والفعليــة ،والتــي هــي اْلســاس فــي فســاد الــبَلد والعبــاد ،ولهــذا أكــد الحــديث علــى (ك ــف
اللســان واليــد) إذ أنهمــا اْلعضــاء التــي تصــدر عنهــا المفاســد القوليــة والفعليــة ،وإذا كانــت

هذه اْلعضاء سَلحا ذا حديثن يمكن أن يصـدر عنهـا الخيـر كمـا يمكـن أن يصـدر عنهـا
الشــر ،فــإن إمكانيــة صــدور الشــر عنهــا أرجــح مــن صــدور الخيــر ،ولهــذا يقــول المصــطفى
صلى هللا عليه وسلم( :مـن كـان يـؤمن بـاهلل واليـوم اآلخـر فليقـل خيـ ار أو ليصـمت) (متفـق

عليه).

 واللســان اســم العضــو الــذي يصــدر عنــه الكــَلم ،وعبــر الحــديث باللســان عــن الكــَلمليندرج تحته كل أنـواع الكـَلم ،وقـدم الحـديث اللسـان علـى اليـد ْلن اإليـذاء باللسـان أسـهل

وأشــد تــأثي ار علــى الــنفس مــن اإليــذاء باليــد .ولهــذا كــان النبــي  يقــول لحســان بــن ثابــت:
(اهج المشركين فإنه أشق عليهم من رشق النبال) .ورحم هللا من قال:
ُ
ِ
اللسان
السنان لها التئام وّل يلتام ما جرح
احات
جر ُ
ُ

وصدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :إن الرجل ليـتكلم بالكلمـة مـن رضـوان هللا تعـالى

ما كـان يظـن أن تبلـغ مـا بلغـت ،يكتـب هللاُ تعـالى بهـا رضـوانه إلـى يـوم يلقـاه ،وإن الرجـل
ليــتكلم بالكلمــة مــن ســخط هللا ،مــا كــان يظــن أن تبلــغ مــا بلغــت يكتــب هللا بهــا ســخطه إلــى

يوم يلقاه) (رواه مالك والترمذي)

واليد اسم العضو الذي تصدر عنه اْلفعال ،حسية كانت أم معنوية ،فالحسية:

كالضــرب والس ـرقة والكتابــة واّلشــارة .والمعنويــة :كأكــل مــال النــاس بالباطــل ،واّلســتيَلء

على حقوق اآلخرين بغير حق ،واليد مظهـر السـلطة الفعليـة ،ففيهـا يحـدث اْلخـذ والمنـع،
والبطش والقهر ،فإذا أضفنا إلى هذين العضوين عضوا ثالثا هو (الفرج) نجد أن اإلسـَلم
أقام الحياة اإلنسـانية علـى دعـائم قويـة مـن تقـوى هللا والخلـق الحسـن واْلمـان واّلطمئنـان.

وقد سئل رسول هللا  عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ،فقال( :تقوى هللا وحسن الخلق).

وســئل عــن أكثــر مــا يــدخل النــاس النــار ،فقــال( :الفــم والفــرج) (رواه الترمــذي وابــن حبــان
والبيهقي).
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وكان الهدف من الهجرة هدفا عظيما ،وهو اّلنتقال بالرسالة اإلسَلمية من مرحلـة الـدعوة
إلــى مرحلــة الدولــة ،والمؤرخــون يقســمون ســيرة الــدعوة اإلســَلمية إلــى مــرحلتين متمي ـزتين:

العهد المكـي الـذي يمثـل مرحلـة الـدعوة ،والعهـد المـدني الـذي مثـل مرحلـة الدولـة .ولكننـي
أرى أن ب ــين ه ــاتين الم ــرحلتين مرحل ــة انتقالي ــة تمث ــل مرحل ــة الث ــورةْ ،لنه ــا نقل ــت ال ــدعوة

اإلسَلمية نقلة هائلة سريعة من مؤحلـة كـان هـدفها تربيـة الفـرد المسـلم إلـى مرحلـة أصـبح

هــدفها تكــوين المجتمـع المســلم .ومــن دعــوة كانــت مجــرد عقيــدة وفكـرة إلــى دعــوة أصــبحت
شريعة ودولة ،ومن حركة محدودة اآلثار إلى حركة عالمية اْلهداف ،ومـن دعـوة أتباعهـا

قلة مستضعفون إلى دعوة أتباعهـا سـادة فـاتحون .ولهـذا كانـت الهجـرة ثـورة عقائديـة ،بكـل

مــا تحملــه هــذه العبــارة مــن معــان إيجابيــةْ ،لنهــا غيــرت أح ـوال المســلمين تغيي ـ ار جــذريا،
فنقلتهم من الضعف إلى القوة ،ومن القلة إلى الكثرة ،ومن اّلنحصار إلى اّلنتشار ،ومـن
اّلندحار إلى اّلنتصار ،ولم تقف آثارها عند هذا الحد بل كانت ثورة على كل ما يخالف

ش ـريعة الســماء وفط ـرة اإلنســان الســليمة ،فشــملت آثارهــا الن ـواحي العقائديــة واّلجتماعيــة

والسياسية واّلقتصادية.

لقد كان هدف المصطفى  من هجرته إلى المدينـة إيجـاد مـوطئ قـدم للـدعوة لكـي تـنعم

باْلمن واّلسـتقرار حتـى تسـتطيع أن تبنـي نفسـها مـن الـداخل وتنطلـق لتحقيـق أهـدافها فـي

الخــارج ،ولقــد كانــت هــذا الهــدف أمــَل ي ـراود رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،فقــال م ـرة

ـت فـي المنــام أنـي أهــاجر مــن مكـة إلــى أرض بهـا نخــل ،فـذهب ظنــي إلــى
ْلصـحابه ( :أريـ ُ
أنها اليمامة أو هجر ،فإذا هي يثرب).

كمــا كــان هــدف رســول هللا  مــن الهجـرة تكثيــر اْلنصــار وإيجــاد رأي عــام مؤيــد للــدعوة،

ْلن وجــود ذلــك يــوفر عليهــا الكثيــر مــن الجهــود ويــذلل فــي طريقهــا الكثيــر مــن الصــعاب،
والمجال الخصب الذي تتحقق فيه اْلهداف ،والمنطلـق الـذي تنطلـق مـن الطاقـات ،ولهـذا

حــرص رســول هللا  أن يبعــث مصــعب بــن عميــر إلــى المدينــة لــيعلم اْلنصــار اإلســَلم
وينشــر دعــوة هللا فيهــا .ولمــا اطمــأن رســول هللا  إلــى وجــود رأي عــام مؤيــد للــدعوة فــي
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المدينــة حــث أصــحابه إلــى الهجـرة إليهــا وقــال لهــم( :هــاجروا إلــى يثــرب فقــد جعــل هللا لكــم
فيها إخوانا ودا ار تأمنون بها).

كمــا كــان هــدف رســول هللا  مــن الهج ـرة اســتكمال الهيكــل التنظيمــي للــدعوة ،فقــد كــان

وضعا أن يكون الرسول القائد في مكة ،واْلنصار والمهـاجرون فـي المدينـة ،ولهـذا هـاجر
رسول هللا  ليكون بين ظهراني أتباعهْ ،لن الجماعة بدون قائد كالجسد بَل رأس ،وْلن

تحقيــق أهــداف اإلســَلم الكبــرى ّل يــتم إّل بوجــود جماعــة مؤمنــة منظمــة ،تغــذ الســير إلــى

أهدافها بخطى وئيدة.

فما أحوج المسلمين اليوم إلى هجرة إلى هللا ورسوله :هجرة إلى هللا بالتمسك بحبلـه المتـين

وتحكــيم شــرعه القــويم ،وهج ـرة إلــى رســوله صــلى هللا عليــه وســلم ،باتبــاع ســنته ،واّلقتــداء
بســيرته ،فــإن فعلـوا ذلــك فقــد بــدأوا السســير فــي الطريــق الصــحيح ،وبــدأوا يأخــذون بأســباب

النصر ،وما النصر إّل من عند هللا

ــــــــــــ
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الهجرة النبوية مقدماتها ونتائجها
طلبا للنصرة
الطواف على القبائل ً
بعــد رجوعــه  مــن الطــائف ،بــدأ يعــرض نفســه علــى القبائــل فــي المواســم ,يشــرح لهــم
اإلسَلم ،ويطلب منهم اإليواء والنصرة ،حتى يبلغ كَلم هللا عز وجل وكـان رسـول هللا 

يتحرك في المواسم التجاريـة ,ومواسـم الحـج التـي تجتمـع فيهـا القبائـل ,وفـق خطـة سياسـية

دعوية واضحة المعالم ,ومحددة اْلهداف ،وكان يصاحبه أبو بكـر الصـديق ,الرجـل الـذي
تخصص في معرفة أنساب العرب وتاريخها ،وكانا يقصدان «غرر الناس ووجوه القبائل،

وكــان أبــو بكــر  -رضــي هللا عنــه  -يســأل وجــوه القبائــل ويقــول لهــم :كيــف العــدد فــيكم؟
وكيــف المنعــة فــيكم؟ وكيــف الحــرب فــيكم؟ وذلــك قبــل أن يتحــدث رســول هللا  ويعــرض

دعوته»(.)1

يقــول المقريــزي« :ثــم عــرض  نفســه علــى القبائــل أيــام الموســم ،ودعــاهم إلــى اإلســَلم،
وهم بنو عامر ،وغسان ،وبنو ف ازرة ،وبنو مرة ،وبنو حنيفة ،وبنو سليم ،وبنو عبس ،وبنـو

نصــر ،وثعلبــة بــن عكابــة ،وكنــدة ،وكلــب ،وبنــو الحـارث بــن كعــب ،وبنــو عــذرة وقــيس بــن

الخطـيم ،وأبـو اليسـر أنــس بـن أبـي ارفــع» وقـد استقصـى الواقـدي أخبــار هـذه القبائـل قبيلــة

قبيلــة ويقــال إنــه  بــدأ بكنــدة فــدعاها إلــى اإلســَلم ,ثــم أتــى كلبــا ثــم بنــي حنيفــة ثــم بنــي

عــامر ،وجعــل يقــول :مــن رجــل يحملنــي إلــى قومــه فيمنعنــي ,حتــى أبلــغ رســالة ربــي فــإن
قريشا قد منعـوني أن أبلـغ رسـالة ربـي؟ هـذا وأبـو لهـب وراءه يقـول للنـاسّ :ل تسـمعوا منـه

فإنه كذاب(.)2

ولم يقتصر اْلذى على ذلك بل واجـه الرسـول  مـا هـو أشـد وأقسـى ،فقـد روى البخـاري

في تاريخه والطبراني في الكبير عن مدرك بن منيـب أيضـا عـن أبيـه عـن جـده رضـي هللا

تعالى عنه قال :رأيت رسول هللا  في الجاهلية وهو يقـول« :يـا أيهـا النـاس قولـوا ّل إلـه
إّل هللا تفلحوا» فمنهم مـن تفـل فـي وجهـه ،ومـنهم مـن حثـا عليـه التـراب ،ومـنهم مـن سـبه،
حتى انتصف النهار ،فأقبلت جارية ِب ُعس من ماء فغسل وجهه ويديه ،وقـال« :يـا بنيـة ّل
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تخشــي علــى أبيــك غلبــة وّل ذلــة» فقلــت :مــن هــذه؟ قــالوا :زينــب بنــت رســول هللا  وهــي

جارية وضيئة(.)3

وقد كان أبو جهـل ,وأبـو لهـب ,لعنهمـا هللا يتناوبـان علـى أذيـة رسـول هللا  عنـدما يـدعو

في اْلسواق والمواسم ،وكـان يجـد منهمـا عنتـا كبيـرا ،إضـافة إلـى مـا يلحقـه مـن المـدعوين

أنفسهم(.)4

أوّل :من أساليب النبي  في الرد على مكائـد أبـي جهـل والمشـركين أثنـاء الطـواف علـى

القبائل:

 -1مقابلة القبائل في الليل:

فكــان  مــن حكمتــه العاليــة يخــرج لمقابلــة القبائــل فــي ظــَلم الليــل ،حتــى ّل يحــول بينــه
وبيـنهم أحـد مـن المشـركين( )5وقـد نجـح هــذا العمـل فـي إبطـال مفعـول الدعايـة المضــادة،
التي كانت تتبعها قريش ،كلما اتصـل الرسـول  بقبيلـة مـن القبائـل ،والـدليل علـى نجـاح

هــذا اْلســلوب المضــاد اتصــال الرســول  بــاْلوس والخــزرج لــيَل ،ومــن ثــم كانــت العقبــة

اْلولى والثانية ليَل(.)6

 -2ذهاب الرسول  إلى القبائل في منازلهم:

فق ــد أت ــى كلب ــا وبن ــي حنيف ــة ،وبن ــي ع ــامر ف ــي من ــازلهم( )7وب ــذلك يح ــاول أن يبتع ــد ع ــن
مط ــاردة قـ ـريش ،فس ــتطيع أن يتف ــاوض م ــع القبائ ــل بالطريق ــة المناس ــبة دونم ــا تش ــويش أو

تشويه من قريش.

 -3اصطحاب اْلعوان:

كان أبو بكر وعلي رضي هللا عنهما يرافقان الرسول  فـي بعـض مفاوضـاته مـع بعـض

القبائــل ،وربمــا كانــت هــذه الرفق ـة ْلجــل أّل يظــن المــدعوون أنــه وحيــد ،وّل أع ـوان لــه مــن

أشـ ـراف قوم ــه وأقارب ــه ،ه ــذا إل ــى جان ــب معرف ــة أب ــي بك ــر  -رض ــي هللا عن ــه  -بأنس ــاب

العرب( )8اْلمر الذي يساعد الرسول  في التعرف على معادن القبائل ،فيقع اّلختيار
على أفضلها ،لتحمل تبعات الدعوة.

 -4التأكد من حماية القبيلة:
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ومــن الجوانــب اْلمنيــة المهمــة ،س ـؤاله  عــن المنعــة والقــوة لــدى القبائــل ,قبــل أن يوجــه
إليهم الدعوة ،ويطلب منهم الحماية فقوة ومنعة القبيلـة التـي تحمـي الـدعوة شـيء ضـروري

ومهم ّل بـد منـهْ ،لن هـذه القبيلـة سـتواجه كـل قـوى الشـر والباطـل ،فـَل بـد أن تكـون أهـَل

لهــذا الــدور مــن حيــث اّلســتعداد المعنــوي والمــادي ،الــذي يرهــب اْلعــداء ،ويحمــي حمــى
الدعوة ،ويتحمل تبعات نشرها ،مزيَل لكل العقبات التي تقف في طريقها(.)9

ثانيا :المفاوضات مع بني عامر:
__________

( )1انظـ ـ ــر :اْلنسـ ـ ــاب للسـ ـ ــمعاني )2( ... .)36/1( ،المقريـ ـ ــزي فـ ـ ــي إمتـ ـ ــاع اْلسـ ـ ــماع
(.)31 ،30/1

( )2انظر :المحنة في العهد المكي ،ص .53
( )4انظر :المحنة في العهد المكي ،ص.53

( )5تاريخ إسَلم النجيب آبادي ( )129/1نقَل عن الرحيق المختوم.

( )6الس ــيرة النبوي ــة ّلب ــن هش ــام ( )52 ،44/2الس ــيرة النبوي ــة جوان ــب الح ــذر والحماي ــة،
ص.116

( )7البداية والنهاية ّلبن كثير.)140/3( ،

( )8السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية ،ص.116
( )9نفس المصدر ،ص.117 ،116

اختار الرسول  أن يجري مفاوضات مع بني عامر قامت تلك المفاوضات على دراسة

وتخطيط ،فالرسول وصاحبه أبو بكر كانا يعلمـان أن بنـي عـامر قبيلـة مقاتلـة كبيـرة العـدد

وعزيزة الجانب ،بل هي من القبائل الخمس التـي لـم يمسـها سـباء ولـم تتبـع لملـك ولـم تـؤد

إتــاوة( )1مثلهــا مثــل ق ـريش وخ ازعــة( )2كمــا أن الرســول  كــان يعلــم أن هنالــك تضــادا
قديما بين بني عامر وثقيف ،فإذا كانت ثقيف امتنعت عليه من الـداخل فلمـاذا ّل يحـاول

أيضــا تطويقهــا مــن الخــارج ،واّلســتفادة فــي مــن بنــي عــامر بــن صعصــعة ،فــإذا اســتطاع

النبــي  أن يبــرم حلفــا مــع بنــي عــامر فــإن موقــف ثقيــف ســيكون علــى حافــة الخطــر()3
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يــذكر أصــحاب الســيرة أن الرســول  لمــا أتــى بنــي عــامر بــن صعصــعة ،فــدعا إلــى هللا,
وعــرض علــيهم نفســه ،قــال لــه رجــل مــنهم يقــال لــه ب ْيحـرة بــن ِفـراس« :وهللا لــو أنــي أخـذت
هذا الفتى ْلكلت به العرب ،ثم قال له :أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثـم أظهـرك هللا

على مـن خالفـك أيكـون لنـا اْلمـر مـن بعـدك؟ قـال« :اْلمـر هلل يضـعه حيـث يشـاء» قـال:

هدف نحورنا للعـرب دونـك ،فـإذا أظهـرك هللا كـان اْلميـر لغيرنـا؟ ّل حاجـة لنـا
فقال له :أفُن ُ
بأمرك فأبوا عليه (.)4
ثالثا :المفاوضات مع بني شيبان:

ففي رواية علي بن أبي طالـب  -رضـي هللا عنـه  -قـال :لمـا أمـر هللا عـز وجـل نبيـه 

أن يعــرض نفســه علــى قبائــل العــرب خــرج وأنــا معــه ..إلــى أن قــال :ثــم دفعنــا إلــى مجلــس
آخر ,عليه السكينة والوقـار فتقـدم أبـو بكـر فسـلم فقـال :مـن القـوم؟ قـالوا :شـيبان بـن ثعلبـة

فالتفت أبو بكر إلى رسول هللا  وقال :بأبي وأمي ,هؤّلء ُغرر الناس ,وفيهم مفروق قد
غلبهم لسانا وجماّل ،وكانت لـه غـديرتان تسـقطان علـى تريبتيـه ،وكـان أدنـى القـوم مجلسـا

من أبي بكر ،فقال أبو بكر :كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق :إنا ّل نزيد علـى اْللـف ولـن
تغلب ألف من قلة ،فقال أبو بكر :وكيـف المنعـة فـيكم؟ فقـال مفـروق :إنـا ْلشـد مـا نكـون

غضــبا حــين نلقــى .وأشــد مــا نكــون لقــاء حــين نغضــب ،وإنــا لنــؤثر الجيــاد علــى اْلوّلد,
والســَلح علــى اللقــاح ,والنصــر مــن عنــد هللا يــديلنا م ـرة ,ويــديل علينــا أخــرى ,لعلــك أخــو

ق ـريش؟ فقــال أبــو بك ـر :إن كــان بلغكــم أنــه رســول هللا  فهــا هــو ذا ،فقــال مفــروق :إّلم

تـدعونا يـا أخــا قـريش؟ فقـال رســول هللا صـلى هللا عليـه وســلم« :أدعـوكم إلـى شــهادة أن ّل
إلــه إّل هللا وحــده ّل شـريك لــه ،وأنــي عبــد هللا ورســوله ،وإلــى أن تــؤووني وتنصــروني ،فــإن

قريشا قد تظـاهرت علـى هللا ،وكـذبت رسـوله ،واسـتغنت بالباطـل عنـالحق ،وهللا هـو الغنـي

الحميد» فقال مفروق ،وإّلم تدعو أيضا يا أخا قريش؟ ف هللا ما سمعت كَلما أحسـن مـن
هذا ,فتَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلمُ ( :ق ْل تعال ْوا أ ْت ُل ما حرم رب ُك ْم عل ْي ُك ْم أّل تُ ْش ِرُكوا
ِ
ِ
ِ
ـاه ْم وّل تْقرُب ـوا
ِبــه شـ ْـيئا وِباْلوالــد ْي ِن ِإ ْحســانا وّل تْقُتُل ـوا أ ْوّلد ُكــم مـ ْـن ِإ ْمــَلق ن ْحـ ُـن نـ ْـرُزُق ُك ْم وِإيـ ُ
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اْلفو ِ
اك ْم
احش مـا ظهـر ِم ْنهـا ومـا بطـن وّل تْقُتُلـوا الـنْفس الِتـي حـرم هللاُ ِإّل ِبـاْلح ِق ذِل ُك ْـم وصـ ُ
ِب ِه لعل ُك ْم ت ْع ِقُلون ) [اْلنعام.]151 :
__________

( )1انظر :أصول الفكر السياسي ،ص ،182سباء :لم تُسب نسا ها في الحروب.
( )4، )2نفس المصدر ،ص... .182
( )4انظر :سيرة ابن هشام.)38/2( ،

فقال مفروق :دعوت وهللا إلى مكارم اْلخَلق ,ومحاسن اْلعمـال ،ولقـد أفـك قـوم كـذبوك,
وظــاهروا عليــك ،ثــم رد اْلمــر إلــى هــانئ بــن قبيصــة فقــال :وهــذا هــانئ شــيخنا ,وصــاحب

ديننا ,فقـال هـانئ :قـد سـمعت مقالتـك يـا أخـا قـريش ,وإنـي أرى تركنـا ديننـا ,واتباعنـا دينـك

لمجلــس جلســت إلينــاّ ,ل أول لــه وّل آخــر لــذل فــي الـرأي ,وقلــة نظــر فــي العاقبــة أن الزلــة

مع العجلة ،وإنا نكره أن نعقد على من وراءنا عقدا ،ولكن نرجع وترجـع ,وننظـر ,ثـم كأنـه

أحب أن يشركه المثنى بن حارثة ،فقال :وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنـا فقـال المثنـى
–وأسلم بعد ذلك– :قد سمعت مقالتك يا أخا قريش ,والجواب فيه جواب هانئ بن قبيصة,

في تركنا ديننا ومتابعتنا دينك وإنا إنما نزلنا بين صريين أحدهما اليمامة واآلخـر السـمامة
فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :مـا هـذان الصـريان» قـال :أنهـار كسـرى ,وميـاه

العــرب ،فأمــا مــا كــان مــن أنهــار كســرى ,فــذنب صــاحبه غيــر مغفــور ,وعــذره غيــر مقبــول،

وإنا إنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ,أن ّل نحدث حدثا وّل نؤوي محدثا ,وإنـي أرى

ه ــذا اْلم ــر ال ــذي ت ــدعونا إلي ــه ي ــا أخ ــا قـ ـريش مم ــا تكـ ـره المل ــوك ,ف ــإن أحبب ــت أن نؤوي ــك
وننصرك مما يلي مياه العرب ,فعلنا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :ما أسـأتم فـي

الــرد إذ أفصــحتم بالصــدق ،وإن ديــن هللا عــز وجــل لــن ينص ـره إّل مــن حاطــه مــن جميــع
جوانب ــه ،أ أري ــتم إن ل ــم تلبثـ ـوا إّل قل ــيَل حت ــى ي ــورثكم هللا تع ــالى أرض ــهم ودي ــارهم ويفرش ــكم

نساءهم ،أتسبحون هللا وتقدسونه؟» فقال النعمان بن شريك :اللهم فلك ذاك(.)1

ابعا :فوائد ودروس وعبر:
رً
كانت النصرة التي طلبها النبي  ذات صفة مخصوصة ،وذلك على النحو التالي:
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 -1كـان طلـب الرسـول  للنصـرة مــن خـارج مكـة إنمـا بــدأ ينشـط بشـكل ملحـوظ بعــد أن
اشــتد اْلذى عليــه ,عقــب وفــاة عمــه أبــي طالــب ,الــذي كــان يحميــه مــن قـريش؛ وذلــك ْلن

من يحمل الدعوة لن يستطيع أن يتحرك التحرك الفعال والنشاط في حمل الدعوة ،وتـوفير

اّلستجابة لها ،في جو من العنف ،والضعف واإلرهاب.

 -2كــان عــرض الرســول  نفســه علــى القبائــل يطلــب مــنهم النصـرة ،إنمــا هــو بــأمر مــن
هللا عــز وجــل لــه فــي ذلــك ،ولــيس مجــرد اجتهــاد مــن قبــل نفســه ,اقتضــته الظــروف التــي
وصلت إليها الدعوة.

 -3حصر رسول هللا  طلب النصرة بزعمـاء القبائـل ،وذوي الشـرف والمكانـة ممـن لهـم
أتب ــاع يس ــمعون له ــم ،ويطيع ــون؛ ْلن هـ ـؤّلء ه ــم الق ــادرون عل ــى ت ــوفير الحماي ــة لل ــدعوة

وصاحبها.

 -5رفــض النبــي  أن يعطــي القــوى المســتعدة لتقــديم نص ـرتها أي ضــمانات بــأن يكــون
ْلشخاصــهم شــيء مــن الحكــم والســلطان ,علــى ســبيل الــثمن ،أو المكافــأة لمــا يقــدمون مــن

نص ـرة ,وتأييــد للــدعوة اإلســَلمية؛ وذلــك ْلن الــدعوة اإلســَلمية إنمــا هــي دعــوة إلــى هللا،
فالشــرط اْلساســي فــيمن يــؤمن بهــا ,ويســتعد لنص ـرتها أن يكــون اإلخــَلص هلل ،ونشــدان
رضــاه ،همــا الغايــة التــي يســعى إليهــا مــن النص ـرة والتضــحية ،ولــيس طمعــا فــي نفــوذ أو

رغبة في سلطان ،وذلك ْلن الغاية التي يضعها اإلنسـان للشـيء ،هـي التـي تكيـف نشـاط

اإلنســان فــي الســعي إليــه ،فــَل بــد إذن مــن أن تتجــرد الغايــة المســتهدفة مــن وراء نص ـرة
الدعوة ،عن أي مصلحة مادية لضمان دوام التأييد لها ،وضمان المحافظة عليها مـن أي
انحراف ،وضمان أقصى ما يمكن من بـذل الـدعم لهـا ،وتقـديم التضـحيات فـي سـبيلها()2

فيجب على كل من يريد أن يلتزم بالجماعة التي تدعو إلى هللا ،أّل يشـترط عليهـا منصـبا
أو عرضا من أعراض الدنيا؛ ْلن هذه الدعوة هلل ،واْلمر هلل يضعه حيـث يشـاء ،والـداخل

ف ــي أم ــر ال ــدعوة إنم ــا يري ــد ابت ــداء وج ــه هللا ،والعم ــل م ــن أج ــل رف ــع رايت ــه ،أم ــا إذا ك ــان
المنصب هـو همـه الشـاغل ،فهـذه عَلمـة خطيـرة تنبـئ عـن دخـن فـي نيـة صـاحبه( )3لـذا

قال يحيى بن معاذ الرازيّ« :ل يفلح من شممت منه رائحة الرياسة»(.)4
315
This file was downloaded from QuranicThought.com

 -5ومــن صــفة النص ـرة التــي كــان رســول هللا  يطلبهــا لدعوتــه مــن زعمــاء القبائــل ,أن
يكــون أهــل النص ـرة غيــر م ـرتبطين بمعاهــدات دوليــة ,تتنــاقض مــع الــدعوة ,وّل يســتطيعون

التحــرر منهــا ،وذلــك ْلن احتضــانهم للــدعوة والحالــة هــذه ,يعرضــها لخطــر القضــاء عليهــا

ـر
من قبل الدول التي بينهم وبينها تلـك المعاهـدات ،والتـي تجـد فـي الـدعوة اإلسـَلمية خط ا

عليها وتهديدا لمصالحها(.)5
__________

( )1انظــر :البدايــة والنهايــة ( )145 :143/3وفيهــا زيــادات ليســت عنــد الصــالحي ف ــي
ُسُبل الرشاد ()597 :596/2
( )2انظر :الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ،لمحمد خير ()411/1

( )3انظر :وقفات تربوية من السيرة النبوية ،عبد الحميد البَللي ،ص.72
( )4انظر :صفة الصفوة (... .)94/4

( )4انظر:الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (.)412/1

إن الحماية المشروطة أو الجزئية ّل تحقق الهدف المقصود فلن يخوض بنو شـيبان حربـا
ضد كسرى لو أراد القبض على رسول هللا  وتسليمه ،ولن يخوضوا حربـا ضـد كسـرى،

لو أراد مهاجمة محمد رسول هللا  وأتباعه ،وبذلك فشلت المباحثات(.)1

« -6إن دين هللا لن ينصره إّل من حاطه من جميع جوانبه» كان هذا الرد من النبـي 

علــى المثنــى بــن حارثــة حــين عــرض علــى النبــي  حمايتــه علــى ميــاه العــرب دون ميــاه

الف ــرس ،فم ــن يس ــبر أغـ ـوار السياس ــة البعي ــدة ,ي ــر ُبع ــد النظ ــر اإلس ــَلمي النب ــوي ال ــذي ّل
يسامى(.)2

 -7كان موقف بني شيبان يتسم باإلريحية والخلق والرجولة ،وينم عن تعظـيم هـذا النبـي،
وعــن وضــوح فــي العــرض ،وتحديــد مــدى قــدرة الحمايــة التــي يملكونهــا ،وقــد بين ـوا أن أمــر
الــدعوة ممــا تكرهــه الملــوك ،وقــدر هللا لشــيبان بعــد عشــر ســنين أو يزيــد ,أن تحمــل هــي

ابتــداء عــبء مواجهــة الملــوك بعــد أن أشــرق قلبهــا بنــور اإلســَلم ،وكــان المثنــى بــن حارثــة
الشيباني صاحب حـربهم وبطلهـم المغـوار ,الـذي قـاد الفتـوح فـي أرض العـراق ،فـي خَلفـة
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الصــديق  -رضــي هللا عنــه  ،)3(-فكــان وقومــه مــن أج ـ أر المســلمين بعــد إســَلمهم علــى
قتال الفرس ،بينما كانوا في جاهليتهم يرهبون الفرس وّل يفكرون في قتـالهم ،بـل إنهـم ردوا

دعــوة النبــي  بعــد قنــاعتهم بهــا ّلحتمــال أن تلجــئهم إلــى قتــال الفــرس ،اْلمــر الــذي لــم
يكونوا يفكرون به أبدا ،وبهذا نعلم عظمة هذا الدين الذي رفع هللا به المسلمين في الـدنيا،

حي ــث جعله ــم س ــادة اْلرض م ــع م ــا ينتظ ــرون ف ــي أخـ ـراهم م ــن النع ــيم ال ــدائم ف ــي جن ــات

النعيم(.)4

المبحث الثاني -مواكب الخير وطالئع النور

قال جابر بن عبد هللا اْلنصاري:

مكث رسول هللا  بمكة عشر سنين يتبع النـاس فـي منـازلهم بعكـاظ ومجنـة فـي المواسـم

بمنــى يقــول« :مــن يــؤويني؟ مــن ينص ـرني حتــى أبلــغ رســالة ربــي ولــه الجنــة؟» حتــى إن
الرجــل ليخــرج مــن الــيمن أو مضــر ،فيأتيــه قومــه فيقولــون :احــذر غــَلم قـريش ّل يفتننــك،
ويمشــي بــين رجــالهم وهــم يشــيرون إليــه باْلصــابع ،حتــى بعثنــا هللا إليــه مــن يثــرب فآوينــاه،

وصدقناه ،فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن ،فينقلب إلى أهلـه فيسـلمون بإسـَلمه،

حتى ّل يبقى دار من دور اْلنصار إّل وفيها رهط من المسلمين يظهرون اإلسَلم(.)5

أوّل :اّلتصاّلت اْلولى باْلنصار في مواسم الحج والعمرة:

 -1إسَلم سويد بن الصامت:

كــان رســول هللا ّ ل يســمع بقــادم يقــدم مكــة مــن العــرب ،لــه اســم وشــرف إّل تصــدى لــه
ودعاه إلى هللا وعرض عليه ما جاء به من الهدى والحق ،فقدم سويد بن الصـامت -أخـو

بنــي عمــرو بــن عــوف -مكــة حاجــا أو معتمــرا ،وكــان ســويد يســميه قومــه فــيهم الكامــل،

لجلــده ،وشــعره ،وشـرفه ،ونســبه ،فتصــدى لــه رســول هللا  حــين ســمع بــه ،فــدعاه إلــى هللا
واإلسَلم ،فقال له سويد :فلعل الذي معك مثـل الـذي معـي؟ فقـال لـه رسـول هللا صـلى هللا

عليــه وســلم« :ومــا الــذي معــك؟» قــال :مجلــة( )6لقمــان ،فقــال لــه رســول هللا« :اعرضــها
علــي» فعرضــها عليــه فقــال« :إن هــذا الكــَلم حســن ،والــذي معــي أفضــل مــن هــذا ،ق ـرآن
أنزله هللا علي ،هو هدى ونور» فتَل عليه رسول هللا  القرآن ،ودعـاه إلـى اإلسـَلم ،فلـم
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يبعد منه ،وقال :إن هذا القول حسن ،ثم انصرف عنـه فقـدم المدينـة علـى قومـه فلـم يلبـث

أن قتله الخزرج ،وقد كان رجال من قومه يقولون :إنا لنراه ُقتل وهو مسلم ،وكان قتله يوم
بع ــاث( )7وعل ــى أي ــة ح ــال ّل توج ــد دّلئ ــل عل ــى قي ــام س ــويد ب ــن الص ــامت بال ــدعوة إل ــى

اإلسَلم وسط قومه(.)8

 -2إسَلم إياس بن معاذ:
__________

( )1انظر :التحالف السياسي في اإلسَلم ،منير الغضبان ،ص.53
( )2نفس المصدر ،ص... .64

( )3انظر :التربية القيادية (.)20/2
( )4انظر :التاريخ اإلسَلمي للحميدي (.)69/3

( )5مسند أحمد ( )340 ،339 ،323/322/3بإسناد حسن.
( )6المجلة :الصحيفة ،وتطلق على الحكمة أي حكمة لقمان.

( )7س ــيرة اب ــن هش ــام ( )40/2إس ــناد حس ــن )4( ... .انظـ ـر :الس ــيرة النبوي ــة الص ــحيحة
(.)195/1

لما قدم أبو الحيسر بن رافع مكة ومعه فتيان من بني عبد اْلشهل ,فيهم إياس بـن معـاذ،

يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخـزرج ،سـمع بهـم رسـول هللا صـلى هللا عليـه

وسلم ،فأتاهم فجلس إليهم ،فقال« :هل لكم في خير مما جئتم له؟» قالوا :وما ذاك؟ قال:

«أنــا رســول هللا إلــى العبــاد أدعــوهم إلــى أن يعبــدوا هللا ،وّل يشــركوا بــه شــيئا وأنــزل علــي

الكتاب» ،ثم ذكر لهم اإلسَلم ،وتَل عليهم القرآن فقال إياس بن معاذ وكان غَلما حـدثا:

هــذا وهللا خيــر ممــا جئــتم لــه فيأخــذ أبــو الحيســر ًّ
كفــا مــن تـراب ،فضــرب بــه وجهــه ،وقــال:
دعنـا منــك ،فلعمـري لقــد جئنـا لغيــر هـذا ,فصــمت إيـاس ،وقــام رسـول هللا عــنهم ،وانصـرفوا

إلــى المدينــة ،وكانــت وقعــة ُبعــاث بــين اْلوس والخــزرج ،ثــم لــم يلبــث إيــاس بــن معــاذ أن
هلــك ،وقــد روي مــن حضـره مــن قومــه أنــه مــا زال يهلــل هللا ويكبـره ويحمــده ويســبحه حتــى
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مات ،فما كانوا يشكون أنه مات مسلما ،لقد كان استشعر اإلسَلم في ذلك المجلس حـين
سمع من رسول هللا  ما سمع(.)1

ثانيا :بدء إسَلم اْلنصار:

كانت البداية المثمرة مع وفد من الخزرج في موسم الحج ,عند عقبة منى ،قال لهم رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم« :من أنتم؟» .قالوا :نفر من الخزرج .قال« :أمن موالي يهود؟»

قالوا :نعم .قال« :أفـَل تجلسـون أكلمكـم؟» قـالوا :بلـى ،فجلسـوا معـه ،فـدعاهم إلـى هللا عـز
وجل وعرض عليهم اإلسَلم وتَل عليهم القرآن(.)2

فلما كلم رسول هللا  أولئك النفر ،ودعاهم إلى هللا ،قال بعضهم لبعض :يا قـوم :تعلمـوا

وهللا إنــه للنبــي الــذي توعــدكم بــه يهــود ،فــَل يســبقنكم إليــه ،فأجــابوه فيمــا دعــاهم إليــه ،بــأن
صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من اإلسَلم ،وقالوا :إنا قد تركنـا قومنـا ،وّل قـوم بيـنهم

مــن العــداوة والشــر مــا بيــنهم ،فعســى أن يجمعهــم هللا بــك ،فســنقدم علــيهم ،فنــدعوهم إلــى
أمرك ،ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الـدين ،فـإن يجمعهـم هللا عليـك فـَل رجـل

أعــز منــك ،ثــم انص ـرفوا عــن رســول هللا  راجعــين إلــى بَلدهــم ،وقــد آمنـوا وصــدقوا(،)3
وكــانوا ســتة نفــر :وهــم أبــو أمامــة أســعد بــن ز اررة ،وعــوف بــن الحــارث مــن بنــي النجــار،

و ارفــع بــن مالــك ،وقطبــة بــن عــامر ،وعقبــة بــن عــامر ،وجــابر بــن عبــد هللا بــن رئــاب(.)4
فلمــا قــدموا المدينــة إلــى قــومهم ذكــروا لهــم رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ,ودعــوهم إلــى
اإلسَلم ،حتى فشا بينهم فلم تبق دار مـن دور اْلنصـار إّل وفيهـا ذكـر لرسـول هللا صـلى

هللا عليه وسلم(.)5

فهــذا أول موكــب مــن مواكــب الخيــر ،لــم يكتــف باإليمــان ،وإنمــا أخــذ العهــد علــى نفســه أن
يــدعو إليــه قومــه ،وقــد وفــى كــل مــنهم لدينــه ورســوله صــلى هللا عليــه وســلم ،فــإنهم حــين
رجعوا نشطوا في الدعوة إلى هللا ،وعرضوا كلمـة الهـدى علـى أهلهـم وذويهـم ,فلـم تبـق دار

من دور المدينة إّل وفيها ذكر لمحمد صلى هللا عليـه وسـلم ،وهكـذا عنـدما يـأذن هللا تـأتي

ساعة الحسـم الفاصـلة فقـد كـان لقـاء هـؤّلء مـع الرسـول علـى غيـر موعـد ،لكنـه لقـاء هيـأه

هللا ليكــون نبــع الخيــر المتجــدد الموصــول ،ونقطــة التحــول الحاســم فــي التــاريخ ...وســاعة
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الخـَلص المحقــق مــن عبــادة اْلحجــار ،بــل إنهـا علــى التحقيــق ,ســاعة الحســم فــي مصــير

العالم كله ونقل الحياة من الظلمات إلى النور.

أكان معقـوّل فـي لحظـة يسـيرة أن يتحـول هـؤّلء مـن وثنيـين متعصـبين إلـى أنصـار للـدعوة
متفتحــين ،وجنــود للحــق مخلصــين ،ودعــاة إلــى هللا متجــردين يــذهبون إلــى أق ـوامهم وبــين

ج ـوانحهم نــور ،وعلــى وجــوههم نــور ،وإنهــم لعلــى نــور؟ تلــك مشــيئة القــدر العــالي هيــأت

للــدعوة مجالهــا الخصــب ،وحماهــا اْلمــين ،والســنوات العجــاف التــي قضــاها الرســول 
نضاّل مستمرا ،وكفاحا دائما ،وتطوافا على القبائل ،والتماسـا للحليـف ،قـد ولـت إلـى غيـر
رجعــة ،ســيكون بعــد اليــوم لإلســَلم قوتــه الرادعــة ،وجيشــه الباســل وســيلتقي الحــق بالباطــل

ليصــفي معــه حســاب اْليــام الخ ـوالي ،والعاقبــة للمتقــين ،وســتتوالى علــى مكــة منــذ اليــوم
مواكــب الخيــر وطَلئــع النــور التــي هيأهــا هللا للخيــر لتتصــل بالهدايــة وتســبح فــي النــور،

وتغترف من الخير ،وترجع إلى يثرب بما وعت من خير ،وبما حلمت من نور(.)6

ومــن الجــدير بالتنبيــه أن هــذه المقابلــة التــي حــدثت عنــد العقبــة ,وتَلقــى فيهــا فريــق مــن

الخزرج بالنبي  وأسلموا على يديه لـم تكـن فيهـا بيعـة()7؛ ْلنهـا كانـت مـن نفـر صـغير
ّل يــرون ْلنفســهم الح ــق فــي أن يلتزمـ ـوا بمعاهــدة دون الرج ــوع إلــى قب ــائلهم فــي المدين ــة,

ولكنهم أخلصوا في تبليغ رسالة اإلسَلم(.)8
ثالثا :بيعة العقبة اْلولى:
__________

( )1انظ ــر :س ــيرة ابـ ـن هش ــام ( )41/2بإس ــناد حس ــن )2( ... .نف ــس المص ــدر (،41/2

.)42

( )3البداي ـ ـ ـ ــة والنهاي ـ ـ ـ ــة ( )4( ... .)149 ،148/3انظ ـ ـ ـ ــر :ش ـ ـ ـ ــرح الواه ـ ـ ـ ــب للزرق ـ ـ ـ ــاني
(.)361/1

( )5انظر :البداية والنهاية (.)147/3

( )6انظر :أضواء على الهجرة لتوفيق محمد سبع ،ص.274 ،273
( )7انظر :هجرة الرسول وصحابته للجمل ،ص.143
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( )8هجرة الرسول وصحابته للجمل ،ص )4( ... .143انظر :السـيرة النبويـة الصـحيحة
(.)197/1

بعــد عــام مــن المقابلــة اْلولــى التــي تمــت بــين الرســول  وأهــل يثــرب عنــد العقبــة وافــى

الموســم م ــن اْلنص ــار اثن ــا عش ــر رج ــَل فلقــوه  بالعقب ــة ,وبــايعوه بيعــة العقب ــة اْلول ــى،
(عشرة من الخزرج واثنان من اْلوس) مما يشير إلى نشاط وفد الخزرج الـذين أسـلموا فـي
العام الماضي ،تركز على وسـطهم القبلـي بالدرجـة اْلولـى ,لكـنهم تمكنـوا فـي نفـس الوقـت

من اجتذاب رجال اْلوس ،وكان ذلك بداية ائتَلف القبيلتين تحت راية اإلسَلم(.)1

وقــد تحــدث عبــادة بــن الصــامت الخزرجــي عــن البيعــة فــي العقبــة اْلولــى ،فقــال« :كنــت
فــيمن حضــر العقبــة اْلولــى ،وكنــا اثنــي عشــر رجــَل ،فبايعنــا رســول هللا  علــى بيعــة

النساء وذلك قبل أن تُفترض علينا الحرب :على أّل نشرك باهلل ،وّل نسرق ،وّل نزنـي ،وّل
نقتــل أوّلدنــا ،وّل نــأتي ببهتــان نفتريــه بــين أيــدينا وأرجلنــا ,وّل نعصــيه فــي معــروف ،فــإن
وفيتم فلكم الجنة ،وإن غشيتم من ذلـك شـيئا فـأمركم إلـى هللا عـز وجـل ,إن شـاء غفـر وإن

شاء عذب» (.)2

وبنــود هــذه البيعــة هــي التــي بــايع الرســول  عليهــا النســاء فيمــا بعــد ولــذلك عرفــت باســم

بيعــة النســاء( ،)3وقــد بعــث الرســول  مــع المبــايعين مصــعب بــن عميــر ,يعلمهــم الــدين
ويق ـرئهم الق ـرآن فكــان يســمى بالمدينــة (المقــرت) ،وكــان يــؤمهم فــي الصــَلة ،وقــد اختــاره

رســول هللا  عــن علــم بشخصــيته مــن جهــة ،وعلــم بالوضــع القــائم فــي المدينــة مــن جهــة

أخــرى ،حيــث كــان  -رضــي هللا عنــه  -بجانــب حفظــه لمــا نــزل مــن الق ـرآن ،يملــك مــن

ـدر كبيـرا ،فضـَل عـن قـوة إيمانـه ,وشـدة حماسـه
اللباقة والهدوء ،وحسـن الخلـق والحكمـة ،ق ا

للدين ،ولذلك تمكن خَلل أشهر أن ينشر اإلسَلم فـي سـائر بيوتـات المدينـة ،وأن يكسـب

ـار م ــن كب ــار زعمائه ــا ,كس ــعد ب ــن مع ــاذ وأس ــيد ب ــن الحض ــير ،وق ــد أس ــلم
لإلس ــَلم أنص ـ ا

بإسَلمهما خلق كثير من قومهم(.)4
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لقد نجحت سـفارة مصـعب بـن عميـر  -رضـي هللا عنـه  -فـي شـرح تعـاليم الـدين الجديـد،
وتعليم القرآن الكريم وتفسيره ,وتقوية الروابط اْلخوية بين أفراد القبائل المؤمنة من ناحية،

وبين النبي  وصحبه بمكة المكرمة إليجاد القاعدة اْلمينة ّلنطَلق الدعوة.

وقد نزل مصعب بن عمير  -رضي هللا عنه  -فـي يثـرب علـى أسـعد بـن ز اررة  -رضـي

هللا عن ــه  )5(-ونش ــط المس ــلمون ف ــي ال ــدعوة إل ــى هللا يق ــود تل ــك الحرك ــة الدعوي ــة ال ارئ ــدة

مصعب  -رضي هللا عنه  ،-وقد انتهج منهج القرآن الكريم في دعوتـه وهـذا الـذي تعلمـه
من أمامه صلى هللا عليه وسلم ،وقد شرح لنا بعض اآليات القرآنيـة المكيـة بصـورة عمليـة
يل رِبــك ِباْل ِح ْكمـ ِـة واْلمو ِعظـ ِـة اْلحســن ِة وجـ ِ
حيــة قــال تعــالىْ ( :ادعُ إلــى س ـِب ِ
ـادْل ُه ْم ِبــالِتي ِهــي
ْ
أ ْحس ُن ِإن ربك ُهو أ ْعل ُم ِبم ْن ضل عن سِب ِيل ِه و ُهو أ ْعل ُم ِباْل ُم ْهت ِدين )[النحل.]125:
رابعا :قصة إسَلم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي هللا عنهما:

كان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدي قومهما من بني عبد اْلشـهل ،وكانـا مشـركين

على دين قومهمـا ،فلمـا سـمعا بمصـعب بـن عميـر ,ونشـاطه فـي الـدعوة إلـى اإلسـَلم قـال

سعد ْلسيدّ :ل أبا لك ،انطلق إلى هذين الرجلين ,اللذين أتيـا ليسـفها ضـعفاءنا فازجرهمـا،
وانههما أن يأتيا دارينا ،فإنه لوّل أسعد بن ز اررة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك ،هو ابن

خــالتي وّل أجــد عليــه مقــدما ،فأخــذ أُســيد حربتــه ثــم أقبــل عليهمــا ،فلمــا رآه أســعد بــن ز اررة

قال :هذا سيد قومه ،وقد جـاءك فاصـدق هللا فيـه ،قـال مصـعب :إن يجلـس أكلمـه ،فوقـف

عليهمــا متشــتما فقــال :مــا جــاء بكمــا تســفهان ضــعفاءنا؟ اعتزّلنــا إن كانــت لكمــا بأنفســكما

حاجــة ،فقــال لــه مصــعب بلســان المــؤمن الهــادت الواثــق مــن ســماحة دعوتــه :أو تجلــس
أمر قبلته ،وإن كرهته نكف عنك ما تكره؟
فتسمع فإن رضيت ا

قــال أســيد :أنصــفت ،ثــم ركــز حربتــه وجلــس إليهمــا ،فكلمــه مصــعب باإلســَلم ،وق ـ أر عليــه
القرآن ،فقاّل فيما يذكر عنهما :وهللا لعرفنا في وجهه اإلسَلم -قبل أن يتكلم -في إشراقه

وتســهله ،ثــم قــال :مــا أحســن هــذا الكــَلم وأجملــه! كيــف تصــنعون إذا أردتــم أن تــدخلوا فــي

هذا الدين؟ قاّل له :تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ،ثم تشهد شهادة الحـق ,ثـم تصـلي ,فقـام
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فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحـق ،ثـم قـام فركـع ركعتـين ،ثـم قـال لهمـا :إن و ارئـي

رجَل إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكم اآلن :سعد بن معاذ.

__________

( )2صحيح مسلم [ )2( ... .])1709( -41انظر :الغرباء اْلولون ،ص.185
( )4نفس المصدر ،ص.187 ،186

( )5انظر :السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة.)441/1( ،

ثــم أخــذ حربتــه وانصــرف إلــى ســعد وقومــه وهــم جلــوس فــي نــاديهم ،فلمــا نظــر إليــه ســعد

مقبَل قال :أحلف باهلل لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عنـدكم.

فلما وقف على النادي قال له سـعد :مـا فعلـت؟ قـال :كلمـت الـرجلين فـ هللا مـا أريـت بهمـا

بأسا ،وقد نهيتهما فقاّل :نفعل ما أحببت ،وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلـى أسـعد بـن
ز اررة ,ليقتلوه ,وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك(.)1

مبادر مخوفا للذي ذكر له من أمر بني حارثة ،وأخذ الحربة في يـده ثـم
ا
فقام سعد مغضبا
قال :وهللا ما أراك أغنيت شـيئا ،ثـم خـرج إليهمـا سـعد فوجـدهما مطمئنـين ,فعـرف أن أسـيد
إنما أراد أن يسمع منهما ،فوقـف متشـتما ،ثـم قـال ْلسـعد بـن ز اررة :وهللا يـا أبـا أمامـة لـوّل

ما بيني وبينك من القرابة ما رمـت هـذا منـي ،أتغشـانا فـي دارنـا بمـا نكـره ،وكـان أسـعد قـد

قـال لمصـعب :لقـد جـاء وهللا ســيد مـن و ارئـه مـن قومــه ،إن يتبعـك ّل يتخلـف مـنهم اثنــان،
ـر ورغبــت فيــه قبلتــه ،وإن كرهتــه عزلنــا
فقــال لــه مصــعب :أوتقعــد فتســمع؟ فــإن رضــيت أمـ ا

عنــك مــا تكـره ،فقــال ســعد :أنصــفت ،ثــم ركــز الحربــة وجلــس فعــرض عليــه اإلســَلم ،وقـ أر
القرآن ،وذكر موسى بن عقبة أنـه قـ أر عليـه أول سـورة الزخـرف ،قـاّل :فعرفنـا –وهللا -فـي

وجهه اإلسَلم -قبل أن يتكلم -في إشراقه وتسهله.

ثم قال لهما :كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ،ودخلتم في هذا الدين؟ قاّل :تغتسل ،فتطهر

وتطهر ثوبيك ،ثم تشهد شهادة الحق ،ثـم تصـلي ركعتـين ،فقـام فاغتسـل وطهـر ثوبيـه ،ثـم

تشــهد شــهادة الحــق ،ثــم ركــع ركعتــين ،ثــم أخــذ حربتــه فأقبــل عائــدا إلــى نــادي قومــه ومعــه
أسيد بن حضير ،فلمـا رآه قومـه مقـبَل قـالوا :نحلـف بـاهلل لقـد رجـع إلـيكم سـعد بغيـر الوجـه
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الذي ذهب به من عندكم ,فلما وقف عليهم قال :يا بني عبد اْلشهل كيـف تعلمـون أمـري
فيكم؟ قالوا :سيدنا وأفضلنا رأيـا وأيمننـا نقيبـة ،قـال :فـإن كـَلم رجـالكم ونسـائكم علـي حـرام

حتى تؤمنوا باهلل ورسـوله ،قـال :فـ هللا مـا أمسـى فـي دار بنـي عبـد اْلشـهل رجـل وّل امـرأة

إّل مسلما أو مسلمة.

ورجــع أســعد ومصــعب إلــى منــزل أســعد بــن ز اررة فأقــام عنــده يــدعو النــاس إلــى اإلســَلم,

حتى لم ْتبق دار من دور اْلنصار إّل وفيها رجال مسلمون ونساء مسـلمات ،إّل مـا كـان
مــن اْلصــيرم ،وهــو عمــرو بــن ثابــت بــن وقــش ,فإنــه تــأخر إســَلمه إلــى يــوم أحــد فأســلم،
ِ
يصل هلل بسجدة قط ،وأخبر رسول هللا  أنه من أهل الجنة.
واستشهد بأحد ،ولم
وقــد روى ابــن إســحاق بإســناد حســن عــن أبــي هريـرة أنــه كـان يقــول« :حــدثوني عــن رجــل
دخـ ــل الجنـ ــة لـ ــم يصـ ــل صـ ــَلة ق ــط ،ف ــإذا لـ ــم يعرفـــه الن ــاس ق ــال هـــو أصـ ــيرم بنـــي عبـ ــد

اْلشهل»(.)2

خامسا :فوائد ودروس وعبر:

 -1اتجــه التخطــيط النبــوي للتركيــز علــى يثــرب بالــذات ،وكــان للنفــر الســتة الــذين أســلموا
دور كبير في بث الدعوة إلى اإلسَلم خَلل ذلك العام.

 -2كانت هناك عدة عوامل ساعدت على انتشار اإلسَلم في المدينة منها:

 مــا طبــع هللا عليــه قبائــل الخــزرج واْلوس مــن الرقــة واللــين ,وعــدم المغــاّلة فــي الكبريــاءوجحود الحق ،وذلك يرجع إلـى الخصـائص الدمويـة والسـَللية التـي أشـار إليهـا رسـول هللا

 حين وفد وفد من اليمن بقولـه« :أتـاكم أهـل الـيمن هـم أرق أفئـدة وألـين قلوبـا»( )3وهمـا

ترجعــان فــي أصــليهما إلــى الــيمن ،نــزح أجــدادهم منهــا فــي الــزمن القــديم( )4فيقــول الق ـرآن
الكـريم مادحــا لهــم ( :والـ ِـذين تبــوءوا الــدار و ِ
اإليمــان ِمــن قـْـبِل ِه ْم ُي ِحبــون مـ ْـن هــاجر ِإلـ ْـي ِه ْم وّل
ُ
ي ِج ُدون ِفي ص ُد ِ
ورِه ْم حاجة ِمما أُوتُوا وُي ْؤِث ُرون على أ ْنُف ِس ِـه ْم ول ْـو كـان ِب ِه ْـم خصاصـة ومـن
ُ
ِ
ِ
ُيوق ُشح نْف ِسه فأُولئك ُه ُم اْل ُمْفِل ُحون ) [الحشر.]9 :
 ومنهــا التشــاحن والتطــاحن الموجــودان فــي قبيلتــي المدينــة ،اْلوس والخــزرج ،وقــد قامــتبينهمــا الحــروب الطاحنــة كيــوم ُبعــاث وغي ـره ،وقــد أفنــت هــذه الحــرب كبــار زعمــائهم ممــن
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ك ــان نظـ ـ ار هم ف ــي مك ــة والط ــائف وغيره ــا ,حج ــر عثـ ـرة ف ــي س ــبيل ال ــدعوة ،ول ــم يب ــق إّل

القيادات الشابة الجديدة المستعدة لقبول الحق ،إضافة إلى عدم وجود قيادة بارزة معروفـة

يتواضــع الجميــع علــى التســليم لهــا ،وكــانوا بحاجــة إلــى مــن يــأتلفون عليــه ،ويلتــئم شــملهم
تحــت ظلــه ،قالــت الســيدة عائشــة رضــي هللا عنهــا« :كــان يــوم ُبعــاث يومــا قدمــه هللا تعــالى
لرس ــوله ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم ،فق ـ ِـدم رس ــول هللا  وق ــد افت ــرق مل ــؤهم وقتل ــت س ــرواتهم
وج ِرحوا ,فقدمه هللا لرسوله  في دخولهم اإلسَلم»(.)5
ُ
__________

( )1انظر :السيرة النبوية ْلبي شهبة ()442/1

( )2انظر :السيرة النبوية ْلبي شهبة ( )444/1صحيح السيرة النبوية ،ص.291
( )3البخاري ،كتاب المغازي ،باب قدوم اْلشعريين ،رقم .4388
( )4انظر :السيرة النبويةْ ،لبي الحسن الندوي ،ص.154

( )5البخاري ،كتاب المناقب ،باب مناقب اْلنصار ( ،)367/4رقم .3777

 -ومنها مجاورتهم لليهود ممـا جعلهـم علـى علـم -ولـو يسـير -بـأمر الرسـاّلت السـماوية،

وخبــر المرســلين الســابقين ،وهــم فــي مجــتمعهم يعايشــون هــذه القضــية فــي حيــاتهم اليوميــة
ـار متفرقــة
وليسـوا مثــل قـريش التــي ّل يســاكنها أهــل كتــاب وإنمــا غايـة أمرهــا أن تســمع أخبـ ا

عـ ــن الرسـ ــاّلت ,والـ ــوحي اإللهـ ــي ,دون أن تلـ ــح عليهـ ــا هـ ــذه المسـ ــألة أو تشـ ــغل تفكيرهـ ــا

باستمرار ،وكان اليهود يهددون اْلوس والخزرج بنبي قد أظل زمانه ,ويزعمون أنهم

سيتعبونه ،ويقتلونهم به قتل عاد وإرم ،مع أن اْلوس والخزرج كـانوا أكثـر مـن اليهـود(،)1
وقد حكـى هللا عـنهم ذلـك فـي كتابـه العزيـز قـال تعـالى ( :ولمـا جـاءهم ِكتـاب ِمـن ِعن ِـد هللاِ
ْ ْ
ُْ
ُمص ِدق ِلما مع ُه ْم وك ُانوا ِمن قْب ُل ي ْستْفِت ُحون على ال ِذين كف ُروا فلما جاء ُهم مـا عرُفـوا كف ُـروا
ِب ِه فل ْعن ُة هللاِ على اْلك ِاف ِرين ) [البقرة.]89 :
ـر فــي الجاهليــة ،وهــم أهــل شــرك ,وه ـؤّلء أهــل
وكــان اْلوس والخــزرج قــد عل ـوا اليهــود دهـ ا
الكتاب ،فكانوا يقولون :إن نبيا قد أظل زمانه ،يقاتلكم قتل عاد وإرم(.)2
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فلما أراد هللا إتمام أمره بنصر دينه ،قيض ستة نفر من أهل المدينة للنبـي  فـالتقى بهـم
عنــد العقبــة -عقبــة ِمنــى -فعــرض علــيهم اإلســَلم فاستبشــروا وأســلموا ،وعرف ـوا أنــه النبــي
الذي توعدهم به اليهود ،ورجعوا إلـى المدينـة ،فأفشـوا ذكـر النبـي  فـي بيوتهـا( )3وكـان

هذا هو (بدء إسَلم اْلنصار) كما يسميه أهل السير(.)4

 -3حضــر بيعــة العقبــة اْلولــى اثنــان مــن اْلوس ،وهــذا تطــور مهــم لمصــلحة اإلســَلم،
فبع ــد الح ــرب العنيف ــة ف ــي ُبع ــاث اس ــتطاع النف ــر الس ــتة م ــن الخ ــزرج أن يتج ــاوزوا قص ــة
الصراعات الداخلية ويحضروا معهم سبعة جددا ،فيهم اثنان مـن اْلوس ،وهـذا يعنـي أنهـم

وفوا بالتزاماتهم التي قطعوها على أنفسهم في محاولة رأب الصدع ،وتوجيه التيـار لـدخول
اإلسَلم في المدينة ,أوسها وخزرجها ,وتجاوز الصراعات القبلية القائمة.

 -4بــذل الرســول  كــل مــا يملــك مــن جهــد لتعبئــة الطاقــات اإلســَلمية فــي المدينــة ،ولــم
يكن هنـاك أدنـى تقصـير للجهـد البشـري الممكـن فـي بنـاء القاعـدة الصـلبة التـي تقـوم علـى

أكتافها الدولة الجديدة ،واحتمل هذا الجهد سنتين كاملتين من الدعوة والتنظيم(.)5

 -5نجحت التعبئة اإليمانية في نفوس من أسلم من اْلنصار ،وشعرت اْلنصـار بأنـه قـد
آن اْلوان لقيــام الدولــة الجديــدة ،وكمــا يقــول جــابر  -رضــي هللا عنــه  -وهــو يمثــل هــذه
الصــورة الرفيعــة الرائعــة« :حتــى متــى نتــرك رســول هللا  يطــوف ويطــرد فــي جبــال مكــة

ويخاف»(.)6

 -6وصــل مصــعب  -رضــي هللا عنــه  -إلــى مكــة قبيــل الموســم مــن العــام الثالــث عشــر
للبعثـ ــة ،ونقـ ــل الصـ ــورة الكاملـ ــة التـ ــي انتهـ ــت إليهـ ــا أوضـ ــاع المسـ ــلمين هنـ ــاك ،والقـ ــدرات
واإلمكان ــات المتاح ــة ،وكي ــف تغلغ ــل اإلس ــَلم ف ــي جمي ــع قطاع ــات اْلوس والخ ــزرج ،وأن

القوم جاهزون لبيعة جديدة قادرة على حماية رسول هللا  ومنعته(.)7

 -7كــان اللقــاء الــذي غيــر مجــرى التــاريخ فــي موســم الحــج فــي الســنة الثالثــة عشــر مــن
البعثــة ،حيــث حضــر ْلداء مناســك الحــج بضــع وســبعون نفســا مــن المســلمين مــن أهــل

يث ــرب ،فلم ــا ق ــدموا مك ــة ج ــرت بي ــنهم وب ــين النب ــي  اتص ــاّلت سـ ـرية ,أدت إل ــى اتف ــاق
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الف ـريقين علــى أن يجتمع ـوا فــي أوســط أيــام التش ـريق فــي الشــعب الــذي عنــد العقبــة ,حيــث
الجمرة اْلولى من منى ،وأن يتم هذا اّلجتماع في سرية تامة في ظَلم الليل(.)8
المبحث الثالث -بيعة العقبة الثانية

قــال جــابر بــن عبــد هللا  -رضــي هللا عنــه  ..[ :-فقلنــا ،حتــى متــى نتــرك رســول هللا 
يطرد في جبال مكة ويخاف ،فرحل إليـه منـا سـبعون رجـَل حتـى قـدموا عليـه فـي الموسـم،

فواعــدناه شــعب العقبــة فاجتمعنــا عليــه مــن رجــل ورجلــين ,حتــى توافينــا فقلنــا :يــا رســول هللا

عَلم نبايعك؟

قــال« :تبــايعوني علــى الســمع والطاعــة فــي النشــاط والكســل ،والنفقــة فــي العســر واليســر،
وعلــى اْلمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ،وأن تقولـوا فــي هللاّ ,ل تخــافون فــي هللا لومــة
ّلئم ،وعلـى أن تنصـروني فتمنعـوني إذا قـدمت علـيكم ممـا تمنعـون منـه أنفسـكم وأزواجكـم

وأبناءكم ،ولكم الجنة».
__________

( )1انظر :الغرباء اْلولون ،ص... .183
( )2الدر المنثور للسيوطي)216/1( ،
( )3انظر :ابن هشام (.)44/1

( )4نفس المصدر ()44 :39/1

( )2، )5انظر :التحالف السياسي ،ص.71
( )7نفس المصدر ،ص.72

( )8المصدر السابق ،ص.73

قال :فقمنا إليه فبايعناه ،وأخذ بيده أسعد بن ز اررة ،وهو من أصغرهم ،فقال :رويدا يا أهل

يثرب ،فإنا لم نضرب أكباد اإلبل إّل ونحن نعلم أنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأن

إخ ارجــه اليــوم مفارقــة العــرب كافــة ،وقتـ ُـل خيــاركم ،وأن تعضــكم الســيوف ،فإمــا أنــتم قــوم
تصــبرون علــى ذلــك وأجــركم علــى هللا ،وإمــا أنــتم تخــافون مــن أنفســكم جبينــة ,فبين ـوا ذلــك,
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فهو أعذر لكم عند هللا قالوا :أمط عنا يا أسعد ،فـ هللا ّل نـدع هـذه البيعـة أبـدا ،وّل نسـليها

أبدا ,قال :فقمنا إليه فبايعناه ،فأخذ علينا وشرط ،ويعطينا على ذلك الجنة](.)1

وهكذا بايع اْلنصار رسول هللا  على الطاعة والنصرة والحرب؛ لذلك سماها عبادة بـن

الصــامت بيعــة الحــرب( ،)2أمــا روايــة الصــحابي كع ـب بــن مالــك اْلنصــاري ،وهــو أحــد

المبــايعين فــي العقبــة الثانيــة ،ففيهــا تفاصــيل مهمــة قــال« :خرجنــا فــي حجــاج قومنــا مــن

المشــركين وقــد صــلينا وفقهنــا ..ثــم خرجنــا إلــى الحــج ،وواعــدنا رســول هللا  العقبــة مــن
أوسط أيام التشريق ...وكنا نكتم من معنا من المشركين أمرنا ،فنمنا تلك الليلـة مـع قومنـا
في رحالنا ،حتـى إذا مضـى ثلـث الليـل خرجنـا مـن رحالنـا لميعـاد رسـول هللا ،نتسـلل تسـلل

القطا مستخفين ،حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ،ونحـن ثَلثـة وسـبعون رجـَل ومعنـا

ام أرتـان مـن نســائناُ ،نسـيبة بنـت كعــب ،وأسـماء بنــت عمـرو ،فاجتمعنـا فــي الشـعب ننتظــر
رسول هللا  حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب ،وهو يومئذ على دين قومـه ,إّل
أنــه أحــب أن يحضــر أمــر ابــن أخيــه ,ويتوثــق لــه ،فلمــا جلــس كــان أول مــتكلم العبــاس بــن

عبــد المطلــب :فبــين أن الرســول فــي منعــة مــن قومــه بنــي هاشــم ،ولكنــه يريــد الهج ـرة إلــى

المدين ــة؛ ول ــذلك ف ــإن العب ــاس يري ــد التأك ــد م ــن حماي ــة اْلنص ــار ل ــه وإّل فلي ــدعوه فطل ــب
اْلنصار أن يتكلم رسول هللا ،فيأخذ لنفسه ولربه ما يحب من الشروط.

قــال« :أبــايعكم علــى أن تمنعــوني ممــا تمنعــون منــه نســاءكم وأبنــاءكم» فأخــذ الب ـراء بــن
معــرور بيــده ثــم قــال :نعــم ،والــذي بعثــك بــالحق لنمنعــك ممــا نمنــع منــه أزرنــا ،فبايعنــا يــا
ـابر عــن كــابر ،فقاطعــه أبــو
رســول هللا ،فــنحن وهللا أهــل الحــرب ،وأهــل الحلقــة ،ورثناهــا كـ ا

الهيثم بن التيهان متسائَل :يا رسول هللا ،إن بيننـا وبـين القـوم حبـاّل ،وإنـا قاطعوهـا (يعنـي
اليهود) فهل عسيتم إن نحن فعلنا ذلك ،ثم أظهرك هللا أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم

رســول هللا  ثــم قــال« :بــل الــدم الــدم ،والهــدم الهــدم ،أنــا مــنكم ,وأنــتم منــي ،أحــارب مــن

حاربتم وأسالم من سالمتم».

ثم قال« :أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم».

فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا تسعة من الخزرج وثَلثة من اْلوس.
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ـذر
وقــد طلــب الرســول  مــنهم اّلنص ـراف إلــى رحــالهم ،وقــد ســمعوا الشــيطان يصــرل منـ ا
قريشا ،فقال العباس بن عبادة بن نضلة :وهللا الـذي بعثـك بـالحق ،إن شـئت لنمـيلن علـى

أهل منى غدا بأسيافنا.

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :لم نؤمر بذلك ،ولكن ارجعوا إلى رحـالكم» فرجعـوا

إلى رحالهم ،وفي الصباح جاءهم جمع من كبار قريش ،يسـألونهم عمـا بلغهـم مـن بيعـتهم

للنب ــي  ودع ــوتهم ل ــه للهجـ ـرة ،فحل ــف المش ــركون م ــن الخ ــزرج واْلوس ب ــأنهم ل ــم يفعلـ ـوا

والمســلمون ينظــرون إلــى بعضــهم( )3قــال :ثــم قــال القــوم وفــيهم الحــارث بــن هشــام بــن
المغيرة المخزومي ،وعليه نعَلن جديدان قـال :فقلـت لـه كلمـة ,كـأني أريـد أن أشـرك القـوم

فيمــا قــالوا بهــا :يــا أبــا جــابر أمــا تســتطيع أن تتخــذ وأنــت ســيد مــن ســاداتنا مثــل نعلــي هــذا
الفتى من قريش؟ قال :فسمعهما الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى بها إلي ،وقال :وهللا
ِ
لتنتعلنهما ،قال :يقول أبو جابر :مه أحفظت وهللا الفتى ,فاردد إليه نعليه ،قال :قلتّ :ل،

وهللا ّل أردهما فأل وهللا صالح ،لئن صدق الفأل ْلسُلبنه (.)4
__________

دروس وعبر وفوائد:

( )1انظر :السيرة النبوية الصحيحة ()199/1

( )2مسند اإلمام أحمد ( )316/5بإسناد صحيح لغيره.

( )3انظــر :ابــن هشــام ( )61/2بإســناد حســن وانظــر :الســيرة النبويــة الصــحيحة للعمــري
(.)201/1

( )4انظــر :مجمــع الزوائــد ( )46 :42/6وقــال اْللبــاني فــي تحقيــق فقــه الســيرة للغ ازلــي،
وهذا سند صحيح وصححه ابن حبان كما في الفتح (.)475/7

 -1كانــت هــذه البيعــة العظمــى بمَلبســاتها ،وبواعثهــا ،وآثارهــا ،وواقعهــا التــاريخي (فــتح
الفتوح)؛ ْلنها كانـت الحلقـة اْلولـى فـي سلسـلة الفتوحـات اإلسـَلمية التـي تتابعـت حلقاتهـا

في صور متدرجة مشدودة بهذه البيعة ،منذ اكتمل عقدها بما أخذ فيها رسـول هللا  مـن

عهــود ومواثيــق علــى أقــوى طليعــة مــن طَلئــع أنصــار هللا الــذين كــانوا أعــرف النــاس بقــدر
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م ـ ـواثيقهم وعهـ ــودهم ،وكـ ــانوا أسـ ــمح النـ ــاس بالوفـ ــاء بم ـ ـا عاهـ ــدوا هللا ورسـ ــوله عليـ ــه ,مـ ــن

التضــحية ,مهمــا بلغــت متطلباتهــا مــن اْلرواح والــدماء واْلم ـوال ,فهــذه البيعــة فــي بواعثهــا
هي بيعة اإليمان بالحق ونصرته ،وهي في مَلبساتها قوة تناضل قوى هائلة ,تقف متألبة

عليهــا ،ولــم يغــب عــن أنصــار هللا قــدرها ووزنهــا فــي ميــادين الحــروب والقتــال ،وهــي فــي
آثارها تشمير ناهض بكل مـا يملـك أصـحابها مـن وسـائل الجهـاد القتـالي فـي سـبيل إعـَلء

كلمــة هللا علــى كــل عــال مســتكبر فــي اْلرض حتــى يكــون الــدين كلــه هلل ،وهــي فــي واقعهــا

التاريخي صدق وعدل ,ونصر واستشهاد ,وتبليغ لرسالة اإلسَلم(.)1

 -2إن حقيقــة اإليمــان وأث ـره فــي تربيــة النفــوس تظهــر آثارهــا فــي اســتعداد هــذه القيــادات
الكبرى ْلن تبذل أرواحها ودماءها في سـبيل هللا ورسـوله صـلى هللا عليـه وسـلم ،وّل يكـون

لها الجزاء في هذه اْلرض كسبا وّل منصبا وّل قيـادة وّل زعامـة ،وهـم الـذين أفنـوا عشـرات

السنين من أعمارهم يتصارعون على الزعامـة والقيـادة ,إنـه أثـر اإليمـان بـاهلل وبحقيقـة هـذا

الدين عندما يتغلغل في النفوس(.)2

 -3يظهر التخطيط العظيم في بيعة العقبة ،حيث تمت فـي ظـروف غايـة فـي الصـعوبة،
ـر وجريئــا لقــوى الشــرك فــي ذلــك الوقــت؛ ولــذلك كــان التخطــيط
ـديا خطيـ ا
وكانــت تمثــل تحـ ًّ

النبوي لنجاحها في غاية اإلحكام والدقة على النحو التالي(:)3

أ -سـ ـرية الحرك ــة واّلنتق ــال لجماع ــة المب ــايعين ،حت ــى ّل ينكش ــف اْلم ــر ,فق ــد ك ــان وف ــد
المبايعــة المســلم ,ســبعين رجــَل وام ـرأتين ،مــن بــين وفــد يثربــي قوامــه نحــو خمســمائة ،ممــا
أمر غير ميسور ،وقد تحدد موعد اللقاء في
يجعل حركة هؤّلء السبعين صعبة ،وانتقالهم ا

ثــاني أيــام التش ـريق بعــد ثلــث الليــل ،حيــث النــوم قــد ضــرب أعــين القــوم ،وحيــث قــد هــدأت

ِ
الر ْجل ،كما تم تحديد المكان في الشعب اْليمن ،بعيدا عن عين من قد يستيقظ من النـوم
لحاجة(.)4
ب -الخــروج المــنظم لجماعــة المبــايعين إلــى موعــد ومكــان اّلجتمــاع ،فخرج ـوا يتســللون
مستخفين ،رجَل رجَل ،أو رجلين رجلين.
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ج -ضـرب الس ِـرية التامـة علـى موعــد ومكـان اّلجتمـاع ،بحيـث لــم يعلـم بـه سـوى العبــاس

بن عبد المطلـب الـذي جـاء مـع النبـي  ليتوثـق لـه( )5وعلـي بـن أبـي طالـب الـذي كـان
عينــا للمســلمين علــى فــم ِ
الشــعب ،وأبــو بكــر الــذي كــان علــى فــم الطريــق وهــو اآلخــر عــين

للمسلمين( ،)6أما من عـداهم مـن المسـلمين ,وغيـرهم فلـم يكـن يعلـم عـن اْلمـر شـيئا ،وقـد
ـذر مــن وجــود
أمــر جماعــة المبــايعين أن ّل يرفعـوا الصــوت ،وأن ّل يطيلـوا فــي الكــَلم ،حـ ا

عين يسمع صوتهم ،أو يجس حركتهم(.)7

د -متابعة اإلخفاء والسرية حين كشف الشيطان أمر البيعة ،فأمرهم النبـي  أن يرجعـوا
إلى رحـالهم وّل يحـدثوا شـيئا ،رافضـا اّلسـتعجال فـي المواجهـة المسـلحة التـي لـم تتهيـأ لهـا

الظـروف بعــد ،وعنــدما جـاءت قـريش تســتبرت الخبــر ،مـوه المســلمون علــيهم بالســكوت ،أو
المشاركة بالكَلم الذي يشغل عن الموضوع(.)8

هـ -اختيار الليلة اْلخيرة من ليـالي الحـج ،وهـي ليلـة الثالثـة عشـر مـن ذي الحجـة ،حيـث
ســينفر الحجــاج إلــى بَلدهــم ظهــر اليــوم التــالي وهــو اليــوم الثالــث عشــر ،ومــن ثــم تضــيق

الفرصــة أمــام ق ـريش فــي اعت ارضــهم أو تعــويقهم إذا انكشــف أمــر البيعــة ،وهــو أمــر متوقــع

وهذا ما حدث(.)9

 -4كانت البنود الخمسـة للبيعـة مـن الوضـوح والقـوة بحيـث ّل تقبـل التمييـع والت ارخـي ,إنـه
السمع والطاعة في النشاط والكسل ،والنفقة في اليسـر والعسـر ,واْلمـر بـالمعروف والنهـي

عن المنكر ،والقيام في هللا ّل تأخذهم فيـه لومـة ّلئـم ,ونصـر لرسـول هللا وحمايتـه إذا قـدم

المدينة(.)10

 -5ســرعان مــا اســتجاب قائــد اْلنصــار دون تــردد الب ـراء بــن معــرور ,قــائَل :والــذي بعثــك
بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا ,فبايعنـا يـا رسـول هللا ،فـنحن وهللا أبنـاء الحـرب ,وأهـل

كابر عـن كـابر ،فهـذا زعـيم الوفـد يعـرض إمكانيـات قومـه علـى رسـول هللا
الحلقة ،ورثناها ا

صلى هللا عليه وسلم ,فقومه أبناء الحرب والسَلح( ،)11ومما تجدر اإلشارة إليه في أمر

الب ـراء أنــه عنــدما جــاء مــع قومــه مــن يثــرب قــال لهــم :إنــي قــد أريــت رأيــا ف ـ هللا مــا أرى

أتوافقوني عليه أم ّل؟
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__________

( )1انظر :محمد رسول هللا ،محمد الصادق عرجون ()400/2

( )2انظــر :التربيــة القياديــة ( )3،4( .)103/2انظــر :الهج ـرة النبويــة المباركــة ،د .عبــد

الرحمن البر ،ص.61

( )5الهجرة النبوية المباركة ،ص )2( ... .62انظر :التربية القيادية (.)109/2
( )7انظر :الهجرة النبوية المباركة ،ص )4( ... .62المصدر نفسه ،ص.65
( )9نفس المصدر ،ص )6،7( ... .67انظر :التحالف السياسي ،ص.82

فقــالوا :ومــا ذاك؟ قــال :قــد أريــت أن ّل أدع هـذه البنيــة –يعنــي الكعبــة– منــي بظهــر ،وأن

أصــلي إليهــا ،فقــالوا لــه :وهللا مــا بلغنــا أن النبــي  يصــلي إّل إلــى الشــام ببيــت المقــدس،
وما نريد أن نخالفه ،فكانوا إذا حضرت الصَلة صلوا إلى بيـت المقـدس ،وصـلى هـو إلـى

الكعبة ،واستمروا كذلك حتى قدموا مكة ،وتعرفوا إلى رسـول هللا  وهـو جـالس مـع عمـه

العبــاس بالمس ــجد الحـ ـرام ،فس ــأل النب ــي  العب ــاس« :هــل تع ــرف هــذين ال ــرجلين يــا أب ــا

الفضــل» قــال :نعــم ،هــذا البـراء بــن معــرور ســيد قومــه ،وهــذا كعــب بــن مالــك ،فقــال النبــي
صــلى هللا عليــه وســلم« :الشــاعر؟» قــال :نعــم ,فقــص عليــه البـراء مــا صــنع فــي ســفره مــن
صَلته إلى الكعبة ،قال :فمـاذا تـرى يـا رسـول هللا؟ قـال« :قـد كنـت علـى قبلـة لـو صـبرت

عليها»( )1قال كعب :فرجع البراء إلى قبلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وصلى معنا
إلــى الشــام ،فلمــا حضـرته الوفــاة أمــر أهلــه أن يوجهــوه قبــل الكعبــة ،ومــات فــي صــفر قبــل

قدومه  بشهر ،وأوصى بثلث مالـه للنبـي صـلى هللا عليـه وسـلم ،فقبلـه ورده علـى ولـده،
وهو أول من أوصى بثلث ماله( )2ويستوقفنا في هذا الخبر:

أ -اّلنضــباط واّللت ـزام مــن المســلمين بســلوك رســولهم وأوام ـره ،وإن أي اقت ـراح مهمــا كــان
مصــدره يتعــارض مــع ذلــك ,يعتبــر مرفوضــا ،وهــذه مــن أولويــات الفقــه فــي ديــن هللا ،تأخــذ

حيزها من حياتهم وهم بعد ما زالوا في بداية الطريق.

ب -إن السيادة لم تعد ْلحد غير رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ،وإن تـوقير أي إنسـان
واحترامه ,إنما هـو انعكـاس لسـلوكه والت ازمـه بـأوامر الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم ،وهكـذا
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بدأت تنزاح تقاليـد جاهليـة لتحـل محلهـا قـيم إيمانيـة ,فهـي المقـاييس الحقـة التـي بهـا يمكـن

الحكم على الناس تصنيفا وترتيبا(.)3

 -6كان أبو الهيثم بن ِ
التيهان صريحا عندما قال للرسول صلى هللا عليه وسـلم :إن بيننـا
وبين الرجال حباّل وإنا قاطعوها ،يعني اليهود ،فهل عسيتم إن نحن فعلنا ذلك ثـم أظهـرك

هللا ,أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول هللا  وقال« :بل الدم الدم ،والهدم الهـدم،

أنــا مــنكم وأنــتم منــي أحــارب مــن حــاربتم وأســالم مــن ســالمتم» ،وهــذا اّلعتـراض يــدلنا علــى
الحريــة العاليــة ,التــي رفــع هللا تعــالى المســلمين إليهــا باإلســَلم ،حيــث عبــر عمــا فــي نفســه

بكامل حريته( )4وكان جواب سيد الخلق  عظيما ،فقد جعـل نفسـه جـزءا مـن اْلنصـار

واْلنصار جزءا منه(.)5

 -7يؤخذ من اختيار النقباء دروس مهمة منها:

أ -أن الرســول  لــم يعــين النقبــاء إنمــا تــرك طريــق اختيــارهم إلــى الــذين بــايعوا ،فــإنهم

سيكونون عليهم مسئولين وكفَلء ،واْلولى أن يختار اإلنسان من يكفله ويقوم بأمره ،وهذا

عمليا من خَلل اختيار نقبائهم.
أمر شوري وأراد الرسول  أن يمارسوا الشورى ًّ

ب -التمثيل النسبي في اّلختيار ،من المعلوم أن الذين حضروا البيعـة مـن الخـزرج أكثـر
من الذين حضروا البيعة مـن اْلوس ،ثَلثـة أضـعاف مـن اْلوس بـل يزيـدون ،ولـذلك كـان

النقباء ثَلثة من اْلوس وتسعة من الخزرج(.)6

ج -جعـل رسـول هللا  النقبـاء مشـرفين علـى ســير الـدعوة فـي يثـرب ،حيـث اسـتقام عــود
اإلســَلم هنــاك ،وكثــر معتنقــوه ،وأراد الرســول  أن يشــعرهم أنهــم لــم يعــودوا غربــاء لكــي

يبعث إليهم أحدا من غيرهم ،وأنهم غدوا أهل اإلسَلم وحماته وأنصاره(.)7

 -8تأكد زعماء مكة من حقيقة الصفقة التي تمت بين رسـول هللا  واْلنصـار ،فخرجـوا
نقيبــا،
فــي طلــب القــوم فــأدركوا ســعد بــن عبــادة بــأذاخر ،والمنــذر بــن عمــرو وكَلهمــا كــان ًّ

فأما المنذر فأعجز القوم ،وأما سعد فأخذوه ،فربطوا يديه إلـى عنقـه بنسـع رحلـه ،ثـم أقبلـوا

بــه حتــى أدخلــوه مكــة يض ـربونه ويجذبونــه بجمتــه ,وكــان ذا شــعر كثيــر( )8واســتطاع أن
يتخلص من قريش بواسطة الحارث بن حرب بن أمية وجبيـر بـن مطعـم؛ ْلنـه كـان يجيـر
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تجارتهم ببلده ،فقد أنقذته أعراف الجاهلية ،ولم تنقذه سيوف المسلمين ،ولم يجـد فـي نفسـه

غضاضــة مــن ذلــك ،فهــو يعــرف أن المســلمين مطــاردون فــي مكــة ،وعــاجزون عــن حمايــة

أنفسهم)9( .

__________

( )1انظر :السيرة النبوية ْلبي شهبة )2( ... .)444/1( ،نفس المصدر.)445/1( ،

( )3انظــر :معــين الســيرة النبويــة للشــامي ،ص )4( ... .135انظــر :التــاريخ اإلســَلمي

للحميدي (.)97/3

( )5انظ ـ ــر :التربي ـ ــة القيادي ـ ــة ( )6( ... .)67/2انظ ـ ــر :الس ـ ــيرة النبوي ـ ــة ْلب ـ ــي ف ـ ــارس،
ص.209

( )7انظر :دراسات في السيرة النبوية ،د .عماد الدين خليل ،ص.132

( )8انظـ ــر :التـ ــاريخ اإلسـ ــَلمي للحميـ ــدي ( )3( ... .)107/3انظـ ــر :التربيـ ــة القياديـ ــة،
(.)116/2

 -9في قول العباس بن عبادة بـن نضـلة :وهللا الـذي بعثـك بـالحق إن شـئت لنمـيلن علـى
أهــل منــى غــدا بأســيافنا ،وقــول رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم« :لــم نــؤمر بــذلك ،ولكــن
ارجعوا إلى رحالكم» درس تربـوي بليـغ ,وهـو أن الـدفاع عـن اإلسـَلم ،والتعامـل مـع أعـداء

هــذا الــدين لــيس متروكــا ّلجتهــاد أتباعــه ،وإنمــا هــو خضــوع ْلوامــر هللا تعــالى وتش ـريعاته

الحكيمــة فــإذا شــرع الجهــاد فــإن أمــر اإلقــدام أو اإلحجــام متــروك لنظــر المجتهــدين بعــد
التشــاور ود ارســة اْلمــر مــن جميــع جوانبــه( ،)1وكلمــا كانــت عبقريــة التخطــيط السياســي
أقوى أدت إلى نجـاح المهمـات أكثـر ،وإخفـاء المخططـات عـن العـدو وتنفيـذها هـو الكفيـل

بإذن هللا بنجاحها «ولكن ارجعوا إلى رحالكم»(.)2

 -10كانت البيعة بالنسبة للرجـال ببسـط رسـول هللا  يـده وقـالوا :لـه ابسـط يـدك ،فبسـط
يده فبايعوه ،وأما بيعة المرأتين اللتين شـهدتا الوقعـة فكانـت قـوّل ،مـا صـافح رسـول هللا 

امرأة أجنبية قط ،فلم يتخلف أحد في بيعته  حتى المرأتان بايعتا بيعة الحرب ،وصـدقتا

عهدهما ،فأما نسيبة بنـت كعـب (أم عمـارة) فقـد سـقطت فـي أحـد ،وقـد أصـابها اثنـا عشـر
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جرحــا ،وقــد خرجــت يــوم أحــد مــع زوجهــا زيــد بــن عاصــم بــن كعــب ومعهــا ســقاء تســقي بــه

المســلمين ،فلمــا انهــزم المســلمون انحــازت إلــى رســول هللا  فكانــت تباشــر القتــال ،وتــذب
عنه بالسيف وقد أصيبت بجراح عميقة وشهدت بيعة الرضوان( )3وقطع مسيلمة الكذاب

ابنها إربا إربا فما وهنت وما اسـتكانت( ،)4وشـهدت معركـة اليمامـة فـي حـروب الـردة مـع

خالد بن الوليد فقاتلت حتى قطعت يدها وجرحت اثني عشر جرحـا( ،)5وأمـا الثانيـة فهـي
أسماء ابنة عمـرو مـن بنـي سـليمة قيـل :هـي والـدة معـاذ بـن جبـل ،وقيـل :ابنـة عمـة معـاذ

بن جبل رضي هللا عنهم جميعا(.)6

 -11عندما نراجع تراجم أصـحاب العقبـة الثانيـة ،مـن اْلنصـار فـي كتـب السـير والتـراجم
نج ــد أن هـ ـؤّلء الثَلث ــة والس ــبعين ق ــد استش ــهد ق ارب ــة ثل ــثهم عل ــى عه ــد النب ــي  وبع ــده،
ونَلحــظ أنــه قــد حضــر المشــاهد كلهــا مــع رســول هللا  ق اربــة النصــف ،فثَلثــة وثَلثــون

مــنهم كــانوا بج ـوار الرســول  فــي جميــع غزواتــه ،وأمــا الــذين حضــروا غــزوة بــدر فكــانوا
قرابة السبعين.

لقــد صــدق ه ـؤّلء اْلنصــار عهــدهم مــع رســول هللا  فمــنهم مــن قضــى نحبــه ولقــي ربــه
شهيدا ،ومنهم من بقـي حتـى سـاهم فـي قيـادة الدولـة المسـلمة وشـارك فـي أحـداثها الجسـام

بع ــد وف ــاة رس ــول هللا ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم ,وبمث ــل ه ــذه النم ــاذج قام ــت دول ــة اإلس ــَلم،
النماذج التي تعطي وّل تأخذ ،والتي تقدم كل شيء ،وّل تطلب شيئا إّل الجنـة ،ويتصـاغر

التاريخ في جميع عصوره ودهوره أن يحوي في صفحاته ،أمثال هؤّلء الرجال(.)7
المبحث الرابع -الهجرة إلى المدينة

أوالً :التمهيد واإلعداد لها:
إن الهج ـرة إلــى المدينــة ســبقها تمهيــد وإعــداد وتخطــيط مــن النبــي صــلى هللا عليــه وســلم،
وكان ذلك بتقدير هللا تعالى وتدبيره ،وكان هـذا اإلعـداد فـي اتجـاهين ،إعـداد فـي شخصـية

المهاجرين ،وإعداد في المكان المهاجر إليه.

 -1إعداد المهاجرين:
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ل ــم تكـ ـن الهجـ ـرة نزه ــة أو رحل ــة ي ــروح فيه ــا اإلنس ــان ع ــن نفس ــه ،ولكنه ــا مغ ــادرة اْلرض
واْلهــل ،ووشــائج القربــى ،وصــَلت الصــداقة والمــودة ،وأســباب الــرزق ،والتخلــي عــن كــل
ذلك من أجل العقيدة ،ولهـذا احتاجـت إلـى جهـد كبيـر حتـى وصـل المهـاجرون إلـى قناعـة

كاملة بهذه الهجرة ومن تلك الوسائل:

 -التربية اإليمانية العميقة التي تحدثنا عنها في الصفحات الماضية.

 -اّلضطهاد الذي أصاب المؤمنين حتى وصلوا إلى قناعة كاملة بعدم إمكانية المعايشة

مع الكفر.

 تناول القرآن المكي التنويه بالهجرة ،ولفت النظر إلى أن أرض هللا واسعة ،قال تعـالى:ِِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ض هللاِ و ِاسـعة
( ُق ْل يا عباد الذين آمُنوا اتُقوا رب ُك ْم للذين أ ْحس ُـنوا فـي هـذه الـد ْنيا حسـنة وأ ْر ُ
ِإنما ُيوفى الصاِب ُرون أ ْجرُه ْم ِبغ ْي ِر ِحساب ) [الزمر.]10 :
ثم تَل ذلك نزول سورة الكهـف ،وتحـدثت عـن الفتيـة الـذين آمنـوا بـربهم وعـن هجـرتهم مـن

بلــدهم إلــى الكهــف ،وهكــذا اســتقرت صــورة مــن صــور اإليمــان فــي نفــوس الصــحابة وهــي
ترك أهلها ووطنها من أجل عقيدتها.
__________

( )1انظــر :التــاريخ اإلســَلمي للحميــدي ( )5( ... .)104/3انظــر :التحــالف السياســي
في اإلسَلم ،ص.96

( )3انظر :المرأة في العهد النبوي ،دكتورة عصمة الدين ،ص.108
( )4انظر :التحالف السياسي ،ص.87

( )5ابن هشام ( )80/2أسد الغابة ( )395/5البداية والنهاية ( )166 :158/3اإلصـابة
( )8/8رقم  49 ،48نقَل عن المرأة في العهد النبوي ،ص.108
( )6انظر :المرأة في العهد النبوي ،ص... .108
( )7انظر :التربية القيادية (.)140/2
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ثــم تــَل ذلــك آيــات ص ـريحة تتحــدث عــن الهج ـرة فــي ســورة النحــل ،قــال تعــالى ( :والـ ِـذين
ظِل ُمـوا لُنبـ ِـوئن ُه ْم ِفــي الــد ْنيا حســنة وْل ْجـ ُـر اآل ِخــرِة أ ْكبـ ُـر لـ ْـو كـ ُانوا
هــاج ُروا ِفــي هللاِ ِمـ ْـن ب ْعـ ِـد مــا ُ
ي ْعل ُمون صدق هللا العظيم ال ِذين صب ُروا وعلى رِب ِه ْم يتوكُلون ) [النحل.]41،42 :
وفي أواخر السورة يؤكـد المعنـى مـرة أخـرى بقولـه تعـالى ( :ثُـم ِإن ربـك ِلل ِـذين هـاج ُروا ِمـن
ب ْع ِد ما ُفِتُنوا ثُم جاه ُدوا وصب ُروا ِإن ربك ِمن ب ْع ِدها لغُفور رِحيم ) [النحل.]110 :
وكانت الهجرة إلى الحبشة تدريبا عملياًّ على ترك اْلهل والوطن(.)1
 -2اإلعداد في يثرب:

نَلحــظ :أن الرســول  لــم يســارع باّلنتقــال إلــى اْلنصــار مــن اْليــام اْلولــى ،وإنمــا أخــر
ـبيا ،كمـا كـان فـي الوقـت
ذلك ْلكثر من عامين ،حتى تأكـد مـن وجـود القاعـدة الواسـعة نس ًّ

نفسه يتم إعدادها في أجواء القرآن الكريم ،وخاصة بعد انتقال مصعب إلى المدينة.

وقــد تأكــد أن اّلســتعداد لــدى اْلنصــار قــد بلــغ كمالــه ،وذلــك بطلــبهم هجـرة الرســول الكـريم
إليهم ،كما كانت المناقشات التي جرت في بيعة العقبة الثانية ،تؤكـد الحـرص الشـديد مـن

اْلنصار على تأكيد البيعة ،واّلستيثاق للنبي  بأقوى المواثيـق علـى أنفسـهم ،وكـان فـي

رغبتهم أن يميلوا على أهل منى ،ممن آذى رسول هللا  بأسيافهم لو أذن الرسول الكريم

بذلك ،ولكنه قال لهم« :لم أ مر بذلك».

وهكــذا تــم اإلعــداد ْلهــل يثــرب ليكونـوا قــادرين علــى اســتقبال المهــاجرين ومــا يترتــب علــى

ذلك من تبعات(.)2

ثانياً :طالئع المهاجرين:

لمــا بايعــت طَلئــع الخيــر ومواكــب النــور مــن أهــل يثــرب النبــي  علــى اإلســَلم ،والــدفاع

عنــه ،ثــارت ثــائرة المشــركين ،فــازدادوا إيــذاء للمســلمين ،فــأذن النبــي  للمســلمين بــالهجرة
إلـى المدينــة ،وكــان المقصــود مـن الهجـرة إلــى المدينــة إقامـة الدولــة اإلســَلمية التــي تحمــل

الدعوة ،وتجاهد في سبيلها ،حتى ّل تكون فتنة ويكون الدين كله هلل( )3وكان التوجه إلـى
المدينة من هللا تعالى ،عـن عائشـة رضـي هللا عنهـا قالـت« :لمـا صـدر السـبعون مـن عنـد

رسول هللا  طابت نفسه ،وقد جعل هللا له منعة ،وقوما أهل حرب وعدة ،ونجدة ،وجعل
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ال ــبَلء يش ــتد عل ــى المس ــلمين م ــن المش ــركين لم ــا يعلم ــون م ــن الخ ــروج ،فيض ــيقوا عل ــى
أصــحابه وتعبث ـوا( )4بهــم ونــالوا مــنهم مــا لــم يكون ـوا ينــالون مــن الشــتم واْلذى ،فشــكا ذلــك

أصحاب رسول هللا  واستأذنوه في الهجرة ،فقال« :قد أريـت دار هجـرتكم ،أريـت سـبخة

ذات نخــل بــين ّلبتــين ،وهمــا الحرتــان ،ولــو كانــت الس ـراة أرض نخــل وســبال لقلــت هــي

هي» ،ثم مكث أياما ثم خرج إلى أصحابه مسرو ار فقال« :قد أخبرت بدار هجرتكم ،وهي
يثرب ،فمن أراد الخروج فيخرج إليها».

فجعــل القــوم يتجهــون ويتوافقــون ويتواســون ويخرجــون ويخفــون ذلــك ،فكــان أول مــن قــدم

المدينة من أصحاب رسول هللا  أبو سلمة بن عبد اْلسد ،ثم قدم بعده عامر بن ربيعـة
معه امرأته ليلى بنت أبي ح ْثمة ،فهي أول ظعينة قدمت المدينـة ،ثـم قـدم أصـحاب رسـول

هللا  أرســاّل ،فنزلـوا علــى اْلنصــار ،فــي دورهــم فــآووهم ونصــروهم وآســوهم ،وكــان ســالم

مــولى أبــي حذيفــة يــؤم المهــاجرين بقبــاء ،قبــل أن يقــدم النبــي  فلمــا خــرج المســلمون فــي
هجرتهم إلى المدينة ،كِلبت( )5قريش عليهم ،وحربوا واغتاظوا على من خرج من فتيانهم،
وكــان نفــر مــن اْلنصــار بــايعوا رســول هللا  فــي البيعــة اآلخ ـرة ،ثــم رجعـوا إلــى المدينــة،

فلم ــا ق ــدم أول م ــن ه ــاجر إل ــى قب ــاء خرجـ ـوا إل ــى رس ــول هللا  بمك ــة ،حت ــى ق ــدموا م ــع
أصــحابه فــي الهج ـرة ،فهــم مهــاجرون أنصــاريون ،وهــم ذك ـوان بــن عبــد قــيس ،وعقبــة بــن

وهب بن كلدة والعباس بن عبادة بـن نضـلة ،وزيـاد بـن لبيـد ،وخـرج المسـلمون جميعـا إلـى

المدينــة فلــم يبــق بمكــة فــيهم إّل رســول هللا  وأبــو بكــر ،وعلــي ،أو مفتــون أو مـريض أو
ضعيف عن الخروج(.)6

ثالثاً :من أساليب قريش في محاربة المهاجرين ومن مشاهد العظمة في الهجرة:
عملت قيادة قريش ما في وسعها للحيلولة دون خروج من بقي من المسلمين إلى المدينة،

واتبعت في ذلك عدة أساليب منها:

 -1أسلوب التفريق بين الرجل وزوجه وولده:
__________

( )1انظر :السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة ،صالح الشامي ،ص.118
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( )2نفس المصدر،ص .121 ،120

( )3انظر :الهجرة النبوية المباركة ،ص.34 ،33

( )4عبث :عبثا ،لعب فهو عابث ّلعب لما ّل يعنيه ،انظر :لسان العرب ()166/2

( )5كلب ـ ــت قـ ـ ـريش عل ـ ــيهم :أي غض ـ ــبت عل ـ ــيهم )2( ... .انظ ـ ــر :طبق ـ ــات اب ـ ــن س ـ ــعد
(.)325/1

ونترك أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية تحدثنا عـن روائـع اإليمـان وقـوة اليقـين فـي
هجرتها وهجرة زوجها أبي سلمة قالت رضي هللا عنها« :لما أجمع أبو سلمة الخروج إلـى

المدينــة رحــل لــي بعي ـره ،ثــم حملنــي عليــه ،وحمــل معــي ابنــي ســلمة بــن أبــي ســلمة فــي
حجري ،ثم خرج بي يقود بي بعيره ،فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد هللا بن عمرو بـن
غلبتنا عليها ،أرأيت صاحبتنا هـذه عـَلم نتركـك تسـير
مخزوم قاموا إليه فقالوا :هذه نفسك ْ
بهــا إلــى الــبَلد؟ قالــت :فنزعـوا خطــام البعيــر مــن يــده فأخــذوني منــه .قالــت :وغضــب عنــد

ذلك بنو عبد اْلسد ،رهط أبي سلمة .قالواّ :ل ،وهللا ّل نترك ابننا عندها إذ نزعتموها مـن

صـاحبنا .قالــت :فتجــاذبوا ابنــي ســلمة بيــنهم حتــى خلعـوا يــده ،وانطلــق بــه بنــو عبــد اْلســد،
وحبســني بنــو المغي ـرة عنــدهم ،وانطلــق زوجــي أبــو ســلمة إلــى المدينــة .قالــت :ففــرق بينــي

وبــين زوجــي ،وبــين ابنــي .قالــت :فكنــت أخــرج كــل غــداة فــأجلس بــاْلبطح ،فمــا أزال أبكــي
حتــى أمســي ،ســنة أو قريبــا منهــا ،حتــى مــر بــي رجــل مــن بنــي عمــي ،أحــد بنــي المغي ـرة،

فـرأى مــا بــي ،فرحمنــي ،فقــال لبنــي المغيـرة :أّل تخرجــون هــذه المســكينة فـرقتم بينهــا وبــين
زوجها وبين ولدها؟ قالت :فقالوا لي :الحقي بزوجك إن شئت .قالت :ورد بنـو عبـد اْلسـد

ـت بعيــري ،ثــم أخــذت ابنــي فوضــعته فــي حجــري ثــم
إلــي عنــد ذلــك ابنــي .قالــت :فارتحلـ ُ
خرجت أريد زوجي بالمدينة ،وما معي أحد من خلـق هللا .قالـت :فقلـت :أتبلـغ بمـن لقيـت،
حتى أقدم على زوجي ،حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بـن أبـي طلحـة أخـا
بني عبد الدار .فقال لي :إلى أين يا بنـت أبـي أميـة؟ قالـت :فقلـت :أريـد زوجـي بالمدينـة.

قــال :أو مــا معــك أحــد؟ قالــت :فقلــتّ :ل وهللا إّل هللا وبنــي هــذا .قــال :وهللا مــا لــك مــن
مترك.
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فأخذ بخطام البعير ،فانطلق معي يهوي بي ،ف هللا ما صـحبت رجـَل مـن العـرب قـط أرى

أنه كـان أكـرم منـه ،كـان إذا بلـغ المنـزل أنـال بـي ،ثـم اسـتأخر عنـي ،حتـى إذا نزلـت عنـه

أستأخر ببعيري فحط عنـه ،ثـم قيـده فـي الشـجرة ،ثـم تنحـى إلـى الشـجرة فاضـطجع تحتهـا،

فإذا دنـا الـرواح قـام إلـى بعيـري فقدمـه فرحلـه ،ثـم اسـتأخر عنـي فقـال :اركبـي ،فـإذا ركبـت

فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه ،فقاد بي حتى ينزل بي ،فلم يزل يصنع ذلك بي
حتى أقدمني المدينة ،فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال :زوجك في هـذه

القرية ،وكان أبو سلمة بها نازّل ،فادخليها على بركة هللا ،ثم انصرف راجعا إلى مكة.

قال فكانت تقول :وهللا مـا أعلـم أهـل بيـت فـي اإلسـَلم أصـابهم مـا أصـاب آل أبـي سـلمة،

وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة»(.)1

فهذا مثل علـى الطـرق القاسـية التـي سـلكتها قـريش لتحـول بـين أبـي سـلمة والهجـرة ،فرجـل
يفرق بينه وبين زوجه عنوة ،وبينه وبين فلذة كبده ،على مرأى منه ،كل ذلك مـن أجـل أن
يثنوه عن الهجرة ،ولكن متى ما تمكن اإليمان مـن القلـب ،اسـتحال أن ُيق ِـدم صـاحبه علـى
اإلسَلم واإليمان شيئا ،حتى لـو كـان ذلـك الشـيء فلـذة كبـده ،أو شـريكة حياتـه لـذا انطلـق

أبو سلمة  -رضـي هللا عنـه  -إلـى المدينـة ّل يلـوي علـى أحـد ،وفشـل معـه هـذا اْلسـلوب
وللدعاة إلى هللا فيه أسوة(.)2

وهكذا أثر اإليمـان حـين يخـالط بشاشـة القلـوب ،فهـذه أسـرة ُفـرِق شـمُلها ،وامـرأة تبكـي شـدة
وح ــرم م ــن أبوي ــه ،وزوج وأب يس ــجل أروع ص ــور التض ــحية
مص ــابها ،وطف ــل ُخلع ــت ي ــده ُ
والتج ــرد ،ليك ــون أول مه ــاجر يص ــل أرض الهجـ ـرة ،محتس ــبين ف ــي س ــبيل هللا م ــا يلق ــون،

مصممين على المضي في طريـق اإليمـان ،واّلنحيـاز إلـى كتيبـة الهـدى ،فمـاذا عسـى أن

ينال الكفر وصناديده من أمثال هؤّلء؟

وأما صنيع عثمان بن طلحة  -رضي هللا عنه  -فقد كان يومئذ كـاف ار (وأسـلم قبـل الفـتح)

ومع ذلك تشهد له أم سلمة رضي هللا عنها بكرم الصحبة ،وذلك شاهد صدق على نفاسة
هذا المعدن ،وكمال مروءته ،وحمايته للضعيف( ،)3فقد أبت عليه مروءته وخلقه العربـي
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اْلصــيل أن يــدع امـرأة شـريفة تســير وحــدها فــي هــذه الصــحراء الموحشــة ،وإن كانــت علــى

غير دينه ،وهو يعلم أنها بهجرتها تراغمه وأمثاله من كفار قريش.

فأين من هذه اْلخَلق ،يا قوم المسلمين ،أخَلق الحضارة في القـرن العشـرين ،مـن سـطو

على الحريات ،واغتصاب لألعراض ،بل وعلى قارعة الطريـق ،ومـا تطالعنـا بـه الصـحافة
كل يوم من أحداث يندى لها جبين اإلنسـانية ،ومـن تفـنن فـي وسـائل اّلغتصـاب وانتهـاك

اْلعراض ،والسطو على اْلموال.

إن هــذه القصــة -ولهــا مثــل ونظــائر -لتشــهد أن مــا كــان للعــرب مــن رصــيد مــن الفضــائل
كان أكثر من مثالبهم ورذائلهم ،فمـن ثـم اختـار هللا مـنهم خـاتم أنبيائـه ورسـله ،وكـانوا أهـَل

لحمل الرسالة ،وتبليغها للناس كافة(.)4
__________

( )1انظر :السيرة النبوية الصحيحة (.)203 ،202/1

( )2انظر :في السيرة النبوية ،د .إبـراهيم علـي محمـد ،ص ،131 ،130تقسـيم اْلسـاليب
أخذ من هذا الكتاب ،ومشاهد العظمة من الهجرة النبوية المباركة.
ُ
( )3انظر :الهجرة النبوية المباركة ،ص.124

( )4انظر :السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ،د .محمد أبو شهبة (.)461/1

وتظهــر عنايــة هللا تعــالى بأوليائــه ،وتســخيره لهــم ،فهــو جــل وعــَل الــذي ســخر قلــب عثمــان
ابن طلحة للعنايـة بـأم سـلمة ،ولـذلك بـذل الجهـد والوقـت مـن أجلهـا( )1كمـا تظهـر سـَلمة

فطرة عثمان بن طلحة ،التـي قادتـه أخيـ ار إلـى اإلسـَلم بعـد صـلح الحديبيـة ،ولعـل إضـاءة

قلبه بدأ منذ تلك الرحلة ،في مصاحبته ْلم سلمة رضي هللا عنهم(.)2

 -2أسلوب اّلختطاف:

لــم تكتــف قيــادة ق ـريش بالمســلمين داخــل مكــة ،لمــنعهم مــن الهج ـرة ،بــل تع ـدت ذلــك إلــى
محاولة إرجاع مـن دخـل المدينـة مهـاج ار ،فقامـت بتنفيـذ عمليـة اختطـاف أحـد المهـاجرين،

ولقد نجحت هذه المحاولة وتـم اختطـاف أحـد المهـاجرين مـن المدينـة وأعيـد إلـى مكـة(،)3

وهــذه الصــورة التاريخيــة لَلختطــاف يحــدثنا بهــا عمــر بــن الخطــاب  -رضــي هللا عنــه -
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حيــث قــال« :اتعــدت لمــا أردنــا الهجـرة إلــى المدينــة أنــا وعيــاق بــن أبــي ربيعــة ،وهشــام بــن
العاص بن وائل السهمي ،التناضب( )4من أضاة( )5بني غفـار ،فـوق سـرف( ،)6وقلنـا:

أينــا لــم يصــبح عنــدها فقــد حــبس ،فلــيمض صــاحباه .قــال :فأصــبحت أنــا وعيــاق بــن أبــي
ربيعة عند التناضب ،وحبس عنا هشام ،وفتن فافتتن(.)7

فلم ــا ق ــدمنا المدين ــة ن ــزل ف ــي بن ــي عم ــرو ب ــن ع ــوف بقب ــاء ،وخ ــرج أب ــو جه ــل ب ــن هش ــام
والحــارث بــن هشــام إلــى عيــاق بــن أبــي ربيعــة ،وكــان ابــن عمهمــا وأخاهــا ْلمهمــا ،حتــى

قــدما علينــا المدينــة ورســول هللا  بمكــة فكلمــاه ،وقــاّل :إن أمــك قــد نــذرت أن ّل يمــس
رأسها مشط حتـى تـراك ،وّل تسـتظل مـن شـمس حتـى تـراك فـرق لهـا فقلـت لـه :عيـاق إنـه

وهللا إن يري ــدك الق ــوم إّل ليفتن ــوك ع ــن دين ــك ،فاح ــذرهم ،فـ ـ هللا ل ــو ق ــد آذى أم ــك القم ــل
ّلمتشطت ،ولو قد اشتد عليها حر مكة ّلستظلت.
قال :أبر قسم أمي ،ولي هناك مال فآخذه.

ق ــال :فقل ــت :وهللا إن ــك ل ــتعلم أن ــي لم ــن أكث ــر قـ ـريش م ــاّل ،فل ــك نص ــف م ــالي وّل ت ــذهب
معهما ،قال :فأبى علي إّل أن يخرج معهما ،فلمـا أبـى إّل ذلـك ،قـال :قلـت لـه :أمـا إذ قـد

فعلــت مــا فعلــت ،فخــذ نــاقتي هــذه فإنهــا ناقــة نجيبــة ذلــول( )8فــالزم ظهرهــا ،فــإن اربــك مــن
القــوم ريــب فــانج عليهــا ،فخــرج عليهــا معهمــا ،حتــى إذا كــانوا بــبعض الطريــق قــال لــه أبــو

جهــل :يـا أخــي ،وهللا لقــد اســتغلظت بعيــري هــذا ،أفــَل تعقبنــي( )9علــى ناقتــك هــذه؟ قــال:
بلــى ،قــال :فأنــال ،وأنــال ،ليتحــول عليهــا ،فلمــا اســتووا بــاْلرض عــدوا عليــه ،فأوثقــاه ،ثــم

دخَل به مكة ،وفتناه فافتتن(.)10

قال :فكنا نقول :ما هللا بقابل ممن افتتن صرفا وّل عدّل وّل توبة ،قوم عرفوا هللا ثم رجعوا

إلى الكفر لبَلء أصابهم قال :وكانوا يقولون ذلك ْلنفسـهم فلمـا قـدم رسـول هللا  المدينـة
أن ــزل هللا تع ــالى ف ــيهم وف ــي قولن ــا وق ــولهم ْلنفس ــهمُ ( :ق ــل ي ــا ِعب ـ ِ
ـادي ال ـ ِـذين أ ْس ــرُفوا عل ــى
ْ
أ ْنُف ِس ِهم ّل تْقن ُ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
يم صـدق
طوا من ر ْحمـة هللا إن هللا ي ْغف ُـر الـذُنوب جميعـا إن ُـه ُهـو اْلغُف ُ
ْ
ـور الـرح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ثُـم ّل تُْنص ُـرون صـدق
هللا العظيم وأن ُيبوا إلـى رِب ُك ْـم وأ ْسـل ُموا ل ُـه مـن قْبـل أن يـأْتي ُك ُم اْلعـذ ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ب ْغتـة وأ ْنـتُ ْم ّل
هللا العظيم واتب ُعوا أ ْحسن ما أ ُْن ِزل إل ْي ُكم من رِب ُكم مـن قْبـل أن يـأْتي ُك ُم اْلعـذ ُ
ت ْش ُع ُرون ) [الزمر.]55-53 :

قــال عمــر بــن الخطــاب :فكتبتهــا بيــدي فــي صــحيفة ،وبعثــت بهــا إلــى هشــام بــن العــاص،

قــال :فقــال هشــام :فلمــا أتتنــي جعلــت أقر هــا بــذي طــوى( )11أُصــعد بهــا فيــه وأصــو ُب وّل
أفهمهـا ،حتــى قلـت :اللهــم فهمنيهــا ،قـال :فــألقى هللا تعــالى فـي قلبــي أنهــا إنمـا أنزلــت فينــا،
وفيمــا كنــا نقــول فــي أنفســنا ،ويقــال فينــا ،قــال :فرجعــت إلــى بعيــري فجلســت عليــه ،فلحقــت
برسول هللا  وهو بالمدينة(.)12

هذه الحادثة تظهر لنـا كيـف أعـد عمـر  -رضـي هللا عنـه  -خطـة الهجـرة لـه ،ولصـاحبيه
عيــاق بــن أبــي ربيعــة وهشــام بــن العــاص بــن وائــل الســهمي ،وكــان ثَلثــتهم كــل واحــد مــن

قبيل ــة ،وك ــان مك ــان اللق ــاء ال ــذي اتع ــدوا في ــه بعي ــدا ع ــن مك ــة وخ ــارج الح ــرم عل ــى طري ــق

المدينة ،ولقد تحدد الزمان والمكان بالضبط بحيث إنه إذا تخلف أحـدهم فلـيمض صـاحباه

وّل ينتظرانه؛ ْلنه قد حبس ،وكما توقعوا فقد حبس هشام بن العاص  -رضي هللا عنه -
بينمـ ـ ــا مضـ ـ ــى عمـ ـ ــر وعيـ ـ ــاق بهجرتهمـ ـ ــا ،ونجحـ ـ ــت الخطـ ـ ــة كاملـ ـ ــة ووصـ ـ ــَل المدينـ ـ ــة

سالمين(.)13

__________

( )1انظ ـ ــر :الت ـ ــاريخ اإلس ـ ــَلمي للحمي ـ ــدي ( )4( ... .)128/3انظ ـ ــر :الس ـ ــيرة النبوي ـ ــة

الصحيحة (.)204/1

( )3انظر :في السيرة النبوية ص )6( ... .132التناضب :جمع تنضيب وهو شجر.

( )5اْلضاة :علـى عشـرة أميـال مـن مكـة )8( ... .سـرف :واد متوسـط الطـول مـن أوديـة

مكة

( )7انظر :الهجرة النبوية المباركة ،ص... .129

( )8الذلول :أذلها العمل ،فصارت سهلة الركوب واّلنقياد.

( )9تعقبنــي :تجعلنــي أعقبــك عليهــا لركوبهــا )3( ... .انظــر :الســيرة النبويــة الصــحيحة
(.)205/1
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( )11ذو طــوى ،واد مــن أوديــة مكــة )5( ... .المجمــع للهيثمــي ( )61/6الهج ـرة النبويــة

المباركة ،ص.131

( )13انظر :التربية القيادية ( )2( ... .)159/2انظر :في السيرة النبوية ،ص.134

إّل أن قريشــا صــممت علــى متابعــة المهــاجرين؛ ولــذلك أعــدت خطــة محكمــة قــام بتنفيــذها
أبــو جهــل ،والحــارث وهمــا أخـوا عيــاق مــن أمــه ،اْلمــر الــذي جعــل عياشــا يطمــئن لهمــا،

وبخاصــة إذا كــان اْلمــر يتعلــق بأمــه ،فــاختلق أبــو جهــل هــذه الحيلــة لعلمــه بمــدى شــفقة
ورحمــة عيــاق بأمــه ،والــذي ظهــر جلي ـاًّ عنــدما أظهــر موافقتــه علــى العــودة معهمــا ،كمــا
تظهر الحادثة الحس اْلمني الرفيع الذي كان يتمتع به عمر  -رضـي هللا عنـه  ،-حيـث

صدقت فراسته في أمر اّلختطاف(.)1

كم ــا يظه ــر المس ــتوى العظ ــيم م ــن اْلخ ــوة الت ــي بناه ــا اإلس ــَلم ف ــي ه ــذه النف ــوس ،فعم ــر

يضحي بنصف ماله حرصا على سَلمة أخيـه ،وخوفـا عليـه مـن أن يفتنـه المشـركون بعـد
عودته ،ولكن غلبت عياشا عاطفته نحو أمه ،وبره بها؛ ولذلك قرر أن يمضي لمكة فيبـر

قسم أمه ويأتي بماله هناك ،وتأبى عليـه عفتـه أن يأخـذ نصـف مـال أخيـه عمـر  -رضـي

هللا عنــه  ،-ومالــه قــائم فــي مكــة لــم يمــس ،غيــر أن أفــق عمــر  -رضــي هللا عنــه  -كــان
أبعــد ،فكأنــه يــرى رأي العــين المصــير المشــؤوم الــذي ســينزل بعيــاق لــو عــاد إلــى مكــة،
وحــين عجــز عــن إقناعــه أعطــاه ناقتــه الــذلول النجيبــة ،وحــدث لعيــاق مــا توقعــه عمــر مــن
غدر المشركين به(.)2

وســاد فــي الصــف المســلم أن هللا تعــالى ّل يقبــل ص ـرفا وّل عــدّل مــن ه ـؤّلء الــذين فتن ـوا
فــافتتنوا وتعايشــوا مــع المجتم ــع الجــاهلي ،فن ــزل ق ــول هللا تعــالىُ ( :ق ــل يــا ِعب ـ ِ
ـادي ال ـ ِـذين
ْ
ط ـوا ِم ــن ر ْحم ـ ِـة هللاِ ) ومــا إن نزل ــت ه ــذه اآليــات حت ــى س ــارع
أ ْســرُفوا عل ــى أ ْنُف ِس ـ ِـه ْم ّل تْقن ُ
الفاروق  -رضي هللا عنه  -فبعث بهذه اآلية إلى أخوْي ِه الحميمين عياق وهشام ليجددوا
محاوّلتهمــا فــي مغــادرة معســكر الكفــر ،أي ســمو عظــيم عنــد ابــن الخطــاب  -رضــي هللا

عنه  -لقد حاول ،مع أخيه عياق ،أعطاه نصـف مالـه ،علـى أّل يغـادر المدينـة ،وأعطـاه
ناقتـه ليفــر عليهـا ،ومــع هــذا كلـه ،فلــم يشـمت بأخيــه ،ولــم يتشـف منــه ْلنـه خالفــه ،ورفــض
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نصيحته ،وألقى برأيه خلف ظهره ،إنما كان شعور الحب والوفاء ْلخيه هو الـذي يسـيطر

عليه ،فما أن نزلت اآلية حتى سارع ببعثها إلى أخويه ،ولكل المستضـعفين هنـاك ليقومـوا

بمحاوّلت جديدة لَلنضمام إلى المعسكر اإلسَلمي(.)3

 -3أسلوب الحبس:

لجأت قريش إلى الحبس كأسلوب لمنع الهجرة فكل من تقـبض عليـه وهـو يحـاول الهجـرة،

كانــت تقــوم بحبســه داخــل أحــد البيــوت ،مــع وضــع يديــه ورجليــه فــي القيــد ،وتفــرض عليــه
رقابة وحراسة مشددة ،حتى ّل يتمكن من الهرب ،وأحيانا يكون الحبس داخل حائط بـدون

سـقف ،كمــا فعــل مــع عيــاق وهشــام بـن العــاص ،رضــي هللا عنهمــا ،حيــث كانــا محبوســين

فـي بيـت ّل سـقف لـه( ،)4وذلــك زيـادة فـي التعـذيب ،إذ يضــاف إلـى وحشـة الحـبس حـ اررة
الشمس وسط بيئة جبلية شديدة الح اررة مثل مكة.

فقيــادة ق ـريش تريــد بــذلك تحقيــق هــدفين :أولهمــا منــع المحبوســين مــن الهج ـرة ،واآلخــر أن
يكون هذا الحبس درسا وعظة لكل من يحاول الهجرة من أولئـك الـذين يفكـرون فيهـا ممـن

بقي من المسلمين بمكة ،ولكـن لـم يمنـع هـذا اْلسـلوب المسـلمين مـن الخـروج إلـى المدينـة

المنــورة ،فقــد كــان بعــض المســلمين محبوســين فــي مكــة مثــل عيــاق ،وهشــام رضــي هللا
عنهما ،ولكنهم تمكنوا من الخروج واستقروا بالمدينة(.)5

كان النبي  بعد هجرته يقنت ويدعو للمستضعفين في مكـة عامـة ،ولبعضـهم بأسـمائهم

خاصة ،فعن أبي هريرة  -رضـي هللا عنـه  -أن النبـي  كـان إذا رفـع أرسـه مـن الركعـة
اْلخي ـرة يقــول« :اللهــم أنــج عيــاق بــن أبــي ربيعــة ،اللهــم أنــج ســلمة بــن هشــام ،اللهــم أنــج
الوليد بن الوليـد ،اللهـم أنـج المستضـعفين مـن المـؤمنين ،اللهـم اشـدد وطأتـك علـى مضـر،

اللهم اجعلها سنين كسني يوسف»(.)6

ولم يترك المسلمون أمر اختطاف عياق ،فقد ندب الرسـول  أحـد أصـابه وفعـَل اسـتعد

للمهمة ورتب لها ما يحقق نجاحها ،وجاء إلى مكة واستطاع بكل اقتدار وذكـاء أن يصـل

إلى البيت الذي ُحبسا فيه وأطلق سراحهما ،ورجع بهما إلى المدينة المنورة(.)7
 -4أسلوب التجريد من المال:
345
This file was downloaded from QuranicThought.com

كــان صــهيب بــن ســنان النمــري مــن الن ِمــر بــن قاســط ،أغــارت علــيهم الــروم ،فســبي وهــو
صــغير ،وأخ ــذ لســان أولئ ــك الــذي س ــبوه ،ثــم تقل ــب فــي ال ــرق ،حتــى ابتاع ــه عبــد هللا ب ــن

ج ــدعان ثـ ــم أعتق ــه ،ودخـ ــل اإلس ــَلم هـــو وعم ــار بـــن ياس ــر رضـ ــي هللا عنهم ــا فـ ــي يـــوم

واحد(.)8

__________

( )4 ،3 )1انظر :التربية القيادية (.)160/2

( )4انظر :في السيرة النبوية ،ص )2( ... .132انظر :في السيرة النبوية  ،ص.132
( )5البخاري ،باب اّلستسقاء )33/2( ،رقم .1006

( )7انظـ ــر :فـ ــي السـ ــيرة النبويـ ــة ،ص )5( ... .135انظـ ــر :الهج ـ ـرة النبويـ ــة المباركـ ــة،
ص.119

وكان ــت هجـ ـرة ص ــهيب  -رض ــي هللا عن ــه  -عم ــَل تتجل ــى في ــه روع ــة اإليم ــان ،وعظم ــة
التجــرد هلل ،حيــث ضــحى بكــل مــا يملــك فــي ســبيل هللا ورســوله ،واللحــوق بكتيبــة التوحيــد

واإليمان( )1فعن أبي عثمان النهدي رحمه هللا قـال« :بلغنـي أن صـهيبا حـين أراد الهجـرة

إلى المدينة قال له أهل مكـة :أتيتنـا هاهنـا صـعلوكا( )2حقيـ ار ،فكثـر مالـك عنـدنا ،وبلغـت
مــا بلغــت ،ثــم تنطلــق بنفســك ومالــك؟ وهللا ّل يكــون ذلــك ،فقــال :أ أريــتم إن تركــت مــالي

تخلــون أنــتم ســبيلي؟ قــالوا :نعــم ،فجعــل لهــم مالــه أجمــع ،فبلــغ ذلــك النبــي  فقــال« :ربــح
صهيب ،ربح صهيب» ( )3وعن عكرمـة رحمـه هللا قـال«:لمـا خـرج صـهيب مهـاج ار تبعـه

أهل مكة ،فنثل( )4كنانتـه ،فـأخرج منهـا أربعـين سـهما ،فقـالّ :ل تصـلون إلـي حتـى أضـع
في كل رجل منكم سهما ،ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أنـي رجـل ،وقـد خلفـت بمكـة

فينتــين فهمــا لكــم) ( )5وقــال عكرمــة :ونزلــت علــى النبــي صــلى هللا عليــه وســلم ( :و ِمــن
ـات هللاِ وهللا ر وف ِباْل ِعبـ ِ
ـاس مــن ي ْشـ ِـري نْفســه ابِتغــاء مرضـ ِ
النـ ِ
ـاد ) [البقـرة ]207 :فلمــا رآه
ُ ُ
ُ ْ
ْ
النبي  قال« :أبا يحيى ،ربح البيع» قال :وتَل عليه( )6اآلية.
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لك ــأني( )7بص ــهيب  -رض ــي هللا عن ــه  -يق ــدم ال ــدليل الق ــاطع عل ــى فس ــاد عق ــل أولئ ــك
المــاديين الــذين ي ِزُنــون حركــات التــاريخ وأحداثــه كلهــا بميـزان المــادة ،فــأين هــي المــادة التــي
سوف يكسبها صهيب في هجرته والتي ضحى من أجلها بكل ما يملك؟

هــل ت ـراه ينتظــر أن يعطيــه محمــد  منصــبا يعوضــه عمــا فقــده؟ أم هــل تــرى محمــدا 
يمنيه بالعيش الفاخر في جوار أهل يثرب؟

إن صهيبا ما فعل ذلك وما انحـاز إلـى الفئـة المؤمنـة إّل ابتغـاء مرضـاة هللا ،بالغـا مـا بلـغ
الــثمن ليضــرب لشــباب اإلســَلم مــثَل فــي التضــحية عزي ـزة المنــال ،عســاهم يســيرون علــى

الدرب ،ويقتفون اْلثر(.)8

إن هـذه المواقـف الرائعــة لـم تكـن هــي كـل مواقــف العظمـة ،والشـمول فــي الهجـرة المباركــة،
بل امتأل هذا الحدث العظيم بكثيـر مـن مشـاهد العظمـة ،والتجـرد والتضـحية ،التـي تعطـي

اْلمة دروسا بليغة في بناء المجد وتحصيل العزة(.)9

ابعا :البيوتات الحاضنة وأثرها في النفوس:
رً
لقــد كــان مــن نتــائج إيمــان اْلنصــار ومبــايعتهم وتعهــدهم بالنص ـرة أن دعــا رســول هللا 

المسلمين إلى الهجرة إلى المدينة ،كما كان من نتائج ذلـك أن ظهـرت ظـاهرة عظيمـة مـن

التكافل بين المسلمين ،ففتحت بيوت اّلنصار أبوابها وقلـوب أصـحابها لوفـود المهـاجرين،
واستعدت ّلحتضانهم رجاّل ونساء ،إذ أصبح المسكن الواحد يضم المهـاجر واْلنصـاري،

والمهاجرة واْلنصارية ،يتقاسمون المال والمكان والطعـام والمسـئولية اإلسـَلمية ،فمـن هـذه
البيوتات الحاضنة:

 -1دار مبشــر بــن عبــد المنــذر بــن زنبــر بقبــاء :ونــزل بهــا مجموعــة مــن المهــاجرين نســاء
ورجاّل ،وقد ضمت هذه الـدور عمـر بـن الخطـاب ،ومـن لحـق بـه مـن أهلـه ،وقومـه وابنتـه

حفصة وزوجها وعياق بن ربيعة.

 -2دار خبيب بن إساف أخي بني الحـارث بـن الخـزرج بالسـنح( )10نـزل بهـا طلحـة بـن
عبيد هللا بن عثمان وأمه وصهيب بن سنان.

 -3دار أسعد بن ز اررة من بني النجار ،قيل :نزل بها حمزة بن عبد المطلب.
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 -4دار سعد بن خيثمـة أخـي بنـي النجـار ،وكـان يسـمى بيـت العـزاب ونـزل بهـا اْلعـزاب

من المهاجرين.

 -5دار عبد هللا بن سلمة أخي بْلعجَلن بقباء :نزل بها عبيـدة بـن الحـارث وأمـه سـخيلة،
طلي ــب ب ــن ُعمي ــر،
و ِم ْس ــطح ب ــن أثاث ــة ب ــن عب ــاد ب ــن المطل ــب ،والطفي ــل ب ــن الح ــارث ،و ُ
والحصين بن الحارث نزلوا جميعا على عبد هللا بن سلمة بقباء.

 -6دار بني ج ْحجبتـى ،والمحتضـن هـو منـذر بـن محمـد بـن عقبـة ،نـزل عنـده الزبيـر بـن

الع ـوام ،وزوجــه أســماء بنــت أبــي بكــر ،وأبــو ســبرة بــن أبــي وهــب وزوجتــه أم كلثــوم بنــت
سهيل(.)11

 -7دار بنــي عبــد اْلشــهل ،والمحتضــن هــو ســعد بــن معــاذ بــن النعمــان مــن بنــي عب ــد
اْلشهل ،نزل بها مصعب بن عمير ،وزوجته حمنة بنت جحش.

 -8دار بني النجار ،والمحتضن هو أوس بن ثابت بن المنذر ،نزل بها عثمان بن عفان
وزوجته رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(.)12

فهذه المقاسمة وهذا التكافل اّلجتماعي ،كان من أهم العناصر التي مهدت إلقامـة رسـول

هللا  وصحابته المهاجرين معه ،وبعـده ،إقامـة طيبـة ،تنـبض باإليثـار علـى الـنفس وبـود

اْلخوة الصادقة المؤمنة(.)13
__________

( )1الهجرة النبوية المباركة ،ص )2( ... .120الصعلوك :الفقير.
( )3انظر :السيرة النبوية ّلبن هشام)477/1( ،

( )4نثل :استخرج ما فيها من النبل والسهام )5( ... .مرسل أخرجه الحاكم ()398/3

( )6أخرجه الحاكم ( )398/3صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عليه الذهبي.
( )8، )7انظر :الهجرة النبوية المباركة ،ص.121
( )8نفس المصدر ،ص.129

( )10الم ـ ـرأة فـ ــي العهـ ــد النبـ ــوي ،ص )2( ... .116انظـ ــر :الم ـ ـرأة فـ ــي العهـ ــد النبـ ــوي،
ص.117
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( )12انظر :السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ْلبي شهبة.)469 ،468/1( ،
( )13انظر :المرأة في العهد النبوي ،ص.118

بهــذه الــروح العاليــة ،واإليمــان الوثيــق ،والصــدق فــي المعاملــة ،تمــت المؤاخــاة ،وتــم الوفــاق
بين المهاجرين واْلنصار ،وقد يحدث تسا ل فيقال :لمـاذا لـم نسـمع ولـم تسـجل المصـادر

ولم تكتب المراجع أن خَلفات وقعت في هذه البيوت؟

وأين النساء وما اشتهرن بـه مـن مشاكسـات؟ إنـه الـدين الحـق الـذي جعـل تقـوى هللا أساسـا

لتصرف كل نفس ،واْلخَلق السامية التي فرضت اْلخوة بين المسلمين ،ونصـرة الـدعوة،

وإنهــا المبايعــة وأثرهــا فــي النفــوس ،إنــه الصــدق ،والعمــل مــن أجــل المجموعــة خوفــا مــن

العقــاب ورهبــة مــن اليــوم اآلخــر ،ورغبــة فــي الثـواب وطمعــا فــي الجنــة ،إنــه دفء حضــانة
اإليمــان ،واســتقامة الــنفس والســلوك وصــدق الطويــة .فكــل مــن أســلم ،وكــل مــن بــايع ،وكــل

من أسلمت وبايعت ،يعملون جميعهم بما يؤمرون به ويخلصون فيما يقولون ،يخـافون هللا

في السـر والعلـن ،آمنـت نفوسـهم فاحتضـنت اْلنصـارية المهـاجرة  ،فالكـل يعمـل مـن أجـل

مصلحة الكل ،فهـذا هـو التكافـل اّلجتمـاعي فـي أجلـى صـورة ،وأقـدس واقعـة ،رغـب الكـل

في الثواب حتى أن الواحد منهم يخاف ذهاب اْلنصاري باْلجر كله(.)1

إن جانــب البــذل والعطــاء ظــاهرة نحــن بحاجــة إلــى اإلشــارة إليهــا فــي كــل وقــت ،إننــا فــي
عالمنا المعاصر ،وفي الصف اإلسَلمي وفي رحلة لبضعة أيام تتكشف النفوس والعيوب

والح ـ اززات والظنــون ،وهــذا مجتمــع يبنــي ولمــا يصــل رســول هللا  بعــد ،ومــع ذلــك تفــتح
البيوت للوافدين الجدد ليس على مستوى فرد فقط ،بل على مستوى جمـاعي كـذلك ،ويقـيم

المهاجرون في بيوت اْلنصار أشه ار عـدة ،والمعايشـة اليوميـة مسـتمرة ،واْلنصـار يبـذلون

المــال والحــب والخــدمات إلخـوانهم القــادمين إلــيهم ،نحــن أمــام مجتمــع إســَلمي بلــغ الــذروة
في لحمته وانصهاره ،ولم يكن المهاجرون إّل القدوة لألنصار بالبـذل والعطـاء ،فلـم يكونـوا

أصَل فقراء ،بل كانوا يملكون المال ،ويملكون الدار ،وتركوا ذلـك كلـه ابتغـاء مرضـاة هللا،
وبــذلوه كلــه لطاعتــه جــل وعــَل ،فكــانوا كمــا وصــفهم الق ـرآن الك ـريمِ ( :لْلُفقــر ِاء اْلمهـ ِ
ـاج ِرين
ُ

349
This file was downloaded from QuranicThought.com

ِ
ِ
ِ
ُخ ِر ُجـوا ِمـن ِدي ِ
نص ُـرون هللا ورُسـول ُه
الذين أ ْ
ضـَل مـن هللا وِر ْ
ـارِه ْم وأ ْمـو ِال ِه ْم ي ْبت ُغـون ف ْ
ضـوانا وي ُ
أُولِئك ُه ُم الص ِادُقون ) [الحشر.]8:
كان هذا المجتمع المدني الجديد يتربى على معاني اإليمان والتقوى ،ولـم يصـل النبـي 

بعــد ،ولكــن تحــت إش ـراف النقبــاء اّلثنــي عشــر الــذين كــانوا فــي كفــالتهم لقــومهم ،ككفالــة

الح ـواريين لعيســى ابــن م ـريم ،وبإش ـراف قيــادات المهــاجرين الكبــرى ،التــي وصــلت المدينــة

والذين استقوا جميعا من النبع النبوي الثر ،واقتبسوا من هديه(.)2

ومن معالم هذا المجتمع الجديد ذوبان العصبية ،فقد كـان إمـام المسـلمين سـالم مـولى أبـي

حذيفــة  -رضــي هللا عنــه -؛ ْلنــه كــان أكثــرهم قرآنــا ،فهــذا المجتمــع الــذي يوجــد فيــه عليــة
أصحاب محمد  من المهـاجرين واْلنصـار وسـادة العـرب مـن قـريش واْلوس والخـزرج،
يقوده ويؤمه حامل القرآن ،فالكرامة العليا فيه لقارت كتـاب هللا وحاملـه ،وحامـل القـرآن فـي

المجتمع اإلسَلمي هو نفسـه حامـل اللـواء فـي الحـرب ،فلـيس بينهمـا ذلـك اّلنفصـام الـذي

نشهده اليوم من حملة القرآن من الحفاظ ،وبين المجاهدين فـي سـبيل هللا ،فقـد كـان حامـل

لواء المهاجرين في معركة اليمامة سالم مولى أبي حذيفة ،فقيل له في ذلك ،فكان شعاره:
بئس حامل القرآن -يعني إن فررت -فقطعت يمينه ،فأخذ اللواء بيساره فقطعـت ،فاعتنقـه

إلى أن صرع ،واستُشهد في سبيل هللا(.)3
ومن معالم المجتمع اإلسـَلمي الجديـد :حريـة الـدعوة إلـى هللا عَلنيـة ،فقـد أصـبح واضـحا

عن ــد الجمي ــع أن معظ ــم قي ــادات يث ــرب دخل ــت ف ــي ه ــذا ال ــدين ،ونش ــط الش ــباب والنس ــاء،
والرجال في الدعوة إلى هللا ،والتبشير بقدوم رسول هللا  على قدم وساق.

وّلبد من المقارنة بين المجتمع الذي قام بالحبشة مـن المسـلمين وبـين المجتمـع اإلسـَلمي

فــي يثــرب ،لقــد كانــت الحبشــة تحمــل طــابع اللجــوء السياســي ،والجاليــة اْلجنبيــة أكثــر ممــا
كانت تحمـل طـابع المجتمـع اإلسـَلمي الكامـل ،صـحيح أن المسـلمين ملكـوا حريـة العبـادة

هن ــاك ،لك ــنهم معزول ــون ع ــن المجتم ــع النصـ ـراني ،ل ــم يس ــتطيعوا أن ي ــؤثروا في ــه الت ــأثير

المنشــود ،وإن كانــت هج ـرة الحبشــة خطــوة متقدمــة علــى جــو مكــة ،حيــث ّل تتــوفر حريــة
الــدعوة وحريــة العبــادة ،ولكنــه دون المجتمــع اإلســَلمي فــي المدينــة بكثيــر؛ ولــذلك شــرع
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مهـاجرو الحبشـة بمجــرد سـماع خبــر هجـرة المدينـة بالتوجــه نحوهـا مباشـرة ،أو عـن طريــق
مكــة إّل مــن طلبــت منــه القيــادة العليــا البقــاء هنــاك ،لقــد أصــبحت المدينــة مســلمة بعــد أن

عاشت قرونا وثنية مشركة.
__________

( )1انظـ ـ ــر :الم ـ ـ ـرأة فـ ـ ــي العهـ ـ ــد النبـ ـ ــوي ،ص )2( ... .132انظـ ـ ــر :التربيـ ـ ــة القياديـ ـ ــة،
(.)172 ،171/2

( )3انظر :التربية القيادية (.)175 ،174/1

لقــد أصــبح المجتمــع المــدني مســلما وبــدأ نمــوه وتكوينــه الفعلــي بعــد عــودة اّلثنــي عشــر

صــحابيا مــن البيعــة اْلولــى ،والتــي كــان علــى أرســها الصــحابي الجليــل أســعد بــن ز اررة،
والتي حملت المسؤولية الدعوية فقط ،دون الوجود السياسـي ،وبلـغ أوج توسـعه وبنائـه بعـد

عودة السبعين الذين ملكوا الشارع السياسي واّلجتماعي ،وقرروا أن تكون بلـدهم عاصـمة

المسلمين اْلولـى فـي اْلرض وهـم علـى اسـتعداد أن يواجهـوا كـل عـدو خـارجي ،يمكـن أن
ينال من هذه السيادة حتى قبل قدوم رسول هللا  إليهم في المدينة.

إن القاعــدة الصــلبة التــي بــذل رســول هللا  وقتــا وجهــدا فــي تربيتهــا ،بــدأت تعطــي ثمارهــا

أكثر بعد أن التحمت بالمجتمع المدني الجديد ،وانصهر كَلهما في معـاني العقيـدة وإخـوة

الدين.

لقد أعد رسول هللا  اْلفراد وصقلهم في بوتقة الجماعة ،وكون بهم القاعدة الصلبة ،ولـم

يقــم المجتمــع اإلســَلمي الــذي تقــوم عليــه الدولــة إّل بعــد بيعــة الحــرب؛ وبــذلك نقــول بــأن

المجتمع اإلسَلمي قام بعد ما تهيأت القوة المناسبة لحمايته في اْلرض(.)1

وهك ــذا انتقل ــت الجماع ــة المس ــلمة المنظم ــة القوي ــة إل ــى المدين ــة ،والتحم ــت م ــع إخوانه ــا
اْلنص ــار ،وتش ــكل المجتم ــع المس ــلم ال ــذي أص ــبح ينتظ ــر قائـــده اْلعل ــى علي ــه الصـــَلة
والسَلم ،ليعلن وّلدة دولة اإلسَلم ،التي صنعت فيما بعد حضارة لم يعرف التـاريخ مثلهـا

حتى يومنا هذا.

خامساً :لماذا اختيرت المدينة كعاصمة للدولة اإلسالمية؟
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ومركز للدعوة -هذا عدا مـا أراده
ا
دار للهجرة
كان من حكمة هللا تعالى في اختيار المدينة ا

هللا مــن إك ـرام أهلهــا وأس ـرار ّل يعلمهــا إّل هللا -إنهــا امتــازت بتحصــن طبيعــي حربــيّ ،ل
تزاحمهــا فــي ذلــك مدينــة قريبــة فــي الجزي ـرة ،فكانــت ح ـرة الــوبرة مطبقــة علــى المدينــة مــن

الناحيــة الغربيــة وح ـرة واقــم ،مطبقــة علــى المدينــة مــن الناحيــة الشــرقية ،وكانــت المنطقــة
الشــمالية مــن المدينــة هــي الناحيــة الوحيــدة المكشــوفة (وهــي التــي حصــنها رســول هللا 
بالخنــدق ســنة خمــس فــي غــزوة اْلح ـزاب) ،وكانــت الجهــة اْلخــرى مــن أط ـراف المدينــة

محاطة بأشجار النخيـل الـزروع الكثيفـة ّل يمـر منهـا الجـيش إّل فـي طـرق ضـيقة ّل يتفـق

فيها النظام العسكري ،وترتيب الصفوف.

وكانت خفارات عسكرية صغيرة كافية بإفساد النظام العسكري ومنعه من التقدم يقـول ابـن

إســحاق« :كــان أحــد جــانبي المدينــة عــورة ،وســائر جوانبهــا مشــككة بالبنيــان والنخيــلّ ،ل

يتمكن العدو منها»(.)2

ولعل النبي  قد أشار إلى هذه الحكمة اإللهية فـي اختيـار المدينـة بقولـه ْلصـحابه قبـل

الهجرة« :إني رأيت دار هجرتكم ،ذات نخيل بين ّلبتين وهما الحرتان» ( .)3فهاجر مـن
هاجر ِقبل المدينة.
وكان أهل المدينة من اْلوس والخزرج أصـحاب نخـوة وإبـاء وفروسـية وقـوة وشـكيمة ،ألفـوا

الحريــة ،ولــم يخضــعوا ْلحــد ،ولــم يــدفعوا إلــى قبيلــة أو حكومــة إتــاوة أو جبايــة ،يقــول ابــن
خلــدون :ولــم يــزل هــذان الحيــان قــد غلبـوا علــى يثــرب ،وكــان اّلعتـزاز والمنعــة تعــرف لهــم

في ذلك ،ويدخل في ملتهم من جاورهم من قبائل مضر.

وكان بنو عدي بن النجار أخواله صلى هللا عليه وسلم ،فأم عبد المطلب بن هاشم إحدى
نسائهم ،فقد تزوج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار ،وولدت لهاشم عبـد

المطلب ،وتركه هاشم عندها ،حتى صار غَلما دون المراهقة ،ثم احتملـه عمـه المطلـب،

فجاء به إلى مكة ،وكانت اْلرحام يحسب لها حساب كبيـر فـي حيـاة العـرب اّلجتماعيـة،

ومنهم أبو أيوب اْلنصاري الذي نزل رسول هللا  في داره في المدينة.
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وكــان اْلوس والخــزرج مــن قحطــان ،والمهــاجرون ومــن ســبق إلــى اإلســَلم فــي مكــة ومــا

حولها من عدنان ،ولما هاجر رسول هللا  إلى المدينة ،وقام اْلنصار بنصره ،اجتمعت
بــذلك عــدنان وقحطــان تح ـت ل ـواء اإلســَلم ،وكــانوا كجســد واحـ ِـد ،وكانــت بينهمــا مفاضــلة
ومســابقة فــي الجاهليــة ،وبــذلك لــم يجــد الشــيطان ســبيَل إلــى قلــوبهم إلثــارة الفتنــة والتعــزي

بعزاء الجاهلية ،باسم الحمية القحطانية أو العدنانية ،فكانت لكل ذلـك مدينـة يثـرب أصـلح

مكــان لهج ـرة الرســول  وأصــحابه واتخــاذهم لهــا دا ار وق ـ ار ار ،حتــى يقــوى اإلســَلم ويشــق
طريقه إلى اْلمام ،ويفتح الجزيرة ثم يفتح العالم المتمدن(.)4

سادسا :من فضائل المدينة:
ً
ظم شـرف المدينـة المنـورة المباركـة بهجـرة النبـي  إليهـا ،حتـى فضـلت علـى سـائر
لقد ع ُ

بقاع اْلرض حاشا مكة المكرمة ،وفضائلها كثيرة منها:
 -1محبته  لها ودعا ه لها:
__________

( )1انظ ــر :التربي ــة القيادي ــة ( )2( ... .)147 ،146/1انظ ــر :الس ــيرة النبوي ــة للن ــدوي،
ص.157

( )3انظر :الهجرة النبوية المباركة ،ص.52

( )4انظر :اْلساس في السنة ( )2( ... .)333/1الهجرة النبوية المباركة ،ص.157

دعا النبي  ربه قائَل« :اللهم حبب إلينا المدينـة كحبنـا مكـة أو أشـد»( )1وعـن أنـس -

رض ــي هللا عن ــه  -ق ــال« :ك ــان النب ــي  ك ــان إذا ق ــدم م ــن س ــفر ،فأبص ــر إل ــى درج ــات

المدينــة( ،)2أ ْوضــع ناقتــه( )3وإن كــان علــى دابــة حركهــا» قــال أبــو عبــد هللا :زاد الحــارث
بن عمير عن حميد «حركها من حبها»(.)4

 -2دعاء النبي  لها بضعفي ما في مكة من البركة:
فعــن أنــس  -رضــي هللا عنــه  -عــن النبــي  قــال« :اللهــم اجعــل بالمدينــة ضــعفي مــا
جعلت بمكة من البركة»( ،)5وعن أبي هريرة  -رضي هللا عنـه  -قـال« :كـان النـاس إذا
أروا أول أثمــر جــاءوا بــه إلــى النبــي صــلى هللا عليــه وســلم ،فــإذا أخــذه رســول هللا  قــال:
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«اللهــم بــارك لنــا فــي ثمرنــا ،وبــارك لنــا فــي مــدينتنا ،وبــارك لنــا فــي صــاعنا ،وبــارك لنــا فــي
ُمــدنا ،اللهــم إن إبـراهيم عبــدك وخليلــك ونبيــك وإنــي عبــدك ونبيــك ،وإنــه دعــاك لمكــة ،وإنــي
أدعوك للمدينة بمثـل مـا دعـاك لمكـة ومثلـه معـه» قـال :ثـم يـدعو أصـغر وليـد لـه فيعطيـه

ذلك الثمر(.)6

 -3عصمتها من الدجال والطاعون ببركته صلى هللا عليه وسلم:

إن هللا تعالى قيض لها مَلئكة يحرسونها ،فَل يستطيع الدجال إليها سبيَل ،بـل يلقـى إليـه

بإخوانه من الكفار والمنافقين ،كما أن من لـوازم دعـاء النبـي  بالصـحة ورفـع الوبـاء أّل
ينزل بها الطاعون ،كما أخبر بذلك المعصوم( )7صلى هللا عليه وسلم.

 -4فضيلة الصبر على شدتها:

فقد وعد النبـي  مـن صـبر علـى شـدة المدينـة وضـيق عيشـها بالشـفاعة يـوم القيامـة()8

فعن سعد بن أبي وقاص  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم:
«المدينــة خيــر لهــم لــو كــانوا يعلمــون ّل يــدعها أحــد رغبــة عنهــا إّل أبــدل هللا فيهــا مــن هــو
خي ــر من ــه ،وّل يثب ــت أح ــد عل ــى ْلوائه ــا( )9وجه ــدها إّل كن ــت ل ــه ش ــفيعا أو ش ــهيدا ي ــوم

القيامة»(.)10

 -5فضيلة الموت فيها:

فعــن ابــن عمــر  -رضــي هللا عنــه  -قــال :قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم« :مــن
استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها ،فإني أشفع لمن يموت بها»( ،)11وكان عمـر بـن

الخطاب  -رضي هللا عنه  -يدعو بهذا الدعاء( :اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ،واجعل
موتي في بلد رسولك صلى هللا عليه وسلم)(.)12

وقــد اســتجاب هللا للفــاروق  -رضــي هللا عنــه  -فاستشــهد فــي مح ـراب رســول هللا  وهــو
يؤم المسلمين في صَلة الفجر.

 -6هي كهف اإليمان وتنفي الخبث عنها:

فاإليمان يلجأ إليها مهما ضاقت به البَلد ،واْلخباث واْلشرار ّل مقام لهم فيها

354
This file was downloaded from QuranicThought.com

وّل اسـ ــتقرار ،وّل يخـ ــرج منهـ ــا أحـ ــد رغبـ ــة عنهـ ــا إّل أبـ ــدلها هللا خي ـ ـ ار منـ ــه مـ ــن المـ ــؤمنين

الصادقين( )13فعن أبي هريـرة  -رضـي هللا عنـه  -قـال :قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه
ـأرز( )14إلــى المدينــة كمــا تـ ِ
وســلم« :إن اإليمــان ليـ ِ
ـأرز الحيــة إلــى جحرهــا»( ،)15وقــال
صــلى هللا عليــه وســلم ...« :والــذي نفســي بيــده ّل يخــرج مــنهم أحــد رغبــة عنهــا إّل أخلــف
هللا فيه ــا خيـ ـ ار من ــه ،أّل إن المدين ــة ك ــالكير ،تخ ــرج الخب ــث ّل تق ــوم الس ــاعة حت ــى تنف ــي

المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد»(.)16

 -7تنفي الذنوب واْلوزار:

عن زيد بـن ثابـت رضـي هللا عنـه قـال :قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم« :إنهـا –أي

المدينة– طيبة تنفي الذنوب( )17كما تنفي النار خبث الفضة»(.)18
 -8حفظ هللا إياها ممن يريدها بسوء:
__________

( )2وفــي روايــة« :جــدارات» :جمــع جــدار وهــو الحــائط ،ودرجــات :أي الطــرق المرتفعــة.
...

( )3أوضع ناقته :حثها على السرعة.

( )4البخاري ،كتاب العمرة ،باب من أسرع ناقته ( )630/3رقم .)1802
( )5البخاري ،كتاب فضائل المدينة ( )97/4رقم ... .1885
( )6مسلم ،كتاب الحج ،باب فضل المدينة (.)1000/2
( )7انظر :الهجرة النبوية المباركة.158 ،

( )8المصدر السابق ،ص )3( ... .160الألواء :الشدة وضيق العيش.
( )10مسلم ،كتاب الحج ،باب فضل المدينة ( )992/2رقم .1363

( )11أخرجه أحمد ( )104 ،74/2بإسناد صحيح وصححه ابن حبان رقم .3741
( )12البخاري ،كتاب فضائل المدينة ( )100/4رقم .1890
( )13انظر :الهجرة النبوية المباركة ،ص.161

( )14يأرز :ينضم ويجتمع ،انظر :فتح الباري (.)93/4
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( )15البخاري ،كتاب فضائل المدينة ( )93/4رقم .1876

( )16مسلم ،كتاب الحج ،باب المدينة تنفي شرارها ( )1005/2رقم .1381
( )17في رواية (تنفي الخبث) وفي رواية (تنفي الرجال).

( )18البخاري ،كتاب المغازي ،باب غزوة أحد ( )356/7رقم .4050

فقد تكفل هللا بحفظها من كل قاصـد إياهـا بسـوء ،وتوعـد النبـي  مـن أحـدث فيهـا حـدثا،

أو آوى فيهــا محــدثا ،أو أخــاف أهلهــا ،بلعنــة هللا وعذابــه ،وبــالهَلك العاجــل( )1فعــن أبــي
هريـ ـرة  -رض ــي هللا عن ــه  -ق ــال :ق ــال رس ــول هللا ص ــلى هللا علي ــه وس ــلمّ« :ل يكي ــد أه ــل

المدينــة أحــد إّل انمــاع( )2كمــا ينمــاع الملــح فــي المــاء»( ،)3وقــال صــلى هللا عليــه وســلم:
«المدينة حرم هللا ،فمـن أحـدث فيهـا حـدثا( )4أو آوى محـدثا( )5فعليـه لعنـة هللا والمَلئكـة

والناس أجمعينّ ،ل ُيقبل منه يوم القيامة عدل ،وّل صرف»(.)6
 -9تحريمها:

فقد حرمها النبي  بوحي من هللا فَل يراق فيها دم ،وّل يحمل فيها سَلح ،وّل يروع فيها
أحد ،وّل يقطع فيها شجر ،وّل تحـل ُلقطتهـا إّل لمنشـد ،وغيـر ذلـك مـا يـدخل فـي تحريمهـا

ـت المدينــة كمــا حــرم
قــال صــلى هللا عليــه وســلم« :إن إب ـراهيم ح ـرم مكــة ودعــا لهــا ،حرمـ ُ
إبراهيم مكة ،ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السَلم لمكة»(.)7

وقــال صــلى هللا عليــه وســلم« :هــذا جبــل يحبنــا ونحبــه ،اللهــم إن إب ـراهيم حــرم مكــة ،وإنــي

أحـ ــرم مـ ــا بـ ــين ّلبتيهـ ــا»()8يعنـ ــي المدينـ ــة ،وقـ ــال صـ ــلى هللا عليـ ــه وس ـ ـلمّ« :ل يختل ـ ــي

خَلهــا()9وّل ينفــر صــيدها()10وّل تلــتقط لقطتهــا إّل لمــن أشــار بهــا ()11وّل تقطــع منهــا
شجرة إّل أن يعلف رجل بعيرة وّل تحمل فيها السَلح لقتال» (.)12

إن هــذه الفضــائل العظيمــة جعلــت الصــحابة يتعلقــون بهــا ،ويحرصــون علــى الهجـرة إليهــا،

والمقــام فيهــا ،وبــذلك تجمعــت طاقــات اْلمــة فيهــا ،ثــم توجهــت نحــو القضــاء علــى الشــرك
بأنواعه ،والكفر بأشكاله ،وفتحوا مشارق اْلرض ومغاربها.

الفصل السادس -هجرة النبي  وصاحبه الصديق رضي هللا عنه

المبحث األول -فشل خطة المشركين والترتيب النبوي الرفيع للهجرة
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أوالً :فشل خطة المشركين الغتيال النبي صلى هللا عليه وسلم:
بع ــد أن مني ــت قـ ـريش بالفش ــل ف ــي من ــع الص ــحابة -رض ــي هللا ع ــنهم -م ــن الهجـ ـرة إل ــى

المدينــة ،علــى الــرغم مــن أســاليبهم الشــنيعة والقبيحــة ،فقــد أدركــت قـريش خطــورة الموقــف،
وخــافوا علــى مصــالحهم اّلقتصــادية ،وكيــانهم اّلجتمــاعي القــائم بــين قبائــل العــرب؛ لــذلك

اجتمعــت قيــادة ق ـريش فــي دار النــدوة للتشــاور فــي أمــر القضــاء علــى قائــد الــدعوة ،وقــد
تحدث ابن عباس في تفسيره لقوله تعـالى ( وِإ ْذ ي ْم ُك ُـر ِبـك ال ِـذين كف ُـروا ِلُي ْثِبتُـوك أ ْو يْقُتُلـوك
أو ي ْخ ِرج ــوك ويم ُك ــرون ويم ُك ــر هللا وهللا خي ــر اْلم ـ ِ
ـاك ِرين ) [اْلنفـ ـال ]30:فق ــال :فتش ــاورت
ْ ُ ُ ُ ُْ
ْ ُ
ْ ُ ُ
قـ ـريش بمك ــة فق ــال بعض ــهم :إذا أص ــبح ف ــأثبتوه بالوث ــائق ،يري ــدون النب ــي ص ــلى هللا علي ــه

وســلم ،وقــال بعضــهم :بــل اقتلــوه ،وقــال بعضــهم :أن أخرجــوه ،فــاطلع هللا نبيــه علــى ذلــك

فبات علي على فراق النبي  تلك الليلة( ،)13وخرج النبي صلى هللا عليـه وسـلم ،فلمـا

عليــا رد هللا كيــدهم ،فقــالوا أيــن صــاحبك هــذا؟ قــالّ :ل أدري،
أصـبحوا ثــاروا إليــه فلمــا أروا ًّ

فاقتفوا أثره فلما بلغوا الجبل اخـتلط علـيهم اْلمـر ،فصـعدوا الجبـل فمـروا بالغـار فـ أروا علـى

بابه نسيج العنكبوت ،فقالوا :لو دخل ههنا لم يكن ينسج العنكبوت علـى بابـه ،فمكـث فيـه

ثَلثا(.)14

قال سيد قطب في تفسيره لآليات التي تتحدث عن مكر المشركين بـالنبي صـلى هللا عليـه
وســلم« :إنــه التــذكير بمــا كــان فــي مكــة ،قبــل تغيــر الحــال ،وتبــدل الموقــف ،وإنــه ليــوحي
بالثقة واليقين في المستقبل ،كما ينبه إلى تدبير قدر هللا وحكمتـه ،فيمـا يقضـي بـه ويـأمر:

ولقــد كــان المســلمون الــذين يخــاطبون بهــذا الق ـرآن أول م ـرة ،يعرفــون الحــالين معرفــة الــذي

عاق ورأى وذاق ،وكان يكفي أن يذكروا بهـذا الماضـي القريـب ،ومـا كـان فيـه مـن خـوف
وقلــق ،فــي مواجه ــة الحاض ــر الواق ــع وم ــا في ــه مــن أمــن وطمأنينــة ،ومــا كــان مــن ت ــدبير
المشركين ومكرهم برسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ،فـي مواجهـة مـا صـار إليـه مـن غلبـة

عليهمّ ،ل مجرد النجاة منهم.
__________

( )1انظر :الهجرة النبوية المباركة ،ص )5( ... ... .162انماع :ذاب وسال.
357
This file was downloaded from QuranicThought.com

( )3البخ ــاري ،كت ــاب فض ــائل المدينـ ــة ،ب ــاب إث ــم م ــن كـ ــاد أه ــل المدين ــة )94/4( ،رقـ ــم

.1877

( )4الحدث :اإلثم أو اْلمر المنكر الذي ليس بمعروف في السنة.
( )5المحدث :أي من أتي الحدث.

( )6مسلم ،كتاب الحج ،باب فضل المدينة ( )999/2رقم .1371

( )7البخاري ،كتاب البيوع ،باب بركة صاع النبي ومده (.)346/4

( )8البخاري ،كتاب المغازي ،باب أحد جبل يحبنا ونحبه ( )337/7رقم .484
(ّ )9ل يختلي خَلهاّ :ل يجز وّل يقطع الحشيش الرطب فيها.
(ّ )10ل ينفر صيدهاّ :ل يزجر ويمنع من الرعي.
( )11أشار بها ،والمراد تعريف اللقطة.
( )12أخرجه أحمد (.)119/1

( )13انظر :السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية ،ص .135

( )14انظر :البداية والنهاية ( ،)181/3وابن حجر في الفتح وحسـن إسـناده ،فـتح البـاري
(.)236/7

لقد كـانوا يمكـرون ليوثقـوا رسـول هللا  ويحبسـوه حتـى يمـوت ،أو ليقتلـوه ويتخلصـوا منـه،
منفيا مطرودا ،ولقد ائتمروا بهذا كله ثم اختاروا قتله ،على أن يتولى
أو ليخرجوه من مكة ًّ

ذلك المنكر فتية من القبائل جميعا ،ليتفرق دمه في القبائـل ،ويعجـز بنـو هاشـم عـن قتـال
العرب كلها ،فيرضوا بالدية وينتهي اْلمر ( ويم ُكرون ويم ُكر هللا وهللا خير اْلم ِ
اك ِرين ).
ْ ُ ُ ُ ُْ
ْ ُ
إنه ــا ص ــورة س ــاخرة وه ــي ف ــي الوق ــت ذات ــه ص ــورة مفزع ــة ،ف ــأين هـ ـؤّلء البش ــر الض ــعاف
المهازيل مـن تلـك القـدرة القـادرة ،قـدرة هللا الجبـار ،القـاهر فـوق عبـاده ،الغالـب علـى أمـره،

وهو بكل شيء محيط(.)1

ثانيا :الترتيب النبوي للهجرة:
ً
عن عائشة أم المؤمنين قالت :كـان ّل يخطـئ رسـول هللا  أن يـأتي بيـت أبـي بكـر أحـد
طرفي النهار ،إما بكرة ،وإما عشية ،حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسـول هللا  فـي
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الهج ـرة ،والخــروج مــن مكــة مــن بــين ظهــري قومــه ،أتانــا رســول هللا  بالهــاجرة( ،)2فــي
ساعة كان ّل يأتي فيها ،قالت :فلما رآه أبو بكر ،قال :ما جاء رسول هللا  هذه الساعة
إّل ْلمر حدث.

قالت :فلما دخل ،تأخر له أبو بكر عن سريره ،فجلس رسول هللا  وليس عند أبـي بكـر

إّل أنا وأختي أسـماء بنـت أبـي بكـر ،فقـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم« :أخـرج عنـي

من عندك» فقال :يا رسـول هللا إنمـا همـا ابنتـاي ،ومـا ذاك ،فـداك أبـي وأمـي! فقـال« :إنـه

قــد أذن لــي فــي الخــروج والهج ـرة» قالــت :فقــال أبــو بكــر :الصــحبة يــا رســول هللا؟ قــال:
«الصحبة» قالت :ف هللا ما شـعرت قـط قبـل ذلـك اليـوم أحـدا يبكـي مـن الفـرح ،حتـى أريـت

أبــا بكــر يبكــي يومئــذ ،ثــم قــال :يــا نبــي هللا ،إن هــاتين راحلتــان قــد كنــت أعــددتهما لهــذا،

فاستأج ار عبد هللا بن أريقط رجَل من بني الديل بـن بكـر ،وكانـت أمـه امـرأة مـن بنـي سـهم

بــن عمــرو ،وكــان مشــركا يــدلهما علــى الطريــق ،فــدفعا إليــه راحلتيهمــا فكانتــا عنــده يرعاهــا

لميعادهما(.)3

قالت عائشة :فجهزناهما أحث الجهاز ،وصنعنا لهم سفرة في جراب ،فقطمت أسماء بنت
أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت بـه علـى فـم الجـراب ،فبـذلك سـميت ذات النطـاقين ،ثـم

لحق رسول هللا  وأبو بكر بغار فـي جبـل ثـور فكمنـا( )4فيـه ثـَلث ليـال يبيـت عنـدهما

عبد هللا بن أبي بكر وهو غَلم ،شاب ،ثقف( )5لقـن( ،)6فيـدلج( )7مـن عنـدهما بسـحر،

فيصــبح مــع ق ـريش بمكــة كبائــت ،فــَل يســمع أم ـ ار يكتــادان( )8بــه إّل وعــاه حتــى يأتيهمــا
بخبر ذلك ،حين يختلط الظَلم ويرعى عليهما عامر بـن فهيـرة مـولي أبـي بكـر منحـة مـن

غــنم فيريحهــا عليهــا حــين تــذهب ســاعة مــن العشــاء فيبتــان فــي ِرســل -وهــو لــبن منحتهمــا

ورضيفهما( -)9حتى ينعق( )10بها عامر بن فهيـرة بغلـس( )11يفعـل ذلـك فـي كـل ليلـة
من تلك الليـالي الـثَلث ،واسـتأجر رسـول هللا  وأبـو بكـر رجـَل مـن بنـي الـديل وهـو مـن

بني عبد بن عدي هاديـا خريتـا -والخريـت المـاهر -بالهدايـة قـد غمـس حلفـا( )12فـي آل

العــاص ابــن وائــل الســهمي ،وهــو علــى ديــن كفــار ق ـريش ،فأمنــاه فــدفعا إليــه راحلتيهمــا،
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وواعداه غار ثور بعد ثَلث ليال براحلتيهما صبح ثـَلث ،وانطلـق معهمـا عـامر بـه فهيـرة،

والدليل فأخذ بهم طريق السواحل»(.)13

ثال ًثا :خروج الرسول  ووصوله إلى الغار:

لم يعلم بخروج رسول هللا  أحد حين خرج إّل علـي بـن أبـي طالـب ،وأبـو بكـر الصـديق
وآل أبي بكر.

__________

( )1انظر :في ظَلل القرآن (.)1501/3

( )2الهاجرة :نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر أو إلى العصر.
( )3انظر :السيرة النبوية ّلبن كثير (.)234 ،233/2

( )4كمنا فيه :أي استت ار واستخفيا ومنه الكمين في الحربة ،النهاية (.)201/4
ِ
ف :ذو فطنة وذكاء والمراد ثابت المعرفة بما يحتاج إليه ،النهاية (.)216/1
( )5ثق ْ
( )6لقن :فهم حسن التلقي لما يسمعه ،النهاية (.)266/4
( )7يدلج :أدلج إذا سار أول الليل وادلج بالتشديد إذا سار آخره.

(ُ )8يكتادان :أي يطلب لهما فيه المكروه وهو من الكيد.
( )9الرضيف :اللبن المرضوف ،وهو الذي طرح فيه الحجارة المحماة ليذهب وخ ُمه.
( )10ينعق :نعق بغنمه ،أي صاح بها وزجرها ،القاموس المحيط (.)295/3
( )11الغلس :ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح ،النهاية (.)377/3
( )12غمس حلفا :أي أخذ بنصيب من عقدهم وحلفهم يأمن به.

( )13البخاري ،كتاب مناقب اْلنصار ،باب هجرة النبي رقم .3905

أما علي فإن رسول هللا  أمره أن يتخلف ،حتى يؤدي عن رسـول هللا  الودائـع ،التـي

كانــت عنــده للنــاس ،وكــان رســول هللا  ولــيس بمكــة أحــد عنــده شــيء يخشــى عليــه إّل
وضعه عنده ،لما يعلم من صدقه وأمانته( )1وكـان الميعـاد بـين الرسـول  وأبـي بكـر -

رضــي هللا عنــه  -فخرجــا مــن خوخــة(ْ )2لبــي بكــر فــي ظهــر بيتــه ،وذلــك لإلمعــان فــي
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اّلستخفاء حتى ّل تتبعهما قريش ،وتمنعهما من تلك الرحلة المباركة ،وقد اتعدا مـع الليـل

على أن يلقاهما عبد هللا بن أريقط في غار ثور بعد ثَلث ليال(.)3

ابعاِ :رقة النبي  عند خروجه من مكة:
رً
وقف الرسول  عند خروجه بالحزورة في سوق مكة ،وقال« :وهللا إنك لخير أرض هللا،
وأحب أرض هللا إلى هللا ،ولوّل أني أُخرجت منك ما خرجت»(.)4

ثم انطلق رسول هللا  وصاحبه من بطش المشركين ،وصرفهم عنهما.

روى اإلمام أحمد عن ابن عبـاس( :أن المشـركين اقتفـوا اْلثـر حتـى إذا بلغـوا الجبـل جبـل

ثور اخـتلط علـيهم ،فصـعدوا الجبـل فمـروا بالغـار ،فـ أروا علـى بابـه نسـيج العنكبـوت فقـالوا:

لو دخل هاهنا أحد لم يكـن نسـيج العنكبـوت علـى بابـه)( )5وهـذه مـن جنـود هللا عـز وجـل

التـي يخـذل بهـا الباطـل ،وينصـر بـه الحـق؛ ْلنـه جنـود هللا جلـت قدرتـه أعـم مـن أن تكـون

مادية أو معنوية ،وإذا كانت مادية فإن خطرها ّل يتثمل فـي ضـخامتها فقـد تفتـك جرثومـة
ّل ت ارهــا العــين بجــيش ذي لجــب ،قــال تعــالى ( :ومــا ي ْعلـ ُـم ُجُنــود رِبــك ِإّل ُهــو ومــا ِهــي ِإّل
ِذ ْكــرى ِلْلبشـ ِـر ) [المــدثر .]31 :أي ومــا يعلــم جنــود ربــك لفــرط كثرتهــا إّل هــو ،فجنــود هللا
غير متناهية؛ ْلن مقدوراته غير متناهية( )6كما أنه ّل سبيل ْلحد إلى حصر الممكنات

والوقــوف علــى حقائقهــا وصــفاتها ولــو إجمــاّل فضــَل عــن اّلطــَلع علــى تفاصــيل أحوالهــا

من كم وكيف ونسبة(.)7

خامساً :عناية هللا سبحانه وتعالى ورعايته لرسوله صلى هللا عليه وسلم:

بالرغم من كل اْلسباب التي اتخـذها رسـول هللا  فإنـه لـم يـرتكن إليهـا مطلقـا وإنمـا كـان

كامل الثقة في هللا ،عظيم الرجاء في نصره وتأييده ،دائـم الـدعاء بالصـيغة التـي علمـه هللا
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
اجعـل ِلـي
إياها( )8قال تعالى ( :وُقل رب أ ْدخْلني ُم ْدخل ص ْدق وأ ْخ ِر ْجني ُم ْخـرج ص ْـدق و ْ
ِمن لد ْنك سْلطانا ن ِ
ير ) [اإلسراء.]80 :
ص ا
ُ ُ
وفــي هــذه اآليــة الكريمــة دعــاء يعلمــه هللا لنبيــه ليــدعوه بــه ،ولتــتعلم أمتــه كيــف تــدعو هللا

وكيف تتجه إليه؟ دعاء بصـدق المـدخل وصـدق المخـرج ،كنايـة عـن صـدق الرحلـة كلهـا،
بــدئها وختامهــا ،أولهــا وآخرهــا ومــا بــين اْلول واآلخــر ،وللصــدق هنــا قيمتــه ،بمناســبة مــا
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حاولــه المشــركون مــن فتنتــه عمــا أنزلــه هللا عليــه ليفتــري علــى هللا غي ـره .وللصــدق كــذلك
اجعــل ِلــي ِمــن لـ ُـد ْنك ُس ـْلطانا
ظَللــه :ظــَلل الثبــات واّلطمئنــان والنظافــة واإلخــَلص ( و ْ
نِ
ير ) قوة وهيبة أستعلي بهما على سلطان اْلرض وقوة المشـركين ،وكلمـة ( ِمـن ل ُـد ْنك
ص ا
) تصور القرب واّلتصال باهلل ،واّلستمداد من عونه مباشرة واللجوء إلى حماه.

وصاحب الدعوة ّل يمكن أن يستمد السلطان إّل من هللا ،وّل يمكن أن ُيهـاب إّل بسـلطان
هللا ،وّل يمكن أن يستظل بحاكم أو ذي جاه فينصره ويمنعه ،ما لم يكـن اتجاهـه قبـل ذلـك

إل ــى هللا ،وال ــدعوة ق ــد تغ ــزو قل ــوب ذوي الس ــلطان ،والج ــاه ،فيص ــبحون له ــا جن ــدا وخ ــدما
فيفلحون ،ولكنها هي ّل تفلح إن كانت من جند السلطان وخدمه ،فهي من أمر هللا ،وهي

أعلى من ذوي السلطان والجاه(.)9

وعنــدما أحــاط المشــركون بالغــار ،وأصــبح مــنهم رأي العــين طمــأن الرســول  الصــديق
بمعية هللا لهما؛ فعن أبي بكر الصديق  -رضي هللا عنه  -قـال :قلـت للنبـي  وأنـا فـي

الغــار :لــو أن أحــدهم نظــر تحــت قدميــه ْلبصـرنا ،فقــال« :مــا ظنــك يــا أبــا بكــر بــاثنين هللا
ثالثهما؟(.»)10

وفي رواية« :اسكت يا أبا بكر ،اثنان هللا ثالثهما».

ِ
نص ُروهُ فق ْد نصرهُ هللاُ ِإ ْذ أ ْخرج ُه
وسجل الحق عز وجل ذلك في قوله تعالى ( :إّل ت ُ
ال ِذين كفروا ث ِاني ا ْثني ِن ِإ ْذ هما ِفي اْلغ ِار ِإ ْذ يُق ِ ِ ِ ِ
ِ
ُ
ْ
ُ
ول لصاحبه ّل ت ْحزْن إن هللا معنا فأ ْنزل هللاُ
ُ
__________

( )1السيرة النبوية ّلبن كثير ( )11( ... )234/2الهجرة في القرآن الكريم ،ص.334
( )3خاتم النبيين ْلبي زهرة ( )659/1السيرة النبوية ّلبن كثير (.)234/2
( )4الترمذي ،كتاب المناقب ،باب فضل مكة (.)722/5

( )5مسند اإلمام أحمد ( )3( ... .)348/1انظر :تفسير الرازي (.)208/30
( )6انظر :تفسير أبي مسعود (.)60/9

( )8انظر :الهجرة النبوية المباركة ،ص... .72
( )9انظر :في ظَلل القرآن (.)2247/4
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( )10البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب المهاجرين ،رقم .3653
س ِكينت ُه عل ْي ِه وأيدهُ ِب ُجُنود ل ْـم ترْوهـا وجعـل كِلمـة ال ِـذين كف ُـروا الس ْـفلى وكِلمـ ُة هللاِ ِهـي اْل ُعْليـا
وهللاُ ع ِزيز ح ِكيم ) [التوبة.]40 :
سادساً :خيمة أم معبد في طريق الهجرة:

وبعد ثَلث ليال من دخول النبي  في الغار ،خـرج رسـول هللا  وصـاحبه مـن الغـار،
وقد هدأ الطلب ويئس المشركون مـن الوصـول إلـى رسـول هللا ،وقـد قلنـا إن رسـول هللا 

وأبا بكر قد استأج ار رجَل من بني الديل يسمى عبد هللا بن أريقط وكان مشركا ،وقد أمناه

فـدفعا إليـه راحلتيهمـا وواعــداه غـار ثـور بعــد ثـَلث ليـال براحلتيهمـا ،وقــد جاءهمـا فعـَل فــي
الموعد المحدد وسلك بهمـا طريقـا غيـر معهـودة ليخفـي أمرهمـا عمـن يلحـق بهـم مـن كفـار

قريش( ،)1وفي الطريق إلى المدينة مر النبي  بأم معبد( )2في قديد( )3حيث مساكن

خزاعة ،وهي أخت خنيس بن خالد الخ ازعـي الـذي روى قصـتها ،وهـي قصـة تناقلهـا الـرواة
وأصحاب السير ،وقال عنها ابن كثير« :وقصـتها مشـهورة مرويـة مـن طـرق يشـد بعضـها

بعضا»( ،)4فعن خالد بن خنيس الخزاعي  -رضي هللا عنه  -صاحب رسـول هللا صـلى
هللا عليه وسلم« :أن رسول هللا  حين خرج مـن مكـة ،وخـرج منهـا مهـاج ار إلـى المدينـة،

هو وأبو بكر  -رضي هللا عنـه  -ومـولى أبـي بكـر عـامر بـن فهيـرة  -رضـي هللا عنـه -
ودليلهما الليثي عبد هللا بن اْلريقط ،مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية ،وكانت برزة()5

جلدة( )6تحتبي( )7بفناء القبة ثم تسقي وتطعم ،فسألوهما لحما وتم ار ،ليشتروه منهـا ،فلـم
يصــيبوا عنــدها شــيئا مــن ذلــك ،وكــان القــوم ُمـ ْـرِملين( )8مســنتين( )9فنظــر رســول هللا 

إلــى شــاة فــي كســر الخيمــة( )10فقــال« :مــا هــذه الشــاة يــا أم معبــد؟» قالــت :خلفهــا الجهــد

عــن الغــنم ،قــال« :فهــل بهــا مــن لــبن؟» قالــت :هــي أجهــد مــن ذلــك ،قــال« :أتــأذنين أن

أحلبها؟» قالت :بلى بأبي أنت وأمي ،نعم ،إن رأيت بها حلبا فاحلبها.

فدعا بها رسـول هللا  فمسـح بيـده ضـرعها ،وسـمى هللا عـز وجـل ،ودعـا لهـا فـي شـاتها،

فتفاجــت( )11عليــه ،ودرت( )12واجتــرت( )13ودعــا بإنــاء ُيـ ْـرِبض( )14الــرهط ،فحلــب

فيها ثجا( )15حتى عَله البهاء( )16ثم سـقاها حتـى رويـت ،وسـقى أصـحابه حتـى رووا،
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وشرب آخرهم  ثم أراضوا( ،)17ثم حلب فيها ثانيا بعد بدء حتى مأل اإلناء ،ثـم غـادره

عندها ،ثم بايعها ،وارتحلوا عنها.

فقلم ــا لبث ــت حت ــى ج ــاء زوجه ــا أب ــو معب ــد يس ــوق أعنـ ـ از عجاف ــا( )18يتس ــاوكن ُهـ ـزّل()19

ضحى ،مخهن قليل ،فلما رأى أبو معبد اللبن عجب ،وقـال :مـن أيـن لـك هـذا اللـبن يـا أم

معبد ،والشاة عازب حيال( )20وّل حلوبة في البيت؟ قالتّ :ل وهللا ،إّل أنه مـر بنـا رجـل
مب ــارك ،م ــن حال ــه ك ــذا وك ــذا ،ق ــال :ص ــفيه ل ــي ي ــا أم معب ــد قال ــت :أري ــت رج ــَل ظ ــاهر

الوضاءة( ،)21أبلج الوجه(،)22

حسـ ــن الخلـ ــق ،لـ ــم تعبـ ــه نحلـ ــة( )23وّل تـ ــزر بـ ــه صـ ــعلة( )24وسـ ــيم( ،)25فـ ــي عينيـ ــه
دعج()26

__________

( )1انظ ــر :المس ــتفاد م ــن قص ــص القـ ـرآن ( )4( ... .)101/2ه ــي عاتك ــة بن ــت كع ــب

الخزاعية.

( )3وادي قديد :يبعد عن الطريق المعبدة حوالي ثمانين ميَل.
( )4البداية والنهاية (.)188/3

( )5برزة :كهلة كبيرة السنّ ،ل تحتجب احتجاب الشواب.
( )6جلدة :قوية صلبة وقيل عاقلة.

( )7تحتبــي :أي تجلــس وتضــم يــديها إحــداهما إلــى اْلخــرى ،علــى ركبتيهــا ،وتلــك جلســة

اْلعراب.

( )8مرملين :نفذ زادهم.

( )9مسنتين :أي داخلين في أسنة وهي الجدب والمجاعة والقحط.

( )10كسر الخيمة :بفتح الكاف وكسرها ،وسكون المهملة :أي جانبها.

( )11تفاجت :فتحت ما بين رجليها للحلب )8( ... .درت :أرسلت اللبن.
( )13واجترت :من الجرة وهي ما تخرجها البهيمة من كرشها تمضغها.

( )14يربض :يرويهم حتى يثقلوا فيربضوا ،أي يقعوا على اْلرض للنوم والراحة.
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( )15ثجا :لبنا كثي ار سائَل )12( ... .عَله البهاء :أي أعَل اإلناء بهاء اللبن.
( )17أراضوا :أي رووا ،فنقعوا بالري ،يريد شربوا مرة بعد مرة.
( )18عجافا :ضد السمن ،وهو جمع عجفاء وهي المهزولة.
( )19يتساوكن هزّل :يتمايلن من الضعف.

( )20عازب :بعيدة المرعى ّل تأوي إلى البيت إّل في الليل ،حيالّ :ل تحمل.
( )21ظاهر الوضاءة :ظاهر الجمال والحسن . ...
( )18أبلغ الوجه :مشرق الوجه مضيئه.

( )23نحلة :من النحول والدقة والضمور ،أي أنه ليس نحيَل.

( )24صعلة :صغر الرأس وهي تعني الدقة والنحول في البدن.
( )25وسيم :الوسيم المشهور بالحسن كأنه صار الحسن له سمة.
( )26دعج :شديد سواد العين في شدة بياضها... .

( )5في أشفاره وطف :الشعر النابت على الجفن فيه طول.

 ،وفي أشفاره وطـف( ،)1وفـي صـوته صـهل( )2وفـي عنقـه سـطع( )3وفـي لحيتـه كثاثـة،

أزج( ،)4أقرن( ،)5إن صمت فعليه الوقار ،وإن تكلم سما( )6وعَله البهاء ،أجمل النـاس
وأبهــاه مــن بعيــد ،وأحــَله وأحســنه مــن قريــب ،حلــو المنطــق ،فصــل ّل هــذر وّل نــزر(،)7

كــأن منطقــه خــرزات نظــم يتحــدرن ،ربــع(ّ )8ل يــأس مــن طــول( )9وّل تقتحمــه العــين مــن

قصــر( )10غصــن بــين غصــنين ،فهــو أنضــر الثَلثــة منظ ـ ار ،وأحســنهم قــد ار ،لــه رفقــاء

يحفون به ،إن قال استمعوا لقوله وإن أمر تبـادروا إلـى أمـره ،محفـود( ،)11محشـود(،)12

ّل عابس وّل ُمفند(.)13

قال أبو معبد :هو وهللا صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكـة ،ولقـد هممـت

أن أصحبه ،وْلفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيَل)14( .

سابعاً :سراقة بن مالك يالحق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

حيا أو ميتا ،فله مائة ناقـة ،وانتشـر
أعلنت قريش في نوادي مكة بأنه من يأتي بالنبي ًّ 

هذا الخبر عند قبائل اْلعراب الذين في ضواحي مكة ،وطمع سراقة بـن مالـك بـن جعشـم
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فــي نيــل الكســب الــذي أعدتــه ق ـريش لمــن يــأتي برســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،فأجهــد
نفســه لينــال ذلــك ،ولكــن هللا بقدرتــه التــي ّل يغلبهــا غالــب ،جعلــه يرجــع مــدافعا عــن رســول

هللا  بعد ما كان جاهدا عليه.

قال ابن شهاب :وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي ،وهو ابـن أخـي سـراقة بـن مالـك
بــن ُجعشــم ،أن أبــاه أخب ـره ،أنــه ســمع س ـراقة بــن جعشــم يقــول :جاءنــا ُرُســل كفــار ق ـريش
يجعلون في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأبي بكر ،ديـة كـل منهـا لمـن قتلـه أو أسـره،

فبينمـا أنــا جــالس فـي مجلــس مــن مجـالس قــومي بنــي مـدلج ،إذ أقبــل رجــل مـنهم حتــى قــام
علينــا ونحــن جلــوس ،فقــال :يــا س ـراقة إنــي أريــت آنفــا أ ْسـ ِـودة( )15بالســاحل أُ ارهــا محمــدا
وأصــحابه ،قــال س ـراقة :فعرفــت أنهــم هــم :فقلــت لــه :إنهــم ليس ـوا بهــم ،ولكنــك أريــت فَلنــا
وفَلنا انطلقـوا بأعيننـا ،ثـم لبثـت فـي المجلـس سـاعة ،ثـم قمـت فـدخلت فـأمرت جـاريتي أن

تخــرج بفرســي ،وهــى مــن وراء أكمــة( )16فتحبســها علــي ،وأخــذت رمحــي فخرجــت بــه مــن
ظه ــر البي ــت فخطط ــت بزج ــه( )17اْلرض وخفض ــت عالي ــة حت ــى أتي ــت فرس ــي فركبته ــا
فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسـي فخـررت عنهـا ،فقمـت فأهويـت يـدي

إل ــى كن ــانتي فاس ــتخرجت منه ــا اْلزّلم( )18فاستقس ــمت به ــا ،أض ــرهم أم ّل ،فخ ــرج ال ــذي
أك ـره ،فركبــت فرســي ،وعصــيت اْلزّلم؛ تُقــرب بــي ،حتــى إذا ســمعت ق ـراءة رســول هللا 
وهو ّل يلتفت ،وأبو بكر يكثر اّللتفـات ،سـاخت( )19يـدا فرسـي فـي اْلرض ،حتـى بلغتـا

الركبتين ،فخررت عنها ،ثم زجرتها فنهض ْـت فلـم تكـد تخـرج يـديها ،فلمـا اسـتوت قائمـة إذا
ْلثــر يــديها عثــان( )20ســاطع فــي الســماء مثــل الــدخان ،فاستقســمت بــاْلزّلم فخــرج الــذي
أكـره ،فنــاديتهم باْلمــان فوقفـوا فركبــت فرســي حتــى جئــتهم ووقــع فــي نفســي حــين لقيــت مــا
لقيت من الحبس عنهم ،أن سيظهر أمر رسول هللا  فقلت له :إن قومك قـد جعلـوا فيـك

الدية ،وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم ،وعرضت عليهم الزاد والمتـاع فلـم يرزآنـي()21

ولــم يســأّلني ،إّل أن قــال :أخــف عنــا ،فســألته أن يكتــب لــي فــي كتــاب آمــن ،فــأمر عــامر

بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم( )22ثم مضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(.)23
__________
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( )2صهل :كالبحة وهو أّل يكون حاد الصوت )7( ... .سطع :طول العنق.
( )4أزج :دقيق شعر الحاجبين مع طولهما.

( )5أقرن :متصل ما بين حاجبين من الشعر ،أو مقرون الحاجبين.
( )6سما :عَل برأسه ،أو بيده وارتفع.

(ّ )7ل هذر وّل نذر :الهذر من الكَلم ما ّل فائدة فيه والنزر :القليل.

( )8رْب ــع :ل ــيس بالقص ــير وّل بالطوي ــلّ )13( ... .ل يــأس م ــن ط ــولّ :ل يج ــاوز الن ــاس
طوّل.
(ّ )10ل تقتحمه العين من قصرّ :ل تزدريه وّل تحتقره )15( ... .محفود :مخدوم.
( )12محشود :يجتمع الناس حواليه.

(ّ )13ل عــابس وّل مفنــد :ل ــيس عــابس الوج ــه وّل مفنــد :ل ــيس منســوبا إل ــى الجهــل وقل ــة

العقل.

( )14انظر :الهجرة النبوية المباركة (ص  )106-104والهوامش منه ببعض تصرف.

( )15أســودة :جمــع قلــة لس ـواد وهــو الشــخص يــرى مــن بعيــد أســود ،الهج ـرة فــي الق ـرآن،
ص.344

( )16اْلكمة :هي الرابية )3( ... .الزج :الحديدة في أسفل الرمح.

( )18اْلزّلم :اْلقــداح التــي كانــت فــي الجاهليــة مكتــوب عليهــا اْلمــر ،والنهــي :افعــل وّل
تفعل.

( )19ساخت يدا فرسي :أي غاصت في اْلرض.

( )20عثان :أي دخان ،وجمعه عواثن على غير قياس ،النهاية (.)183/3
( )21فلم يرزآني :أي لم يأخذا مني شيئا )8( ... .أديم :قطعة من جلد.

( )23البخ ــاري ،كت ــاب مناق ــب اْلنص ــار ،رق ــم  )10( ... .3906التزب ــب ف ــي اإلنس ــان:
كثرة الشعر وطوله.

وكان مما اشتهر عند الناس من أمر سراقة ما ذكره ابـن عبـد البـر ،وابـن حجـر وغيرهمـا،

قال ابن عبد البر :روى سفيان بن عيينة عن أبـي موسـى عـن الحسـن ،أن رسـول هللا 
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قال لسراقة بن مالك« :كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟» قال :فلمـا أُتـى عمـر بسـواري
كســرى ومنطقتــه وتاجــه ،دعــا س ـراقة بــن مالــك فألبســه إياهــا ،وكــان س ـراقة رجــَل أزب()1

كثير شعر الساعدين ،وقال له :ارفع يديك فقال :هللا أكبر ،الحمد هلل الذي سـلبهما كسـرى
بن هرمز الذي كان يقول :أنا رب الناس ،وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابيـاًّ مـن

بني مدلج ،ورفع بها عمر صوته( ،)2ثم أركب سراقة ،وطيف به المدينة ،والناس حولـه،

وه ــو يرف ــع عقيرت ــه م ــرددا ق ــول الف ــاروق :هللا أكب ــر ،الحم ــد هللا ال ــذي س ــلبهما كس ــرى ب ــن
هرمز ،وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابياًّ من بني مدلج(.)3
ثامًنا :سبحان مقلب القلوب:

كــان س ـراقة فــي بدايــة أم ـره يريــد القــبض علــى رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،ويســلمه
لزعمــاء مكــة لينــال مائــة ناقــة ،وإذا بــاْلمور تنقلــب أرســا علــى عقــب ،ويصــبح يــرد الطلــب

عــن رســول هللا  فجعــل ّل يلقــى أحــدا مــن الطلــب إّل رده قــائَل :كفيــتم هــذا الوجــه ،فلمــا

اطمأن إلى أن النبي  وصل إلى المدينة المنورة ،جعل سراقة يقص ما كان مـن قصـته
وقصــة فرســه ،واشــتهر هــذا عنــه ،وتناقلتــه اْللســنة حتــى امــتألت بــه ن ـوادي مكــة ،فخــاف

ر ساء قريش أن يكون ذلك سببا إلسـَلم بعـض أهـل مكـة ،وكـان سـراقة أميـر بنـي مـدلج،

ورئيسهم فكتب أبو جهل إليهم:

بني مدلج إني أخاف سفيهكم  ...سراقة مستغو لنصر محمد

علــيكم بــه أّل يفــرق جمعكــم فيصــبح شــتى بعــد عــز وســؤدد  ...فيصــبح شــتى بعــد عــز
وسؤدد

فقال سراقة يرد على أبي جهل:

أبا حكم وهللا لو كنت شاهدا ْ ...لمر جوادي إذ تسول قوائمه

علمت ولم ت ْش ُكك بأن محمدا  ...رسول وبرهان فمن ذا يقاومه
فكف القوم عنه فإنني  ...أرى أمره يوما ستبدو معالمه
عليك ُ

ط ار مسالمه()4
بأمر تود الناس فيه بأسرهم  ...بأن جميع الناس ُ
تاسعاً :استقبال األنصار لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
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لمــا ســمع المســلمون بالمدينــة بمخــرج رســول هللا  مــن مكــة ،كــانوا يغــدون كــل غــداة إلــى

الحرة ،فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة ،فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا انتظـارهم ،فلمـا أووا
طــم( )5مــن آطــامهم ْلمــر ينظــر إليــه ،فبصــر
إلــى بيــوتهم أوفــى رجــل مــن يهــود علــى أُ ُ
برسـول هللا  وأصــحابه مبيضـين( )6يــزول بهــم السـراب( ،)7فلــم يملـك اليهــودي أن قــال

بــأعلى صــوته :ي ــا معاش ــر الع ــرب ه ــذا جــدكم( )8ال ــذي تنتظ ــرون ،فث ــار المس ــلمون إل ــى

الســَلح فتلقـوا رســول هللا  بظهــر الحـرة فعــدل بهــم ذات اليمــين حتــى نــزل بهــم فــي بنــي
عمرو بن عوف ،وذلك يـوم اّلثنـين( ،)9مـن شـهر ربيـع اْلول( )10فقـام أبـو بكـر للنـاس

وجلــس رســول هللا  صــامتا ،فطفــق مــن جــاء مــن اْلنصــار ،ممــن لــم يــر رســول هللا 

يحيــي أبــا بكــر ،حتــى أصــابت الشــمس رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،فأقبــل أبــو بكــر
حتــى ظلــل عليــه بردائــه ،فعــرف النــاس رســول هللا  عنــد ذلــك «فلبــث رســول هللا  فــي

بنــي عمــرو بــن عــوف بضــع عش ـرة ليلــة( ،)11وأُســس المســجد الــذي أســس علــى التقــوى
وصلى فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ثم ركب راحلته»(.)12

وبعــد أن أقــام رســول هللا  المــدة التــي مكثهــا بقبــاء ،وأراد أن يــدخل المدينــة «بعــث إلــى
اْلنصـ ــار فجـ ــاءوا إلـ ــى نبـ ــي هللا  وأبـ ــي بكـ ــر ،فسـ ــلموا عليهمـ ــا ،وقـ ــالوا :اركبـ ــا آمنـ ــين
مطاعين ،فركب نبي هللا  وأبو بكر وحفوا دونهما بالسَلح»(.)13

وعند وصوله  إلى المدينـة أخـذ أهـل المدينـة يقولـون« :جـاء نبـي هللا ،جـاء نبـي هللا 

فأشرفوا ينظرون ويقولون :جاء نبي هللا ،جاء نبي هللا» (.)14
__________

( )2انظر :الروض اْلنف ( ،)218/4الهجرة في القرآن ،ص.346

( )3انظــر :الســيرة النبويــة ْلبــي شــهبة ( )3( ... .)495/1انظــر :الســيرة النبويــة ْلبــي
شهبة (.)494/1

( )4أطم :كالحصن )5( ... .مبيضين :عليهم ثياب بيض.

( )7السراب :أي يزول بهم السراب عن النظر بسبب عروضهم له.
( )8جدكم :حظكم وصاحب دولتكم ،الذي تتوقعونه.
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( )9قال الحافظ بن حجر :هذا هو المعتمد وشذ من قال يوم الجمعة ،الفتح (.)544/7
( )10انظر :الهجرة في القرآن الكريم ،ص )4( ... .351نفس المصدر ،ص.352
( )12صحيح البخاري ،كتاب مناقب اْلنصار ،باب هجرة النبي (.)78 ،77/5

( )7، )13نفس المصدر رقم  )8( ... .3911الهجرة في القرآن الكريم ،ص .353

فكان يوم فرح وابتهاج لـم تـر المدينـة يومـا مثلـه ،ولـبس النـاس أحسـن مَلبسـهم كـأنهم فـي

يــوم عيــد ،ولقــد كــان ًّ
حقــا ي ـوم عيــد؛ ْلنــه اليــوم الــذي انتقــل فيــه اإلســَلم مــن ذلــك الحيــز
الضيق في مكة إلى رحابة اّلنطـَلق واّلنتشـار بهـذه البقعـة المباركـة المدينـة ،ومنهـا إلـى
سائر بقائع اْلرض .لقد أحـس أهـل المدينـة بالفضـل الـذي حبـاهم هللا بـه ،وبالشـرف الـذي

اختصهم به أيضا ،فقد صارت بلدتهم موطنا إليـواء رسـول هللا  وصـحابته المهـاجرين،
ثــم لنصـرة اإلســَلم كمــا أصــبحت موطنــا للنظــام اإلســَلمي العــام التفصــيلي بكــل مقوماتــه،

ولــذلك خــرج أهــل المدينــة يهللــون فــي فــرح وابتهــاج ،ويقولــون :يــا رســول هللا ،يــا محمــد ،يــا
رسول هللا(.)1

روى اإلمام مسلم بسنده قال« :عندما دخـل رسـول هللا  المدينـة ،صـعد الرجـال والنسـاء

فــوق البيــوت ،وتفــرق العلمــاء والخــدم فــي الطــرق ينــادون« :يــا محمـ ُـد ،يــا رســول هللا ،يــا
محمد ،يا رسول هللا»(.)2
وبعد هذا اّلستقبال الجماهيري العظيم الذي لم يرد مثلـه فـي تـاريخ اإلنسـانية سـار رسـول

هللا  حتى نزل في دار أبـي أيـوب اْلنصـاري  -رضـي هللا عنـه  -فعـن أنـس  -رضـي
هللا عنه  -في حديث الهجرة الطويل وفيه« :فأقبل يسير حتى نـزل جانـب دار أبـي أيـوب

فإنه ليحـدث أهلـه( )3إذ سـمع بـه عبـد هللا بـن سـَلم وهـو فـي نخـل ْلهلـه يختـرف( )4لهـم
فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيها ،فجاء وهي مع فسمع من نبـي هللا صـلى هللا عليـه
وسلم ،ثم رجع إلى أهله فقال نبـي هللا صـلى هللا عليـه وسـلم« :أي بيـوت أهلنـا( )5أقـرب»

فقـ ــال أبـ ــو أيـ ــوب :أنـ ــا يـ ــا نبـ ــي هللا ه ـ ــذه داري وهـ ــذا بـ ــابي ،قـ ــال« :فـ ــانطلق فهيـ ــئ لن ـ ــا
مقيَل( )7(»...)6ثم نزل رسول هللا  على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه.
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وبهــذا قــد تمــت هجرتــه  وهجــرة أصــحابه رضــي هللا عــنهم ،ولــم تنتــه الهج ـرة بأهــدافها
وغاياته ــا ،ب ــل ب ــدأت بع ــد وص ــول رس ــول هللا  س ــالما إل ــى المدين ــة ،وب ــدأ معه ــا رحل ــة

المتاعــب والمصــاعب والتحــديات ،فتغلــب عليهــا رســول هللا  للوصــول للمســتقبل البــاهر
لألمة ،والدولـة اإلسـَلمية ،التـي اسـتطاعت أن تصـنع حضـارة إنسـانية رائعـة ،علـى أسـس

من اإليمـان والتقـوى ،واإلحسـان والعـدل ،بعـد أن تغلبـت علـى أقـوى دولتـين كانتـا تحكمـان

في العالم ،وهما :دولة الفرس ودولة الروم(.)8

عاش اًر :فوائد ودروس وعبر:

 -1الصراع بين الحق والباطل :صراع قديم وممتد ،وهـو سـنة إلهيـة نافـذة قـال عـز وجـل:
ِ
ُخ ِر ُجـوا ِمـن ِدي ِ
ـارِهم ِبغ ْي ِـر حـق ِإّل أن يُقوُلـوا ربنـا هللاُ ول ْـوّل د ْف ُـع هللاِ النـاس ب ْعض ُـه ْم
( الـذين أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
نصرن هللاُ مـن
اسم هللاِ كِث ا
ير ولي ُ
بب ْعض ل ُهدم ْت صوام ُع وبيع وصلوات ومساج ُد ُي ْذك ُر فيها ُ
نص ُرهُ ِإن هللا لق ِوي ع ِزيز ) [الحج.]40 :
ي ُ
ولكن هذا الصراع معلوم العاقبة ( :كتب هللاُ ْل ْغِلبن أنا وُرُسِلي ِإن هللا ق ِوي
ع ِزيز ) [المجادلة.]21 :

 -2مكر خصوم الدعوة بالداعية :أمر مستمر متكرر ،سواء عـن طريـق الحـبس أو القتـل
أو النفي واإلخراج من اْلرض ،وعلى الداعية أن يلجأ إلى ربـه وأن يثـق بـه ويتوكـل عليـه
ويعلم أن المكر السيئ ّل يحيق إّل بأهله( ،)9كمـا قـال عـز وجـل ( :وِإ ْذ ي ْم ُك ُـر ِبـك ال ِـذين
كفروا ِلي ْثِبتُوك أو يْقُتُلوك أو ي ْخ ِرجوك ويم ُكرون ويم ُكر هللا وهللا خيـر اْلم ِ
ـاك ِرين ) [اْلنفـال:
ُ ُ
ْ ُ ُ ُ ُْ
ْ ُ
ْ ُ ُ
ْ

.]30

ومــن مكــر أهــل الباطــل وخصــوم الــدعوة اســتخدام ســَلح المــال إلغ ـراء النفــوس الضــعيفة
حيـا أو
للقضاء على الدعوة والدعاة ،ولذلك رصـدوا مائـة ناقـة لمـن يـأتي بأحـد المهـاجرين ًّ

ماديــا بــأوفر
ميتــا ،فتحــرك الطــامعون ومــنهم سـراقة ،الــذي عــاد بعــد هــذه المغــامرة الخاسـرة ًّ
ربح وأطيب رزق ،وهـو رزق اإليمـان ،وأخـذ يعمـي الطريـق عـن الطـامعين اآلخـرين الـذين
اجتهدوا في الطلب ،وهكذا يرد هللا عن أوليائه والدعاة( )10قال تعالىِ ( :إن ال ِذين كف ُـروا
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ي ْن ِفُقون أموالهم ِليصدوا عن سـِب ِ
يل هللاِ فس ُـي ِنفُقونها ثُـم ت ُكـو ُن عل ْـي ِه ْم ح ْسـرة ثُـم ُي ْغلُبـون وال ِـذين
ُ
ْ ُْ ُ
كف ُروا إلى جهنم ُي ْحش ُرون ) [اْلنفال.]36 :
__________

( )2مسلم ،كتاب الزهد والرقائق باب حديث الهجرة ،رقم .2009

( )3الض ــمير هن ــا للنب ــي ( ف ــتح الب ــاري ( )2( ... )251/7يخت ــرف :أي يحتبـ ـي م ــن

ثمارها ،انظر :النهاية ()24/2

( )5انظـ ــر :الهج ـ ـرة فـ ــي الق ـ ـرآن الك ـ ـريم ،ص )4( ... .354مقـ ــيَل :أي مكانـ ــا تقـ ــع فيـ ــه

القيلولة.

( )7البخاري ،كتاب مناقب اْلنصار ،باب هجرة النبي إلى المدينة (.)79/5
( )8انظر :الهجرة في القرآن الكريم ،ص )7( ... .355انظـر :الهجـرة النبويـة المباركـة،
ص.199

( )10انظر الهجرة النبوية المباركة ،ص... .200

 -3إن م ــن تأم ــل حادث ــة الهجـ ـرة ورأى دق ــة التخط ــيط فيه ــا ،ودق ــة اْلخ ــذ باْلس ــباب م ــن
ابتدائها إلى انتهائها ،ومن مقدماتها إلى ما جرى بعدها ،يدرك أن التخطيط

المســدد بــالوحي فــي حيــاة رســول هللا  كــان قائمــا ،وأن التخطــيط جــزء مــن الســنة النبويــة
وهو جزء من التكليف اإللهي في كل ما طولب به المسلم وأن الذين يميلون إلى العفوية،
بحجــة أن التخطــيط وإحكــام اْلمــور ليســا مــن الســنة أمثــال هـؤّلء مخطئــون ويجنــون علــى

أنفسهم وعلى المسلمين(.)1

فعندما حان وقت الهجرة للنبي  وشرع النبي  في التنفيذ نَلحظ اآلتي:

وجود التنظيم الدقيق للهجرة حتـى نجحـت ،رغـم مـا كـان يكتنفهـا مـن صـعاب وعقبـات،

وذلك أن كل أمر من أمور الهجرة كان مدروسا دراسة وافية ،فمثَل:

أ -جاء  إلى بيت أبي بكر في وقت شديد الحر -الوقت الذي ّل يخـرج فيـه أحـد -بـل

من عادته لم يكن يأتي فيه ،لماذا؟ حتى ّل يراه أحد.
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ب -إخفــاء شخصــيته  أثنــاء مجيئــه للصــديق ،وجــاء إلــى بيــت الصــديق متلثمــاْ ،لن
التلثم يقلل من إمكانية التعرف على معالم الوجه المتلثم(.)2

ج -أمر  أبا بكر أن ُي ِ
خرج م ْن عنده ،ولما تكلم لم يبين إّل اْلمر بـالهجرة دون تحديـد
اّلتجاه.
د  -وكان الخروج ليَل ومن باب خلفي في بيت أبي بكر(.)3

ه ـ -بلــغ اّلحتيــاط مــداه ،باتخــاذ طــرق غيــر مألوفــة للقــوم ،واّلســتعانة بــذلك بخبيــر يعــرف
مسالك البادية ومسارب الصحراء ،ولو كان ذلك الخبير مشركا ما دام على خلـق ور ازنـة،

وفيـ ــه دليـ ــل علـ ــى أن الرسـ ــول  كـ ــان ّل يحجـ ــم عـ ــن اّلسـ ــتعانة بـ ــالخبرات مهمـ ــا يكـ ــن
مصدرها(.)4

انتق ـ ــاء شخص ـ ــيات عاقل ـ ــة لتق ـ ــوم بالمعاون ـ ــة ف ـ ــي ش ـ ــؤون الهجـ ـ ـرة ،ويَلح ـ ــظ أن ه ـ ــذه

الشخصــيات كلهــا تت ـرابط بربــاط الق اربــة ،أو بربــاط العمــل الواحــد ،ممــا يجعــل مــن ه ـؤّلء

اْلفراد وحدة متعاونة على تحقيق الهدف الكبير.

وضــع كــل فــرد مــن أف ـراد هــذه اْلس ـرة ف ـي عملــه المناســب ،الــذي يجيــد القيــام بــه علــى

أحسن وجه ليكون أقدر على أدائه والنهوض بتبعاته.

فكرة نوم علي بن أبي طالـب مكـان الرسـول ،فكـرة ناجحـة ،قـد ضـللت القـوم وخـدعتهم،

وصرفتهم عن الرسول  حتى خرج في جـنح الليـل تحرسـه عنايـة هللا وهـم نـائمون ،ولقـد

ظلت أبصارهم معلقة بعد اليقظـة بمضـجع الرسـول  فمـا كـانوا يشـكون فـي أنـه مـا يـزال
نائما ،مسجى في بردته في حين النائم هو علي بن أبي طالب  -رضي هللا عنه .-

ونرى احتياجات الرحلة قد دبرت تدبي ار محكما:

ويســلم الودائــع
أ -علــي  -:رضــي هللا عنــه  -ينــام فــي ف ـراق الرســول  ليخــدع القــومُ ،
ويلحق بالرسول.

ب -وعبد هللا بن أبي بكر :صاحب المخابرات الصادق ،وكاشف تحركات العدو.

ج ـ -وأســماء ذات النطــاقين :حاملــة التمــوين مــن مكــة إلــى الغــار ،وســط جنــون المشــركين
بحثا عن محمد  ليقتلوه.
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د -وعامر بن فهيرة :الراعي البسيط الذي قدم اللحم واللبن إلى صاحبي الغار ،وبدد آثار
أقــدام المســيرة التاريخيــة بأغنامــه ،كــيَل يتفرســها القــوم ،لقــد كــان هــذا ال ارعــي يقــوم بــدور

اإلمداد والتموين.

هـ -وعبد هللا بن أريقط :دليل الهجرة اْلمين ،وخبير الصـحراء البصـير ،ينتظـر فـي يقظـة
إشارة البدء من الرسول ،ليأخذ الركب طريقه من الغار إلى يثرب.

فهذا تـدبير لألمـور علـى نحـو ارئـع دقيـق ،واحتيـاط للظـروف بأسـلوب حكـيم ،ووضـع لكـل
شــخص مــن أشــخاص الهج ـرة فــي مكانــه المناســب ،وســد لجميــع الثغ ـرات ،وتغطيــة بديعــة
لك ــل مطال ــب الرحل ــة ،واقتص ــار عل ــى الع ــدد ال ــَلزم م ــن اْلش ــخاص م ــن غي ــر زي ــادة وّل

إسراف.

لقــد أخــذ الرســول  باْلســباب المعقولــة أخــذا قوًّيــا حســب اســتطاعته وقدرتــه ..ومــن ثــم
باتت عناية هللا متوقعة(.)5

 -4اْلخذ باْلسباب أمر ضروري:

إن اتخاذ اْلسباب أمر ضروري وواجب ،ولكن ّل يعني ذلك دائمـا حصـول النتيجـة ،ذلـك
ْلن هذا أمر يتعلق بأمر هللا ،ومشيئته ومن هنـا كـان التوكـل أمـ ار ضـرورياًّ وهـو مـن بـاب

استكمال اتخاذ اْلسباب.

إن رســول هللا  أعــد كــل اْلســباب ،واتخــذ كــل الوســائل ولكنــه فــي الوقــت نفســه مــع هللا،
يدعوه ويستنصره أن يكلل سعيه بالنجاح ،وهنـا يسـتجاب الـدعاء ،وينصـرف القـوم بعـد أن

وقفوا على باب الغار ،وتسيخ فرس سراقة في اْلرض ويكلل العمل بالنجاح(.)6

 -5اإليمان بالمعجزات الحسية:
__________

( )1انظر :اْلساس في السنة ،سعيد حوى (.)357/1

( )2انظر :في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحيطة ،ص.141

( )3انظر :معين السيرة ،ص )5( ... .147انظر :الهجرة في القرآن الكريم ،ص.361
( )5انظر :أضواء على الهجرة ،لتوفيق محمد ،ص.397 :393
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( )6انظر :مـن معـين السـيرة ،ص )2،3( ... .148انظـر :المسـتفاد مـن قصـص القـرآن
(.)108/2

وفي هجرة النبي  وقعـت معجـزات حسـية ،وهـي دّلئـل ملموسـة علـى حفـظ هللا ورعايتـه

لرســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،ومــن ذلــك -علــى مــا روي -نســيج العنكبــوت علــى فــم

الغار ،ومنها ما جرى لرسول هللا  مع أم معبد ،وما جرى له مع سراقة ووعـده إيـاه بـأن
يلــبس سـواري كســرى ،فعلــى الــدعاة أّل يتنصــلوا مــن هــذه الخـوارق ،بــل يــذكروها مــا دامــت
ثابتــة بالســنة النبويــة علــى أن ينبه ـوا النــاس علــى أن هــذه الخ ـوارق هــي مــن جملــة دّلئــل

نبوته ورسالته عليه السَلم(.)1

 -6جواز اّلستعانة بالكافر المأمون:

ويجوز للدعاة أن يستعينوا بمن ّل يؤمن بدعوتهم ،ما داموا يثقون بهم ويأتمنونهم على ما

يســتعينون بــه معهــم ،فقــد رأينــا أن النبــي  وأبــا بكــر اســتأج ار مشــركا ليــدلهم علــى طريــق

الهجرة ودفعا إليـه راحلتيهمـا وواعـده عنـد غـار ثـور ،وهـذه أمـور خطيـرة أطلعـاه عليهـا ،وّل

شك أن النبي  وأبا بكر وثقا بـه وأمنـاه ،ممـا يـدل علـى أن الكـافر أو العاصـي أو غيـر

المنتســب إلــى الــدعاة ،قــد يوجــد عنــد ه ـؤّلء مــا يســتدعي وثــوق الــدعاة بهــم ،كــأن ت ـربطهم

رابطــة الق اربــة ،أو المعرفــة القديمــة أو الج ـوار ،أو عمــل معــروف ،كــان قــد قدمــه الداعيــة

لهــم ،أو ْلن ه ـؤّلء عنــدهم نــوع جيــد مــن اْلخــَلق اْلساســية ،مثــل اْلمانــة وحــب عمــل
الخيــر إلــى غيــر ذلــك مــن اْلســباب ،والمســألة تقديريــة يتــرك تقــديرها إلــى فطنــة الــداعي

ومعرفته بالشخص(.)2

 -7دور المرأة في الهجرة:

وقد لمعت في سماء الهجرة أسماء كثيرة كـان لهـا فضـل كبيـر ونصـيب وافـر مـن الجهـاد:

منهــا عائشــة بنــت أبــي بكــر الصــديق التــي حفظــت لنــا القصــة ووعتهــا وبلغتهــا لألمــة ،وأم
سلمة المهـاجرة الصـبور ،وأسـماء ذات النطـاقين( )3التـي سـاهمت فـي تمـوين الرسـول 

وصــاحبه فــي الغــار بالمــاء والغــذاء ،وكيــف تحملــت اْلذى فــي ســبيل هللا؟ فقــد حــدثتنا عــن

ذلك فقالت« :لما خرج رسول هللا  وأبو بكر  -رضي هللا عنـه  -أتانـا نفـر مـن قـريش،
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فيهم أبو جهـل بـن هشـام ،فوقفـوا علـى بـاب أبـي بكـر ،فخرجـت إلـيهم فقـالوا :أيـن أبـوك يـا

بنــت أبــي بكــر؟ قالــت :قلــتّ :ل أدري وهللا أيــن أبــي؟ قالــت :فرفــع أبــو جهــل يــده ،وكــان

فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي قالت :ثم انصرفوا.)4( »...

فهذا درس من أسماء رضي هللا عنها تعلمـه لنسـاء المسـلمين جـيَل بعـد جيـل كيـف تخفـي
أسرار المسلمين عن اْلعداء ،وكيـف تقـف صـامدة شـامخة أمـام قـوى البغـي والظلـم! وأمـا

درسها الثاني البليغ ،فعندما دخل عليها جـدها أبـو قحافـة ،وقـد ذهـب بصـره ،فقـال« :وهللا

إنــي ْلراه قــد فجعكــم بمالــه مــع نفســه» ،قالــت« :كــَل يــا أبــت ،ضــع يــدك علــى هــذا المــال،

قالت« :فوضع يده عليه» ،فقالّ« :ل بأس ،إذا كان ترك الكـم هـذا فقـد أحسـن ،وفـي هـذا
بَلغ لكم»« ،قالت:وّل وهللا ما ترك لنا شيئا ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك»(.)5

وبهــذه الفطنــة والحكمــة ســترت أســماء أباهــا ،وســكنت قلــب جــدها الض ـرير ،مــن غيــر أن
تكذب ،فإن أباها قد ترك لهم ًّ
حقا هذه اْلحجار التي كومتها لتطمئن لها نفس الشـيخ ،إّل

أنه قد ترك لهم معها إيمانا بـاهلل ّل تزلزلـه الجبـال ،وّل تحركـه العواصـف الهـوج ،وّل يتـأثر

بقلة أو كثرة في المال ،وورثهم يقينا وثقة به ّل حـد لهـا ،وغـرس فـيهم همـة تتعلـق بمعـالي
اْلمــور ،وّل تلتفــت إلــى ســفافها فضــرب بهــم للبيــت المســلم مثــاّل عــز أن يتكــرر ،وقــل أن

يوجد نظيره.

لقــد ضـربت أســماء رضــي هللا عنهــا بهــذه المواقــف لنســاء وبنــات المســلمين مــثَلُ ،هــن فــي
أمس الحاجة إلى اّلقتداء به ،والنسج على منواله.
وظلت أسماء مع أخواتها في مكة ّل تشكو ضيقا ،وّل تظهر حاجة ،حتى بعث

النبــي  زيــد بــن حارثــة وأبــا ارفــع م ـوّله ،وأعطاهمــا بعي ـرين وخمســمائة درهــم إلــى مكــة،
فقــدما عليــه بفاطمــة وأم كلثــوم ابنتيــه ،وســوده بنــت زمعــة زوجــه ،وأســامة بــن زيــد ،وأمــه
بركة ،المكناة بأم أيمـن ،وخـرج معهمـا عبـد هللا بـن أبـي بكـر بعيـال أبـي بكـر فـيهم عائشـة

وأسماء ،فقدموا المدينة فأنزلهم في بيت حارثة بن النعمان(.)6

 -8أمانات المشركين عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
__________
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( )3انظر :الهجرة النبوية المباركة ،ص.206
( )4انظر :الهجرة النبوية المباركة ،ص.126

( )5انظر :السيرة النبوية ّلبن هشام ( )102/2إسناده صحيح.
( )6انظر :الهجرة النبوية المباركة ،ص.128

في إيداع المشركين ودائعهـم عنـد رسـول هللا  مـع محـاربتهم لـه ،وتصـميمهم علـى قتلـه،

دلي ــل ب ــاهر عل ــى تناقض ــهم العجي ــب ،ال ــذي ك ــانوا واقع ــين في ــه ،فف ــي الوق ــت ال ــذي ك ــانوا

يكذبونه ويزعمون أنه ساحر ،أو مجنون أو كذاب ،لم يكونوا يجدون فيمن حولهم من هـو
خيــر منــه أمانــة وصــدقا فكــانوا ّل يضــعون ح ـوائجهم وّل أم ـوالهم التــي يخــافون عليهــا إّل

عنــده ،وهــذا يــدل علــى أن كف ـرانهم لــم يكــن بســبب الشــك لــديهم فــي صــدقه ،وإنمــا بســبب
تكب ــرهم واس ــتعَلئهم عل ــى الح ــق ،ال ــذي ج ــاء ب ــه ،وخوف ــا علـ ـى زع ــامتهم وطغي ــانهم(،)1
وصدق هللا العظيم ( :ق ْد ن ْعل ُم ِإن ُه لي ْح ُزُنك ال ِذي يُقوُلـون فـِإن ُه ْم ّل ُيك ِـذُبونك ول ِكـن الظ ِـال ِمين
ِبآي ِ
ات هللاِ ي ْجح ُدون ) [اْلنعام.]33 :
وفي أمر الرسول  لعلي  -رضي هللا عنه  -بتأديـة هـذه اْلمانـات ْلصـحابها فـي مكـة
رغــم هــذه الظــروف الشــديدة التــي كــان مــن المفــروض أن يكتنفهــا اّلضــطراب ،بحيــث ّل
يتجه التفكير إّل إلى إنجاح خطة هجرته فقط ،رغـم ذلـك فـإن الرسـول  مـا كـان لينسـى

أو ينشــغل عــن رد اْلمانــات إلــى أهلهــا ،حتــى ولــو كــان فــي أصــعب الظــروف التــي تنســي

اإلنسان نفسه فضَل عن غيره(.)2
 -9الراحلة بالثمن:

لــم يقبــل رســول هللا  أن يركــب الراحلــة حتــى أخــذها بثمنهــا مــن أبــي بكــر  -رضــي هللا

عنــه  ،-واســتقر الــثمن دينــا بذمتــه ،وهــذا درس واضــح بــأن حملــة الــدعوة مــا ينبغــي أن

يكونوا عالة على أحد في وقت من اْلوقات ،فهم مصدر العطاء في كل شـيء .إن يـدهم

إن ل ــم تك ــن العلي ــا ،فل ــن تك ــون الس ــفلى ،وهك ــذا يص ــر علي ــه الس ــَلم أن يأخ ــذها ب ــالثمن،
وسلوكه ذلـك هـو الترجمـة الحقـة لقولـه تعـالى ( :ومـا أ ْسـأُل ُك ْم عل ْي ِـه ِم ْـن أ ْجـر ِإ ْن أ ْج ِـري ِإّل
على ر ِب اْلعال ِمين ) [الشعراء.]109 :
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إن الذين يحملون العقيدة واإليمان ،ويبشرون بهمـا مـا ينبغـي أن تمتـد أيـديهم إلـى أحـد إّل
هللا؛ ْلن هذا يتناقض مع ما يدعون إليه ،وقد توعـد النـاس أن يعـوا لغـة الحـال ْلنهـا أبلـغ

من لغة المقـال ،ومـا تـأخر المسـلمون ،وأصـابهم مـا أصـابهم مـن الهـوان إّل يـوم أصـبحت

وســائل الــدعوة والعــاملين بهــا خاضــعة للغــة المــادة ،ينتظــر الواحــد مــنهم مرتبــه ،ويومهــا
تحول العمل إلى عمل مادي فقد الروح والحيوية ،وأصبح اْلئمة موظفين.

إن الصــوت ال ــذي ينبع ــث م ــن حنجـ ـرة وراءه ــا الخــوف م ــن هللا واْلمــل ف ــي رضــاه ،غي ــر
الصــوت الــذي ينبعــث ليتلقــى د ارهــم معــدودة ،فــإذا توقفــت توقــف الصــوت ،وقــديما قــالوا:

ليست النائحة كالثكلى ،ولهذا قل التأثير ،وبعد الناس عن جادة الصواب(.)3
 -10الداعية يعف عن أموال الناس:

لمــا عفــا النبــي  عــن س ـراقة عــرض عليــه س ـراقة المســاعدة فقــال :وهــذه كنانتيفخــذ منهــا
سـهما فإنـك ســتمر بـإبلي وغنمـي فــي موضـع كـذا وكــذا فخـذ منهـا حاجتــك فقـال رســول هللا

صلى هللا عليه وسلمّ« :ل حاجة لي فيها»(.)4

فحين يزهـد الـدعاة فيمـا عنـد النـاس يحـبهم النـاس ،وحـين يطمعـون فـي أمـوال النـاس ينفـر

الناس عنهم ،وهذا درس بليغ للدعاة إلى هللا تعالى(.)5

 -11الجندية الرفيعة والبكاء من الفرح:

تظهــر أثــر التربيــة النبويــة فــي جنديــة أبــي بكــر الصــديق وعلــي بــن أبــي طالــب رضــي هللا
عنهما ،فأبو بكـر  -رضـي هللا عنـه  -عنـدما أراد أن يهـاجر إلـى المدينـة وقـال لـه رسـول
هللا صــلى هللا عليــه وســلمّ« :ل تعجــل لعــل هللا يجعــل لــك صــاحبا» فقــد بــدأ فــي اإلعــداد

والتخطــيط للهج ـرة «فابتــاع راحلتــين واحتبســهما فــي داره يعلفهمــا إعــدادا لــذلك ،وفــي روايــة

البخاري« ،وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر -وهو الخـبط -أربعـة أشـهر» ،لقـد كـان
يدرك بثاقب بصـره  -رضـي هللا عنـه  ،-وهـو الـذي تربـى ليكـون قائـدا ،أن لحظـة الهجـرة

صــعبة قــد تــأتي فجــأة؛ ولــذلك هيــأ وســيلة الهج ـرة ،ورتــب تموينهــا ،وســخر أس ـرته لخدمــة

النب ــي ص ــلى هللا علي ــه وســلم ،وعن ــدما ج ــاء رس ــول هللا  وأخبـ ـره أن هللا ق ــد أذن ل ــه ف ــي
الخــروج والهج ـرة ،بكــى مــن شــدة الفــرح ،وتقــول عائشــة رضــي هللا عنهــا فــي هــذا الشــأن:
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«ف هللا ما شـعرت قـط قبـل ذلـك اليـوم أن أحـدا يبكـي مـن الفـرح حتـى أريـت أبـا بكـر يبكـي

يومئذ» ،إنها قمة الفرح البشري أن يتحول الفرح إلى بكاء.
__________

( )1انظ ــر :فق ــه الس ــيرة للب ــوطي ،ص )2( ... .193انظ ــر :الهجـ ـرة ف ــي القـ ـرآن الكـ ـريم،
ص.364

( )3انظر :معين السيرة ،ص... .149 ،148

( )4المسند ( )3/1تحقيق أحمد محمد شاكر )2( ... .انظر :في ظـَلل الهجـرة النبويـة،
ص.58

فالص ــديق  -رض ــي هللا عن ــه  -يعل ــم أن معن ــى ه ــذه الص ــحبة ،أن ــه سـ ـيكون وح ــده برفق ــة
رسـول رب العــالمين بضــعة عشـرة يومــا علــى اْلقـل وهــو الــذي ســيقدم حياتــه لســيده وقائــده

وحبيبـه المصــطفى صــلى هللا عليـه وســلم ،فــأي فـوز فــي هــذا الوجـود يفــوق هــذا الفــوز :أن
يتفرد الصـديق وحـده مـن دون أهـل اْلرض ،ومـن دون الصـحب جميعـا برفقـة سـيد الخلـق

وصــحبته كــل هــذه المــدة( )1وتظهــر معــاني الحــب فــي هللا فــي خــوف أبــي بكــر وهــو فــي
الغــار مــن أن يراهمــا المشــركون ،ليكــون الصــديق مــثَل لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه جنــدي

الدعوة الصادق ،مع قائده اْلمين ،حين يحدق به الخطر من خوف وإشـفاق علـى حياتـه،

فما كان أبو بكر ساعتئذ بالذي يخشى على نفسه الموت ،ولو كان كذلك لما رافق رسول

هللا  في هذه الهجرة الخطيـرة ،وهـو يعلـم أن أقـل ج ازئـه القتـل إن أمسـكه المشـركون مـع

رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،ولكنــه كــان يخشــى علــى حيــاة الرســول الكـريم صــلى هللا

عليه وسلم ،وعلى مستقبل اإلسَلم إن وقع الرسول  في قبضـة المشـركين( ،)2ويظهـر

الحــس اْلمنــي الرفيــع للصــديق فــي هجرتــه مــع النبــي  فــي مواقــف كثي ـرة منهــا ،حــين
أجــاب الســائل :مــن هــذا الرجــل الــذي بــين يــديك؟ فقــال :هــذا هــاد يهــديني الســبيل ،فظــن

السائل بأن الصديق يقصد الطريق ،وإنما كان يقصد سبيل الخيـر ،وهـذا يـدل علـى حسـن
ار من الحرج أو الكذب(،)3؛ ْلن الهجـرة كانـت سـ اًّر وقـد
استخدام أبي بكر للمعاريض ،فر ا

أقـره الرســول  علــى ذلــك( ،)4وفــي موقــف علــي بــن أبــي طالــب مثــال للجنــدي الصــادق
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المخلص لدعوة اإلسَلم ،حيث فدى قائده بحياته ،ففي سَلمة القائـد سـَلمة للـدعوة ،وفـي

هَلكــه خــذّلنها ووهنهــا ،فمــا فعلــه علــي  -رضــي هللا عنــه  -ليلـة الهجـرة مــن بياتــه علــى
فـراق الرســول صــلى هللا عليــه وســلم ،إذ كــان مـن المحتمــل أن تهــوي ســيوف فتيــان قـريش
علــى رأس علــي  -رضــي هللا عنــه  ،-ولكــن علي ـاًّ  -رضــي هللا عنــه  -لــم يبــال بــذلك،

فحسبه أن يسلم رسول هللا  نبي اْلمة وقائد الدعوة(.)5
 -12فن قيادة اْلرواح ،وفن التعامل مع النفوس:

يظهــر الحــب العميــق الــذي ســيطر علــى قلــب أبــي بكــر لرســول هللا  فــي الهج ـرة ،كمــا

يظهـر حــب ســائر الصــحابة أجمعـين فــي ســيرة الحبيــب المصـطفى صــلى هللا عليــه وســلم.
وهــذا الحــب الربــاني كــان نابعــا مــن القلــب ،وبــإخَلص ،لــم يكــن حــب نفــاق ،أو نابعــا مــن

مصــلحة دنيويــة ،أو رغبــة فــي منفعــة أو رهبــة لمكــروه قــد يقــع ،ومــن أســباب هــذا الحــب
لرســول هللا  صــفاته القياديــة الرشــيدة ،فهــو يســهر لينــاموا ،ويتعــب ليســتريحوا ،ويجــوع

ليشبعوا ،كان يفرح لفرحهم ويحزن لحـزنهم ،فمـن سـلك سـنن الرسـول  مـع صـحابته فـي
حياته الخاصة والعامة ،وشارك الناس في أفراحهم وأتـراحهم وكـان عملـه لوجـه هللا أصـابه

شيء من هذا الحب إن كان من الزعماء أو القادة أو المسؤولين في أمة اإلسَلم(.)6

إن القي ــادة الص ــحيحة ه ــي الت ــي تس ــتطيع أن تق ــود اْلرواح قب ــل ك ــل ش ــيء وتس ــتطيع أن
تتعامــل مــع النفــوس قبــل غيرهــا ،وعلــى قــدر إحســان القيــادة يكــون إحســان الجنــود ،وعلــى

ق ــدر البـ ـذل م ــن القي ــادة يك ــون الح ــب م ــن الجن ــود ،فق ــد ك ــان  رحيم ــا وش ــفوقا بجن ــوده
وأتباعــه ،فهــو لــم يهــاجر إّل بعــد أن هــاجر معظــم أصــحابه ،ولــم يبــق إّل المستضــعفون

والمفتونون ومن كانت له مهمات خاصة بالهجرة(.)7

 -13وفي الطريق أسلم بريدة اْلسلمي  -رضي هللا عنه  -في ركب من قومه:
__________

( )1انظ ـ ــر :التربي ـ ــة القيادي ـ ــة ( )4( ... .)192 ،191/2الس ـ ــيرة النبوي ـ ــة دروس وعب ـ ــر

للسباعي ،ص.71
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( )3انظـ ــر :الهج ـ ـرة النبويـ ــة المباركـ ــة ،ص )2( ... .204انظـ ــر :السـ ــيرة النبويـ ــة ْلبـ ــي

فارس ،ص.254

( )5انظر :السيرة النبوية للسباعي ،ص )4( ... .68انظر :الهجرة النبويـة ْلبـي فـارس،
ص.54

( )7انظر :الهجرة النبوية المباركة ،ص.205

إن المسلم الذي تغلغلت الدعوة في شغاف قلبه ّل يفتر لحظة واحدة عن دعوة الناس إلى
دين هللا تعالى ،مهما كانت الظروف قاسـية واْلحـوال مضـطربة ،واْلمـن مفقـود بـل ينتهـز

كــل فرصــة مناســبة لتبليــغ دعــوة هللا تعــالى ،هــذا نبــي هللا تعــالى يوســف -عليــه الســَلم-

حينما زج به في السجن ظلما ،واجتمع بالسجناء في السجن ،فلم يندب حظه ،ولـم تشـغله

هــذه الحيــاة المظلمــة عــن دعــوة التوحيــد وتبليغهــا للنــاس ومحاربــة الشــرك وعبــادة غيــر هللا
يكما طعـام تُْرزق ِان ِـه ِإّل نبأْتُ ُكمـا ِبتأ ِْو ِيل ِـه قْبـل
والخضوع ْلي مخلوق قال تعالى ( :قال ّل يأِْت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت ِملــة قـ ْـوم ّل ُي ْؤ ِمُنــون ِبــاهللِ و ُهـ ْـم ِبــاآل ِخرِة ُهـ ْـم
أن يأْتي ُكمــا ذل ُكمــا ممــا علمنــي رِبــي ِإنــي ترْكـ ُ
ـائي ِإبــر ِ
ـافرون صــدق هللا العظــيم واتبعــت ِملــة آبـ ِ
ِ
اهيم وِإ ْســحاق وي ْعُقــوب مــا كــان لنــا أن
ْ ُ
ْ
كـ ُ
ِ
ِ ِ
اس ول ِكن أ ْكثـر الن ِ
ض ِل هللاِ عل ْينا وعلى الن ِ
ـاس ّل ي ْش ُـك ُرون
ن ْش ِرك ِباهلل من ش ْيء ذِلك من ف ْ
احبي ِ
السج ِن أأرباب متف ِرُقون خير أ ِم هللا اْلو ِ
صدق هللا العظيم يا ص ِ
اح ُد اْلقه ُار صـدق هللا
ْ
ْ ْ
ُ
ْ
العظيم ما ت ْعُب ُدون ِمن ُدوِن ِه ِإّل أ ْسماء سم ْيتُ ُموها أ ْنتُ ْم وآبا ُ ُكم ما أ ْنـزل هللاُ ِبهـا ِمـن ُسـْلطان
ِ
ِ
ِ
ين اْلقـ ِـيم ول ِكــن أ ْكثــر النـ ِ
ـاس ّل ي ْعل ُمــون )
ِإ ِن اْل ُح ْكـ ُـم ِإّل هلل أمــر أّل ت ْعُبـ ُـدوا ِإّل ِإيــاهُ ذلــك الــد ُ
ُ
[يوسف.]40-37 :

وسورة يوسف عليه السَلم مكية ،وقد أمر هللا تعالى رسوله محمـد  أن يقتـدي باْلنبيـاء

والمرسلين في دعوته إلى هللا؛ ولذلك نجده  في هجرته من مكة إلى المدينـة ،وقـد كـان

مطاردا من المشركين قد أهدروا دمه وأغروا المجرمين منهم باْلموال الـوفيرة ،ليـأتوا ب أرسـه
حيــا أو ميتــا ،ومــع هــذا فلــم يــنس مهمتــه ورســالته ،فقــد لقــي  فــي طريقــه رجــَل يقــال لــه

بريدة بن الحصيب اْلسلمي  -رضي هللا عنه  -في ركب من قومه فدعاهم إلى اإلسـَلم

فآمنوا وأسلموا(.)1
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وذكر ابن حجر العسقَلني رحمـه هللا« :أن النبـي  فـي طريـق هجرتـه إلـى المدينـة لقـي
بريــدة بــن الحصــيب بــن عبــد هللا بــن الحــارث اْلســلمي ،فــدعاه إلــى اإلســَلم ،وقــد غـ از مــع

الرسول  ست عشرة( )2غـزوة ،وأصـبح بريـدة بعـد ذلـك مـن الـدعاة إلـى اإلسـَلم ،وفـتح

هللا لقومـه -أ ْســلم -علـى يديــه أبـواب الهدايــة ،وانــدفعوا إلـى اإلســَلم وفـازوا بالوســام النبــوي
الذي نتعلم منه منهجا فريدا في فقه النفوس قال صلى هللا عليه وسلم« :أسلم سالمها هللا،
وغفار غفر هللا لها ،أما وإني لم أقلها ،ولكن قالها هللا عز وجل»(.)3

 -14وفي طريق الهجرة أسلم لصان على يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
كان في طريقه  بالقرب من المدينة ِلصان من أسلم يقال لهما المهانان ،فقصـدهما 

وعرض عليهما اإلسَلم فأسلما ،ثم سألهما عن أسمائهما فقاّل نحن المهانان ،فقـال« :بـل

أنتمــا المكرمــان» وأمرهمــا أن يقــدما عليــه المدينــة( )4وفــي هــذا الخبــر يظهــر اهتمامــه 

بالــدعوة إلــى هللا حيـث اغتــنم فرصــة فــي طريقــه ودعــا اللصــين إلــى اإلســَلم فأســلما ،وفــي
إســَلم هــذين اللصــين مــع مــا ألفــاه مــن حيــاة الــبطش والســلب والنهــب ،دليــل علــى ســرعة

إقبــال النفــوس علــى اتبــاع الحــق ،إذا وجــد مــن يمثلــه بصــدق وإخــَلص ،وتجــردت نفــس

الســامع مــن الهــوى المنحــرف ،وفــي اهتمــام الرســول  بتغييــر اسـمي هــذين اللصــين مــن

المهــانين ،إلــى المكــرمين دليــل علــى اهتمامــه  بســمعة المســلمين ،ومراعاتــه مشــاعرهم
إكراما لهم ورفعا لمعنوياتهم.

وإن فـي رفـع معنويـة اإلنسـان تقويــة لشخصـيته ودفعـا لـه إلـى اْلمــام ليبـذل كـل طاقتـه فــي

سبيل الخير والفَلح(.)5

 -15الزبير وطلحة رضي هللا عنهما ولقا هما برسول هللا  في طريق الهجرة:

ومما وقع في الطريق إلى المدينة أنـه  لقـي الزبيـر بـن العـوام ،فـي ركـب مـن المسـلمين

كــانوا تجــا ار قــافلين مــن الشــام ،فكســى الزبيــر رســول هللا  وأبــا بكــر ثيابــا بيضــاء ،رواه

البخــاري( ،)6وكــذا روى أصــحاب الســير أن طلحــة بــن عبيــد هللا لقيهمــا أيضــا وهــو عائــد
من الشام وكساهما بعض الثياب(.)7

 -16أهمية العقيدة والدين في إزالة العداوة والضغائن:
382
This file was downloaded from QuranicThought.com

__________

( )1انظر :الهجرة النبوية ْلبي فارس ،ص .59شرح المواهب (.)405/1
( )2انظر :اإلصابة.)146/1( ،

( )3صـ ــحيح الجـ ــامع الصـ ــغير ( )328/1رقـ ــم  )4( ... .986الفـ ــتح الربـ ــاني للسـ ــاعتي
(.)289/20

( )5انظــر :التــاريخ اإلســَلمي للحميــدي ( )2( ... .)178/3انظــر الســيرة النبويــة ْلبــي

شهبة.)495/1( ،

( )7المصدر السابق )495/1( ،صحيح السيرة النبوية ،ص.181

إن العقي ــدة الص ــحيحة الس ــليمة وال ــدين اإلس ــَلمي العظ ــيم لهم ــا أهمي ــة كب ــرى ف ــي إ ازل ــة

العداوات والضغائن ،وفي التـأليف بـين القلـوب واْلرواح ،وهـو دور ّل يمكـن لغيـر العقيـدة
الصحيحة أن تقوم به ،وها قد رأينا كيف جمعت العقيـدة اإلسـَلمية بـين اْلوس والخـزرج،

وأزالت آثار معارك استمرت عقودا من الزمن ،وأغلقت ملف ثارات كثيرة فـي مـدة قصـيرة،

بمجــرد التمســك بهــا والمبايعــة عليهــا ،وق ــد رأينــا م ــا فعلتــه العقيــدة فــي نفــوس اْلنص ــار،
فاستقبلوا المهاجرين بصدور مفتوحة ،وتآخوا معهم في مثالية نادرةّ ،ل تزال مثـار الدهشـة
ومضرب المثل ،وّل توجد في الدنيا فكرة أو شعار آخر ،فعـل مثلمـا فعلـت عقيـدة اإلسـَلم

الصافية في النفوس.

ومن هنا ندرك السر في سـعي اْلعـداء الـدائب إلـى إضـعاف هـذه العقيـدة ،وتقليـل تأثيرهـا
في نفوس المسلمين ،وانـدفاعهم المسـتمر نحـو تزكيـة النعـرات العصـبية والوطنيـة والقوميـة

وغيرها ،وتقديمها كبديل للعقيدة الصحيحة(.)1

 -17فرحة المهاجرين واْلنصار بوصول النبي صلى هللا عليه وسلم:

كان ــت فرح ــة المـ ـؤمنين م ــن س ــكان يث ــرب م ــن أنص ــار ومه ــاجرين بق ــدوم رس ــول هللا 
ووصــوله إلــيهم ســالما ،فرحــة أخرجــت النســاء مــن بيــوتهن والوّلئــد ،وحملــت الرجــال علــى
تــرك أعمــالهم ،وكــان موقــف يهــود المدينــة موقــف المشــارك لســكانها فــي الفرحــة ظــاه ار،

والمتـألم مـن منافسـة الزعامـة الجديـدة باطنـا ،أمــا فرحـة المـؤمنين بلقـاء رسـولهم فـَل عجــب
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فيها ،وهو الذي أنقذهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ،وأما
موقف اليهود فَل غرابة فيه ،وهم الذين عرفوا بالملق والنفاق للمجتمع الذي فقدوا السيطرة

عليــه ،وبــالغيظ والحقــد اْلســود ممــن يســلبهم زعــامتهم علــى الشــعوب ،ويحــول بيــنهم وبــين
س ــلب أمواله ــا باس ــم الق ــروض ،وس ــفك دمائه ــا باس ــم النص ــح والمش ــورة ،وم ــا زال اليه ــود

يحقــدون علــى كــل مــن يخلــص الشــعوب مــن ســيطرتهم ،وينتهــون مــن الحقــد إلــى الــدس

والمؤامرات ثم إلى اّلغتيال إن استطاعوا ،ذلك دينهم ،وتلك جبلتهم(.)2

ويس ــتفاد م ــن اس ــتقبال المه ــاجرين واْلنص ــار لرس ــول هللا  مش ــروعية اس ــتقبال اْلمـ ـراء
والعلماء عند مقدمهم بالحفـاوة واإلكـرام ،فقـد حـدث ذلـك لرسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم،

وكــان هــذا اإلك ـرام وهــذه الحفــاوة نــابعين مــن حــب للرســول ،بخــَلف مــا ن ـراه مــن اســتقبال
الزعماء والحكام في عالمنا المعاصر ،ويستفاد كذلك التنافس في الخيـر وإكـرام ذوي العلـم

والشــرف ،فقــد كانــت كــل قبيلــة تحــرص أن تستضــيف رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم،

وتعرض أن يكون رجاله ُحراسـا لـه ،ويؤخـذ مـن هـذا إكـرام العلمـاء والصـالحين ،واحتـرامهم

وخدمتهم(.)3

 -17وضوح سنة التدرج:

حيــث نَلحــظ :أن رســول هللا  عنــدما تقابــل مــع طَلئــع اْلنصــار اْلولــى لــم يفعــل ســوى

ترغيبهم في اإلسَلم وتَلوة القرآن عليهم ،فلما جاءوا فـي العـام التـالي بـايعهم بيعـة النسـاء

على العبادات واْلخَلق والفضائل ،فلما جاءوا في العـام التـالي كانـت بيعـة العقبـة الثانيـة

على الجهاد والنصر واإليواء(.)4

وجـدير بالمَلحظــة أن بيعـة الحــرب لـم تــتم إّل بعـد عــامين كـاملين ،أي بعــد تأهيـل وإعــداد
اســتمر عــامين كــاملين ،وهكــذا تــم اْلمــر علــى تــدرج ،ينســجم مــع المــنهج التربــوي الــذي

نهجت عليه الدعوة من أول يوم(.)5

إنــه المــنهج الــذي هــدى هللا نبيــه إلــى الت ازمــه ،ففــي البيعــة اْلولــى بايعــه ه ـؤّلء اْلنصــار
الجدد على اإلسَلم عقيدة ومنهاجا وتربية ،وفي البيعة الثانية بايعه اْلنصار على حمايـة
الدعوة واحتضان المجتمع اإلسَلمي الذي نضجت ثماره واشتدت قواعده قوة وصَلبة.
384
This file was downloaded from QuranicThought.com

إن هــاتين البيعتــين أمـران متكــامَلن ضــمن المــنهج التربــوي للــدعوة اإلســَلمية ،وإن اْلمــر

اْلول هــو المضــمون ،واْلمــر الثــاني ،وهــو بيعــة الحــرب ،هــو الســياج الــذي يحمــي ذلــك
المضــمون ،نع ــم كان ــت بيع ــة الح ــرب بع ــد ع ــامين م ــن إع ــَلن الق ــوم اإلس ــَلم ول ــيس ف ــور

إعَلنهم.

بعـد عـامين إذ تــم إعـدادهم ،حتــى غـدوا موضــع ثقـة ،وأهــَل لهـذه البيعــة ،ويَلحـظ أن بيعــة

الحرب لم يسبق أن تمت قبل اليوم مع أي مسلم ،إنمـا حصـلت عنـدما وجـدت الـدعوة فـي

ه ـ ـؤّلء اْلنصـ ــار وفـ ــي اْلرض التـ ــي يقيمـ ــون فيهـ ــا ،المعقـ ــل المَلئـ ــم الـ ــذي ينطلـ ــق منـ ــه

المحاربونْ ،لن مكة لوضعها عندئذ لم تكن تصلح للحرب(.)6

وقد اقتضت رحمة هللا بعباده «أن ّل يحملهم واجب القتال ،إلى أن توجد لهـم دار إسـَلم،

تك ــون له ــم بمثاب ــة معق ــل ي ــأوون إلي ــه ،ويل ــوذون ب ــه ،وق ــد كان ــت المدين ــة المن ــورة أول دار

إسَلم»(.)7

__________

( )1انظر :الهجرة النبوية المباركة ،ص.405

( )2انظر :السيرة النبوية للسباعي ،ص ،43الهجرة في القرآن الكريم ،ص.367

( )3انظ ــر :الس ــيرة النبوي ــة ْلب ــي ف ــارس ،ص )3( ... ... .359 ،358انظ ــر :الهجـ ـرة

النبوية المباركة ،ص.202

( )5انظر :بناء المجتمع اإلسَلمي في عصر النبوة ،محمد توفيق ،ص.119

( )6انظر :بناء المجتمع اإلسَلمي في عصر النبوة ،محمد توفيق ،ص.123 ،122
( )7انظر :فقه السيرة للبوطي ،ص.172

لقــد كانــت البيعــة اْلولــى قائمــة علــى اإليمــان بــاهلل ورســوله صــلى هللا عليــه وســلم ،والبيعــة

الثانيــة علــى الهج ـرة والجهــاد ،وبهــذه العناصــر الثَلثــة :اإليمــان بــاهلل ،والهج ـرة ،والجهــاد،
يتحقــق وجــود اإلســَلم فــي واقــع جمــاعي ممكــن ،والهج ـرة لــم تكــن لتــتم ل ـوّل وجــود الفئــة
المســتعدة لإليـواء ولهــذا قــال تعــالىِ ( :إن الـ ِـذين آمُنـوا وهــاج ُروا وجاهـ ُدوا ِبــأ ْمو ِال ِه ْم وأ ْنُف ِسـ ِـه ْم
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ضــهم أوِليـاء بعــض والـ ِـذين آمُنـوا ولــم يهـ ِ
ـاج ُروا
فـي سـِبيل هللا والــذين آووا ونص ُـروا أُولئــك ب ْع ُ ُ ْ ْ ُ ْ
ْ ُ
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ِ
ِِ ِ
ِ
ـاجروا وِإ ِن استنصـر ُ ِ
ِ
ص ُـر ِإّل
ُ
ما ل ُكم من وّليتهم من ش ْيء حتى ُيه ُ
وك ْم فـي الـدي ِن فعل ْـي ُك ُم الن ْ
ْ
علــى قــوم بيــن ُكم وبيــنهم ِميثــاق وهللا ِبمــا تعمُلــون ب ِ
صــير ) [اْلنفــال .]72 :وقــال تعــالى( :
ْ
ُ
ْ ْ ْ ْ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ضـ ُـه ْم أ ْولــى
اْلرحــا ِم ب ْع ُ
والــذين آمُن ـوا مــن ب ْعـ ُـد وهــاج ُروا وجاهـ ُـدوا مع ُكـ ْـم فأُولئــك مـ ْـن ُك ْم وأُوُلــو ْ
ِببعض ِفي ِكت ِ
اب هللاِ ِإن هللا ِب ُك ِل شيء عِليم ) [اْلنفال.]75 :
ْ
ْ
وقــد كانــت بيعــة الحــرب هــي التمهيــد اْلخيــر ،لهج ـرة النبــي  وأصــحابه إلــى المدينــة،
وبذلك وجد اإلسَلم موطنه الذي ينطلق منه دعاة الحق بالحكمة والموعظة ،وتنطلـق منـه

جحافل الحق المجاهدة أول مرة ،وقامت الدولة اإلسَلمية المحكمة لشرع هللا(.)1
 -19الهجرة تضحية عظيمة في سبيل هللا:

كانت هجـرة النبـي  وأصـحابه عـن البلـد اْلمـين ،تضـحية عظيمـة عبـر عنهـا النبـي 

بقولــه« :وهللا إنــك لخيــر أرض هللا ،وأحــب أرض هللا إلــى هللا ،ولـوّل أنــي أُخرجــت منــك مــا
خرجت»(.)2

وعن عائشة رضي هللا عنها قالت :لمـا قـدم رسـول هللا  المدينـة قـدمها وهـي أوبـأ أرض

هللا من الحمى ،وكان واديها يجري نجـَل -يعنـي مـاء آجنـا -فأصـاب أصـحابه منهـا بـَلء
وسقم ،وصرف هللا ذلك عن نبيه ،قالت :فكان أبو بكر ،وعامر بن فهيـرة وبـَلل فـي بيـت

واحـ ــد فأصـ ــابتهم الحمـ ــى ،فاسـ ــتأذنت رسـ ــول هللا  فـ ــي عيـ ــادتهم فـ ــأذن ،فـ ــدخلت إلـ ــيهم
أعـ ــودهم ،وذلـ ــك قبـ ــل أن يضـ ــرب علينـ ــا الحجـ ــاب ،وبهـ ــم مـ ــا ّل يعلمـ ــه إّل هللا مـ ــن شـ ــدة

الوعك( )3فدنوت من أبي بكر فقلت :يا أبت كيف تجدك؟ فقال:
كل امرت مصبح في أهله  ...والموت أدنى من ِشراك نعله

قالــت :فقلــت :وهللا مــا يــدري أبــي مــا يقــول ،ثــم دنــوت مــن عــامر بــن فهي ـرة فقلــت :كيــف
تجدك يا عامر؟ فقال:

حتفه من فوقه
لقد وجدت الموت قبل ذوقه  ...إن الجبان ُ
كل امرت مجاهد بطوقه( ... )4كالثور يحمي جلده ِبروقه()5

قال ــت :فقل ــت :وهللا م ــا ي ــدري ع ــامر م ــا يق ــول ،قل ــت :وك ــان ب ــَلل إذا أقل ــع عن ــه الحم ــى

اضطجع بفناء البيت ،ثم يرفع عقيرته( )6ويقول:
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أّل ليت شعري هل أبيتن ليلة  ...بواد وحولي إذخر( )7وجليل

وهل أ ِرد ْن يوما مياه مجنة  ...وهل ي ْب ُدو ْن لي شامة وطفيل()8
قالـت :فــأخبرت رســول هللا  بــذلك فقــال« :اللهــم حبـب إلينــا المدينــة كحبنــا مكــة أو أشــد،
وانقل حماها إلى الجحفة ،اللهم بارك لنا في مدنا وصاعها»(.)9

وقد استجاب هللا دعاء نبيه  وعـوفي المسـلمون بعـدها مـن هـذه الحمـى ،وغـدت المدينـة

موطن ـ ــا ممت ـ ــا از لك ـ ــل الواف ـ ــدين والمه ـ ــاجرين إليه ـ ــا م ـ ــن المس ـ ــلمين عل ـ ــى تن ـ ــوع بيئ ـ ــاتهم

ومواطنهم(.)10

 -20مكافأة النبي ْ لم معبد:

وقد روي أنها كثرت غنمها ،ونمت حتى جلبت منها جلبا إلى المدينة ،فمر أبو بكر ،فـرآه
ابنها فعرفه ،فقال :يا أمه هـذا الرجـل الـذي كـان مـع المبـارك ،فقامـت إليـه فقالـت :يـا عبـد
هللا من الرجل الذي كان معك؟ قال :أو ما تدرين مـن هـو؟ قالـتّ :ل ،قـال :هـو نبـي هللا،

فأدخله ــا علي ــه ،فأطعمه ــا رس ــول هللا  وأعطاه ــا .وف ــي رواي ــة :فانطلق ــت مع ــي وأه ــدت
لرسول هللا  شيئا من أقـط ومتـاع اْلعـراب ،فكسـاها وأعطاهـا ،قـال :وّل أعلمـه إّل قـال:

وأسلمت ،وذكر صاحب (الوفاء) أنها هاجرت هـي وزوجهـا وأسـلم أخوهـا خنـيس واستشـهد

يوم الفتح(.)11

 -21أبو أيوب اْلنصاري  -رضي هللا عنه  -ومواقف خالدة:
__________

( )1انظر :الغرباء اْلولون ،ص.199 ،198

( )2الترمذي ،كتاب المناقب ،باب فضل مكة ( )722/5رقم .3925
( )4الوعك :الحمى )2( .بطوقه :بطاقته ) ( ... .بروقه :بقرنه.

( )6عقيرتـه :صـوته ،قـال اْلصـمعي ،إن رجـَل عقـرت رجلـه فرفعهـا علـى اْلخـرى وجعــل

يصيح فصار كل من رفع صوته يقال له :رفع عقيرته وإن لم يرفع رجله.
( )7اْلذخر :نبات طيب الرائحة.

( )8شامة وطفيل :جبَلن مشرفان على مجنة على بريد مكة.
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( )9البخاري ،كتاب الدعوات ،باب الدعاء برفع الوباء والوجع ،رقم .6372
( )10انظر :التربية القيادية (.)310/2

( )11انظر :السيرة النبوية ْلبي شهبة (.)490 ،489/1

قـال أبـو أيــوب اْلنصـاري  -رضــي هللا عنـه « :-ولمـا نــزل علـي رســول هللا  فـي بيتــي
العْلو ،فقلت له :يا نبي هللا ،بأبي أنت وأمـي ،إنـي ْلكـره
نزل في السفل وأنا وأم أيوب في ُ
وأعظم أن أكون فوقك ،وتكون تحتي ،فاظهر أنت فكن في العلو ،وننـزل نحـن فنكـون فـي

الســفل ،فقــال« :يــا أبــا أيــوب :إن أرفــق بنــا وبمــن يغشــانا أن نكــون فــي ُســفل البيــت» قــال:
فلقد انكسر ُحب لنا فيه ماء ،فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا مالنا لحاف غيرها ننشف بها
الماء تخوفا أن يقطر على رسول هللا  منه شيء يؤذيه»(.)1

 -22هجـرة علــي  -رضــي هللا عنــه  -وأم ـره بــالمعروف ونهيــه عــن المنكــر فــي المجتمــع
الجديد:

بعــد أن أدى عــن رســول هللا  اْلمانــات التــي كانــت عنــده للنــاس ،لحــق برســول هللا 

وأدركه بقباء بعد وصوله بليلتين أو ثَلث ،فكانت إقامته بقباء ليلتـين ،ثـم خـرج مـع النبـي

 إلــى المدينــة يــوم الجمعــة( )2وقــد ّلحــظ ســيدنا علــي مــدة إقامتــه بقبــاء ام ـرأة مســلمة ّل
زوج لها ،ورأى إنسانا يأتيها من جوف الليل ،فيضرب عليهـا بابهـا ،فتخـرج إليهـا فيعطيهـا

شيئا معه ،فتأخذه ،قال :فاستربت بشأنه ،فقلت :يا أمـة هللا ،مـن هـذا الـذي يضـرب عليـك

بابــك كــل ليلــة فتخــرجين إليــه ،فيعطيــك شــيئا ّل أدري مــا هــو؟ وأنــت امـرأة مســلمة ّل زوج
لك؟ قالت :هـذا سـهل بـن حنيـف بـن وهـب ،وقـد عـرف أنـي امـرأة ّل أحـد لـي ،فـإذا أمسـى

عدا على أوثان قومه فكسرها ،ثم جاءني بها ،فقـال :احتطبـي بهـذا ،فكـان علـي  -رضـي

هللا عنه  -يأثر ذلك من شأن سهل بن حنيف حين هلك عنده بالعراق(.)3

 -23الهجرة النبوية نقطة تحول في تاريخ الحياة:

كانت الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة المنورة ،أعظم حدث حول مجرى التاريخ ،وغير

مسيرة الحياة ومناهجها التي كانت تحياهـا ،وتعـيش محكومـة بهـا فـي صـورة قـوانين ونظـم
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وأع ـراف ،وعــادات وأخــَلق وســلوك لألف ـراد والجماعــات ،وعقائــد وتعبــدات وعلــم ومعرفــة،
وجهالة وسفه وضَلل وهدى ،وعدل وظلم(.)4

 -24الهجرة من سنن الرسل الكرام:

إن الهجرة في سبيل هللا سنة قديمة ،ولم تكن هجـرة نبينـا محمـد  بـدعا فـي حيـاة الرسـل

لنص ـرة عقائــدهم ،فلــئن كــان قــد هــاجر مــن وطنــه ومســقط أرســه مــن أجــل الــدعوة حفاظــا

عليها وإيجاد بيئة خصبة تتقبلها وتستجيب لهـا ،وتـذود عنهـا ،فقـد هـاجر عـدد مـن إخوانـه

من اْلنبياء قبله من أوطانهم لنفس اْلسباب التي دعت نبينا للهجرة.

وذلــك أن بقــاء الــدعوة فــي أرض قاحلــة ّل يخــدمها بــل يعــوق مســارها ويشــل حركتهــا ،وقــد

يعرضها لَلنكماق داخل أضيق الدوائر ،وقد قص علينا القرآن الكريم نماذج من هجـرات

الرســل وأتبــاعهم مــن اْلمــم الماضــية لتبــدو لنــا فــي وضــوح ســنة مــن ســنن هللا فــي شــأن

الــدعوات ،يأخــذ بهــا كــل مــؤمن مــن بعــدهم إذا حيــل بينــه وبــين إيمانــه وعزتــه ،واســتخف
بكيانه ووجوده واعتدى على مروءته وكرامته(.)5

هــذه بعــض الفوائــد والعبــر والــدروس ،وأتــرك للقــارت الك ـريم أن يســتخرج غيرهــا ويســتنبط
سواها من الدروس والعبر والفوائد الكثيرة النافعة من هذا الحدث العظيم.
000000000000000000

المبحث الثاني -الثناء على المهاجرين بأوصاف حميدة والوعد لمن هاجر منهم
والوعيد لمن تخلف

تعتبر الهجرة النبوية المباركة من مكة إلى المدينة أهم حدث في تاريخ الدعوة اإلسَلمية،

إذ كانت نقطة تحول في تاريخ المسـلمين ،كـان المسـلمون قبـل الهجـرة أمـة دعـوة ،يبلغـون
دعوة هللا للناس ،دون أن يكون لهم كيان سياسي ،يحمي الدعاة أو يدفع عنهم اْلذى مـن

أعدائهم.

وبعد الهجـرة تكونـت دولـة الـدعوة ،هـذه الدولـة التـي أخـذت علـى عاتقهـا نشـر اإلسـَلم فـي
داخـــل الجزي ـ ـرة العربيـ ــة وخارجهـ ــا ،ترسـ ــل الـــدعاة إلـ ــى اْلمصـ ــار وتتكف ــل بالـ ــدفاع عـ ــنهم

وحمايتهم من أي اعتداء قد يقع عليهم ولو أدى ذلك إلى قيام حرب أو حروب(.)6
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وبجانــب هــذا ،فــإن الهجـرة النبويــة لهــا مكانتهــا فــي فهــم القـرآن وعلومــه حيــث فــرق العلمــاء

بين المكي والمـدني ،فـالمكي :مـا نـزل قبـل الهجـرة وإن كـان بغيـر مكـة ،والمـدني :مـا نـزل
بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة وترتب على ذلك فوائد من أهمها:

 -1تذوق أساليب القرآن الكريم واّلستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى هللا.

 -2الوقــوف علــى الســيرة النبويــة مــن خــَلل اآليــات القرآنيــة( :)7وْلهميــة الهج ـرة النبويــة
نــرى أن الق ـرآن الك ـريم حــث المــؤمنين علــى الهج ـرة فــي ســبيل هللا بأســاليب متنوعــة ،م ـرة

بالثن ــاء عل ــى المه ــاجرين ،بأوص ــاف حمي ــدة ،وأخ ــرى بالوع ــد للمه ــاجرين ،وت ــارة بالوعي ــد

للمتخلفين عن الهجرة(.)8

أوّل :الثناء على المهاجرين بأوصاف حميدة:
__________

( )1انظر :السيرة النبوية الصحيحة للعمري (... .)220/1
( )2انظر :السيرة النبوية ْلبي شهبة (.)497/1

( )3انظر :محمد رسول هللا ،محمد الصادق عرجون (.)421/2
( )4انظر :محمد رسول هللا.)423/2( ،

( )5انظر :الهجرة في القرآن الكريم ،ص.175
( )6انظر :الهجرة النبوية ،الدكتور محمد أبو فارس ،ص.13
( )7انظر :مباحث في علوم القرآن للقطان ،ص.59
( )8انظر :الهجرة في القرآن الكريم ،ص.84

فمن أهم الصفات المميزة للمهاجرين(.)1

 -1اإلخَلص:
ـارِهم وأمــو ِال ِهم يبتغـون فضــَل ِمــن هللاِ
ِ
ِ
قــال تعــالى ( ِلْلُفقــر ِاء اْلمهـ ِ
ـاج ِرين الــذين أ ْ
ُخ ِر ُجـوا ِمــن ديـ ِ ْ ْ ْ ْ ُ
ْ
ُ
نص ُرون هللا ورُسول ُه أُولِئك ُهم الص ِادُقون ) [الحشـر ]8 :قولـه تعـالى ( ي ْبت ُغـون
وِر ْ
ضوانا وي ُ
ُ
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ِ
ِ
ضــوانا ) يــدل علــى أنهــم لــم يخرج ـوا مــن ديــارهم وأم ـوالهم إّل أن يكون ـوا
ضــَل مــن هللا وِر ْ
فْ
مخلصين هلل ،مبتغين مرضاته ورضوانه(.)2
 -2الصبر:

ظِل ُمـوا لُنبـ ِـوئن ُه ْم ِفــي الــد ْنيا حســنة وْل ْجـ ُـر
قــال تعــالى ( :والـ ِـذين هــاج ُروا ِفــي هللاِ ِمـ ْـن ب ْعـ ِـد مــا ُ
ـانوا ي ْعل ُمــون ص ــدق هللا العظــيم الـ ِـذين صــب ُروا وعلــى رِب ِهـ ْـم يتوكُل ــون )
اآل ِخــرِة أ ْكبـ ُـر لـ ْـو كـ ُ

[النحل]41،42 :

 -3الصدق:

ـارِهم وأمـو ِال ِهم يبتغـون فضـَل ِمـن هللاِ
ِ
ِ
قال تعالىِ ( :لْلُفقر ِاء اْلمه ِ
اج ِرين الـذين أ ْ
ُخ ِر ُجـوا ِمـن دي ِ ْ ْ ْ ْ ُ
ْ
ُ
نص ُرون هللا ورُسول ُه أُولِئك ُه ُم الص ِادُقون ) [الحشر.]8 :
وِر ْ
ضوانا وي ُ
قال البغوي في تفسيره :قوله ( :أُولِئك ُه ُم الص ِادُقون ) أي في إيمانهم (.)3
 -4الجهاد والتضحية:
قال تعالى ( ال ِذين آمُنوا وهاجروا وجاه ُدوا ِفي سِب ِ
يل هللاِ ِبأ ْمو ِال ِه ْم وأ ْنُف ِس ِه ْم أ ْعظ ُم درجة ِع ْند
ُ
هللاِ وأُولِئك ُه ُم اْلف ِائ ُزون ) [التوبة.]20 :
ولعل المَلحظة الجـديرة بالتأمـل فـي هـذا المجـال ،أن التضـحية مَلزمـة للجهـاد فـي سـبيل

هللا ،إذ ّل جهاد دون تضحية(.)4

 -5نصرهم هلل ورسوله:

نص ُرون هللا ورُسول ُه أُولِئك ُه ُم الص ِادُقون ) [الحشر.]8 :
قال تعالى عن المهاجرين ( :وي ُ
 -6التوكل على هللا عز وجل:
قال تعالى عن المهاجرين ( :ال ِذين صب ُروا وعلى رِب ِه ْم يتوكُلون ) [النحل]42-41 :
 -7الرجاء:
قال تعالىِ ( :إن ال ِذين آمُنـوا وال ِـذين هـاجروا وجاه ُـدوا ِفـي سـِب ِ
يل هللاِ أُولِئـك ي ْر ُجـون ر ْحمـت
ُ
هللاِ وهللاُ غُفور رِحيم )[البقرة.]218 :
وإنما قال ( ي ْر ُجون ) وقد مـدحهم؛ ْلنـه ّل يعلـم أحـد فـي هـذه الـدنيا أنـه صـائر إلـى الجنـة
ولو بلغ في طاعة هللا كل مبلغ ْلمرين ،أحدهماّ :ل يدري بما يختم له والثاني :لئَل يتكل
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عل ــى عمل ــه ،فهـ ـؤّلء ق ــد غف ــر هللا له ــم ،وم ــع ذل ــك يرج ــون رحم ــة هللا وذلـ ـك زي ــادة إيم ــان

منهم(.)5

 -8اتباع الرسول  في العسرة:

قال تعالى ( لقد تاب هللا على النِب ِي واْلمه ِ
اج ِرين واْل ْنص ِار ال ِذين اتب ُعوهُ ِفـي سـاع ِة اْل ُع ْسـرِة
ُ
ُ
ِ
ِ
ـوب ف ِريــق ِمـ ْـن ُه ْم ثُــم تــاب علـ ْـي ِه ْم ِإنـ ُـه ِب ِهـ ْـم رُ وف رِحــيم ) [التوبــة:
مــن ب ْعــد مــا كــاد ي ِزيـ ُـغ ُقُلـ ُ

.]117

وقد نزلت هذه اآلية في غزوة تبوك

قــال قتــادة :خرجـوا إلــى الشــام عــام تبــوك ،فــي لهبــان الحــر ،علــى مــا يعلــم هللا مــن الجهــد،
أصــابهم فيهــا جهــد شــديد ،حتــى لقــد ذكــر لنــا أن الــرجلين كانــا يشــقان التمـرة بينهمــا ،وكــان

النفــر يتــداولون التم ـرة بيــنهم ،يمصــها هــذا ثــم يشــرب عليهــا ،ثــم يمصــها هــذا ثــم يشــرب

عليها ،فتاب هللا عليهم وأقفلهم( )6من غزوتهم(.)7

 -9حق السبق في اإليمان والعمل يورث حيازة القدوة والسيادة:
اْلنص ِار وال ِـذين اتبعـوهم ِبِإحسـان ر ِ
قال تعالى ( :والساِبُقون اْلوُلون ِمن اْلمه ِ
ضـي
اج ِرين و ْ
ُ ُ ْ
ُ
ِ
ـار خ ِالـدين ِفيهـا أبـدا ذِلـك اْلف ْـوُز
ضوا ع ْن ُـه وأعـد ل ُه ْـم جنـات ت ْج ِـري ت ْحتهـا ْ
هللاُ ع ْن ُه ْم ور ُ
اْلنه ُ
ِ
يم )
اْلعظ ُ
[التوبة.]100 :

قــال ال ـرازي :والســبق موجــب للفضــيلة ،فإقــدامهم علــى هــذه اْلفعــال يوجــب اقتــداء غيــرهم

بهم ،وثبت بهذا أن المهاجرين هم ر ساء المسلمين وسادتهم(.)8
 -10الفوز:

قال تعالى ( ال ِذين آمُنوا وهاجروا وجاه ُدوا ِفي سِب ِ
يل هللاِ ِبأ ْمو ِال ِه ْم وأ ْنُف ِس ِه ْم أ ْعظ ُم درجة ِع ْند
ُ
هللاِ وأُولِئــك هــم اْلفـ ِ
ـائ ُزون ) [التوبــة .]20 :قــال أبــو الســعود فــي تفســيره :قولــه تعــالىُ ( :هـ ُـم
ُُ
اْلف ِائ ُزون ) :أي المختصـون بـالفوز العظـيم أو بـالفوز المطلـق ،كـأن فـوز مـن عـداهم لـيس
بفوز بالنسبة إلى فوزهم(.)9
 -11اإليمان:
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قال تعالى ( :وال ِذين آمُنوا وهاجروا وجاه ُـدوا ِفـي سـِب ِ
يل هللاِ وال ِـذين آووا ونص ُـروا أُولِئـك ُه ُـم
ُ
اْل ُم ْؤ ِمُنون حًّقا ل ُهم م ْغ ِفرة وِرْزق ك ِريم ) [اْلنفال.]74 :
__________

( )1نفس المصدر ،ص ،85هذا المبحث أخذته من هذا الكتاب مع التصرف اليسير.
( )2الهجرة في القرآن الكريم ،ص )2( ... .86انظر :تفسير البغوي (.)318/4
( )3الهجرة في القرآن الكريم.106 ،

( )5الجامع ْلحكام القرآن ( ،)50/3تفسير أبي السعود.)218/1( ،

( )6أقفلهم :بمعنى أرجعهم سالمين )2( ... .تفسير ابن كثير (.)397/2

( )8انظر :تفسير الرازي ( )4( ... .)208/15تفسير أبي السعود (.)53/4
ثانيا :الوعد للمهاجرين:

ذكر هللا تعالى بعـض الـنعم التـي وعـدها هللا عـز وجـل للمهـاجرين فـي الـدنيا واآلخـرة ومـن

هذه النعم:

 -1سعة رزق هللا لهم في الدنيا:
اجر ِفي سِب ِ
ِ
يل هللاِ ي ِج ْد ِفي اْل ْر ِ
ير وسعة ومن ي ْخ ُرْج
ض ُمراغما كِث ا
قال تعالى ( :ومن ُيه ْ
ِمن ب ْيِت ِه مه ِ
ور
اج ار إلى هللاِ ورُسوِل ِه ثُم ُي ْد ِرْك ُه اْلم ْو ُت فق ْد وقع أ ْج ُرهُ على هللاِ وكان هللاُ غُف ا
ُ
رِحيما ) [النساء.]100 :

ومن سعة رزق هللا لهم في الـدنيا تخصيصـهم بمـال الفـيء والغنـائم ،فالمـال لهـؤّلء؛ ْلنهـم

أخرجوا من ديارهم فهم أحق الناس به(.)1

 -2تكفير سيئاتهم ومغفرة ذنوبهم:

ِ
ُضــيع عمــل ع ِ
ِ
امــل ِمـ ْـن ُكم ِمــن ذكــر أ ْو أ ُْنثــى
اســتجاب ل ُهـ ْـم رب ُهـ ْـم أنــي ّل أ ُ
قــال تعــالى ( :ف ْ
ِ
ُخ ِر ُج ـوا ِمــن ِديـ ِ
ـارِه ْم وأُوُذوا ِفــي س ـِب ِيلي وقــاتُلوا وُقِتُل ـوا
ضـ ُـكم ِمــن ب ْعــض فالــذين هــاج ُروا وأ ْ
ب ْع ُ
ْلُك ِفرن
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
عـ ْـن ُه ْم سـ ِـيئات ِه ْم وْل ُْد ِخلــن ُه ْم جنــات ت ْجـ ِـري ِمــن ت ْحتهــا ْ
اْلنهـ ُ
ـار ثوابــا مــن ع ْنــد هللا وهللاُ ع ْنــدهُ
ُح ْس ُن
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الثو ِ
اب ) [آل عمران.]195 :

وقد ورد عن رسـول هللا  أحاديـث كثيـرة فـي بيـان أن الهجـرة مـن أعظـم الوسـائل المكفـرة

للسيئات ،وأنها سبب لمغفرة ذنوب أهلها.

 -3ارتفاع منزلتهم وعظمة درجتهم عند ربهم:
قــال تعــالى ( :الـ ِـذين آمُنـوا وهــاجروا وجاهـ ُـدوا ِفــي سـِب ِ
يل هللاِ ِبــأ ْمو ِال ِه ْم وأ ْنُف ِسـ ِـه ْم أ ْعظـ ُـم درجــة
ُ
ِع ْند هللاِ وأُولِئك ُه ُم اْلف ِائ ُزون ) [التوبة.]20 :

فالذين نالوا فضل الهجرة والجهاد بنوعيه؛ النفسي والمالي أعلى مرتبـة وأعظـم ك ارمـة ممـن

لم يتصف بهما كائنا من كان ،ويدخل في ذلك أهل السقاية والعمارة(.)2

 -4تبشيرهم بالجنة والخلود فيها:
قــال تعــالى ( :الـ ِـذين آمُنـوا وهــاجروا وجاهـ ُـدوا ِفــي سـِب ِ
يل هللاِ ِبــأ ْمو ِال ِه ْم وأ ْنُف ِسـ ِـه ْم أ ْعظـ ُـم درجــة
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ضـوان وجنـات
ع ْند هللا وأُولئك ُه ُم اْلفائ ُزون صـدق هللا العظـيم ُيبش ُـرُه ْم رب ُه ْـم ِبر ْحمـة م ْن ُـه وِر ْ
ل ُه ْم ِفيها ن ِعيم م ِقيم صدق هللا العظيم خ ِال ِدين ِفيها أبدا ِإن هللا ِع ْندهُ أ ْجـر ع ِظـيم ) [التوبـة:
.]22-20

هذا بعض ما وعد هللا به المهاجرين من الجزاء والثواب بسبب جهادهم المرير.

إن المه ــاجرين بإيم ــانهم ال ارس ــخ ويقي ــنهم الخ ــالص ل ــم يمكنـ ـوا الجاهلي ــة ف ــي مك ــة م ــن وأد

الــدعوة ،وهــي فــي مســتهل حياتهــا ،لقــد استمســكوا بمــا أوحــى إلــى نبــيهم ولــم تــزدهم حماقــة
قريش إّل اعتصاما بما اهتدوا إليه وأمنـوا بـه ،فلمـا أسـرفت الجاهليـة فـي ذلـك صـاروا أهـَل

لما أسبغه هللا عليهم من فضل في الدنيا ،وما أعده لهم يوم القيامة من ثواب عظيم(.)3
ثالثا :الوعيد للمتخلفين عن الهجرة:

مــن العقوبــات التــي توعــد هللا عــز وجــل به ـا للمتخلفــين عــن الهج ـرة ســوء المصــير ،قــال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضع ِفين ِفي
اه ُم اْلمَلئك ُة ظ ِالمي أ ْنُفس ِه ْم قاُلوا فيم ُك ْنتُ ْم قاُلوا ُكنا ُم ْست ْ
تعالىِ ( :إن الذين توف ُ
اجروا ِفيها فأُولِئك مأْواهم جهـنم وسـاءت م ِ
ِ ِ
ِ
اْل ْر ِ
ـير
ص ا
ْ
ض قاُلوا أل ْم ت ُك ْن أ ْر ُ
ض هللا واسعة فتُه ُ
ُْ
ُ
) [النساء.]97 :

394
This file was downloaded from QuranicThought.com

ع ــن اب ــن عب ــاس  -رض ــي هللا عن ــه  -ق ــال« :ك ــان ق ــوم م ــن أه ــل مك ــة أس ــلموا وك ــانوا

يستخفون باإلسَلم فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم ،فأصيب بعضهم ،فقال المسلمون:
ِ
ـاه ُم اْلمَلِئكـ ُة ظـ ِـال ِمي أ ْنُف ِسـ ِـه ْم قــاُلوا ِفــيم ُك ْنــتُ ْم ) اآليــة :قــال :فكتــب إلــى مــن
( ِإن الــذين توفـ ُ
بق ــي بمك ــة م ــن المس ــلمين به ــذه اآلي ــةّ ،ل ع ــذر له ــم ،ق ــال :فخرجـ ـوا فلحقه ــم المش ــركون
ـاس مـن يُقـول آمنـا ِبـاهللِ فـِإذا أ ِ
فأعطوهم الفتنـة ،فنزلـت فـيهم ( :و ِمـن الن ِ
ُوذي ِفـي هللاِ جعـل
ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
صـر ِمـن رِبـك ليُقـوُلن ِإنـا ُكنـا مع ُك ْـم أو ل ْـيس هللاُ ِبـأ ْعلم
ف ْتنة النـاس كعـذاب هللا ولـئ ْن جـاء ن ْ
ِبما ِفي ص ُد ِ
ور اْلعال ِمين ) [العنكبوت.]10 :
ُ
فكتب المسلمون إليهم بذلك ،فخرجوا وأيسوا من كل خير ثم نزلت فيهم ( :ثُم
ِإن ربك ِلل ِذين هاج ُروا ِمن ب ْع ِد ما ُفِتُنوا ثُم جاه ُدوا وصب ُروا ِإن ربك ِمن ب ْع ِدها لغُفور
رِحيم ) [النحل.)4(]110 :
__________

( )1انظر تفسير ابن كثير ( )295/4وتفسير أبي السعود ( )228/8وتفسير فتح القـدير
( ،)200/5والهجرة في القرآن الكريم ،ص.132

( )2تفسير المراغي ( ،)78/10تفسير الرازي (.)13،14/16

( )3انظر :هجرة الرسول وصحابته في القرآن والسنة للجمل ،ص.333 ،332
( )4زاد المسير ّلبن الجوزي ( )97/2تفسير القاسمي ()399/3

لقد وصف هللا -سبحانه -المتخلفين عن الهجـرة بـأنهم ظـالمو أنفسـهم ،والمـراد بـالظلم فـي
هذه اآليـة ،أن الـذين أسـلموا فـي دار الكفـر وبقـوا هنـاك ،ولـم يهـاجروا إلـى المدينـة ،ظلمـوا

أنفسهم بتركهم الهجرة(.)1

وفـي هــذه اآليــة الكريمــة وعيــد للمتخلفــين عــن الهجـرة بهــذا المصــير الســيئ ،وبالتــالي التــزم
الصــحابة بــأمر هللا ،وانضــموا إلــى المجتمــع اإلســَلمي فــي المدينـة تنفيــذا ْلمــر هللا وخوفــا

من عقابـه ،وكـان لهـذا الوعيـد أثـره فـي نفـوس الصـحابة رضـي هللا عـنهم ،فهـذا ضـمرة بـن
ِ
اه ُم اْلمَلِئك ُة ظ ِـال ِمي أ ْنُف ِس ِـه ْم ) وهـو بمكـة قـال
جندب لما بلغه قوله تعالىِ ( :إن الذين توف ُ
لبنيه :احملوني فإني لست من المستضعفين ،وإني ْلهتـدي الطريـق ،وإنـي ّل أبيـت الليلـة
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بمكــة ،فحملــوه علــى س ـرير متوجهــا إلــى المدينــة وكــان شــيخا كبي ـ ار ،فمــات بــالتنعيم ،ولمــا

أدركه الموت أخذ يصفق بيمينـه علـى شـماله ،ويقـول :اللهـم هـذه لـك وهـذه لرسـولك صـلى

هللا عليه وسلم ،أبايعك علـى مـا بـايع عليـه رسـولك ،ولمـا بلـغ خبـر موتـه الصـحابة رضـي
الرجـ ِ
ضــع ِفين ِمــن ِ
ـال
هللا عــنهم قــالوا :ليتــه مــات بالمدينــة فنــزل( )2قولــه تعــالىِ ( :إّل اْل ُم ْست ْ
ِ
ِ
وِ
النس ِ
ِ
ِ
اء واْل ِوْلد ِ
ان ّل ي ْستط ُ
يعون حيلة وّل ي ْهت ُدون سبيَل صدق هللا العظيم فأُولئك عسـى هللاُ

ور ) [النساء.]99-98 :
أن ي ْعُفو ع ْن ُه ْم وكان هللاُ عُفًّوا غُف ا
وهذا الموقف يرينا ما كان عليه جيل الصحابة من سرعة في امتثال اْلمر ،وتنفيذه

في النشاط والشدة ،كائنة ما كانت ظروفهم ،فـَل يلتمسـون ْلنفسـهم المعـاذير ،وّل يطلبـون

الرخص(.)3

فهذا الصحابي تفيد بعض الروايات أنه كان مريضا( )4إّل أنه رأى أنه ما دام

لــه مــال يســتعين بــه ،ويحمــل بــه إلــى المدينــة فقــد انتفــى عــذره ،وهــذا فقــه أمــَله اإليمــان،

وزكاه اإلخَلص واليقين(.)5

وبعد أن ذكر هللا عز وجل وعيده للمتخلفين عن الهجرة بسوء مصـيرهم ،اسـتثنى فـي ذلـك

مــن ّل حيلــة لهــم فــي البقــاء فــي دار الكفــر ،والتعــرض للفتنــة فــي الــدين ،والحرمــان مــن
الحياة في دار اإلسَلم من الشيول والضعاف والنساء واْلطفال ،فيعلقهم بالرجاء في عفـو

هللا ومغفرت ــه ،ورحمت ــه بس ــبب ع ــذرهم الب ــين وعج ــزهم ع ــن الفـ ـرار( )6ق ــال تع ــالىِ ( :إّل
ِ
ـال و ِ
النسـ ِ
الرجـ ِ
ـاء واْل ِوْلــد ِ
ضــع ِفين ِمــن ِ
يعون ِحيلــة وّل ي ْهتـ ُـدون س ـِبيَل صــدق
اْل ُم ْست ْ
ان ّل ي ْســتط ُ
ور ) [النساء.]99-98 :
هللا العظيم فأُولِئك عسى هللاُ أن ي ْعُفو ع ْن ُه ْم وكان هللاُ عُفًّوا غُف ا
الفصل السابع

دعائم دولة اإلسَلم في المدينة

شــرع رســول هللا  منــذ دخولــه المدينــة يســعى لتثبيــت دعــائم الدولــة الجديــدة علــى قواعــد

متينــة ،وأســس ارســخة ،فكانــت أولــى خطواتــه المباركــة اّلهتمــام ببنــاء دعــائم اْلمــة كبنــاء

المس ــجد اْلعظ ــم بالمدين ــة ،والمؤاخ ــاة ب ــين المه ــاجرين واْلنص ــار عل ــى الح ــب ف ــي هللا،
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وإصــدار الوثيقــة أو الدســتور اإلســَلمي فــي المدينــة الــذي يــنظم العَلق ـات بــين المســلمين
واليهــود ومشــركي المدينــة ،وإعــداد جــيش لحمايــة الدولــة ،والســعي لتحقيــق أهــدافها ،والعمــل

على حل مشاكل المجتمع الجديد ،وتربيته على المنهج الرباني في كافة شئون الحياة فقـد
استمر البناء التربوي والتعليمي ،واستمر القرآن الكريم يتحـدث فـي المدينـة عـن عظمـة هللا

وحقيقة الكون والترغيب في الجنة والترهيب من النار ويشرع اْلحكـام لتربيـة اْلمـة ،ودعـم

مقومات الدولة التي ستحمل نشر دعوة هللا بين الناس قاطبة ،وتجاهد في سبيل هللا.

وكانــت مســيرة اْلمــة العلميــة والتربويــة تتطــور مــع تطــور م ارحــل الــدعوة وبنــاء المجتمــع

وتأسيس الدولة.

وعالج رسول هللا  اْلزمة اّلقتصادية بالمدينة من خَلل المنهج الرباني .واستمر البناء
التربوي ففرض الصـيام ،وُفرضـت الزكـاة وأخـذ المجتمـع يزدهـر والدولـة تتقـوى علـى أسـس

ثابتة وقوية.

المبحث اْلول

الدعامة اْلولى

بناء المسجد اْلعظم بالمدينة

كان أول مـا قـام بـه الرسـول  بالمدينـة بنـاء المسـجد ،وذلـك لتظهـر فيـه شـعائر اإلسـَلم
التي طالما حوربت ،ولتقام فيه الصلوات التي تربط المرء برب العـالمين وتنقـي القلـب مـن

أدران اْلرض ،وأدناس الحياة الدنيا(.)7
__________

( )1انظر :الهجرة في القرآن الكريم ص .161

( )2روح المعاني ( )129 ،128/5لأللوسي ،أسباب النزول للواحدي ،ص.181
( )4 ،3، )3انظر :الهجرة النبوية المباركة ،ص.126 -124
( )6انظر :الهجرة في القرآن الكريم ،ص.167

( )7انظر :فقه السيرة للغزالي ،ص ،191وفقه السيرة للبوطي ،ص.151
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روى البخاري بسنده أن رسول هللا  دخل المدينة راكبا راحلته ،فسار يمشي معـه النـاس

حتـ ــى بركـ ــت عنـ ــد مسـ ــجد رسـ ــول هللا  بالمدينـ ــة وهـ ــو يصـ ــلي فيـ ــه يومئـ ــذ رجـ ــال مـ ــن

المسلمين ،وكان مربدا( )1للتمر لسهل وسهيل غَلمـين يتـيمن فـي حجـر أسـعد بـن ز اررة،
فقـال رســول هللا  حــين بركــت بــه راحلتــه« :هـذا إن شــاء هللا المنــزل» ثــم دعــا رســول هللا
 الغَلمـين فســاومهما بالمربــد ليتخــذه مســجدا فقــاّلّ :ل ،بـل نهبــه لــك يــا رســول هللا ،فــأبى
رسول هللا  أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما(.)2

وفي روايـة أنـس بـن مالـك :فكـان فيـه مـا أقـول :كـان فيـه نخـل وقبـور المشـركين ،وخـرب،

فأمر النبي  بالنخل فقطـع ،وبقبـور المشـركين فنبشـت ،وبـالخرب فسـويت ،قـال :فصـفوا
النخل قبلة ،وجعلوا عضادتيه حجارة ،قال :فكانوا يرتجزون ،ورسول هللا  وهم يقولون:

اللهم إنه ّل خير إّل خير اآلخرة  ...فاغفر لألنصار والمهاجرة()3

شرع الرسول  في العمل مع أصحابه ،وضرب أول معول في حفر اْلساس الذي كـان

عمقه ثَلث أذرع ،ثم اندفع المسلمون في بناء هـذا اْلسـاس بالحجـارة ،والجـدران ،التـي لـم
تــزد عــن قامــة الرجــل إّل قلــيَل ،بــاللبن الــذي يعجــن بــالتراب ويســوى علــى شــكل أحجــار

صالحة للبناء( )4وفي الناحية الشمالية منه أقيمت ظلة من الجريد علـى قـوائم مـن جـذوع
النخل ،كانت تسمى «الصفة» أما باقي أجزاء المسجد فقد تركت مكشوفة بَل غطاء(.)5

أما أبواب المسـجد فكانـت ثَلثـة :بـاب فـي مؤخرتـه مـن الجهـة الجنوبيـة ،وبـاب فـي الجهـة

الشــرقية كــان يــدخل منــه رســول هللا  بــإزاء بــاب بيــت عائشــة ،وبــاب مــن الجهــة الغربيــة

يقال له باب الرحمة أو باب عاتكة(.)6
أوّل :بيوتات النبي  التابعة للمسجد:

وبنــي لرســول هللا ُ حجــر حــول مســجده الش ـريف ،لتكــون مســاكن لــه وْلهلــه ،ولــم تكــن
الحجـ ــر كبيـ ــوت الملـ ــوك واْلكاس ـ ـرة والقياص ـ ـرة ،بـ ــل كانـ ــت بيـ ــوت مـ ــن ترفـ ــع عـ ــن الـ ــدنيا
وزخارفه ــا ،وابتغ ــى ال ــدار اآلخـ ـرة ،فق ــد كان ــت كمس ــجده مبني ــة م ــن الل ــبن والط ــين وبع ــض

الحجــارة ،وكانــت ســقوفها مــن جــذوع النخــل والجريــد ،وكانــت صــغيرة الفنــاء قصــيرة البنــاء
ينالهــا الغ ــَلم الفــارع بي ــده ،ق ــال الحســن البص ــري -وكــان غَلمــا مــع أمــه خيـ ـرة مــوّلة أم
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ســلمة« :-قــد كنــت أنــال أول ســقف فــي حجــر النبــي  بيــدي»( ،)7وهكــذا كانــت بيــوت

النبــي  فــي غايــة البســاطة ،بينمــا كانــت المدينــة تشــتهر بالحصــون العالي ـة التــي كــان
يتخــذها عليــة القــوم تباهيــا بهــا فــي الســلم واتقــاء بهــا فــي الحــرب ،وكــانوا مــن تفــاخرهم بهــا

يضعون لها أسماء كما كان حصن عبد هللا بن أبـي ابـن سـلول اسـمه مزاحمـا ،وكمـا كـان

حصن حسان بن ثابت  -رضي هللا عنه  -اسمه فارعا.

ولك ــن النب ــي  بن ــى بيوت ــه ب ــذلك الش ــكل المتواض ــع ،وك ــان باس ــتطاعته أن يبن ــي لنفس ــه
قصور شاهقة ،ولو أنه أشار إلى رغبتـه بـذلك -مجـرد إشـارة -لسـارع اْلنصـار فـي بنائهـا
ا
لــه ،كمــا كــان بإمكانــه أن يشــيدها مــن أم ـوال الدولــة العامــة كــالفيء ونحــوه ،ولكنــه  لــم
يفعــل ذلــك ليضــرب ْلمتــه مــثَل رفيعــا وقــدوة عاليــة فــي التواضــع والزهــد فــي الــدنيا ،وجمــع

الهمة والعزيمة للعمل لما بعد الموت(.)8
ثانيا :اْلذان في المدينة:
__________

( )1مربد ،الموضع الذي يجفف فيه التمر ،القاموس المحيط (.)304/1
( )2البخاري ،كتاب بدء الخلق ،باب هجرة النبي وأصحابه (.)78/5
( )3مسلم ،كتاب المساجد ،باب ابتناء مسجد النبي ،رقم .524

( )4انظــر :البدايــة والنهايــة ( )33/3انظــر :التــاريخ السياســي والعســكري ،علــى معطــي،
ص.156

( )5انظر :البداية والنهاية ( )303/3محمد رسول هللا لمحمد رضا ،ص.143
( )6انظر :التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة ،علي معطي ،ص.157
( )7انظر :السيرة النبوية ْلبي شهبة.)36/2( ،

( )8انظر :التاريخ اإلسَلمي للحميدي.)13/4( ،

تشـاور رســول هللا  مــع أصــحابه إليجــاد عمــل ينبــه النــائم ويــذكر الســاهي ،ويعلــم النــاس
ب ــدخول الوق ــت ْلداء الص ــَلة ،فق ــال بعض ــهم :ترف ــع اري ــة إذا ح ــان وق ــت الص ــَلة لي اره ــا

النــاس ،فاعترضـوا علــى هــذا الـرأي؛ ْلنهــا ّل تفيــد النــائم ،وّل الغافــل ،وقــال آخــرون نشــعل
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نا ار علـى مرتفـع مـن الهضـاب ،فلـم يقبـل هـذا الـرأي أيضـا .وأشـار آخـرون ببـوق ،وهـو مـا

كانت اليهود تستعمله لصلواتهم ،فكرهه الرسول صلى هللا عليـه وسـلم؛ ْلنـه يجـب مخالفـة

أهــل الكتــاب فــي أعمــالهم ،وأشــار بعــض الصــحابة باســتعمال النــاقوس ،وهــو مــا يســتعمله
النصــارى ،فكرهــه الرســول  أيضــا ،وأشــار فريــق بالنــداء فيقــوم بعــض النــاس إذا حانــت
الصــَلة وينــادي بهــا فُقيــل هــذا ال ـرأي .وكــان أحــد المنــادين عبــد هللا بــن زيــد اْلنصــاري،
فبينما هو بين النائم واليقظان ،إذ عرض له شخص ،وقال :أّل أعلمك كلمات تقولها عنـد

النــداء بالصــَلة؟ قــال بلــى :فقــال لــه :قــل :هللا أكبــر ،مـرتين ،وتشــهد مـرتين ،ثــم قــل :حــي
علي الصَلة مرتين ،ثـم قـل :حـي علـى الفـَلح مـرتين ،ثـم كبـر مـرتين :ثـم قـلّ :ل إلـه إّل

هللا .فلما استيقظ توجه إلى الرسول  وأخبره خبر ر ياه فقال« :إنها لر يا حق» ثـم قـال
له« :لقن بَلّل فإنه أندى صوتا منك» ،وبينما بَلل يؤذن للصـَلة بهـذا اْلذان جـاء عمـر
بن الخطاب يجر رداءه فقال :وهللا لقد رأيت مثله يا رسول هللا .وكان بَلل بـن ربـاح أحـد

مؤذنيــه بالمدينــة ،واآلخــر عبــد هللا بــن أم مكتــوم ،وكــان بــَلل يقــول فــي أذان الصــبح بعــد

حــي علــى الفــَلح :الصــَلة خيــر مــن النــوم مــرتين وأقـره الرســول  علــى ذلــك( ،)1وكــان

يؤذن في البداءة من مكان مرتفع ثم استحدث المنارة (المئذنة).

ثالثا :أول خطبة خطبها رسول هللا  بالمدينة:

كانت أول خطبة خطبها رسول هللا  بالمدينـة أنـه قـام فـيهم ،فحمـد هللا ،وأثنـى عليـه بمـا

هو أهله ثم قال:

«أما بعد :أيها الناس فقدموا ْلنفسكم ،تعلمن وهللا ليصعقن أحدكم ،ثـم ليـدعن غنمـه لـيس
لهــا راع ،ثــم ليقــولن لــه ربــه ،ولــيس لــه ترجمــان وّل حاجــب يحجبــه دون :ألــم يأتــك رســولي

فبلغــك وآتيتــك مــاّل ،وأفضــلت عليــك ،فمــا قــدمت لنفســك؟ فلينظــرن يمينــا وشــماّل فــَل يــرى

شيئا ،ثـم لينظـرن ُقدامـه فـَل يـرى غيـر جـنهم ،فمـن اسـتطاع أن يقـي وجهـه مـن النـار ولـو
بشـق تمـرة فليفعــل ومـن لـم يجــد فبكلمـة طيبـة ،فإنهــا بهـا تجـزى الحســنة عشـر أمثالهـا إلــى

سبعمائة ضعف ،والسَلم عليكم وعلى رسول هللا ورحمة هللا وبركاته».

ثم خطب رسول هللا  مرة أخرى فقال:
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«إن الحمد هلل أحمده وأستعينه ،نعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهـده هللا
فَل مضل له ،ومن يضلل فَل هـادي لـه ،وأشـهد أن ّل إلـه إّل هللا وحـده ّل شـريك لـه ،إن

أحس ــن الح ــديث كت ــاب هللا تب ــارك وتع ــالى ،ق ــد أفل ــح م ــن زين ــه هللا ف ــي قلب ــه ،وأدخل ــه ف ــي

اإلسَلم بعد الكفر ،واختـاره علـى مـا سـواه مـن أحاديـث النـاس ،إنـه أحسـن الحـديث وأبلغـه

أحب ـوا مــن أحبــه هللا ،أحب ـوا هللا مــن كــل قلــوبكم ،وّل تمل ـوا كــَلم هللا وذك ـره ،وّل تقــس عنــه
قلــوبكم ،فإنــه مــن كــل مــا يخلــق هللا؛ يختــار ويصــطفي قــد ســماه هللا خيرتــه مــن اْلعمــال،
ومص ــطفاه م ــن العب ــاد ،والص ــالح م ــن الح ــديث ،وم ــن ك ــل م ــا أوت ــي الن ــاس م ــن الح ــَلل
والحرام ،فاعبـدوا هللا وّل تشـركوا بـه شـيئا واتقـوه حـق تقاتـه ،واصـدقوا هللا صـالح مـا تقولـون

ب ــأفواهكم ،وتح ــابوا ب ــروح هللا ،إن هللا يغض ــب إن نك ــث عه ــده والس ــَلم عل ــيكم ورحم ــة هللا
وبركاته»(.)2

رابعا :الصفة التابعة للمسجد النبوي:

لما تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة بأمر هللا تعالى ،وذلك بعـد سـتة

عشــر شــه ار مــن هجرتــه  إلــى المدينــة( )3بقــي حــائط القبلــة اْلولــى فــي مــؤخر المســجد
النبوي ،فأمر النبي  به فظلل أو سقف وأطلق عليه اسم الصـفة أو الظلـة( )4ولـم يكـن
له ما يستر جوانبه(.)5

قـال القاضــي عيــاض :الصـفة ظلــة فــي مـؤخر مســجد رســول هللا  يـأوي إليهــا المســاكين
وإليها ينسب أهل الصفة(.)6

وقــال ابــن تيميــة :الصــفة كانــت فــي مــؤخرة مســجد النبــي  فــي شــمالي المســجد بالمدينــة
المنورة(.)7

وقــال ابــن حجــر :الصــفة مكــان فــي مــؤخر المســجد النبــوي مظلــل أعــد لنــزول الغربــاء فيــه

ممن ّل مأوى له وّل أهل(.)8

 -1أهل الصفة:

__________
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( )1انظر :نور اليقين للخضـري ،تحقيـق أحمـد عبـد اللطيـف ،ص  ،95تـاريخ خلفيـة بـن

خياط ،ص ،56نقَل عن تاريخ دولة اإلسَلم اْلولى ،د .فايـد حمـاد عاشـور ،سـليمان أبـو
عزب ،ص.108

( )2انظر :السيرة النبوية ّلبن هشام ( )167 ،166/2سنن البيهقي (.)525 ،524/2
( )3انظر :السيرة النبوية الصحيحة للعمري ()257/1

( )4انظــر :وفــاء الوفــاء للســمهودي ( )4( ... )321/1انظــر :الســيرة النبويــة الصــحيحة
(.)258/1

( )6انظـ ــر :نظـ ــام الحكومـ ــة النبويـ ــة المسـ ــمى :التراتيـ ــب اإلداريـ ــة ،لعبـ ــد الحـ ــي الكتـ ــاني
(.)474/1

( )7الفتاوى ( )7( ... .)38/11انظر :فتح الباري (.)535/1( ،)595/6

قــال أبــو هري ـرة« :وأهــل الصــفة أضــياف اإلســَلمّ ،ل يــأوون علــى أهــل وّل مــال وّل علــى

أحد»(.)1

إن المهــاجرين اْلوائــل الــذين هــاجروا قبــل النبــي  أو معــه أو بعــده حتــى نهايــة الفت ـرة
اْلولى قبل غزوة بدر ،استطاع اْلنصار أن يستضيفوهم في بيـوتهم وأن يشـاركوهم النفقـة

ولكن فيما بعد كبر حجم المهاجرين مما لم يعد هناك قدرة لألنصار على استيعابهم(.)2

فقد صار المهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئا بعد شيء ،فإن اإلسَلم صـار ينتشـر والنـاس
العــزاب،
يــدخلون فيــه ..ويكثــر المهــاجرون إلــى المدينــة مــن الفق ـراء واْلغنيــاء ،واآلهلــين و ُ

فكان من لم يتيسر له مكان يأوي إليه ،يأوي إلى تلك الصفة في المسجد(.)3

والــذي يظهــر للباحــث أن المهــاجر الــذي يقــدم إلــى المدينــة كــان يلتقــي بالرســول صــلى هللا

عليه وسلم ،ثم يوجهـه بعـد ذلـك إلـى مـن يكفلـه فـإن لـم يجـد فإنـه يسـتقر فـي الصـفة مؤقتـا

ريثما يجد السبيل( )4فقد جاء في المسند عن عبادة بن الصامت ،قـال« :كـان رسـول هللا

ُ يشــغل ،فــإذا قــدم رجــل مهــاجر علــى رســول هللا  دفعــه إلــى رجــل منــا يعلمــه الق ـرآن،
فــدفع إلــي رســول هللا  رجــَل ،وكــان معــي فــي البيــت أُعشــيه عشــاء أهــل البيــت ،فكنــت

أقرئـه القـرآن»( ،)5وقــد كــان أول مــن نــزل الصـفة المهــاجرون( )6لـذلك نســبت إلــيهم فقيــل
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صفة المهاجرين( )7وكذلك كان ينزل بها الغرباء من الوفـود التـي كانـت تقـدم علـى النبـي
 معلنة إسَلمها وطاعتها( )8وكان الرجـل إذا قـدم علـى النبـي  وكـان لـه عريـف نـزل

عليــه وإذا لــم يكــن لــه عريــف نــزل مــع أصــحاب الصــفة( )9وكــان أبــو هريـرة  -رضــي هللا
عنه  -عريف من سكن الصـفة مـن القـاطنين ،ومـن نزلهـا مـن الطـارقين ،فكـان النبـي 

إذا أراد دعوتهم عهد إلى أبي هريرة فدعاهم لمعرفتـه بهـم ،وبمنـازلهم ومـراتبهم فـي العبـادة
والمجاهدة( )10ونزل بعض اْلنصار في الصفة حباًّ لحيـاة الزهـد والمجاهـدة والفقـر ،رغـم
استغنائهم عن ذلك ووجـود دار لهـم فـي المدينـة ككعـب بـن مالـك اْلنصـاري ،وحنظلـة بـن

أبي عامر اْلنصاري (غسيل المَلئكة) وحارثة بن النعمان اْلنصاري وغيرهم(.)11

 -2نفقة أهل الصفة ورعاية النبي  والصحابة لهم:

كــان النبــي  يتعهــد أهــل الصــفة بنفســه ،فيــزورهم ويتفقــد أح ـوالهم ويعــود مرضــاهم ،كمــا
كــان يكثــر مجالســتهم ويرشــدهم ويواســيهم ويــذكرهم ويعلمهــم ويــوجههم إلــى ق ـراءة القـ ـرآن

الك ـريم ومدارســته ،وذكــر هللا والتطلــع إلــى اآلخ ـرة( .)12وكــان  يــؤمن نفقــتهم بوســائل

متعددة ومتنوعة فمنها:

إذ أتتــه  صــدقة بعــث بهــا إلــيهم ولــم يتنــاول منهــا شــيئا ،وإذا أتتــه هديــة أرســل إلــيهم

وأصاب منها ،وأشركهم فيها.

كثي ار ما كان يدعوهم إلى تناول الطعام في إحـدى حجـرات أمهـات المـؤمنين رضـي هللا

عنهم ،ولم يكن يغفـل عـنهم مطلقـا ،بـل كانـت حـالتهم ماثلـة أمامـه ،فعـن عبـد الـرحمن بـن

أبي بكر رضي هللا عنهما ،قال إن أصحاب الصفة كـانوا أناسـا فقـراء ،وإن النبـي  قـال

مــرة« :مــن كــان عنــده طعــام اثنــين فليــذهب بثالــث ،ومــن كــان عنــده طعــام أربعــة فليــذهب

بخامس أو سادس» أو كما قال ،وإن أبا بكر جاء بثَلثة ،وانطلق النبي  بعشرة(.)13

وكمــا كــان  يقــدم حــاجتهم علــى غيرهــا ممــا يطلــب منــه ،فقــد أتــى بســبي م ـرة فأتتــه

فاطمة رضي هللا عنها تسأله خادما ،فكان جوابه كما في المسند عند اإلمام أحمد« :وهللا
ـونهم مــن الجــوع ّل أجــد مــا أنفــق علــيهم ،ولكــن
ّل أعطــيكم وأدع أهــل الصــفة تطــوي بطـ ُ
أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم»(.)14
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 -3انقطاعهم للعلم والعبادة والجهاد:

كــان أهــل الصــفة يعتكفــون فــي المســجد للعبــادة ،ويــألفون الفقــر والزهــد فكــانوا فــي خلـواتهم
يصلون ويقرأون القرأن ويتدارسون آياته ويذكرون هللا تعالى ،ويـتعلم بعضـهم الكتابـة حتـى

أهــدى أحــدهم قوســه لعبــادة بــن الصــامت  -رضــي هللا عنــه -؛ ْلنــه كــان يعلمهــم الق ـرآن

والكتابــة( ،)15واشــتهر بعضــهم بــالعلم وحفــظ الحــديث عــن النبــي  مثــل أبــي هري ـرة -
رضي هللا عنه  -عرف بكثرة تحديثه ،وحذيفة بن اليمان الذي اهتم بأحاديث الفتن.
__________

( )1البخاري رقم .6452

( )2انظر :السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة للشامي ،ص.175

( )3الفتـ ــاوى ( )2( ... .)40،41/11انظـ ــر :الس ـ ــيرة النبويـ ــة تربيـ ــة أمـ ــة وبنـ ــاء دول ـ ــة،
ص.175

( )5المسند ( )4( ... .)324/5انظر :وفاء الوفاء السمهودي.)323/1( ،

( )7سنن أبي داود ( )6( ... .)361/2انظر :السيرة النبوية الصحيحة (.)258/1
( )9 ،8 ، )9نفس المصدر ( )10( ... .)259/1المصدر السابق (.)266/1
( )13البخاري رقم  ،3581ومسلم برقم ... .2057

( )14أصل الحديث في البخاري برقم  ،3113وهذا لفظ المسند ( ،106/1مـرقم .)838
...

( )15سنن أبي داود ( )237/2وابن ماجه (.)730/2

وكــان أهــل الصــفة يشــاركون فــي الجهــاد ،بــل كــان مــنهم الشــهداء ببــدر مثــل صــفوان بــن

بيض ــاء ،وخـ ـريم ب ــن فات ــك اْلس ــدي ،وخبي ــب ب ــن يس ــاف ،وس ــالم ب ــن عمي ــر ،وحارث ــة ب ــن

النعمان اْلنصاري( ،)1ومنهم من استشهد بأحد مثل حنظلة الغسيل( ،)2ومنهم من شهد
الحديبيــة مثــل جرهــد بــن خويلــد وأبــو سـريحة الغفــاري( )3ومــنهم مــن استشــهد بخيبــر مثــل

تقف بن عمرو( )4ومنهم من استشهد بتبوك مثل عبد هللا ذو البجادين(.)5
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ومنهم من استشهد باليمامة مثـل سـالم مـولى أبـي حذيفـة وزيـد بـن الخطـاب ،فكـانوا رهبانـا

بالليل فرسانا في النهار( ،)6وكان بعـض الصـحابة قـد اختـاروا المكـوث فـي الصـفة رغبـة
مــنهم ّل اضــط اررا ،كــأبي هري ـرة  -رضــي هللا عنــه  -فقــد أحــب أن يــَلزم رســول هللا 

ويعوض ما فاته من العلم والخير ،فقد جاء إلى المدينـة بعـد فـتح خيبـر فـي العـام السـابع،

وحــرص علــى ســماع أكبــر قــدر ممكــن مــن حديثــه  ومعرفــة أحوالــه وتبركــا بخدمتــه 

وهذا ّل يتـوفر لـه إّل إذا كـان قريبـا مـن بيـت النبـي  فكانـت الصـفة هـي المكـان الوحيـد
الذي يؤمن لـه ذلـك ،ولنسـتمع إليـه يوضـح لنـا ذلـك ،قـال أبـو هريـرة  -رضـي هللا عنـه :-

«إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وتقولون ما
بــال المهــاجرين واْلنصــار ّل يحــدثون عــن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،بمثــل حــديث

أبي هريرة ،وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صْفق اْلسواق ،وكنت ألزم رسـول هللا
 على ملء بطني ،فأشهد إذا غابوا ،وأحفظ إذا نسوا ،وكان يشغل إخـوتي مـن اْلنصـار

عمــل أم ـوالهم ،وكنــت امــرءا مســكينا مــن مســاكين الصــفة أعــي حــين ينســون»( )7وهكــذا

يوضح  -رضي هللا عنه  -أنه فعل ذلك رغبة منه في مَلزمة النبي  ثم إن أبـا هريـرة
كــان لــه ســكن فــي المدينــة ،وهــو المكــان الــذي تســكنه أمــه ،والتــي طلــب مــن النبــي  أن

يــدعو لهــا بالهدايــة( )8ثــم إن أبــا هريـرة لــم يكــن فقيـ ار معــدما ،ففــي أول يــوم قــدم فيــه علــى

النبي  في خيبر أسهم له  من الغنيمـة ،كمـا أنـه لمـا قـدم كـان معـه عبـد يخدمـه كمـا
ورد فــي الصــحيح( )9وإذن فالــذي أفق ـره هــو إيثــاره مَلزمــة النبــي  واســتماع أحاديثــه،

وكان يستطيع اّلستغناء عن الصفة لو أراد(.)10

كان أهل الصفة يكثرون ويقلون بحسب تبدل اْلحوال التي تحـيط بأهـل الصـفة مـن عـودة

اْلهل ،أو زوج ،أو يسر بعد عسر ،أو شهادة في سبيل هللا.

ول ــم يك ــن فق ــرهم لقع ــودهم ع ــن العم ــل وكس ــب ال ــرزق ،فق ــد ذك ــر الزمخش ــري أنه ــم ك ــانوا

يرضخون النـوى بالنهـار ،ويظهـر أنهـم كـانوا يرضـخون النـوى -يكسـرونه -لعلـف الماشـية
وهم ليسوا أهل ماشية ،فهم إذن يعملون لكسب الرزق(.)11

 -4عددهم وأسما هم:
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كان عددهم يختلف باختَلف اْلوقات ،فهـم يزيـدون إذا قـدمت الوفـود إلـى المدينـة ويقلـون

إذا قل الطارقون مـن الغربـاء علـى أن عـدد المقيمـين مـنهم فـي الظـروف العاديـة كـان فـي

حدود السبعين رجَل( ،)12وقد يزيد عددهم كثي ار حتى أن سعد بن عبادة كـان يستضـيف

وحده ثمانين منهم ،فضَل عن اآلخرين الـذين يتـوزعهم الصـحابة( ،)13ومـن أراد الوقـوف

على بعض أسمائهم فليرجع إلى كتب السيرة(.)14

وقد وقع بعض الباحثين في خطأ فادح حين استدل بعضهم على مشروعية مسـلك بعـض

المنحـرفين مـن المتصـوفة ،مــن حيـث تـرك العمـل واإلخــَلد إلـى ال ارحـة والكسـل ،والمكــوث

ف ــي الزواي ــا والتكاي ــا ،بحج ــة التوك ــل بح ــال أه ــل الص ــفة( .)15إن أب ــا هريـ ـرة ،وه ــو أكث ــر
ارتباطــا بالصــفة مــن غيـره لــم يســتمر فيهــا وخــرج إلــى الحيــاة ،بــل أصــبح أميـ ار فــي بعــض
أيامه علـى البحـرين فـي عهـد عمـر بـن الخطـاب ،ولـم يكـن مخشوشـنا فـي حياتـه( )16بـل

إن أه ــل الص ــفة ك ــانوا م ــن المجاه ــدين ف ــي س ــبيل هللا ف ــي س ــاحات القت ــال ،وق ــد استش ــهد

بعضهم كما ذكرت.

خامسا :فوائد ودروس وعبر:

 -1المسجد من أهم الركائز في بناء المجتمع:

إن إقامة المساجد من أهم الركائز فـي بنـاء المجتمـع اإلسـَلمي ،ذلـك أن المجتمـع المسـلم
إنما يكتسب صفة الرسول والتماسك ،بالتزام نظام اإلسَلم وعقيدته وآدابه ،وإنما ينبع ذلـك

من روح المسجد ووحيه(.)17
__________

( )1انظ ـ ـ ــر :الس ـ ـ ــيرة النبوي ـ ـ ــة الص ـ ـ ــحيحة ( )5( ... .)264/1انظ ـ ـ ــر :حلي ـ ـ ــة اْلولي ـ ـ ــاء
(.)375/1

( )3نف ـ ـ ــس المص ـ ـ ــدر ( )7( ... .)355 :353/1انظ ـ ـ ــر :الس ـ ـ ــيرة النبوي ـ ـ ــة الص ـ ـ ــحيحة
(.)264/1
(... )4

( )9، )5نفس المصدر (... ... .)264/1
406
This file was downloaded from QuranicThought.com

( )7البخاري رقم  ،2047مسلم رقم  )2( ... .2492مسلم برقم .2491
( )9انظر :السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة ،ص.184
( )10نفس المصدر ،ص.184

( )11انظر :المدينة النبوية فجر اإلسَلم والعصر الراشدي لشراب (.)222/1

( )12انظر :أبو نعيم الحلية ( )7( ... .)341 :339/1نفس المصدر (.)341/1
( )14على سبيل المثال :السيرة النبوية الصحيحة (.)263 ،262/1
( )15انظر :السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة ،ص... .186

( )16نف ـ ـ ــس المص ـ ـ ــدر ،ص )3( ... .188انظ ـ ـ ــر :فق ـ ـ ــه الس ـ ـ ــيرة للب ـ ـ ــوطي ،ص،203
بتصرف.

قــال تعــالىّ ( :ل تُقـ ْـم ِفيـ ِـه أبــدا لم ْسـ ِـجد أ ُِســس علــى التْقــوى ِمـ ْـن أو ِل يـ ْـوم أحــق أن تُقــوم ِفيـ ِـه
ِف ِ
يه ِرجال ي ِحبون أن يتطه ُروا وهللاُ ُي ِحب اْل ُمط ِه ِرين ) [التوبة.]108 :
قال تعالىِ ( :في بيوت أ ِذن هللا أن تُرفع وي ْذكر ِفيها اسمه يسِبح له ِفيها ِباْل ُغ ُد ِو واآلص ِ
ـال
ْ ُُ ُ ُ ُ
ْ
ُ
ُُ
ُ
ـاء الزك ِ
ـيهم ِتجـارة وّل بيـع عـن ِذ ْك ِـر هللاِ وِإقـا ِم الصـَل ِة وِإيت ِ
ِ ِ
ـاة
ْ
صدق هللا العظـيم ِرجـال ّل ُتْله ْ
ِِ
ـار صـدق هللا العظـيم ِلي ْج ِـزي ُه ُم هللاُ أ ْحسـن مـا ع ِمُلـوا
وب واْل ْبص ُ
يخاُفون ي ْوما تتقل ُب فيه اْلُقُل ُ
وي ِزيدهم ِمن ف ِ ِ
ق
اء ِبغ ْي ِر ِحساب ) [النور.]38-36 :
ْ
ُ
ضله وهللاُ ي ْرُز ُ من يش ُ
 -2المسجد رمز لشمولية اإلسَلم:
أ -حيث أنشئ ليكون متعبدا لصَلة المؤمنين وذكرهم هللا تعالى وتسـبيحهم لـه ،وتقديسـهم

إيــاه بحمــده وشــكره علــى نعمــه علــيهم ،يدخلــه كــل مســلم ،ويقــيم فيــه صــَلته وعبادتــه وّل
يضاره أحد ،ما دام حافظا لقداسته ومؤدياًّ حق حرمته»(.)1

ب -كم ــا «أنش ــئ ليك ــون ملتق ــى رس ــول هللا  بأص ــحابه والواف ــدين علي ــه ،طلب ــا للهداي ــة
ورغبة في اإليمان بدعوته وتصديق رسالته»(.)2

ج -وهــو قــد أنشــئ ليكــون جامعــة للعلــوم والمعــارف الكونيــة والعقليــة والتنزيليــة ،التــي حــث
الق ـرآن الك ـريم علــى النظــر فيهــا ،وليكــون مدرســة يتــدارس فيهــا المؤمنــون أفكــارهم وثم ـرات
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عقولهم ،ومعهدا يؤمه طَلب العلم من كل صوب ،ليتفقهوا في الدين ويرجعوا إلـى قـومهم
مبشرين ومنذرين ،داعين إلى هللا هادين ،يتوارثونها جيَل بعد جيل(.)3

د -وهــو قــد أنشــئ ليجــد فيــه الغريــب مــأوى ،وابــن الســبيل مســتق ار ّل تكــدره منــة أحــد عليــه

فينهل من رفده ويعب من هدايته مـا أطـاق اسـتعداده النفسـي والعقلـيّ ،ل يصـده أحـد عـن

علــم أو معرفــة أو لــون مــن أل ـوان الهدايــة ،فكــم مــن قائــد تخــرج فيــه ،وبــرزت بطولتــه بــين

جد ارنــه ،وكــم مــن عــالم اســتبحر علمــه فــي رحابــه ،ثــم خــرج بــه علــى النــاس يــروي ظمــأهم

للمعرفة ،وكم من داع إلى هللا تلقى في ساحاته دروس الدعوة إلـى هللا فكـان أسـوة الـدعاة،
وقـــدوة الهـــداة ،وريحانـــة جـ ــذب القلـــوب شـــذاها فانجفلـ ــت تأخـ ــذ عنه ــا الهدايـــة لتستضـ ــيء

بأنوارها» ()4

وكــم مــن أع اربــي جلــف ّل يفــرق بــين اْلحمــر واْلصــفر ،وفــد عليــه فدخلــه ورأى أصــحاب
رسول هللا  حوله هالة تحف به ،يسمعون منه وكأن على ر وسهم الطير ،فسمع معهـم

وكانــت عنــده نعمــة العقــل مخبــأة تحــت ســتار الجهالــة ،فانكشــف لــه غطــاء عقلــه ،فعقــل
وفقــه ،واهتــدى واستضــاء ،ثــم عــاد إلــى قومــه إمامــا يــدعوهم إلــى هللا ،ويـربيهم بعلمــه الــذي

علــم ،وســلوكه الــذي ســلك فــآمنوا بدعوتــه ،واهتــدوا بهديــه ،فكــانوا ســط ار مني ـ ار فــي كتــاب

التاريخ اإلسَلمي»(.)5

هـ -وهو «قد أنشئ ليكون قلعة ّلجتماع المجاهدين إذا استنفروا ،تعقد فيـه ألويـة الجهـاد،
والدعوة إلى هللا ،وتخفق فيه فوق ر وس القـادة ال اريـات للتوجـه إلـى مواقـع اْلحـداث ،وفـي

ظلها يقف جند هللا في نشوة ترقب النصر أو الشهادة.

و -وهــو «قــد أنشــئ ليجــد فيــه المجتمــع المســلم الجديــد ركنــا ف ـي زوايــاه ،ليكــون مشــفى

يستشفى فيه جرحى كتائب الجهاد ليـتمكن نبـي هللا  مـن عبـادتهم ،والنظـر فـي أحـوالهم

واّلستطباب لهم ،ومداواتهم في غير مشقة وّل نصب تقدي ار لفضلهم.

ز -وهو «قد أنشئ ليكون مبردا لبريد اإلسَلم منه تصدر اْلخبار ،ويبرد البريد ،وتصدر

الرســائل ،وفيــه تتلقــى اْلنبــاء السياســية ســلما أو حربــا وفيــه تتلقــى وتق ـ أر رســائل البشــائر
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بالنصــر ،ورســائل طلــب المــدد ،وفيــه ينعــى المستشــهدون فــي معــارك الجهــاد ليتأســى بهــم

المتأسون وليتنافس في اّلقتداء بهم المتنافسون.

ح -وهو «قد أنشئ ليكون مرقبا للمجتمع المسلم ،يتعرف منه على حركات العدو المريبة
ويرقبها وّل سيما اْلعداء الذين معه يساكنونه ويخالطونه في بلده من شراذم اليهـود وزمـر

المنــافقين ونفايــات الوثنيــة ،الــذين تمت ـوا فــي الشــرك فلــم يتركــوه ،ليحــذر المجتمــع المســلم
عاقبة كيدهم وسوء مكرهم وتدبيرهم ،ويأمن مغبة غدرهم وخياناتهم»(.)6

رسول هللا  أول ما بدأ من عمل فـي مسـتقره ودار
فالمسجد النبوي «بدأ بتأسيسه وبنائه
ُ
هجرتــه فــي مطلــع مقدمــه ليكــون نموذجــا يحتــذى بــه فــي بســاطة المظهــر ،وعمــق وعمــوم
المخبر ،ليحقق به أعظم اْلهداف وأعمها ،بأقل النفقات وأيسر المشقات»(.)7

 -3التربية بالقدوة العملية:
__________

( )6، 5، )1محمد رسول هللا ،محمد عرجون (.)33/3
( )4انظر :محمد رسول هللا ،محمد عرجون (.)34/3
( )5المصدر السابق.)35 ،34/3( ،

( )6انظر :محمد رسول هللا ،محمد عرجون ( )36/3عسوا :أسنوا وكبروا.
( )7محمد رسول هللا.)33/3( ،

مــن الحق ــائق الثابتــة أن النب ــي  ش ــارك أصــحابه العمــل والبنــاء ،فكــان يحمــل الحج ــارة
وينقل اللبن على صدره وكتفيه ،ويحفر اْلرض بيديه كأي واحد منهم ،فكان مثال الحاكم

العـادل الــذي ّل يفــرق بــين رئــيس ومــر وس ،أو بــين قائــد ومقــود ،أو بــين ســيد ومســود ،أو

بـين غنـي وفقيــر ،فالكـل سواســية أمـام هللاّ ،ل فــرق بـين مســلم وآخـر إّل بــالتقوى ،ذلـك هــو
اإلســَلم عدالــة ومســاواة فــي كــل شــيء ،والفضــل فيــه يكــون لصــاحب العطــاء فــي العمــل

الجماعي للمصلحة العامة ،وبهذا الفضل ثواب من هللا ،والرسول  كغيره من المسـلمين

ّل يطلــب إّل ث ـواب هللا( )1فقــد كانــت مشــاركة النبــي  فــي عمليــة البنــاء ككــل العمــال
الــذين شــاركوا فيــه ،ولــيس بقطــع الش ـريط الحريــري فقــط ،ولــيس بالض ـربة اْلولــى بالفــأس
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فقط ،بل غاص بعلمية البناء كاملـة ،فقـد دهـش المسـلمون مـن النبـي  وقـد علتـه غبـرة،
فتقدم أسيد بن حضير  -رضي هللا عنه  -ليحمل عن رسـول هللا  فقـال :يـا رسـول هللا

أعطني ــه؟ فق ــال« :اذه ــب فاحتم ــل غيـ ـره فإن ــك لس ــت ب ــأفقر إل ــى هللا من ــي»( )2فق ــد س ــمع
المسلمون ما يقول النبي  لصاحبه ،فازدادوا نشاطا واندفاعا في العمل(.)3

إنــه مش ــهد فريــد مــن نوعــه وّل مثي ــل لــه فــي دنيــا النــاس ،وإذا كــان الزعمــاء والحك ــام ق ــد
يقدمون على المشاركة أحيانا بالعمل لتكون شاشات التلفزيون جاهزة لنقل أعمالهم ،وتمـأل

الــدنيا فــي الصــحف ووســائل اإلعــَلم كلهــا بالحــديث عــن أخَلقهــم وتواضــعهم ،فــالنبي 

ينازع الحجر أحد أفراد المسلمين ،ويبين لـه أنـه أفقـر إلـى هللا تعـالى ،وأحـرص علـى ثوابـه

منه.

وقد تفاعل الصحابة الكرام تفاعَل عظيما في البناء وأنشدوا هذا البيت:

لئن قعدنا والنبي يعمل  ...لذاك منا العمل المضلل()4

إن هذه التربية العملية ّل تتم من خَلل الموعظة ،وّل مـن خـَلل الكـَلم المنمـق ،إنمـا تـتم
من خَلل العمل الحي الد وب ،والقدوة المصطفاة من رب العالمين ،والتي ما كـان يمكـن

أن تتم فـي أجـواء مكـة ،والمَلحقـة واّلضـطهاد والمطـاردة فيهـا إنمـا تـتم فـي هـذا المجتمـع

الجديد والدولة التي تبنـي وكأنمـا غـدا هـذا الجميـع مـن الصـحابة الكـرام كلـه صـوتا واحـدا،

وقلبا واحدا ،فمضى يهتف:

اللهم إن العيش عيش اآلخرة  ...فانصر اْلنصار والمهاجرة
ويهتف بلحن واحد:

لئن قعدنا والنبي يعمل  ...لذاك منا العمل المضلل

وكان الهتاف الثالث:

هذي الحمال ّل حمال خيبر  ...هذا أبر لربنا وأطهر()5

فأحمــال التمــر والزبيــب مــن خيبــر إلــى المدينــة كانــت لهــا مكانتهــا فــي المجتمــع اليثربــي
أصبحت ّل تذكر أمام حمل الطوب لبناء المسجد النبوي العظيم ،فقـد أيقنـوا ( :مـا ِع ْنـد ُك ْم
ينف ُد وما ِع ْند هللاِ باق ) [النحل.]96 :
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وأما الهتاف الرابع:

ّل يستوي من يعمر المساجدا  ...بدأب فيه قائما وقاعدا

ومن يرى عن الغبار حائدا()6

 -4اّلهتمام بالخبرة واّلختصاص:

أخرج اإلمام أحمد عن طلـق بـن علـي اليمـامي الحنفـي ،قـال بنيـت المسـجد مـع رسـول هللا

 فكــان يقــول« :قربـوا اليمــامي مــن الطــين فإنــه أحســنكم لــه مسيســا» وأخــرج اإلمــام أحمــد

عــن طلــق أيضــا ،قــال :جئــت إلــى النبــي  وأصــحابه يبنــون المســجد وكأنــه لــم يعجبــه

عملهــم ،فأخــذت المســحاة ،فخلطــت الطــين ،فكأنــه أعجبــه فقــال« :دع ـوا الحنفــي والطــين،

فإنــه أضــبطكم للطــين» وأخــرج ابــن حبــان عــن طلــق فقــال :فقلــت :يــا رســول هللا أأنقــل كمــا
ينقلون؟ قالّ« :ل ،ولكن اخلط لهم الطين ،فأنت أعلم به»(.)7

فقد اهتم النبي  بهذا الوافد الجديد علـى المدينـة ،والـذي لـم يكـن مـن المسـلمين اْلوائـل،
ووظــف خبرتــه فــي خلــط الطــين ،وفــي قــوة العمــل ،وهــو درس للمســلمين فــي الثنــاء علــى

الكفاءات واّلستفادة منها ،وإرشاد نبوي كريم في كيفية التعامل معها وما أحوجنا إلى هـذا

الفهم العميق(.)8

 -5شعار الدولة المسلمة:

إن أذان الصــَلة شــعار ْلول دولــة إســَلمية عالميــة( :هللا أكبــر ،هللا أكبــر) إنهــا تعنــي أن
هللا أكبر من أولئك الطغاة ،وأكبر من صانعي العقبات ،وهو الغالب على أمره.

(أشـ ــهد أن ّل إلـ ــه إّل هللا) أي ّل حاكميـ ــة وّل سـ ــيادة وّل سـ ــلطة إّل هلل رب العـ ــالمين (إن

الحكم إّل هلل) فمعنى ّل إله إّل هللاّ :ل حاكم وّل آمر وّل مشرع إّل هللا.
__________

( )1انظر :التاريخ اإلسَلمي والعسكري ،د .علي معطي ،ص.158
( )2انظر :صور من حياة الرسول ،أمين دويدار ،ص.261

( )3انظر :التاريخ السياسي والعسكري ،د .علي معطي ،ص.158
( )4انظر :السيرة النبوية ّلبن هشام (... .)496/1
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( )5انظر :التربية القيادية (.)249/2

( )6انظر :محمد رسول هللا ،محمد عرجون (... .)15/3
( )7نفس المصدر (... .)15/3

( )8انظر :التربية القيادية (.)252/2

(أشــهد أن محمــدا رســول هللا) أســلمه هللا تعــالى القيــادة ،فلــيس ْلحــد أن ينزعهــا منــه ،فهــو
مــاض بهــا إلــى أن يكمــل هللا دينــه بمــا ينزلــه علــى رســوله مــن قـرآن ،وبمــا يلهمــه إيــاه مــن

سنة( ،)1ويعني اّلعتراف لرسول هللا بالرسالة والزعامة الدينية والدنيويـة والسـمع والطاعـة

له(.)2

(حــي علــى الصــَلة ،حــي علــى الفــَلح) أقبــل يــا أيهــا اإلنســان لَلنض ـواء تحــت ل ـواء هــذه
الدولـة التــي أخلصـت هلل ،وجعلــت مـن أهــدافها تمتــين العَلقـة بــين المسـلم وخالقــه ،وتمتــين
العَلقة بين المؤمنين على أساس من القيم السامية.

(قد قامت الصَلة) وقد اختيرت الصَلة من بين سـائر العبـادات؛ ْلنهـا عمـاد الـدين كلـه؛

وْلنه ــا بم ــا فيه ــا م ــن الش ــعائر ك ــالركوع والس ــجود والقي ــام أعظ ــم مظه ــر لمظ ــاهر العب ــادة
بمعناها الواسع التي تعني :الخضوع والتذلل واّلستكانة ،فهي خضوع ليس بعـده خضـوع،

فكل طاعة هلل على وجه الخضوع ،والتـذلل ،فهـي عبـادة ،فهـي طاعـة العبـد لسـيده ،فيقـف
ِ
ـت أ ْن أ ْعُبـد ال ِـذين ت ْـد ُعون
بين يديه قد أسلم نفسه طاعـة وتـذلَل قـال تعـالىُ ( :ق ْـل ِإنـي ُن ِهي ُ
ِمن دو ِن هللاِ لما جاءِني اْلبِينات ِمن رِبي وأ ِ
ُم ْر ُت أ ْن أ ُْسِلم ِلر ِب اْلعال ِمين ) [غافر.]16 :
ُ
ُ
وهذا اّلرتبـاط بـين شـعار الدولـة الرسـمي بحاكميـة هللا وسـيادة الشـرع ،وسـقوط الطواغيـت،
وقوانينهم ،وأنظمتهم وشـرائعهم بــ(حي علـى الفـَلح ..قـد قامـت الصـَلة) يشـير إلـى أنـه ّل

قيام للصَلة ،وّل إقامة لها كما ينبغي إّل في ظل دولة تقوم عليها وتقوم بها

ولها ،فقد كان المسلمون يصلون خفية في شعاب مكة قبل قيام دولتهم ،أما وقد

قامت تحت حماية سيوف اْلنصار ،فليجهروا باْلذان ،واإلقامة ،وليركعوا وليسجدوا
هلل رب العالمين.
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إن الواقع التـاريخي خيـر شـاهد علـى أن هللا ّل يعبـد فـي اْلرض حـق عبادتـه إّل فـي ظـل

دولة قوية تحمي رعايها من أعداء الدين.

ثم تتكرر كلمات اْلذان (هللا أكبر ..هللا أكبر) للتأكيد على المعاني السابقة(.)3

إننا بحاجة ماسة لفهم اْلذان ،وإدراك معانيه والعمـل علـى ترجمتـه ترجمـة عمليـة ،لنجاهـد

فــي هللا ح ــق جه ــاده ،حت ــى ن ــدمر ش ــعارات الكف ــر ،ونرف ــع ش ــعارات اإليم ــان ،ونق ــيم دول ــة
التوحيد التي تحكم بشرع هللا ومنهجه القويم.

 -6فضائل المسجد النبوي:

تحـدث النبــي  عــن فضــائل المســجد النبــوي؛ ولــذلك تعلــق الصــحابة بــه ويمكننــا الرجــوع
إلــى صــحيحي البخــاري ومســلم وغيرهمــا؛ للوقــوف علــى هــذه الفضــائل الميمونــة .وســنذكر

هنا حديثا واحدا لمعناه العميق الذي نحتاجه ونستمسك به وهو عن:

 -7فضل التعلم والتعليم في المسجد النبوي:

عــن أبــي هري ـرة  -رضــي هللا عنــه  -أنــه ســمع رســول هللا  يقــول« :مــن دخــل مســجدنا
هذا ليتعلم خي ار أو يعمله كان كالمجاهد في سبيل هللا ،ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر

إلى ما ليس له»(.)4
المبحث الثاني

المؤاخاة بين المهاجرين واْلنصار

كــان مــن أولــى الــدعائم التــي اعتمــدها الرســول  فــي برنامجــه اإلصــَلحي ،والتنظيمــي

لألمة وللدولة والحكم ،اّلستمرار في الدعوة إلى التوحيـد والمـنهج القرآنـي ،وبنـاء المسـجد،
وتقرير المؤاخـاة بـين المهـاجرين واْلنصـار وهـي خطـوة ّل تقـل أهميـة عـن الخطـوة اْلولـى

في بناء المسجد لكي يتَلحم المجتمع المسلم ويتآلف وتتضح معالم تكوينه( )5الجديد.
كان مبدأ التآخي العام بين المسلمين قائما منذ بداية الدعوة في عهدها المكي،
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ونهــى الرســول  عــن كــل مــا يــؤدي إلــى التبــاغض بــين المســلمين فقــال صــلى هللا عليــه

وســلمّ« :ل تباغضـوا وّل تحاســدوا وّل تــدابروا ،وكونـوا عبــاد هللا إخوانــا ،وّل يحــل لمســلم أن
يهجر أخاه فوق ثَلثة أيام» (.)6

وقــال صــلى هللا عليــه وســلم« :المســلم أخــو المســلم ّل يظلمــه وّل ُيســلمه( )7ومــن كــان فــي

حاجــة أخيــه كــان هللا فــي حاجتــه( )8ومــن فــرج عــن مســلم كربــة( )9فــرج هللا -عــز وجــل-
عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره هللا يوم القيامة»(.)10
__________

( )1انظر :قراءة سياسية للسيرة النبوية ،محمد قلعجي ،ص.114

( )2انظر :دولة الرسول  من التكوين إلى التمكين ،كامل سَلمة الدقس ،ص.438
( )3انظر :دولة الرسول  من التكوين إلى التمكين ،ص.439

( )4انظـ ــر :المصـ ــنف ْلبـ ــي شـ ــيبة ( )209/12( ،)371/2رقـ ــم  ،12567وفـ ــي روايـ ــة

الحــاكم قــال( :هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين ،فقــد احتجــا بجميــع رواتــه ،ثــم لــم
يخرجاه ،وّل أعلم له علة) ،وأقره الذهبي .انظر :تلخيص المستدرك (.)91/1

( )5انظر :اإلدارة اإلسَلمية في عصر عمر بن الخطاب ،د .مجدّلوي ،ص.53 ،52
( )6البخاري ،رقم  ،6065مسلم رقم .24

( )7أي ّل يتركه مع من يؤذيه ،وّل فيما يؤذيه ،بل ينصره ويدفع عنه.
( )8مسند أحمد رقم  )5( ... .7929كربة :أي غمة.
( )10البخاري ،رقم .2442

وقد أكد القـرآن الكـريم اْلخـوة العامـة بـين أبنـاء اْلمـة فـي قولـه تعـالى ( :واعت ِ
ص ُـموا ِبحْب ِـل
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صب ْحتُ ْم
هللا جميعا وّل تفرُقوا وا ْذ ُك ُروا ن ْعمت هللا عل ْي ُك ْم إ ْذ ُك ْنتُ ْم أ ْعداء فألف ب ْين ُقُلوِب ُك ْم فأ ْ
ِبِن ْعمِت ِه ِإ ْخوانا وُك ْنتُ ْم على شفا ُحْفرة ِمن الن ِار فأنقذ ُك ْم ِم ْنها كذِلك ُيبِي ُن هللاُ ل ُك ْم آي ِات ِه لعل ُك ْم
ت ْهت ُدون ) [آل عمران.]103 :
وقولــه تعــالى ( :وألــف بـ ْـين ُقُلــوِب ِهم لـ ْـو أنفْقــت مــا ِفــي اْل ْر ِ
ض ج ِميعــا مــا ألفـ ْـت بـ ْـين ُقُلــوِب ِه ْم
ْ
ول ِكن هللا ألف ب ْين ُه ْم ِإن ُه ع ِزيز ح ِكيم ) [اْلنفال.]63 :
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أما موضوع هذا البحث فهو المؤاخاة الخاصة التي شرعت وترتبت عليها حقوق وواجبات

أخص من الحقوق والواجبات العامة بين المؤمنين كافة(.)1

وقــد تحــدث بعــض العلمــاء عــن وجــود مؤاخــاة كانــت فــي مكــة بــين المهــاجرين ،فقــد أشــار

البَلذري إلى أن النبي  آخى بين المسلمين في مكة قبل الهجرة على الحـق والمواسـاة،

فــآخى بــين حم ـزة وزيــد بــن حارثــة ،وبــين أبــي بكــر وعمــر ،وبــين عثمــان بــن عفــان ،وعبــد
الرحمن بن عـوف ،وبـين الزبيـر بـن العـوام وعبـد هللا بـن مسـعود ،وبـين عبيـدة بـن الحـارث

وبــَلل الحبشــي ،وبــين مصــعب بــن عميــر وســعد بــن أبــي وقــاص ،وبــين أبــي عبيــدة بــن
الجراح وسالم مولى أبي حذيفة ،وبين سعيد بـن زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل وطلحـة بـن عبيـد

هللا ،وبينه وبين علي بن أبي طالب( )2ويعتبر الـبَلذري (ت276هــ) أقـدم مـن أشـار إلـى

المؤاخــاة المكيــة ،وقــد تابعــه فــي ذلــك ابــن عبــد البــر (ت463ه ــ) دون أن يصــرح بالنقــل

عن ــه ،كم ــا تابعهم ــا اب ــن س ــيد الن ــاس دون التصـ ـريح بالنق ــل ع ــن أح ــدهما( ،)3وق ــد أخ ــرج

الحــاكم فــي المســتدرك مــن طريــق جميــع بــن عميــر عــن ابــن عمــر« :آخــى رســول هللا 

بين أبي بكر وعمر ،وبين طلحة والزبير ،وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان»( )4وعن

ابن عباس« :آخى النبي  بن الزبير وابن مسعود»(.)5

وذهب كل من ابن القيم وابن كثير إلـى عـدم وقـوع المؤاخـاة بمكـة ،فقـال ابـن القـيم« :وقـد

قي ــل إن ــه -أي النب ــي ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم -آخ ــى ب ــين المه ــاجرين بعض ــهم م ــع بع ــض
مؤاخاة ثانية ،واتخذ فيهـا عليـا أخـا لنفسـه ،والثبـت اْلول( ،)6والمهـاجرون كـانوا مسـتغنين

ب ــأخوة اإلس ــَلم ،وأخ ــوة ال ــدار وق ارب ــة النس ــب ،ع ــن عق ــد مؤاخ ــاة بخ ــَلف المه ــاجرين م ــع

اْلنصار»( )7أما ابن كثير فقـد ذكـر أن مـن العلمـاء مـن ينكـر هـذه المؤاخـاة لـنفس العلـة
التي ذكرها ابن القيم(.)8

لــم تشــر كتــب الســيرة اْلولــى المختصــة إلــى وقــوع المؤاخــاة بمكــة ،والــبَلذري ســاق الخبــر
بلفظ (قالوا) دون إسناد مما يضعف الرواية ،كما أن البَلذري نفسـه ضـعف النقـاد ،وعلـى

فرض صحة هذه المؤاخاة بمكة فإنها تقتصر على المؤازرة والنصيحة بـين المتـآخين دون

أن تترتب عليها حقوق التوارث(.)9
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أوّل :المؤاخاة في المدينة:

ساهم نظام المؤاخاة في ربط اْلمة بعضها ببعض ،فقد أقام الرسول  هذه الصـلة علـى

أساس اإلخـاء الكامـل بيـنهم ،هـذا اإلخـاء الـذي تـذوب فيـه عصـبيات الجاهليـة ،فـَل حميـة

إّل لإلسَلم وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن ،فَل يتأخر أحد أو يتقـدم إّل بمروءتـه

وتقواه.

وقد جعل الرسول  هذه اْلخوة عقدا نافذا ّل لفظا فارغا ،وعمَل يرتبط بالدماء واْلموال

ّل تحية تثرثر بها اْللسنة وّل يقوم لها أثر.

وكانت عواطف اإليثار والمواساة والمؤانسة تمتـزج فـي هـذه اْلخـوة وتمـأل المجتمـع الجديـد
بأروع اْلمثال(.)10

والســبب ال ــذي أدى إلــى تقوي ــة ه ــذه اْلخ ــوة بــين المه ــاجرين واْلنص ــار ه ــو أن أه ــل ه ــذا
المجتم ــع مم ــن التقـ ـوا عل ــى دي ــن هللا وح ــده ،نش ــأهم دي ــنهم ال ــذي اعتنق ــوه عل ــى أن يقولـ ـوا

ويفعل ـوا ،وعلمهــم اإليمــان والعمــل جميعــا ،فهــم أبعــد مــا يكونــون عــن الشــعارات التــي ّل
تتجاوز أطراف اْللسـنة ،وكـانوا علـى النحـو الـذي حكـاه هللا عـنهم فـي قولـه تعـالىِ ( :إنمـا
كان ق ْول اْل ُم ْؤ ِمِنين إذا ُد ُعوا إلى هللاِ ورُسـوِل ِه ِلـي ْح ُكم ب ْيـن ُه ْم أن يُقوُلـوا سـ ِم ْعنا وأط ْعنـا وأُولِئـك
ُه ُم اْل ُمْفِل ُحون ) [النور.]51 :
__________

( )1انظر /:السيرة النبوية الصحيحة للعمري (.)240/1

( )2ال ــبَلذري :أنس ــاب اْلشـ ـراف ( )2( ... .)270/1انظ ــر :الس ــيرة النبوي ــة الص ــحيحة
(.)240/1

( )4نفس المصدر ( )4( ... .)240/1فتح الباري ()304/7
( )6يعني المؤاخاة في المدينة )6( ... .زاد المعاد (.)79/2

( )8انظ ـ ــر :الس ـ ــيرة النبوي ـ ــة ّلب ـ ــن كثي ـ ــر )8( ... .انظ ـ ــر :الس ـ ــيرة النبوي ـ ــة الص ـ ــحيحة
(.)241/1

( )10انظر :فقه السيرة للغزالي ص .194 ،193
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وبــذلك الــذي درج عليــه المســلمون كفــل البقــاء واّلســتمرار لهــذه اْلخــوة ،التــي شــد هللا بهــا
أزر دينــه ورســوله حتــى آتــت ثمارهــا فــي كــل أط ـوار الــدعوة ط ـوال حياتــه صــلى هللا عليــه

وســلم ،وامتــد أثرهــاحتى وفاتــه صــلى هللا عليــه وســلم ،وبقيــت هــذه المؤاخــاة عنــد مبايعــة

الصديق  -رضي هللا عنه  -ولم يحدث اْلنصار صدعا في شمل اْلمـة ،مسـتجيبين فـي

ذلـ ــك لشـ ــهوات السـ ــلطة وغري ـ ـزة السـ ــيطرة ،ذلـ ــك فـ ــإن سياسـ ــة المؤاخـ ــاة بـ ــين المهـ ــاجرين
واْلنصار ،نوع من السبق السياسي الذي اتبعه رسول هللا  في تأصيل المودة وتمكينها

فــي مشــاعر المهــاجرين واْلنصــار ،الــذين ســهروا جميعــا علــى رعايــة هــذه المــودة وذلــك

اإلخاء ،بل كانوا يتسابقون في تنفيذ بنوده(.)1

وّل سيما اْلنصار الذين ّل يجد الكتاب والباحثون مهمـا تسـاموا إلـى ذروة البيـان خيـ ار مـن
حــديث هللا عــنهم( )2قــال تعــالى ( :والـ ِـذين تبــوءوا الــدار و ِ
اإليمــان ِمــن قـ ْـبِل ِه ْم ُي ِحبــون مـ ْـن
ُ
هاجر ِإل ْي ِه ْم وّل ي ِج ُدون ِفي ص ُد ِ
ورِه ْم حاجة ِمما أُوتُوا وُي ْؤِث ُرون علـى أ ْنُف ِس ِـه ْم ول ْـو كـان ِب ِه ْـم
ُ
خصاصة ومن ُيوق ُشح نْف ِس ِه فأُولِئك ُه ُم اْل ُمْفِل ُحون ) [الحشر.]9 :
بعض أسماء المهاجرين واْلنصار ممن تآخوا في هللا:

أبو بكر الصـديق  -رضـي هللا عنـه  -وخارجـة بـن زهيـر ،عمـر بـن الخطـاب وعتبـان بـن

مالــك ،أبــو عبيــدة بــن الجـراح وســعد بــن معــاذ ،عبــد الــرحمن بــن عــوف وســعد بــن الربيــع،
الزبير بن العوام وسَلمة بن سَلمة بن وقش ،طلحة بن عبيد هللا وكعب بن مالـك ،سـعيد
بن زيد وأبي بن كعب ،مصعب بن عميـر وأبـو أيـوب خالـد بـن زيـد ،أبـو حذيفـة بـن عتبـة

بن ربيعة وعباد بـن بشـر بـن وقـش ،عمـار بـن ياسـر وحذيفـة بـن اليمـان ،أبـو ذر الغفـاري

والمنذر بن عمرو ،حاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة ،سلمان الفارسي وأبو الدرداء،

بَلل مؤذن رسول هللا  وأبو رويحة عبد هللا بن عبد الرحمن الخثعمي(.)3
ثانيا :الدروس والعبر والفوائد:

 -1آصرة العقيدة هي أساس اّلرتباط:
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إن المجتمــع المــدني الــذي أقامــه اإلســَلم كــان مجتمعــا عقــديا ي ـرتبط باإلســَلم وّل يعــرف

المــواّلة إّل هلل ولرس ــوله وللم ــؤمنين ،وه ــو أعل ــى أنــواع اّلرتب ــاط وأرق ــاه ،إذ يتص ــل بوح ــدة

العقيدة والفكر والروح(.)4

إن الـ ـوّلء هلل ولرس ــوله وللم ــؤمنين م ــن أه ــم اآلث ــار والنت ــائج المترتب ــة عل ــى الهجـ ـرة ،وك ــان
القرآن الكريم يربي المسلمين على هذه المعاني الرفيعة ،فقد بين الحق سبحانه وتعالى أن

ابن نوح وإن كان من أهله باعتبار القرابة لكنه لم يعد من أهله لما فارق الحق وكفـر بـاهلل

ولم يتبع نبي هللا .قال تعالى:

( ونــادى نــوح ربــه فقــال ر ِب ِإن ابِنــي ِمــن أهِلــي وِإن وعــدك اْلحــق وأنــت أحكــم اْلحـ ِ
ـاك ِمين
ُ
ْ
ْ ْ
ُ
ْ
ْ ُ
صدق هللا العظيم قال يا ُنو ُح ِإن ُه ل ْيس ِم ْن أ ْهِلك ِإن ُه عمل غ ْي ُر ص ِالح فَل ت ْسأْلِني ما ل ْيس
ظك أن ت ُكون ِمن اْلج ِ
اهِلين ) [هود.]45،46 :
لك ِب ِه ِعْلم ِإِني أ ِع ُ
وقد حصر اإلسَلم اْلخوة والمواّلة بين المؤمنين فقـط قـال تعـالىِ ( :إنمـا اْل ُم ْؤ ِمُنـون ِإ ْخـوة
صِل ُحوا ب ْين أخوْي ُك ْم واتُقوا هللا لعل ُك ْم تُْرح ُمون ) [الحجرات.]10 :
فأ ْ
وقطــع الوّليــة بــين المــؤمنين والكــافرين مــن المشــركين واليهــود والنصــارى ،حتــى لــو كــانوا

آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم ،ووصف من يفعل ذلك من المؤمنين بالظلم ،مما يدل
على أن مواّلة المؤمنين للكافرين ،من أعظم الذنوب قال تعالى ( :يا أيها ال ِذين آمُنوا
ّل تت ِخ ُذوا آباء ُكم وِإ ْخوان ُكم أوِلياء ِإ ِن استحبوا اْل ُكْفر على ِ
اإليم ِ
ان ومن يتول ُهم ِم ْن ُك ْم فأُولِئـك
ْ ْ
ْ
ْ
ُه ُم الظ ِال ُمون ) [التوبة.]23 :
فإذا كان هللا سبحانه يحـذر المـؤمنين فـي اآليـات السـابقة مـن مـواّلة الكفـار عامـة ،فهنـاك

آي ــات كثيـ ـرة وردت ف ــي تح ــذير الم ــؤمنين ونه ــيهم ع ــن طاع ــة أه ــل الكت ــاب خاص ــة ،أو
اتخاذهم أولياء ،أو الركون إليهم(.)5

قال تعالى ( :ولن ترضى عنك اْليهود وّل النصارى حتى تتِبع ِملتهم ُقل ِإن هدى هللاِ
ُ ُ
ُ
ْ ْ
ُْ ْ
ُهو اْل ُهدى ولِئ ِن اتب ْعت أ ْهواء ُه ْم ب ْعد ال ِذي جاءك ِمن اْل ِعْل ِم ما لك ِمن هللاِ ِمن وِلي وّل
نِ
صير ) [البقرة.]120 :
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ِ ِ
ِ
وكم ب ْعــد
يع ـوا ف ِريقــا ِمــن الـ ِـذين أُوتُـوا اْل ِكتــاب يـ ُـرد ُ
وقــال تعــالى ( :يــا أيهــا الــذين آمُن ـوا إن تُط ُ
ِإيم ِان ُك ْم ك ِاف ِرين ) [آل عمران.]100 :
__________

( )1انظر :فصول في السيرة النبوية ،د .عبد المنعم السيد ،ص.200

( )2انظر :هجرة الرسول وصحابته في القرآن السنة للجمل ،ص.245

( )3انظر :ابن هشام ( )111 :109/2السيرة النبوية ّلبن كثير (.)324/2
( )4انظر :السيرة النبوية الصحيحة ()252/1

( )5انظر :الهجرة في القرآن الكريم ،أحزمي جزولي ،ص.417
ِ
ِ
ِ
اء ب ْعـض
وقال تعالى ( :يا أيها الذين آمُنوا ّل تتخ ُذوا اْلي ُهود والنصارى أ ْوِلياء ب ْع ُ
ض ُه ْم أ ْولي ُ
ومن يتول ُهم ِم ْن ُك ْم فِإن ُه ِم ْن ُه ْم ِإن هللا ّل ي ْه ِدي اْلق ْوم الظ ِال ِمين ) [المائدة.]51 :

وحدد المولى عز وجل للذين آمنوا جهة الوّلء الوحيدة التي تتفق مع صفة
اإليمــان وبــين لهــم مــن يتولــون قــال تعــالىِ ( :إنمــا وِلــي ُك ُم هللاُ ورُســوُل ُه والـ ِـذين آمُن ـوا الـ ِـذين
ي ِقيم ــون الص ــَلة ويؤتُــون الزك ــاة وه ــم ر ِ
اك ُع ــون ص ــدق هللا العظ ــيم وم ــن يت ــول هللا ورُس ــول ُه
ُْ
ُْ
ُ ُ
وال ِذين آمُنوا فِإن ِح ْزب هللاِ ُه ُم اْلغ ِالُبون ) [المائدة.]56-55 :
فقــد فهــم الصــحابة أن وّلءهــم ّل يكــون إّل لقيــادتهم ،وإخَلصــهم ّل يكــون إّل لعقيــدتهم،

وجهادهم ّل يكون إّل إلعَلء كلمة هللا ،فحققوا ذلـك كلـه فـي أنفسـهم وطبقـوه علـى حيـاتهم
فمحضـوا وّلءهــم وجعلــوه هلل ورســوله والمــؤمنين ،وأصــبح تــاريخهم حــافَل بــالمواقف الرائعــة

الت ــي ت ــدل عل ــى فهمه ــم العمي ــق لمعن ــى الـ ـوّلء ال ــذي منح ــوه لخ ــالقهم ول ــدينهم وعقي ــدتهم

وإخوانهم.

إن الت ــآخي ال ــذي ت ــم ب ــين المه ــاجرين واْلنص ــار ك ــان مس ــبوقا بعقي ــدة ت ــم اللق ــاء عليهـ ـا،

واإليمــان بهــا ،فالتــآخي بــين شخصــين يــؤمن كــل منهمــا بفك ـرة أو عقيــدة مخالفــة لألخــرى

خ ارفــة ووهــم ،خصوصــا إذا كانــت تلــك الفكـرة أو العقيــدة ممــا يحمــل صــاحبها علــى ســلوك

معين في الحياة العملية ،ولذلك كانت العقيدة اإلسَلمية التـي جـاء بهـا رسـول هللا  مـن

عنــد هللا تعــالى هــي العمــود الفقــري للمؤاخــاة التــي حــدثتْ ،لن تلــك العقيــدة تضــع النــاس
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كلهم في مصـاف العبوديـة الخالصـة هلل دون اّلعتبـار ْلي فـارق إّل فـارق التقـوى والعمـل

الصالح ،إذ ليس من المتوقع أن يسود اإلخاء ،والتعاون واإليثار بين أناس فرقتهم العقائـد

واْلفكار المختلفة ،فأصبح كل منهم ملكا ْلنانيته وأثرته وأهوائه(.)1

 -2الحب في هللا أساس بنية المجتمع المدني:

إن المؤاخــاة علــى الحــب فــي هللا مــن أقــوى الــدعائم فــي بنــاء اْلمــة المســلمة ،فــإذا وهــت

يتآك ــل ك ــل بنيانه ــا( )2ول ــذلك ح ــرص النب ــي  عل ــى تعمي ــق مع ــاني الح ــب ف ــي هللا ف ــي
المجتمع المسلم الجديـد فقـد قـال صـلى هللا عليـه وسـلم« :إن هللا تعـالى يقـول يـوم القيامـة:

أين المتحابون بجَللي اليوم أظلهم في ظلي يوم ّل ظل إّل ظلي»(.)3

وكــان للحــب فــي هللا أثـره فــي المجتمــع المــدني الجديــد ،فعــن أنــس بــن مالــك  -رضــي هللا

عن ــه  -ق ــال( :ك ــان أب ــو طلح ــة أكث ــر أنص ــاري بالمدين ــة نخ ــَل ،وك ــان أح ــب أموال ــه إلي ــه
بيرحاء ،وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول هللا  يدخلها ويشرب من مـاء فيهـا طيـب،
فلما نزلت ( :لن تناُلوا اْلِبر حتى تُْن ِفُقوا ِمما تُ ِحبـون ومـا تُْن ِفُقـوا ِمـن شـيء فـِإن هللا ِب ِـه عِلـيم
ْ
) [آل عم ـران ]92 :قــام أبــو طلحــة فقــال :يــا رســول هللا ،إن هللا يقــول ( :لــن تنــاُلوا اْلِبــر
حتــى تُْن ِفُق ـوا ِممــا تُ ِحبــون ) وإن أحــب أم ـوالي إلــي (بيرحــاء) وإنهــا صــدقة هلل أرجــو برهــا،
وذخرهــا عنــد هللا ،فضــعها يــا رســول هللا حيــث أراك هللا ،قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه

ـمعت مــا قلــت وإنــي أرى أن تجعلهــا فــي
وســلم« :ذلــك مــال اربــح ،ذلــك مــال اربــح ،وقــد سـ ُ
اْلقربين» فقال أبو طلحة ،أفعل يا رسول هللا ،فقسمها أبو طلحة في أقاربه
وبني عمه(.)4

__________

( )1انظ ــر :فق ــه الس ــيرة للب ــوطي ،ص )2( ... .156انظ ــر :محم ــد رس ــول هللا ،عرج ــون
(.)129/3

( )3مسلم ،كتاب البر والصلة واآلداب رقم الحديث .2566
( )4انظر :السيرة النبوية الصحيحة للعمري ()254/1
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وهذا عبد الرحمن بـن عـوف  -رضـي هللا عنـه  -يحـدثنا عـن هـذه المعـاني الرفيعـة حيـث

قــال :لمــا قــدمنا المدينــة آخــى رســول هللا  بينــي وبــين ســعد بــن الربيــع ،فقــال ســعد بــن

الربيع :إني أكثر اْلنصـار مـاّل فأقسـم لـك نصـف مـالي ،وانظـر أي زوجتـي هويـت نزلـت
لك عنها ،فإذا حلت( )1تزوجتها ،قال :فقال عبد الرحمنّ :ل حاجة لي في ذلك ،هل من

سوق فيه تجارة؟ قال :سوق قينقاع( )2فغـدا إليـه عبـد الـرحمن فـأتى بـأقط وسـمن قـال :ثـم

ت ــابع الغ ــدو( )3فم ــا لب ــث أن ج ــاء عب ــد ال ــرحمن علي ــه أث ــر ص ــفرة ،فق ــال رس ــول هللا 

«تزوجت» قال :نعم ،قال« :ومن؟» قال :امرأة من اْلنصار ،قال« :كم سقت؟» قال زنة
نواة مـن ذهـب ،أو نـواة مـن ذهـب فقـال لـه النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم« :أولـم ولـو بشـاة»

( )4ونَلحــظ أن كــرم ســعد بــن الربيــع قابلــه عفــة وكــرم نفــس مــن عبــد الــرحمن بــن عــوف
خاصــا بــه ،بــل إن الكثيــر مــن
رضــي هللا عــنهم ،ولــم يكــن مســلك عبــد الــرحمن بــن عــوف ًّ

المهاجرين كان مكوثهم يسـي ار فـي بيـوت إخـوانهم مـن اْلنصـار ثـم باشـروا العمـل والكسـب

واشتروا بيوتـا ْلنفسـهم وتكفلـوا بنفقـة أنفسـهم ،ومـن هـؤّلء أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وغيـرهم
رضي هللا عنهم.

 -3النصيحة بين المتآخين في هللا:

فقد كان للمؤاخاة أثـر فـي المناصـحة بـين المسـلمين فقـد آخـى النبـي  بـين سـلمان وأبـي

الــدرداء ،ف ـزار ســلمان أبــا الــدرداء ف ـرأى أم الــدرداء متبذلــة ،فقــال لهــا :مــا شــأنك؟ قالــت:
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا ،فجاء أبو الدرداء فصـنع لـه طعامـا ،فقـال لـه:

كــل ،فــإني صــائم قــال :مــا أنــا بآك ـل حتــى تأكــل قــال :فأكــل ،فلمــا كــان الليــل ذهــب أبــو
الدرداء يقوم ،قال :نم ،فنام ،ثم ذهب يقوم ،فقال :نـم ،فلمـا كـان آخـر الليـل ،قـال سـلمان:
قــم اآلن ،فصــليا ،فقــال ســلمان :إن لربــك عليــك حقــا ،ولنفســك عليــك حق ـاًّ ،وْلهلــك عليــك

حقاًّ ،فأعط كل ذي حق حقه ،فأتى النبي  فذكر ذلك له فقال له النبي صـلى هللا عليـه

وسلم« :صدق سلمان»(.)5

ّ -4ل ما أثنيتم عليهم ودعوتم هللا لهم:
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كــان اْلنصــار قــد واس ـوا إخ ـوانهم المهــاجرين بأنفســهم وزادوا علــى ذلــك بــأن آثــروهم علــى

أنفسهم بخير الدنيا ،فعن أبي هريرة  -رضـي هللا عنـه  -قـال( :قالـت اْلنصـار للنبـي 

أقســم بيننــا وبــين إخواننــا النخيــل ،قــالّ« :ل» فقــالوا :تكفوننــا المؤونــة ونشــرككم فــي الثمـرة،
قالوا :سمعنا وأطعنا)(.)6

فهذا الحديث يفيد أن اْلنصار عرضوا على النبي  أن يتولى قسمة أموالهم بينهم وبين
إخوانهم المهاجرين ،وقد كانت أموالهم هي النخيل ،فأبى عليهم النبي  وأراد أمـ ار تكـون

فيــه المواســاة مــن غيــر إجحــاف باْلنصــار ،بــزوال ملكيــة أم ـوالهم مــنهم ،فقــال اْلنصــار

للمهاجرين :تكفوننا المؤونة -أي العمل فـي النخيـل مـن سـقيها وإصـَلحها -ونشـرككم فـي
الثمرة ،فلما قـالوا ذلـك رأى رسـول هللا  أن هـذا الـرأي ضـمن سـد حاجـة المهـاجرينن مـع

اإلرفاق باْلنصار فأقرهم على ذلك فقالوا جميعا :سمعنا وأطعنا(.)7

وقـ ــد قـ ــام اْلنصـ ــار بالمؤونـ ــة وأشـ ــركوا المهـ ــاجرين فـ ــي الثم ـ ـرة ،ولعـ ــل المهـ ــاجرين كـ ــانوا
يساعدونهم في العمل ،ولكـن أكثـر العمـل عنـد اْلنصـار ،وقـد شـكر المهـاجرون لألنصـار

فعلهم ومواقفهم الرفيعة في اإليثار والكرم ،وقالوا :يا رسول هللا ما رأينا مثل قوم قدمنا

عليهم أحسن مواساة في قليل وّل أحسن بذّل في كثير ،ولقد كفونا المؤونة وأشركونا في

المهنأ ( )8حتى لقد حسبنا أن يذهبوا باْلجر كله ،قالّ« :ل ،ما أثنيتم علـيهم ودعـوتم هللا

عز وجل لهم» (.)9

وفــي إشــارة المهــاجرين إلــى اْلجــر اْلخــروي بيــان لعم ـق تصــورهم للحيــاة اآلخ ـرة ،وهيمنــة

هذا التصور على تفكيرهم(.)10

وقــد أراد النبــي  أن يكــافئ اْلنصــار علــى تلــك المكــارم العظيمــة التــي قــدموها إلخـوانهم
المهاجرين ،فعن أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -قال :دعا النبي  اْلنصار إلـى أن

يقطع لهم البحرين ،فقالواّ :ل ،إّل أن تقطع إلخواننا من المهـاجرين مثلهـا ،قـال« :إمـا ّل،

فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرة» (.)11
__________

( )1نزلت لك عنها :أي طلقتها ْلجلك ،فإذا حلت :أي انقضت عدتها.
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( )2قينقاع قبيلة من اليهود نسب السوق إليهم.

( )3تابع الغدو :أي دوام الذهاب إلى السوق للتجارة.
( )4البخاري ،كتاب البيوع ،رقم .2048

( )5صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،رقم .)209/4( 1968

( )6صحيح البخاري ،المزارعة رقم  )3( ... .2325انظر :التاريخ اإلسَلمي (.)30/4
( )8يعني كفونا العمل وأشركونا في الثمرة.

( )9مسند أحمد ( )201 ،200/3ابن أبي شيبة ( )68/9رقم .6561

( )10انظــر :التــاريخ اإلســَلمي للحميــدي ( )2( ... .)406/4صــحيح البخــاري ،مناقــب

اْلنصار رقم .3794

لقد حققت المؤاخاة أهدافها ،فمنها إذهاب وحشة الغربة للمهـاجرين ومؤانسـتهم عـن مفارقـة

اْلهل والعشيرة ،وشد أزر بعضهم بعضا ،ومنها نهوض الدولـة الجديـدةْ ،لن أي دولـة ّل

يمكــن أن تــنهض وتقــوم إّل علــى أســاس مــن وحــدة اْلمــة وتســاندها ،وّل يمكــن لكــل مــن
الوحدة والتساند أن يتم بغير عامل التآخي والمحبة المتبادلة ،فكل جماعةّ ،ل تؤلف بينهـا
آص ـرة المــودة والتــآخي الحقيقيــةّ ،ل يمكــن أن تتحــد حــول مبــدأ مــا ،ومــا لــم يكــن اّلتحــاد

حقيقة قائمة في اْلمة أو الجماعة فَل يمكن أن تتألف منها دولة(.)1
 -5اإلرث بالمؤاخاة:

لــم يعــرف تــاريخ البشــر كلــه حادثــا جماعي ـاًّ كحــادث اســتقبال اْلنصــار للمهــاجرين بهــذا

الحــب الك ـريم وبهــذا البــذل الســخي ،وبهــذه المشــاركة الفعالــة وبهــذا التســابق إلــى اإلي ـواء
واحتمــال اْلعبــاء ،فقــد جعــل النبــي  مــن هــذه اْلخــوة مســئولية حقيقــة تشــيع بــين هـؤّلء

اإلخــوة «جعــل هللا ســبحانه وتعــالى حــق المي ـراث منوطــا بهــذا التــآخي ،دون حقــوق الق اربــة
والــرحم فقــد كــان مــن حكمــة التش ـريع أن تتجلــى اْلخــوة اإلســَلمية حقيقــة محسوســة فــي

أذهان المسلمين وأن يعلموا أن ما بين المسلمين من التآخي والتحابب ليس شـعا ار وكَلمـا
مجردين» ،والفترة اْلولى من الهجرة وضعت كَلًّ من اْلنصـار والمهـاجرين أمـام مسـئولية
خاصة من التعاون والتناصر والمؤانسة ،بسبب مفارقة المهاجرين ْلهلهم ،وتـركهم ديـارهم
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وأم ـوالهم فــي مكــة ونــزولهم ضــيوفا علــى إخ ـوانهم اْلنصــار فــي المدينــة ،فكــان مــن إقام ـة

الرســول  مــن التــآخي بــين أفـراد المهــاجرين واْلنصــار ضــمانة لتحقيــق هــذه المســئولية،
ولقــد كــان مــن مقتضــى هــذه المســئولية أن يكــون هــذا التــآخي أقــوى فــي حقيقتــه وأث ـره مــن
أُخوة الرحم المجردة ،فلما اسـتقر أمـر المهـاجرين فـي المدينـة وتمكـن اإلسـَلم فيهـا ،غـدت

الروح اإلسَلمية هي وحدها العصب الطبيعي للمجتمع الجديد في المدينة(.)2

فلمــا ألــف المهــاجرون جــو المدينــة وعرف ـوا مســالك الــرزق فيهــا ،وأصــابوا مــن غنــائم بــدر
الكبـرى بمـا كفـاهم ،رجـع التـوارث إلـى وضـعه الطبيعـي المنســجم مـع الفطـرة البشـرية علــى

أساس صلة الرحم ،وأبطل التوارث بين المتآخين ،وذلك بـنص القـرآن الكـريم فقـال تعـالى:
ِ
ِ ِ
ِ
ض ُـه ْم أ ْولـى
اْلرحـا ِم ب ْع ُ
( والذين آمُنوا من ب ْع ُـد وهـاج ُروا وجاه ُـدوا مع ُك ْـم فأُولئـك م ْـن ُك ْم وأُوُلـو ْ
ِببعض ِفي ِكت ِ
اب هللاِ ِإن هللا ِب ُك ِل شيء عِليم ) [اْلنفال.]75 :
ْ
ْ
فهــذه اآليــة نســخت التـوارث بموجــب نظــام المؤاخــاة( )3وبقيــت النصـرة والرفــادة والنصــيحة
بــين المتــآخين( )4فقــد بــين حبــر اْلمــة ابــن عبــاس ذلــك عنــد قولــه تعــالى ( :وِل ُكــل جعْلنــا
ان واْل ْقربون وال ِذين عقدت أيمان ُكم فآتُوهم ن ِ
مو ِالي ِمما ترك اْلو ِالد ِ
صـيب ُه ْم ِإن هللا كـان علـى
ُ
ُْ
ْ ْ ُ ْ
ُكـ ِـل شــيء شـ ِـهيدا ) [النســاء ]33 :أنــه قــال ( :وِل ُكــل جعْلنــا مــو ِالي ) قــال :ورثــة (والــذين
ْ
عاقــدت إيمــانكم) كــان المهــاجرون لمــا قــدموا المدينــة يــرث المهــاجر اْلنصــاري دون ذوي
رحمه ،لألخوة التي آخـى النبـي  بيـنهم ،فلمـا نزلـت ( وِل ُكـل جعْلنـا مـو ِالي ) نسـخت ،ثـم

قــال ( :والـ ِـذين عقــدت أيمــان ُكم فــآتُوهم ن ِ
صــيب ُه ْم )( )5مــن النصــر والرفــادة والنصــيحة وقــد
ُْ
ْ ْ ُ ْ
ذهب الميراث ويوصي له(.)6
 -6قيم إنسانية ومبادت مثالية:

م ــن خ ــَلل ال ــروابط الوثيق ــة الت ــي ألف ــت ب ــين المه ــاجرين واْلنص ــار أُرس ــيت ق ــيم إنس ــانية

واجتماعيــة ومبــادت مثاليــة ّل عهــد للمجتمــع القبلــي بهــا ،وإنمــا هــي مــن شــأن المجتمعــات

المتحضرة الفاضلة.

 -7تذويب الفوارق اإلقليمية والقبلية:
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إن القضاء على الفوارق اإلقليميـة والقبليـة ليسـت بـاْلمر الهـين فـي المجتمعـات الجاهليـة،
حيث العصبية هـي الـدين عنـدهم ،وعمليـة المؤاخـاة تهـدف إلـى إذابـة هـذه الفـوارق بصـورة

واقعية منطلقة من قلب البيئة الجاهلية.

إن مــن اْلمـراض فــي الصــف اإلســَلمي المعاصــر ســيطرة الــروح اإلقليميــة والعصــبية فــي

نفــوس بعــض الــدعاة وهــذه اْلم ـراض تحيــل بيــنهم وبــين التمكــين وتضــعف الصــفوف بــل
تشــتتها وينشــغل الصــف بنفســه عــن أهدافــه الكبــار ،وقــد تولــد هــذا عــن أمـراض فــي نفــوس
بعــض اْلف ـراد بســبب بعــدهم عــن الق ـرآن الك ـريم ،وســنة ســيد المرســلين ،فلــم يترب ـوا عليهــا

ولذلك كثر التناحر والتباغض.

إن المس ــلمين الي ــوم بأش ــد الحاج ــة إل ــى مث ــل ه ــذه المؤاخ ــاة الت ــي ح ــدثت ب ــين المه ــاجرين
واْلنصــار؛ ْلنــه يســتحيل أن تســتأنف حيــاة إســَلمية عزيـزة قويــة إذ لــم تتخلــق المجتمعــات
اإلســَلمية بهــذه اْلخــَلق الكريمــة ،وترتقــي إلــى هــذا المســتوى اإليمــاني الرفيــع وإلــى هــذه

التضحيات الكبيرة.

 -8المؤاخاة بين المسلمين من أسباب التمكين المعنوية:
__________

( )1في ظَلل القرآن ( )4( ... )3526/6انظر :فقه السيرة للبوطي ،ص.212 ،211

( )3انظـ ــر :السـ ــيرة النبويـ ــة الصـ ــحيحة )2( ... .)246/1( ،انظـ ــر :التـ ــاريخ اإلسـ ــَلمي
(.)25/4

( )5هذه الجملة من رواية الطبري بنفس إسناد البخاري (فتح الباري .)249/8
( )6صحيح البخاري ،كتاب التفسير رقم .4580

إن مــن أســباب التمكــين المعنويــة العمــل علــى تربيــة اْلف ـراد تربيــة ربانيــة ،وإعــداد القيــادة
الفرقة ،واْلخذ بأصول الوحدة واّلتحاد(.)1
الربانية ،ومحاربة أسباب ُ
وأهــم أصــول الوحــدة واّلتحــاد ،وحــدة العقيــدة ،صــدق اّلنتمــاء إلــى اإلســَلم طلــب الحــق

والتحري في ذلك وتحقيق اْلخوة بين أفراد المسلمين.
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قــال تعــالى ( :وِإن ي ِريـ ُـدوا أن ي ْخــد ُعوك فـِإن حســبك هللا ُهــو الـ ِـذي أيــدك ِبنصـ ِِ
ـره وِبــاْل ُم ْؤ ِمِنين
ُ
ْ
ْ
صدق هللا العظيم وألف ب ْـين ُقُلـوِب ِهم ل ْـو أنفْقـت مـا ِفـي اْل ْر ِ
ض ج ِميعـا مـا ألف ْـت ب ْـين ُقُلـوِب ِه ْم
ْ
ول ِكن هللا ألف ب ْين ُه ْم ِإن ُه ع ِزيز ح ِكيم ) [اْلنفال.]63-62 :
ِ
ِ
ِ
ص ـ ِـل ُحوا ب ـ ْـين أخ ــوْي ُك ْم واتُقـ ـوا هللا لعل ُك ـ ْـم تُْرح ُم ــون )
وق ــال تع ــالى ( :إنم ــا اْل ُم ْؤمُن ــون إ ْخ ــوة فأ ْ
[الحجرات.]10 :

وّل يــذوق حــَلوة اإليمــان إّل مــن أشــرب هــذه اْلخــوة ،قــال صــلى هللا عليــه وســلم« :ثــَلث

مـن ُكـن فيـه وجـد حـَلة اإليمـان :أن يكـون هللا ورسـوله أحـب إليـه ممـا سـواهما ،وأن يحـب
المرء ّل يحبه إّل هلل ،وأن يكره أن يعود في الكفر ،كما يكره أن يقذف في النار»(.)2

إن اْلخوة في هللا من أهم اْلسباب التي تعمـل علـى الصـمود فـي وجـه أعتـى المحـن التـي

تن ــزل بالمس ــلمين ،كم ــا أن الفه ــم المتب ــادل والكام ــل لألخ ــوة ف ــي هللا ،م ــن أس ــباب تماس ــك
صفوف المسلمين وقوتهم ،ومن أسباب شموخهم والتمكين لهم(.)3

 -9من فضائل اْلنصار:

أ -تسمية هللا لهم «اْلنصار»:

سماهم هللا ورسـوله بهـذا اّلسـم حـين بـايعوا علـى اإلسـَلم ،وقـاموا بـإيواء المـؤمنين ونصـرة

دين هللا ورسـوله  ولـم يكونـوا معـروفين بـذلك مـن قبـل( )4فعـن غـيَلن بـن جريـر رحمـه
هللا قال :قلت ْلنـس :أ أريـت اسـم (اْلنصـار) كنـتم تسـمون بـه ،أم سـماكم هللا؟ قـال :سـمانا

هللا( )5عز وجل.

أمــا منــاقبهم وفضــائلهم فكثي ـرة ّل تحصــى ،منهــا مناقــب عامــة لجميــع اْلنصــار ،ومناقــب

خاصة بأفراد من اْلنصار ،أما المناقب العامة الواردة في القرآن الكريم ما يلي:
فقــد وصــفهم المــولى عــز وجــل بــأنهم مــن المــؤمنين حقــا ،فقــال تعــالى ( :والـ ِـذين آمُن ـوا
وهــاجروا وجاهـ ُـدوا ِفــي سـِب ِ
يل هللاِ والـ ِـذين آووا ونصـ ُـروا أُولِئــك ُهـ ُـم اْل ُم ْؤ ِمُنــون حًّقــا ل ُهــم م ْغ ِفــرة
ُ
وِرْزق ك ِريم ) [اْلنفال.]74 :
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وبشرهم ربهـم برضـاه عـنهم ،وامتـدح رضـاءهم عنـه ،فقـال تعـالى ( :والسـاِبُقون اْلوُلـون
اج ِرين واْلنص ِ ِ
ِ
ِمن اْلمه ِ
ضـوا ع ْن ُـه وأعـد ل ُه ْـم
ْ
ـوهم ِبِإ ْحسـان رضـي هللاُ ع ْـن ُه ْم ور ُ
ـار والـذين اتب ُع ُ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم ) [التوبة.]100 :
جنات ت ْج ِري ت ْحتها ْ
اْلنه ُار خالدين فيها أبدا ذلك اْلف ْوُز اْلعظ ُ
ووصفهم المولى عز وجل بالفَلح قال تعالى ( :وال ِذين تبوءوا الدار و ِ
اإليمان ِمن قْبِل ِه ْم
ُ
ُي ِحبــون مـ ْـن هــاجر ِإلـ ْـي ِه ْم وّل ي ِجـ ُـدون ِفــي صـ ُـد ِ
ورِه ْم حاجــة ِممــا أُوتُـوا وُيـ ْـؤِث ُرون علــى أ ْنُف ِسـ ِـه ْم
ُ
ِ
ِ
ول ْو كان ِب ِه ْم خصاصة ومن ُيوق ُشح نْف ِسه فأُولئك ُه ُم اْل ُمْفِل ُحون ) [الحشر.]9 :
وأما اْلحاديث التي تحدثت عن مآثر اْلنصار فمنها:
 -حب النبي  لألنصار:

عن أنس  -رضي هللا عنه  -قال :رأى النبي  النساء والصبيان مقبلين -قال :حسبت
أنه قال :من عرس -فقـام النبـي ُ م ْم ِـثَل ( )6فقـال« :اللهـم أنـتم مـن أحـب النـاس إلـي»
قالها ثَلث(ِ 7
)مرار.
ب -حب اْلنصار عَلمة اإليمان وبغضهم عَلمة النفاق:

عــن الب ـراء بــن عــازب رضــي هللا عنهمــا قــال :ســمعت رســول هللا  يقــول« :اْلنصــار ّل

يحــبهم إّل مــؤمن ،وّل يبغضــهم إّل منــافق ،فمــن أحــبهم أحبــه هللا ،ومــن أبغضــهم أبغضــه

هللا»(.)8

جـ -الشهادة لهم بالعفاف والصبر:

العفة والصـبر شـيمتان كريمتـان تـدّلن علـى أصـالة معـدن المتخلـق بهمـا ،وتمـام مروءتـه،

وكمال رجولته وفتوته ،وقد شهد النبي  لألنصار بهما ،وما أعظمها شهادة وما أعظمه

مــن شــاهد( )9فعــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت :قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم:

«ما يضر امرأة نزلت بين بيتين من اْلنصار أو نزلت بين أبويها»(.)10
__________

( )1انظر :فقه التمكين في القرآن الكريم للصَلبي ،ص.253

( )2انظر :البخاري ،كتاب اإليمان ،باب حَلوة اإليمان (.)11/1
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( )3انظر :نظرات في رسـالة التعـاليم ،محمـد عبـد هللا الخطيـب ،محمـد عبـد الحلـيم حامـد

 ،262بتصرف.

( )4انظر :الهجرة النبوية المباركة ،عبد الرحمن البر ،ص.135 :131

( )5البخاري ،كتاب مناقب اْلنصار ،باب مناقب اْلنصار ،رقم .3776
(ُ )6م ْمِثَل :يعني انتصب قائما )3( ... .البخاري ،كتاب مناقب اْلنصار ،رقم .3785
( )8البخاري ،كتاب مناقب اْلنصار ،رقم .3783
( )9انظر :الهجرة النبوية المباركة ،ص.142

( )10رواه أحمد ( )257/6مجمع الزوائد ( )40/10الحاكم (.)83/4
د -رغبة النبي  في اّلنتساب إليهم لوّل الهجرة:

عن أبي هريرة  -رضي هللا عنه  -عـن النبـي  قـال« :لـو أن اْلنصـار سـلكوا واديـا أو
ِش ْعبا لسلكت في وادي اْلنصار ،ولوّل الهجرة لكنت امرءا من اْلنصار»(.)1
هـ  -دعاء النبي  بالمغفرة لهم وْلبنائهم وأزواجهم ولذ ارريهم:

ّل شك أن دعاء الرسول  مسـتجاب ،فقـد فـاز اْلنصـار بهـذا الفضـل فعـن زيـد بـن أرقـم
 -رضي هللا عنـه  -أن النبـي  قـال« :اللهـم اغفـر لألنصـار ،وْلبنـاء اْلنصـار ،وْلبنـاء

أبناء اْلنصار ،ولنساء اْلنصار»(.)2

و -وصية النبي  باإلحسان إليهم وعدم إفزاعهم:

كان جهاد اْلنصار في سبيل الدين عظيما ،وكان فضلهم في نشره والدفاع عنه بليغا ،إذ

لــم يمــنعهم مــن الخفــة إلــى الخــروج فــي ســبيل هللا عســر وّل يســر ،وحفــظ هللا لهــم ذلــك فــي
قولــه تعــالى ( :لقــد تــاب هللا علــى النِبـ ِـي واْلمهـ ِ
ـاج ِرين واْل ْنصـ ِ
ـار الـ ِـذين اتب ُعــوهُ ِفــي ســاع ِة
ُ
ُ
ِ
ِ ِ
ـوب ف ِريــق ِمـ ْـن ُه ْم ثُــم تــاب علـ ْـي ِه ْم ِإنـ ُـه ِب ِهـ ْـم رُ وف رِحــيم )
اْل ُع ْســرة مــن ب ْعــد مــا كــاد ي ِزيـ ُـغ ُقُلـ ُ
[التوبة.]117 :
ومــن ثــم كانــت وصــية رســول هللا  باْلنصــار واإلحســان إلــى محســنهم ،والتجــاوز عــن
مسيئهم ،وكان ترهيبه  من ترويعهم وتفزيعهم ،وكانت توصيته باْلنصار خي ار( )3فعن
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أنـس  -رضـي هللا عنـه  ،-أن رسـول هللا  قـال« :إن اْلنصـار كرشـي وعيبتــي( )4وإن

الناس سيكثرون ويقلون( ،)5فاقبلوا من محسنهم ،وتجاو از عن مسيئهم»(.)6

وعنه أيضا قال :خرج نبي هللا  فتلقته اْلنصار بيـنهم ،فقـال« :والـذي نفـس محمـد بيـده
إنــي ْلحــبكم ،وإن اْلنصــار قــد قض ـوا مــا علــيهم ،وبقــي الــذي علــيكم( ،)7فأحســنوا إلــى

محســنهم ،وتجــاو از عــن مســيئهم» ( )8وعــن أبــي قتــادة  -رضــي هللا عنــه  -قــال :ســمعت
رسـ ــول هللا  يقـ ــول علـ ــى المنبـ ــر لألنصـ ــار ...« :فمـ ــن ولـ ــي اْلنصـ ــار فليحسـ ــن إلـ ــى
محسنهم ،وليتجاوز عن مسيئهم ،ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بـين هـاتين» وأشـار إلـى

نفسه(.)9

((من السيرة النبوية للصَلبي الجزء اْلول )
__________

( )1البخاري ،مناقب اْلنصار ( )112/6رقم .3779

( )2البخاري ،كتاب التفسير ،سورة المنافقين ،رقم .4906
( )3انظر :الهجرة النبوية المباركة ،ص.150

( )4الكــرق ،كــالكتف ،والعيب ـة – بفــتح المهملــة وســكون المثنــاة بعــدها موحــدة معناهــا مــا

يحــرز الرجــل فيهــا ويحفــظ نفــيس مــا عنــده مــن المتــاع ،والعيبــة مــن الرجــل :موضــع س ـره
وأمانته ،انظر :الهجرة النبوية المباركة ،ص.150

( )5قال ابن حجر( :أي أن اْلنصار يقلون ،وفيه إشارة إلى دخـول قبائـل العـرب والعجـم

في اإلسَلم ،وهم أضعاف أضعاف قبيلة اْلنصار ،فمهما فرض من اْلنصـار مـن الكثـرة
كالتناسل فرض في كل طائفة من أولئك ،فهـم أبـدا بالنسـبة إلـى غيـرهم قليـل .ويحتمـل أن

يكون  اطلع على أنهم يقلون مطلقا فأخبر بذلك ،فكان كم أخبرْ ،لن الموجـودين اآلن

من ذرية علي بن أبي طالب ممن يتحقق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبليتـي اْلوس
والخزرج ممن يتحقق نسبه وقس على ذلك وّل التفات إلى كثرة مـن يـدعي أنـه مـنهم بغيـر

برهان) (فتح الباري)122/7

( )6البخاري ،كتاب مناقب اْلنصار ،رقم .3801
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( )7قضوا الذي عليهم ،يشير إلى ما وقع لهم ليلـة العقبـة مـن المبايعـة فـإنهم بـايعوا علـى

أن يؤوا النبي  وينصروه على ان لهم الجنة ،فوفوا بذلك (فتح الباري .)122/7
( )8مسند اإلمام أحمد (.)187/3

( )9انظر :الهجرة النبوية المباركة ،ص.151

الهجرة النبوية ملحمة حضارية اسَلمية

كانت الهجرة النبوية وّلتزال ملحمة حضارية اسَلمية لن ينضب معينها .ولن يمنع خبرها
الي يوم الدين .وسـتظل مصـدر عطـاء كبيـر لمـن يريـدون أن يضـعوا أسـاس البنـاء السـليم

لمجتمع إنساني راشد يقوم علي دعائم اّليمان .ويسـتوعب كافـة الفئـات وجميـع الجنسـيات
تحت مظلة واحدة .هي مظلة الدين الخالد الذي رفع الظلم عن المظلـومين وأرسـي دعـائم

الحقوق والواجبات .وحفظ المقومات والحرمات.

وأول درس يجب أن يعيه المسلمون من حادث الهجرة النبويـة المباركـة .أنهـا تعـد تجسـيدا

صادقا لَلنتصار على حظوظ النفس داخـل ذوات النمـاذج اّلنسـانية الكاملـة التـي رسـمت

أح ــداثها وأنج ــزت خطواته ــا وحقق ــت أمجاده ــا .وتعتب ــر عَلم ــة عل ــي ص ــدق ايم ــان اولئ ــك
الص ــفوة م ــن خل ــق هللا .حي ــث بلغ ــت ق ــوة اّليم ــان ل ــديهم مبلغ ــا جعله ــم ي ــدفعون ثم ــن ه ــذا

اّليمان غاليا من حياتهم وأموالهم وديارهم وبَلدهم وموطن صـباهم .ولـوّل صـدق اّليمـان

فيهم لركنوا الي الدعة وحب الدنيا .وآلثروا البقـاء بجانـب ركامهـا الـذي جمعـوه فـي حيـاتهم

مــن مــال وديــار وبنــاء .بــل ولفضــلوا البقــاء بجانــب أهلــيهم وذويهــم الــذين يرتبطــون معهــم

بربــاط العاطفــة ووشــيجة النســب .وهــي العاطفــة التــي تجعــل المهــاجر يعــودّ .ل أن تجعــل

المقيم يهاجر .لكن صدق اّليمان لديهم جعلهم يسترخصون كل ذلك ويهملونـه فـي سـبيل

هــدف أســمي وأجــل وأعظــم وهــو اّلنتصــار لــدين هللا وبــذل كــل غــال ومـرتخص فــي ســبيل
عزتــه وانتشــاره .وصــدق هللا العظــيم حــين وصــف مــوقفهم الجليــل مــن ذلــك الــدين العظــيم
بقوله تعـالي " :الـذين اخرجـوا مـن ديـارهم وأمـوالهم بغيـر حـق اّل ان يقولـوا ربنـا هللا" فشـهد

لهم بذلك القول الخالد الي يوم الدين.
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إنه ــم ق ــد ب ــاعوا اّله ــل وال ــديار واْلمـ ـوال ف ــي س ــبيل هللا .وه ــي درج ــة م ــن اّليم ــان اثبت ــت
التجربــة أنهــا قــد محصــت واختبــرت فبلغــت غايــة الجــودة والنقــاء والقــوة .ول ـوّل قــوة ايمــان
المهاجرين وإيثارهم لما عند هللا علي متاع الدنيا القليل الفاني .لقعـدوا .ولمـا هـاجروا .ولنـا

أن نتصــور مــآل مســتقبل البش ـرية فــي حالــة مــا إذا كانــت الهج ـرة لــم تحــدث .إنــه ســيكون

مســتقبَل مظلمــا خاليــا مــن الحــق والعــدل والســَلم والمحبــة .حيــث كــان اإلســَلم ســينتهي.
وسيتمكن أعداء المسلمين منهم وهم قلة مستضعفة ولقضي علي الدعوة في مهـدها .وكـل

عام وانتم بخير

الهجرة النبوية وتأسيس المدينة اإلسَلمية

تمهيــد :شــكلت الهج ـرة النبويــة مــن مكــة المكرمــة إلــى المدينــة المنــورة منعطفــا حاســما فــي
مسار التاريخ اإلسَلمي ،وذلك نظ ار لما أسست له من تحوّلت عميقة وجذرية سواء على

المسـ ــتوى السياسـ ــي أو اّلجتمـ ــاعي أو اّلقتصـ ــادي•• فقـ ــد بـ ــات مـ ــن المتفـ ــق عليـ ــه بـ ــين

المؤرخين أن حدث الهجرة كان إعَلنا لبزوغ مرحلـة الدولـة اإلسـَلمية ،بعـد مرحلـة الـدعوة
فــي مكــة المكرمــة ،وقــد وضــع الرســول [ خــَلل هــذه المرحلــة الجديــدة المعــالم اْلساســية
للمجتمع اإلسَلمي في كل أبعادهـا ،الفرديـة والجماعيـة ،العامـة والخاصـة•• بـل إن تقسـيم

آيات القرآن الكريم إلى مكية ومدنية حسب م ارحـل نزولهـا ،دليـل علـى أهميـة وخصوصـية

كــل مرحلــة ،وبالتــالي فــإن الهج ـرة كحــدث فاصــل بــين هــاتين المــرحلتين جــدير باّلهتمــام

والد ارس ــة ،وه ــو ح ــدث ذو أبع ــاد كثيـ ـرة يهمن ــا هاهن ــا أن نتط ــرق لواح ــد منه ــا ه ــو الجان ــب

العم ارنــي• فكيــف أســس الرســول [ ،بعــد الهج ـرة مدينــة بأكملهــا ،أو بــاْلحرى كيــف أعــاد

>تهيئة< مدينة صغيرة ليجعل منها في ظرف وجيز نسبيا حاضـرة مهمـة نافسـت وّل تـزال
أهم حواضر عصـرها؟ مـا هـي اْلسـس الماديـة والتنظيميـة التـي اعتمـدها الرسـول اْلكـرم [

فــي بنــاء النـواة اْلولــى للمجتمــع اإلســَلمي؟ ومــا هــي خصــائص المجتمــع العم ارنــي وكيــف
ساهمت العقدية الجديدة في بلورتها؟

لماذا الهجرة إلى يثرب؟
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إن اختيار الرسول [ لـ >يثرب< بتأييد وتوفيق من هللا تعالى روعيت فيـه اعتبـارات دقيقـة،

كيــف ّل والهج ـرة لــم تكــن فقــط >موقفــا تعبــديا ينتظــر منــه الحمايــة للمســلمين فحســب ،بــل
كــان حكمــا ربانيــا بإنشــاء دولــة اإلســَلم<( )1فالرســول [ وهــو يتطلــع إلــى مســتقبل اإلســَلم

والمسلمين خَلل المراحل المقبلة ،لم يقع اختياره على يثرب بالصدفة ،هو الذي كانت لـه
تجــارب مــع مواقــف أخــرى داخــل وخــارج الجزيـرة العربيــة :بنــي حنيفــة ،الطــائف ،الحبشــة••
بــل ّلشــك أنــه وفــق لهــذا اّلختيــار بتأييــد مــن ربــه ّلعتبــارات يمكــن أن نجمــل أهمهــا فيمــا

يلي(:)2

أوّل :الموقــع الجغ ارفــي للمدينــة :إن الموقــع الجغ ارفــي ْليــة مدينــة يعتبــر مــن أهــم العوامــل
التي تحدد مدى تطورها وازدهارها ،بل إن نشأة وتطور كثير مـن المـدن والحواضـر يرجـع
في المقام اْلول إلى الخصائص الجغرافية التـي تميـز موقعهـا ،و>يثـرب< تمتـاز بموقعهـا

الجغرافي على طريق تجـارة الشـام عصـب اّلقتصـاد القرشـي ومتاخمتهـا لمنطقـة حضـارية
عريقــة فــي الشــمال حيــث التيــارات المســيحية والثقافــات اإلغراقيــة تتجاذبهــا وتــدفع بتأثيرهــا

إلى الحجاز(•)3

ثانيا :توافر بنية اقتصادية معتبرة من خَلل تنوعها ومستوى تطورها ،فهناك الز ارعـة التـي

تعتبـ ــر يثـ ــرب إحـ ــدى أهـ ــم واحاتهـ ــا فـ ــي الجزي ـ ـرة العربيـ ــة إلـ ــى جانـ ــب الطـ ــائف وعسـ ــير
وحضــرموت••• فهــذه المنــاطق كانــت تمتــاز بخصــوبة أ ارضــيها ووفـرة مياههــا وكثـرة وتنــوع
أغراسها ( )4وقد كان التطـورالزراعي فـي >يثـرب< حصـيلة الخبـرة الزراعيـة التـي أتـى بهـا
اليهود من بَلد الشام من جهة والعرب التـي هـاجرت مـن بـَلد الـيمن مـن جهـة ثانيـة ()5

أمـ ــا فيمـ ــا يخـ ــص النشـ ــاط الصـ ــناعي والحرفـ ــي فقـ ــد قامـ ــت فـ ــي >يثـ ــرب< مجموعـ ــة مـ ــن

الصـ ــناعات خاصـ ــة تلـ ــك تعتمـ ــد علـ ــى اإلنتـ ــاج الز ارعـ ــي المحلـ ــي• كمـ ــا عرفـ ــت بعـ ــض
الصناعات التعدينية كصناعة اْلسلحة واآلّلت المستخدمة في الري والزراعة(•)6

وأخي ار فإن النشـاط التجـاري كـان لـه حضـوره أيضـا بحكـم موقـع يثـرب كنقطـة علـى طريـق
الشام فضـَل علـى أن فـائض اإلنتـاج الز ارعـي والصـناعي يقتضـي تطـوير أسـاليب التجـارة

لصرفه نحو الخارج•
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ثالثا :من الناحية السياسية واّلجتماعية ،كانت >يثرب< تعـيش فـي ظـل تنـوع ديمـوغرافي

يطبعــه اخــتَلل فــي مـوازين القــوى لصــالح اليهــود علــى حســاب العــرب ،كــل ذلــك فــي ظــل

غياب سلطة سياسية مركزية موحدة (•)7

هــذه بــاختزال شــديد هــي الوضــعية التــي كانــت تميــز يثــرب عشــية الهج ـرة إليهــا• فمــا هــي
اإلجراءات التي اتخذها الرسول [ لتأمين نواة الدولة اإلسَلمية اْلولـى الممثلـة فـي المدينـة

المنورة؟ أو بتعبير آخر• ما هي عناصر المدينة اإلسَلمية كما وضعها الرسول [•
يمكن تصنيف هذه العناصر إلى نوعين ،عناصر مادية وعناصر تنظيمية•

العناصر المادية:

وتتمثــل فــي مجموعــة مــن اإلنجــازات ذات الطــابع العم ارنــي التــي قــام بهــا الرســول [ داخــل

المدينــة ،التــي نجــم عنهــا تغيــر جــذري فــي هيكلتهــا العمرانيــة ،وذلــك بــالموازاة مــع التغيـرات
العميقــة علــى المســتوى اّلجتمــاعي واّلقتصــادي والسياســي والتنظيمــي ،فــي هــذا اإلطــار

يمكن أن نذكر المنشآت التالية:

أوّل :بناء المسجد :كان بناء المسجد هو أول عمـل باشـره الرسـول [ بعـد دخولـه >يثـرب<

وق ــد اخت ــار ل ــه الموض ــع ال ــذي برك ــت في ــه ناقت ــه وك ــان مرب ــدا ( )8لغَلم ــين يتيم ــين م ــن
اْلنصار في كفالة سـعد بـن زراة• سـام الرسـول [ فـي هـذه اْلرض فعـرض عليـه الغَلمـان

أن يهباه له• لكنـه عليـه الصـَلة والسـَلم أبـى حتـى ابتاعـه منهمـا بعشـرة دنـانير وكـان فـي
المكــان شــجر غرقــد ونخــل وقبــور قديمــة فــأمر الرســول [ بالشــجر فقطــع وبــالقبور فنبشــت•

وتــم بنــاء المســجد وجعــل طولــه ممــا يلــي القبلــة الــى مــؤخره مائــة ذراع ،وفــي الجانــب مثــل
ذلك أو دونه ،ثم بني باللبن وجعل عمده الجـذوع• وسـقفه بالجريـد ( •)9وجعلـت قبلتـه فـي

اتجــاه الشــمال ،نحــو بيــت المقــدس ،قبــل أن يــأتي اْلمــر اإللهــي بتغييــر القبلــة نحــو مكــة

المكرمــة ســنة 2هـ ـ >فلنولينــك قبلــة ترضــاها ،فــول وجهــك شــطر المســجد الحرام<(البق ـرة،

 )143إن اْلهميــة الروحيــة للمســجد ومركزيــة دوره فــي الحيــاة العامــة للمســلمين باعتبــاره
مجــاّل وفضــاء لــيس فقــط للعبــادة ولكــن ليتلقــى فيــه المســلمون تعــاليم اإلســَلم وتوجهاتــه،

ومنتــدى تلتقــي فيــه وتتــآلف العناصــر القبليــة المختلفــة التــي طالمــا نــافرت بينهــا الن ازعــات
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الجاهلي ــة وحروبه ــا ،وقاع ــدة إلدارة جمي ــع الش ــؤون ،وبرلمان ــا لعق ــد المج ــالس اّلستش ــارية

التنفيذية ومع ذلك كله (مأوى) لعدد كبير من المهاجرين الَلجئين الـذين لـم يكـن لهـم دار

وّل مال وّل أهل ( )10هذه اْلهمية التـي للمسـجد يترجمهـا الجانـب العم ارنـي• إذ ّل يخفـى

أن المســجد الجــامع الــذي أسســه الرســول [ كــان يحتــل مركــز المدينــة ويشــكل نواتهــا فمنــه
وإليــه تمتــد الش ـوارع والطــرق الرئيســية فــي اتجــاه ض ـواحي وأط ـراف المدينــة ،فقــد أشــارت

الروايــات التاريخيــة إلــى طريــق يمتــد مــن المســجد ويتجــه غربــا حتــى يصــل إلــى جبــل ســلع

وطريق من المسجد يخترق منازل بني عـدي بـن النجـار ويصـل إلـى قبـاء جنوبـا ومـن قبـا

وج ــد طريــق يتج ــه ش ــماّل إل ــى البقي ــع (> ،)11وعــن ه ــذه الش ـوارع تتف ــرع طرقــات ثانوي ــة
لتســهيل التواصــل بــين مختلــف أط ـراف المدينــة ولإلشــارة فــإن التوســع العم ارنــي واّلمتــداد
المجــالي للمدينــة أديــا إلــى إقامــة مســاجد علــى مســتوى اْلحيــاء ،وهــي مســاجد للصــلوات
الخم ــس فق ــط ،فيم ــا ص ــَلة الجمع ــة كان ــت تق ــام ف ــي مس ــجد الرس ــول [ باعتب ــاره المس ــجد
الجامع ،وقد كان الرسول [ هو من يشـرف علـى إنشـاء هـذه المسـاجد كمـا يتبـين ذلـك مـن

حــديث جــابر بــن أســامة حيــث قــال :لقيــت رســول هللا [ بالســوق فــي أصــحابه فســألتهم أيــن

يريــد ،فقــالوا :اتخــذ لقومــك مســجدا ،فرجعــت فــإذا قــومي فقــالوا خــط لنــا مســجدا وغــرز فــي

القبلة خشبة<(•)12

ثانيــا :تخطــيط اْلحيــاء الســكنية :حــول المســجد الجــامع أعطــى الرســول [ انطَلقــة إنشــاء
مجموعــة مــن اْلحيــاء ،وذلــك مــن خــَلل عمليــة تقســيم اْل ارضــي الشــاغرة التــي وهبهــا لــه

اْلنصــار ووضــعوها تحــت تصـرفه عليــه الصــَلة والســَلم لتوزيعهــا علــى المهــاجرين قصــد

استوطانها•

فقــد ذكــر ابــن ســَلم أن الرســول [ حــين هــاجر إلــى المدينــة جعــل لــه أهلهــا >كــل أرض ّل

يبلغها الماء يصنع بها ما يشاء<( )13وقد قام الرسول [ بتوزيع هذه اْلراضي وفـق نظـام
الخطــط ،حيــث أقطــع لكــل قبيلــة خطــة خاصــة بهــا تاركــا لهــا حريــة التصــرف فــي تقســيمها
بين أفرادها وفقا لظروفها وإمكاناتها وحاجاتها•
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وهكــذا خــط مــثَل لبنــي زه ـرة مــن ناحيــة مــؤخرة المســجد ،ولعبــدالرحمن بــن عــوف الحصــن

المعـ ــروف باسـ ــمه ،وأقطـ ــع الزبي ـ ــر بـ ــن العــ ـوام بقيعـ ــا واسـ ــعا ( ،)14وقـ ــد أدت عمليـ ــات
اّلختطاط هذه التي تعني في المدن اإلسَلمية اْلولى حيازة موقـع مـا فـي منطقـة معلومـة

بإذن مـن السـلطات قصـد إعمـاره ( ،)15أدت هـذه العمليـات إلـى تجميـع النسـيج العم ارنـي

للمدينة بعد تعمير المجاّلت الفارغة التي كانت تفصل بين مختلف أحيائها•

مــن خ ــَلل طريقــة توزي ــع اْل ارض ــي أو مــا يمكــن أن نســميه >بالسياســية العقاريــة< الت ــي

انتهجه ــا الرس ــول [ ،يتب ــين عل ــى أن ــه علي ــه الص ــَلة والس ــَلم أراد التوفي ــق ب ــين اعتب ــارين
أساســيين ،متناقضــين فــي الظــاهر ،لكــن فــي واقــع اْلمــر همــا متكــامَلن تمامــا ،ويؤديــان
وظيفـ ــة واح ـ ــدة ض ـ ــرورية وحيوي ـ ــة ج ـ ــدا ْلي ـ ــة مدينـ ــة ،ويتعلـ ــق اْلمـ ــر بمسـ ــألة اّلنـ ــدماج

اّلجتمـاعي ( )Lintégration socialeواّلعتبـارين اللـذين سـعا مـن خَللهمـا الرسـول
[ ،لتحقيــق هــذه الغايــة ،علــى الطريقــة اإلســَلمية طبعــا ،،همــا :مــن جهــة تــذويب الف ـوارق

القبلية ،والهويات القائمة على اعتبـارات الـدم والنسـب والعشـيرة ،لصـالح هويـة جديـدة تعلـو

ف ــوق ك ــل الهوي ــات ،ه ــي هوي ــة العقي ــدة بالنس ــبة للمس ــلمين فيم ــا بي ــنهم ،وهوي ــة المواطن ــة

بالنس ــبة لس ــكان المدين ــة ف ــي عم ــومهم مس ــلمين ،يه ــود كف ــار••• وم ــن جه ــة ثاني ــة احت ــرم
الرسول [ الحساسيات القبلية والروابط العائلية التي كانت مستحكمة في البنية اّلجتماعية

العربية ،وذلك فـي الحـدود التـي ّل تتنـاقض فيـه مـع الهويـة الجديـدة لألمـة ،وهكـذا تحققـت

وحدة المدينة علـى المسـتوى المجـالي وانـدماجها علـى المسـتوى اّلجتمـاعي بعـد أن كانـت

وحدات متفرقة وأحيانا متناحرة دون كيان وّل هوية•
ثالثا :إنشاء المرافق اّلجتماعية واّلقتصادية:

تتمثل أهم هذه المرافق فيما يلي:

 -1الســوق :فــي إطــار اهتمامــه [ بالجانــب اّلقتصــادي والمعاشــي للمســلمين ،أنشــأ لهــم
ســوقا خاصــة بهــم تحكمهــا شــروط وأخَلقيــات جديــدة (الصــدق  ،تح ـريم الربــا واّلحتكــار

والغــش ف ــي المكايي ــل) خَلف ــا لألسـ ـواق الت ــي ك ــان يس ــيطر عليه ــا اليه ــود ويفرض ــون فيه ــا

شــروطهم (الخ ـراج علــى المتــاجرة ،التعامــل بالربــا ،اّلحتكــار) وقــد اختــار الرســول [ مكانــا
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قريبا من سوق بني قينقاع أقام فيه قبة كبيرة رم از وعَلمة يتجمع فيهـا المسـلمون لَلتجـار

فيها•

وقد اغتاظ اليهود من هذا التوجه الذي يـروم اّلسـتقَلل اّلقتصـادي فقـاموا بزعامـة كبيـرهم

كعب ابن اْلشرف بهدم القبة التي بناها الرسول اْلكرم وقطعوا أطنابها•

بيــد أن الرســول [ لــم يلتفــت الــى هــذا الســلوك اّلســتفزازي ،وهــذه المحاولــة اليائســه مــن قبــل

عناص ــر اليه ــود المتعص ــبة ،ب ــل رد عليه ــا عملي ــا فق ــال متح ــدثا ع ــن كع ــب ب ــن اْلش ــرف

وفعلت ــه• >وهللا ّل ضـ ـربن ل ــه س ــوقا ه ــو أغ ــيظ م ــن ه ــذا< > <16واخت ــار مكان ــا فس ــيحا
بــأطراف المدينــة بعيــدا عــن المحــال الســكنية ( )17وذلــك بــاقتراح مــن أحــد الصــحابة الــذي

قال للنبي [ إني نظرت موضعا للسوق ،أفَل تنظرون إليه؟ قال> :بلـى< فقـام معـه [ فلمـا

رأه أعجبه وركض برجلـه عليـه السـَلم وقـال> :نعـم سـوقكم هـذا  ،فـَل ينقصـن وّل يضـربن

عليكم بخراج< ( )18وقد ظلت هـذه السـوق طيلـة عهـد الرسـول [ وعهـد الخلفـاء ال ارشـدين
عبارة عن فضاء حر من دون بناء ،يخضـع فـي تـدبيره لنظـام >سـنة المسـاجد< كمـا كـان

يقــول الخليفــة عمــر]> :اْلسـواق علــى ســنة المســاجد ،مــن ســبق إلــى مقعــده فهــو لــه حتــى
يقــوم إلــى بيتــه أو يفــرغ مــن بيعــه< > <19ول ــم يبــدأ البنــاء فــي اْلس ـواق إّل علــى عه ــد
معاوية بن أبي سفيان الذي سن تأجير أماكن السوق•

 -2الش ـوارع والطرقــات :أولــى الرســول [ اهتمامــا كبي ـ ار للطرقــات باعتبارهــا مجــاّل لحركــة
اْلنشطة اّلقتصادية واّلجتماعية كما سبقت اإلشارة ،عمد الرسول [ إلـى ربـط كـل أحيـاء

المدينــة بالمســجد الجــامع مــن خــَلل ش ـوارع رئيســة تفرعــت عنهــا طــرق فرعيــة تمتــد إلــى

مختلــف التجمعــات الســكنية لتســهيل حركــة المــرور داخــل المــدن ،وقــد كــان عــرض الطــرق
الرئيسة يقدر بين أربعة وخمسـة أمتـار ( )20بينمـا عـرض الطـرق الفرعيـة كـان يقـدر بـين

مترين وثَلث أمتار (•)21

واعتب ــر الرس ــول [ الطري ــق واجب ــا وحق ــا لك ــل مـ ـواطن فم ــن حي ــث ه ــي واج ــب ،فلض ــرورة

المساهمة فيها عند اّلقتضاء باعتبارها نوعـا مـن اّلرتقـاء كمـا يسـتخلص ذلـك مـن حـديث
في الصحيحين رواه أبو هريرة أن الرسول [ قال > :إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة
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أذرع< ( )22وأمــا م ــن حي ــث هــو ح ــق ف ــألن اس ــتعماله مش ــاع ب ــين الجميــع  ،وق ــد جع ــل

الرسول [ للطرق آدابـا عامـة ،فقـد أخـرج أبـو داود عـن سـهيل بـن معـاذ بـن أنـس الجهنمـي
عــن أبيــه قــال> :غــزوت مــع الرســول [ غــزوة كــذا وكــذا ،فضــيق النــاس المنــازل وقطع ـوا

الطريــق ،فبعــث نبــي هللا [ مناديــا ينــادي فــي النــاس  ،مــن ضــيق منـزّل أو قطــع طريقــا فــَل

جهاد له< ( ،)23كما دعا الرسول [ إلى إماطة اْلذى عـن الطريـق ،وبـارك كـل مسـاهمة
فــي إصــَلحها واّلعتنــاء بهــا ،جــاء فــي ســنن أبــي داود عــن ابــن عمــر أنــه قــال> :مطرنــا
ذات ليلــة  ،فأصــبحت اْلرض مبتلــة فجعــل الرجــل يــأتي بالحصــى فــي ثوبــه فيبســط تحتــه
فلما قضى رسول هللا [ صَلته قال :ما أحسن هذا >كما أخرج مسلم من حديث أبي برزة

قال> :قلت يا نبي هللا علمني شيئا أنفع به ،فقال  ،اعزل اْلذى عن طريق المسلمين<•

 -3المرافق العامة :استكماّل للعناصر اْلساسية بالمدينـة ،أنشـاء الرسـول [ مجموعـة مـن
الم ارفــق ذات وظــائف حيويــة ،منهــا مــا يســتجيب للحاجــات اْلمنيــة والدفاعيــة مثــل إقامــة
معسكرات بضواحي المدينة لتدريب الجدد كمعسـكر الجـرف أو معسـكر أسـامة ،ومنهـا مـا

يتسجيب للحاجات اّلجتماعية كمقدار العَلج والتطبيب ،حيث أقام الرسول [ بعد رجوعه
من غزوة الخندق خيمة بالمسـجد ْلجـل التـداوي ،وقـد كانـت هـذه المبـادرة نـواة مـا سـيعرف

بالبيمارستاتات ،كما أقيمت دور الضيافة ّلستقبال الوفود كـان أهمهـا دار عبـدالرحمن بـن

عوف•

واتخذت مواضع لقضاء الحاجـات تسـمى >المناصـع< واختيـرت مواضـع للـذبح بعيـدا عـن

السكان ،وعين مكانا لصَلة العيد >المصلى<(•<24

هذه هي أهم المنجزات العمرانية التي تحققت في المدينة المنورة بعـد مقـدم الرسـول اْلكـرم
[ إليهــا ،بيــد أن المدينــة ،أي مدينــة ّ ،لتســتكمل شــروطها وعناصــرها مــن خــَلل جوانبهــا

الماديــة فقــط ،التــي رغــم أهميتهــا ،تبقــى مجــرد هياكــل جامــدة مــا لــم تلــتحم بهــا الجوانــب

اإلنســانية فــي أبعادهــا الثقافيــة والنفســية ،وهــذه اْلبعــاد هــي التــي اهــتم بهــا رســول هللا [ فــي
تنظيمه للحياة العامة في المدينة وذلك من خَلل العناصر التنظيمية•

العناصر التنظيمية
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بـــالموا ازة مـ ــع اإلنشـ ــاء المـ ــادي لعناصـ ــر المدينـ ــة ،اشـ ــتغل الرسـ ــول [ بالجان ــب التنظيمـ ــي
باعتبــاره اإلســمنت الــذي ي ـربط بــين تلــك العناصــر ،بــل اْلســاس الــذي عليــه ترتكــز وبــه

تشــتغل• ويتمثــل هــذا الجانــب التنظيمــي فــي اإلج ـراءات التــي اتخــذها عليــه الســَلم عنــد
قدومه إلى المدينة في إطار النهـوض بهـا لتصـبح النـواة الصـلبة للدولـة اإلسـَلمية وقاعـدة

انطَلقها• ومن بين أهم هذه اإلجراءات•

أوّل :تغييــر اســم المدينــة :لعــل مــن الَلفــت لَلنتبــاه أن مــن بــين مــا قــام بــه الرســول [ فــي

المدينــة تغييــر اســمها مــن >يثــرب< إلــى >المدينــة المنــورة< فقــد جــاء فــي كتــب الســيرة أن
النبي [ أمر بإهمال اسم >يثرب< وحث على اسـتعمال اسـم >المدينـة المنـورة< بـدّل منـه،
كمــا نســبوا إليــه فــي هــذا الصــدد قولــه> :يقولــون يثــرب وهــي المدينــة< وكــان عليــه الصــَلة

والس ــَلم ّل ي ــذكر كلم ــة >يث ــرب< أب ــدا ،وي ــذكر أيض ــا أن محم ــد ب ــن الحس ــن ب ــن ذبال ــة

المعروف بالمديني نسبة إلى المدينة المنورة ،روى أن النبـي [ قـد نهـى عـن اسـتعمال اسـم
>يثــرب< ،وتــذهب بعــض المصــادر إلــى أن مجــرد اســتعمال كلمــة >يثــرب< يعــد خطيئــة

حي ــث روى اإلم ــام أحم ــد ح ــديثا ج ــاء في ــه> :م ــن س ــمى المدين ــة >يث ــرب< فليس ــتغفر هللا

ثَلثا<(•)25

ّليتعلــق اْلمــر هنــا بمجــرد إج ـراء شــكلي أو م ازجــي حاشــاه [ بــل إنهــا خطــوة أساســية فــي
اّلستراتيجية التغييرية للرسول [ تترجم عمق التحول الذي ينشده•

فاسـ ــم المدينـ ــة هـ ــو عنوانهـ ــا الـ ــذي يختـ ــزل خصائصـ ــها التاريخيـ ــة والثقافيـ ــة واّلجتماعيـ ــة
والنفســية وبالتــالي فــإن تغييــر هــذا العنـوان هــو محاولــة لتغييــر هويتهــا كمــا تتمثلهــا الــذاكرة

الجماعية لساكنيها• من هنا فإن إعطاء اسم جديد للمدينة هو إيـذان بمـيَلد مرحلـة جديـدة
بخصوصيات جديدة ،ومنذ البداية عمل الرسول [ على أن يتكرس هذا التوجه الجديـد فـي

اْلذه ــان عل ــى اعتب ــار أن أي وح ــدة مجالي ــة (الح ــي ،المدين ــة أو القبيل ــة ،ال ــوطن••) لك ــي
يكون لها كيان ووجود حقيقي ّلبد من أن يشعر مواطنوها بقوة اّلنتماء إليها ،وباّلنـدماج

الكامــل فيهــا ،بغيــر هــذا الشــعور باّلنتمــاء وبغيــر هــذا اّلنــدماج ،لــن يتــأتى للم ـواطن أن
يكــون فــاعَل ومعطــاء داخــل مجالــه ،وأزمــة المــدن المعاص ـرة اليــوم تتمثــل فــي أن فئــات
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عريضة من سـاكنيها تعـيش وضـعية التهمـيش وبالتـالي تجـد نفسـها فـي حالـة غربـة قاتلـة،

إذ ّل تكاد تجمعها بمحيطها أية رابطة حميمية غير رابطة العَلقات المادية الجافة•

وتكرسا لهـذا اّلتجـاه الـذي يصـب نحـو مزيـد مـن اّللتحـام والتـآلف بـين اإلنسـان والمجـال،

وبـ ــين اإلنسـ ــان واإلنسـ ــان ،كانـ ــت عمليـ ــة المواخـ ــاة بـ ــين المسـ ــلمين عامـ ــة ،والمهـ ــاجرين

واْلنصــار خاصــة وكانــت عمليــة الموادعــة بــين المســلمين وغيــرهم مــن مكونــات المجتمــع
اإلسَلمي اْلخرى خاصة اليهود•

ثاني ــا :المواخ ــاة :فض ــَل عل ــى أن ه ــذا الح ــدث س ــجل ْلروع النم ــاذج عل ــى م ــدار الت ــاريخ

اإلنس ــاني ف ــي التض ــحية م ــن أج ــل المب ــادت والمعتق ــدات (م ــن ط ــرف المه ــاجرين) ،وف ــي

اإليث ــار ونكـ ـران ال ــذات (م ــن جان ــت اْلنص ــار) ،فإن ــه يش ــهد عل ــى عبقري ــة الرس ــول [ ف ــي
مواجهــة الحــاّلت الصــعبة والمواقــف الحرجــة ،فقــد كــان مــن شــأن الهج ـرة مــن مكــة إلــى

المدينــة المنــورة أن تــنجم عنهــا اخــتَلّلت كبيـرة علــى المســتويات اّلجتماعيــة واّلقتصــادية
بســبب التــدفق المفــاجئ للمهــاجرين علــى المدينــة ،علــى نحــو أدى الــى ارتفــاع محســوس
لســاكنتها فــي وقــت وجيـزّل يســمح باّلنــدماج التــام للعناصــر الجديــدة فــي نســيجها العم ارنــي
واّلجتماعي ،امام هذا الوضع كيف تصرف الرسول [ ليتفادى أزمة حقيقيـة كانـت توشـك

أن تقع في المدينة على مستوى السـكن ،وعلـى مسـتوى التشـغيل ،وعلـى مسـتوى اّلنـدماج

النفســي واّلجتمــاعي للوافــدين الجــدد فــي محــيطهم الجديــد••• كــان لجــوء الرســول [ بتتأييــد
وتوفيق من ربه إلى عملية الموآخاة هو الحل المناسب لتلك اللحظة التاريخيـة الدقيقـة فـي

حياة المسلمين ،وقد استهدفت تلك العملية•

اوّل :تقســيم العبــئ اّلجتمــاعي وتفتيتــه ليتخــذ شــكل حــاّلت فرديــة عــوض أن يكــون ظــاهره
مجتمعية عامة ،وهذا ما مكن مـن تجـاوزه والتغلـب عليـه فـي ظـرف وجيـز بـدل أن يصـبح

ظــاهرة تســتفحل مــع الــزمن• فاْلنصــار تحمل ـوا إخ ـوانهم بكــل طواعيــة ،بــل تنافس ـوا علــى
استضافتهم حتى اقترعوا فيما بينهم من أجل ذلك والمهاجرون من جهـتهم لـم يسـتغلوا هـذا

الكرم ولم يعيشوا عالة على إخوانهم ،بـل إنهـم قبلـوا هـذه الوضـعية فقـط كمرحلـة اسـتثنائية
وانتقالية ،إذ سرعان ما اسـتطاعوا اّلسـتقَلل بأنفسـهم بعـد أن وظفـوا مهـاراتهم فـي المجـال
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التجــاري وأصــبحوا عناصــر فاعلــة فــي أس ـواق المدينــة ،وبــذلك شــكلوا قيمــة مضــافة فــي

اقتصــادها علــى اعتبــار أن اْلنصــاركانوا أهــل زرع وضــرع والمهــاجرين أهــل ش ـراء وبيــع،
وبــذلك كمــل بعضــهم بعضــا ،حيــث مــأل المهــاجرون ف ارغــا كــان يســتغله اليهــود فــي أسـواق

المدينة كتجار ومرابين•

ثانيــا :فضــَل عــن هــذا الهــدف اّلجتمــاعي ذو البعــد المــادي كــان لعمليــة الموآخــاة هــدف

معنوي تربوي يتمثل في تجسيد معاني التكافل والتضامن بـين المسـلمين وفـي بدايـة تنزيـل

التورات الجديدة التي جاء بها اإلسَلم عن العَلقات اإلنسانية وعن المال••

ثالثــا :الموادعــة :كــان هــاجس بنــاء ورص >الجبهــة الداخليــة< لدولــة المدينــة حاض ـ ار بقــوة

في اّلستراتيجية التنموية التي قادها الرسول [ منذ وصوله إلـى المدينـة ،لـذلك عمـل علـى

إق ـرار دســتور متكامــل فــي حينــه يــنظم العَلقــات ويحــدد حقــوق وواجبــات كــل الحساســيات
التي كانت تكون المجمع المدني ،فباإلضافة إلـى المسـلمين الـذين يتشـكلون مـن اْلنصـار
(اْلوس والخـ ـ ــزرج) والمهـ ـ ــاجرين ،كـ ـ ــان هنـ ـ ــاك المشـ ـ ــركون (اْلوس والخـ ـ ــزرج) واليهـ ـ ــود،

واْلع ـراب الــذين كــانوا يعيشــون علــى تخــوم المدينــة ،وإذا كــان الرســول [ قــد اطمــأن إلــى
الجبه ــة اإلس ــَلمية م ــن خ ــَلل عملي ــة الموآخ ــاة ،فإن ــه ْلج ــل احتـ ـواء أو ض ــبط العناص ــر
اْلخ ــرى خاص ــة اليه ــود ،وي ــأمن ج ــانبهم ،عم ــل عل ــى مـ ـوادعتهم >لتك ــون المدين ــة كله ــا،

مسلمها وكافرها يدا في يد أمام اْلعداء مـن الخـارج< ( ،)26ومجمـل مانصـت عليـه هـذه

المعاهدة /الموادعة (:)27

> للجماعة اإلسَلمية شخصية دينية سياسية مستقلة بها•

> الحرية الدينية مكفولة للجميع مالم يحصل من طرف ظلم أو إثم•

> يتعــاون ســكان المدينــة مــن مســلمين وغيــرهم ماديــا وعســكريا وأدبيــا ،فــي الــدفاع عــن أي

عدوان خارجي•

> رسول هللا [ هو الرئيس اْلعلى لسكان المدينة وإليه يرجعون في كل ما يختلفون فيه•
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> اْلمــة تضــم الجماعــة التــي تعتقــد عقيــدة واحــدة بصــرف النظــر عــن اعتبــارات الق اربــة أو
اْلرض أو النسب أو اللغة••• فالمسلمون يؤلفون أمة واحدة واليهود يؤلفـون أمـة واحـدة•••
وتألف هذه اْلمة كلها المجتمع اإلسَلمي الذي يخضع لنظام اإلسَلم•

الخَلصة:

مــن خــَلل ماســبق يتبــين أن أســس المدينــة النبويــة قامــت علــى أبعــاد متعــددة ،و ارعــت كــل
اّلعتبارات المتصلة بحياة اإلنسـان العامـة والخاصـة الكفيلـة بتـوفير الظـروف المناسـبة لـه

ليمــارس رســالته ويــنهض بالمســؤولية المنوطــة بــه مــن قبــل هللا تعــالى فــي عمــارة اْلرض
ونمائه ــا ،واّلنط ــَلق ف ــي أرجائه ــا إلش ــاعة ق ــيم ومع ــاني الخي ــر والح ــق والع ــدل والس ــَلم،

وليساهم في تشييد صرح الحضارة اإلنسانية•

وإذا كانــت مجموعــة مــن المــدن والحواضــر علــى امتــداد العــالم تــرزح ،فــي ظــل العولمــة
المعاصـ ـرة تح ــت وط ــأة أزم ــات ح ــادة تج ــد تجلياته ــا ف ــي تف ــاقم الفـ ـوارق اّلجتماعي ــة وف ــي
استفحال معضلة البطالة والتهميش وفي أزمة تلوث البيئة وفي تـدهور الجانـب اْلمنـي•••

فإن وضعيتها هذه ليست إّل ترجمة لفقدان المدينة لمجموعمة من وظائفها (اّلجتماعية••

التربوية••) مما أدى إلـى اخـتَلل التـوازن بـين عناصـرها نجمـت عنـه هـذه اْلزمـات القاتلـة
التي تعاني منها اليوم•
الهوامش والمراجع

 -1د• أســامة عبدالمجيــد عبــدالعاني> :ر يــة اقتصــادية ْلول وثيقــة ســنها الرســول [ فــي

اإلسَلم< مجلة اإلسَلم اليوم (إسيسكو) العدد 1416-13هـ  •/1995ص20 :

 -2نســتثني هنــا طبعــا اّلعتبــارات المباشـرة والمعروفــة والمتمثلــة بالخصــوص فــي ترحيــب
أهل المدينة بالرسول [ وأصحابه بعد بيعتهم له (بيعة العقبة اْلولى والثانية)•

 -3د• إبـ ـراهيم بيض ــون :الحج ــاز والدول ــة اإلس ــَلمية :د ارس ــة ف ــي إش ــكالية العَلق ــة م ــع

السـ ــلطة المركزيـ ــة فـ ــي القـ ــرن اْلول الهج ـ ــري• المؤسسـ ــة الجامعيـ ــة للد ارسـ ــات والتوزي ـ ــع

1403هـ /1983م الطبعة اْلولى ،ص• 124 :
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 -4محسن خليل :في الفكر اّلقتصادي العربي اإلسَلمي• دار الرشـيد للنشـر• ()1982
ص38

 -5العمري ،أكرم ضياء :المجتمع المدني فـي عهـد النـوة :خصائصـه وتنظيماتـه اْلولـى•

الجامعة اإلسَلمية بالمدينة المنورة  ،1983أورده د• أسامة عبدالمجيد مرجع سـابق ص،

18

 -6محسن خليل :مرجع سابق ص48 :

 -7د• إبراهيم بيضون :الحجاز والدولة اإلسَلمية ،مرجع سابق ص104 :
 -8مكان مخصص لتجفيف التمر

 -9د• ســعيد رمضــان البــوطي :فقــه الســيرة دار الفكــر الطبعــة الثامنــة ()1400/1980
ص194

 -10منير الغضبان ،المنهج الحركي للسيرة النبوية :دار اآلمان الطبعة الثالثة ()1987
ص• 216 :

 -11محم ـ ــد عبدالس ـ ــتار عثم ـ ــان :المدين ـ ــة اإلس ـ ــَلمية• سلس ـ ــلة ع ـ ــالم المعرف ـ ــة ()127
( )1408/1988ص• 58:

 -12أســامة بــن زيــد عــن معــاذ بــن عبــدّللا بــن خبيــب عــن جــابربن أســامة الجهنــي عــن
عبدالحي الكتاني :نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب اإلدارية• ص• 76

 -13محمد عبدالستار عثمان :المدينة اإلسَلمية ،مرجع سابق ص54
 -14محمد عبدالستار عثمان :المدينة اإلسَلمية مرجع سابق ص 54

 -15جميل عبدالقادر أكبر :عمارة اْلرض في اإلسَلم :مقارنة الشريعة بأنشطة العمران
الوضعية ،مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة ( )1419/1998ص182

 -16د• أسامة عبدالمجيد عبدالعاني> :ر ية اقتصادية< :مرجع سابق ص23 :
 -17محمد عبدالستار عثمان :المدينة اّلسَلمية• مرجع سابق ص45:
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 -18روى ابن ماجة نحوه في كتاب التجـارات بـاب اْلسـواق ودخولهـا بسـند فيـه ضـعف•

أورده خال ــد مص ــطفى ع ــرب :تخط ــيط وعم ــارة الم ــدن اإلس ــَلمية• كت ــاب اْلم ــة ع ــدد 58

( )1418ص54 :

 -19الس ــمهودي :وفـــاء الوفـ ــاء :ج الثـ ــاني ص 718 :ع ــن محمـ ــد عبدالسـ ــتار :المدينـ ــة
اإلسَلمية• مرجع سابق ص • 254

 -20السمهودي :وفاء الوفاء•• مرجع سابق ص59 :

 -21مصــطفى صــالح لمعــى :المدينــة المنــورة :تطورهــا العم ارنــي وتراتهــا المعمــاري• دار

النهض ـ ــة العربي ـ ــة ()1981ص  32/33أورده دم  -يح ـ ــى وزي ـ ــري :العم ـ ــارة اإلس ـ ــَلمية
والبيئة• كتاب عالم المعرفة عدد  304ص • )1425/2004( 45

 -22رواه الجماع ــة إّل النس ــائي• وف ــي لف ــظ ْلحم ــد :إذا أختلفـ ـوا ف ــي الطري ــق رف ــع بي ــنهم
سبعة أذرع•

 -23أبو داود ،كتاب الجهاد•

 -24لمزي ــد م ــن التفاص ــيل أنظ ــر محم ــد عبدالس ــتار عثم ــان :المدين ــة اإلس ــَلمية• مرج ــع
سابق ص60 :

 -25توفيــق الشــنتوفي> :المدينــة فــي الحضــارة العربيــة اإلســَلمية< مجلــة الحـوار عــدد 7

السنة الثانية ( )1987ص• 105 :

 -26محمود شـاكر :التـاريخ اإلسـَلمي• المكتـب اإلسـَلمي• الطبعـة السـابعة (1411هــ)
ج 1/2ص• 161 :

 -27محمود شاكر :المرجع السابق :ص• 164

الهجرة النبوية ومنعطف التاريخ

(الشبكة اإلسَلمية) أ.د /أكرم ضياء العمري ( خاص للشبكة )

تطلق "الهجرة" على الترك والتخلي عن الشيء  ,فالمهـاجر مـن هجـر مـا نهـى هللا عنـه -

كمــا فــي الحــديث الش ـريف  ، -وهــي بهــذا المعنــى مطلقــة مــن قيــود الزمــان والمكــان  ،إذ
بوسع كل مسلم أن يكون مهاج ار باّللتزام بأوامر هللا والهجر للمعاصي .
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لكن الهجرة النبوية تتعلق بتـرك المـوطن واّلنخـَلع عـن المكـان بـالتحول عنـه الـى مـوطن

آخ ـ ــر ابتغ ـ ــاء مرض ـ ــاة هللا رغ ـ ــم ش ـ ــدة تعل ـ ــق اّلنس ـ ــان بموطن ـ ــه وألفت ـ ــه للبيئ ـ ــة الطبيعي ـ ــة

واّلجتماعيــة فيــه  ،وقــد عبــر المهــاجرون عــن الحنــين الــى مكــة بقــوة وخاصــة فــي أيــامهم

اْلولى حيث تشتد لوعتهم .

وتحتاج الهجرة الى القدرة علـى التكيـف مـع الوسـط الجديـد "المدينـة المنـورة" حيـث يختلـف

مناخه ــا ع ــن من ــال مك ــة فأص ــيب بع ــض المه ــاجرين ب ــالحمى  ،كم ــا يختل ــف اقتص ــادها
الزراعي عن اقتصاد مكة التجاري  ،فضَل عن ترك المهاجرين ْلمـوالهم ومسـاكنهم بمكـة
 .لكــن اّلســتجابة للهج ـرة كانــت أم ـ ار إلهيــا ّلبــد مــن طاعتــه  ،واحتمــال المشــاق مــن أجــل

تنفيــذه  .فقــد اختــار هللا مكــان الهج ـرة  ،كمــا فــي الحــديث الش ـريف " أريــت فــي المنــام أنــي
أهاجر من مكة الى أرض بهـا نخـل  ،فـذهب وهلـي الـى أنهـا اليمامـة أو هجـر  ,فـاذا هـي

المدينة يثرب" .

ومــا أن بــدأ التنفيــذ حتــى مضــت مواكــب المهــاجرين تتــرى نحــو المــوطن الجديــد  ..دار

الهجرة  ..وقد شاركت المرأة في حدث الهجرة المبـارك مـنهن أم سـلمة هنـد بنـت أبـي أميـة
التــي تعرضــت ْلذى بــالغ مــن المشــركين الــذين أرادوا منعهــا مــن الهج ـرة ثــم اســتلوا ابنهــا

الرضيع منها حتى خلعوا يده ..

لكنها صممت على الهجرة ونجحت فـي ذلـك رغـم اّلخطـار والمصـاعب  .وخلـدت أسـماء

بنت أبي بكر ذكرها فـي التـأريخ وحـازت لقـب ذات النطـاقين عنـدما شـقت نطاقهـا نصـفين

لتشــد طعــام المهــاجرين  ،رســول هللا  و أبــي بكــر رضــي هللا عنــه وقــد تتابعــت هج ـرة

النساء في اّلسَلم حتى شرعت فـي القـرآن { إذا جـاءكم المؤمنـات مهـاجرات فـامتحنوهن}
 الممتحنة  - 10ونزلت اآليـات الكريمـة تـأمر بـالهجرة وتوضـح فضـلها منـذ السـنة التـيوقعت فيها لغاية سنة 8هـ عند أوقفت الهجرة بعد فتح مكة واعَلن النبي  ذلك بقولـه (

ّلهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ) .

واْلمــر بــالهجرة الــى المدينــة ْلنهــا صــارت مــأرز اّليمــان ومــوطن اّلســَلم  ،وشــرع فيهــا

الجهــاد لمواجهــة اّلعــداء المتربصــين بهــا مــن ق ـريش واليهــود واْلع ـراب  ،فكــان ّلبــد مــن
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إم ــدادها بالطاق ــة البشـ ـرية الكافي ــة مم ــا يفس ــر س ــبب ن ــزول القـ ـرآن به ــذه اآليـ ـات الواع ــدة
للمهاجرين  { :إن الذين آمنـوا والـذين هـاجروا وجاهـدوا فـي سـبيل هللا أولئـك يرجـون رحمـة

هللا}  -البقرة { - 218والذين هاجروا في هللا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الـدنيا حسـنة}

 -النح ــل { - 41وم ــن يه ــاجر ف ــي س ــبيل هللا يج ــد ف ــي اْلرض مراغم ــا كثيـ ـ ار وس ــعة} -

النساء . - 100

وقــد حــاز المهــاجرون ش ـرفا عظيمــا فــي الــدنيا فضــَل عــن ث ـواب هللا ووعــده الك ـريم  ،فقــد
اعتبــروا اهــل الســبق فــي تأســيس دولــة اّلســَلم فنــالوا رضــى هللا والقربــى منــه {والســابقون

اْلولــون مــن المهــاجرين واْلنصــار والــذين اتبعــوهم باحســان رضــي هللا عــنهم }  -التوبــة

 . - 100وهكذا خلد هللا ذكرهم في القرآن الذي يتعبد المسلمون بتَلوته الى آخر الزمان
.

الهجرة من سنن اْلنبياء عليهم السَلم

لم يكن النبي  أول نبي يهـاجر فـي سـبيل هللا بـل مـر بهـذا اّلمتحـان كثيـر مـن اّلنبيـاء

 ..وقــد أخبرنــا هللا تعــالى بــأن اب ـراهيم عليــه الســَلم هــاجر مــن موطنــه الــى مصــر وغيرهــا
داعيا الى التوحيـد  ،وأن يعقـوب و يوسـف عليهمـا السـَلم هـاج ار مـن فلسـطين الـى مصـر

وأن لوطا هجـر قريتـه لفسـادها وعـدم اسـتجابتها لدعوتـه  .وأن موسـى عليـه السـَلم هـاجر

بقومه من مصر الى سيناء ف ار ار بدينه من طغيان فرعون .

وهكذا فان الهجرة مـن سـنن النبيـين  ،وقـد كانـت هجـرة نبينـا عليـه الصـَلة والسـَلم خاتمـة

لهجرات النبيين  .وكانت نتائجها عميقة شكلت منعطفا تاريخيا حاسما .

المنعطف الحاسم

لق ــد أدت الهجـ ـرة ال ــى قي ــام دول ــة اّلس ــَلم ف ــي المدين ــة  ،والت ــي أرس ــت رك ــائز المجتم ــع

اّلســَلمي علــى أســاس مــن الوحــدة والمحبــة والتكافــل والتــآخي والحريــة والمســاواة وضــمان
الحقوق  ،وكان الرسول  هو رئـيس هـذه الدولـة وقائـد جيوشـها وكبيـر قضـاتها ومعلمهـا

اْلول  .وقــد طبــق الرســول  ش ـريعة اّلســَلم  ،وكــان الق ـرآن ينــزل بهــا منجمــا  ،فكــان
الصحابة يدرسون ما ينزل ويطبقونه على أنفسهم  ،ويتعلمون تفسيره وبيانه مـن النبـي 
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فتكــون جيــل ربــاني تمكــن مــن الجمــع بــين عبــادة هللا وعمـران الحيــاة وعمــل تحــت شــعار :
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل آلخرتك كأنك تموت غدا .

وفي خَلل عقد واحد توحد معظم الجزيرة العربية في ظـل اإلسـَلم  ،ثـم انتشـر فـي خـَلل

عقــود قليلــة تاليــة لــيعم منطقــة واســعة امتــدت مــن الســند شـرقا الــى المحــيط اْلطلســي غربــا

حيــث آمــن النــاس باّلســَلم  ،واســتظلوا بشـريعته العادلــة واقــاموا حضــارة ازهـرة آتــت أكلهــا

قرونا طويلة في حقول التشريع والتربية وعلوم الكون والطبيعة.

الهجرة النبوية ..عطاء بَل حدود وعزيمة ّل تعرف اليأس

تمهيد

ونحن نستقبل عاما هجريا جديدا تطالعنا اآلمـال فـي نهـوض اْلمـة اإلسـَلمية مـن كبوتهـا
وعثراتها لتقوي علي التصدي للتحديات واْلزمات التي تواجهها وما أكثرها في عـالم اليـوم

المليء بالصراعات.

ولقد ضرب صـحابة المصـطفي صـلي هللا عليـه وسـلم الـذين هـاجروا معـه أروع المثـل فـي

صنع تاريخ اْلمـة وكيانهـا ومكانتهـا مـن خـَلل عطـائهم بـَل حـدود وشـجاعتهم وصـمودهم
بعزيمة ّلتلين وّلتعرف اليأس ..فواجهوا بكل ثبـات وقـوة كـل التحـديات وانتصـروا عليهـا..
وحققوا بطوّلت رائعة سجلها لهم التـاريخ بـأحرف مـن نـور ..فهـل تسـتفيد اْلمـة اإلسـَلمية

من بطوّلت هؤّلء الرجال ومن دروس هؤّلء العظماء!!

الهج ـرة اآلن ليســت مجــرد نقلــه مــن مكــان إلــي مكــانْ ..لن النبــي صــلي هللا عليــه وســلم
قــالّ" :ل هجـرة بعــد الفــتح ولكــن جهــاد ونيــة" ..والهجـرة المطلوبــة اآلن ..هــي نقلــة بــالنفس
اإلنسانية من طبيعة النفس اْلمارة بالسوء إلي مرتبة النفس اللوامـة التـي تفـتش فـي مسـيرة

حياتها لتتجنب عوامل الضعف وأسباب اّلنحراف حتي ترقـي إلـي مرتبـة الـنفس المطمئنـة
التــي تنــادي مــن قبــل الحــق تبــارك وتعــالي "يــا أيتهــا الــنفس المطمئنــة ارجعــي إلــي ربــك
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

المنهج اإللهي
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أضــاف أن الهجـرة علــي المســتوي اّلجتمــاعي اليــوم تعنــي النقلــة اّلقتصــادية واّلجتماعيــة

والسياســية إلــي آفــاق المــنهج اّللهــي الــذي أنــزل هللا عــز وجــل ليقــوم النــاس بالقســط وكــَل

النــوعين النقلــة النفســية والنقلــة اّلجتماعيــة هــي التطبيــق العملــي لقــول هللا تبــارك وتعــالي
"ففروا إلي هللا إني لكم منه نذير مبين".

أوضح أن الفرار إلي هللا عـز وجـل ّليكـون إّل بنصـرة دينـه واّللتـزام بمنهجـه والـدفاع عـن
الحق وصون المقدسـات وحمايـة ك ارمـة اإلنسـان ..ومـن هنـا كـان الجهـاد فريضـة إسـَلمية

ماضية إلي يوم القيامة لردع المعتدين ورد الظالمين وتحطيم هيمنة اّلسـتكبار الشـيطاني

علي البشر ..وإن هذه هي رسالتنا في عالم اليوم ونحن نستشرف العام الهجري الجديد.

الصحوة اإلسَلمية

تأتي ذكري الهجرة هذا العام .في وقت ساءت فيه أوضـاع اْلمـة إلـي درجـة لـم يسـبق لهـا

مثيــل فــي تاريخهــا الطويــل .هــذا علــي المســتوي الرســمي .أمــا علــي المســتوي الشــعبي .أو

السواد اْلعظم في حياة الشعوب اإلسَلمية وتبوأ اإلسَلم سمعة مدوية تحطـم كـل السـدود

والقيود والعقبات الموضوعة في طريق الدعوة ففيها عزاء جميل .ونهضة مبشـرة بانتصـار
عزي ــز ..فالص ــحوة اإلس ــَلمية المعاصـ ـرة آخ ــذة ف ــي النم ــو .وبخاص ــة ف ــي أروق ــة الش ــباب

المتطلــع إلــي فجــر جديــد .يكتســح كــل الظلمــات .وهــي أملنــا الوحيــد فــي انقــاذ اْلمــة مــن

الهاوي ــة الت ــي جره ــا فيه ــا أع ــدا ها بع ــد أن أحكمـ ـوا قبض ــتهم عليه ــا بعوام ــل التخوي ــف أو
التزييف .فأفقدوا أمراءها اإلرادة ووضعوا في أعناقهم القَلدةّ .ل ليتزينوا بها .ولكن ليسهل

علي اْلعداء خنقهم في أية لحظة أرادوا.

أضاف أن هجرة الرسول وصحبه من مكة إلي المدينة تذكرنا بأن تحقيق النصر ّلبد فيه

من اْلخذ باْلسباب التي وضعها هللا في أيـدي البشـر .ومحـال أن يهـب هللا نصـ ار لخامـل

أو كسول أو جبـان .لـم يـنفض غبـار الـذل والهـوان والضـعف عـن نفسـه .ولـم يخـط خطـوة

واحدة نحو كسب المعالي والذود عن العزة والكرامة بإعداد القوة لألعـداء .والتـدريب الجيـد

ماديا ومعنويا وهو المشار إليه من قوله تعالي:
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"وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة .ومن ربـاط الخيـل ترهبـون بـه عـدو هللا وعـدوكم .وآخـرين

من دونهم ّلتعلمونهم هللا يعلمهم".

أن اإلعداد المادي يكون بإعداد السَلح المناسـب لـردع كـل عـدوان .والقـدرة المـاهرة علـي

استعماله واإلعداد المعنوي يكون بقوة اإليمان .وإخَلص العمل هلل .وإيثار اآلخرة الباقيـة.
علي الدنيا الفانيـة ثـم يـأتي بعـد ذلـك نصـر هللا مكافـأة لمسـتحقي النصـر "وكـان حقـا علينـا

نصــر المــؤمنين" ينصــر هللا المــؤمنين الــذين أخــذوا باْلســباب .علــي النحــو الــذي تقــدم وإن
اجتمعت عليهم الدنيا بأقطارها ومهما قل المؤمنون ومهما كثر خصومهم .فـاهلل وحـده هـو

الغال ــب عل ــي أمـ ـره" :إن ينص ــركم هللا ف ــَل غال ــب لك ــم" "إن تنص ــروا هللا ينص ــركم ويثب ــت

أقدامكم".

أشــار إلــي أن هــذا مــا صــنعته اْلمــة فــي أول عهــدها بقيــادة رســولها الك ـريم .مــن الهج ـرة.

وفــي غيــر الهجـرة .فتســاقطت أمامهــا عــروق .وهــوت تحــت أقــدامها التيجــان كمــا تتســاقط

وتتهاوي حبات العقد النظيم إذا انفرط نظامها.

اْلخذ باْلسباب

قـ ــال إنـ ــه فـ ــي الهج ـ ـرة ضـ ــرب الرسـ ــول وأصـ ــحابه أروع اْلمثـ ــال فـ ــي اْلخـ ــذ باْلسـ ــباب.
والتضحية بكل غال ونفـيس فمكـنهم هللا فـي اْلرض .ورد عـنهم كيـد أعـدائهم فأقـاموا دولـة

شــامخة فــي اْلرض أصــلها ثابــت وفرعهــا فــي الســماء تــؤتي أكلهــا كــل حــين بــإذن ربهــا..

واْلمــة فــي هــذا العصــر لــن تفــك أســرها مــن أيــدي أعــدائها إّل بالســير علــي الــدروب التــي
ســاروا فيهــا بــأن توحــد صــفها وتجمــع أمرهــا علــي قلــب رجــل واحــد وتمحــو عوامــل التفــرق

التــي فرقتهــا وشــتتتها وهونتهــا علــي أعــدائهم ..تأخــذ جــادة باْلســباب فــي فقـه الــدنيا وطــرق

اســتثمار الطاقــات .وفــي فقــه الــدين .فتقيمــه وتعمــل بــه .كمــا أراد هللاّ ..ل كمــا أراد مــنهم

أعداء هللا المعاصرون.

وأن يكــون وّل هــا الخــالص هلل تبغــي رضــاه .وتخشــي ســخطه .رغــم أنــف أعــداء هللا مهمــا

كانت مواقعهم .فهم أمام هللا إذا أصلحنا عَلقاتنا به تراب فوق التراب.
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أشــار إلــي أنــه ّلبــد .وبكــل حــزم وعــزم .مــن إحــَلل وتجديــد فــي حياتنــا .فقــد جــد اْلمــر

وأحــدقت بهــا اْلخطــار .وّلبــد لنــا مــن تغييــر مــا بأنفســنا نحــو الصــَلح واّلصــَلح .حتــي
يغيــر هللا مابنــا مــن ضــعف وه ـوان ..ليســتخلفنا هللا فــي اْلرض كمــا اســتخلف الــذين مــن

قبلنا ..وليمكنن هللا لنا ديننا الذي ارتضاه لنا.
وليبدلننا من بعد خوفنا آمنا.
حركة ونهوض

الهج ـرة انطــَلق لبنــاء أمــة وتكــوين مجتمــع وتشــكيل حضــارة وصــياغة قــيم وإعــداد أجيــال
وإنارة طريق وتخطيط لمسـتقبل وإنجـاز إليجـاد مبـاديء ومثـل ..كـل هـذا وذاك يجعلنـا فـي

مقدمة الصف مواجهين تحديات كثيرة متعددة ومتنوعة ْلن الهجرة حركة ونهـوض ويقظـة
وصــحوة وْلن الهجـرة لــم تــأت خــبط عشـوائي ولــم تكــن مجــرد مصــادفة ..بــل مــن أول يــوم

من أيام الوحي كان للهجرة وجود كبير وأثر عظيم.

أضاف أن ذلـك اْلثـر صـنع لألمـة تاريخهـا وكيانهـا ومكانهـا ومكانتهـا مـن خـَلل صـحابة

رسول هللا الذين شرف بهم الزمن ..قوة وسخاء كرما وبذّل وعطاء..

أوض ــح أن الهجـ ـرة علمتن ــا كي ــف نواج ــه التح ــديات بثب ــات ونح ــن كالجب ــال الش ــمم العالي ــة
والرواسي الشـامخات ..والهجـرة دواء قـوي يعـالج أدواء المجتمـع مـن فرقـة وتمـزق وضـعف

وفقــر ومــرض وجهــل وأميــة ثقافيــة تستشــري فــي المجتمــع ..وهــي أيضــا بــاب فســيح ونافــذة
مســتنيرة مــن أجــل أن تكــون لنــا ثقافــة واعيــة ووعــي ثقــافي ..قــال :إنــه ممــا ّلشــك فيــه أن

الهجـرة واجهـت تحـديات حولــت العـالم مـن جمــود إلـي حركـة ومـن فوضــي إلـي نظـام ومــن
مهانة حيوانية إلي كرامة إنسانية ..نعم أيها إنسانية الكرامة وحركة العالم الـذي هـو ملـيء

باْلحقاد والكراهية وسفك الدماء والصراعات الَلمتناهية والـدمار واْلطمـاع البشـرية ..هـذه
تحديات ّلبد وأن نقف أمامها بقوة وشجاعة وصَلبة رأي في غيـر تطـرف أو عصـبية أو

دمار لمن حولنا.

أوضح أن الهجرة دروس وعبر وقيم ومباديء ومثل.
جريدة المساء
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الهجرة النبوية
الهجرة النبوية

الحمد هلل وكفى ،وسَلم على ِ
عبادِه الذين اصـطفى ،الحم ُـد هلل الواح ِـد اْلحـد الف ْـرِد الصـمد
ُ
يولد ولم يتخ ْذ صاحبة وّل ولدا.
يلد ولم ْ
الذي لم ْ
ِ
ـاء الحس ُـن ،لـك الحم ُـد ربنـا
أحمدهُ و
ُ
ُ
أستعينه وأستهديه وأشكرهُ لـه المنـ ُة ول ُـه الفض ُـل ول ُـه الثن ُ
أن هدانا هللا.
أنعمت علينا ،الحم ُد هلل الذي هدانا لهذا وما ُكنا لنهتدي لوّل ْ
على ما ْ
والصـَلةُ والسـَلم علـى ســيدنا وحبيبنـا وعظيمنـا وقائـدنا وقـ ِ
ـرة أعيننـا محمـد ،بعث ُـه هللا رحمــة
ُ
ونذير وداعيا إلى هللا ِ
للعالمين ِ
وقمر منيـرا ،فهـدى هللا ب ِـه اْلمـة
ا
بإذنه وسراجا وهاجا
ا
مبش ار

ِ
ِ
أنبيائه.
نبيا من
الغمة فجزاهُ هللا عنا خير ما جزى ًّ
وكشف به عنها ُ
ـادق
ـك الحــق المبــين ،وأشـ ُ
ـهد ْ
وأشـ ُ
أن ّل إلــه إّل هللا الملـ ُ
ـول هللا الصـ ُ
ـهد أن ســيدنا محمــدا رسـ ُ
ِ
عليه وعلى ِ
الوعد اْلمين ،صلوات ربي وسَلمه ِ
ِ
وصحبه الطيبين الطاهرين.
ءاله
ُ
ُ
عد أيها اْلحب ُة المسلمون:
أما ب ُ
ِ
فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى هللا العظـيم ،والس ِ
ـول هللا
ـير علـى ُخطـى رسـوِله الكـريم ،يق ُ
ءان الكريمِ }:إّل تنصروه فقـد نصـره هللا ِإ ْذ أ ْخرجـه ال ِـذين كفـروْا ث ِ
تبارك وتعالى في القر ِ
ـاني
ُُ ُ ْ
ُ
ُ
ُ
ا ْثني ِن ِإ ْذ هما ِفي اْلغ ِار ِإ ْذ يُقول ِلص ِ
احِب ِه ّل ت ْحزْن ِإن هللا معنا{[سورة التوبة].
ُ
ْ
ُ
إخوة اإليمان:
لما ب ِعث رسول هللا أي نزل ِ
عليه الوحي أ ِ
ـالتبليغ واإلن ِ
ـذار بـَل قتـال ،وكـان يـدعو إلـى
ُمر ب
ِ
ُ
ُ
ُ
ـر ويمــر بــين العـ ِ
ـرب المشــركين حــين كــانوا يجتمعــون فــي الموس ـ ِم مــن نــواح شــتى
هللا جهـ ا
الناس قولوا ّل إله إّل هللا تُ ِفلحـوا" .ودعـا النبـي إلـى الع ْـد ِل واإلحس ِ
ـان ومكـارِم
ويقول" :أيها ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
اْلخَلق ونهى ِ
الناس كأبي بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي
بعض
عن المنكر والبغي فآمن به ُ
وبــَلل وغيـ ِـرهم ،وبقــي علــى الكفـ ِـر أكثـ ُـر النـ ِ
ـاس ،وصــاروا ُيؤذونـ ُـه وأصــحاب ُه ،فلمــا اشــتد
ِ
ِ
ـان
ـنهم عثم ُ
عليهم اْلذى هاجر ُ
بعض أصحاب النبي إلى الحبشة وكـانوا نحـو الثمـانين ،م ُ
ُ
ـر مـن أه ِـل يثـرب مـن
رسول هللا ِلقي في الموس ِم نف ا
بن أبي طالب ،وكان
بن عفان
وجعفر ُ
ُ
ُ
ُ
عددهم في العا ِم التالي فلما انصـرفوا بعـث
الخزرِج فدعاهم إلى اإلسَل ِم فأسلموا ،ثم ازداد ُ
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رسول هللا ابن أم مكتوم ومصعب بن ُعمير ُيعلم ِ
ـان النـاس م ْـن أسـلم مـنهم القـرءان،
مع ُهم
ُ
ُ
ويدعو ِ
ان من لم ُي ْسِل ْم إلى اإلسَلمِ.
فلمــا كثُــر أنصــار رسـ ِ
ـول هللا بيثــرب أمــر هللا المســلمين بــالهج ِرة إليهــا فخرج ـوا أ ْرســاّل ،ثــم
ُ
بَلد هللا ِ
هاجر النبي من مكة مح ِل و ِ
ّلدته التي كانت أحب ِ
إليه يتحمـل المشـاق فـي س ِِ
ـفره
ْ
ُ
أن أقــام فــي مكــة منـ ُذ الِبعثـ ِـة ثــَلث ع ْشـرة ســنة يــدعو إلــى التوحيـ ِـد ونبـ ِـذ
مــع أبــي بكــر بعــد ْ
ِ
الش ْرِك.
إخوة اإلسَلم:

الرسول هربـا مـن المشـركين وّل يأسـا مـن واق ِـع الح ِ
ِ
تك ْـن هجرتُ ُـه ُحًّبـا
ـال ،ولـم ُ
لم تكن هجرةُ
ِ
في الشه ِرة و ِ
الجاه والس ِ
"إن كنت تر ُيد
اف مكة وساداتُها وقالوا لهْ :
لطان ،فقد ذهب إليه أشر ُ
ِ
إن كنــت تريـ ُـد ُملكــا
بمــا جئــت بــه مــاّل جمعنــا لــك مــن أموالنــا حتــى تكــون أكثرنــا مــاّل ،و ْ

مل ْكناك إياهُ".
السلطان.
أن يكون مقصودهُ الدنيا والجاهُ و
أشرف من ْ
ُ
ولكن النبي العظيم أسمى و ُ
للهدوء وطلبا للر ِ
ِ
احة ،فهو يعل ُم يقينا أنهـا دعـوةُ حـق ورسـال ُة هـدى
تك ْن هجرتُ ُه التماسا
ولم ُ
ِِ
ـب من ُـه الكـف
ّل ُبد ْ
يقول لعمه أبي طالب حين أتاهُ يطل ُ
أن ُيؤديها كما أمرهُ هللا؛ وهو لهذا ُ
ِ
عن التعر ِ
يعبدون:
ض لقو ِمه وما ُ
أن أتـرك هـذا اْلمـر مـا
"وهللا يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري علـى ْ
تركتُه حتى يظهره هللا سبحانه وتعالى أو أ ِ
هلك دون ُه".
ُ
ُ
ُ ُ

ِ
الحبيب:
يا أحباب

ِ
لقــد كــان لهج ـرِة الفــارو ِق الــذي فــرق بــين الحـ ِ
ـأن كــل ِقصصـ ِـه
ـق والباطـ ِـل قصــة شـ ُ
ـأنها شـ ُ
وأخبا ِره الع ِ
ِ
ـتعداده للم ِ
ِ
استبسال ِه في ِ
ظيمة التي تدل على حب ِه ِ
ـوت
سبيل هللا ،واس
لدين هللا ،و

فــي سـ ِ
ـبيل ُنص ـرِة الحــق .ذلــك أنـ ُـه عنــدما جــاء دور ســي ِدنا عمــر بـ ِـن الخطـ ِ
ـاب قبــل هج ـرِة
ُ
ْ
ِ
ِ
ـاجر وخـرج مع ُـه أربعـون مـن المستضـعفين جمع ُهـم عم ُـر فـي
بسبعة أيام ،خرج ُمه ا
الرسول
وضـ ِـح النهـ ِ
ـار وامتشــق ســيف ُه وجــاء دار النــدوِة وهــو مكــان تجتمـ ُـع فيـ ِـه ق ـريش عــادة ،فقــال
ْ
ِ
أن تُْفصـل
الفارو ُق عم ُر لصناديد ُقريش بصـوت جهيـر" :يـا معشـر ُقـريش ،مـن أراد مـنكم ْ
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نفسه فليتبعنـي وراء هـذا الـوادي
ولدهُ أو تذهب
أس ُه أو تثكل ُه أم ُه أو تترمل امرأتُ ُه أو ُييتم ُ
ُ
رُ
فـ ِ
أن يحــول دونـ ُـه ودون الهجـرِة ْلنهــم يعلمــون
ـإني مهــاجر إلــى يثـ ِـرب" فمــا تجـ أ
ـر أحــد مــنهم ْ

أن ُه ذو بأس وقوة ،وأن ُه إذا قال فعل.
وكــان مشــركو قـريش قــد أجمعـوا أمــرهم علــى ْقتـ ِـل رسـ ِ
ـول هللا ،فجمعـوا مــن كــل قبيلــة رجــَل
ِ
ِ
ق
القبائل.
دم ُه في
جْلدا نسيبا وسيطا ليضربوهُ ضربة رجل واحد حتى يتفر ُ
ِ
ِ
ـت في ِـه ،وأخبـرهُ بمك ِـر
أن ّل يبيت في ْ
يل رسول هللا فأمرهُ ْ
مضجعه الـذي كـان يبي ُ
فأتى جبر ُ
أن يبيت على فر ِاش ِـه و يتسـجى ِبُب ْـرد ل ُـه أخضـر،
القومِ ،فدعا
الرسول علي بن أبي طالب ْ
ُ
ـول هللا علـى القـو ِم وهـم علـى باِب ِـه ومع ُـه حْفنـ ُة تُـراب ،فجعـل يـ ُذرها علـى
ففعل ثـم خـرج رس ُ
ر ِ
وسـ ِـهم ،وأخــذ هللا عــز وجــل بأبصـ ِ
ـارهم عــن نبيـ ِـه ،فلمــا أصــبحوا فــإذا هــم ِبعلــي بـ ِـن أبــي
طالب ،فسألوهُ ِ
ـول هللا
عن النبي فأخبرُهم أن ُه خرج فركبوا فـي كـل ْ
وجـه يطلبون ُـه ،وكـان رس ُ
ِ
 قد سـار مـع أبـي بكـر حتـى وصـَل إلـى غ ِ
ـوت ونسـج ْت
ـار ث ْـور فـدخَلهُ ،وجـاءت العنكب ُ
ِ
ـال قـريش إلـى الغ ِ
ـار قـال أبـو
على باِبه ،وجاءت حمامة فباض ْت ورقد ْت ،فلما وص ْ
ـلت رج ُ
ميه ْلبصرنا تحت ق ِ
بكر :يا رسول هللا لو أن أحدهم ينظر إلى قد ِ
دميه ،فقال النبـي صـلى
ُ

هللا عليــه وســلم" :يــا أبــا بكــر مــا ظنــك بـ ِ
ـكن
ـاثنين هللا ثالثُهمــا" ولــيس معنــى ذلــك أن هللا يسـ ُ
مع ُهما في ِ
الغار ،وإنما معناهُ أن هللا عالم بهما وهو حافظ لهما ،أي أن عناية هللا مع ُهما،

ـكن فـ ــي مكـ ــان فهـ ــذا قـ ــد جعـ ــل هللا كـ ــالمخلو ِق ،والـ ــذي يجعـ ـ ُـل هللا
فمـ ــن اعتقـ ــد أن هللا يسـ ـ ُ
كالمخلو ِق فقد كذب القرءان ،ومن كذب القرءان ّل يكو ُن من المسلمين.
ِ
ِ
ـاس
ـول هللا  إلــى المدينــة المنــورة اســتقبل ُه المؤمنــون بــالفرح ،استبشــر النـ ُ
ولمــا وصــل رسـ ُ
ـول هللا ،وســمى الرســول يثــرب المدينــة المنــورة ،وءاخــى بــين ِ
بقــدو ِم رسـ ِ
أهلهــا أي اْلنصـ ِ
ـار
ُ
والمهــاجرين ،وبنــى مســجده ،وصــار المســلمون علــى قْلـ ِ
ِق بيــن ُهم طمـ ُـع
ـب رجــل واحــد ّل ُيفــر ُ
ُ
ِ
ِ
ـان المرص ـ ِ
البني ـ ِ
ـوص يش ــد بعض ـ ُـه
ال ــدنيا وّل ُيباع ـ ُـد بي ــن ُهم حس ــد وّل ض ــغينة ،م ــثُلهم كمث ــل ُ
بعضا ،ومثُلهم في تو ِادهم وتراح ِمهم كمث ِل الجس ِد الو ِ
احد إذا اشـتكى من ُـه عضـو تـداعى ل ُـه
ُ
ِ
الحمى.
سائر الجسد بالسه ِر و ُ
ُ

إخواني :
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ِ
ِ
ـيرها إلـى
صولة
الباطل مهمـا ع ُ
ظم ْـت وُقوت ُـه مهمـا بلغ ْـت فمص ُ
لقد كانت الهجرةُ إيذانا بأن ْ
ِ
ِ
ِ
ـَلل
الزاول وِنهايتُها إلى الفشل والبو ِار ،وإيذانا بأن الحق ّل بد ُ
له مـن يـوم تُحط ُـم فيـه اْلغ ُ
وتعلو في ِـه رايتُ ُـه وتر ِتف ُـع كلمتُ ُـه ،وكيـف ّل وهللا سـبحان ُه وتعـالى قـد وعـد المـؤمنين بالنص ِـر
ِ
ِ
ـر ومـن الض ِ
ـيق سـعة؛ قـال تعـالىِ} :إنـا
العس ِـر ُي ْس ا
المبين وجعل لهـم مـن الشـدة فرجـا ومـن ُ
ِ
ِ
ِ
وم اْل ْشه ُاد{ [سورة غافر].
لن ُ
نص ُر ُرُسلنا والذين ءامُنوا في اْلحياة الد ْنيا وي ْوم يُق ُ
ِ
إن الدروس المستفادة من الهج ِرة كثيرة ،ومن ُج ْملِتها ضرورةُ الص ِ
الشدائ ِد والبَليـا
بر على
ِ
ِ
ِ
ـات فــي ميـ ِ
ـاح،
ـدان الكفـ ِ
وكافــة أن ـو ِاع الظل ـ ِم واّلســتبداد ،والصـ ُ
ـمود فــي وجــه الباطـ ِـل ،والثبـ ُ
ـب الحــق فــي شــجاعة وحـ ْـزم وص ـرامة ،وإن بهجتنــا بهـ ِ
ـوف إلــى جانـ ِ
ـذه الــذكرى تمتــزج
والوقـ ُ
بعزمن ــا عل ــى اّلقت ــداء بص ــاحب ال ــذكرى ،والتمس ــك بهدي ــه وعقيدت ــه ،واّللتـ ـزام بشـ ـريعته،

معلمين ومتعلمين ،فهو القائل صلى هللا عليه وسلم" :بلغوا عني ولو ءاية".

فنســأل هللا عــز وجــل أن يجعلنــا مــن المــوفقين للثبــات حتــى الممــات علــى محجـ ِـة اإلســَلم

البيضاء.

هذا وأستغفر هللا لي ولكم.

الخطبة الثانية
ِ
ات هللا البـر الـرحيم
ُ
ـاء الحس ُـن وصـلو ُ
الحمد هلل رب العالمين ُ
له النعم ُة ول ُـه الفض ُـل ولـه الثن ُ
ـاء والمرســلين وأهـ ِـل ِ
ـائر اْلنبيـ ِ
والمَلئكـ ِـة المقـربين علــى ســيدنا محمــد وعلــى سـ ِ
بيتــه الطيبــين
أوصيكم ونفسي ِبتقوى هللا.
الطاهرين وسَل ُم هللا عليهم أجمعينِ .عباد هللا
ُ
واعلمـوا أن هللا أمــرُكم بــأمر عظــيم أمــرُكم بالصـ ِ
ـَلة والســَل ِم علــى نبيــه الكـريم فقــال }ِإن هللا
ْ ْ
ْ
ِ
وم ِ
َلئكت ُه ُيصلون على النِب ِي يا أيهـا ال ِـذين ءامُنـوا صـلوا عل ْيـه وس ِـل ُموا ت ْس ِـليما{ اللهـم صـل
ءال ســي ِدنا محمــد كمــا صــليت علــى ســي ِدنا إب ـراهيم وعلــى ِ
علــى ســي ِدنا محمــد وعلــى ِ
ءال
ـار ْك علــى ســي ِدنا محمــد وعلــى ِ
ســي ِدنا إبـراهيم وبـ ِ
ءال ســي ِدنا محمــد كمــا بارْكــت علــى ســي ِدنا
ِ ِ
ـاس اتُق ـوا
إب ـراهيم وعلــى ءال ســيدنا إب ـ ارهيم إنــك حميــد مجيــد ،يقــول هللا تعــالى }يــا أيهــا النـ ُ
رب ُكــم ِإن ْزلزلــة الســاع ِة شــىء ع ِظــيم ( )1يــوم ترونهــا ت ـ ْذهل ُكــل مر ِ
ضــعة عمــا أ ْرضــع ْت
ُْ
ُ
ْ ْ
ْ
ْ
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وتضع ُكل ذ ِ
ات ح ْمل ح ْملها وترى الناس ُسكارى وما ُهم ِب ُسكارى ول ِكن عـذاب هللا ش ِـديد{
ُ
[سورة الحج].
ِ
فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسـرافنا فـي أمرنـا اللهـم اغف ْـر
فاستجب لنا دعاءنا
اللهم إنا دعوناك
ْ
ـاء مـنهم واْلمـو ِ
للمؤمنين والمؤمن ِ
ـات اْلحي ِ
ات ( )1ربنـا ءاتنـا فـي الـدنيا حسـنة وفـي اآلخـ ِرة

حســنة وقنــا عــذاب النــار اللهــم اجعلنــا هــداة مهتــدين غيــر ضــالين وّل مضــلين اللهــم اســتر
امن ر ِ
عورِاتنا وء ِ
وعاتنا و ِ
اكفنا ما أهمنا وِقنا شر ما نتخوف.
عبــاد هللا}ِإن هللا ي ـأْمر ِباْلعـ ْـد ِل و ِ
اإل ْحسـ ِ
ـان وِإيتــاء ِذي اْلُق ْربــى وي ْنهــى عـ ِـن اْلف ْحشــاء واْل ُمنكـ ِـر
ُُ
ظ ُك ْم لعل ُك ْم تذك ُرون{ [سورة النحل] .وأقم الصَلة.
واْلب ْغ ِي ي ِع ُ

الهجرة حتى استقرار النبي  في المدينة
للسباعي رحمه هللا

أ -الوقائع التاريخية

 ... -1علمــت قـريش بإســَلم فريــق مــن أهــل يثــرب ،فاشــتد أذاهــا للمــؤمنين بمكــة ،فــأمرهم

النبــي  بــالهجرة إلــى المدينــة ،فهــاجروا مســتخفين ،إّل عمــر رضــي هللا عنــه ،فإنــه أعلــم
مشــركي ق ـريش بهجرتــه  ،وقــال لهــم :مــن أراد أن تثكلــه أمــه فليلحــق بــي غــدا بــبطن هــذا

الوادي ،فلم يخرج له أحد.

 ... -2ولمــا أيقنــت قـريش أن المســلمين قــد أصــبحوا فــي المدينــة فــي عـزة ومنعــة ،عقــدت
مؤتم ار في دار الندوة للتفكير في القضاء على الرسول نفسه ،فقـر رأيهـم علـى أن يتخيـروا
من كل قبيلة منهم فتى جلدا ،فيقتلوه جميعا ،فيتفرق دمه في القبائل ،وّل يقـدر بنـو منـاف

على حربهم جميعا ،فيرضوا بالدية ،وهكذا اجتمع الفتيان الموكلون بقتل الرسـول  علـى

بابه ليلة الهجرة ينتظرون خروجه ليقتلوه.

 ... -3لــم يــنم الرســول  تلــك الليلــة علــى ف ارشــه ،وإنمــا طلــب مــن علــي رضــي هللا عنــه
أن ينــام مكانــه ،وأمـره إذا أصــبح أن يــرد الودائــع التــي كــان أودعهــا كفــار قـريش عنــده إلــى
أصحابها ،وغادر الرسول  بيته دون أن يشاهده الموكلـون بقتلـه ،وذهـب إلـى بيـت أبـي

بكــر ،وكــان قــد هيــأ مــن قبــل راحلتــين لــه وللرســول صــلى هللا عليــه وســلم ،فعزمــا عل ــى
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الخــروج ،واســتأجر أبــو بكــر عبــد هللا بــن أريقــط الـ ِـديلي وكــان مشــركا ليــدلهما علــى طريــق

المدينة ،على أن يتجنب الطريق المعروفة إلى طريق أخرى ّل يهتدي إليها كفار قريش.

 ... -4خرج رسول هللا  وصاحبه أبو بكر يوم الخميس أول يوم من ربيع اْلول لسـنة
ثَلث وخمسين من مولده عليه الصَلة والسَلم ،ولم يعلم بأمر هجرته إّل علي رضي هللا

عنــه وآل أبــي بكــر رضــي هللا عنــه ،وعملــت عائشــة وأســماء بنتــا أبــي بكــر فــي تهيئــة الـزاد
لهما ،وقطعت أسـماء قطعـة مـن نطاقهـا  -وهـو مـا يشـد بـه الوسـط -فربطـت بـه علـى فـم

الج ـراب  -وعــاء الطعــام -فســميت لــذلك :ذات النطــاقين ،واتجهــا مــع دليلهمــا عــن طريــق
اليمن حتى وصَل إلى «غار ثور» ،فكمنا فيه ثَلث ليال يبيـت عنـدهما عبـد هللا بـن أبـي
بكر وهو غَلم شاب ثقـف « حـاذق» لقـن « سـريع الفهـم» ،فيخـرج مـن عنـدهما بالسـحر،

ويصبح مع قريش بمكـة كأنـه كـان نائمـا فيهـا ،فـَل يسـمع مـن قـريش أمـ ار يبيتونـه لهمـا إّل

وعاه حتى يأتيهما في المساء بخبره.

 ... -5قامت قيامة قريش لنجاة الرسول  من القتل ،وخرجـوا يطلبونـه مـن طريـق مكـة
المعتاد ،فلم يجدوه واتجهوا إلى طريق اليمن ،ووقفوا عند فـم « غـار ثـور» يقـول بعضـهم:

لعله وصاحبه فـي هـذا الغـار .فيجيبـه اآلخـرون :أّل تـرى إلـى فـم الغـار كيـف تنسـج عليـه

العنكبــوت خيوطهــا ،وكيــف تعشــعش فيــه الطيــور ،ممــا يــدل علــى أنــه لــم يخــل هــذا الغــار

أحـد منــذ أمـد ،وأبــو بكـر رضــي هللا عنـه يــرى أقـدامهم وهــم واقفـون علــى فـم الغــار ،فيرتعــد

خوفــا علــى حيــاة الرســول  ويقــول ل ـه :وهللا يــا رســول هللا ،لــو نظــر أحــدهم إلــى مــوطئ
قدمه لرآنا ،فيطمئنه الرسول  بقوله« :يا أبا بكر ما ظنك باثنين هللا ثالثهما؟».

 ... -6أرســلت ق ـريش فــي القبائــل تطمــع كــل مــن عثــر علــى الرســول  وصــاحبه ،أو
قتلــه ،أو أسـره ،فــي دفــع مبلــغ ضــخم مــن المــال يغــري الطــامعين ،فانتــدب لـذلك سـراقة بــن

جعشم  ،وأخذ على نفسه أن يتفقدهما ليظفر وحده بالجائزة.

 ... -7بعد أن انقطع طلب رسول هللا  وصـاحبه ،خرجـا مـن الغـار مـع دليلهمـا وأخـذا
طريق الساحل « سـاحل البحـر اْلحمـر» وقطعـا مسـافة بعيـدة أدركهمـا مـن بعـدها سـراقة،

فلمــا اقتــرب منهمــا ،ســاخت ق ـوائم فرســه فــي الرمــل فلــم تقــدر علــى الســير ،وحــاول ثــَلث
455
This file was downloaded from QuranicThought.com

م ـرات أن يحملهــا علــى الســير جهــة الرســول صــلى هللا عليــه وســلم ،عندئــذ أيقــن أنــه أمــام

رســول ك ـريم ،فطلــب مــن الرســول  أن يعــده بشــيء إن نص ـره ،فوعــده بس ـواري كســرى

يلبسهما ،ثم عاد سراقة إلى مكة فتظاهر بأنه لم يعثر على أحد.

 ... -8وصل الرسول  وصاحبه المدينـة فـي اليـوم الثـاني عشـر مـن ربيـع اْلول وبعـد
أن طال انتظار أصحابه لـه ،يخرجـون كـل صـباح إلـى مشـارف المدينـة ،فـَل يرجعـون إّل

حين تحمى الشمس وقت الظهيرة ،فلما رأوه فرحوا به فرحا عظيما ،وأخـذت الوّلئـد ينشـدن

بالدفوف:

طلع البدر علينا  ...من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا  ...ما دعا هلل داع

أيها المبعوث فينا  ...جئت باْلمر المطاع

 ... -9كــان الرســول  وهــو فــي طريقــه إلــى المدينــة قــد وصــل إلــى «قبــاء» وهــي قريــة
جنوب المدينة على بعد ميلين منها ،فأسس فيها أول مسجد بنـي فـي اإلسـَلم ،وأقـام فيهـا

أربعة أيام ،ثم سار صباح الجمعة إلى المدينة ،فأدركتـه صـَلة الجمعـة فـي بنـي سـالم بـن
عوف ،فبنى مسجدا هناك وأقام أول جمعة في اإلسَلم ،وأول خطبة خطبها في اإلسَلم،

ثــم ســار إلــى المدينــة ،فلمــا وصــلها كــان أول عمــل عملــه بعــد وصــوله أن اختــار المكــان

الــذي بركــت فيــه ناقتــه ليكــون مســجدا لــه ،وكــان المكــان لغَلمــين يتيمــين مــن اْلنصــار،
فساومهما على ثمنه ،فقـاّل :بـل نهبـه لـك يـا رسـول هللا ،فـأبى إّل أن يبتاعـه منهمـا بعشـرة

دنــانير ذهبــا أداهــا مــن مــال أبــي بكــر ،ثــم نــدب المســلمين لَلشــتراك فــي بنــاء المســجد،

فأسرعوا إلى ذلك ،وكان رسول هللا  ينقـل معهـم اللـِبن [الطـوب] ،حتـى تـم بنـاء المسـجد

جدرانه من لِبن ،وسقفه من جريد النخل مقاما على الجذوع.

 ... -10ث ـ ــم ك ـ ــان أن آخ ـ ــى المه ـ ــاجرين واْلنص ـ ــار ،فجع ـ ــل لك ـ ــل أنص ـ ــاري أخ ـ ــا م ـ ــن
المهــاجرين ،فكــان اْلنصــاري يــذهب بأخيــه المهــاجر إلــى بيتــه ،فيعــرض عليــه أن يقتســم

معه كل شيء في بيته.
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 ... -11ثم كتب رسول هللا  كتابا بين المهاجرين واْلنصار ،وادع فيه اليهود ،وأقرهم

علــى ديــنهم وأم ـوالهم ،وقــد ذكــر ابــن هشــام هــذا الكتــاب بطولــه فــي ســيرته ،وهــو يتضــمن
المبادت التي قامت عليها أول دولة في اإلسَلم ،وفيها من اإلنسانية والعدالـة اّلجتماعيـة

والتســامح الــديني والتعــاون علــى مصــلحة المجتمــع مــا يجــدر بكــل طالــب أن يرجــع إليــه

ويتفهمه ويحفظ مبادئه.

 ...ونحن نذكر المبادت العامة التي تضمنتها هذه الوثيقة التاريخية الخالدة:

 ... -1وحدة اْلمة المسلمة من غير تفرقة بينها.
 ... -2تساوي أبناء اْلمة في الحقوق والكرامة.

 ... -3تكاتف اْلمة دون الظلم واإلثم والعدوان.

 ... -4اشتراك اْلمة في تقرير العَلقات مع أعدائها ّل يسالم مؤمن دون مؤمن.
 ... -5تأسيس المجتمع على أحدث النظم وأهداها وأقومها.

 ... -6مكافحة الخارجين على الدولة ونظامها العام ،ووجوب اّلمتناع عن نصرتهم.

 ... -7حماي ــة م ــن أراد الع ــيش م ــع المس ــلمين مس ــالما متعاون ــا ،واّلمتن ــاع ع ــن ظلمه ــم
والبغي عليهم.

 ... -8لغيــر المســلمين ديــنهم وأم ـوالهمّ ،ل يجبــرون علــى ديــن المســلمين وّل تؤخــذ مــنهم

أموالهم.

 ... -9على غير المسلمين أن يسهموا في نفقات الدولة كما يسهم المسلمون.

 ... -10علــى غيــر المســلمين أن يتعــاونوا معهــم لــدرء الخطــر عــن كيــان الدولــة ضــد أي

عدوان.

 ... -11وعليهم أن يشتركوا في نفقات القتال ما دامت الدولة في حالة حرب.

 ... -12على الدولة أن تنصر من يظلم منهم ،كما تنصر كل مسلم يعتدى عليه.

 ... -13على المسلمين وغيرهم أن يمتنعوا عن حماية أعداء الدولة ومن يناصرهم.

 ... -14إذا كانــت مصــلحة اْلمــة فــي الصــلح ،وجــب علــى جميــع أبنائهــا مســلمين وغيــر

مسلمين أن يقبلوا بالصلح.
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ّ ... -15ل يؤاخذ إنسان بذنب غيره ،وّل يجني جان إّل على نفسه وأهله.
 ... -16حرية اّلنتقال داخل الدولة وخارجها مصونة بحماية الدولة.
ّ ... -17ل حماية آلثم وّل لظالم.

 ... -18المجتمع يقوم على أساس التعاون على البر والتقوىّ ،ل على اإلثم والعدوان.
 ... -19هذه المبادت تحميها قوتان:

قوة معنوية ،وهي :إيمان الشعب باهلل ومراقبته له ،ورعاية هللا لمن [عاهد] ووفى.
وقوة مادية ،وهي رئاسة الدولة التي يمثلها محمد صلى هللا عليه وسلم.

ب -الدروس والعظات

 ... -1إن المــؤمن إذا كــان واثقــا مــن قوتــه ّل يســتخفي فــي عملــه ،بــل يجــاهر فيــه ،وّل
يبالي بأعداء دعوته ما دام واثقا مـن التغلـب علـيهم ،كمـا فعـل عمـر رضـي هللا عنـه حـين

هــاجر ،وفــي ذلــك دليــل أيضــا علــى أن موقــف القــوة يرهــب أعــداء هللا ،ويلقــي الجــزع فــي

نفوســهم ،وّل شــك أنهــم لــو أرادوا أن يجتمع ـوا علــى قتــل عمــر ّلســتطاعوا ،ولكــن موقــف
عمر الجريء ألقى الرعب في نفس كل واحد مـنهم ،فخشـي إن تعـرض لـه أن تثكلـه أمـه،

وأهل الشر ضنينون [بخَلء] بحياتهم حريصون عليها.

 ... -2حــين ييــأس المبطلــون مــن إيقــاف دعــوة الحــق واإلصــَلح ،وحــين يفلــت المؤمنــون
مــن أيــديهم ويصــبحون فــي منجــى مــن عــدوانهم ،يلجــؤون آخــر اْلمــر إلــى قتــل الداعيــة

المصــلح ،ظنــا مــنهم أنهــم إن قتلــوه تخلص ـوا منــه ،وقض ـوا علــى دعوتــه ،وهــذا هــو تفكيــر

اْلشرار أعداء اإلصَلح في كل عصر ،وقد شاهدناه ورأينا مثله في حياتنا.

 ... -3إن الجندي الصادق المخلص لدعوة اإلصـَلح ،يفـدي قائـده بحياتـه ،ففـي سـَلمة
القائــد ســَلمة للــدعوة ،وفــي هَلكــه خــذّلنها ووهنهــا ،فمــا فعلــه علــي رضــي هللا عنــه ليلــة

الهج ـرة مــن بياتــه علــى ف ـراق الرســول  تضــحية بحياتــه فــي ســبيل اإلبقــاء علــى حيــاة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،إذ كان من المحتمـل أن تهـوي سـيوف فتيـان قـريش علـى

رأس علي رضي هللا عنه انتقاما منهْ ،لنه سهل لرسول هللا  النجاة ،ولكن عليـا رضـي

هللا عنه لم يبال بذلك ،فحسبه أن يسلم رسول هللا  نبي اْلمة وقائد الدعوة.
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 ... -4وفــي إيــداع المشــركين ودائعهــم عنــد رســول هللا  مــع محــاربتهم لــه وتصــميمهم
علــى قتلــه ،دليــل علــى أن أعــداء اإلصــَلح يوقنــون فــي ق ـ اررة نفوســهم باســتقامة الداعيــة
وأمانته ونزاهته ،وأنه خير منهم سيرة ،وأنقى سريرة ،ولكن العماية واللجاجة والجمـود علـى

العادات والعقائد الضالة ،هو الذي يحملهم على محاربته ،ونصب الكيد له ،والتـآمر علـى

قتله إن استطاعوا إلى ذلك سبيَل.

 ... -5إن تفكير قائد الدعوة ،أو رئيس الدولة ،أو زعـيم حركـة اإلصـَلح فـي النجـاة مـن
تآمر المتربصين والمغتالين ،وعملـه لنجـاح خطـة النجـاة ليسـتأنف حركتـه أشـد قـوة وم ارسـا

في ميدان آخرّ ،ل يعتبر جبنا وّل ف ار ار من الموت ،وّل ضنا بالتضحية بالنفس والروح.

 ... -6فــي موقــف عبــد هللا بــن أبــي بكــر مــا يثبــت أثــر الشــباب فــي نجــاح الــدعوات ،فهــم
عم ــاد ك ــل دع ــوة إص ــَلحية ،وبان ــدفاعهم للتض ــحية الف ــداء ،تتق ــدم ال ــدعوات سـ ـريعا نح ــو
النصــر والغلبــة .ونحــن نــرى فــي المــؤمنين الســابقين إلــى اإلســَلم كلهــم شــبابا ،فرســول هللا

 كـان عمـره أربعــين سـنة عنــد البعثـة ،وأبــو بكـر رضـي هللا عنــه كـان أصــغر منـه بــثَلث

س ــنين ،وعم ــر رض ــي هللا عن ــه أص ــغر منهم ــا ،وعل ــي رض ــي هللا عن ــه أص ــغر الجمي ــع،
وعثمان رضي هللا عنه كان أصغر من رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم ،وهكـذا كـان عبـد

هللا بـن مسـعود ،وعبـد الــرحمن بـن عـوف ،واْلرقــم بـن أبـي اْلرقـم ،وســعيد بـن زيـد ،وبــَلل
بن رباح ،وعمار بن ياسر ،رضي هللا عنهم ،وغيرهم ،كل هؤّلء كانوا شبابا ،حملوا أعباء
الدعوة على كواهلهم ،فتحملوا فـي سـبيلها التضـحيات ،واسـتعذبوا مـن أجلهـا العـذاب واْللـم

والمــوت ،وبه ـؤّلء انتصــر اإلســَلم ،وعلــى جهــودهم وجهــود إخ ـوانهم قامــت دولــة الخلفــاء
الراشدين ،وتمت الفتوحـات اإلسـَلمية الرائعـة ،وبفضـلهم وصـل إلينـا اإلسـَلم الـذي حررنـا

هللا به من الجهالة والضَللة والوثنية والكفر والفسوق.

 ... -7وفــي موقــف عائشــة وأســماء رضــي هللا عنهمــا أثنــاء هج ـرة الرســول  مــا يثبــت
حاجة الـدعوات اإلصـَلحية إلـى النسـاء ،فهـن أرق عاطفـة ،وأكثـر انـدفاعا ،وأسـمح نفسـا،

وأطيــب قلبــا ،والم ـرأة إذا آمنــت بشــيء ل ـم تبــال بنش ـره والــدعوة إليــه بكــل صــعوبة ،وعملــت
على إقناع زوجها وأخوتها وأبنائها به ،ولجهاد المـرأة فـي سـبيل اإلسـَلم فـي عهـد الرسـول
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 صفحات بيضاء مشرقة ،تؤكـد لنـا اليـوم أن حركـات اإلصـَلح اإلسـَلمي سـتظل وئيـدة
الخطأ ،قليلة اْلثـر فـي المجتمـع حتـى تشـترك فيهـا المـرأة ،فتنشـئ جـيَل مـن الفتيـات علـى

اإليمــان والخلــق والعفــة والطهــارة ،هـؤّلء أقــدر علــى نشــر القــيم التــي يحتــاج إليهــا مجتمعنــا
اليوم في أوساط النساء من الرجال ،عدا أنهن سيكن زوجات وأمهات ،وأن الفضل الكبير
في تربية كبار الصحابة ثم التابعين من بعدهم يعود إلى نساء اإلسَلم الَلتي أنشأن هـذه

اْلجيــال علــى أخــَلق اإلســَلم وآدابــه ،وحــب اإلســَلم ورســوله ،فكانــت أكــرم اْلجيــال التــي
عرفها التاريخ في علو الهمة ،واستقامة السيرة ،وصَلح الدين والدنيا.

 ... ...إن علينــا اليــوم أن نــدرك هــذه الحقيقــة ،فنعمــل علــى أن تحمــل الفتيــات والزوجــات
لـواء دعــوة اإلصــَلح اإلســَلمي فــي أوســاط النســاء ،وهــن أكثــر مــن نصــف اْلمــة ،وذلــك
يقتضــينا أن نشــجع بناتنــا وأخواتنــا علــى تعلــم الش ـريعة فــي معهــد موثــوق بحســن تدريســه

لإلسَلم ،مثل كلية الشريعة في جامعتنا ،وكلما كثر عدد هؤّلء الفتيات العالمـات بالـدين،

الفقيه ــات ف ــي الشـ ـريعة ،الملم ــات بت ــاريخ اإلس ــَلم ،المحب ــات لرس ــول هللا ص ــلى هللا علي ــه
وســلم ،المتخلقــات بأخَلقــه وأخــَلق أمهــات المــؤمنين ،اســتطعنا أن نــدفع حركــة اإلصــَلح
اإلســَلمي إلــى اْلمــام دفعــا قويــا ،وأن نقــرب اليــوم الــذي يخضــع فيــه مجتمعنــا اإلســَلمي

ْلحكام اإلسَلم وشريعته ،وإن ذلك لواقع إن شاء هللا.

 ... -8وفي عمى أبصار المشركين عن ر ية رسول هللا وصاحبه في «غـار ثـور» وهـم

عنده ،وفيما تحكيـه لنـا الروايـات مـن نسـيج العنكبـوت وتفـريخ الطيـر علـى فـم الغـار ،مثـل
تخشع له القلوب من أمثلة العناية اإللهية برسله ودعاته وأحبابه ،فمـا كـان هللا فـي رحمتـه

لعبــاده ليســمح أن يقــع الرســول  فــي قبضــة المشــركين فيقضـوا عليــه وعلــى دعوتــه وهــو
الذي أرسله رحمة للعالمين ،وكذلك يعـود هللا عبـاده الـدعاة المخلصـين أن يلطـف بهـم فـي

ســاعات الشــدة ،وينقــذهم مــن المــآزق الحرجــة ،ويعمــي عــنهم  -فــي كثيــر مــن اْلحيــان-

أبصــار المتربصــين لهــم بالشــر والغــدر ،ولــيس فــي نجــاة الرســول وصــاحبه بعــد أن أحــاط

ِ
نصـ ُـر ُرُســلنا
بهمــا المشــركون فــي «غــار ثــور» إّل تصــديق قــول هللا تبــارك وتعــالى{ :إنــا لن ُ
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ِ
ِ
ِ
وم ْاْل ْشه ُاد} [غافر ]51:وقـول هللا تبـارك وتعـالىِ{:إن
والذين آمُنوا في اْلحياة الد ْنيا وي ْوم يُق ُ
ّللا ُيد ِاف ُع ع ِن ال ِذين آمُنوا} [الحج.]38:

 ... -9وفي خوف أبـي بكـر وهـو فـي الغـار مـن أن يراهمـا المشـركون مثـل لمـا يجـب أن
يكــون عليــه جنــدي الــدعوة الصــادق مــع قائــده اْلمــين حــين يحــدق بــه الخطــر مــن خــوف

وإشفاق على حياته ،فما كان أبو بكر سـاعتئذ بالـذي يخشـى علـى نفسـه مـن المـوت ،ولـو

كان كذلك ،لمـا ارفـق الرسـول  فـي هـذه الهجـرة الخطيـرة وهـو يعلـم أن أقـل ج ازئـه القتـل

إن أمسـكه المشــركون مـع رســول هللا صـلى هللا عليــه وسـلم ،ولكنــه كـان يخشــى علـى حيــاة

الرسول الكريم ،وعلى مستقبل اإلسَلم إن وقع الرسول  في قبضة المشركين.

 ... -10وفي جواب الرسـول ْ لبـي بكـر تطمينـا لـه علـى قلقـه « يـا أبـابكر ،مـا ظنـك
باثنين هللا ثالثهما» مثل من أمثلة الصدق في الثقـة بـاهلل واّلطمئنـان إلـى نصـره ،واّلتكـال
عليه عنـد الشـدائد ،وهـو دليـل واضـح علـى صـدق الرسـول  فـي دعـوى النبـوة ،فهـو فـي
أشـد المـآزق حرجـا ومـع ذلــك تبـدو عليـه أمـارات اّلطمئنــان إلـى أن هللا [الـذي] بعثـه هــدى

ورحمــة للنــاس لــن يتخلــى عنــه فــي تلــك الســاعات ،فهــل مثــل هــذا اّلطمئنــان يصــدر عــن
مدع للنبوة ،منتحل صـفة الرسـالة؟ وفـي مثـل هـذه الحـاّلت يبـدو الفـرق واضـحا بـين دعـاة

اإلصَلح وبين المدعين له والمنتحلـين ّلسـمه ،أولئـك تفـيض قلـوبهم دائمـا وأبـدا بالرضـى

عن هللا ،والثقة بنصره ،وهؤّلء يتهاوون عند المخاوف ،وينهارون عند الشدائد ،ثم ّل تجـد

لهم من دون هللا وليا وّل نصيرا.

 ... -11ويبــدو لنــا مــن موقــف س ـراقة حــين أدرك الرســول  وعج ـزه عــن الوصــول إليــه
دليل على نبوة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فقد كانت قوائم فرسه تسيخ فـي الرمـل وهـي

متجهة صوب الرسـول ،حتـى إذا نـزل عنهـا ووجههـا شـطر مكـة نشـطت مـن كبوتهـا ،فـإذا
أراد أن يعيدها كرة في اتجاه الرسول  عـادت إلـى عجزهـا ِ
وكعهـا [ضـعفها] ،أفتـرى هـذا

يقــع إّل لنبــي مرســل مؤيــد مــن هللا بالنصــر والعــون؟ كــَل ،وهــذا مــا أدركــه س ـراقة ،فنــادى

الرســول باْلمــان ،وأدرك أن للرســول  مــن العنايــة اإللهيــة مــا تعجــز ع ـن إد اركــه قــوى

البشر ،فرضي أن يخسر الجائزة ويفوز بالوعد.
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 ... -12وفي وعد الرسول  لسراقة بسواري كسرى معجزة أخرى ،فاإلنسان الذي يبـدو
هاربا من وجه قومه ّل يؤمل في فتح الفـرس واّلسـتيَلء علـى كنـوز كسـرى ،إّل أن يكـون
نبيا مرسَل ،ولقد تحقق وعد الرسول  له ،وطالب كسرى عمر بـن الخطـاب بإنفـاذ وعـد

الرســول  لــه حــين رأى سـواري كســرى فــي الغنــائم ،فألبســهما عمــر سـراقة علــى مــأل مــن

الصـ ــحابة ،وقـ ــال« :الحمـ ــد هلل الـ ــذي سـ ــلب كسـ ــرى س ـ ـواريه وألبسـ ــهما س ـ ـراقة بـ ــن جعشـ ــم
اْلع اربــي» وهكــذا تت ـوالى المعج ـزات فــي هــذه الهج ـرة واحــدة بعــد أخــرى ليــزداد المؤمنــون

ويستيقن الذين أوتوا الكتاب من المترددين والجاحدين أنه رسول من رب العالمين.

 ... -13كانت فرحة المؤمنين مـن سـكان يثـرب مـن أنصـار ومهـاجرين بقـدوم رسـول هللا
 ووصـوله إلــيهم ســالما فرحــة أخرجــت النســاء مـن بيــوتهن والوّلئــد ،وحملــت الرجــال علــى
ترك أعمالهم ،وكان موقـف يهـود المدينـة موقـف المشـارك فـي الفرحـة ظـاهرا ،والمتـألم مـن

منافســة الزعامــة الجديــدة باطنــا ،أمــا فرحــة المــؤمنين بلقــاء رســولهم ،فــَل عجــب فيهــا وهــو
الــذي أنقــذهم مــن الظلمــات إلــى النــور بــإذن ربهــم إلــى صـراط العزيــز الحميــد ،وأمــا موقــف
اليهود فَل غرابة فيه وهم الذين عرفوا بـالملق والنفـاق للمجتمـع الـذي فقـدوا السـيطرة عليـه،

وبــالغيظ والحقــد اْلســود ممــن يســلبهم زعــامتهم علــى الشــعوب ،ويحــول بيــنهم وبــين ســلب
أموالها باسم القروض ،وسفك دمائها باسم النصح والمشورة ،وما زال اليهود يحقدون على
كل من يخلص الشعوب من سيطرتهم ،وينتهون من الحقد إلى الدس والمؤامرات ،ثـم إلـى

اّلغتيــال إن اســتطاعوا ،ذلــك ديــدنهم ،وتلــك جبلــتهم ،وقــد فعل ـوا مثــل ذلــك برســول هللا 

بعد استق ارره بالمدينة ،برغم ما أمضـاه بينـه وبيـنهم علـى التعـاون والتعـايش بسـَلمن ولكـن
طفأه ــا ّللاُ}
و{كلم ــا أ ْوق ـ ُـدوْا ن ـ ا
ـار ِلْلح ـ ْـر ِب أ ْ
اليه ــود ق ــوم يش ــعلون ن ــار الح ــروب دائم ــا وأب ــداُ ،
[المائدة.]64:

 ... -14مــن وقــائع الهجـرة إلــى المدينــة تبــين لنــا أنــه  مــا أقــام بمكــان إّل كــان أول مــا
يفعلــه بنــاء مســجد يجتمــع فيــه المؤمنــون فقــد أقــام مســجد قبــاء حــين اقــام فيهــا أربعــة أيــام،
وبنى مسـجدا فـي منتصـف الطريـق بـين قبـاء والمدينـة لمـا أدركتـه صـَلة الجمعـة فـي بنـي

سالم بن عوف في بطن الوادي « وادي رانوناء».
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 ... ...فلما أن وصل إلى المدينة ،كان أول عمل عمله بناء مسجد فيها.

 ... ...وه ــذا ي ــدلنا عل ــى أهمي ــة المس ــجد ف ــي اإلس ــَلم ،وعب ــادات اإلس ــَلم كله ــا تطهي ــر
لل ــنفس ،وتزكي ــة لألخ ــَلق ،وتقوي ــة ْلواص ــر التع ــاون ب ــين المس ــلمين ،وص ــَلة الجماع ــة
والجمعة والعيدين ،مظهر قـوي مـن مظـاهر اجتمـاع المسـلمين ،ووحـدة كلمـتهم ،وأهـدافهم،
وتعــاونهم علــى البــر والتقــوىّ ،ل جــرم أن كــان للمســجد رســالة اجتماعيــة وروحيــة عظيمــة

الشــأن فــي حيــاة المســلمين ،فهــو الــذي يوحــد صــفوفهم ،ويهــذب نفوســهم ،ويــوقظ قلــوبهم

وعقولهم ،ويحل مشاكلهم ،وتظهر فيه قوتهم وتماسكهم.

 ...ولقــد أثبــت تــاريخ المســجد فــي اإلســَلم أنــه منــه انطلقــت جحافــل الجيــوق اإلســَلمية

لغم ــر اْلرض بهداي ــة هللا ،ومن ــه انبعث ــت أش ــعة الن ــور والهداي ــة للمس ــلمين وغي ــرهم ،وفي ــه
ترعرعــت بــذور الحضــارة اإلســَلمية ونمــت ،وهــل كــان أبــوبكر ،وعمــر ،وعثمــان ،وعلــي،

وخالــد ،وســعد ،وأبــو عبيــدة وأمثــالهم مــن عظمــاء التــاريخ اإلســَلمي إّل تَلمــذة المدرســة
المحمدية التي كان مقرها المسجد النبوي.

 ...وميـزة أخــرى للمســجد فــي اإلســَلم أنــه تنبعــث منــه فــي كــل أســبوع كلمــة الحــق مدويــة

مجلجلــة علــى لســان خطيبــه ،فــي إنكــار منكــر أو أمــر بمعــروف ،أو دعــوة إلــى خيــر أو

إيقــاظ مــن غفلــة ،أو دعــوة إلــى تجمــع ،أو احتجــاج علــى ظــالم ،أو تحــذير لطاغيــة ،ولقــد
شاهدنا في عصر الطفولة كيـف كانـت المسـاجد م اركـز اّلنطـَلق للحركـات الوطنيـة ضـد

المســتعمرين الفرنســيين ،يلجــأ إليهــا زعمــاء الجهــاد ضــد اّلســتعمار وضــد الصــهيونية ،وإذا

كنا نرى تعطيلها اليوم عن القيام بوظيفتها الكبرى ،فما ذلك إّل ذنـب بعـض الخطبـاء مـن

الم ــوظفين المرتـ ـزقين ،أو الج ــاهلين الغ ــافلين ،وي ــوم يعتل ــي منابره ــا وي ــؤم محاريبه ــا دع ــاة
أشــداء فــي الحــق ،علمــاء بالش ـريعة ،مخلصــون هلل ولرســوله ،ناصــحون ْلئمــة المســلمين

وعامتهم ،يعود للمسجد في مجتمعنا اإلسَلمي مكان الصدارة فـي مؤسسـاتنا اّلجتماعيـة،
ويعود المسجد ليعمل عمله في تربية الرجال ،وإخراج اْلبطال ،وإصَلح الفساد ،ومحاربة

المنكر ،وبناء المجتمع على أساس من تقوى هللا ورضوانه.
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 ...وإن ــا لنأم ــل ذل ــك إن ش ــاء هللا ح ــين تحت ــل ه ــذه الطليع ــة الط ــاهرة م ــن ش ــبابنا الم ــؤمن

المثقفة بدين هللا المتخلقة بأخَلق رسول هللا منابره وأرجاءه.

 ... -15فــي مؤخــاة الرســول بــين المهــاجرين واْلنصــار أقــوى مظهــر مــن مظــاهر عدالــة
اإلسـ ــَلم اإلنسـ ــانية اْلخَلقيـ ــة البنـ ــاءة ،فالمهـ ــاجرون قـ ــوم ترك ـ ـوا فـ ــي سـ ــبيل هللا أم ـ ـوالهم

وأ ارض ــيهم ،فجـ ــا وا المدينـ ــة ّل يملك ــون مـ ــن حطـ ــام الـ ــدنيا ش ــيئا ،واْلنصـ ــار ق ـ ـوم أغنيـــاء
بــزروعهم وأمـوالهم وصــناعتهم ،فليحمــل اْلل أخــاه ،وليقتســم معــه سـراء الحيــاة وضـراءها،
ولينزله في بيته مـادام فيـه متسـع لهمـا ،وليعطـه نصـف مالـه مـا دام غنيـا عنـه ،مـوف ار لـه،

فأية عدالة اجتماعية في الدنيا تعدل هذه اْلخوة؟

 ...إن الــذين ينكــرون أن يكــون اإلســَلم عدالــة اجتماعيــة ،قــوم ّل يريــدون أن يبهــر نــور
اإلسَلم أبصار الناس ويستولي على قلوبهم ،أو قوم جامدون يكرهون كـل لفـظ جديـد ولـو

أحبـه النـاس وكـان فــي اإلسـَلم مدلولـه ،وإّل فكيـف تنكــر العدالـة اّلجتماعيـة فـي اإلســَلم
وفي تاريخه هذه المؤاخاة الفذة في التاريخ ،وهي التي عقـدها صـاحب الشـريعة محمـد 

بنفسه ،وطبقها بإشرافه ،وأقام على أساسها أول مجتمع ينشؤه ،وأول دولة يبنيها؟
 ...سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم..

 ... -16وفي الكتاب الذي عقد فيه الرسول اْلخوة بـين المهـاجرين واْلنصـار ،والتعـاون

بين المسلمين وغيرهم جملة من اْلدلة التي ّل تـرد علـى أن أسـاس الدولـة اإلسـَلمية قـائم
على العدالة اّلجتماعية ،وأن أساس العَلئق بين المسلمين وغيرهم هو السـلم مـا سـالموا،

وأن مب ــدأ الح ــق والع ــدل والتع ــاون عل ــى الب ــر والتق ــوى والعم ــل لخي ــر الن ــاس ،ودف ــع أذى

اْلشـرار عــن المجتمــع ،هــو أبــرز الشــعارات التــي تنــادي بهــا دولــة اإلســَلم ،وبـذلك تكــون

الدولــة اإلســَلمية أينمــا قامــت ،وفــي أي عصــر نشــأت قائمــة علــى أقــوم المبــادت وأعــدلها،
وهي تنطبق اليوم على أكرم المبادت التي تقوم عليها الـدول ،وتعـيش فـي ظلهـا الشـعوب،
وإن العمل في عصرنا هذا إلقامة دولة في مجتمعنا اإلسَلمي تركز قواعدها على مبادت

اإلسَلم عمل يتفق مع تطور الفكر اإلنساني في مفهوم الدولـة ،عـدا أنـه يحقـق للمسـلمين
بناء مجتمع من أقوى المجتمعات وأكملها وأسعدها وأرقاها.
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وأيا ما كان فإن من مصلحتنا أن تبنى الدولة عندنا على أسـاس اإلسـَلم ،وفـي تـرك ذلـك
خرابنــا ودمارنــا ،واإلســَلم ّل يــؤذي غيــر المســلمين فــي الــوطن اإلس ـَلمي ،وّل يضــطهد
عقائدهم ،وّل ينتقص من حقوقهم ،ففيم الخوف من إلزام الدول في البَلد اإلسَلمية بتنفيذ
شرائع اإلسَلم ،وإقامة أحكامه وهي كلها عـدل وحـق وقـوة وإخـاء وتكافـل اجتمـاعي شـامل

علــى أســاس مــن اإلخــاء والحــب والتعــاون الك ـريم؟ إننــا لــن نخلــص مــن اّلســتعمار ،إّل

بالمناداة باإلسَلم ،وفي سبيل ذلك فليعمل العاملون {ول ْو أن أ ْهل اْلُقرى آمُنوْا واتقوْا لفت ْحنا
ِ ِ
ِ
ِ
علـ ْـي ِهم بركــات ِمــن الســماء واْل ْر ِ
ض} [اْلعـراف{ ]96 :وأن هــذا صــراطي ُم ْســتقيما فــاتب ُعوهُ
وّل تتِب ُعـوْا السـُـبل فتفــرق ِب ُكـ ْـم عـن سـِب ِيل ِه} [اْلنعــام{ ]153 :ومــن يت ِ
ـق ّللا ي ْجعــل لـ ُـه م ْخرجــا
ـث ّل ي ْحت ِســب ومــن يتوكـ ْـل علــى ّللاِ فهــو حسـ ُـب ُه ِإن ّللا بـ ِـال ُغ أمـ ِِ
ـره قـ ْـد جعــل
وي ْرُزْقـ ُـه ِمـ ْـن ح ْيـ ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ـق ّللا ي ْجعـل ل ُـه ِم ْـن أم ِِ
ّللاُ ِل ُك ِل شـيء ق ْـد ار } [الطـَلق{ ]2 :ومـن يت ِ
ـره ُي ْسـرا} [الطـَلق]4 :
ْ
ْ
ِ
{ومن يت ِق ّللا ُيك ِف ْر ع ْن ُه سِيئ ِاته وُي ْع ِظ ْم ل ُه أ ْجرا} [الطَلق.]5 :
الهجرة حدث غير مجرى التاريخ
(في ذكرى هجرة النبي 12 :ربيع اْلول 1هـ)

أحمد تمام

طريق الهجرة

مكث النبي (صلى هللا عليه وسلم) في مكة ثَلثـة عشـر عامـا يـدعو النـاس إلـى اإلسـَلم،

ويبصــرهم بشـرائعه ،ويرشــدهم إلــى أحكامــه ،دون أن يتطــرق إليــه ملــل ،أو يصــيبه كلــل أو

ضــجرّ ،ل تص ـرفه عــن دعوتــه الش ـواغل ،وّل يثنيــه عــن التبليــغ وعــد أو وعيــد ،وإنمــا هــو

ماض في طريقه ،تحوطه عناية هللا وتكلؤه رحمتهّ ،ل يجد وسيلة تمكنه مـن تبليـغ دعوتـه
إّل اتبعها ،وّل طريقة تهيئ لـه النجـاح إّل أخـذ بأسـبابها ،طـرق كـل بـاب ،ووقـف عنـد كـل

جمع ،وعرض دعوته على القبائل؛ لعل أحدا يؤمن بها ويؤازرها.

وآمـن بالـدعوة الجديـدة بعــض أهـل مكـة ،ممـن ســمت نفوسـهم ،وصـفت أفئـدتهم ،ونضــجت
عــاطفتهم الدينيــة ،فــالتفوا حــول نبــيهم محمــد (صــلى هللا عليــه وســلم) ،كمــا آمــن عــدد مــن
الرقيــق والمـوالي والمستضــعفين فــي مكــة ،ولــم تلــق مكــة بــاّل لهــذا الــدين الجديــد فــي بــادت
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اْلم ــر ،وع ــدت محم ــدا (ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم) وص ــحبه مجموع ــة م ــن الحنف ــاء ال ــذين

يظهرون ثم يختفون دون أن يلتفت إليهم أحد.

لكنه ــا استش ــعرت الخط ــر ،ح ــين رأت نفس ــها أم ــام رج ــل آخ ــر ،ودع ــوة مختلف ــة ،وجماع ــة
ـار وإن كانــت تشــق طريقهــا بــبطء ،ثــم هالهــا
تتكــون ،وكتابــا ُيتلــى ،وأن الرســالة تجــد أنصـ ا
اْلمــر ح ــين ب ــدأ النب ــي (صــلى هللا علي ــه وس ــلم) يه ــاجم الوثنيــة ويعي ــب اْلص ــنام ،ويس ــفه

عبادتها ،ورأت أن مكانتها الدينية وزعامتها الروحية في خطر ،فلجأت إلى مواجهة الـدين

الوليــد ،ومحاصـرته بكافــة الوســائل التــي تضــمن إجهاضــه والقضــاء عليــه ،ولــم تتحــرج فــي
اســتخدام التعــذيب والقتــل والســجن مــع المــؤمنين بمحمــد (صــلى هللا عليــه وســلم) ودعوتــه،

ولم يسلم النبي (صلى هللا عليه وسلم) نفسه من اْلذى ،وتعرضت حياته للخطر.
الهجرة إلى الحبشة ..محاولة للخروج من اْلزمة

حــين اشــتد العــذاب بأصــحاب النبــي (صــلى هللا عليــه وســلم) وضــاقت بهــم الســبل ،أمــرهم

بالهجرة إلى الحبشة "فإن بها ملكا ّل ُيظلم عنده أحد ،وهي أرض صدق ،حتى يجعـل هللا
لكــم فرجــا ممــا أنــتم فيــه" ،فخــرج فريــق مــن المســلمين إلــى أرض الحبشــة؛ مخافــة الفتنــة،
ار إلى هللا بدينهم ،فكانت أول هجرة في اإلسَلم.
وفر ا

وتفكير النبي (صلى هللا عليه وسلم) في الحبشـة ينطـوي علـى معرفـة واسـعة للنبـي الكـريم

بــأحوال شــبه الجزيـرة العربيــة ،واتجاهاتهــا السياســية ،فلــم يكــن هنــاك مكــان أصــلح للحمايــة
واإليواء من الحبشة ،فالقبائل العربية تربطها بقريش عَلقات وثيقة ،وروابـط متينـة تمنعهـا

مــن اســتقبال ه ـؤّلء المســلمين إذا مــا فكــروا فــي الهج ـرة إليهــا ،وبــَلد الــيمن غيــر مســتقرة

يتنازعهــا التنــافس بــين الفــرس والــروم ،والصـ ـراع بــين اليهوديــة والنص ـرانية ،ولــم تكــن أي
مدينة من مدن الجزيرة العربية تصلح أن تكـون مكانـا مناسـبا إليـوائهم ،حتـى يثـرب نفسـها

التي استقبلت النبي (صلى هللا عليه وسلم) بعد ذلك ،وأقام بها دولته –لم تكن تصلح هي

اْلخــرى فــي هــذا الوقــت ّلســتقبال المهــاجرين ،حيــث كانــت تمزقهــا الخَلفــات الداخليــة،

والصراعات بين قبائلها .وكان جملة من هاجر إلى الحبشة ثَلثة وثمانين رجَل.
مقدمات الهجرة الكبرى
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وإذا كانـ ــت الحبشـ ــة التـ ــي يحكمهـ ــا ملـ ــك عـ ــادل تصـ ــلح أن تكـ ــون مـ ــأوى صـ ــالحا ومكانـ ــا
للحماية ،فإنها لم تكن تصلح أن تكون
مركز للدعوة ،ومعقَل للـدين ،ولهـذا لـم يفكـر النبـي
ا

(صلى هللا عليه وسلم) في الهجرة إليهـا ،واسـتمر فـي عـرض دعوتـه علـى القبائـل العربيـة
التي كانت تفد إلى مكة ،أو بالذهاب إلى بعضها كما فعـل مـع قبيلـة ثقيـف فـي الطـائف،

ولــم تكــن ق ـريش تتركــه يــدعو فــي هــدوء ،وإنمــا تتبعــت خطــوه ،تحــذر القبائــل مــن دعوتــه

وتنفرها منه.

غيــر أن ســعي النبــي الــدءوب ،وحرصــه علــى تبليــغ دعوتــه كــان ّل بــد أن يــؤتي ثمــاره،
فتفتحــت لدعوتــه قلــوب ســتة رجــال مــن الخــزرج ،فأســلموا ،ووعــدوه بالــدعوة لإلســَلم فــي

يثرب ،وبشروه بالفوز لو ُقدر له أن تجتمع عليه قبائل يثرب.
ولم يكد ينصرم عام حتـى وافـى النبـي (صـلى هللا عليـه وسـلم) فـي موسـم الحـج اثنـا عشـر
رجَل :تسعة من الخزرج وثَلثة من اْلوس ،وعقد معهم بيعة عرفت ببيعة العقبة اْلولى،

على "أّل يشركوا باهلل شيئا ،وّل يسرقوا ،وّل يزنوا ،وّل يقتلوا أوّلدهم."...

وأرسل معهم حـين عـادوا إلـى بَلدهـم مصـعب بـن عميـر ،وكـان داعيـة عظيمـا ،فقيهـا فـي

ال ــدين ،لبق ــا فطن ــا ،حليم ــا رفيق ــا ،ذا ص ــبر وأن ــاة ،ف ــنجح ف ــي مهمت ــه أيم ــا نج ــاح ،وانتش ــر
اإلسَلم في كل بيت هناك ،وهيأ السبيل لتكون يثـرب هـي دار الهجـرة ،التـي ينطلـق إليهـا

المسلمون ،ومعقل الدين ومركز الدولة.

وبعد عام عاد مصعب في موسم الحج ،ومعه ثَلثة وسبعون رجَل وامرأتان ،التقوا بـالنبي
سر وبايعوه بيعة العقبة الثانية ،التي تضـمنت التـزامهم بحمايـة النبـي
 في إحدى الليالي ا
(صلى هللا عليه وسلم) عندما يهاجر إليهم والدفاع عنه ،والمحافظة على حياته.

ومن ثم حددت هذه البيعة الوضع القانوني للنبي (صلى هللا عليه وسـلم) بـين أهـل يثـرب،

فاعتبرتــه واحــدا مــنهم ،دمــه كــدمهم ،وحكمــه كحكمهــم ،وقضــت بخروجــه ضــمنا مــن عــداد
أهــل مكــة ،وانتقــال تبعيتــه إلــى أهــل يثــرب ،ولهــذا أخفــى المتبــايعون أمــر هــذه البيعــة عــن

ق ـريش؛ ْلن الفت ـرة بــين إتمــام هــذه البيعــة ،ووصــوله (صــلى هللا عليــه وســلم) ّل يلتــزم أهــل
يثرب خَللها بحماية النبي الكريم إذا وقع له مكروه أو أذى من قريش.
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التجهيز للهجرة

وبعــد أن تمــت البيعــة المباركــة أمــر النبــي (صــلى هللا عليــه وســلم) أصــحابه بــالهجرة إلــى
المدينــة ،فهــاجروا أفـرادا وجماعــات ،يتخفــى بهــا مــن يخشــى علــى نفســه ،ويعلنهــا مــن يجــد

في نفسه القدرة على التحدي.

ولــم تقــف ق ـريش إزاء هــذه الهج ـرة مكتوفــة اليــدين ،فحاولــت أن تــرد مــن اســتطاعت رده،
لتفتنــه فــي دينــه أو تعذبــه أو تنكــل بــه ،ولكــن دون جــدوى ،فقــد هــاجر معظــم المســلمين،

وبقى النبي (صلى هللا عليه وسلم) في مكة ،ووقعـت قـريش فـي حيـرة :هـل يظـل فـي مكـة
كما فعل في الهجرة إلى الحبشـة ،أم يهـاجر فـي هـذه المـرة مـع أصـحابه؟ وفـي هـذا خطـر

شديد عليهم؛ ْلنه يستطيع في يثرب أن ينظم جماعته ،ويقيم دولتـه ،فتتهـدد مكانـة قـريش
بين القبائل ،وتضيع زعامتها ،وتتأثر تجارتها.

حزمــت ق ـريش أمرهــا ،واتخــذت قرارهــا بقتــل النبــي (صــلى هللا عليــه وســلم) قبــل أن تفلــت

الفرص ــة م ــن ب ــين أي ــديها ،ويتحق ــق م ــا تخش ــاه ،فأع ــدوا مـ ـؤامرتهم له ــذا الغ ــرض ال ــدنيء،
وأشركوا جميع القبائل في قتله ،باختيار شاب قـوي مـن بـين أبنائهـا ،حتـى يتفـرق دمـه فـي
القبائــل ،وّل يقــوى بنــو هاشــم علــى محاربــة أهــل مكــة ،وقــد ســجل الق ـرآن الك ـريم نبــأ هــذه

المـ ـؤامرة الخسيس ــة ف ــي قول ــه تع ــالى" :وإذ يمك ــر ب ــك ال ــذين كف ــروا ليثبت ــوك أو يقتل ــوك أو

يخرجوك ويمكرون ويمكر هللا وهللا خير الماكرين" [اْلنفال :اآلية .]30

حادث الهجرة ..وأسباب النجاح

اتخــذ النبــي (صــلى هللا عليــه وســلم) كــل اْلســباب التــي تضــمن نجــاح هجرتــه إلــى المدينــة
الت ــي ترت ــب عليه ــا قي ــام دول ــة اإلس ــَلم ،واتس ــاع رقعته ــا ،وس ــطوع حض ــارتها ،ولع ــل أه ــم
اْلسباب هو نجاحه الباهر في إعداد المكان الذي سينزل به هو وأصحابه ،مستخدما كـل
الوســائل الممكنــة مــن توثيــق عــرى العَلقــات مــع أهــل يثــرب بعقــد معاهــدتين عظيمتــين،

وإرسال داعية عظيم الكفاءة ،قوي اإليمان ،شديد اإلخَلص؛ لنشر الدين ،وجـذب اْلتبـاع

هناك.
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والســبب الثــاني مــن أســباب النجــاح هــو اختيــار الوقــت المناســب للهج ـرة ،فلــم يعــزم النبــي
(صــلى هللا عليــه وســلم) علــى الهج ـرة إّل بعــد أن اســتوثق مــن رســول إيمــان أهــل يثــرب،
وتعهدهم بحمايته والدفاع عنه ،وذلك في بيعة العقبة الثانية ،ومن ثم لم تعـد هنـاك حاجـة

لبقائه في مكة بعد أن وجد النصرة والمنعة عند أهل يثرب.

والسبب الثالث هو آليات الهجرة التي اتبعها النبي في خروجـه مـن مكـة إلـى المدينـة ،فـي
واحــدة مــن أجــل مــا عــرف تــاريخ المغــامرة فــي ســبيل الحــق والعقيــدة واإليمــان قــوة وروعــة،

وتفاصـيل هــذه الهجـرة مـذكورة فــي كتــب السـيرة ،ولســنا فــي حاجـة إلــى ســردها اآلن ،ولكــن

يمكــن القــول بأنهــا كانــت سـرية إلــى أقصــى حـد ،ودقيقــة إلــى أبعــد مــدى ،وضــع لهــا النبــي
(صلى هللا عليـه وسـلم) كـل مـا فـي وسـع البشـر وطـاقتهم مـن وسـائل تضـمن لهـا النجـاح،

وخطط تحقق لها التوفيق ،فإذا لم يفلح ذلك كله ،فستأتي عناية هللا في اللحظة المناسبة.

الرسول  في المدينة

ومــا إن وصــل النبــي  المدينــة فــي ضــحى يــوم اإلثنــين ،الموافــق ( 12مــن ربيــع اْلول
للسنة اْلولـى مـن الهجـرة  24سـبتمبر 622م) حتـى بـدأ العمـل الجـاد ،والسـعي الـدءوب،

حتى أكمل رسالته على نحو ّل مثيل له في تاريخ اإلنسانية.

ولم تكن يثرب عندما نزلها النبي (صلى هللا عليـه وسـلم) مدينـة بـالمعنى المعـروف ،وإنمـا

كانت واحات متفرقة في سهل فسيح يسكنها قبائـل اْلوس والخـزرج والجماعـات اليهوديـة،
ف ــنظم العمـ ـران بالمدين ــة ،وش ــق به ــا طرق ــا معب ــدة ،وك ــان المس ــجد ه ــو اْلس ــاس ف ــي ه ــذا

التنظيم ،انتظم حوله عمران المدينة الجديدة ،واتسقت شوارعها.

وكان هذا المسجد هو مقر الرئاسة الذي تقـام فيـه الصـَلة ،وتُبـرم فيـه كـل اْلمـور ،وتُعقـد
به مجالس التشاور للحرب والسلم واستقبال الوفـود ،وبجـوار المسـجد اتخـذ النبـي مسـاكنه،
الســنة أن
وكانــت متصــلة بالمســجد ،بحيــث يخــرج منهــا إلــى صــَلته مباشـرة ،وأصــبح مــن ُ
تُْبنى المساجد وبجوارها بيوت الوّلة ودواوين الحكم.

ثــم أصــلح النبــي مــا بــين اْلوس والخــزرج وأزال مــا بينهمــا مــن عــداوة ،وجمعهمــا فــي اســم
واح ــد ه ــو اْلنص ــار ،ث ــم آخ ــى بي ــنهم وب ــين المه ــاجرين عل ــى أس ــاس أن الم ــؤمنين إخ ــوة،
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وكانت المرة اْلولى التي يعرف فيها العرب شيئا يسمى اْلخوة ،دون قرابة أو صلة رحـم،

حيث جعل كل رجل من المهاجرين يؤاخي رجَل من اْلنصـار ،فيصـير الـرجَلن أخـوين،

بينهما من الروابط ما بين اْلخوين من قرابة الدم.

وبعد المؤاخاة كانت الصحيفة ،وهي الدسـتور الـذي وضـعه النبـي (صـلى هللا عليـه وسـلم)
لتنظــيم الحيــاة فــي المدينــة ،وتحديــد العَلقــات بينهــا وبــين جيرانهــا ،هــذه الوثيقــة لــم ُي ْمِلهــا
النبــي (صــلى هللا عليــه وســلم) إمــَلء ،وإنمــا كانــت ثم ـرة مناقشــات ومشــاورات بينــه وبــين
أصــحابه مــن المهــاجرين واْلنصــار وغيــرهم ،وكلمــا اســتقروا علــى مبــدأ قــام الرســول 

بــإمَلء نصــه علــى علــي بــن أبــي طالــب ،وشــيئا فشــيئا اكتملــت الوثيقــة ،وأصــبحت دســتو ار

للجماعــة الجديــدة ،وّل يكــاد ُيعــرف مــن قبــل دولــة قامــت منــذ إنشــائها علــى أســاس دســتور
مكتــوب غيــر هــذه الدولــة اإلســَلمية الجديــدة ،فإنمــا تقــام الــدول أوّل ،ثــم يتطــور أمرهــا إلــى

وضع دستور.

وأدت هــذه السياســة الحكيمــة إلــى قيــام جماعــة متآلفــة متحابــة ،وإلــى ازديــاد عــدد ســكان
المدينة حتى زاد عدد سكانها عما كانوا عليه أكثر مـن خمـس مـرات ،بعـد أن أقبـل النـاس

على سكناها؛ طلبا لألمـن والعـدل فـي ظـل اإلسـَلم ،والتماسـا لبركـة مجـاورة النبـي (صـلى
هللا عليه وسلم) ،واستجابة لما دعا إليه القرآن من الهجرة إلى هللا وإلى رسوله.

بين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة

كانت الهجرة إلى المدينة ضرورة ملحة فرضتها اْلحداث التي أحاطـت بـالنبي (صـلى هللا

عليه وسلم) في مكة ،وألزمته السعي إلى مكان آخر تُمارس فيها شعائر اإلسَلم ،وتُطبق
أحكامــه ،وتنطلــق دعوتــه إلــى كــل مكــان ،دون مزاحمــة أو تضــييق ،ومكــة حينــذاك لــم تعــد

صالحة لهذه الفترة من عمر الرسالةْ ،لن العداء قد بلغ بها كل مـدى ضـد الـدين الجديـد،

وأصــبحت هنــاك صــعوبة بالغــة فــي اســتكمال الــدعوة التــي تحتــاج إلــى دولــة حتــى تــنجح
راسلتها.

ولــم تكــن الحبشــة التــي تــنعم بالعــدل واْلمــان تصــلح لهــذه الفت ـرة؛ نظ ـ ار ّلخــتَلف البيئــة

اللغويــة والدينيــة هنــاك؛ اْلمــر الــذي جعــل حركــة اإلســَلم هنــاك بطيئــة ،وبــَل فاعليــة ،وّل
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تسمح هذه البيئة بالتطبيق؛ ومـن ثـم لـم تكـن هنـاك مدينـة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة تصـلح
ّلستقبال الدين في الفترة الثانية إّل يثرب التي أُطلق عليها مدينة الرسول.

من مصادر الدراسة:

ابن هشام (عبد الملك بن هشام) السيرة النبوية -مطبعة مصطفى البابي الحلبي -القـاهرة

1936م.

حســين مــؤنس -د ارســات فــي الســيرة النبويــة -الزه ـراء لإلعــَلم العربــي -القــاهرة 1405هـ ـ

1984م.

محمد لقمان اْلعظمي -مجتمع المدينـة المنـورة فـي عهـد الرسـول -دار المعـالم الثقافيـة-

السعودية 1989م.

محم ـ ــد ب ـ ــن محم ـ ــد أب ـ ــو ش ـ ــهبة -الس ـ ــيرة النبوي ـ ــة ف ـ ــي ض ـ ــوء القـ ـ ـرآن والس ـ ــنة -الق ـ ــاهرة
1401هـ1981م.

أحمد إبراهيم الشريف -الدولة اإلسَلمية اْلولى -دار القلم -القاهرة 1965م
الهجرة دروس وعبر

سامي بن خالد الحمود

الحمــد هلل م ــدبر الشــهور واْلعــوام  ,ومصــرف الليــالي واْليــام  ،وأشــهد أن ّل إل ــه إّل هللا
وحــده ّل شـريك لــه ذو الجــَلل واإلكـرام  ،وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله المبعـوث رحمــة
لألنام  ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه اْلئمة اْلعَلم  .أما بعد أيها اْلحبة الكرام .

قبــل ألــف وأربعمائــة وإحــدى وعشـرين ســنة كانــت هــذه اْلرض أرض الحــرمين علــى موعــد
مع حادثة عظيمة وقصة مثيرة  ،نصر هللا بها الدين  ،وقلب بها الموازين .

مــن منــا ّل يعــرف هــذه القصــة  ،وحــرف الهــاء الــذي يشــير إليهــا ّل يغيــب عــن أنظارنــا ،
فهو بجانب كل رقم نؤرل به أيامنا .

مكـ ــة  ..محمـ ــد  .. أبـ ــو بكـ ــر  ...ق ـ ـريش  ..مـ ــؤتمر النـ ــدوة  ..اّلغتيـ ــال  ..الغـ ــار ..
العنكبوت  ..ذات النطاقين  ..سراقة  ..أم معبد  ..اْلنصار  ..المدينة النبوية .

هذا أيها السادة هو موجز أنباء القصة .
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وإن في السـيرة لخبـ ار  ،وإن فـي الهجـرة لعبـ ار  ،وإن فـي دروسـها لمـدك ار  ...فـإلى تفاصـيل

القصة .

مكث عليه الصَلة والسَلم ثَلثة عشر عاما بمكة يدعو إلى ّل إله إّل هللا .

سنوات طويلة من التعذيب واإليذاء  ..والتشريد واّلبتَلء .

وبعد اشتداد اْلذى ينـام عليـه الصـَلة والسـَلم فـي ليلـة مـن الليـالي علـى ف ارشـه فيـرى دار

الهجرة وإذا هي أرض ذات نخل بين ّلبتين  ..إنها طيبة الطيبة .

ومــن مكــة تنطلــق ركائــب المهــاجرين ملبيــة نــداء ربهــا  ..مهــاجرة بــدينها ..مخلفــة وراءهــا

ديارها وأموالها .

ويهم أبو بكر بالهجرة فيستوقفه الرسول  ويقـول ّ :ل تعجـل لعـل هللا يجعـل لـك صـاحبا

.

وعل ــى الجان ــب اآلخ ــر تش ــعر قـ ـريش ب ــالخطر ال ــذي يه ــدد كيانه ــا بهجرت ــه علي ــه الص ــَلة

والسَلم إلـى المدينـة  ،فتعقـد مـؤتم ار عـاجَل فـي دار النـدوة ( برلمـان مكـة ) للقضـاء علـى

محمد قبل فوات اْلوان  .ويحضر الشيطان معهم على صورة شيخ نجدي قـال بعضـهم :

احســبوه فــي الحديــد حتــى يمــوت  ،وقــال بعضــهم  :أخرجــوه وانفــوه مــن الــبَلد  ،وبعــد أن
قوبل هذان اّلقتراحان بالرفض تقدم فرعون هذه اْلمة أبو جهل برأي خبيث ماكر فقـال :
أرى أن نأخــذ مــن كــل قبيلــة فتــى شــابا جليــدا نســيبا ثــم نعطــي كــل فتــى مــنهم ســيفا صــارما

فيضربون محمدا ضربة واحدة فيقتلوه فيتفرق دمه فـي القبائـل  .فأعجـب القـوم بهـذا الـرأي

حتــى إن الشــيطان الــذي لــم يســتطع اإلتيــان بمثلــه أيــده وقــال  :القــول مــا قــال الرجــل هــذا

الرأي ّل أرى غيره .

ووافق البرلمان على هذا القرار الغاشم باإلجماع وبدأوا في التنفيذ .

} وإذ يمكــر ب ــك ال ــذين كف ــروا ليثبت ــوك أو يقتل ــوك أو يخرج ــوك ويمك ــرون ويمك ــر هللا وهللا
خير الماكرين {

ينزل جبريل فيخبر النبي  بتلك المؤامرة ويقول  :يا محمد ّل تِبت في فراشك الليلة .
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وفي بيت أبي بكر كان أبو بكر جالسا مع أهله في الظهيرة  ،إذ أقبل النبي عليه الصَلة

والســَلم متقنعــا مغطيــا أرســه  ،ففــزع أبــو بكــر ْلنــه  لــم يكــن يــأيتهم فــي تلــك الســاعة ..
يدخل النبي عليه الصَلة والسَلم فيقـول  :يـا أبـا بكـر أخـرج مـن عنـدك  .قـال أبـو بكـر :
إنما هم أهلك يا رسول هللا  .قال :فإني قد أذن لي في الخروج  .قال أبـو بكـر  :الصـحبة

بأبي أنت يا رسول هللا  .فقال  :نعم  .فبكى أبو بكر ولسان حاله يقول :
طفح السرور علي حتى إنني

من عظم ما قد سرني أبكاني

روي عــن عائشــة أنهــا قالــت  :فمــا شــعرت أن أحــدا يبكــي مــن الفــرح حتــى أريــت أبــا بكــر

يبكي يومئذ .

قال أبو بكر  :فخذ بأبي يا رسول هللا إحدى راحلتي هاتين  .فقال له  : بالثمن .
يعود  إلى بيته ويعرف عليا باْلمانات التي عنـده ليؤديهـا إلـى أهلهـا .وفـي ظلمـة الليـل
يجتمع المجرمون ويطوقون منزله عليه الصَلة والسَلم .

وفي هذه الساعة الحرجة يأمر النبي  عليـا أن يبيـت فـي ف ارشـه وأن يغطـي أرسـه ببـرده

الحضرمي .

يف ــتح النب ــي علي ــه الص ــَلة والس ــَلم الب ــاب  ..يخت ــرق ص ــفوف المج ــرمين ..يمش ــي ب ــين

سيوفهم  ..وهم مع هذا ّل يرونه  ،ثم يأخذ من تـراب اْلرض ويـذره علـى ر وسـهم الواحـد

تلو اآلخر ثم يمضي بحفظ هللا ورعايته .

بات علي  -رضي هللا عنه  -على فراشه  وغطى رأسه والمجرمون ينظـرون مـن شـق

الباب  ،يتهافتون أيهم يضرب صاحب الفراق بسيفه .

وفي الصباح يكتشف المجرمون فشلهم  ،فيعودون وهم ينفضون التراب عن ر وسهم .

ســمعت قـريش بــالخبر فجــن جنونهــا  ،وثــارت ثائرتهــا  ،فوضــعت جميــع طــرق مكــة تحــت

المراقبة المشددة  ،وأعلنت عـن جـائزة كبيـرة قـدرها مائـة ناقـة لمـن يعيـد محمـدا أو أبـا بكـر

حيين أو ميتين .

وفي بيت أبي بكر كان آل أبي بكر على موعد مع حدثين .
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أمــا الحــدث اْلول فقــد انطلــق نفــر مــن قـريش إلــى بيــت أبــي بكــر فقرعـوا البــاب  ،فخرجــت
إلــيهم أســماء فقــالوا لهــا  :أيــن أبــوك ؟ قالــت ّ :ل أدري  .فرفــع أبــو جهــل يــده فلطــم خــدها

لطمة شديدة حتى سقط قرطها من أذنها .

وأما الحدث الثاني فقد كان أبو بكر خرج بكل مالـه خمسـة آّلف أو سـتة آّلف درهـم مـع
الرسول  فأقبل والده أبو قحافة وكـان شـيخا قـد ذهـب بصـره فـدخل علـى أسـماء وقـال :

وهللا إني ْلراه فجعكم بمالـه مـع نفسـه  .فقالـت أسـماء  :كـَل يـا أبـت إنـه قـد تـرك لنـا خيـ ار

كثي ار فأخذت أحجـا ار ثـم وضـعت عليهـا ثوبـا ثـم أخـذت بيـده وقالـت  :ضـع يـدك علـى هـذا
المال  .فلما وضعها قال  :إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن .

ك ــان الرس ــول  يعل ــم أن قريش ــا س ــتجد ف ــي الطل ــب ش ــماّل باتج ــاه المدين ــة  .فاتج ــه ه ــو

وصاحبه جنوبا إلى غار ثور على طريق اليمن  ،ولما انتهيا إلـى الغـار روي أن أبـا بكـر
دخل الغار وسد جحوره بـإ ازره حتـى بقـي منهـا اثنـان فألقمهمـا رجليـه  .ثـم دخـل رسـول هللا

 ونام في حجر أبي بكر  .وبينما هو نائم إذ ُلـدغت رجـل أبـي بكـر مـن الجحـر فتصـبر

ولــم يتحــرك مخافــة أن ينتبــه رســول هللا  مــن نومــه  ،لكــن دموعــه غلبتــه فســقطت علــى
وجه رسول هللا  فيستيقظ ليرى صاحبه قد لدغ قـال  :يـا أبـا بكـر مالـك  .قـال  :لـدغت

فداك أبي وأمي  .فتفل  على رجله فبرأت في الحال .

عبدهللا بن أبـي بكـر شـاب ذكـي نبيـه بطـل مـن أبطـل الصـحابة  ..كـان يصـبح مـع قـريش

فيسمع أخبارها ومكائدها فإذا اختلط الظـَلم تسـلل إلـى الغـار وأخبـر النبـي  الخبـر فـإذا

جاء السحر رجع مصبحا بمكة .

وكانــت عائشــة وأســماء يصــنعان لهمــا الطعــام ثــم تنطلــق أســماء بالســفرة إلــى الغــار ولمــا
نسيت أن تربط السـفرة شـقت نطاقهـا فربطـت بـه السـفرة وانتطقـت بـاآلخر فسـميت بــ( ذات

النطاقين ) .

وْلبي بكر راع اسمه عامر بن فهيرة  ،فكان يرعى الغـنم حتـى يأتيهمـا فـي الغـار فيشـربان
من اللبن  ،فإذا كـان آخـر الليـل مـر بـالغنم علـى طريـق عبـدهللا بـن أبـي بكـر عنـدما يعـود

إلى مكة ليخفي أثر أقدامه .
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واس ــتأجر رس ــول هللا  رج ــَل ك ــاف ار اس ــمه عب ــدهللا ب ــن أريق ــط وك ــان هادي ــا خريت ــا م ــاه ار

بالطريق وواعده في غار ثور بعد ثَلث ليال .

أعلنــت ق ـريش حالــة الط ـواريء وانتشــر المطــاردون فــي أرجــاء مكــة كلهــم يســعى للحصــول

على الجائزة الكبيرة  .وصل بعض المطاردين إلـى الجبـل وصـعدوه حتـى وقفـوا علـى بـاب
الغار  ،فلما رآهم أبو بكر قال  :يا رسول هللا لو أن أحدهم نظر تحت قدميه ْلبصـرنا ..

لو أن أحدهم طأطـأ بصـره لرآنـا  .فقـال لـه  : يـا أبـا بكـر مـا ظنـك بـاثنين هللا ثالثهمـا }

إّل تنصــروه فقــد نص ـره هللا إذ أخرجــه الــذين كفــروا ثــاني اثنــين إذ همــا فــي الغــار إذ يقــول

لصاحبه ّل تحزن إن هللا معنا { .

نظروا إلى الغار وإذا العنكبوت قد نسجت خيوطها على الباب  .فقـالوا  :لـو دخـل هنـا لـم

تنسج العنكبوت على الباب  ،فانقلبوا خاسئين .

مك ــث علي ــه الص ــَلة والس ــَلم وص ــاحبه ف ــي الغ ــار ثَلث ــة أي ــام ولم ــا خم ــدت ن ــار الطل ــب

جاءهما عبد هللا بن أريقط في الموعد المحدد فارتحلوا وسلكوا الطريق الساحلي .

وفــي مشــهد مــن مشــاهد الحــزن يقــف عليــه الصــَلة والســَلم بــالح ْزورة علــى مشــارف مكــة
ليلقي النظرة اْلخيرة على أطَلل البلد الحبيب  ..بلد الطفولـة والـذكريات  ..يخاطـب مكـة

ويقــول  :أمــا وهللا إنــي ْلعلــم أنــك أحــب بــَلد هللا إلــي وأكرمهــا علــى هللا ول ـوّل أن أهلــك

أخرجوني منك ما خرجت .

وفي الطريق يمر عليـه الصـَلة والسـَلم بـديار بنـي مـدلج وإذا سـراقة بـن مالـك جـالس فـي

مجل ــس م ــن مج ــالس قوم ــه  ،فيق ــول أح ــدهم  :إن ــي أري ــت أس ـ ِـودة بالس ــاحل أ اره ــا محم ــدا

وأصحابه  .ففطن سراقة لألمر لكنه أراد أن يستأثر بالجائزة فقال للرجـل  :إنهـم ليسـوا هـم

ولكنــك أريــت فَلنــا وفَلنــا  .ثــم لبــث سـراقة قلــيَل ثــم قــام إلــى منزلــه ولــبس ســَلحه وانطلــق

مسرعا في أثر الرسول  وصاحبه .

يبصــر س ـراقة النبــي  وصــاحبه فيــدنو منهمــا  ،ويســمع ق ـراءة رســول هللا  وهــو يق ـ أر
القرآن وّل يلتفت  .يلتفت أبو بكر فيرى سراقة فيقول  :يا رسول هللا أُتينا  .يرفع النبي 

يديــه وهــو مــاض فــي طريقــه ّل يلتفــت ويقــول  :اللهــم اكفنــاه بمــا شــئت  ..اللهـم اصــرعه .
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وكان سراقة يجـري بفرسـه علـى أرض صـلبة فسـاخت قـدما فرسـه فـي اْلرض وكأنمـا هـي
تمشــي علــى الطــين فســقط عــن فرســه  ،ثــم قــام وحــاول اللحــاق بهمــا فســقط م ـرة أخــرى ،

فنــادى باْلمــان فتوقــف عليــه الصــَلة والســَلم وركــب سـراقة فرســه حتــى أقبــل عليــه وأخبـره
خبر قريش وسأل النبي عليه الصَلة والسَلم أن يكتب له كتابا فـأمر عـامر بـن فهيـرة أن
يكتب له وقال له  :أ ِ
خف عنا  .فرجع سراقة كلما لقي أحدا رده وقال  :قـد كفيـتم مـا ههنـا

 .فكان أول النهار جاهدا على النبي  وكـان آخـر النهـار مـدافعا عنـه  ،فسـبحان مغيـر

اْلحوال .

وفي الطريق يمر الركب المبارك بخيمتي أم معبد فيسألها النبـي  الطعـام فتقـول  :وهللا

لــو كــان عنــدنا شــيء مــا أعــوزكم القــرى والشــاء عــازب والســنة شــهباء يلتفــت عليــه الصــَلة

والسَلم وإذا شاة هزيلة في طرف الخيمة فيقول  :مـا هـذه الشـاة يـا أم معبـد ؟ فتقـول لـه :

هذه شاة خلفها الجهد عن الغنم قال  :أتأذنين أن أحلبها  .قالت  :نعـم إن أريـت بهـا حلبـا

 .فـ ــدعا  بالشـ ــاة فمسـ ــح علـ ــى ضـ ــرعها ودعـ ــا فتفجـ ــرت العـ ــروق بـ ــاللبن فسـ ــقى الم ـ ـرأة
وأصحابه ثم شرب  ، ثم حلب لها في اإلناء وارتحل عنها .

وفي المسـاء يرجـع أبـو معبـد إلـى زوجتـه وهـو يسـوق أمامـه أعنـزه الهزيلـة  .يـدخل الخيمـة

وإذا اللبن أمامه  ،فيتعجب ويقول  :من أين لك هذا ؟ فتقول له  :إنه مر بنا رجل مبارك

كان من حديثه كيت وكيت .
جزى هللا رب العالمين جزاءه
هما نزّل بالبر وارتحَل به

رفيقين حَل خيمتي أم ِ
معبد
ِ
محمد
فأفلح من أمسى رفيق

وفــي المدينــة ســمع اْلنصــار بخروجــه عليــه الصــَلة والســَلم  ،فكــانوا لشــدة تعظــيمهم لــه
وفــرحهم بــه وشــوقهم لر يتــه يترقبــون قدومــه ليســتقبلوه عنــد مــدخل المدينــة  ،فيخرجــون بعــد

صَلة الفجر إلى الحرة على طريق مكة في أيام حارة  ،فإذا اشتد حر الظهيرة عـادوا إلـى

منــازلهم  .فخرجـوا ذات يــوم ثــم رجعـوا عنــد الظهيـرة إلــى بيــوتهم  .وكــان أحــد اليهــود يطــل

فــي هــذه اْلثنــاء مــن أطــم مــن آطــامهم فـرأى رســول هللا  وأصــاحبه مقبلــين نحــو المدينــة

فلم يملك اليهودي أن صاح بأعلى صوته  :يا معشر العرب هذا جـدكم الـذي تنتظـرون .
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فثــار المســلمون إلــى الســَلح وكــان يومــا مشــهودا وســمعت الرجــة والتكبيــر فــي بنــي عمــرو

بن عوف وكبر المسلمون فرحا بقدومه وتلقوه وحيوه بتحية النبوة وأحدقوا به مطيفـين بـه ،

والس ــكينة تغش ــاه  ،وال ــوحي ين ــزل علي ــه { ف ــإن هللا ه ــو مـ ـوّله وجبري ــل وص ــالح الم ــؤمنين

والمَلئكة بعد ذلك ظهير } .

تلكم أيها اْلحبة أحداث الهجرة  ،وفيها من الدروس والعبر ما يضيق عنه المقـام  .فمنهـا

:

 )1درس في الهجرة :

لقد أذن هللا تعالى لنبيه وأصحابه بالهجرة لما ضاقت عليهم اْلرض  ،ومنعتهم قريش من

إقامة دين هللا .

إن الهج ـرة بــالمعنى الشــرعي ليســت مجــرد اّلنتقــال مــن بلــد إلــى آخــر فحســب  ،بــل هــي
هجرة عامة عن كل ما نهى عنه هللا ورسوله  ، حتى يكون الدين كله هلل .

هج ـرة م ـن الــذنوب والســيئات  ...هج ـرة مــن الشــهوات والشــبهات  ...هج ـرة مــن مجــالس
المنكرات  ..هجرة من ضيق الدنيا إلى سعة اآلخرة .
 )2الصبر واليقين طريق النصر والتمكين :

فبعد سنوات من اّلضطهاد واّلبتَلء قضاها النبي  وأصحابه بمكة يهيأ هللا تعالى لهم

طيبة الطيبة  ،ويقذف اإليمان في قلوب اْلنصار  ،ليبـدأ مسلسـل النصـر والتمكـين ْلهـل
الصبر واليقين { إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم اْلشهاد } .

إن طريــق الــدعوة إلــى هللا شــاق محفــوف بالمكــاره واْلذى  .لكــن مــن صــبر ظفــر  ..ومــن

ثبت انتصر  { ..وهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ّل يعلمون } .

 )3درس في التوكل على هللا واّلعتصام بحبل هللا :

لقد كانت رحلة الهجرة مغامرة محفوفة بالمخاطر التي تطير لها الر وس .

فالسـ ــيوف تحاص ـ ـره عليـ ــه الصـ ــَلة والسـ ــَلم فـ ــي بيتـ ــه ولـ ــيس بينـ ــه وبينهـ ــا إّل البـ ــاب ..
والمطاردون يقفون أمامه على مدخل الغار  ..وسراقة الفارس المـدجج بالسـَلح يـدنو منـه
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حتى يسمع قراءته  ..والرسول  في ظل هذه الظروف العصيبة متوكـل علـى ربـه واثـق

من نصره .

فمهمــا اشــتدت الكــروب ومهمــا ادلهمــت الخطــوب يبقــى المــؤمن متــوكَل علــى ربــه واثقــا
بنصره ْلوليائه .

فالزم يديك بحبل هللا معتصما

 )4درس في المعجزات اإللهية :

فإنه الركن إن خانتك أركان

هــل أريــتم رجــَل أع ـزّل محاص ـ ار يخــرج إلــى المجــرمين ويختــرق صــفوفهم فــَل يرونــه ويــذر

التـراب علــى ر وســهم ويمضــي  ..هــل أريــتم عنكبوتــا تنســج خيوطهــا علــى بــاب الغــار فــي

ساعات معدودة  ..هل رأيتم فريقا من المجرمين يصعدون الجبـل ويقفـون علـى البـاب فـَل
يطأطيء أحدهم رأسه لينظر فـي الغـار  ..هـل أريـتم فـرس سـراقة تمشـي فـي أرض صـلبه

فتسيخ قدماها في اْلرض وكأنما هـي تسـير فـي الطـين  ..هـل أريـتم شـاة أم معبـد الهزيلـة

يتفجر ضرعها باللبن .

إن هــذه المعج ـزات لهــي مــن أعظــم دّلئــل قــدرة هللا تعــالى  ،وإذا أراد هللا نصــر المــؤمنين

خرق القوانين  ،وقلب الموازين { إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون } .

 )5درس في الحب :

وقــد قــال الحبيــب ّ ": ل يــؤمن أحــدكم حتــى أكــون أحــب إليــه مــن ولــده ووالــده والنــاس

أجمعين " .

إن هــذا الحــب هــو الــذي أبكــى أبــا بكــر فرحــا بصــحبته  . . . إن هــذا الحــب هــو الــذي
جعــل أبــا بكــر يقــاوم الســم وهــو يســري فــي جســده يــوم أن لــدغ فــي الغــار ْلن الحبيــب ينــام

على رجله .

إن هـذا الحـب هـو الـذي أرخــص عنـد أبـي بكـر كـل مالــه ليـؤثر بـه الحبيـب  علـى أهلــه

ونفسه .
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إن هذا الحب هو الذي أخرج اْلنصار من المدينة كل يوم في أيام حـارة ينتظـرون قدومـه

 على أحر من الجمر  .فـأين هـذا ممـن يخـالف أمـر الحبيـب  ويهجـر سـنته ثـم يـزعم

أنه يحبه !!!

يا مدعي حب أحمد ّل تخالفه

 )6درس في التضحية والفداء :

فالحب ممنوع في دنيا المحبينا

لقـ ــد سـ ــطر النبـ ــي  وأصـ ــحابه صـ ــفحات مش ـ ـرقة مـ ــن التضـ ــحية  ،والمغـ ــامرة بـ ــاْلنفس
واْلمـوال لنصـرة هــذا الــدين  ..لقــد هــاجروا هلل ولــم يتعللـوا بالعيــال وّل بقلــة المــال فلــم يكــن

للدنيا بأسرها أدنى قيمة عندهم في مقابل أمر هللا وأمر ورسوله . 

فيوم أن بات علي فـي ف ارشـه  وغطـى أرسـه كـان يعلـم أن سـيوف الحاقـدين تتبـادر إلـى
ضرب صاحب الفـراق  ،ويـوم أن قـام آل أبـي بكـر عبـدهللا وأسـماء وعائشـة ومـوّله عـامر

بهذه اْلدوار البطولية كانوا يعلمون أن مجرد اكتشافهم قد يودي بحياتهم .

هكذا كان شباب الصحابة فأين شبابنا  ..أين شبابنا الذين يضعون ر وسـهم علـى فرشـهم

وّل يضحون بدقائق يصلون فيها الفجر مع الجماعة .

نعم  ..لقد نام شبابنا عن الصَلة يوم أن نام علي مضحيا بروحه فـي سـبيل هللا  ،فشـتان

بين النومتين .

أيــن شــبابنا الــذين كلــت أنــاملهم مــن تقليــب أجه ـزة القن ـوات ومواقــع الشــبكات  .أيــن هــذه

اْلنامل من أنامل أسماء وهي تشق نطاقها لتـربط بـه سـفرة النبـي عليـه الصـَلة والسـَلم .

ويــوم القيامــة ستشــهد اْلنامــل علــى تضــحية أســماء  ،وستشــهد علــى الظــالمين بمــا كــانوا

يعملون .

 )7درس في العبقرية والتخطيط واتخاذ اْلسباب :

لقــد كــان  متــوكَل علــى ربــه واثقــا بنصـره يعلــم أن هللا كافيــه وحســبه  ،ومــع هــذا كلــه لــم
يكــن  بالمتهــاون المتواكــل الــذي يــأتي اْلمــور علــى غيــر وجههــا  .بــل إنــه أعــد خطــة

محكمة ثم قام بتنفيذها بكل سرية وإتقان .
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فالقائ ـ ــد  :محم ـ ــد  ،والمس ـ ــاعد  :أب ـ ــو بك ـ ــر  ،والف ـ ــدائي  :عل ـ ــي  ،والتم ـ ــوين  :أس ـ ــماء ،
واّلســتخبارات  :عبــدهللا  ،والتغطيــة وتعميــة العــدو  :عــامر  ،ودليــل الرحلــة  :عبــدهللا بــن
أريقط  ،والمكان المؤقت  :غار ثور  ،وموعد اّلنطَلق  :بعد ثَلثة أيام  ،وخط السـير :

الطريق الساحلي .

وهــذا كلــه شــاهد علــى عبقريتــه وحكمتــه  ، وفيــه دعــوة لألمــة إلــى أن تحــذو حــذوه فــي
حس ــن التخط ــيط والت ــدبير وإتق ــان العم ــل واتخ ــاذ أفض ــل اْلس ــباب م ــع اّلعتم ــاد عل ــى هللا

مسبب اْلسباب أوّل وآخ ار .

 )8درس في اإلخَلص :

ثبت عنه  أنه قال  " :إنه ليس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكـر " فقـد كـان
أبــو بكــر} الــذي يــؤتي مالــه يتزكــى { ينفــق أموالــه علــى رســول هللا  ، وعلــى الــدعوة إلــى

دين هللا .

لكن السؤال هنا هو لماذا رفض  أخذ الراحلة من أبي بكر إّل بالثمن ؟

ق ــال بع ــض العلم ــاء  :إن الهجـ ـرة عم ــل تعب ــدي ف ــأراد علي ــه الص ــَلة والس ــَلم أن يحق ــق
اإلخَلص بأن تكون نفقة هجرته خالصة مـن مالـه دون غيـره  .وهـذا معنـى حسـن  ،وهـو

درس فــي اإلخــَلص وتكميــل أعمــال القــرب التــي تفتقــر إلــى النفقــة ( كنفقــة الحــج  ،وزكــاة

الفطر  ،وغيرها من اْلعمال ) فإن اْلولى أن تكون نفقتها من مال المسلم خاصة .

 )9درس في التأريخ الهجري :

التأريخ بالهجرة النبوية مظهر من مظاهر تميز اْلمة المسلمة وعزتها  .ويعود أصـل هـذا

التــأريخ إلــى عهــد عمــر رضــي هللا عنــه  .فلمــا ألهــم هللا الفــاروق الملهــم أن يجعــل لألمــة

تأريخــا يميزهــا عــن اْلمــم الكــافرة استشــار الصــحابة فيمــا يبــدأ بــه التــأريخ  ،أيــأرخون مــن

مولده عليه الصَلة والسَلم ؟ أم مبعثه ؟ أم هجرته ؟ أم وفاته ؟ .

وكانــت الهج ـرة أنســب الخيــارات  .أمــا مولــده وبعثتــه فمختلــف فيهمــا  ،وأمــا وفاتــه فمــدعاة
لألســف والح ــزن علي ــه  .فه ــدى هللا تع ــالى الص ــحابة إل ــى اختي ــار الهجـ ـرة منطلق ــا للت ــأريخ

اإلسَلمي .
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وظلــت اْلمــة تعمــل بهــذا التــأريخ قرونــا متطاولــة  ،حتــى ابتليــت فــي هــذا العصــر بالــذل
والهـوان  ،ففقــدت هيبتهــا  ،وأعجبـت بأعــدائها  ،واتبعــتهم حــذو القـذة بالقــذة  ،حتــى هجــرت

معظم الدول المسلمة تأريخها اإلسَلمي فَل يكاد يعـرف إّل فـي المواسـم كرمضـان والحـج

 ،وأرخت بتواريخ الملل المنحرفة .

لقــد نســينا تاريخنــا فأنســينا تأريخنــا  ..وأضــعنا أيامنــا فضــاعت أيامنــا  ..ومــا لــم نرجــع إلــى
ديننا الذي هو عصمة أمرنا  ..فسَلم على مجدنا وعزنا  ..وهللا المستعان .

وإن مما يفخر به كل مسلم ما تميزت به هذه البَلد بَلد الحرمين ومهبط الوحي ومهاجر

رسـول هللا  مـن اعتمـاد التـأريخ الهجـري النبـوي تاريخـا رسـميا لكافـة مرافقهـا  ،نســأل هللا

أن يحفظها وجميع بَلد المسلمين بحفظـه  ،وأن يصـلح أحـوال المسـلمين فـي كـل مكـان ،

ويعــز دينــه ويعلــي كلمتــه  ،إنــه جـواد ك ـريم  ،والحمــد هلل رب العــالمين  ،وصــلى هللا وســلم

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

بقلم الفقير إلى عفو ربه تعالى :
سامي بن خالد الحمود

الرياض

الهجرة طريق العزة

هذا هو العـدد اْلول فـي مطلـع العـام الهجـري الجديـد نضـعه بـين أيـديكم وقـد ضـمناه ملفـا

عــن الهجـرة النبويــة الشـريفة ،تناولنــا فيــه هذاالحــدث العظــيم بالتحليــل والــدرس واّلســتقراء،
لنســتنبط منــه ِ
العبــر ،ونســتخلص منــه النتــائج ونترســم منــه الخطــى فــي وقــت ادلهمــت فيــه
الخطوب وتكالب اْلعداء علينا من كل جانب لتحطيم قدراتنا واستنزاف طاقاتنـا وإمكاناتنـا

وطمس هويتنا وتشويه عقيدتنا•

إن الهجرة النبوية كانت وستظل معلمـا شـامخا ينيـر ْلمتنـا طريـق المسـتقبل ال ازهـر ،القـائم

علــى التنظــيم والتخطــيط ووضــوح الهــدف والغايــة ،فأمتنــا اليــوم فــي حاجــة لتحديــد أهــدافها
اّلستراتيجية والمرحلية المسـتندة إلـى الثوابـت الشـرعية وترتيـب أولياتهـا ،واّلنطـَلق بعـدها

بخطى ثابتة حتـى يتحقـق لنـا النصـر الـذي حققـه الرسـول الكـريم ،ونكـون سـادة فـي بَلدنـا
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وأوطانن ــا ،وف ــاعلين إيج ــابيين ف ــي الس ــيرة الحض ــارية المعاصـ ـرة ،وهللا اله ــادي إل ــى سـ ـواء

السبيل

الهجرة عطاء وتضحية

تهل علينا ذكرى الهجرة النبوية الشريفة كل عام ،فتهب علينا ريـاح التغييـر العظيمـة التـي

غيرت وجه التاريخ عبر هذا الحـدث العظـيم الـذي يجـب أن تكـون لنـا معـه وقفـات مهمـة؛

لنعيد قراءة واقعنا على أضواء دروسه العظيمة ،وليكون لنا محطـة جديـدة لَلنطـَلق نحـو

تغيير أحوال أمتنا والهجرة بها نحو اْلفضل ،وهذا هـو سـر توفيـق هللا تعـالى لسـيدنا عمـر

ب ــن الخط ــاب ب ــأن اخت ــار الهجـ ـرة النبوي ــة عنوان ــا للت ــاريخ اإلس ــَلمي ،وك ــان أمام ــه ع ــدة

مناسبات قوية يمكن أن يستخدمها للتـأريخ مثـل غـزوة بـدر أو فـتح مكـة أو مـيَلد أو بعثـة
الرسول -صلى هللا عليه وسـلم -ولكـن كـان توفيـق هللا تعـالى ّلختيـار الهجـرة حتـى تكـون
محطة للتغيير الـدائم ْلمـة اإلسـَلم عبـر السـنين وصـعودا نحـو المعـالي بـالهجرة واّلنتقـال

مــن الضــعف إلــى القــوة ،ومــن قهــر الضــَلل وســيطرة الباطــل إلــى ريــادة اإليمــان وأســتاذية

العالم.

مقومات التغيير الناجح من خَلل الهجرة
د .رشاد ّلشين

( )1أن يكــون هنــاك هــدف عظــيم يســعى الجميــع مــن أجــل تحقيقــه :وهــو إعــَلء كلمــة هللا

ِ
نص ُـروهُ فق ْـد نصـرهُ
تعالى وهذا ما وضحه لنا القرآن الكريم في التعقيـب علـى الهجـرة ?إّل ت ُ
ـار ِإ ْذ يُقـول ِلص ِ
ّللاُ ِإ ْذ أ ْخرج ُه ال ِذين كف ُروْا ث ِاني ا ْثن ْي ِن ِإ ْذ ُهمـا ِفـي اْلغ ِ
ـاحِب ِه ّل ت ْحـزْن ِإن ّللا
ُ
معنا فأنزل ّللاُ س ِكينت ُه عل ْي ِه وأيدهُ ِب ُجُنود ل ْم ترْوها وجعـل كِلمـة ال ِـذين كف ُـروْا السـْفلى وكِلمـ ُة
ّللاِ ِهي اْل ُعْليا وّللاُ ع ِزيز ح ِكيم? (التوبة :اآلية .)40
( )2ومن أهم دعائم التغيير الدعوة إلى هللا بالحكمة والموعظـة الحسـنة :وكسـب اْلنصـار

الجدد وتهيئة اْلرض الجديرة بحمل الرسالة ,وتمثل هذا في بيعتي العقبة اْلولـى والثانيـة،
ِ
وبعث سـيدنا مصـعب بـن عميـر لنشـر الـدعوة فـي المدينـة ،فكـان نشـر الـدعوة أهـم وسـائل

النجاح وأعظم دعائم البناء اإلسَلمي.
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( )3التضــحية وتقــديم الغــالي والنفــيس مــن أجــل الفكـرة وتــرك التثاقــل إلــى اْلرض :وتمثــل

هذا في ترك اْلموال والبيوت والديار في مكة المكرمة والذهاب إلى المدينة المنورة ،فكان

اإلسَلم هو أغلى شيء في حياة المسلمين ،وكانت النتيجة النصر والتمكين.

( )4اّلعتصــام بــاهلل تعــالى :فاّلعتصــام بــاهلل هــو الفــرج والمخــرج ،فرســول هللا -صــلى هللا
عليه وسلم -يخرج من بيته المحاصـر بـأربعين رجـَل لقتلـه ،وهـو يقـ أر القـرآن ?وجعْلنـا ِمـن
يهم سًّدا و ِمـن خْل ِف ِهـم س ًّـدا فأ ْغشـيناهم فهـم ّل يب ِ
ِ ِ
ص ُـرون? (يـس :اآليـة  )9وّل يخـرج
ْ
ْ ُ ْ ُ ْ ُْ
ْ
ب ْي ِن أ ْيد ْ
سالما فقط ،بل ويضع التراب فوق كل الر وس ،وهذا شأن المعتصم باهلل اآلوي إلى ركنه
الركين.

( )5تـأمين الــدعم اّلقتصــادي وتســهيل وصــول الــدعم اللوجســتي :فــأبو بكــر الصــديق وفــر
المــال الــَلزم لش ـراء ال ـراحلتين ،ودفــع أجــر الخبيــر الطوبــوغرافي ،وأســماء بنــت أبــي بكــر

كانــت توصــل الطعــام ،واختيارهــا كــامرأة تتحــرك بســهولة ّل يتعــرض لهــا العــرب بطبيعــتهم
ســهل وصــول الــدعم اللوجســتي لرســول هللا -صــلى هللا عليــه وســلم -وصــاحبه فــي رحلــة

الهجرة.

( )6التخطيط الجيد والعمل المنظم :وتمثل هذا في اآلتي:

 -1تــأمين حيــاة أف ـراد اْلمــة :فتــأخير هج ـرة رســول هللا -صــلى هللا عليــه وســلم -واْلمــر
ـر وف ـرادى حتــى ّل يعلــم أحــد مقصــودهم الجديــد ،فينقضـوا علــيهم جميعــا
بخــروج اْلف ـراد سـ ًّا

فيه تأمين لخروجهم.

 -2خــروج الرســول -صــلى هللا علي ـه وســلم -فــي وقــت غيــر معهــود الخــرو ُج فيــه :وقــت
الظهيرة واشتداد الحر في ومضاء مكة.
 -3اس ــتئجار خبي ــر ف ــي الطوبوغرافي ــا (عب ــد هللا ب ــن أريق ــط) :حت ــى ّل يس ــير ف ــي طري ــق

معهود ،فيسهل اإلمساك بهم.

 -4استخدام اإلخفاء والتمويه :وهو أحد وسائل الحرب الحديثة وتمثل ذلك في اآلتي-:

أ -مبيــت ســيدنا علــي مكــان الرســول حتــى يظل ـوا ينتظــرون خروجــه ،وذلــك فــي المرحلــة
اْلولى حتى يتمكن من الخروج من مكة.

483
This file was downloaded from QuranicThought.com

ب -عامر بن فهيرة يسـير بقطيـع مـن الغـنم خلفهـم لتغطيـة اآلثـار؛ حتـى ّل يسـتطيع أحـد
أن يقتفي أثرهم.

ج-البقاء في الغار ثَلثة أيام في الوقت الذي تنتشر فيه قوى الشر في كـل مكـان للبحـث

عنهم.

د -تغيير اتجاه المسير فبدّل من اّلنطَلق في اتجاه الشمال ،وهو التفكير المنطقـي لمـن
يريد المَلحقة ،يتجهون إلى الجنوب أوّل حيث ّل يخطر ذلك ببال أحد.

( )7توزيع اْلدوار:
أ  -الكبار ِ
يوفرون الدعم المادي للمساندة والصحبة.

ب -الشباب والفتيان يقومون باْلعمال الفدائية واّلستخباراتية.
ج -المرأة تقوم بالدعم اللوجستي.

د -باقي اْلفراد يهيئون الدولة واْلرض الجديدة ويرتبون احتفاليـة اّلسـتقَلل( :طلـع البـدر

علينا من ثنيات الوداع)

( )8الشــجاعة والقــوة ف ــي الحــق وتحــدي الباط ــل وع ــدم اّلســتكانة إليــه :وتمث ــل ذل ــك ف ــي

موقف سيدنا عمر بن الخطاب وبطولتـه العظيمـة ،حـين صـعد علـى الجبـل وأعلـن هجرتـه
حتى ِ
يعلم الظالمين درسـا فـي قـوة الحـق ،وأن المسـلمين لـم يهـاجروا خوفـا وّل جبنـا ،ولكـن
هــاجروا مــن أجــل مصــلحة الــدعوة ،ولبنــاء دولــة اإلســَلم فــي أرض جديــدة ،وكانــت هــذه

رسالة ّل بد من توصيلها في موقف سيدنا عمر بن الخطاب.

( )9رعاية جميع الحقوق حتى حقوق اْلعداء :وتمثل ذلك فـي مقـام سـيدنا علـي فـي مكـة
لتوصيل اْلمانات إلى أهلها ،وهم الكافرون أعداء الدعوة.

( )10الفدائيــة :يحتــاج التغييــر إلــى شــباب فــدائي علــى اســتعداد لتقــديم روحــه فــداء لــدعوة

هللا ،وتمثــل هــذا فــي مبيــت ســيدنا علــي فــي فـراق رســول هللا -صــلى هللا عليــه وســلم -فــي
موقف يعرضه للقتل على يد أربعين رجَل مترِبصين بالخارج.

( )11استشـ ــعار معيـ ــة هللا إلنقـ ــاذ اْلمـ ــة فـ ــي أحلـ ــك اْلوقـ ــات :فـ ــي لحظـ ــة مـ ــن لحظـ ــات

اإلحساس بقرب سيطرة اْلعداء وبطشهم باْلمة وقضائهم عليهـا واستئصـالهم لشـأفتها "لـو
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نظــر أح ــدهم تحــت قدمي ــه لرآنــا" ،وت ــأتي النجــاة باستش ــعار معيــة هللا ?ّل ت ْح ــزْن ِإن ّللا?
(التوبة :من اآلية .)40

( )12اّلسـتطَلع الجيــد والمخــابرات النشــطة الفاعلــة :وتمثــل هــذا فــي تكليــف عبــد هللا بــن
أبي بكر الغَلم الصغير أن يعمل (ضابط مخابرات) لحساب رسول هللا -صـلى هللا عليـه

وسلم -فهو صغير يجلس فـي وسـط القـوم ،فـَل يعملـون لـه حسـابا ،ويتكلمـون بمـا يريـدون
وينقل هو كل خططهم لرسول هللا -صـلى هللا عليـه وسـلم -ولسـهولة حركتـه أيضـا كغـَلم

ّل يلتفــت لــه أحــد ،فهــو يجلــس معهــم ط ـوال النهــار ،وينطلــق فــي الليــل إلــى رســول هللا-
صلى هللا عليه وسلم -جهاز مخابرات ذكي ونشط وفاعل وّل يخطر على بال أحد.

( )13نفوس قوية ّل يصيبها الحزن وّل يعتريها اإلحباط :مهمـا كانـت قـوة اْلعـداء ومهمـا

اختلت موازين القـوى الظـاهرة ،فمعيـة هللا أقـوى مـن أيـة قـوة ،وتأييـد هللا بجنـود غيـر مرئيـة
ِ
ُيلقي فـي قلـوب المـؤمنين الهـدوء والسـكينة والثقـة والطمأنينـة بحتميـة نصـر هللا ?فـأنزل ّللاُ
س ِكينت ُه عل ْي ِه وأيدهُ ِب ُجُنود ل ْم ترْوها? (التوبة :من اآلية .)40
( )14اْلمل في نصر هللا" :ارجع ولك سوا ار كسـرى" كمـن يقـول اآلن "ارجـع عـن محاربـة

المســلمين ولــك البيــت اْلبــيض" كــَلم يقولــه رســول هللا لس ـراقة ،وهــو خــارج مطــارد تطلبــه

قوى الشر في كل مكان.

هيا نكمل طريق الهجرة يا أمتنا الحبيبة

عبــر نهــج رســمه لنــا رســول هللا -صــلى هللا عليــه وســلم -وقــد
طريــق الهج ـرة دائــم مســتمر ْ
قطعــت أمتنــا بعــض اْلش ـواط فــي طريــق هجرتهــا ،ولكــن اْلمــر مــا زال يحتــاج إلــى جهــود
كبيرة وأشواط كثيرة حتى نكمل طريق الهجرة ،ويتمثل ذلك فيما يأتى:

( )1الجهــاد والنيــة :فــَل يكتمــل طريــق الهج ـرة بــدون النيــة الصــالحة لبنــاء الفــرد واْلس ـرة

والمجتمــع والدولــة واْلمــة بأكملهــا ،ونجعــل كلمــة هللا هــي العليــا وكلمــة الــذين كفــروا هــي

السفلى.
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وّل يكتمل طريق الهجرة بـدون جهـاد الـنفس والشـيطان ومقاومـة الماديـة وأصـحاب اْلهـواء

الــذين يضـ ِـيعون اْلمــة ،وكــذلك محاربــة المحتلــين أعــداء اْلمــة الــذين يســتذلونها ،وبــذلك

نحقق حديث رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمّ" :-ل هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية".

( )2هجــر مــا نهــى هللا عنــه :قــال رســول هللا -صــلى هللا عليــه وســلم" :-المســلم مــن ســلم
المســلمون مــن لســانه ويــده ،والمهــاجر مــن هجــر مــا نهــى هللا عنــه" (رواه البخــاري) وفــي
روايــة ابــن حبــان" :المهــاجر مــن هجــر الســيئات ،والمســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه

نهجــر كــل مــا نهــى هللا عنــه فــي كــل الميــادين وعلــى كــل
نهجــر الســيئات ..هيــا ُ
ويــده" هيــا ُ
المستويات بدءا بـالفرد وانتهـاء باْلمـة ،فتهجـر اْلمـة معاصـيها الكبيـرة المتمثلـة فـي اآلتـي

(على سبيل المثال):

 -1اّلحتَلل وتدنيس اْلراضي ومقدسات المسلمين من ِقبل اْلعداء.

 - 2التخلف عن ركب العلم والحضارة وكونها في وسط ما يسمى بالعالم الثالث.
 - 3التفرق والتشرذم وعدم اتحاد الكلمة.

( )3اْلخذ بمقومات التغيير إلصَلح شـأن اْلمـة :وخاصـة اّلهتمـام بنشـر دعـوة اإلسـَلم

عب ــر وس ــائل اإلع ــَلم ،ف ــدعوتنا تحت ــاج إل ــى اّلبتك ــار وتكـ ـريس الجه ــود لتوص ــيل الفكـ ـرة
بأسلوب راق ومتميـز عـن طريـق الفضـائيات واإلنترنـت وبشـتى لغـات العـالم ،فنق ِـدم رسـالة

الرحمة واإلنسانية لكل أمم اْلرض.

ومع استمرار الجهود واحتفالنا بالهجرة كل عام عبر التغيير واّلرتقاء بشـأن أمتنـا وهجرهـا

ْلوضاعها غير السليمة في شئون الدنيا واآلخرة سيحدث التغيير المنشـود ،ويـأتي النصـر

المؤزر المبين بإذن هللا.

( )4تحقيق العبادة هجرة إلـى هللا تعـالى :هيـا نأخـذ بيـد أمتنـا إلـى عبـادة هللا تعـالى ،فنقـيم

الف ـرائض وننشــر الفضــائل ونحقــق العبــادة بمعناهــا الشــامل الــذي يتنــاول مظــاهر الحيــاة
جميعــا ..قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم -فــي الحــديث الــذي رواه اإلمــام مســلم عــن

معقل بن يسار" :-العبادة في الهرج كهجرة إلي".
ــــــــــــ
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الهجرة مشروع لبناء حضارة إيمانيه جديدة
• عنــدما هــاجر ـ عليــه الصــَلة والســَلم ـ مــن مكــة لــم يهجــر قلبــه تـراب مكــة  ،وّل الكعبــة
الرابضة فى قلب مكة  ،ولقد أعلن ـ عليه السَلم ـ ذلك بعبـارة صـحيحة عنـدما التفـت إلـى

مكة وهو يودعها قائَل  :إنك ْلحب بَلد هللا إلى  ،ولوّل أن أهلك أخرجونى ماخرجت.

• وعنــدما هــاجر الرســول مــن مكــة  ،لــم يهجــر قريشــا  ،وّل بنــى هاشــم  ،فلقــد كــان يحــب

الجميع ويتمنى لهم الهداية والخير  ،كما أنه ـ وهو الوفى ـ لـم يـنس لبنـى هاشـم ـ مسـلمهم
وكافرهم ـ مـواقفهم معـه عنـدما قـادتهم عصـبية الـرحم فحمـوه مـن كـل القبائـل ،ودخلـوا معـه

شعب أبى طالب يقاسون معه ومع المسلمين الجوع والفاقـة  ،وّل يمنـون عليـه بـذلك  ،مـع

أنهم على غير دينه  ،لكنه الوّلء لألرحام.

• فالرسول المهاجر ـ عليـه السـَلم ـ لـم يهجركـل ذلـك بـل حملـه معـه فـى قلبـه  ،يحـن إلـى
ذلــك اليــوم الــذى يعــود فيــه إلــى م ارتــع الصــبا  ،و إلــى الــرحم الــذى وقــف معــه حتــى قــال

قائلهم وسيدهم أبو طالب  :اذهب يا ابن أخى فقل ما شئت ف هللا لن أسلمك أبدا ....مـع

أنه لم يكن على دينه!!

• وإنما كانت هجرة الرسول ـ  ـ مـن مكـة هجـ ار للوثنيـة المسـيطرة التـى ّليريـد أصـحابها

أن يتعــاملوا بمنطــق الــدين أو منطــق العقــل أو منطــق اْلخــَلق  ...فهــذه وثنيــة يجــب أن
تهجر وأن يهاجر من مناطق نفوذها وإشعاعاتها.

• وإنما هاجر الرسول أيضا  ،وهجر أيضا ـ إلـى جانـب الوثنيـة المسـيطرة ـ تلـك العصـبية

المســتعلية التــى تعــرف منطــق القــوة  ،وّلتعــرف منطــق الحــق  ،ولــيس فــى وعيهــا وّل فــى

قاموســها أن تهــادن اإليمــان ،وأن تتــرك مســاحة للتفــاهم والح ـوار  ،وبالتــالى تصــبح الحيــاة
معها ـ بعقيدة إيمانية بعيدة عن إشعاعاتها ـ أم ار مستحيَل....

• إننــا نريــد أن يفهــم مضــمون الهج ـرة اإلســَلمية كمــا ينبغــى أن يفهــم  ،وأن تكــون هج ـرة
الرسول هى المرجعية لهذا الفهـم  ،فقـد بعـث محمـد ـ  ـ (رحمـة للعـالمين) فكيـف تكـون

إذن رحمته بالقوم الذى انتسب إليهم  ،أو بالقوم الذين عاق معهم  ،أو بـاْلرض الطـاهرة
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التــى نشــأ فيهــا  ،وتربــى فــى بطاحهــا وتنســم عبيرهــا  ،وشــاهد جمــوع الـزاحفين إلــى أرضــها

الطاهرة من كل فج عميق ؟!!

• إن رحمته ـ بالضرورة هنا ـ ّلبد أن تكون أكبر من أى رحمه أخرى ...

• ولهذا نراه ـ عليه السـَلم ـ يـرفض دائمـا أن يـدعو علـى أهـل مكـة  ،وحتـى وهـو فـى هـذه

اللحظــة البالغــة الصــعوبة  ،عنــدما وقــع فــى حف ـرة حفروهــا لــه فــى موقعــة أحــد (3ه ــ) ،
وتناوشته سهامهم من كل مكان  ،وسالت دما ه الطاهرة على جبل أحد الذى كـان يتبـادل

الرسول ـ عليه السَلم ـ الحـب معـه ْ ،لن بعـض قطـرات دمائـه الزكيـة قـد اختلطـت بتـراب
أحد الطاهر  ،فأصبحا حبيبين!! ...

• حتــى فــى هــذه اللحظــة البالغــة الصــعوبة لــم يســتطع لســانه الزكــى  ،وّل قلبــه التقــى أن
يــدعو علــيهم  ،وّل أن يشــكوهم إلــى هللا  ،وإنمــا كــان يــردد علــى مســمع مــن النــاس جميعــا:

اللهم اهد قومى فإنهم ّل يعلمون

• وعنــدما كــان يــرى تمــادى ق ـريش فــى الحــرب  ،كــان يتأســف علــيهم ويقــول :ويــح ق ـريش
أكلتهم الحرب لوتركونى لتركتهم ّ ،ليحولون بينى وبين الناس...

• وكم راودته الجبال الشم ـ بأمر من هللا ـ أن تطبق عليهم فكـان يـرفض ويقـول  :لعـل هللا

أن يخ ـ ـرج مـ ــن أصـ ــَلبهم مـ ــن يعبـ ــد هللا ويوحـ ــده .وعنـ ــدما جاءتـ ــه فرصـ ــة السـ ــَلم معهـ ــم
أصرعليها ،مع تعنتهم فى الشـروط تعنتـا أغضـب أصـحابه  ،لكنـه كـان يريـد لهـم الحيـاة ،

وأّل تستمر الحرب فى أكلهم  ،وأّل يبقـوا ـ وهـم قومـه وشـركا ه فـى الـوطن ـ مسـتمرين فـى

تأليب القبائل عليه لدرجة أنهم أصبحوا (العقبة الكأداء) فى طريق اإلسـَلم ؛ ممـا يفـرض
عليه بأمر هللا الجهاد إلزالة هذه العقبة  ،ونجح الرسول فى إ ازلـة عقبـتهم بقبـول شـروطهم

المجحفة  ،حبا لهم  ،وحفاظا على بقائهم  ،وأيضا إلفساح الطريق أمام دين هللا.

• أمــا حــين دخــل مكــة ـ عليــه الصــَلة والســَلم ـ فاتحــا فقــد حــافظ بكــل قــوة علــى ك ـرامتهم
ودمــائهم  ،ولــم يقبــل مجــرد كلمــة خرجــت مــن فــم ســعد بــن عبــادة ـ أحــد الصــحابة والقــادة
اْلجَلء ـ وذلك عنـدما قـال  (:اليـوم يـوم الملحمـة) فنـزع ال اريـة منـه  ،وأعطاهـا ّلبنـه قـيس

وقال (ّل :بل اليوم يوم المرحمة )  ،اليوم يعز هللا قريشا ...
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• وعندما استسلمت مكة كلها تماما  ،ووقف أهل مكة ينتظـرون حكمـه فـيهم مستحضـرين
تــاريخهم الظــالم معــه  ...لكــنهم ســرعان مــا تــذكروا أنــه الــرءوف الــرحيم الطــاهرالبرىء مــن
رغبات اّلنتقام أو المعاملة بالمثل ، ...فلما سألهم  :ماتظنون أنى فاعل بكـم  ،قـالوا ،أل

كريم وابن أل كريم ،فرد عليهم قائَل ّ ( :لتثريـب علـيكم )  ،وهـى كلمـة نبـى هللا يوسـف ـ

عليــه الســَلم ـ التــى قالهــا إلخوتــه  ،ومنهــا نــدرك أنــه اعتبــرهم جميعــا اخوتــه  ،كــأنهم اخــوة

يوســف ( عليــه الصــَلة الســَلم ) ،ثــم أعلــن العفــوة العــام بتلــك الجملــة الخالــدة :اذهبوفــأنتم

الطلقاء لوجه هللا تعالى فكأنه أنقذهم من الموت الز ام عليه الصَلة والسَلم.

ونقــول للمهــاجرين مــن أبنــاء عص ـرنا لظــروف سياســية أو اقتصــادية أو دعويــة إلــى بــَلد
غير إسَلميه :

هذه هى هجرة رسول هللا بين أيديكم  ،وهى كتاب مفتوح فأمعنوا القراءة فيه  ،لتدركوا منه

أن هجرتكم من بَلدكم ْلى سبب من اْلسباب ّ ،لتعنـى القطيعـة مـع أرض الـوطن  ،وّل
مــع اْله ــل والعشــيرة  ،وّل مــع المســلمين فــى أى مك ــان  ،مهمــا تكــن الخَلفــات الظرفي ــة

الطارئــه معهــم ...بــل يجــب أن تبق ــى الص ــلة قائمــة بيــنكم وبــين اْلهــل والقــوم ،تمــدونهم

بأســباب الحفــاظ علــى الــدين مــن م ـواقعكم  ،لكــى يثبت ـوا ويمتــدوا بإش ـعاعات اإليمــان إلــى
أكبــر مــدى ممكــن ّ ،لســيما ووســائل التواصــل اْلن فــى أقــوى مســتوى عرفتــه البش ـرية ،

وبالتــالى تكونــون قــد وصــلتم الــرحم ،وجمعــتم بــين الثَلثيــة المتكاملــة التــى تمثــل بأركانهــا

الثَلثــة وحــدة ّل تنفصــم  ،وإّل فقــدت اْلمــة (مكانــة الخيريــة) التــى رفعهــا هللا إليهــا عنــدما

قــال  " :كنــتم خيــر أمــة أخرجــت للنــاس تــأمرون بــالمعروف وتنهــون عــن المنكــر وتؤمنــون

باهلل "  ...إنها ثَلثية اإليمان ،و الهجرة  ،والجهاد .

• أجل  :فى عصرنا هذا يجب أن يعود معنى الهجرة إلـى منبعـه النبـوى  ،فليسـت الهجـرة

هج ـ ار للــوطن  ،وقطيعــة تاريخيــة أو معرفيــة معــه  ،بــل هــى هج ـرة موصــولة بالماضــى ،
تعمل على تعميق اإليمـان فيـه  ،وتبنـى قَلعـا لإليمـان فـى المهجـر الجديـد  ،وتصـل بـين

الماضى والحاضر والمستقبل انطَلقا من درس الهجرة النبوية .
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• إن الحرية التى تريد أن تتمتع بها فى مهجرك  ،والثروة التى تريد أن تكونهـا  ،..وحتـى

الــدعوة الت ــى تري ــد أن تبلغهــا إن كن ــت مم ــن اص ــطفاهم هللا للــدعوة وال ــبَلغ  ...ك ــل ه ــذه
تــدفعك إلــى التواصــل مــع الماضــى مــن جانــب  ،وتــدفعك إلــى بنــاء حــدائق لإليمــان يفــوح

عطرها فى وضعك الجديد  ،وبلدك الجديد ـ من جانب آخر .

• ليكن معنى الهجرة واضحا فى وعيك  ،فهى ليست هجـرة مـن أرض وّل أهـل إلـى أرض
وأهــل آخ ـرين  ،بــل هــى هج ـرة مــن قــيم ضــيقة ضــاغطة تكبــل حركــة اإليمــان  ،وتفتعــل

الصدام المستمر  ،وتـرفض الحـوار بـين اْلفكـار والعقائـد ـ إلـى قـيم أخـرى تسـمح ْلشـجار

اإليمان أن تنمو ،وتسمح بالتفاعل والتحاور  ،ومواجهة الـرأى بـالرأى  ،والحجـة بالحجـة ،

وتكــون مؤهل ـةْلن تســمح ْلهــل اإليمــان والحــق أن يعيش ـوا كمــا يريــدون  ،وأن يبن ـوا قــَلع

اإليمــان فــى النفــوس عــن طريــق الــدعوة إلــى هللا بالحكمــة والموعظــة الحســنة  ،والجــدال

بالتى هى أحسن !!

• إن الهجرة النبويـة اإلسـَلمية هجـرة يقصـد بهـا كسـر القيـود التـى تفـرض علـى اإليمـان ،

وفتح نوافذ أخرى فى أرض جديدة  ،وليست الهجرة اإلسَلمية أبدا من تلك الهجرات التـى
تعنى زحفا على البَلد لَلستيطان فيها على حسـاب أهلهـا  ،أو لتحقيـق الثـروة ثـم الخـروج

بها  ،أو لَلعتماد عليها لقهـر أصـحاب الـبَلد اْلصـليين  ،وجعلهـم مجـرد منفـذين وأدوات
لمشروعات وطموحات المهاجرين إليهم .

• وليست الهجرة ـ فى المفهوم اّلسـَلمى قبـل عصـرنا أو فـى عصـرنا ـ إنشـاء لكيانـات أو

(لوبيات) مسيطرة  ،أو (أحياء مغلقة) تعتزل النـاس فتخـرج مـن اْلنبـاء مجموعـة مسـتعلية

رافضة تحمل قلوبا حاقدة  ،بل علـى العكـس مـن ذلـك  ،فـالهجرة اإلسـَلمية اليـوم إلـى أى

بلد فى العالم ـ يجـب أن تكـون هجـرة تسـعى إلـى التواصـل و التعـارف و التحـاور والحـب؛
بحيــث يشــعر كــل النــاس أن اْلفـراد المســلمين أو الجماعــات اإلســَلمية التــى تعــيش بيــنهم

إنما تمثل روحا جديدة ،تبنى وّل تهدم  ،وتزرع الخير  ،و تقاوم الشر  ،وّل تعـرف التفرقـة

فى ذلك بين المسلم وغير المسلم  ،والوطنى  ،و الوافد  ،واْلبيض واْلسود .
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• وكــل ذلــك لــن يتحقــق إّل إذا رأى النــاس فــى المســلم المهــاجر إلــيهم مــن خــَلل أقوالــه
وأفعالــه  ،وإســهاماته الخدميــة  ،وآفاقــه المعرفيــة  ،وعبوديتــه هلل ـ شخصــية متمي ـزة جــادة

تفعــل مــا تقــول  ،وتعــيش معهــم حيــاتهم اليوميــة  ،وآمــالهم ،وآّلمهــم ،يفــيض منــه الخيــر
والنــور  ،تلقائيــا وعفويــا  ،كأنــه بعــض ذاتــه  ،وكأنــه م ـرآة قيمــه  ،وصــدى أخَلقــه  ،وأثــر

منهجه فى الحياة ...

• وهنا يتساءل الناس من غير المسلمين :

• من أين لهذا المهاجر كل هذا الخير والنور ؟
• من أين له هذه اإلنسانية المتدفقة ؟

• ومن أين له هذه الرحمة التى تعم اإلنسان ـ( كل انسان) بل والحيوان والنبات أيضا

• سيصلون حتما إلى اإلجابة الصحيحة  ،وهى أن هذا اإلنسان يرتشـف مـن نبـع اْلنبيـاء
 ،ويستمد وعيه الحضـارى ومشـروعه اّلنسـانى الـرحيم مـن نبيـه وإمامـه  ،وإمـام المسـلمين
اْلعظم  ،بل وإمام اإلنسانيه محمـد ـ  ـ  ...فقـد كانـت هجرتـه المباركـه روحـا جديـدة ،

عبر عنها أحد

الصحابه الكرام ( أنس بن مالك رضى هللا عنه ) فـى قولتـه المعروفـة التـى ذكـر فيهـا أنـه

عندما دخل الرسول المدينة بعد نجاح هجرته  ":أضاء منها كل شىء وعندما مـات عليـه

الســَلم أظلــم فيهــا كــل شــىء " وهــذا علــى العكــس مــن مكــة التــى تســلل منهــا المســلمون

هاربين بدينهم  ،فأظلم فيها كل شـىء  ،ولـم يبـق فيهـا إّل الطغيـان  ،والنـزوع إلـى الحـرب

 ،فلمــا فتحهــا الرســول عليــه الســَلم انبعــث فيهــا النــور  ،وأضــاءت الكعبــة  ،وجــاء الحــق

وزهق الباطل  ،وأصبحت مكة قلعة اإلسَلم اْلولى .

إن هذا المعنى للهجرة يجب أن يبقى فوق كل العصور ْلنه اتصـل بنبـى الرحمـة فـى كـل
العصــور وكــل اْلمكنــة  ،وأصــبح ـ بالتــالى ـ صــالحا لكــل زمــان ومكــان ،صــَلحية كــل

حقائق اإلسَلم الثابته.

• ولئن كنا نؤمن بأنه ( ّل هجرة بعد الفتح ) كما قـال الرسـول  ، فإننـا يجـب أن نـؤمن
فى الوقت نفسه ببقية الحديث ،وهو قـول الرسـول  :ولكـن (جهـاد ونيـة )  ،وهـذا يعنـى أن
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الهج ـرة بعــد مرحلــة الهج ـرة اْلولــى قــد أخــذت بعــدا اصــطَلحيا جديــدا  ،ففــى البعــد اْلول

كانت الهجرة مرتبطة بمكان هو المدينة  ،ولكنها بعـد ذلـك أصـبحت مطلقـة مـن المكـان ،

فهى إلى أى مكان شريطة أن يكون ( الجهاد والنية ) هما الهدفين المغروسين فى النفس
 ،فهمــا ـ أى الجهــاد والنيــة ـ قــد انفصــَل عــن قيــد وحــدة المهجر(المدينــة) الــذى كــان فــى

ص ــدر ال ــدعوة ،وأص ــبحا ص ــالحين ف ــى ك ــل الع ــالم يمش ــيان م ــع رج ــال ال ــدعوة وال ــبَلغ،

ويضمنان سَلمة اْلعمال وارتفاعها على المنافع اّلقتصادية أو الظروف السياسية .

• وعندما يستقر هذا المعنى فى النفس نستطيع أن نطمـئن إلـى أن أبطـال الـدعوة والـبَلغ
سينشــئون فــى كــل مكــان يحلــون فيــه حديقــة جديــدة لإليمــان ،وتاريخــا جديــدا يبــدأ كأشــعة

الشمس فى الصباح ،ثم ينساب عبر كل زمان منطلقا إلى مساحة جديدة فى اْلرض .

• وعل ــى المس ــلمين إذن ـ عن ــدما يكون ــون ف ــى أرض المهجر ـ ـ أن يس ــارعوا إل ــى اّللتح ــام
ببعضــهم ،وتكــوين مجتمــع إيمــانى يقــوم علــى( المؤاخــاة) التــى ترتفــع فــوق اْلخــوة ،وهــى

مستوى خاص فوق أخوة اإليمان التى هى مستوى عام  ،وأن يتكـافلوا مـع بعضـهم تكـافَل

ماديـ ــا ومعنويـ ــا  ،تحقيقـ ــا لقولـ ــه تعـ ــالى ( وتعـ ــاونوا علـ ــى البـ ــر والتقـ ــوى ) وقولـ ــه أيضـ ــا (
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر )

• والتكافــل ( المــادى ) يعنــى التعــاون علــى ضــمان الحــد اْلدنــى المطلــوب للحيــاة لكــل أل
مسلم ،طعاما أو شرابا أو عَلجا أو تعليمـا أو كسـاء  ،والتكافـل ( المعنـوى ) هـو التعـاون

علــى ضــمان الت ـزام ( اإلخــوة ) فــى اإلســَلم بــأداء ( الف ـرائض ) والبعــد عــن ( المــآثم ) ،
وتفعيــل وظيفــة اْلمــر بــالمعروف وألنهــى عــن المنكــر فــى إطــار البيئــة التــى يعيشــون فيهــا
وباْلس ــاليب المناس ــبة له ــا  ،وعل ــيهم أيض ــا أن يبنـ ـوا ( مس ــجدا ) يض ــم الرج ــال والنس ــاء

واْلطفــال  ،مهمــا يكــن مســتواه متواضــعا  ،فقــد حــذرنا الرســول مــن وجــود عــدد مهمــا ســكن
قليَل من المسلمين ّل تقـاوم الجماعـة فـيهم  ،كمـا أن ( المسـجد ) سـيكون محـور لقـاءاتهم
وتعــارفهم وتكــافلهم المــادى والمعنــوى  ...ومــن المســجد ينطلقــون إلــى صــور مــن التكامــل
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فيمــا بيــنهم تأخــذ طابعــا علميــا ومؤسســاتيا يجعــل لهــم قيمــة وتــأثي ار وإشــعاعا فــى مهجــرهم

الجديد .

• لقد أخبرنا الرسول عليه الصَلة والسَلم أن مما فضل به على بقية اْلنبياء أن اْلرض
( جعلــت لــه مســجدا )  ...وقــد حقــق المســلمون الســابقون العظمــاء ( مســجدية اْلرض )

فــى كــل اْلرض التــى هــاجروا إليهــا  ،فهــل يمكننــا أن نســتأنف المســيرة ونحــذوا حــذوهم ،

فلعل اْلرض تتخلص من شياطين اإلنس والجن  ،ونعود مسجدا .

• ولعـل هللا يجــرى علـى أيــدينا وأيـدى المســخلفين مــن بعـدنا نهـ ار جديـدا لإليمــان  ،وتاريخــا
جديــدا تتعــانق فيــه اريــة الــوحى مــع العلــم  ،والحــق مــع القــوة  ،ويســود العــدل اإلســَلمى

والرحمة المحمدية العالمية كل الكون  ...وما ذلك على هللا بعزيز !!
الهجرة مواقف ودروس

تعتبر الهجرة النبوية المباركة من مكة إلى المدينة أهم حدث في تاريخ الدعوة اإلسَلمية،

إذا كانت نقطة تحول في تاريخ المسـلمين مـن أمـة دعـوة يبلغـون دعـوة هللا للنـاس دون أن

يكــون لهــم كيــان سياســي يحمــي الــدعاة ،إلــى دولــة الــدعوة التــي أخــذت علــى عاتقهــا نشــر
اإلسَلم ،وتتكفل بالدفاع عنهم وحمايتهم من أي اعتداء.

لقد كانت الهجرة النبوية خطوة مباركة في الطريق إلى النصر والعـزة والسـيادة ،ومـن أجـل

العقيــدة والمبــدأ ،وفــي ســبيل هللا هــاجر الرســول -صــلى هللا عليــه وســلم -وصــحبه الك ـرام،

فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله؛ فهجرته إلى هللا ورسوله.

والهجرة هي التطبيق العملي لهذه الرسالة الخالدة يكشف عن معادن الرجال وعن اإليمان

وما يضعه فـي النفـوس حـين يكتمـل فيهـا ويسـتقر ،ولقـد تحـول المسـلمون المهـاجرون إلـى

كتلــة مــن الحــب والوفــاء لقائــدهم والتضــحية بكــل شــيء فــي ســبيل عقيــدتهم ،والمبــدأ الــذي
بايعوا عليه ،ويظهر هذا الحب العميق الذي سيطر على قلب "أبي بكر الصديق" لرسـول

هللا -صــلى هللا عليــه وســلم -فــي الهجـرة فنــرى مواقــف عــدة تعبــر عــن هــذا الحــب الربــاني

منها:
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• ولما انتهيا إلى الغار قـال أبـوبكر :وهللا ّل تدخلـه حتـى أدخـل قبلـك فـإن كـان فيـه شـيء
أصــابني دونــك ،فــدخل فكســحه ،ووجــد فــي جانبــه ثقبــا فشــق إ ازره وســدها بــه وبقــي منهــا

اثنــان فألقمهــا رجليــه ثــم قــال رســول هللا -صــلى هللا عليــه وســلم :أدخــل فــدخل رســول هللا-
صلى هللا عليه وسلم -ووضع رأسه في حجره ونام ،فُلدغ أبو بكـر فـي رجلـه مـن الجحـر،

ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فسقطت دموعـه علـى وجـه
رسو هللا -صلى هللا عليـه وسـلم -فقـال :مالـك يـا أبـا بكـر؟ قـالُ :ل ِـدغت فـداك أمـي وأبـي،

فتفل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فذهب ما يجده.

ونــتعلم مــن هــذا الموقــف ذلــك الحــب النــابع مــن القلــب بــإخَلص ولــم يكــن حــب نفــاق أو

مصلحة أو رغبة في منفعـة ،هـذا الحـب الـذي يـدفع إلـى الفـداء والتضـحية والحـرص علـى
راحة النبي -صلى هللا عليه وسلم.

• وعندما جـاء عبـدهللا بـن أريقـط بـالراحلتين ،وحينئـذ قـال أبـو بكـر للنبـي -صـلى هللا عليـه
وسلم :بأبي أنت يا رسول هللا خذ إحدى راحلتي هاتين ،وقرب إليه أفضلهما ،فقـال رسـول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -بالثمن.

ونــتعلم مــن هــذا الموقــف إيثــار أبــو بكــر -رضــي هللا عنــه -وعفــة النبــي -صــلى هللا عليــه
وسلم.

• وكان من دأب أبي بكر -رضي هللا عنه -أنه كان ردفا للنبي -صلى هللا عليه وسـلم-

وكــان ش ــيخا ونب ــي هللا -ص ــلى هللا علي ــه وســلم -شــابا ّل ُيع ــرف ،فيلق ــى الرجــل أبــا بك ــر
فيقول :من هذا الذي بين يديك؟ فيقول :هذا الرجـل يهـديني الطريـق ،فيحسـب السـائل أنـه
يعنــي بــه الطريــق ،وإنمــا يعنــي ســبيل الخيــر ،ونــتعلم مــن هــذا الموقــف هــذا اْلدب الجــم

واّلحترام والتقدير للقيادة.

• ويظهر أثر التربية النبوية في جندية "أبـي بكـر الصـديق" ،فـأبو بكـر -رضـي هللا عنـه-
عندما أراد أن يهـاجر إلـى المدينـة وقـال لـه رسـول هللا -صـلى هللا عليـه وسـلمّ" -ل تعجـل

لع ــل هللا يجع ــل ل ــك ص ــاحبا" لق ــد ك ــان ي ــدرك بثاق ــب بصـ ـره -رض ــي هللا عن ــه -أن خط ــة
الهجـرة قــد تــأتي فجــأة ،فأعــد عدتــه وأخــذ أهبتــه وأعــد كــل أفـراد أسـرته ليكــون لهــم دور فــي
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هذه الخطة ..تلـك هـي الجنديـة الصـادقة التـي تحـول اإلشـارة والتلمـيح إلـى إعـداد وتجهيـز
مع حسن الطاعـة واّللتـزام .ولـنعلم أن القيـادة ال ارشـدة هـي التـي تسـتطيع أن تقـود اْلرواح

قبــل كــل شــيء ،وتســتطيع أن تتعامــل مــع النفــوس قبــل غيرهــا ،وعلــى قــدر إحســان القيــادة
يكــون إحســان الجنــود ،وعل ـى قــدر البــذل مــن القيــادة يكــون الحــب مــن الجنــود؛ فقــد كــان

النبــي -صــلى هللا عليــه وســلم -رحيمــا وشــفيقا بجنــوده وأتباعــه فهــو لــم يهــاجر إّل بعــد أن
هاجر معظم أصحابه.

• إن الهجرة سنة من سـنن هللا مـع أنبيائـه ورسـله منـذ آدم عليـه السـَلم وهـي سـنة ماضـية

ومنــع مــن تبليــغ دعوتــه ،وفــتن هــو
ّل تتخلــف لمــن طلــب لدينــه النصــر ،وقــد ُ
ضــيق عليــه ُ
ِ
اه ُم اْلمَلِئك ُة ظ ِال ِمي أ ْنُف ِس ِه ْم قـاُلوا ِفـيم
ومن معه من المؤمنين ..قال تعالىِ? :إن الذين توف ُ
ض هللاِ و ِاس ــعة فتُه ـ ِ
ض ــع ِفين ِف ــي اْل ْر ِ
ـاج ُروا ِفيه ــا
ُك ْن ــتُ ْم ق ــاُلوا ُكن ــا ُم ْست ْ
ض ق ــاُلوا أل ـ ْـم ت ُك ـ ْـن أ ْر ُ
ـال و ِ
النسـ ِ
فأُولِئــك م ـأْواهم جهــنم وســاءت م ِ
الرجـ ِ
ـاء واْل ِوْلــد ِ
ضــع ِفين ِمــن ِ
ان ّل
صـ ا
ْ
ـير ِإّل اْل ُم ْست ْ
ُْ
ُ
ِ
يعون ِحيل ــة وّل ي ْهت ـ ُـدون سـ ـِبيَل فأُولِئ ــك عس ــى هللاُ أن ي ْعُف ــو ع ـ ْـن ُه ْم وك ــان هللاُ عُف ـ ًّـوا
ي ْس ــتط ُ
غُفورا? (النساء.)99-97:
والهجرة هي إيواء المـؤمنين ،ورعـايتهم فـي جـوار هللا تعـالى ،يقـول الحـق سـبحانه وتعـالى:
ـاجر ِفــي س ـِب ِ
ِ
يل هللاِ ي ِجـ ْـد ِفــي اْل ْر ِ
ـر وســعة ومــن ي ْخـ ُـرْج ِمــن ب ْيِتـ ِـه
ض ُمراغمــا كِثيـ ا
?ومــن ُيهـ ْ
مه ِ
ـور رِحيمـا?
اج ار ِإلى هللاِ ورُسـوِل ِه ثُـم ُي ْد ِرْك ُـه اْلم ْـو ُت فق ْـد وقـع أ ْج ُـرهُ علـى هللاِ وكـان هللاُ غُف ا
ُ
ضـعُفون ِفـي اْل ْر ِ
ض تخـاُفون أن
(النساء )100:ويقول سبحانه ?وا ْذ ُك ُروا ِإ ْذ أ ْنـتُ ْم قِليـل م ْست ْ
ـره ورزق ُكــم ِمــن الطِيبـ ِ
اكم وأيــد ُكم ِبنصـ ِِ
ـات لعل ُكـ ْـم ت ْشـ ُـك ُرون?( .اْلنفــال:
يــتخطف ُك ُم النـ ُ
ْ
ـاس فــآو ُ ْ
.)26
ــــــــــــ
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أ .سيد نزيلي

الهجرة واألمل في النصر

الهج ـرة النبويــة بدايــة عهــد جديــد لألمــة اإلســَلمية ،وقــد عــانى المســلمون فــي مكــة ثَلثــة

عشر عاما ..عانوا أشد ألوان اّلضـطهاد واإليـذاء واإليـَلم ..وكـان رسـول هللا -صـلى هللا
ـبر آل ياس ــر ف ــإن
علي ــه وس ــلم -يم ــر عل ــى المع ــذبين م ــنهم وّل يمل ــك إّل أن يق ــول" :ص ـ ا
موع ــدكم الجن ــة" ..وقته ــا ل ــم تك ــن ال ــدعوة ق ــادرة عل ــى ِ
رد الع ــدوان ودف ــع اْلذى ..ووق ــف

العسف والظلم ..ولم يكن الرسول -صلى هللا عليه وسلمُ -يمني المستضـعفين بقـرب فـتح
أو تمكـين ،وبحلــول نصــر عاجــل ،أو ُبشــارة مغــنم دنيــوي عاجــل ..وكــان الخطــاب الربــاني
لهــذه الفئــة المستضــعفة ..القويــة بإيمانهــا ..الشــديدة التعلــق بربهــا ?ألـ ْـم تــر ِإلــى الـ ِـذين ِقيــل
ِ
ِ
يمـ ـوا الص ــَلة وآتُــوا الزك ــاة? (النس ــاء )77 :فك ــف الي ــد ،وإع ــداد الف ــرد
ل ُه ـ ْـم ُكفـ ـوا أ ْي ــدي ُك ْم وأق ُ
الربــاني ،وتحريــر القلــوب والنفــوس مــن كــل الج ـواذب والتعلقــات ..وربطهــا تـ ًّـوا بــاهلل عــز
وجل ..وقتها أحست هذه النفوس باّلستعَلء باإليمان ،وبالقوة والعزة ?من كان ُي ِر ُيد اْل ِعـزة
ِِ
لِلَف اْل ِعزةُ ج ِميعا? (فاطر .)9:

إن المرحل ــة الت ــي س ــبقت هجـ ـرة الرس ــول -ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم -كان ــت مرحل ــة ص ــقل
وتمح ــيص ،وإع ــداد وتأس ــيس ،وتجهي ــز اللبن ــات الص ــالحة لقي ــام بني ــان ق ــوى مت ــين ..وق ــد

تعهــدهم -صــلى هللا عليــه وســلم -بالتربيــة ،وخلعهــم مــن رواســب الماضــي ،وأخــذ بأيــديهم
إلى نور الهداية وصواب الطريق ،وكان هناك معلمان بارزان:

اْلول :أن المــنهج الربــاني التربــوي فــي عهــد الرســول -صــلى هللا عليــه وســلم -وفــي كــل

ـور
زمان إنما ينقل النفوس من المـوت إلـى الحيـاة ?أو مـن كـان م ْيتـا فأ ْحي ْينـاهُ وجعْلنـا ل ُـه ُن ا
اس كمن مثُله ِفي الظُلم ِ
يم ِشي ِب ِه ِفي الن ِ
ات ل ْـيس ِبخ ِ
ـارج ِم ْنهـا? (اْلنعـام ،)122 :فالحيـاة
ُ
ْ
الحقة في ميزان اإلسَلم هي للمؤمن الصادق ..العارف حق ربه ..ينطلـق فـي هـذه الـدنيا

وخير وعفافا وطهرا.
ا
ليمألها فضَل

الثــاني :أن هــذا الــدين قــد أخــرج المــؤمنين مــن الظلمــات إلــى النــور ?هللاُ وِلــي الـ ِـذين آمُن ـوا
ي ْخ ِرجهم ِمن الظُلم ِ
ات ِإلى الن ِ
ور? (البقرة.)257 :
ُ ُُ
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هــذا مــا تربــى عليــه الرعيــل اْلول الــذي تلقــى الهدايــة مباش ـرة مــن نــور النبــوة ..وهــو نفــس

النهج الذي يسير عليه الصالحون في كـل زمـان ،الـذين يعملـون لنصـرة اإلسـَلم والتمكـين

ل ــه .ول ــذلك ف ــإن المس ــلم الص ــادق ينطل ــق به ــذا الن ــور إل ــى ال ــدنيا كله ــا؛ يعمره ــا باإليم ــان

ويحييهــا بــالقرآن ،وهــو نفــس المعنــى الــذي ترجمــه "ربعــي بــن عــامر" -رضـوان هللا عليــه-

الذي خاطب "رستم" قائد الفرس قائَل" :ابتعثنا هللا ُليخرج مـن شـاء مـن عبـادة العبـاد ،إلـى
عبادة ِ
رب العباد ،ومن جور اْلديان إلى عدل اإلسَلم ،ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا

واآلخرة" ،واإلسَلم قدم -ومازال -نماذج رائعة النقاء والطهر والسمو والرفعة.

ومــن دروس الهج ـرة ..أن يمــأل اْلمــل فــي نصــر هللا نفــوس المــؤمنين الصــادقين؛ ذلــك أن
نصــر هللا قريــب مــن المــؤمنين ،و?ِإن مــع اْل ُع ْسـ ِـر ُي ْســرا? (الشــرح? )5:وهللاُ غ ِالــب علــى
أ ْم ِِره? (يوسف )21 :وأنه ?كتـب هللاُ ْل ْغِلـبن أنـا وُرُس ِـلي? (المجادلـة ،)21 :والمسـلم ّلبـد
أن يعيش هذا اْلمل ويمأل قلبه الثقـة واليقـين بوعـد هللا عـز وجـل ..ونسـتطيع أن نسـتجلي

ذلك في موقفين:

اْلول :عندما أعلنت قريش عن جائزة كبرى " "100مائة ناقة لمـن يـدل علـى رسـول هللا-
ويعيدها إلى مكة ..وقد أغرى ذلـك
صلى هللا عليه وسلم -وصاحبه ،ويمنعهما من الهجرة ُ
"س ـراقة بــن مالــك" ..وجهــز راحلتــه وســَلحه ،ومضــى فــي إثــر رســول هللا-صــلى هللا عليــه

وسلم -وصاحبه يريد اللحاق بهما والقبض عليهمـا ..ومـا كـاد يقتـرب منهمـا حتـى سـاخت
أرجـ ــل فرسـ ــه فـ ــي اْلرض ،فـ ــَل يسـ ــتطيع حركـ ــة ..ويسـ ــتعطف رسـ ــول هللا أن يعفـ ــو عنـ ــه

ويستغفر له ،وتعهد بعدما رأى اآلية أّل ُيؤذي رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وّل يـدل
عليــه ،وّل يعــين أحــدا كــذلك علــى اإلض ـرار بــه ،وأهــم مــا فــي بعــض الروايــات فــي هــذا

الموقف أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وعد "سراقة بـن مالـك" أن يرجـع ويكـون لـه
"سواري كسرى" ،وكتب له كتابا وعهدا بـذلك ..وقـد أسـلم "سـراقة" وحسـن إسـَلمه بعـد فـتح

مكة .ولما فتح هللا على المسلمين بَلد فارس بعد حادث الهجرة بحوالي عشرين سنة في

خَلفــة "عمــر بــن الخطــاب" -رضــي هللا عنــه -وعنــدما جــاءت الغنــائم إلــى المدينــة ،ومــن
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بينهــا "سـواري كســرى" طالــب "سـراقة بــن مالــك" بحقــه بعــدما أظهــر صــكا بــذلك مــن رســول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -فأعطاهما إليه عمر.

الثــاني :أن رســول هللا -صــلى هللا عليــه وســلم -بعــد أن أمــر المســلمين بحفــر الخنــدق فــي

شمال المدينة المنورة لمنع قوى اْلحزاب المتألبة من دخولها وغزوها ..شارك رسـول هللا-
صــلى هللا عليــه وســلم -الحفــر ،ولمــا اعترضــته صــخرة عظيمــة ..كــان-صــلى هللا عليــه

وسلم -يضربها بـالمعول فتخـرج شـرارا ..فيقـول -صـلى هللا عليـه وسـلم" -هللا أكبـر فتحـت
قصــور قيصــر ..هللا أكبــر خربـت خيبر".وهكــذا فــإن اْلمــل فــي نصــر هللا ،والتمكــين لــدين
هللا كان دائما يبشر به رسول هللا-صلى هللا عليه وسـلم -حتـى فـي أش ِـد حـاّلت التضـييق

والحصار.

وفي أيامنا هذه ..تواجه اْلمة اإلسَلمية شتى ألوان الحصار والتجنيب والتهميش ،ومهمـا

اشتد الكرب ،وتجمع اْلعداء من كل حدب وصوب ..وتكالبت جميع القوى ..ومهما كان

ُيعانيه اإلخوة الفلسطينيون من قتل وتشريد وتخريب وتجريف ،ومهما كـان شـأن اّلحـتَلل
اْلمريكــي الشــرس للع ـراق وأفغانســتان ،ومهمــا بــدت الصــورة معتمــة إلــى حــد مــا ،ومهمــا

حــاول طمــس معــالم الشخصــية اإلســَلمية بالتــدخل فــي تعــديل وتغييــر مناهجهــا الد ارســية
والتعليميــة لصــوغها ،وفــق أه ـوائهم وســلبها أهــم مقوماتهــا اْلساســية ..وهــي الق ـرآن والســنة
والجهـاد ،أقـول مهمـا فعلـوا ذلـك كلـه وغيـره ..إّل أننـا علـى ثقـة ويقـين بـأن اإلسـَلم سـيظل

سـليما محفوظــا؛ فهـو محفــوظ بحفـظ هللا لــه ،وبقيــام فئـة مؤمنــة واثقـة تعمــل لـه ،وتحيــا مــن

أجــل الــدفاع عنــه ..تتخــذ هللا غايتهــا ،والق ـرآن دســتورها والرســول قائــدها والجهــاد ســبيلها
والموت في سبيل هللا أسمى أمانيها.
?وهللاُ غ ِالب على أم ِِره ول ِكن أ ْكثر الن ِ
اس ّل ي ْعل ُمون? (يوسف.)21 :
ْ
 من قيادات جماعة اإلخوان المسلمي
ــــــــــــ

الهجرة والمهاجرون

499
This file was downloaded from QuranicThought.com

 -1نصوص مضيئة على أحداث الهجرة :

النص اْلول  :الهجرة إلى الحبشة :

"لمــا اشــتد الــبَلء مــن ق ـريش علــى المستضــعفين مــن أصــحاب رســول هللا صــلى هللا عليــه
وسلم ،وسطت بهم عشائرهم ولقوا منهم أذى شـديدا ،ثـم إن رسـول هللا لمـا رأى مـا يصـيب

أصــحابه مــن الــبَلء وأنــه ّل يقــدر علــى أن يحمــيهم ويمــنعهم ممــا هــم فيــه ،قــال لهــم  :لــو

خــرجتم إلــى أرض الحبشــة فــإن بهــا ملكــا ّل يظلــم عنــده أحــد ،وهــي أرض صــدق ،حتــى
يجعــل هللا لكــم فرجــا ممــا أنــتم فيــه ،فخــرج عنــد ذلــك المســلمون إلــى أرض الحبشــة مخافــة

الفتنة وف ار ار إلى هللا بدينهم ،فكانت أول هجرة في اإلسَلم" .

النص الثاني  :الهجرة إلى المدينة

"كانت بيعة العقبة الثانية ،بيعة حرب اْلحمر واْلسود مقابل الجنة ،ولما صـدر السـبعون

من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،طابت نفسه ،فقد جعل هللا له منعـة ،وقومـا أهـل

حــرب وعــدة ونجــدة ،وجعــل الــبَلء يشــتد علــى المســلمين مــن المشــركين ،لمــا يعلمــون مــن
الخروج ،فضيقوا على أصحابه ،وتعبثوا بهم ونالوا ما لم يكونوا ينـالون مـن الشـتم واْلذى،

فشكا ذلك أصـحاب رسـول هللا  واسـتأذنوه فـي الهجـرة فقـال  :لقـد أخبـرت بـدار هجـرتكم
وهي يثرب ،فمن أراد الخروج فليخرج إليها ،فهاجر القوم أرسـاّل فنزلـوا علـى اْلنصـار فـي

دورهم فآووهم ونصروهم وآسوهم" .

النص الثالث  :هجرة الرسول : 

"لما أذن لرسول هللا  بـالخروج ،انطلـق إلـى علـي بـن أبـي طالـب رضـي هللا عنـه ،فـأمره
أن يتخلف بعده بمكة ريثما يـؤدي عـن رسـول هللا  الودائـع التـي كانـت عنـده للنـاس ،إذ

لــم يكــن أحــد مــن أهــل مكــة لــه شــيء يخشــى عليــه إّل اســتودعه عنــد رســول هللا  لمــا
يعلمون من صدقه وأمانته ،فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وخرج معه أبو بكر...

ولمــا كانــت عتمــة الليلــة التــي هــاجر فيهــا النبــي صــلى هللا عليــه وســلم ،اجتمــع المشــركون

علــى بــاب رســول هللا  يتربصــون بــه ليقتلــوه ،لكنــه خــرج مــن بيــنهم وقــد ألقــى هللا علــيهم
سنة من النوم بعد أن ترك عليا في مكانه نائما على فراشه وطمأنه أنه لن يصل إليـه أي
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مكـ ــروه"  .فسـ ــار رسـ ــول هللا  ، وواصـ ــل مسـ ــيرته حتـ ــى وصـ ــل إلـ ــى المدينـ ــة ،وخـ ــرج
المهاجرون واْلنصار ّلستقباله فرحين بقدومه.

 -2الهجرة والمهاجرون :

جاء في اللسان في مادة "هـ ،ج ،ر'''''''''''''''''''''''''''''''' قولـه  :الهجـر ضـد الوصـل ،هجـره
يهجره هج ار وهجرانا ،صـرمه ،وهمـا يهتجـران ويتهـاجران واّلسـم الهجـرة… يقـال  :هجـرت

الشــيء هج ـرا ،إذا تركتــه وأغفلتــه ،وهجــر فــَلن الشــرك هج ـ ار وهج ارنــا ،والهج ـرة والهج ـرة :

الخــروج مــن أرض إلــى أرض" .وجــاء فــي المفــردات  :الهجــر والهج ـران مفارقــة اإلنســان
غيره إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب  .والهجرة عند العرب خـروج البـدوي مـن باديتـه إلـى

المدن وكذلك كل مخل بمسكنه متنقل إلى قوم آخرين بسكناه فقد هاجر قومه.

ووردت مادة "هــ ،ج ،ر" فـي القـرآن الكـريم أكثـر مـن عشـرين مـرة تمحـورت حـول المعـاني

التالية :

هجـ ـرة الش ــرك بجمي ــع أص ــنافه وألوان ــه ،وك ــل المعتق ــدات الجاهلي ــة المخالف ــة لمعتق ــدات

اإلســَلم ،يق ــول هللا تع ــالى ف ــي س ــورة الم ــدثر "والرج ــز ف ــاهجر" "واص ــبر عل ــى م ــا يقول ــون

واهجرهم هج ار جميَل" المزمل.

هجران الشهوات واْلخَلق والعادات الذميمـة ،وتركهـا ورفضـها وكـل المعاصـي والـذنوب

"والرجز فاهجر" المدثر .5

الخــروج مــن دار الكفــر إلــى دار اإليمــان كمــن هــاجر مــن مكــة إلــى المدينــة "ومــن يخــرج

من بيته مهاجرا ،ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على هللا" النساء .100

الهجرة مزيد من البذل والتضحية والصدق فـي سـبيل هللا " :فالـذين هـاجروا وأخرجـوا مـن

ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ْلكفرن عنهم سيئاتهم" آل عمران .195

الهجرة مقام من مقامات اإليمان واإلحسـان والوّليـة " :للفقـراء والمهـاجرين الـذين أخرجـوا

مــن ديــارهم وأم ـوالهم يبتغــون فضــَل مــن هللا ورض ـوانا ،وينصــرون هللا ورســوله ،أولئــك هــم

الصــادقون" الحش ــر " 41ال ــذين آمنــوا وهــاجروا وجاهــدوا ف ــي ســبيل هللا بــأموالهم وأنفس ــهم
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أعظم درجة عنـد هللا" التوبـة " 20/والـذين آمنـوا ولـم يهـاجروا مـالكم مـن وّليـتهم مـن شـيء

حتى يهاجروا" اْلنفال ./73

وذك ــرت الهجـ ـرة ف ــي أحادي ــث كثيـ ـرة منه ــا "ّل هجـ ـرة بع ــد ث ــَلث" يقص ــد ب ــه الهج ــر ض ــد

الوصــل ،يعنــي فيمــا يكــون مــن المســلمين مــن عتــب وموجــدة أو تقصــير يقــع فــي حقــوق
العشرة والصحبة دون ما كان في ذلك من الدين.

وف ــي ح ــديث آخ ــر "وم ــن الن ــاس م ــن ّل ي ــذكر هللا إّل مه ــاجرا" يري ــد هجـ ـران القل ــب وت ــرك

اإلخَلص في الذكر ،فكأن قلبه مهاجر للسانه غير مواصل له ،ومنه حديث أبي الـدرداء
رض ــي هللا عن ــه "ّل يس ــمعون القـ ـرآن إّل هجـ ـرا" يري ــد الت ــرك ل ــه واإلعـ ـراض عن ــه .كم ــا أن

الهجرة مستمرة إلى قيام الساعة "ّل تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة" وتأخذ الهجرة معنـى

الجهاد في الحديث التالي ّ" :ل هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية".
 -3الدعوة وسنة اّلبتَلء :

لمــا نــزل قولــه تعــالى " :فاصــدع بمــا تــومر" قــام رســول هللا  وصــدع بالــدعوة إلــى هللا
تع ــالى ،فاش ــتد أذى المش ــركين ل ــه ولم ــن اس ــتجاب لدعوت ــه ،وه ــذا اّلب ــتَلء س ــنة هللا ف ــي
الدعوات يقول هللا عز وجل " :أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يـاتكم مثـل الـذين خلـوا مـن

قــبلكم ،مســتهم البأســاء والضـراء وزلزلـوا حتــى يقــول الرســول والــذين آمنـوا معــه متــى نصــر
هللا ،أّل إن نصر هللا قريب" .

فمــن آمــن امتحنــه هللا عــز وجــل وابــتَله ،ليتبــين الصــادق مــن الكــاذب فمــن صــدق وصــبر
كانت له العاقبـة فـي الـدنيا واآلخـرة ،فـَل يحصـل التمكـين إّل بعـد اّلبـتَلء ،سـئل الشـافعي

رحمة هللا أيها أفضل للرجل  :أن يمكن أم يبتلى ؟ قال ّ :ل يمكن حتى يبتلى .

أ -اّلبتَلء بالحرب النفسية :

لقد عرف  في أوساط الجاهلية بمحمد اْلمين ،وكانوا يحكمونه في خَلفاتهم ويأتمنونـه

علــى ودائعهــم ،ولمــا أخبــرهم أنــه رســول مــن عنــد هللا كــذبوه واتهمــوه ونعتــوه بــأقبح النعــوت

وقــالوا عنــه ســاحر كــذاب "وقــال الكــافرون هــذا ســاحر كــذاب" ســورة "ص" آيــة  ،4وقــالوا
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مجنــون وقــالوا كــاهن ،كــانوا يســتهز ون بأصــحاب الرســول  ويلمــزونهم ويطلقــون علــيهم

أصنافا من اإلشاعات.

بـ -اّلبتَلء باّلضطهاد والتعذيب:

بينمـا النبــي  يصــلي فــي الحجــر بالكعبــة إذ أقبــل بـن أبــي معــيط فوضــع ثوبــه فــي عنقــه
فحذفـ ـ ــه ح ـ ـ ـذفا شـ ـ ــديدا ،فأقبـ ـ ــل أبـ ـ ــو بكـ ـ ــر حتـ ـ ــى أخـ ـ ــذ بمنكبـ ـ ــه ودفعـ ـ ــه النبـ ـ ــي  فقـ ـ ــال
 '''''''''''''''''''''''''''''''':أتقتلون رجَل أن يقول ربي هللا'''''''''''''''''''''''''''''''' رواه البخاري.

إن المشــركين عــدوا علــى مــن أســلم واتبــع رســول هللا  مــن أصــحابه ،فوثبــت كــل قبيلــة

علــى مــن فيهــا مــن المســلمين ،فجعل ـوا يحبســونهم ويعــذبونهم بالضــرب والجــوع والعطــش
برمضاء مكة إذا اشتد الحر ،يفتنونهم عن دينهم ،فمـنهم مـن يفـتن مـن شـدة الـبَلء ومـنهم

من يصلب لهم ويعصمه هللا منهم".

ج ـ المقاطعة اّلقتصادية واّلجتماعية :

لما أخذ أمر اإلسَلم يفشو ويتعاظم في القبائـل ،اجتمعـت قـريش وائتمـروا بيـنهم أن يكتبـوا

كتابــا يتعاقــدون فيــه علــى بنــي هاشــم وبنــي المطلــب علــى أن ّل ينكحـوا إلــيهم وّل ينكحــوهم

وّل يبيعــوهم شــيئا وّل يبتــاعوا مــنهم ،فلمــا اجتمع ـوا لــذلك كتبــوه فــي صــحيفة ،ثــم تعاهــدوا

وتواثقوا على ذلك وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم" .

د -اّلبتَلء باإلغراء والمساومة  :ونجد هذا في النص اآلتي :

"إنا قد بعثنا إليك لنكلمك ،و إنا وهللا مـا نعلـم رجـَل مـن العـرب أدخـل علـى قومـه مثـل مـا

أدخلــت علــى قومــك ،لقــد شــتمت اآلبــاء ،وعبــت الــدين وشــتمت اآللهــة ،وســفهت اْلحــَلم،
وفرقت الجماعة ،فما بقي أمـر قبـيح إلـى قـد جئتـه فيمـا بيننـا وبينـك ،فـإن كنـت إنمـا جئـت
بهذا الحديث تطلـب بـه الشـرف فينـا فـنحن نسـودك علينـا ،وإن كنـت تريـد بـه ملكـا ملكنـاك

علينا ،وإن كان هذا الذي يأتيـك رئيـا تـراه قـد غلـب إليـك فربمـا كـان ذلـك ،بـذلنا لـك أموالنـا

فــي طلــب الطــب حتــى نبرئــك منــه أو نعــذر فيــك .فقــال لهــم رســول هللا  : مــا بــي مــا
تقولون ،ما جئت بما جئتكم به أطلب ماّل في أموالكم ،وّل الشرف فيكم وّل الملك علـيكم،
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ولكــن هللا بعثنــي إلــيكم رس ـوّل وأنــزل علــي كتابــا وأمرنــي أن أكــون لكــم بشــي ار ونــذيرا" وهــذا

اْلمر قد تكرر مرات متعددة في صور مختلفة.

هـ -اّلبتَلء بالقتل واّلغتيال :

قال هللا عز وجل " :وإذ يمكر بك الذين كفـروا ليثبتـوك أو يقتلـوك أو يخرجـوك ،ويمكـرون
ويمكر هللا وهللا خير الماكرين" اْلنفال .30

لما رأى المشركون أصحاب رسول هللا  قد هاجروا إلى المدينة وتحصنوا بها خافوا من
تعاظم أمر هذه الدعوة ،فـاجتمع المـأل مـن قـريش وتشـاوروا فـي أمـر رسـول هللا  واتفقـوا

علــى اغتيالــه وتفريــق دمــه بــين القبائــل مــن خــَلل أخــذ مــن كــل قبيلــة فتــى شــابا جلــدا ثــم
يعطى كل منهم سيفا صارما ثم يعمد إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه كـي ّل يقـدر

بني عبد مناف على ضربهم جميعا" .

ثم مضى رسول هللا  وأبو بكر إلى غار ثور فـدخَله وضـرب العنكبـوت علـى بابـه ،ثـم

تابعــا ســيرهما إلــى المدينــة بعــد أن قضــيا بــه ثَلثــة ليــال حتــى يــئس المشــركون مــن الظفــر

بهمــا ،ففكــروا فــي جعــل ديــة لمــن جــاء بهمــا وســمع ق ـراءة رســول هللا  وأبــو بكــر يكثــر
اّللتفات وقال أبو بكر  :هذا سراقة بن مالـك قـد رهقنـا ،فـدعا عليـه رسـول هللا  فسـاقت
يدا فرسه في اْلرض ،فقال  :قد علمت أن الذي أصابني بدمائكما فادعوا لي ولكما علي

أن أرد الناس عنكما فدعا له رسول هللا  فأطلق.

ولمــا وصــَل المدينــة وجــدا النبــي  اْلنصــار والمهــاجرين ينتظرونــه فــي شــوق واســتقبلوه

بالتكبير والتهليل وزغاريد النسوة" .

كــان أول عمــل قــام بــه رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،بنــاء مســجد قبــاء والمؤاخــاة بــين

اْلنصار والمهاجرين.
 -4خَلصة :

بهجرة رسول هللا  تكـون الـدعوة اإلسـَلمية انتقلـت مـن مرحلـة اّلستضـعاف إلـى مرحلـة

التمكين وبناء الدولة اإلسَلمية على أكتاف الذين آمنوا من المهاجرين واْلنصار.

504
This file was downloaded from QuranicThought.com

ه ـؤّلء المهــاجرون قــد تحمل ـوا مختلــف أصــناف اْلذى واّلبــتَلء ،بــدءا بالتعــذيب النفســي

والجس ــدي والحصـ ــار اّلقتص ــادي واّلجتمـ ــاعي ،وانته ــاء بتـ ــرك ال ــديار واْلمـ ـوال واْلهـ ــل

واْلبناء في سبيل نصرة الدعوة والتمكين لها واإليمان بهذا الدين وتبليغه للناس.

وهــذا لــن يتــأتى إّل بهج ـرة الوســط المفتــون الــذي ربــى ذهنيــة رعويــة يفعــل بهــا وّل تفعــل،
وأنانية مستعلية وعادة موروثة تابعة.

إن للهجرة معاني متجددة ،بدأ اإلسَلم غريبا وقد أخبر الرسـول  أنـه سـيعود غريبـا كمـا

ب ــدأ ،وكم ــا انتش ــر وانتصـ ــر ف ــي غربت ــه اْلول ــى فسينتشـ ــر وينتص ــر ف ــي غربت ــه الثانيـ ــة،

بالمهاجرين واْلنصار .فكل من آمن بدين هللا ودعوة رسـول هللا  وابتلـي وأوذي فـي هللا
كمــا أوذي وابتلــي الســابقون مــن المهــاجرين ،وبــذل مــا بــذلوا ،نــال شــرف الهجـرة ومقاماتهــا

مهما كـان زمانـه ومكانـه وسـمي مهـاج ار لقولـه عـز وجـل " :والـذين اتبعـوهم بإحسـان" فكـل

متبع لهم بإحسان فهو ّلحق بهم ومنهم.
الهوامش:

 1فقه السيرة ،محمد سعيد رمضان البوطي ،ص .147-146

 2طبقات ابن سعد ج /1ص  211تاريخ الطبري ج  /1ص.367
 3فقه السيرة محمد سعيد رمضان البوطي ص .147-146
 4لسان العرب ،ابن منظور ،ج  5ص .251-250

 5معجم مفردات القرآن الكريم ،الراغب اْلصفهاني  6زاد المعاد ،ابـن القـيم الجوزيـة .ج
 3ص  7 .13المرجع نفسه ج  Iص  8 .317التابع من الجن.

 9سيرة ابن هشـام ج  1ص  302,10-301فقـه السـيرة ،رمضـان البـوطي ،ص -177

178,11طبقات ابن سعد ج  1ص .253

ــــــــــــ

الهجرة والنصرة
ذ .عبد السَلم ياسين ...
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روى اإلمــام مســلم عــن معقــل بــن يســار أن رســول هللا  قــال" :العبــادة فــي الهــرج كهجـرة

إلي".الهرج القتل بغير حـق .والفتنـة أشـد مـن القتـل .فمعنـى الحـديث الشـريف أن الصـادق

عنــدما يكــذب النــاس ،والمســتميت علــى دينــه عنــدما يفــتن المؤمنــون ويقتلــون فــي درج ــة

المهاجرين.

نقــل الحــافظ ابــن حجــر عــن القاضــي عيــاض أن العلمــاء اتفقـوا علــى أن الهجـرة مــن مكــة

كانــت واجبــة علــى المســلمين قبــل الفــتح .وأن ســكنى المدينــة كانــت واجبــة علــيهم لنص ـرة

النبي  ومواساته بالنفس.وهكـذا يجـب علـى المـؤمنين ،مـن كـان مـنهم صـادقا ّل تنكسـر
عزماته أمام التهديدات والمخـاوف ،أن ينضـم إلـى إخوتـه لينصـرهم فـي جهـادهم ويواسـيهم

بنفســه .كان ـت الهج ـرة علــى عهــد النبــي  حركــة مــن مكــان إلــى مكــان ،ألزمتهــا ضــرورة
التجمع لمواجهة العدو وحماية بيضة اإلسَلم ،أي عاصـمته ومقـر إمارتـه .أمـا اآلن ودار

اإلس ــَلم واس ــعة ،وأقطاره ــا متفرق ــة ووس ــائل العص ــر وطبيع ــة المواجه ــة مختلف ــة ،ف ــالهجرة
والنصرة في حـق الصـادقين ّل تطلـب نقلـة مـن مكـان إلـى مكـان بعينـه .التجمـع المطلـوب

واّلستنفار الواجب يتمان بربط المؤمنين فـي التنظـيم القطـري وإحكـام تحركـه عبـر المكـان

وفي كل مكان .وخروج الوافد على الجماعة في سياحات الدعوة ومعسكرات الشباب يتـيح

لــه أن يبتعــد عــن مألوفاتــه وينقطــع عــن بيئتــه المرفهــة الغافلــة .وبــذلك يطــوي الم ارحــل فــي

قطــع حبــال الجاهليــة واّلرتبــاط المتــين بالجماعــة .ومتــى تــم تحريــر قطــر كــان واجبــا علــى
المــؤمنين خارجــه أن يخفـوا لنص ـرة إخــوتهم وإمــدادهم بالكفــاءات والخب ـرات والتأييــد المــادي
والمعنــوي.وعلى كــل قطــر تحــرر أن يخصــص جهــوده لــدعم الحركــات القطريــة اْلخــرى

ونصرها.

هكذا نتصور الهجرة والنصرة تنظيما.

ــــــــــــ

الهجرة والنفرة معاً على الطريق
الجمعة 2006/2/3م
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قمر كيَلني

بينمــا كانــت (القصـواء) ناقــة الرســول محمــد (ص) تشــق سـواد الليــل مــن مكــة إلــى المدينــة

في الهجرة النبوية الشريفة

مخترق ــة حج ــب الظل ــم والظ ــَلم كان ــت مك ــة بغطرس ــة كفاره ــا وال ــوثنيين منه ــا تترص ــد أي

خبــر ..أو ملمــح أثــر لتعقــب المهــاجرين العظيمــين الرســول وصــاحبه أبــي بكــر ..وتــدفع
لذلك كل ما أوتيت من مال وقوة ونفوذ لكنها خابت في مسعاها ..وانبثـق النـور الـذي عـم

العــالم القــديم كلــه ..مــن المدينــة حتــى أقاصــي الحبشــة والهنــد والصــين أيضــا مــرو ار بآســيا

الوســطى كلهــا ومــا كــان منهــا مــن رســول لحضــارات توالــت عليهــا القــرون بالمئــات .إنهــا
الهجرة التي هي بدء لتاريخ ..وانتهاء لتاريخ.

انتهاء لتـاريخ آخـر فـي اسـتعباد اإلنسـان ْلخيـه اإلنسـان ..وعبـادة صـارمة لألوثـان وحتـى

لنصب أحجارها وأصنامها وتماثيلها في أطهر بقعة وهي بيت هللا الحرام في مكة.

ولــيس مــن الممكــن اختصــار الهج ـرة النبويــة فــي ســطور ..بينمــا تمــر عليهــا الــدهور وهــي
تــزداد ألقــا وبريقــا بــل وإشــعاعا علــى العــالم كلــه حتــى وصــلت إلــى كــل بلــد فــي القــارات

الخمس من البَلد اّلسكندنافية حتى الروسية وكندا وعموم آسيا وإفريقيا.

أقول ليس من الممكن ذلك وخزائن الكتـب فـي التـاريخ والسـيرة النبويـة خصوصـا واإلسـَلم

عموما تفيض بها ذاكرة الكون قبل مكتباته وأسفاره الضخمة.

بوركت الهجرة ..وبورك المهاجرون اْلوائل وأحبا هم وإخوتهم من اْلنصار.

إّل أن لنــا وقفــة مؤلمــة مــع اْلقــدار ..فهــل يمكــن بعــد ألــف ونصــف مــن الســنين تقريبــا أن
يواج ــه اإلس ــَلم عم ــَل م ــن ص ــنع الش ــيطان ..وه ــو كم ــا علمن ــا جميع ــا التع ــرض لش ــخص

الرس ــول الكـ ـريم بي ــد رس ــام أث ــيم? ..ه ــل يمك ــن أن يق ــوم عاق ــل باس ــم الحري ــة اإلعَلمي ــة

العارض ـ ــة أو الثابت ـ ــة بج ـ ــرح مش ـ ــاعر المَلي ـ ــين م ـ ــن المس ـ ــلمين به ـ ــذه البس ـ ــاطة الرديئ ـ ــة
والساقطة?

وبالتــالي مــا هــذه الحريــة التــي أص ـبحت آلهــة بــألوف اْلذرع واْلرجــل والتــي يعبــدونها أو
يقوم ــون عل ــى نش ــرها ب ــين البش ــر? ..أليس ــت ف ــي جوهره ــا ومض ــمونها ه ــي وثني ــة تعب ــد
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طواغيت الجنس والقتل واّلعتداء علـى حريـات اآلخـرين ومعتقـداتهم? ..ألـيس فـي مواثيـق

اْلمم المتحدة أو غير المتحدة ما ينص على احترام العقيدة أي عقيدة ..والعقائد يعـج بهـا

المجتمـ ــع العـ ــالمي الجديـ ــد ..فمـ ــا بالنـ ــا بعقيـ ــدة دينيـ ــة ذات رسـ ــالة سـ ــماوية هـ ــي خاتمـ ــة
الرساّلت ..ونبيها خاتم النبيين?

وإذا كان الدفاع عن هـذه العقيـدة يعتبـر تعصـبا وتزمتـا وانغَلقـا تجـاه العـالم المعاصـر فمـا

قولن ــا ف ــي ال ــذين يفرض ــون عقائ ــد وهمي ــة كالص ــهيونية عل ــى مجم ــل الع ــالم باس ــم الظل ــم
والتشكي من النازية?

إن حــدثا كهــذا نفــرت لــه صــحيفة مغمــورة فــي بَلدهــا ..يغلفهــا الضــباب ..فتتــيح لنفســها

اإلفَلت من أي عقوبة أو عقاب .أقول إن حدثا كهـذا قـد تطمسـه اّلعتـذارات الرسـمية أو
غير الرسمية ..وقد تطغـى علـى جـوهره الخفـي النقاشـات والـدعايات أيضـا ..وقـد ..وقـد..

لكنه لن يمر دون أثر على الشعوب العربية واإلسَلمية التي استنفرت ردود أفعالها تلقائيا
لــتخط الســطور الســوداء ولتســجل بأيــدي أبنائهــا الصــغار مــنهم قبــل الكبــار موقفــا عــدائيا

ينبثق من الصميم ..ليكون له اْلثر العميم.

وفــي مي ـزان ال ـربح والخســارة فإنهــا أس ـوأ تجــارة ..تلــك التــي دون حــق أو عدالــة ..تتنــاول

المقدسات ولو كانت بصور أو شعاراتْ ..لن الربح الحقيقي هو في هـذا الـزمن المتفجـر

بالصـراعات والعــداوات هــو فــي بــذور الخيــر والســَلم والــدعوة إلــى احتـرام العقائــد واْلديــان

وأولها اإلسَلم.

ــــــــــــ
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الهجرة ومقدماتها

الكتاب الرابع

د.يحي بن إبراهيم اليحي

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا
من يهده هللا فَل مضـل لـه ومـن يضـلل فـَل هـادي وأشـهد أن ّل إلـه إّل هللا وحـده ّلشـريك

لــه وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله وخيرتــه مــن خلقــه وأمينــه علــى وحيــه صــلى هللا عليــه

وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه.

أما بعد:

فهــذا هــو الكتــاب ال اربــع مــن سلســلة (دروس وعبــر مــن ســيرة خيــر البشــر) ،وقــد ابتدأتــه
بالحــديث عــن عــام (الحــزن) فمنــه ابتــدأ خــط المقاومــة واإليــذاء للرســول  ينحــو منحــى

جديدا فقد ذهب الذي كانت تداريه قريش وتخشى منه وهو عمه أبـو طالـب ،فصـبت جـام
غضبها على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وبدأت تلحق به من أصناف اْلذى مما لـم

يكن يعرفه في حيـاة عمـه ،ثـم ذهـب الـذي كـان يواسـيه ويسـري عنـه ويصـبره وهـي زوجتـه

(خديجــة) رضــي هللا عنهــا وأرضــاها ،فجــد رســول هللا  فــي البحــث عــن محضــن جديــد

ض اإلســَلم علــى أهــل المدينــة،
ومقــر آمــن لدعوتــه ،فكانــت رحلتــه إلــى الطــائف ،ثــم عـ ْـر ُ
الذي أفرز بيعتـي العقبـة ،ومـا تَلهـا مـن التخطـيط للهجـرة إلـى أن هـاجر إلـيهم رسـول هللا
صلى هللا عليه وسلم.

عام الحزن

بعــد نقــض الصــحيفة بيســير أصــيب رســول هللا  بعمــه أبــي طالــب الــذي كــان يحوطــه
ويدافع عنـه ،ثـم توفيـت زوجتـه خديجـة رضـي هللا عنهـا التـي كانـت خيـر سـند لـه ،ووقفـت
بجانب ــه تطمئن ــه وتثبت ــه م ــن أول ي ــوم ن ــزل في ــه ال ــوحي ،فح ــزن رس ــول هللا  ل ــذلك حزن ــا
شديدا ،حتى سمي ذلك العام بعام الحزن.
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عــن ِهشــام عــن أِبيـ ِـه قــال (( :تُوِفيــت خ ِديج ـ ُة قبــل م ْخــرِج النِبـ ِـي ِ إلــى اْلم ِدينـ ِـة ِبــث ِ
َلث
ُ ْ
ْ
ْ
ْ
ِسـِـنين ،فلِبــث ســنتي ِن أو ق ِريــب ِمــن ذِلــك ونكــح ع ِائشــة وِهــي ِبنــت ِسـ ِ
ـت ِسـِـنين ،ثُــم بنــى ِبهــا
ْ
ُْ
ْ ْ
وِهي ِب ْن ُت ِت ْس ِع ِسِنين ))(.)1
ِِ
ِ
ِ
ـول ّللاِ 
عن سيعد بن اْل ُمسيب ع ْن أبيه قال (( :لما حضر ْت أبا طالب اْلوفاةُ جـاءهُ رُس ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
فوجــد ع ْنــدهُ أبــا ج ْهــل وع ْبــد ّللا ْبــن أبــي أُميــة ْبـ ِـن اْل ُمغيــرة فقــال :أ ْي عـ ِـم ُقـ ْـل ّل إلــه إّل ّللاُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـب ع ْـن ِمل ِـة ع ْب ِـد
كلمة أُحاج لك بهـا ع ْنـد ّللا فقـال أُبـو ج ْهـل وع ْب ُـد ّللا ْب ُـن أبـي أُميـة :أت ْرغ ُ
ِ
ِ ِ
ضــها عل ْيـ ِـه وُي ِعيد ِانـ ِـه ِبِتْلــك اْلمقالـ ِـة ،حتــى قــال أُبــو
ـول ّللا  ي ْع ِر ُ
اْل ُمطلــب؟ فلـ ْـم يــزْل رُسـ ُ
ط ِالــب ِ
آخــر مــا كلم ُهـ ْـم :علــى ِملـ ِـة ع ْبـ ِـد اْل ُمطِل ـ ِب ،وأبــى أ ْن يُقــول ّل ِإلــه ِإّل ّللاُ قــال :قــال
ول ّللاِ صلى هللا عليه وسلم :وّللاِ ْل ْست ْغ ِفرن لـك مـا ل ْـم أ ُْنـه ع ْنـك ،فـأ ْنزل ّللاُ{ :مـا كـان
رُس ُ
ِللنِب ِي وال ِذين آمُنوا أ ْن ي ْست ْغ ِف ُروا ِلْل ُم ْش ِرِكين} (التوبة ،)113 :وأ ْنزل ّللاُ ِفي أِبي ط ِالب فقال
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاء}
لرُســول ّللا صــلى هللا عليــه وســلم{ :إنــك ّل ت ْهــدي مـ ْـن أ ْحب ْبــت ولكــن ّللا ي ْهــدي مـ ْـن يشـ ُ

(القصص.)2()) )56 :

ِ
ـول ّللاِ ِ لع ِمـ ِـهُ (( :قـ ْـل ّل ِإلــه ِإّل ّللاُ أ ْشــه ُد لــك ِبهــا يـ ْـوم
وعـ ْـن أبــي ُهرْيــرة قــال :قــال رُسـ ُ
اْل ِقيام ِة قال :ل ْوّل أ ْن تُعِيرِني ُقرْيش يُقوُلون ِإنما حمل ُه على ذِلك اْلجزعُ ْل ْقرْر ُت ِبهـا ع ْينـك،
ِ
ِ
ِ
ِ
اء} ))(.)3
فأ ْنزل ّللاُ {إنك ّل ت ْهدي م ْن أ ْحب ْبت ولكن ّللا ي ْهدي م ْن يش ُ
الدروس والعظات:

 -1ذاق رســول هللا  المحــن بأنواعهــا وابتلــي بأصــناف الــبَلء ،وهــا هــو يبتلــى فــي وفــاة
زوجته التي تشكل حماية داخلية لـه بعـد هللا تعـالى ،فهـي الـذراع الحـاني تطمئنـه وتواصـيه

وتصبره ،وتمسح عنه النكد والتعـب الـذي يَلقيـه مـن قـريش ،وفـي العـام نفسـه ابتلـي بوفـاة

عمه الذي كان يحوطه ويدافع عنه.

 -2لقد تخطى رسول هللا  جميع العقبات فـي طريـق دعوتـه ،فلـم تقـف أي عقبـة مهمـا
عظمــت فــي ســبيله ،فضــَل أن تقعــده عــن دعوتــه ،فمــا عــرف عــن رســول هللا  فــي عــام
الحزن خور أو ضعف أو فتور عن متابعة رسالته ،على الرغم من عظـم المصـيبة وهـول

الخطب.
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 -3مــن هــدي رســول هللا  زيــارة المرضــى وبــذل الخيــر لهــم وإن كــان مــن أهــل الشــرك
والكفــر كمــا زار عمــه وهــو مشــرك وزار غَلمــا يهوديــا ،وقــد رغــب رســول هللا  فــي زيــارة
الم ـريض فقــال (( :مـ ْـن عــاد م ِريضــا أ ْو زار أخــا لـ ُـه ِفــي ّللاِ نــاداهُ ُمنــاد أ ْن ِط ْبــت وطــاب
ممش ــاك وتب ــوْأت ِم ــن اْلجن ـ ِـة ))( ،)4وع ــن عب ـ ِـد ّللاِ ب ـ ِـن ن ـ ِ
ـافع ق ــال (( :ع ــاد أُب ــو ُموس ــى
ْ
ْ ْ
ْ
اْل ْشــع ِري اْلحســن ْبــن عِلـ ِـي ْبـ ِـن أِبــي ط ِالــب رضــي هللا عنــه فقــال لـ ُـه عِلــي رضــي هللا عنــه:
ِ
ِ
ـت ع ِائـدا قـال عِلـي رضـي هللا عنـه :أمـا ِإن ُـه مـا ِم ْـن
أعائدا ِج ْئت أ ْم زائرا؟ قـالّ :ل ،ب ْـل ِج ْئ ُ
ِ
ِ
ِ
صِبحا حتـى
ُم ْسِلم ي ُع ُ
ود م ِريضا إّل خرج مع ُه س ْب ُعون أْلف ملك ُكل ُه ْم ي ْست ْغف ُر ل ُه إ ْن كان ُم ْ
ُي ْم ِســي ،وكــان ل ـ ُه خ ِريــف ِفــي اْلجنـ ِـة ،وِإ ْن كــان ُم ْم ِســيا خــرج معـ ُـه سـ ْـب ُعون أْلــف ملــك ُكل ُهـ ْـم
ِ
صِبح ،وكان ل ُه خ ِريف ِفي اْلجن ِة ))(.)5
ي ْست ْغف ُر ل ُه حتى ُي ْ

 -4اس ــتغَلل جمي ــع الف ــرص والمناس ــبات ف ــي ال ــدعوة إل ــى هللا وتبلي ــغ ه ــذا ال ــدين ،فحال ــة
المريض غالبا ما تريه ضعفه وفقره وحاجته إلى خالقه جل وعَل ،ولهذا حرص رسول هللا
 على عمـه فـي هـذه السـاعة ،كمـا حـرص علـى هدايـة غـَلم يهـودي يحتضـر ،فقـد روى

أنس رضي هللا عنه قال (( :كان ُغَلم يه ِ
ودي ي ْخ ُد ُم النِبي صلى هللا عليه وسـلم ،فم ِـرض
ُ
ودهُ فقعد ِع ْند ْأر ِس ِـه فقـال ل ُـه :أ ْس ِـل ْم ،فنظـر ِإلـى أِبي ِـه و ُهـو ِع ْنـدهُ فقـال ل ُـه:
فأتاهُ النِبي  ي ُع ُ
ِ
ِ
ِ
ـول :اْلح ْمـ ُـد ِهللِ الـ ِـذي أ ْنقــذهُ ِمــن النـ ِ
ـار
أطـ ْـع أبــا اْلقاس ـ ِم  فأ ْســلم ،فخــرج النبــي  و ُهــو يُقـ ُ
))(.)6

 -5مما يوضح جدية هذا الدين ،وصدق نبوة سيد المرسلين اهتمامه بهداية المحتضرين،
وإّل فماذا سيقدم هؤّلء له إذا أسلموا وهـم فـي مثـل هـذه الحالـة ،لـو كـان مـراده مـن دعوتـه

الدنيا وحطامها.

 -6اّلهتم ــام بهداي ــة الن ــاس مهم ــا كان ــت أحــوالهم وأوض ــاعهم ،فق ــد قــال ص ــلى هللا علي ــه
وسلمْ (( :لن يهدي هللا بك رجَل واحدا خير لك من حمر النعم ))(.)7

 -7استخدام أسـلوب الترجـي واللطـف مـع حسـن العـرض واللباقـة فـي الخطـاب عنـد دعـوة
الناس (( يا عم )).
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 -8احتفاظ الرسول باْليـادي والفضـائل التـي قـدمها لـه عمـه ،ولهـذا حـرص أشـد الحـرص
على هدايته وهذه أعظم مكافأة لو استجاب له فيها نال السعادة اْلبدية ،وهذه من صـفات

الرجال الكرام فـي اعتـرافهم بالجميـل والفضـل ،وقـد نبـه علـى ذلـك رسـول هللا  بقولـه(( :
مـن صــنع ِإلــي ُكم معروفــا فكـ ِ
ـاد ُعوا لـ ُـه حتــى تــرْوا أن ُكـ ْـم قـ ْـد
ـافُئوهُ ،فـِإ ْن لـ ْـم ت ِجـ ُـدوا مــا تُك ِافُئونـ ُـه فـ ْ
ْ
ْ ْ ُْ
كافأْتُ ُموهُ ))(.)8
 -9إن ّل إلــه إّل هللا مــنهج حيــاة كاملــة تنفــي كــل مــا ســوى هللا مــن الشــركاء واْلنــداد فــَل
معبــود بحــق إّل هللا وحــده ّل ش ـريك لــه ،ولهــذا أدرك معناهــا أبــو جهــل وأبــو طالــب ومــن

معهمــا وعرفـوا أنهــا مــنهج تغييــر كامــل فــي كــل الحيــاة ونبــذ كامــل لكــل المنــاهج اْلرضــية
والتقاليــد والعقائــد الموروثــة ،والتبــرء ممــا ســوى هللا عــز وجــل ،ولــو كــان اْلمــر مجــرد كلمــة
تقال باللسان فقط ْلسرعوا إليها دون تردد ،أو أنها تعني اّلعتراف بوجود هللا وأنه الخالق

الرازق لقالوهاْ ،لنهـم يؤمنـون بـذلك قبـل رسـالة النبـي  قـال هللا تعـالىُ{ :ق ْـل م ْـن ي ْـرُزُق ُك ْم
ض أمــن يمِلــك الســمع واْلبصــار ومــن ي ْخـ ِـرج الحــي ِمــن المِيـ ِ
ِ
ِ
ـت وُي ْخـ ِـرُج
مــن الســماء واْل ْر ِ ْ ْ ُ
ْ
ْ ُ ُ
ْ
المِيــت ِمــن الحـ ِـي ومـ ْـن ُيــدِب ُر اْل ْمــر فســيُقوُلون هللا فُقـ ْـل أفــَل تتُقــون} (يــونس )31 :وقــال
ِ
ض وم ْـن ِفيهـا ِإ ْن ُك ْنـتُ ْم ت ْعل ُمـون ،سـيُقوُلون هللُِ ،ق ْـل أفـَل تـذك ُرونُ ،ق ْـل
تعالىُ{ :ق ْل لم ِـن اْل ْر ُ
مــن رب الســمو ِ
ات السـ ْـب ِع ورب العـ ْـر ِ
ق الع ِظــيمِ ،ســيُقوُلون هللِ ُقـ ْـل أفــَل تتُقــونُ ،قـ ْـل مـ ْـن ِبيـ ِـدِه
ْ
مل ُك ـ ُ ِ
ِ
ـار عل ْي ـ ِـه ِإ ْن ُك ْن ــتُ ْم ت ْعل ُم ــون ،س ــيُقوُلون هللِ ُق ـ ْـل ف ــأنى
ـوت ُك ــل ش ــيء و ُه ــو ُيجي ـ ُـر وّل ُيج ـ ُ
تُ ْسح ُرون} (المؤمنون )89 - 84 :فعجبا من أناس أبو جهل أعلم منهم بَل إله إّل هللا!.

 -10ضرر جلساء السـوء وخطـرهم علـى اإلنسـان فقـد وقفـوا حـاج از بـين أبـي طالـب وبـين

السعادة اْلبدية وأوقعوه في شر حال وأعظم عذاب ،وقد حض رسول هللا  على اختيار
يس السوِء ،كمث ِـل ص ِ
ِ
ِ
الجليس والصاحب فقال (( :مث ُل اْلجِل ِ
ـاح ِب اْل ِم ْس ِـك
يس الصال ِح واْلجل ِ ْ
و ِكيـ ِـر اْلحــد ِادّ ،ل يعــدمك ِمـ ْـن صـ ِ
ـاح ِب اْل ِم ْسـ ِـك ِإمــا ت ْشــت ِري ِه أ ْو ت ِجـ ُـد ِريحـ ُـه ،و ِكيـ ُـر اْلحــد ِاد
ْ ُ
ِق بدنك أ ْو ث ْوبك أ ْو ت ِج ُد ِم ْن ُه ِريحا خِبيثة ))(.)9
ُي ْحر ُ
ِ
ـول ّللاِ صــلى هللا عليــه وســلم (( :الر ُجـ ُـل علــى ِديـ ِـن خِل ِيلـ ِـه
وعـ ْـن أبــي ُهرْيــرة قــال :قــال رُسـ ُ
ظ ْر أح ُد ُك ْم م ْن ُيخ ِال ُل ))(.)10
فْلي ْن ُ
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 -11تعظــيم المشــركين لمنــاهج آبــائهم وعــاداتهم وتقاليــدهم كمــا قــال هللا فــيهمِ{ :إنــا وجـ ْـدنا

آباءنا على أُمة وِإنا على آث ِارِه ْم ُم ْهت ُدون} (الزخرف.)22 :
 -12أهــل الباطــل طبيعــتهم التقليــد والتبعيــة العميــاء وإلغــاء دور العقــل وطمــس البصــيرة
والبعــد عــن التفكيــر الحــر الصــادق الطليــق ،ولهــذا لــم يحــاوروا رســول هللا ْلنهــم ّل يملكــون
أي أداة للحـ ـوار أو المن ــاظرة ول ــيس عن ــدهم حج ــج ين ــاظرون عليه ــا س ــوى التقلي ــد اْلعم ــى

آلبائهم.

 -13ثقل مخلفات الماضي وتقاليده على كبار السـن ،ولهـذا خشـي أبـو طالـب مـن تعييـر
قريش لو قال ّل إله إّل هللا.

 -14وظيفة الداعي هي فـتح الطريـق أمـام النـاس للهدايـة وتـرغيبهم فيهـا ودّللـتهم عليهـا،
وأما إدخال الناس في الهداية فهذا لم يكـن لرسـول هللا  وهـو أفضـل الخلـق وحبيـب رب

العالمين ،ولـو كـان يملـك مـن هـذا شـيء لمـن بـه علـى عمـه الـذي دافـع عنـه وصـاول مـن

أجله وقد حرص  حرصا شديدا على هدايته ،فهداية التوفيق إلى هللا جل وعَل.

 -15الفرق بين هداية الدّللة واإلرشاد والبيـان التـي أثبتهـا هللا تعـالى للنبـي  فـي قولـه:
{وِإنك لته ِدي ِإلـى ِ
صـراط ُم ْسـت ِقيم} (الشـعراء ،)52 :وبـين هدايـة التوفيـق والتـي نفاهـا عنـه
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء} (القصص.)56 :
ربه{ ...إنك ّل ت ْهدي م ْن أ ْحب ْبت ولكن ّللا ي ْهدي م ْن يش ُ
 -16إذا كــان رســول هللا  وهــو أفضــل مــن وطــئ الثــرى وأظلــت الســماء ..رســول رب

العالمين وسيد المرسلين ّل يملك أن يهدي من أحب وهو عمـه الـذي واسـاه بنفسـه ومالـه،

فكيــف بنظي ـره مــن الخلــق! وكيــف بالــذي يطلــب الهدايــة والنص ـرة والتأييــد واّلســتعانة مــن
ِ
ـك
رســول هللا  بعــد وفاتــه! قــال هللا عــز وجــل فــي كتابــه لنبيــه  قــل لهــمُ{ :قـ ْـل ّل أ ْملـ ُ
ّلسـ ــت ْكث ْر ُت ِمـ ــن الخ ْيـ ـ ِـر}
ِلنْف ِسـ ــي نْفعـ ــا وّل ضـ ـ ا
ـر ِإّل مـ ــا شـ ــاء هللاُ ولـ ـ ْـو ُك ْنـ ـ ُ
ـت أ ْعلـ ـ ُـم الغ ْيـ ــب ْ
ِ
ِ
ـر وّل رشــدا} (الجــن)21 :
ـك ل ُكـ ْـم ضـ ا
(اْلعـراف ،)188 :وقــال جــل وعــَلُ{ :قـ ْـل ِإنــي ّل أ ْملـ ُ
وكي ــف مم ــن يطلبونه ــا مم ــن ه ــو دون رس ــول هللا  فــي المنزل ــة والمكانــة م ــن ربــه ج ــل

وعَل!؟
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 -17لقد قطع هللا جميـع أواصـر الصـلة والحـب بـين أهـل التوحيـد وأهـل اإلشـراك ولـم يبـق
إّل صـلة العقيــدة وربــاط التوحيــد {مــا كــان ِللنِبـ ِـي والـ ِـذين آمُنـوا أ ْن ي ْســت ْغ ِف ُروا ِلْل ُم ْشـ ِـرِكين ولـ ْـو
ِ
ِ
اب اْلج ِحيمِ} (التوبة.)113:
صح ُ
ك ُانوا أُوِلي ُق ْربى م ْن ب ْعد ما تبين ل ُه ْم أن ُه ْم أ ْ
 -18أهمية تلقين المحتضر شهادة أن ّل إله إّل هللا لقول الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم:
(( م ْن كان ِ
آخ ُر كَل ِم ِه ّل ِإله ِإّل ّللاُ دخل اْلجنة ))(.)11
رحلة الطائف:
اشتد أذى قـريش علـى رسـول هللا  بعـد وفـاة عمـه ،فخـرج إلـى الطـائف يـدعوهم إلـى هللا
ويطلب مـنهم أن ينصـروه ويـؤووه حتـى يبلـغ رسـالة ربـه ،فلـم يجـد عنـدهم خيـ ار وّل ناصـ ار،

وآذوه أشــد اْلذى ون ــالوا من ــه م ــالم ينل ــه قوم ــه ،وأقــام بي ــنهم عشـ ـرة أي ــام ّل ي ــدع أح ــدا م ــن
أشرافهم إّل جاءه وكلمـه ،فقـالوا :اخـرج مـن بلـدنا ،وأغـروا بـه سـفهاءهم ،فوقفـوا لـه صـفين،

وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه ،فانصرف منهم مغموما محزونا(.)12
عــن ابـ ِـن ِشــهاب قــال حــدثِني عــروة أن ع ِائشــة ر ِ
ضــي ّللاُ ع ْنهــا زْوج النِبـ ِـي  حدث ْتـ ُـه أنهــا
ُْ ُ
ْ
ِ
ِ ِ
ُحـد؟ قـال (( :لق ْـد
قال ْت للنب ِي صلى هللا عليه وسلم :ه ْل أتى عل ْيك ي ْوم كان أشد م ْـن ي ْـو ِم أ ُ
ِ
ل ِقيت ِمن قو ِم ِك ما ل ِقيت ،وكان أشد ما ل ِق ِ
ض ُت نْف ِسي على ْاب ِن
يت م ْن ُه ْم ي ْوم اْلعقبة ِإ ْذ عر ْ
ُ
ُ
ُ ْ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ـت وأنـا م ْه ُمـوم علـى و ْج ِهـي فل ْـم
ع ْبد ياليل ْب ِن ع ْبد ُكـَلل فل ْـم ُي ِج ْبنـي ِإلـى مـا أرْد ُت ،ف ْانطلْق ُ
أســت ِفق ِإّل وأنــا ِبقــرِن الثع ِالـ ِ
ـت ْأر ِســي فـِإذا أنــا ِبســحابة قـ ْـد أظل ْتِنــي فنظـ ْـر ُت فـِإذا ِفيهـا
ـب فرف ْعـ ُ
ْ
ْ ْ
ِ
يل فناد ِاني فقالِ :إن ّللا ق ْـد س ِـمع ق ْـول ق ْو ِمـك لـك ومـا ردوا عل ْيـك وق ْـد بعـث ِإل ْيـك ملـك
ج ْب ِر ُ
ال ِلتأ ِ ِ
يهم ،فناد ِاني مل ُك اْل ِجب ِ
اْل ِجب ِ
ِِ
ال فسلم علي ثُم قال :يا ُمحم ُد فقال :ذِلـك
ْمرهُ بما ش ْئت ف ْ
ُ
طِبــق علـ ْـي ِه ُم اْل ْخشــب ْي ِن فقــال النِبــي صــلى هللا عليــه وســلم :بـ ْـل
ِفيمــا ِش ـ ْئت ِإ ْن ِش ـ ْئت أ ْن أُ ْ
ِ
ك ِب ِه ش ْيئا ))(.)13
صَلِب ِه ْم م ْن ي ْعُب ُد ّللا و ْحدهُ ّل ُي ْش ِر ُ
أ ْر ُجو أ ْن ُي ْخ ِرج ّللاُ م ْن أ ْ
الدروس والعظات:

 -1اهتمــام عائشــة رضــي هللا عنهــا بحــال رســول هللا  ومــا عانــاه مــن الــبَلء والتع ــب
والمحن في تبليغ الدعوة.
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 -2لقــد اعتبــر النبــي  أن المحــن والفــتن التــي تنــزل بالــداعي أثنــاء تبليــغ دعوتــه أعظــم
وأشد من القتال واإلصابات والجراح وقتل اْلقارب في ميادين الجهاد.

 -3إن ديــن اإلســَلم ّل يتعلــق بقــوم وّل بــوطن بعينــه ،فقــد رحــل رســول هللا  عــن أحــب
البقاع إليه وهي مكة إلى الطائف من أجل البحث عن محضن جديـد لدعوتـه حيـث ردهـا

أهل مكة.

 -4فــي رحلــة الرســول  الــى الطــائف بيــان أن المســلم الــداعي ّل ينبغــي لــه الركــود فــي
بقعة بعينها ،سواء كانت البقعة فاضلة أو غير فاضـلة إن لـم يسـتطع أن يبلـغ دينـه ويقـوم

بدعوتــه ،وّل ينبغــي أن يتعــذر بفضــل المكــان وش ـرفه (( فــإن البقــاع ّل تقــدس أحــدا إنمــا

يقدس اإلنسان عمله )).

 -5بــين رســول هللا  فــي قولــه (( :إذ عرضــت نفســي )) ...أن الــداعي مهمــا كــان معــه
مــن الحــق والخيــر ،ومهمــا كانــت منزلتــه وفضــله ،ومهمــا ارتفــع قــدره وعظــم إيمانــه ،ومهمــا
كــان صــَلحه وعلــو مكانتــه ،فهــو المســؤول عــن دعوتــه وعــرض مــا لديــه مــن الخيــر علــى

الناس وطلب من ينصره ويؤازره ويأويه ،فَل ينتظر الناس أن يقـدموا عليـه أو يفتشـوا عمـا

لديه.

 -6تأمل قبح الرد الذي واجه به أهل الطائف رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم ،أفيسـتكثر
أذى وشدة وعنف صب على أحد من المخلصين بعـده! إن كثيـ ار مـن اْلخيـار الطيبـين ّل

م ــانع عن ــده م ــن القي ــام ب ــأمر ال ــدعوة إذا ت ــوفر البي ــت الفس ــيح والمرك ــب المـ ـريح والزوج ــة

الصالحة!!

 -7تصور ذلك الجهد الذي بذله رسـول هللا  فـي دعوتـه ،وذلـك التعـب الـذي لحقـه فقـد
جــرى مهمومــا علــى وجهــه بعــد ذلــك الــرد القبــيح فلــم يســتفق إّل بقــرن الثعالــب القريــب مــن

مسجد الخيف فـي منـى( ،)14أي أنـه جـرى علـى قدميـه الشـريفتين ق اربـة مائـة كيلـو متـر،

لم ي ِع نفسه من شدة الهم لدينه إّل بعد تلك المسافة الطويلة.

 -8غيرة الجبار القهار عز وجل على خليله وحبيبـه ونبيـه  حيـث أرسـل إليـه المَلئكـة

لمواساته في مصابه.
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 -9رغم شدة المصاب وعظم اْلذى ،الذي نزل برسول هللا  وعلى الرغم من شدة الهـم
والحــزن الــذي بلــغ بــه مــن جـراء عنــت قـريش ومَلحقــتهم لــه ،وقيــامهم باضــطهاد أصــحابه

وتعذيبهم ،إّل أنه لم يتشف بهم ويطلب من ربه إيقاع العذاب العـام علـيهم ،بـل طلـب مـن

ربه جل وعَل أن يستأني بهم.

لق ــد علمن ــا رس ــول هللا  ف ــي ه ــذا الح ــدث البع ــد ع ــن حظ ــوظ ال ــنفس ورغباته ــا ،ومحب ــة

اّلنتصار لها ،وعدم اليأس من هداية الناس مهما كان بعدهم عن الحق والخير.
ِ
صـَلِب ِه ْم م ْـن ي ْعُب ُـد ّللا
 -10هللا أكبر ما أعظم هـذا اْلمـل (( ب ْـل أ ْر ُجـو أ ْن ُي ْخ ِـرج ّللاُ م ْـن أ ْ
ك ِب ِه ش ْيئا )) أي بعد عن العجلة وأي صبر ينبغي أن يتحلى به الداعي إلى
و ْحدهُ ّل ُي ْش ِر ُ
هللا تعــالى بعــد ذلــك ،إنــه انتظــار مــا فــي اْلصــَلب ليعبــدوا هللا ّل يشــركون بــه شــيئا ،ومــا

أكثر الذين يستبطئون النتائج ،ويستعجلون حسناتهم في حياتهم الدنيا.

 -11إن اله ــم ك ــل اله ــم ه ــو ف ــي تحقي ــق عبودي ــة هللا تع ــالى وح ــده ّل شـ ـريك ل ــه ،ل ــيس
للمخلصين هدف آخر من متاع الدنيا الزائل وعرضها الفاني.
اإلسراء والمعراج:

كــان اإلسـراء والمعـراج مواســاة مــن هللا تعــالى لنبيــه  حينمــا لقــي مــن قومــه مــا لقــي مــن
اْلذى والعنت بعد وفاة عمه أبي طالب ،فأسري بجسده وروحه إلى بيت المقدس ثم عـرج
به إلى السموات العلى حتى سمع صريف اْلقَلم.

لقد وردت روايات كثيرة في اإلسراء والمعراج وسأقتصر على أصحها وأجمعها:
ِ
ِ
ِ
ـت ِبـاْلُبر ِ
ع ْـن أن ِ
ض ط ِويـل فـ ْـوق
ـس ْب ِـن مالــك أن رُسـول ّللا  قـال (( :أُتيـ ُ
اق و ُهـو دابــة أ ْبـي ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ـت ب ْيـت اْلمْق ِـد ِ
س
اْلحم ِار وُدون اْلب ْغ ِل يض ُع حافرهُ ع ْنـد ُم ْنتهـى ط ْرِفـه قـال :فرِك ْبتُ ُـه حتـى أت ْي ُ
طتُ ُه ِباْلحْلق ِة الِتي ي ْرِب ُ ِ ِ ِ
ـت اْلم ْس ِـجد فصـل ْي ُت ِفي ِـه رْكعت ْـي ِن،
قال :فرب ْ
اء قـال :ثُـم دخْل ُ
ط به اْل ْنبي ُ
ِ
ِ ِ
ـاخت ْر ُت اللـبن فقـال
يل عل ْيه السَلم ِبِإناء ِم ْـن خ ْمـر وِإنـاء ِم ْـن لـبن ف ْ
ثُم خر ْج ُت فجاءني ج ْب ِر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يل ف ِقيل:
اخت ْرت اْل ِف ْ
يل صلى هللا عليه وسلمْ :
استْفتح ج ْب ِر ُ
ج ْب ِر ُ
طرة ثُم عرج بنا إلى السماء ف ْ
ِ
يلِ ،قيل :وم ْن معك؟ قالُ :محمدِ ،قيل :وق ْد ُب ِعث ِإل ْي ِـه؟ قـال :ق ْـد ُب ِعـث
م ْن أ ْنت؟ قال :ج ْب ِر ُ
ِإليـ ِـه ،فُفـِـتح لنــا فـِإذا أنــا ِبــآدم فرحــب ِبــي ودعــا ِلــي ِبخيــر ،ثُــم عــرج ِبنــا ِإلــى الســم ِ
اء الثاِنيـ ِـة
ْ
ْ
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ِ
ِ
ِ
ِ
يلِ ،قيل :وم ْـن معـك؟ قـالُ :محمـد،
يل عل ْيه السَلم فقيل :م ْن أ ْنت؟ قال :ج ْب ِر ُ
استْفتح ج ْب ِر ُ
فْ
ِقيل :وق ْد ُب ِعث ِإل ْي ِـه؟ قـال :ق ْـد ُب ِعـث ِإل ْي ِـه ،فُف ِـتح لنـا فـِإذا أنـا ِب ْـابن ِي اْلخال ِـة ِعيسـى ْاب ِـن مـ ْريم
ويحيــى بـ ِـن زك ِريــاء صــلوات ّللاِ علي ِهمــا فرحبــا ودعــوا ِلــي ِبخيــر ،ثُــم عــرج ِبــي ِإلــى الســم ِ
اء
ُ
ْ
ْ
ْ ْ
ِِ
ِ
يل ف ِقيل :م ْن أ ْنت؟ قالِ :ج ْب ِري ُـلِ ،قيـل :وم ْـن معـك ،قـالُ :محمـد صـلى
استْفتح ج ْب ِر ُ
الثالثة ف ْ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وسـف ِ إذا
هللا عليه وسلم ،قيل :وق ْد ُبعث إل ْيه؟ قال :ق ْد ُبعـث إل ْيـه ،فُفـتح لنـا فـإذا أنـا بُي ُ
طر اْلحسـ ِـن فرحــب ودعــا ِلــي ِبخيــر ،ثُــم عــرج ِبنــا ِإلــى الســم ِ
الرِبعـ ِـة
اء ا
ُع ِطــي ش ـ ْ
ُهــو قـ ْـد أ ْ
ْ
ُْ
ِ
يل عل ْي ِه السَلم ِقيـل :م ْـن هـذا؟ قـالِ :ج ْب ِري ُـلِ ،قيـل :وم ْـن معـك؟ قـالُ :محمـد،
استْفتح ج ْب ِر ُ
فْ
قال :وق ْد ُب ِعث ِإل ْي ِه؟ قال :ق ْد ُب ِعـث ِإل ْي ِـه ،فُف ِـتح لنـا فـِإذا أنـا ِبـِإ ْد ِريس فرحـب ودعـا ِلـي ِبخ ْيـر
اء اْلخ ِ
قــال ّللا عــز وجــل{ :ورفعنــاه مكانــا عِلًّيــا} (مـريم ،)57 :ثُــم عــرج ِبنــا ِإلــى الســم ِ
امسـ ِـة
ْ ُ
ُ
اســتْفتح ِج ْب ِريـ ُـل ِقيــل :مـ ْـن هــذا؟ قــالِ :ج ْب ِريـ ُـلِ ،قيــل :ومـ ْـن معــك؟ قــالُ :محمــدِ ،قيــل :وقـ ْـد
فْ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ـارون  فرحــب ودعــا ِلــي ِبخ ْيــر ،ثُــم
ُبعــث إل ْيــه؟ قــال :قـ ْـد ُبعــث إل ْيــه ،فُفــتح لنــا فـإذا أنــا بهـ ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اسـتْفتح ِج ْب ِري ُـل عل ْي ِـه السـَلم ِقيـل :م ْـن هـذا؟ قـالِ :ج ْب ِري ُـل،
عرج بنـا إلـى السـماء السادسـة ف ْ
ِقيل :وم ْن معك؟ قالُ :محمدِ ،قيـل :وق ْـد ُب ِعـث ِإل ْي ِـه؟ قـال :ق ْـد ُب ِعـث ِإل ْي ِـه ،فُف ِـتح لنـا فـِإذا أنـا
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اســتْفتح ِج ْب ِريـ ُـل ف ِقيــل:
ب ُموســى  فرحــب ودعــا لــي بخ ْيــر ،ثُــم عــرج إلــى الســماء الســابعة ف ْ
ِ
يلِ ،قيل :وم ْن معك؟ قال ُمحمد صلى هللا عليه وسلمِ ،قيـل :وق ْـد ُب ِعـث
م ْن هذا؟ قال :ج ْب ِر ُ
ِإلي ِه؟ قال :قد ب ِعـث ِإلي ِـه ،فُف ِـتح لنـا فـِإذا أنـا ِبـِإبر ِ
اهيم  مس ِـندا ظهـره ِإلـى اْلبي ِ
ـت اْلم ْعم ِ
ـور،
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ُ
ْ ُ
ُْ
ُ
وِإذا ه ــو ي ْدخُل ــه ُك ــل ي ــوم س ــبعون أْل ــف مل ــك ّل يع ــودون ِإلي ـ ِـه ،ثُــم ذه ــب ِب ــي ِإل ــى ِ
الس ـ ْـد ِرة
ُ ُ
ُ ُ
ُ
ْ
ُْ
ْ
ان اْل ِفيلـ ِـة وِإذا ثمرهــا كــاْل ِق ِ
اْلم ْنتهــى وِإذا ورُقهــا كــآذ ِ
َلل قــال :فلمــا غ ِشــيها ِمـ ْـن أ ْمـ ِـر ّللاِ مــا
ُ
ُ
ِ
ِ
غ ِشــي تغيــر ْت ،فمــا أحــد ِمـ ْـن خْلـ ِ
يع أ ْن ي ْنعتهــا ِمـ ْـن ُح ْسـِـنها ،فــأ ْوحى ّللاُ ِإلــي مـا
ـق ّللا ي ْســتط ُ
ِ
ِ
ـت ِإلــى ُموســى  فقــال :مــا
أ ْوحــى ففــرض علــي خ ْمســين صــَلة فــي ُكـ ِـل يـ ْـوم ولْيلــة ،فن ْزلـ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
اسـأْل ُه الت ْخ ِفيـف فـِإن
فرض ربك على أُمتك؟ ُقْل ُت :خ ْمسـين صـَلة ،قـالْ :ارج ْـع إلـى رِبـك ف ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت:
ـت ِإلـى رِبـي فُقْل ُ
أُمتك ّل ُيطيُقون ذلك ،فِإني ق ْد بل ْو ُت بني ِإ ْسرائيل وخب ْرتُ ُه ْم قال :فرج ْع ُ
ِ
ِ
ِ
ـت :حـط عِنـي خ ْمسـا
ـت ِإلـى ُموسـى فُقْل ُ
ـف علـى أُمتـي فحـط عنـي خ ْمسـا ،فرج ْع ُ
يا ر ِب خف ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اسأْل ُه الت ْخ ِفيف قال :فل ْم أزْل
قال :إن أُمتك ّل ُيطيُقون ذلك ف ْارج ْع إلى رِبك ف ْ
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ِ
ِ
ِ
ـس
أ ْرج ُع ب ْين رِبي تبارك وتعـالى وب ْـين ُموسـى عل ْيـه السـَلم حتـى قـال :يـا ُمحم ُـد إن ُهـن خ ْم ُ
صــلوات ُكــل يـ ْـوم ولْيلــةِ ،ل ُكـ ِـل صــَلة ع ْشــر فــذِلك خ ْم ُســون صــَلة ،ومـ ْـن هــم ِبحســنة فلـ ْـم
ي ْعمْلهــا ُكِتبـ ْـت لـ ُـه حســنة فـِإ ْن ع ِملهــا ُكِتبـ ْـت لـ ُـه ع ْشــرا ،ومـ ْـن هــم ِبسـِـيئة فلـ ْـم ي ْعمْلهــا لـ ْـم تُ ْكتـ ْـب
ِ
ِ
ِ
ـت ِإلــى ُموســى  فأ ْخب ْرتُـ ُـه
ـت حتــى ْانته ْيـ ُ
شـ ْـيئا ف ـِإ ْن عملهــا ُكتبـ ْـت سـ ِـيئة واحــدة قــال :فن ْزلـ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ـت :قـ ْـد
ـول ّللا صــلى هللا عليــه وســلم :فُقْلـ ُ
اســأْل ُه الت ْخفيــف فقــال رُسـ ُ
فقــالْ :ارجـ ْـع إلــى رِبــك ف ْ
ِ
است ْحي ْي ُت ِم ْن ُه ))(.)15
رج ْع ُت إلى رِبي حتى ْ
ـس بـ ِـن م ِالــك قــال :كــان أبــو ذر يحـ ِـد ُث أن رســول ّللاِ  قــالُ (( :فـ ِـرج عــن سـْق ِ
ف
ْ
وعـ ْـن أنـ ِ ْ
ُ
ُ
ُ
بيِتـي وأنــا ِبمكــة فنــزل ِجب ِريــل  ففــرج صـ ْـد ِري ثُــم غســله ِبمـ ِ
ـاء زْمــزم ،ثُــم جــاء ِبط ْســت ِمـ ْـن
ُ
ْ
ْ ُ
طبق ـ ُه ،ثُــم أخــذ ِبيـ ِـدي فعــرج ِبــي ِإلــى
ذهــب ُم ْمتِلــئ ِح ْكمــة وِإيمانــا فأ ْفرغـ ُـه ِفــي صـ ْـد ِري ثُــم أ ْ
ِن الســم ِ
اء الــد ْنيا فلمــا ِج ْئــت ِإلــى الســم ِ
الســم ِ
اء الــد ْنيا قــال ِج ْب ِريــل ِلخــازِ
اء :ا ْفــت ْح ،قــال :مـ ْـن
ُ
ُ
ِ
يل ،قال :ه ْل معك أحد؟ قال :نع ْـم م ِعـي ُمحمـد صـلى هللا عليـه وسـلم،
هذا؟ قال :هذا ج ْب ِر ُ
فقــال :أُرِســل ِإليـ ِـه؟ قــال :نعــم ،فلمــا فــتح علونــا الســماء الــدنيا ،فـِإذا رجــل ق ِ
اعــد علــى ي ِم ِينـ ِـه
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ـاره أسـ ِـودة ِإذا نظــر ِقبــل ي ِم ِينـ ِـه ضـ ِـحك وِإذا نظــر ِقبــل يس ـ ِِ
ِ
ِ
اره بكــى فقــال:
أ ْســودة وعلــى يسـ ِ ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اّلب ِن الصال ِح ُقْل ُت ل ِج ْب ِريل :م ْـن هـذا؟ قـال :هـذا آد ُم وهـذه اْل ْس ِـودةُ
م ْرحبا ِبالنِب ِي الصال ِح و ْ
عن ي ِم ِين ِه وِشم ِال ِه نسم بِن ِ
يه فأ ْه ُـل اْلي ِم ِ
ـين ِم ْـن ُه ْم أ ْه ُـل اْلجن ِـة واْل ْس ِـودةُ الِتـي ع ْـن ِشـم ِال ِه أ ْه ُـل
ْ
ُ
الن ِار ،فِإذا نظر عن ي ِم ِين ِه ض ِحك وِإذا نظر ِقبل ِشم ِال ِه بكـى ،حتـى عـرج ِبـي ِإلـى السـم ِ
اء
ْ
الث ِاني ِة فقال ِلخ ِازِنها :ا ْفت ْح ،فقال ل ُه خ ِازِنها ِم ْثل ما قـال اْلو ُل ،ففـتح قـال أنـس :فـذكر أن ُـه
ِ
ِ
ِ
ات ّللاِ عل ْي ِه ْم ،ول ْـم ُي ْثِب ْـت
وجد في السموات آدم ،وِإ ْد ِريس ،و ُموسى ،و ِعيسى ،وِإ ْبراهيم صلو ُ
اء الـدنيا وِإبـر ِ
اهيم ِفـي السـم ِ
ـازُلهم غيـر أنـه ذكـر أنـه وجـد آدم ِفـي السـم ِ
اء الس ِادس ِـة
ُ
ُ
ْ ْ
ك ْيف من ِ ُ ْ ْ
ِ
يل ِبالنِب ِي ِ بـِإ ْد ِريس قـال :م ْرحبـا ِبـالنِب ِي الص ِـال ِح واْل ِل الص ِـال ِح،
قال أنس :فلما مر ج ْب ِر ُ
ِ
ـس ،ثُـم مـرْر ُت ِب ُموسـى فقـال :م ْرحبـا ِبـالنِب ِي الص ِـال ِح واْل ِل
فُقْل ُت :م ْـن هـذا؟ قـال :هـذا إ ْد ِري ُ
الص ِال ِحُ ،قْل ُت :م ْن هذا؟ قال :هذا ُموسى ،ثُـم مـرْر ُت ِب ِعيسـى فقـال :م ْرحبـا ِبـاْل ِل الص ِـال ِح
والنِب ِي الص ِال ِحُ ،قْلت :من هذا؟ قال :هـذا ِعيسـى ،ثُـم مـررت ِبـِإبر ِ
اهيم فقـال :م ْرحبـا ِبـالنِب ِي
ُ ْ
ُْ ْ
ِ ِ
ِ
الص ِال ِح و ْ ِ
يم .)) 
اّلبن الصال ِحُ ،قْل ُت :م ْن هذا؟ قال :هذا إ ْبراه ُ
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ـاري كانــا يُقـو ِ
قــال ْابـ ُـن ِشــهاب فــأ ْخبرِني ْابـ ُـن حـ ْـزم أن ْابــن عبــاس وأبــا حبــة اْل ْنصـ ِ
ّلن :قــال
النِبــي صــلى هللا عليــه وســلم (( :ثُ ـم ُعـ ِـرج ِبــي حتــى ظهـ ْـر ُت ِل ُم ْســتوى أ ْســم ُع ِفيـ ِـه صـ ِـريف
اْل ْقَل ِم )).
ـس ْبـ ُـن م ِالــك قــال النِبــي صــلى هللا عليــه وســلم (( :ففــرض ّللاُ عــز وجــل
قــال ْابـ ُـن حـ ْـزم وأنـ ُ
على أُمِتي خ ْم ِسين صَلة فرج ْع ُت ِبذِلك حتى مرْر ُت على ُموسـى فقـال :مـا فـرض ّللاُ لـك
ِ
ِ
ِ
ـت :فـرض خم ِسـين صـَلة قـال :ف ْ ِ ِ
ـق ذِلـك،
على أُمتك؟ ُقْل ُ
ـارج ْع إلـى رِبـك فـإن أُمتـك ّل تُطي ُ
ْ
طرها فقــال :ر ِ
اجـ ْـع ربــك فـِإن
ـت :وضــع شـ ْ
ـت فوضــع شـ ْ
ـت ِإلــى ُموســى ُقْلـ ُ
طرها ،فرج ْعـ ُ
فراج ْعـ ُ
ِ
ـت ِإل ْي ِـه فقـالْ :ارِج ْـع ِإلـى رِبـك فـِإن أُمتـك ّل
ـت فوضـع شـ ْ
طرها ،فرج ْع ُ
يق فراج ْع ُ
أُمتك ّل تُط ُ
ِ
تُ ِطيـ ِ
ـت ِإلــى
ـق ذلــك فراج ْعتُـ ُـه فقــال :هــي خ ْمــس وِهــي خ ْم ُســون ّل ُيبــد ُل اْلقـ ْـو ُل لــدي ،فرج ْعـ ُ
ُ
موســى فقــال :ر ِ
اســت ْحي ْي ُت ِمـ ْـن رِبــي ،ثُــم ْانطلــق ِبــي حتــى ْانتهــى ِبــي ِإلــى
اجـ ْـع ربــك فُقْلـ ُ
ـتْ :
ُ
ِس ْدرِة اْل ُم ْنتهى وغ ِشيها أْلوان ّل أ ْد ِري ما ِهي ،ثُم أ ُْد ِخْل ُت اْلجنة فِإذا ِفيهـا حباِي ُـل الل ْؤُل ِـؤ وِإذا
تُرُابها اْل ِم ْس ُك ))(.)16
ِ
ـول ّللاِ صــلى هللا عليــه وســلم (( :لقـ ْـد أرْيتُِنــي ِفــي اْل ِح ْجـ ِـر
وعـ ْـن أبــي ُهرْيــرة قــال :قــال رُسـ ُ
وُقريش تسأُلِني عن مسراي ،فسأل ْتِني عـن أ ْشـياء ِمـن بي ِ
ـت اْلمْق ِـد ِ
ـت ُك ْربـة
ْ
س ل ْـم أُ ْثِب ْتهـا ف ُك ِرْب ُ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ظـ ُـر ِإل ْيـ ِـه مــا ي ْســأُلوِني عـ ْـن شــيء ِإّل أ ْنبـأْتُ ُه ْم ِبـ ِـه،
ـت ِم ْثلـ ُـه قــط قــال :فرفعـ ُـه ّللاُ ِلــي أ ْن ُ
مــا ُك ِرْبـ ُ
ْ
ـاء ،فـِإذا موسـى ق ِ
وق ْد أريتُِني ِفي جماعـة ِمـن اْل ْنِبي ِ
ـائم ُيص ِـلي فـِإذا ر ُجـل ض ْـرب ج ْعـد كأن ُـه
ْ
ُ
ـال شــنوءة ،وِإذا ِعيســى ابــن مــريم عليـ ِـه الســَلم قـ ِ
ِ
ـائم ُيصـِـلي أ ْقــر ُب النـ ِ
ـاس ِبـ ِـه شــبها
مـ ْـن ِرجـ ِ ُ
ْ
ُْ ْ
ِ ِ
ِ
ـاس ِب ِـه صـ ِ
اهيم عل ْي ِه السَلم ق ِائم ُيصِلي أ ْشب ُه الن ِ
احُب ُك ْم -
ُع ْروةُ ْب ُن م ْس ُعود الثقفي ،وِإذا إ ْبر ُ
يعِني نْفسه  ،-فحان ِت الصَلة فأممتُهم ،فلما فرْغت ِمـن الص ِ
ـَلة قـال ق ِائـل :يـا ُمحم ُـد هـذا
ُ
ُ
ْ
ُ ْ ُْ
م ِالك ص ِ
اح ُب الن ِار فسِل ْم عل ْي ِه ،فاْلتفت ِإل ْي ِه فبدأِني ِبالسَل ِم ))(.)17
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ـول (( :لمــا كــذب ْتِني
وعــن جــابر بــن ع ْبــدّللا رضــي ّللاُ ع ْن ُهمــا أنـ ُـه ســمع رُســول ّللا  يُقـ ُ
ُقــريش ُقمــت ِفــي اْل ِحجـ ِـر فجــَل ّللا ِلــي بيــت اْلمْقـ ِـد ِ ِ
ظـ ُـر
ُخِبـ ُـرُه ْم عـ ْـن آي ِاتـ ِـه وأنــا أ ْن ُ
ـت أ ْ
س فطفْقـ ُ
ْ ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ِإل ْي ِه ))(.)18
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ـول ّللاِ صـلى هللا عليـه
روى اإلمام أحمد بسـند رجالـه ثقـات ع ِـن ْاب ِـن عبـاس قـال :قـال رُس ُ
ِ
صب ْح ُت ِبمكة ف ِظ ْع ُت ِبأ ْم ِري وعرْف ُت أن النـاس ُمك ِـذِبي
ُس ِري بي وأ ْ
وسلم (( :لما كان لْيل ُة أ ْ
فقعـ ــد ُم ْعتـ ـ ِـزّل ح ِزينـ ــا قـ ــال :فمـ ــر عـ ـ ُـدو ّللاِ أُبـ ــو ج ْهـ ــل فجـ ــاء حتـ ــى جلـ ــس ِإل ْيـ ـ ِـه فقـ ــال لـ ـ ُـه
ِ
ِ
ِ
ِ
ُس ِـري
كاْل ُم ْست ْه ِزت :ه ْل كان م ْن ش ْـيء؟ فقـال رُس ُ
ـول ّللا  نع ْـم ،قـال :مـا ُهـو؟ قـال :إن ُـه أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
صـب ْحت ب ْـين ظ ْهران ْينـا؟ قـال:
بي اللْيلة ،قال :إلى أ ْين؟ قال :إلـى ب ْيـت اْلمْقـدس ،قـال :ثُـم أ ْ
نع ْم ،قال :فل ْم ُي ِر أن ُه ُيك ِذُب ُـه مخافـة أ ْن ي ْجحـدهُ اْلح ِـديث ِإذا دعـا ق ْوم ُـه ِإل ْي ِـه قـال :أ أرْيـت ِإ ْن
ِ
ِ
ـول ّللاِ صـلى هللا عليـه وسـلم :نع ْـم ،فقـال :هيـا
دع ْو ُت ق ْومك تُحدثُ ُه ْم ما حد ْثتني؟ فقـال رُس ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـاءوا حتـى جل ُسـوا ِإل ْي ِهمـا قـال:
م ْعشر بني ك ْعب ْبن ُلـؤي قـال :ف ْانتفض ْـت إل ْيـه اْلمجـال ُس وج ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ُسـ ِـري ِبــي اللْيلــة
حــد ْث ق ْومــك بمــا حــد ْثتني ،فقــال رُسـ ُ
ـول ّللا صــلى هللا عليــه وســلم :إنــي أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
صب ْحت ب ْين ظ ْهران ْينا؟ قال :نع ْم ،قـال:
قاُلوا :إلى أ ْين؟ ُقْل ُت :إلى ب ْيت اْلمْقدس ،قاُلوا :ثُم أ ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
يع
فم ْن ب ْي ِن ُمصفق ،و ِم ْن ب ْي ِن واضع يدهُ على ْأرسه ُمتعجبا لْلكذب زعم قـاُلوا :وه ْـل ت ْسـتط ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـول
أ ْن ت ْنعــت لنــا اْلم ْســجد؟ وِفــي اْلقـ ْـو ِم مـ ْـن قـ ْـد ســافر إلــى ذلــك اْلبلــد و أرى اْلم ْســجد فقــال رُسـ ُ
ّللاِ صلى هللا عليه وسلم :فـذهبت أنعـت ،فمـا ِ ْزلـت أنعـت حتـى اْلتـبس علـي بعـض النع ِ
ـت
ُ ْ ُ
ُْ ْ ُ
ْ ُ
ْ
ِِ
ظــر حتــى و ِ
ِ
ِ
ظـ ُـر
ضــع ُدون د ِار ِعقــال أ ْو ُعقْيــل ،فنعتـ ُـه وأنــا أ ْن ُ
قــال :فجــيء باْلم ْســجد وأنــا أ ْن ُ ُ
ُ
ـت فـ ّللاِ لقـ ْد أصــاب
ِإل ْيـ ِـه قــال :وكــان مــع هــذا ن ْعــت لـ ْـم أ ْحف ْ
ظـ ُـه قــال :فقــال اْلقـ ْـوُم :أمــا الن ْعـ ُ
))(.)19
الدروس والعظات:

 -1لقـد شــق صــدر رســول هللا  أكثــر مــن مـرة :مـرة فــي طفولتــه ّلســتخراج العلقــة وحــظ
الشيطان منه ،ومرة أخرى لتهيئته للتلقي الحاصل في هـذه الليلـة العظيمـة بعـدما أفـرغ فـي
صدره اإليمان والحكمة.

قال ابن حجر عن شق صدره صلى هللا عليه وسلم (( :اْلول أخرج منه علقـة فقـال :هـذا

حــظ الشــيطان منــك ،وكــان هــذا فــي زمــن الطفولــة فنشــأ علــى أكمــل اْلحـوال مــن العصــمة
من الشيطان ،ثم وقع شق الصدر عند إرادة البعث زيادة في إكرامه ِليتلقى مـا يـوحى إليـه
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بقلــب قــوي فــي أكمــل اْلح ـوال مــن التطهــر ،ثــم وقــع شــق الصــدر عنــد إرادة العــروج إلــى

السماء ليتأهب للمناجاة ))(.)20

 -2بركــة مــاء زمــزم وفضــله ولهــذا جــاء عــن رســول هللا  فــي مــاء زمــزم .بأنــه (( طعــام

طعم ))( (( )21وشفاء سقم ))( (( ،)22ماء زمزم لما شرب له ))(.)23

 -3اإلسراء والمعراج معجزة ودّللة من دّلئل نبوته صلى هللا عليه وسلم.

 -4أهمية بيت المقدس وارتباطه بأهل التوحيد وأهل اإلسَلم على مدار التاريخ ،فللتوحيـد
بني ومن أجل التوحيد أنشئ.

 -5اّلرتبــاط الوثيــق بــين المســجدين :المســجد اْلقصــى أولــى القبلتــين ومســرى رســول هللا

 ومصلى اْلنبياء عليهم السَلم ،والمسجد الحرام أول بيت وضع للنـاس :قبلـة المسـلمين

وإليها حجهم ،وفيه بيان ما يجب على المسلم من المحافظة على تلك البقاع الطاهرة.

 -6صــَلة رســول هللا  باْلنبيــاء دّللــة علــى علــو منزلتــه وكمــال فضــله ،وختــام رســالته
لجميع الرساّلت وأن شريعته آخر الشرائع وناسخة مـا قبلهـا ،وأن ديـن اْلنبيـاء واحـد وهـو

ِ
ـاء ِإ ْخـوة
التوحيد ،وإن اختلفت شرائعهم كما قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم (( :اْل ْنبي ُ
ِم ْن عَلت وأُمهاتُهم شتى وِد ُينهم و ِ
احد ))(.)24
ُْ
ُْ
كما أن فيها تأكيدا ْلواصر القربى بين اْلنبيـاء كافـة ،وأن الرسـول  أرسـل لتتمـة البنـاء
الذي بدأوه سابقا ،عن أبي هريرة أن رسول هللا  قال (( :مثِلـي ومثـل اْل ْنِبي ِ
ـاء ِم ْـن قْبِلـي
ُ
كمث ِل رجـل ابتنـى بيوتـا فأحسـنها وأجملهـا وأ ْكملهـا ِإّل مو ِ
ضـع لِبنـة ِم ْـن زِاويـة ِم ْـن زواياهـا،
ُ ْ
ْ
ْ
ُُ
ْ
اهنـا لِبنـة في ِـتم ُب ْني ُانـك فقـال
اس ي ُ
طوُفون وُي ْع ِجُب ُه ُم اْلُب ْني ُ
ـان فيُقوُلـون :أّل وض ْـعت ه ُ
فجعل الن ُ
ُمحمد صلى هللا عليه وسلم :ف ُك ْن ُت أنا اللِبنة ))(.)25
 -7قــول جبريــل عليــه الســَلم للنبــي صــلى هللا عليــه وســلم (( :اختــرت الفطـرة )) بيــان أن
اإلســَلم هــو ديــن الفطـرة ،وهــو الحنيفيــة الســمحة المنســجم مــع طبيعــة اإلنســان وقــد وضــع
عن أهله اْلغَلل والشدائد والمصاعب التي كانت على من قبلهم كما قال تعـالى{ :ال ِـذين

يتِبعــون الرســول النِبــي ْاْل ُِمــي الـ ِـذي ي ِجدونــه م ْكتُوبــا ِع ْنــدهم ِفــي التــورِاة و ِْ
اْل ْن ِجيـ ِـل ي ـ ْأ ُم ُرُه ْم
ُ ُ
ُ
ْ
ُْ
ُ
وف وينهــاهم عـ ِـن اْلمنكـ ِـر وي ِحــل لهــم الطِيبـ ِ
ِبــاْلمعر ِ
ـات وُيحـ ِـرُم علـ ْـي ِه ُم اْلخب ِائــث ويضـ ُـع عـ ْـن ُه ْم
ُْ
ُ
ُْ
ْ ُْ
ُُ
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ِ
صرُه ْم و ْاْل ْغَلل الِتي كان ْـت عل ْـي ِه ْم فال ِـذين آمُنـوا ِب ِـه وعـزُروهُ ونص ُـروهُ واتب ُعـوا النـور ال ِـذي
إْ
أُْنـ ِـزل معـ ُـه أُولِئــك ُهـ ُـم اْل ُمْفِل ُحــون} (اْلع ـراف ،)157:وحــين نــرى انح ارفــا وخروجــا عــن هــذا

الدين فهذا دّللة على فساد الفطرة ،فالفطرة تشبه اللبن لكونه على طبيعته لم يتغير ،وأمـا

الخمر فناتج من تغير كيماوي من العنب أو التمر أو غيره من عناصر الخمر.

 -8استفتاح جبريل عليه السَلم عند كل سماء وإفصاحه عن اسـمه وعـن مـن معـه دّللـة

على أدب اّلستئذان ،وأن المستأذن ينبغي لـه أن يفصـح عـن اسـمه ،ولهـذا كـره النبـي 
أن يقول المستأذن (( :أنـا )) كمـا روى البخـاري عـن جـابر ب ِـن عب ِـد ّللاِ ر ِ
ضـي ّللاُ ع ْن ُهمـا
ْ
ْ
ِ
ـت :أنـا،
قال (( :أت ْي ُت النِبي  في د ْيـن كـان علـى أِبـي فـدقْق ُت اْلبـاب ،فقـال :م ْـن ذا؟ فُقْل ُ

فقال :أنا ،أنا ،كأن ُه ك ِرهها ))(.)26
 -9إن قصــة البيــت المعمــور فــي الســماء الســابعة وكث ـرة الــداخلين المتعبــدين عنــده مــن
المَلئكــة ،وهــم عبــاد مكرمــون ّل يعصــونه وهــم بــأمره يعملــون ،لحريــة أن تــدعو بنــي آدم

المقصرين أبناء المقصرين ،المذنبين أبناء المذنبين إلـى أن يؤوبـوا ويرجعـوا ويسـتحيوا مـن

هللا تعالى.

 -10اســتحباب تلقــي أهــل الفضــل بالبشــر والترحيــب والثنــاء والــدعاء كمــا فعــل اْلنبيــاء
برسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 -11أهمية الصَلة وعظم شأنها ،فقد فرضت من بين أركان اإلسَلم في السماء السابعة
فكانت الـركن الثـاني مـن أركـان اإلسـَلم بعـد الشـهادتين ،وأصـبحت قـرة عـين النبـي صـلى
ـول ّللاِ صــلى هللا عليــه وســلمُ (( :حِبــب ِإلــي
هللا عليــه وســلم ،روي عـ ْـن أنــس قــال :قــال رُسـ ُ
الطيب ،وج ِعل ُقرة عيِني ِفي الص ِ
ِ
ِ
ِ
َلة )).
ُ ْ
اء و ُ ُ
من الد ْنيا النس ُ

فكــان يصــلي ويطيــل القيــام حتــى انتفخــت قــدماه الشـريفتان ،كمــا روى مســلم فــي صــحيحه
ِ
ِ
ف هــذا
عـ ِـن اْل ُمغيــرِة ْبـ ِـن ُشـ ْـعبة (( :أن النِبــي  صــلى حتــى ْانتفخـ ْـت قــدماهُ فقيــل لـ ُـه :أتكلـ ُ
ور )).
وق ْد غفر ّللاُ لك ما تقدم ِم ْن ذ ْنِبك وما تأخر؟ فقال :أفَل أ ُكو ُن ع ْبدا ش ُك ا
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وكان يسمع لصدره وهو في الصـَلة أزيـز مـن البكـاء ،كمـا روى أحمـد أبـو داود والترمـذي
ِ
ـت رُســول ّللاِ ُ يصـ ِـلي وِفــي
وابــن ماجــة عـ ْـن ثاِبــت عـ ْـن ُمطـ ِـرف عـ ْـن أِبيــه قــال (( :أرْيـ ُ
يز الرحى ِمن اْلبك ِ
ص ْد ِِره أ ِزيز كأ ِز ِ
اء .)27()) 
ُ

فالصــَلة معـراج للمســلم إلــى ربــه جــل وعــَل ،ومنقيــة مــن الــذنوب وناهيــة لــه عــن الفحشــاء
ِ
ِ
ِ
ِ
الم ْنك ِر}(العنكبوت.)45 :
والمنكر {وأق ِم الصَلة إن الصَلة ت ْنهى عن الف ْحشاء و ُ
 -12أن موسى عليـه الصـَلة والسـَلم وهـو فـي الرفيـق اْلعلـى يهمـه شـأن النـاس وإن لـم
يكونوا من أمته وإن كانوا من غير قومه ،فليلة المعراج حين فرض على نبينا  الصَلة

يلقــاه موســى فيســائله ويقــول لــه بهــم شــديد :ارجــع إلــى ربــك فاســأله التخفيــف فــإن أمتــك ّل
تطيق ذلك ،ويكرر الطلب مرات ،فإني قد بلوت بني إسـرائيل قبلـك ،فيخفـف هللا عـن هـذه

اْلمة ما شاء أن يخفف.

تساءل معي ما الذي يعني موسى من صَلة أمة محمد صلى هللا عليـه وسـلم؟ ومـا الـذي

يكرثــه أطاقــت ذلــك أم لــم تطــق؟ إنــه اّلهتمــام بالنــاس إنــه الحــرص علــى نفعهــم واإلحسـان
إلــيهم ،إن أنبيــاء هللا والصــالحين مــن عبــاده ّل يعيشــون ْلنفســهم وإنمــا يعيشــون بهــم اْلمــة

ومن أجل مصلحتها.

 -13وفــي قصــة موســى مــع نبينــا  دّللــة علــى أهميــة بــذل النصــيحة لمــن احتــاج إليهــا

وإن لم يطلب منه ذلك.

 -14وفــي قــول موســى عليــه الســَلم (( :لقــد بلــوت بنــي إســَلئيل قبلــك )) دّللــة علــى أن
التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة.

 -15عظــم فضــل هللا علــى هــذه اْلمــة فقــد خفــف عنهــا مــن صــَلتها وأبقــى لهــا أجرهــا
كامَل.

العرض على القبائل:

كــان أتبــاع رســول هللا نزاعــا مــن القبائــل ،غربــاءّ ،ل قبيلــة تحمــيهم ،وكــان رســول هللا 
يرتاد للدعوة موطنا تحتمي به ،يأمر من اتبعه من القبائل خارج مكة أن يبقوا فـي قبـائلهم

ويستخفوا حتى يظهر.
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قــال ابــن كثيــر (( :والمقصــود أن رســول هللا  اســتمر يــدعو إلــى هللا تعــالى لــيَل ونهــا ار،
وس ـ ار وجهــا ارّ ،ل يص ـرفه عــن ذلــك صــارف ،وّل يــرده عــن ذلــك راد ،وّل يصــده عــن ذلــك

صــاد ،يتبـع النــاس فــي أنــديتهم ومجــامعهم ومحــافلهم وفــي المواســم ،ومواقــف الحــج ،يــدعو
من لقيه من حر وعبد ،وضعيف وقـوي ،وغنـي وفقيـر ،جميـع الخلـق عنـده فـي ذلـك شـرع

سواء)28( .)) ...
ِ ِ
ض نْفس ُـه علـى الن ِ
ـاس
عن جاِب ِر ْب ِن ع ْبد ّللا رضي هللا عنهما قال (( :كان النِبـي  ي ْع ِـر ُ
ِ
ِ
ـول :هـ ْـل ِمـ ْـن ر ُجــل ي ْح ِمُلِنــي ِإلــى ق ْو ِمـ ِـه ،فـِإن ُقرْيشــا قـ ْـد من ُعــوِني أ ْن أُبِلــغ كــَلم
بــاْلم ْوِقف فيُقـ ُ
رِبـي عـز وجـل ،فأتــاهُ ر ُجـل ِم ْـن ه ْمـدان فقــالِ :مم ْـن أ ْنـت؟ فقـال الر ُجـ ُـلِ :م ْـن ه ْمـدان ،قــال:
فه ْل ِع ْند ق ْو ِمك ِم ْن منعة؟ قال :نع ْم ،ثُم ِإن الر ُجـل خ ِشـي أ ْن ي ْح ِقـرهُ ق ْو ُم ُـه فـأتى رُسـول ّللا
 فقالِ :آت ِ
ُخِب ُرُه ْم ثُم ِآتيك ِم ْن عام قاِبل ،قال :نع ْم ،ف ْانطلق وجاء وْف ُـد اْل ْنص ِ
ـار ِفـي
يه ْم فأ ْ
رجب ))(.)29
ِِ
ِِ
ـت رُسـول ّللاِ  بصـر ع ْيِنـي
ع ْن رِبيعة ْب ِـن عبـاد الـديل ِي وكـان جاهلًّيـا أ ْسـلم فقـال (( :أرْي ُ
ـاز يُقــول يــا أيهــا النــاس ُقوُل ـوا ّل ِإلــه ِإّل ّللا تُْفِلح ـوا ويـ ْـد ُخل ِفــي ِفج ِ
ِبســو ِق ِذي اْلمجـ ِ
اجهــا
ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ـاس ُقوُلـوا ّل
ول أيها الن ُ
والن ُ
ول ش ْيئا و ُهو ّل ي ْس ُك ُت يُق ُ
اس ُمتقصُفون عل ْيه فما أرْي ُت أحدا يُق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ـول ِإنـ ُـه صــاِبئ
إلــه إّل ّللاُ تُْفل ُح ـوا إّل أن وراءهُ ر ُجــَل أ ْحــول وضــيء اْلو ْجــه ذا غــديرت ْي ِن يُقـ ُ
ِ ِ
ِ
ـت م ْـن هــذا الـ ِـذي ُيك ِذُبـ ُـه
ـت مـ ْـن هــذا قـاُلوا ُمحمـ ُـد ْبـ ُـن ع ْبــد ّللا و ُهـو يـ ْذ ُك ُر النُبــوة ُقْلـ ُ
كـاذب فُقْلـ ُ
ير قال ّل وّللاِ ِإِني ي ْومِئذ ْل ْع ِق ُل ))(.)30
قاُلوا عم ُه أُبو لهب ُقْل ُت ِإنك ُك ْنت ي ْومِئذ ص ِغ ا
عن رِبيعة ب ِن عباد ِ
الد ِيل ِي أن ُه قال (( :أرْي ُت أبا لهب ِب ُعكاظ و ُهو ي ْتب ُع رُسول ّللاِ  و ُهـو
ْ
ْ
ِ ِ ِ
يُقول يا أيها الن ِ
ـول ّللاِ  ي ِفـر ِم ْن ُـه
ُ
اس إن هذا ق ْد غوى فَل ُي ْغ ِوين ُك ْم ع ْـن آلهـة آبـائ ُك ْم ورُس ُ
ُ
ِ
ظ ُر ِإل ْي ِه أ ْحول ذا غ ِـديرت ْي ِن أ ْبـيض الن ِ
ـاس
ان كأِني أ ْن ُ
و ُهو على أث ِِره ون ْح ُن ن ْتب ُع ُه ون ْح ُن غْلم ُ

وأ ْجمل ُه ْم ))(.)31
وق ــال ربيع ــة ب ــن عب ــاد (( :أري ــت رس ــول هللا  ب ــذي المج ــاز ،يتب ــع الن ــاس فـ ـي من ــازلهم
يدعوهم إلى هللا عز وجل ،ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول :أيها الناس ّل يغرنكم

هذا من دينكم ودين آبائكم ،قلت :من هو؟ قالوا :هذا أبو لهب ))(.)32
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وعن طارق بن شداد رضي هللا عنه قال (( :رأيت رسول هللا  مرتين :رأيتـه بسـوق ذي

المجاز ،وأنا في بياعة لي ،فمر وعليه حلة حمراء ،وهو ينادي بأعلى صوته :أيها الناس
قولواّ :ل إله إّل هللا تفلحوا ،ورجل يتبعه بالحجارة ،وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه ،وهو يقول:
يا أيها الناس ّل تطيعوا هذا ،فإنه كذاب ،فقلت :من هـذا؟ فقيـل :هـذا غـَلم مـن بنـي عبـد

المطلب ،فقلت :من هذا الذي يرميه بالحجارة؟ فقيل :عمه عبد العزى أبو لهب ))(.)33

وعن شيخ من بني مالك بن كنانة (( :رأى النبي  بسوق ذي المجاز يتخللها يقول(( :

أيها الناس قولوا ّل إله إّل هللا تفلحوا )) ،قال :وأبو جهـل يحثـي عليـه التـراب ويقـول :أيهـا
الناسّ ،ل يغرنكم هـذا عـن ديـنكم ،فإنمـا يريـد لتتركـوا آلهـتكم ،وتتركـوا الـَلت والعـزى قـال:
وما يلتفت إليه رسول هللا .)34()) 

قال ابن كثير (( :كذا قـال فـي هـذا السـياق (( أبـو جهـل )) وقـد يكـون وهمـا ،ويحتمـل أن
يكون تارة يكون ذا وتارة يكون ذا ،وأنهما كانا يتناوبان على إيذائه .)35()) 

وعن جابر رضي هللا عنه (( :أن النبي  لبث عشر سنين ،يتبع الناس في منازلهم في

الموس ــم ،ومجن ــة ،وعك ــاظ ،ومن ــازلهم ف ــي من ــى :م ــن ي ــؤويني؟ م ــن ينصـ ـرني؟ حت ــى أبل ــغ
رســاّلت ربــي ،فلــه الجنــة ،فــَل يجــد أحــدا ينص ـره ،ويؤويــه ،حتــى إن الرجــل ليرحــل مــن

مضــر ،أو مــن الــيمن إلــى ذوي رحمــه ،فيأتيــه قومــه ،فيقولــون لــه :احــذر غــَلم ق ـريش ّل
يفتن ــك ،ويمش ــي ب ــين رح ــالهم ي ــدعوهم إل ــى هللا -ع ــز وج ــل -يش ــيرون إلي ــه باْلص ــابع...

))(.)36

الدروس والعظات:

 -1هــذه القصــص تكشــف عــن مــدى الجهــد والكيــد الــذي تبذلــه قـريش فــي محاربــة الــدعوة
وصاحبها على المستوى الفردي والجماعي.

 -2حمل الرسالة في مجتمع ضال معناه أن المصلح سـينكر أشـياء تعـارف عليهـا النـاس
فعليه بتوطين نفسه على المعارضة والمحاربة واإليذاء.

 -3لق ــاء الرس ــول م ــع بع ــض القبائ ــل ل ــم ي ــدخلها اإلس ــَلم ،ولك ــن عل ــى أق ــل تق ــدير أث ــار
التسائل عندهم ،والتشكيك فيما هم عليه من معتقدات ،واسـتثمرهم كـأداة إعَلميـة ْلقـوامهم
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وديارهم ،حيث إنهم سيتحدثون بما وجدوه في سفرتهم هذه وسيذكرون من لقـوا ومـن لقـيهم

ومــا هــي اْلحاديــث التــي دارت معهــم ،وهــذا مكســب عظــيم بحــد ذاتــه وتعريــف باإلســَلم
وقضــيته ،كمــا يســتخدمه أصــحاب القضــايا اليــوم بســفراتهم وتــنقَلتهم بــين البلــدان تعريفــا

بقضيتهم.

 -4لــم يكــن الرســول  يفــرط فــي فرصـة مــن الفــرص أو مجــال مــن المجــاّلت فــي تبليــغ
دعوته فهو يحضر المواسم ويغشى اْلسواق ويلتقي بالوفود قبائل وأفرادا.

 -5البحث عن مأوى ومحضن للدعوة تحتمي به حتى تكـون حـرة طليقـة ،وذلـك فـي تتبـع
الناس وتقصد مواقعهم ومنازلهم.

 -6استخدام قريش في الصد عن رسول هللا  أخطر وسيلة إعَلمية آن ذاك وهو عمـه
أبو لهب في زمن يعتبر للقبيلة وزنها في الدفاع عن أصحابها على حد قول القائل:
وهل أنا إّل من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد

وفي زمن تقوم الحرب الطاحنة بسبب إهانة جمل امرأة من القبيلة فكيف برجل منها.

وم ــا أشــق ذل ــك عل ــى نف ــس الرس ــول  المكل ــف ب ــالتبليغ ع ــن ربــه ،وال ــذي يــدعو الن ــاس
بالكلمــة الطيبــة وهــو وحيــد غريــب ،فينبــري أقــرب النــاس إليــه يطــارده أمــام النــاس النــاظرين

إليه ،يرميه بالحجارة فيدمي عقبيه ،ويحثو التراب على رأسه ووجهه ،ويكيل له الـتهم وهـو

المعروف بينهم باْلمانة والصدق والوفاء.

 -7ثقة الرسول  بنصر هللا لـه جعلتـه ّل ييـأس وّل يمـل ،ويـدأب فـي نشـر الـدعوة فهـذه
قبيلة ترده ،وتلك ّل تستمع إليه ،وأخرى تقول :قومه أعرف وأعلم به!

 -8صـبر الرســول  علـى مشــاق الــدعوة وعوائقهـا وتبعاتهــا فلــم يضـعفه موقــف ســخرية،
ولم يحبط همته استهزاء مستهزت من قريش أو من القبائل واْلفراد الوافدين على مكة.

 -9البدء بالدعوة إلى التوحيد ْلنه أساس اإلسَلم وأصل دعوة الرسل عليهم السَلم.

 -10معرفــة المشــركين وفقههــم لكلمــة ّل إلــه إّل هللا وأنهــا تهــدم كــل معتقــداتهم الوثنيــة،
وأنظمـتهم الكفريـة ،ولهـذا تحملـوا المقاومــة ولـم يتفوهـوا بهـا ولــو علـى سـبيل المجاملـة ،ومــا
أجهل أقواما من المسلمين اليوم أبو جهل أعرف منهم بَل إله إّل هللا.
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ّ -11ل يضر الداعية شن أعدائه دعاية عليه فأحيانـا تكـون الدعايـة دعـوة إلـى دينـه عنـد

كثيــر مــن النــاس ،فكثيــر ممــن أســلم مــن القبائــل خــارج مكــة نتيجــة دعايــات قـريش ونشــرها

لذكر النبي  وإن كان ذلك بالصورة المشـوهة فلـيس كـل النـاس إمعـات يقبلـون مـا يملـى

عليهم من غيرهم.

 -12يتصــور الكائــدون لهــذا الــدين أنهــم بإمكــانهم إطفــاء نــوره والقضــاء عليــه بخططهــم

وكيــدهم ومكــرهم وهيهــات!! إنمــا مــثلهم كمثــل مــن رفــع يــده أمــام نــور الشــمس يريــد حجبهــا
ِِ ِ
اه ِهم ويأْبى ّللا ِإّل أن يِتم نوره ولو ك ِره اْلك ِ
{ي ِريدون أن ي ْ ِ
ـاف ُرون} (التوبـة:
ُ ُ
ْ ُ
ُ
ْ ُ ُ ُ ْ
طفُئوا ُنور ّللا بأ ْفو ْ
.)32
فهذه قريش بذلت جميع إمكاناتها وسـخرت جميـع طاقاتهـا وانتـدبت جميـع رجاّلتهـا لحـرب

هــذا الــدين والقضــاء علــى دعــوة الرســول صــلى هللا عليــه وســلم ،ومــع ذلــك مــا ازدهــا إّل

انتشا ار وقوة بين قبائل العرب كافة.

تهيئة ظروف المدينة للهجرة النبوية:

 -1يوم بعاث:
عــن ع ِائشــة ر ِ
ضــي ّللاُ ع ْنهــا قالـ ْـت (( :كــان يـ ْـوُم ُبعــاث ي ْومــا قدمـ ُـه ّللاُ ِلرُســوِل ِه  فقـ ِـدم
ْ
ول ّللاِ  وق ِد ا ْفترق مل ُؤ ُه ْم وُقِتل ْت سرواتُ ُه ْم و ُج ِر ُحوا فقدم ُه ّللاُ ِلرُسـوِل ِه ِ فـي ُد ُخـوِل ِه ْم
رُس ُ
ِفي ِْ
اإل ْسَل ِم ))(.)37
ُبعــاث بضــم البــاء وفــتح العــين ،مكــان أو حصــن أو مزرعــة ،عنــد بنــي قريظــة ،كانــت بــه

وقع ــة ب ــين اْلوس والخ ــزرج ،وق ــد قت ــل في ــه ُحض ــير وال ــد أس ــيد اب ــن حض ــير وه ــو رئ ــيس
اْلوس ،ورئــيس الخــزرج عمــرو بــن النعمــان البياضــي ،وكــان النصــر فــي أولهــا لــألوس ثــم
كسروا وانتصرت الخزرج ،وذلك قبل الهجرة بخمس سنين ،وقيل أربع سنين .قال الحافظ:

اْلول أصح.

فقتل من أكابرهم من كان يأنف ويتكبر أن يكون تحت حكم غيره.

وكــان ســببها أن رجــَل مــن اْلوس قتــل حليفــا للخــزرج فــأرادوا أن يقيــدوه فــامتنعوا ،وكانــت

قاعدتهم أن اْلصيل ّل يقتل بالحليف ،فوقعت بينهم الحرب ْلجل ذلك(.)38
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 -2كون اْلوس والخـزرج مجـاورين لليهـود ،وهـم أهـل كتـاب ،وكـانوا يقولـون لهـم :سـيخرج

نبي نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم.
بدء إسَلم اْلنصار:

صاحب مجلة لقمان:

(( قــدم ســويد بــن الصــامت اْلنصــاري مكــة حاجــا أو معتم ـ ار ،فتصــدى لــه رســول هللا 

حين سمع به فدعاه إلى اإلسَلم فقال له سويد :فلعل الذي معك مثل الذي معي؟
فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :وما الذي معك؟

قال :مجلة لقمان  -يعني حكمة لقمان .-

فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم :اعرضـها علـي ،فعرضـها عليـه فقـال لـه :إن هـذا
الكَلم حسن ،والذي معي أفضـل مـن هـذا ،قـرآن أنزلـه هللا تعـالى علـي ،وهـو هـدى ونـور،

فتَل عليه رسول هللا  القرآن ،ودعاه إلى اإلسَلم.

فلــم يبعــد منــه وقــال :إن هــذا القــول حســن ،ثــم انصــرف عنــه فقــدم المدينــة علــى قومــه فلــم
يلبث أن قتله الخزرج ،فإن كان رجال من قومه ليقولون :إنا لنراه قد قتل وهو مسلم وكـان

قتله يوم بعاث(.)39

سعي اْلوس للمحالفة:

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ـس ْبـ ُـن رِافــع
عـ ْـن م ْح ُمــود ْبـ ِـن لبيــد أخــي بنــي ع ْبــد ْاْل ْشــهل قــال (( :لمــا قــدم أُبــو اْلح ْيسـ ِـر أنـ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ـاس ْبـ ُـن ُمعــاذ يْلت ِم ُســون اْل ِحْلــف ِمـ ْـن ُقــرْيش
مكــة ومعـ ُـه ف ْتيــة مـ ْـن بنــي ع ْبــد ْاْل ْشــهل فــيه ْم إيـ ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
اه ْم فجلس ِإل ْي ِه ْم فقال ل ُه ْم ه ْل ل ُك ْم ِإلى
ول ّللا  فأت ُ
على ق ْو ِمه ْم من اْلخ ْزرِج سمع به ْم رُس ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ـوه ْم ِإلــى أ ْن
ـول ّللا بعثنــي ِإلــى اْلعبــاد أ ْد ُعـ ُ
خ ْي ـر ممــا ج ْئــتُ ْم لـ ُـه قــاُلوا ومــا ذاك قــال أنــا رُسـ ُ
ي ْعُب ُدوا ّللا ّل ُي ْش ِـرُكوا ِب ِـه ش ْـيئا وأ ُْن ِـزل علـي ِكتـاب ثُـم ذكـر ِْ
اإل ْسـَلم وتـَل عل ْـي ِه ُم اْلُق ْـرآن فقـال
ِ
اس ْب ُن ُمعاذ وكان ُغَلما حدثا أ ْي ق ْو ِم هذا وّللاِ خ ْير ِمما ِج ْئتُ ْم ل ُه قال فأخذ أُبو ُجل ْـيس
إي ُ
طح ِ
اء فضـرب ِبهـا ِفـي و ْج ِـه ِإي ِ
ـول ّللاِ 
أن ُس ْب ُن رِافع حْفنة ِمن اْلب ْ
ـاس ْب ِـن ُمعـاذ وقـام رُس ُ
س واْلخ ْزرِج قال ثُم لم يْلب ْ ِ
ع ْن ُهم و ْانصرُفوا ِإلى اْلم ِدين ِة فكان ْت وْقع ُة ُبعاث ب ْين ْاْل ْو ِ
ـاس
ـث إي ُ
ْ
ْ
ـود ْب ُـن لِبيـد فـأ ْخبرِني م ْـن حضـرهُ ِم ْـن ق ْـو ِمي ِع ْنـد م ْوِت ِـه أن ُه ْـم ل ْـم
ْب ُن ُمعاذ أ ْن هلك قـال م ْح ُم ُ
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ـانوا ي ُشـكون أ ْن ق ْـد مـات
ي ازُلوا ي ْسم ُعون ُه ُيهِل ُل ّللا وُيكِب ُرهُ وي ْحم ُدهُ وُيس ِـب ُح ُه حتـى مـات فمـا ك ُ
ِ
ـس ِحـين س ِـمع ِم ْـن رس ِ
ِ
اإلسَلم ِفي ذِلك اْلم ْجِل ِ
ـول هللا  مـا س ِـمع
است ْشعر ْ ْ
ُم ْسلما لق ْد كان ْ
ُ
))(.)40

قــال ابــن إســحاق :حــدثني عاصــم بــن عمــر بــن قتــادة ،عــن أشــيال مــن قومــه قــالوا (( :لمــا
لقيهم رسول هللا  قـال :مـن أنـتم؟ قـالوا :نفـر مـن الخـزرج قـال :أمـن مـوالي يهـود؟ قـالوا:

نعــم قــال :أفــَل تجلســون أكلمكــم؟ قــالوا :بلــى ،فجلس ـوا معــه ،فــدعاهم إلــى هللا عــز وجــل

وعرض عليهم اإلسـَلم وتـَل علـيهم القـرآن قـال :وكـان ممـا صـنع هللا بهـم فـي اإلسـَلم أن

يهــود كــانوا معهــم فــي بَلدهــم ،وكــانوا أهــل كتــاب وعلــم ،وكــانوا هــم أهــل شــرك وأصــحاب
أوثــان ،وكــانوا قــد غــزوهم بــبَلدهم فكــانوا إذا كــان بيــنهم شــيء قــالوا لهــم :إن نبيــا مبعــوث

اآلن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتـل عـاد وإرم ،فلمـا كلـم رسـول هللا  أولئـك النفـر
ودعــاهم إلــى هللا ،قــال بعضــهم لــبعض :يــا قــوم ،تعلمــون وهللا إنــه للنبــي الــذي توعــدكم بــه

يهود فَل يسبقنكم إليه ،فأجابوه فيمـا دعـاهم إليـه بـأن صـدقوه وقبلـوا منـه مـا عـرض علـيهم
من اإلسَلم ،وقالوا :إنا قد تركنا قومنا وّل قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم فعسى أن
يجمعهم هللا بك فسنقدم علـيهم فنـدعوهم إلـى أمـرك ونعـرض علـيهم الـذي أجبنـاك إليـه مـن

هذا الدين فإن يجمعهم هللا عليك فَل رجل أعز منـك ،ثـم انصـرفوا عـن رسـول هللا  إلـى

بَلدهم وقد آمنوا وصدقوا )).

قال ابن إسحاق (( :وهم  -فيما ذكر لي  -ستة نفر من الخزرج )) وسندها حسن(.)41
وذكر موسى بن عقبة (( :أنهم ثمانية ))(.)42

قــال ابــن إســحاق (( :فلمــا قــدموا المدينــة ذكــروا رســول هللا ،ودعـوا إلــى اإلســَلم حتــى فشــا

فــيهم ،حتــى كــان العــام المقبــل وافــى الموســم اثنــا عشــر رجــَل ،فبــايعوا بالعقبــة علــى بيعــة

النساء )).

العقبة اْلولى:

قال ابن إسحاق (( :قال عبادة بن الصامت :كنت فيمن حضر العقبة اْلولى ،وكنا اثنى

عش ــر رج ــَل ،فبايعن ــا رس ــول هللا  عل ــى بيع ــة النس ــاء -وذل ــك قب ــل أن يفت ــرض علين ــا
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الحــرب -علــى أن ّل نشــرك بــاهلل شــيئا ،وّل نســرق ،وّل نزنــي ،وّل نقتــل أوّلدنــا ،وّل نــأتي

ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرج لنا ،وّل نعصيه في معروف ،فإن وفيتم فلكم الجنة ،وإن
غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى هللا عز وجل إن شاء غفر وإن شاء عذب ))(.)43
ِِ
ـول ّللاِ  كمـا
روى مسلم ع ْن ُعبادة ْب ِن الصامت رضـي هللا عنـه قـال (( :أخـذ عل ْينـا رُس ُ
أخـ ـذ عل ــى ِ
النس ـ ِ
ـاء :أ ْن ّل ُن ْش ـ ِـرك ِب ــاهللِ ش ـ ْـيئا ،وّل ن ْس ــرِق ،وّل ن ْزِن ــي ،وّل نْقُت ــل أ ْوّلدن ــا ،وّل
ضنا ب ْعضا ،فم ْن وفى ِم ْن ُك ْم فأ ْج ُرهُ على ّللاِ وم ْن أتى ِم ْـن ُك ْم ح ًّـدا فـأ ُِقيم عل ْي ِـه ف ُهـو
ي ْعضه ب ْع ُ
كفارتُـ ُـه ،وم ـ ْـن س ــترهُ ّللاُ عل ْي ـ ِـه ف ــأ ْم ُرهُ ِإل ــى ّللاِ ِإ ْن ش ــاء عذب ـ ُـه وِإ ْن ش ــاء غف ــر ل ـ ُـه )) متف ــق
عليه(.)44

بعث معهم مصعب بن عمير:

ذكر ذلك ابن إسحاق ،والبيهقي في (( الدّلئل )) ،وابن سـعد ،وذكـر أن ذلـك كـان بطلـب

من اْلنصار(.)45

وقــد نجــح رضـي هللا عنــه فــي مهمتــه فأســلم علــى يديــه عــدد كبيــر مــن أهــل المدينــة ،ويــدل
على حذاقته وقدرته على الحوار واإلقنـاع قصـة إسـَلم أسـيد بـن حضـير ،ثـم قصـة إسـَلم

سعد بن معاذ وإسنادها حسن إّل أنها مرسلة(.)46

الدروس والعظات:

 -1موقف أبي الحيسر دليل على قول عائشة (( :كان يوم بعاث )) ...فموقف الر سـاء
من الدعوة دائما موقف المعارضة.

 -2لقاء الرسول  مع اْلنصار كان عـاب ار ،بـدون أي تخطـيط مسـبق ،وهكـذا نصـر هللا
للداعية من حيث ّل يحتسب إذا عرف منه الصـدق واإلخـَلص{ :وم ْـن يت ِ
ـق هللا ي ْجع ْـل ل ُـه
م ْخرجا} (الطَلق{ ،)2 :وم ْن يت ِق هللا ي ْجع ْل ل ُه ِم ْن أ ْم ِِره ُي ْسرى} (الطَلق.)4 :

 -3التعرف على المدعوين قبل دعوتهم ،حيث سألهم عن اسمهم ثم قـال (( :أمـن مـوالي

يهود )).

 -4بيان الداعية للمدعوين معرفته بحالهم وأنه ّل يكلمهـم مـن فـراغ ،لمـا قـال :أمـن مـوالي

يهود .أو أنه يستغل غربتهم ،أو جهلهم ...الخ.
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 -5معرفة حال كل قوم وما يصلح لهم قبل دعوتهم.

 -6عدم فرض الدعوة على الناس أو التعالي في دعوتهم ،حيث قال لهم :أّل تجلسون.

 -7هــذا اْلســلوب فــي العــرض بيــان لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه الداعيــة مــن التــأدب مــع
المدعوين.

 -8تقدير ظروف المدعوين قبل دعوتهم ،فهـذا العـرض (( أّل تجلسـون )) نهايـة اْلدب،
عذر أو شغَل يمنعهم
وفيه تقدير واحترام ورفع من معنوية وقيمة المدعوين ،ولعل عندهم ا

من الجلوس واّلستماع فهو قائم باحترام ذلك كله.

 -9ش ــد اهتم ــام الم ــدعوين لل ــدعوة ،فالداعي ــة والمص ــلح ّل ينبغ ــي ل ــه أن يجع ــل بض ــاعته
رخيصــة فيعرضــها فــي أي ظــرف ،فقولــه (( :أّل تجلســون أكلمكــم )) شــد ّلنتبــاههم وأنــه

عنده شيء جديـد ينبغـي الجلـوس واإلصـغاء إليـه ،لـيس كغيـره مـن النـاس يـذكرون لهـم مـا

عندهم في أي حال كانوا ،وإنما عنده شيء مهم يتطلب الجلوس واّلستماع واإلصغاء.

 -10رعاية اْلتباع وعدم التفريط فيهم ومتابعة نماء الدعوة ،مثل :إرسال مصعب.

 -11العناية التامة باختيار الداعيـة فقـد تـوفر بمصـعب عـدة صـفات ،فـإلى جانـب حفظـه
للقـرآن ومعرفتــه باإلســَلم ،فهــو يتميــز بالــذكاء والفطنــة وحســن التصــرف ،وجــودة العــرض،

والقدرة على اإلقناع.

 -12أن اإلســَلم يــذهب جميــع الف ـوارق والعــداوات ويصــهر أتباعــه فــي وحــدة واحــدة مــن

أول لحظــة يعتنقــه أتباعــه إذا كــانوا علــى الفط ـرة ،فهــا هــو قــد أذهــب الشــحناء بــين اْلوس
والخزرج في أول سنة فيقدم وفد العقبة من اْلوس والخزرج.

 -13إن اإلســَلم لــيس كلمــة تقــال باللســان فحســب ،بــل هــو حيــاة كاملــة ومــنهج شــامل
ِ
يكتف منهم بقولّ (( :ل إله إّل هللا )).
لجميع نواحي الحياة فلم
 -14البدء بتربية الناس واختبار قـدراتهم فـي اّلتبـاع واّلنقيـاد علـى اْلمـور البسـيطة قبـل
فــرض التكــاليف التــي تحتــاج إلــى تضــحية كالجهــاد مــثَل ،فالرســول  طلــب مــنهم تــرك
بعض مـا انتشـر عنـدهم مـن فسـاد ،ولـم يطـالبهم بتكـاليف أخـرى غيـر إخـَلص العبـادة هلل

ونبذ الشرك.
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 -15البدء باْلساس عند أخذ العهد والميثاق وهو التوحيد.

 -16تنقية وتطهير المجتمع من الرذائل مقدمة على الجهاد.

 -17إش ــعار الن ــاس بمراقب ــة هللا وخش ــيته ،ول ــيس بس ــلطة النظ ــام ،فم ــا ه ــددهم بالمتابع ــة
والمراقبة في التزامهم بالتطبيق ،وإنما قال لهم (( :فإن وفيتم فلكم الجنة.)) ...

 -18إحاطة الداعية بواقع المجتمع وأحوال الناس ،حيث جاءت البيعة على ترك المفاسد
المنتشرة في المجتمع حاليا وليس عن مفاسد متوقعة أو غير قائمة.

 -19تربية الناس على الطاعة المتبصرة والواعية ّل علـى الطاعـة العميـاء ،فقـد جـاء فـي
نص وثيقة البيعة (( :وّل نعصيه في معروف )).

 -20أن هذا الدين مـا إن تخـالط بشاشـته القلـوب حتـى يصـبح معتنقـه نشـطا فـي الـدعوة،
فاْلنصار لما رجعوا إلى أهلهم -ومع أنهم لم يجلسوا مع صاحب الرسالة إّل مرة واحـدة-

إّل أنهـم حملـوا مشــعل هــذا الـدين واعتبــروا أنفســهم الــدعاة المنـاط بهــم تبليغــه ونشـره؛ فلهــذا

أسلم على أيديهم أعداد كثيرة.

العقبة الثانية:

ول ّللاِ ِ بمكـة ع ْشـر ِس ِـنين ي ْتب ُـع النـاس ِفـي من ِ
ـازِل ِه ْم
قال جابر بن عبد هللا (( :مكث رُس ُ
ِِ
ِ ِِ
صـ ُـرِني حتـى أُبِلــغ ِرســالة رِبــي
ُ
بعكــاظ ومجنــة وِفــي اْلمواسـ ِم بمنــى يُقـ ُ
ـول مـ ْـن ُيـ ْـؤويني مـ ْـن ي ْن ُ
ولـ ُـه اْلجنـ ُة حتــى ِإن الر ُجــل لي ْخـ ُـرُج ِمــن اْلــيم ِن أ ْو ِمـ ْـن ُمضــر كــذا قــال فيأِْتيـ ِـه ق ْو ُمـ ُـه فيُقوُلـون
ِ
ِ
ِ
ِِ
ـيرون ِإل ْيـ ِـه ِب ْاْلصــاِب ِع حتــى بعثنــا
ْ
احــذ ْر ُغــَلم ُقــرْيش ّل يْفتُنــك وي ْمشــي بـ ْـين ِرجــاله ْم و ُهـ ْـم ُيشـ ُ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ـب ِإلـى
ّللاُ إل ْيه م ْن ي ْث ِرب فآوْيناهُ وصد ْقناهُ في ْخ ُرُج الر ُج ُل منـا فُي ْـؤ ِم ُن بـه وُيْق ِرُئ ُـه اْلُق ْـرآن في ْنقل ُ
ور ْاْل ْنص ِ
أ ْهِل ِه فُي ْسِلمون ِبِإ ْسَل ِم ِه حتـى ل ْـم ي ْبـق دار ِم ْـن ُد ِ
ـار ِإّل وِفيهـا رْهـط ِمـن اْل ُم ْس ِـل ِمين
ُ
ِ
طــرُد ِفــي ِجبـ ِ
ظ ِهــرون ِْ
ـال
ك رُســول ّللاِ ُ ي ْ
اإل ْســَلم ثُــم ا ْئتمـ ُـروا جميعــا فُقْلنــا حتــى متــى ن ْتـ ُـر ُ
ُي ْ ُ
ـاف فرحــل ِإل ْيـ ِـه ِمنــا سـ ْـب ُعون ر ُجــَل حتــى قـ ِـد ُموا عل ْيـ ِـه ِفــي اْلم ْوِس ـ ِم فواعـ ْـدناهُ ِشـ ْـعب
مكــة ويخـ ُ
ِ
اجتم ْعن ــا عل ْي ـ ِـه ِم ـ ْـن ر ُج ــل ور ُجل ـ ْـي ِن حت ــى تواف ْين ــا فُقْلن ــا ي ــا رُس ــول ّللاِ ُنبا ِي ُع ــك قـ ـال
اْلعقب ــة ف ْ
تُبا ِيعوِني على السم ِع والطاع ِة ِفي النش ِ
اط واْلكس ِل والنفق ِة ِفـي اْل ُع ْس ِـر واْلُي ْس ِـر وعلـى ْاْل ْم ِـر
ُ
ْ
ِبــاْلمعر ِ
وف والن ْهـ ِـي عـ ِـن اْل ُم ْنكـ ِـر وأ ْن تُقوُلـوا ِفــي ّللاِ ّل تخــاُفون ِفــي ّللاِ ل ْومــة ّلِئــم وعلــى أ ْن
ُْ
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صـ ُـروِني فت ْمن ُعــوِني ِإذا قـ ِـد ْم ُت علـ ْـي ُك ْم ِممــا ت ْمن ُعــون ِم ْنـ ُـه أ ْنُفسـ ُـك ْم وأ ْزواج ُكـ ْـم وأ ْبنــاء ُك ْم ول ُكـ ُـم
ت ْن ُ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
صــغ ِرِه ْم فقــال ُروْيــدا يــا
اْلجنـ ُة قــال فُق ْمنــا إل ْيــه فباي ْعنــاهُ وأخــذ بيــده أ ْســع ُد ْبـ ُـن ُزرارة و ُهــو مـ ْـن أ ْ
ِِ ِ ِ
ـول ّللاِ  وِإن ِإ ْخراج ُـه اْلي ْـوم
أ ْهل ي ْث ِرب فِإنا ل ْم ن ْ
ض ِر ْب أ ْكباد ْاإلبل إّل ون ْح ُـن ن ْعل ُـم أن ُـه رُس ُ
ِ
ِ
ـارُكم وأ ْن تعض ُـكم الس ُـي ُ ِ
صـِب ُرون علـى ذِلـك
وف فإمـا أ ْنـتُ ْم ق ْـوم ت ْ
ُمفارق ُة اْلعرب كافة وق ْت ُل خي ِ ْ
ُ
وأجركم على ّللاِ وِإما أنتم قوم تخاُفون ِمن أنُف ِسكم جِبينة فبِينوا ذِلك فهو ع ْذر لكم ِعند ّللاِ
ُْ ْ
ُ
ُ ُ
ْ ُْ ْ
ْ ْ ُْ
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قاُلوا أ ِم ْ
ط عنا يا أ ْسع ُد ف ّللا ّل ندعُ هذه اْلب ْيعة أبدا وّل ن ْسُلُبها أبدا قال فُق ْمنا إل ْيـه فباي ْعنـاهُ
فأخذ عل ْينا وشرط وُي ْع ِطينا على ذِلك اْلجنة ))(.)47
قال ابن إسحاق :حدثني معبد بن كعب أن أخاه عبد هللا بن كعب حدثه أن أباه كعب بن

مالــك حدثــه ،قــال كعــب (( :خرجنــا فــي حجــاج قومنــا مــن المشــركين ،وقــد صــلينا وفقهنــا،
ومعن ــا البـ ـراء ب ــن مع ــرور س ــيدنا وكبيرن ــا  -زاد الح ــاكم :وكن ــا خمس ــمائة  -حت ــى إذا كن ــا
بظــاهر البيــداء قــال :يــا ه ـؤّلء إنــي قــد أريــت أريــا ،ووهللا مــا أدري أتوافقــونني عليــه أم ّل

فقلنا :وما ذاك؟ قال :قد رأيت أّل أدع هذه البنية مني بظهر -يعنـي الكعبـة -وأن أصـلي

إليهــا قــال :فقلنــا :وهللا مــا بلغنــا أن نبينــا  يصــلي إّل إلــى الشــام ،ومــا نريــد أن نخالفــه،
فقال :إني لمصل إليها فقلنا لـه :لكنـا ّل نفعـل .قـال فكنـا إذا حضـرت الصـَلة صـلينا إلـى

الشــام وصــلى هــو إلــى الكعبــة ،حتــى قــدمنا مكــة وقــد كنــا عبنــا عليــه مــا صــنع وأبــى إّل

اإلقامــة علــى ذلــك ،فلمــا قــدمنا مكــة قــال لــي :يــا ابــن أخــي ،انطلــق بنــا إلــى رســول هللا 
حتى أسأله عما صنعت في سفري هذا ،فإنه وهللا لقد وقع في نفسي منـه شـيء لمـا أريـت

مــن خَلفكــم إيــاي فيــه قــال :فخرجنــا نســأل عــن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،وكنــا ّل

نعرفــه لــم ن ـره قبــل ذلــك ،فلقينــا رجــَل مــن أهــل مكــة فســألناه عــن رســول هللا  فقــال :هــل

تعرفانــه؟ فقلنــاّ :ل قــال :فهــل تعرفــان العبــاس بــن عبــد المطلــب عمــه؟ قلنــا :نعــم ،وقــد كنــا
نعرف العباس كان ّل يزال يقدم علينا تاج ار قال :فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجـالس

مع العباس قـال :فـدخلنا المسـجد فـإذا العبـاس جـالس ورسـول هللا  جـالس معـه ،فسـلمنا
ثم جلسنا إليه ،فقال رسول هللا  للعباس :هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قـال:

نعــم ،هــذا الب ـراء بــن معــرور ســيد قومــه ،وهــذا كعــب بــن مالــك قــال :ف ـ هللا مــا أنســى قــول
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رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم :الشـاعر؟ قـال :نعـم فقـال البـراء بـن معـرور :يـا نبـي هللا،

إنــي خرجــت فــي ســفري هــذا وقــد هــداني هللا تعــالى لإلســَلم ،ف أريــت أّل أجعــل هــذه البنيــة
مني بظهر فصليت إليها ،وقد خـالفني أصـحابي فـي ذلـك ،حتـى وقـع فـي نفسـي مـن ذلـك

شــيء ،فمــاذا تــرى يــا رســول هللا؟ قــال :قــد كنــت علــى قبلــة لــو صــبرت عليهــا ،قــال :فرجــع

البراء إلـى قبلـة رسـول هللا  وصـلى معنـا إلـى الشـام قـال :وأهلـه يزعمـون أنـه صـلى إلـى

الكعبة حتى مات ،وليس ذلك كما قالوا :نحن أعلم به منهم.
قال ابن هشام :وقال عون بن أيوب اْلنصاري:

ومنا المصلي أول الناس مقبَل على كعبة الرحمن بين المشاعر

يعني البراء بن معرور.

قــال كعــب :ثــم خرجنــا إلــى الحــج ،وواعــدنا رســول هللا  العقبــة مــن أوســط أيــام التش ـريق

قال :فلما فرغنا من الحج ،وكانت الليلة التي واعدنا رسول هللا  لها ،ومعنا عبد هللا بـن
عمرو بن حرام أبو جابر ،سيد من ساداتنا ،وشريف من أشرافنا ،أخـذناه معنـا ،وكنـا نكـتم

مــن معنــا مــن قومنــا مــن المشــركين أمرنــا ،فكلمنــاه وقلنــا لــه :يــا أبــا جــابر ،إنــك ســيد مــن

ساداتنا ،وشريف من أشرافنا ،وإنا نرغب بك عما أنت فيـه أن تكـون حطبـا للنـار غـدا ،ثـم

دعونــاه إلــى اإلســَلم ،وأخبرنــاه بميعــاد رســول هللا  إيانــا العقبــة قــال :فأســلم وشــهد معنــا

العقبة ،وكان نقيبا .قال :فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا ،حتى إذا مضى ثلـث الليـل

خرجنا مـن رحالنـا لميعـاد رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ،نتسـلل تسـلل القطـا مسـتخفين،

حتــى اجتمعنــا فــي الشــعب عنــد العقبــة ،ونحــن ثَلثــة وســبعون رجــَل ،ومعنــا ام أرتــان مــن
نســائنا :نســيبة بنــت كعــب ،أم عمــارة ،إحــدى نســاء بنــي مــازن مــن النجــار ،وأســماء بنــت

عمــرو بــن عــدي بــن نــابي ،إحــدى نســاء بنــي ســلمة ،وهــي أم منيــع .قــال :فاجتمعنــا فــي
الشعب ننتظر رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ،حتـى جاءنـا ومعـه عمـه العبـاس بـن عبـد
المطلب ،وهو يومئذ على دين قومه ،إّل أنه أحب أن يحضـر أمـر ابـن أخيـه ويتوثـق لـه،

فلمــا جلــس كــان أول مــتكلم العبــاس بــن عبــد المطلــب ،فقــال :يــا معشــر الخــزرج  -قــال:
وكانــت العــرب إنمــا يســمون هــذا الحــي مــن اْلنصــار :الخــزرج ،خزرجهــا وأوســها  -إن
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محمدا منا حيث قد علمتم ،وقد منعناه من قومنا ،ممـن هـو علـى مثـل رأينـا فيـه ،فهـو فـي

عــز مــن قومــه ومنعــة فــي بلــده ،وإنــه قــد أبــى إّل اّلنحيــاز إلــيكم ،واللحــوق بكــم ،فــإن كنــتم

ترون أنكم وافون لـه بمـا دعوتمـوه إليـه ،ومـانعوه ممـن خالفـه ،فـأنتم ومـا تحملـتم مـن ذلـك،
وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم ،فمـن اآلن فـدعوه ،إنـه فـي عـز

ومنعة من قومه وبلده .قال :فقلنا له :قد سمعنا ما قلت ،فـتكلم يـا رسـول هللا ،فخـذ لنفسـك

ولربك ما أحببت .قال :فتكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فتَل القرآن ،ودعـا إلـى هللا،
ورغب في اإلسَلم ،ثم قال :أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نسـاءكم وأبنـاءكم.

قال :فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال :نعم ،والذي بعثك بالحق نبيا ،لنمنعنك مما نمنع

منــه أ ُُزرنــا ،فبايعنــا يــا رســول هللا ،فــنحن وهللا أبنــاء الحــروب ،وأهــل الحلقــة ،ورثناهــا كــاب ار
عــن كــابر .قــال :فــاعترض القــول  -والب ـراء يكلــم رســول هللا  - أبــو الهيــثم بــن التيهــان
فقــال :يــا رســول هللا إن بيننــا وبــين الرجــال حبــاّل ،وإنــا قاطعوهــا  -يعنــي اليهــود  -فهــل
عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك هللا أن ترجع إلى قومـك وتـدعنا؟ قـال :فتبسـم رسـول

هللا  ثــم قــال :بــل الــدم الــدم ،والهــدم الهــدم ،أنــا مــنكم وأنــتم منــي ،أحــارب مــن حــاربتم،

وأسالم من سالمتم.

وكان رسول هللا  قد قال :أخرجـوا إلـي مـنكم اثنـي عشـر نقيبـا ،ليكونـوا علـى قـومهم بمـا

فيهم ،فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا ،تسعة من الخزرج ،وثَلثة من اْلوس.

قال ابن هشام :ويقال :الهدم الهدم :يعني الحرمة ،أي ذمتي ذمتكم ،وحرمتي حرمتكم.
قال كعب :كان أول من ضرب على يد رسول هللا  البراء بن

معرور ،ثم بايع بعد القوم.

فلما بايعنا رسول هللا  صرل الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط :يـا أهـل

الجباجــب  -والجباجــب :المنــازل  -هــل لكــم فــي مــذمم والصــباة معــه ،قــد اجتمع ـوا علــى
حربكم.

قــال :فقــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم :هــذا أزب العقبــة ،هــذا ابــن أ ْزيــب  -قــال ابــن
هشام :ويقال ابن أُزيب  -أتسمع أي عدو هللا ،أما وهللا ْلفرغن لك.
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قال :ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ارفضوا إلى رحالكم.

ضلة :وهللا الـذي بعثـك بـالحق إن شـئت لنمـيلن علـى
قال :فقال له العباس بن عبادة بن ن ْ
أهل منى غدا بأسيافنا؟

قــال :فقــال رســول هللا  لــم نــؤمر بــذلك ،ولكــن ارجع ـوا إلــى رحــالكم قــال :فرجعنــا إلــى
مضاجعنا ،فنمنا عليها حتى أصبحنا.

قــال :فلمــا أصــبحنا غــدت علينــا ِجلــة ق ـريش ،حتــى جاءونــا فــي منازلنــا ،فقــالوا :يــا معشــر

الخ ــزرج ،إن ــه ق ــد بلغن ــا أنك ــم ق ــد جئ ــتم إل ــى ص ــاحبنا ه ــذا تس ــتخرجونه م ــن ب ــين أظهرن ــا،
وتبايعونــه علــى حربنــا ،وإنــه وهللا مــا مــن حــي مــن العــرب أبغــض إلينــا أن تنشــب الحــرب

بيننا وبينهم منكم.

قال :فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون باهلل ما كان من هذا شيء وما علمناه.

قال :وقـد صـدقوا ،لـم يعلمـوه ،قـال :وبعضـنا ينظـر إلـى بعـض ،قـال :ثـم قـام القـوم ،وفـيهم

الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي ،وعليه نعَلن له جديدان ،قال :فقلت لـه كلمـة -

كأني أريد أن أ ْشـرك القـوم بهـا فيمـا قـالوا :يـا أبـا جـابر ،أمـا تسـتطيع أن تتخـذ ،وأنـت سـيد
من ساداتنا ،مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟
قال :فسمعها الحارث ،فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إلي ،وقال :وهللا لتنتعلنهما.

قــال :يقــول أبــو جــابر :مــه ،أحفظــت وهللا الفتــى ،فــاردد إليــه نعليــه ،قــال :قلــت :وهللا ّل

أردهما ،فأل وهللا صالح ،لئن صدق الفأل ْلسلبنه ))(.)48

قال ابن إسحاق :وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة (( :أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول

هللا  قال العباس بن عبادة بن نضـلة اْلنصـاري ،أخـو بنـي سـالم بـن عـوف :يـا معشـر
الخزرج ،هل تدرون عَلم تبايعون هذا الرجل؟ قالوا :نعم .قال :إنكم تبايعونـه علـى حـرب
اْلحمر واْلسود من الناس ،فإن كنتم ترون أنكم إذا ُنهكت أموالكم مصيبة ،وأشرافكم قتَل
أســلمتموه فمــن اآلن ،فهــو وهللا إن فعلــتم خــزي الــدنيا واآلخـرة ،وإن كنــتم تــرون أنكــم وافــون
لــه بمــا دعوتمــوه إليــه علــى ن ْهكــة اْلم ـوال ،وقتــل اْلش ـراف فخــذوه ،فهــو وهللا خيــر الــدنيا
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واآلخرة ،قالوا :فإنا نأخذه على مصيبة اْلموال ،وقتل اْلشراف ،فمالنـا بـذلك يـا رسـول هللا
إن نحن وفينا بذلك؟ قال :الجنة ،قالوا :ابسط يدك ،فبسط يده فبايعوه ))(.)49
ِِ
ِ
صـلحك
ع ْن ُجنادة ْب ِن أبي أُمية قال (( :دخْلنا على ُعبادة ْب ِن الصامت و ُهو م ِريض ُقْلنا أ ْ
ّللاُ حـ ِـد ْث ِبحـ ِـديث ي ْنف ُعــك ّللاُ ِبـ ِـه سـ ِـم ْعت ُه ِمــن النِبـ ِـي  قــال دعانــا النِبــي  فباي ْعنــاهُ فقــال
ِفيما أخذ عل ْينا أ ْن بايعنا على الس ْـم ِع والطاع ِـة ِفـي م ْنش ِـطنا وم ْكرِهنـا و ُع ْس ِـرنا وُي ْس ِـرنا وأثـرة
علينا وأن ّل نن ِازع ْاْلمر أهله ِإّل أن تروا كْف ار بواحا ِعندكم ِمن ّللاِ ِف ِ
يه ُب ْرهان ))(.)50
ْ ْ ُ
ْ ْ ُ
ْ ْ ُ
ْ ُْ

اّلحتياطات ّلجتماع العقبة الثانية:

 -1السرية التامة التي أحاطت باّلجتماع مـن بدايتـه إلـى نهايتـه (( :وكنـا نكـتم مـن معنـا
من قومنا من المشركين أمرنا )).

 -2الخروج من المدينة مع المشركين دون تميز في قافلة خاصة.

 -3ضــرب الموعــد فــي أيــام الحــج فــي المشــاعر حيــث النــاس مشــغولون بمناســكهم ولــيس
في مكة قبل الحج.

 -4عدم الحديث عن الموعد أو اإلشارة إليـه أو التلمـيح بـه حـين التقـى البـراء بـن معـرور
وكعب بن مالك بالرسول  في مكة.

 -5مجيء الرسول  بصحبة عمه العباس يحتمـل أن يكـون تعتيمـا علـى قـريش وقطعـا

للمتابعة اللصيقة مـنهم ،إذ لـو خـرج مـع أبـي بكـر أو عمـر لربمـا صـحبه أبـو لهـب أو أبـو

جهــل لمتابعتــه كمــا كــانوا يفعلــون ،ثــم إن العبــاس عمــه ومــن أهلــه فــَل يســتنكر أن يخــرج
الرجل مع أقاربه.

 -6اختيار المكان المناسب (( العقبة في منى )) فليس المكـان بعيـدا بحيـث يفتقـدون وّل
يتم اّلجتماع بوقت قصير لطول الطريـق ،ولـم يكـن المكـان مكشـوفا بـل بينـه وبـين منـازل

الناس الجبل.

 -7اختيــار الــزمن المناســب (( أوســط أيــام التشـريق )) فلــيس فــي أولهــا والنــاس منشــغلون
بالمناسك يستقون ويذهبون ويأتون ،وّل في آخرها والناس يستعدون للسفر.
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 -8اختيار الوقت المناسب (( بعد ثلث الليـل اْلول )) فلـيس فـي أولـه ،فقـد يكـون بعـض
النــاس مــازال مســتيقظا ،وّل فــي آخـره فيأخــذ بعضــهم حظــه مــن النــوم فربمــا اســتيقظ ْلدنــى

حركة.

 -9المبيت مع المشركين في منازلهم أول الليل.

 -10طريقة الخروج من بين ظهراني المشركين (( التسلل من الفرق مستخفين )).

 -11كيفيــة المشــي والســير والحركــة (( مشــي القطــا مســتخفين حتــى اجتمعنــا فــي الشــعب
عند العقبة )).

 -12كيفية التجمع (( واحد واثنان )).

 -13الحضور لَلجتماع فـي وقـت واحـد دون تخلـف أو تـأخر أحـد مـنهم علـى الـرغم مـن
كثرة العدد (( ثَلثة وسبعون رجَل وامرأتان )).

 -14تجمعهم كلهم قبـل مجـيء الرسـول  بحيـث لـو اكتشـف اّلجتمـاع كـان أمـ ار عاديـا

حيث لم يكن معهم غريب يثير التسا ل.

 -15عدم فسح المجال للكلمات والخطب أو لكل شخص للتعبير عن مـا فـي نفسـهْ ،لن
هذا يطيل المجلس وربما تسبب في اكتشافه.

 -16إنهاء اّلجتماع بوقت قصير.

 -17تـرك موقــع اّلجتمــاع بســرعة وللجميـع ،فعلــى الــرغم مــن حـرص الجميــع علــى البقــاء
أكثر مع النبي  وبخاصة أن بعضهم يراه ْلول مرة فيحب أن تكتحل عينه بر ية النبي
صلى هللا عليه وسلم ،ولكن ليس هذا وقته.

 -18الرجوع إلى المنازل والنوم في الفرق حتى الصباح.

 -19ترك الحديث في الموضوع بعد الرجوع إلى المنازل.

 -20التعتيم على اّلجتماع وصرف التسا ل عنه بطرح قضايا هامشـية فـي الوقـت الـذي
تطرح فيه قريش أم ار مصيريا ،كما في قصة كعب مع الحارث بن هشام.

ولقــد نجــح هــذا التخطــيط أعظــم نجــاح ،فهــو وإن كــان فــي بلــد الشــرك والكفــر ،وفــي زمــن

تجمع المشركين ،فإن هذا التخطيط الدقيق قد أخفى هذا اّلجتماع على جميع الحجاج.
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وأكبـر دليـل علــى ذلـك أن الـذي تــولى الـدفاع وإنكــار اّلجتمـاع هـم مــن ينـامون ويجــاورون

المسلمين في فرشهم.

بعض الدروس والعظات والفوائد:

 -1تتبــع الرســول  للنــاس فــي منــازلهم وأس ـواقهم عشــر ســنين يكشــف لنــا مــدى الجهــد
والتعب الذي بذله الرسول  في دعوته ومدى صبره ومواصلته للعمل ،وعدم اليـأس مـن

صَلح الناس وهدايتهم.

 -2حجــم الدعايــة اإلعَلميــة التــي شــنتها قـريش ضــد الرســول  بــين قبائــل العــرب حتــى

جعل الناس يحذرون أفرادهم منه.

 -3أن الحملة الدعائية مهما كـان حجمهـا والجهـود التـي بـذلت فيهـا ومهمـا كـان اتسـاعها
فإنها تبقى محدودة ولن تستقطب جميع الناس حيث يبقى من ّل تـؤثر فيـه تلـك الـدعايات

ممن هو خارج عن إطار اإلمعات.

ّ -4ل يستوحش من الحـق لقلـة السـالكين وهـذا الـدين سـيمكن فـي اْلرض ولـو بعـد حـين،
فقد بقي النبي  ثَلث عشرة سنة يطارد بمكة ويحذر منه ،فلم يتطـرق إلـى نفسـه اليـأس
مــن اّلنتصــار ،وجــاء نصــر هللا مســوقا إليــه مــن أهــل المدينــة ،فاّلضــطهاد والمَلحقــة ّل

تثني الداعي عن دعوته ،وّل تمنع من استجابة الناس له.

 -5التفكيــر فــي إخ ـراج الــدعوة مــن الحصــار الــذي يض ـربه عليهــا أعــدا ها وفــك الخنــاق
عنهــا ،فلقــد كــان ذلــك هــو شــغل اْلنصــار الشــاغل وهمهــم الــذي ينــامون عليــه ويصــحون

معــه ،مــع الشــعور بالمســؤولية وإن لــم يطلــب مــنهم ذلــك ،حيــث أن حجــر الداعيــة ومنعــه

والحظــر عليــه مضـرة بالمــدعوين أكثــر مــن الــداعي ،لــذا قــالوا (( :حتــى متــى نتــرك رســول

هللا.)) ...

 -6اإلنكار على من اجتهد مع وجود النص ،كما أنكـر اْلنصـار علـى البـراء بـن معـرور
صَلته إلى الكعبة ،ولكن مع ذلك لم يحصل مقاطعة أو منافرة.

 -7استفتاء العلماء عند وقوع خَلف (( مثل :طلـب البـراء بـن معـرور اللقـاء مـع الرسـول
 ليعرض عليه المسألة )).
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 -8رد المخطئ إلى الصواب دون تبكيت لـه فمـا زجـره وّل نهـره رسـول هللا  لمـا اجتهـد
البراء.

 -9هكذا يجب أن تكون التربية فقد رجع البـراء بـن معـرور إلـى القبلـة بكلمـة مـن الرسـول

صلى هللا عليـه وسـلم (( :قـد كنـت علـى قبلـة لـو صـبرت عليهـا )) فلـم يتطلـب اْلمـر إلـى

كَلم كثير ووسائل إقناع .

 -10كان الرسول  على بصيرة واطَلع على أحـوال المجتمـع الجديـد الـذي سيحتضـن
اإلسَلم ،حتى أنه ليعرف ميزة بعـض أفـراده (( قـال :الشـاعر )) وهـذا مفيـد فـي اّلسـتفادة

من جميع القدرات وتوظيفها في مواقعها المناسبة.

 -11مفارقة اْلهل واْلقارب إذا أصبحوا عقبة في طريق الدعوة.
 -12حرص الرسول  على الهجرة إلى المدينة مع أنـه فـي عـز ومنعـة مـن قومـهْ ،لن

اْلمن الذي يسعى إليه  هو اْلمن للدين ّل للنفس والبدن واْلهل.

 -13لع ــل مج ــيء العب ــاس م ــع الرس ــول  ك ــان تأكي ــدا لألنص ــار أن اْلم ــن المطل ــوب

للــدعوة ّل لشــخص الرســول صــلى هللا عليــه وســلم ،فقــد ذكــرهم بمكانــة الرســول  عنــدهم
وحمايتهم لشخصه.

 -14اّلستفادة من أنظمة وتقاليد وعـادات المجتمـع فـي نصـرة الـدعوة بشـرط أن ّل تكـون

عل ــى س ــبيل المقايظ ــة ،حي ــث أن الرس ــول  ق ــد امتن ــع بالعص ــبية القبلي ــة ف ــي قوم ــه فل ــم
يخلص إليه كما قال العباس بن عبد المطلب.

 -15البدء بالتذكير والوعظ وترغيب النفوس وترقيق القلـوب مهمـا كانـت أهميـة اّلجتمـاع
وخطورتــه ،فلــم ي ِكلهــم الرســول  إلــى مــا يعلمــون (( فــتكلم رســول هللا ،فــتَل القـرآن ،ودعــا

إلى هللا ،ورغب في اإلسَلم )).

 -16الصدق واإلخَلص مـع إدراك المخـاطر كلهـا التـي تمـر بهـا الـدعوة كـان ظـاه ار فـي

هذا اّلجتماع (( فخذ لنفسك ولربك ما أحببت )) فلم يقولوا :اذكر لنا ما تريد أو تكلم بمـا

أحببت أو اعرض علينا شروطك ،فيكون في هذا مجال اختيار ونظـر ،ولكـنهم رضـي هللا
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ع ــنهم أب ــانوا أنه ــم عل ــى اس ــتعداد لتحم ــل جمي ــع التك ــاليف دون أن يك ــون له ــم الخيـ ـرة م ــن
أمرهم.

 -17أكثر أنصار الدعوة شباب وهم عماد اْلمة إذا قيدوا باإليمان والعلم والتربية (( قـال
العباس :هؤّلء أحداث )).

 -18اتخاذ جميع اّلحتياطات لحماية الدعوة والدعاة ّل ينافي التوكل.

 -19اّلهتمــام بــدعوة اْلش ـراف الــذين يرجــى مــنهم القبــول واتخــاذ اْلســلوب اْلمث ـل فــي
دعوتهم ،ومدحهم بما فيهم (( مثل دعوة والد جابر )).

ّ -20ل يشترط في الوّلية اْلسبقية بل اْلهلية مقدمة علـى ذلـك ،فعبـد هللا بـن عمـرو بـن
حرام كان جديدا في اإلسَلم ومع ذلك كان نقيبا.

 -21الوض ــوح والصـ ـراحة عن ــد المعاه ــدة أو المعاق ــدة عل ــى دع ــوة وق ــد ب ــين الرس ــول 
لألنصــار مــا يطلــب مــنهم حتــى يكون ـوا علــى بينــة مــن أمــرهم ،فلــم يكــن مســتغَل لعــددهم

وعــدتهم فيســتر عــنهم مشــاكله التــي تمــر بهــا دعوتــه بــل أوضــح لهــم كــل مــا يحــف بــه مــن

مخاطر.

 -22س ــرعة اس ــتجابتهم م ــع إدراكه ــم حج ــم الخط ــر ال ــذي س ــيحل به ــم دلي ــل عل ــى تمك ــن
اإلسَلم من قلوبهم واستعدادهم الكبير للبذل والعطاء من أجلـه (( أمـط عنـا يـدك فـ هللا ّل
نذر هذه البيعة وّل نستقيلها )).

 -23حاجة الدعوة إلى الرجال الناصرين لها. ...

 -24الدقة التامة في المواعيد فلم يتخلف رجل واحد منهم أو يتأخر عن الوقت.

 -25الشــروط الخمســة فــي البيعــة :وتبــايعوني علــى الســمع والطاعــة فــي النشــاط والكســل،
وعلــى النفقــة فــي العســر واليســر ،وعلــى اْلمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ،وعلــى أن
تقولوا في هللا ّل تأخـذكم لومـة ّلئـم ،وعلـى أن تنصـروني إذا قـدمت علـيكم وتمنعـوني ممـا

تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم.
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كانــت واضــحة جليــة ولــم يكــن شــيء منهــا عائمــا ،حتــى يكــون المســتعد لخدمــة هــذا الــدين
متبص ار عارفا بكل اْلمور والمتطلبات ،ويخطئ مـن يظـن أن مواجهـة العـدو والـدفاع عـن
هذا الدين تأتي من خَلل الكَلم العائم ،والحماس المندفع لإلسَلم بدون تبصر وروية.

 -26يجب توقع أسوأ النتائج وعرضها على جميع المستعدين للذب عن هذا الدين ،حتى
تتميــز الصــفوف أوّل ،ويقطــع العــذر علــى المتخــاذل ،ويكــون التخطــيط دقيقــا والخط ـوات

محسوبة ،وّل يعطي أحد البيعة إّل وعنده القدرة على الوفاء بها مع الصبر على تبعاتها.

وه ــذا ه ــو طري ــق اْلنبي ــاءّ ،لب ــد م ــن ب ــذل وتض ــحيات ،أم ــا ال ــدعوة ب ــدون تك ــاليف ،وب ــَل

تضحيات ،وبدون بذل وجهد فهذا شيء آخر.

ق ــال أس ــعد ب ــن ز اررة... (( :وأن إخ ارج ــه الي ــوم مفارق ــة الع ــرب كاف ــة ،وقت ــل خي ــاركم ،وأن
يعضــكم الســيف ،فــإن أنــتم قــوم تصــبرون عليهــا إذا مســتكم ،وعلــى قتــل خيــاركم ،ومفارقــة

العرب كافة فخذوه وأجـركم علـى هللا ،وإن أنـتم تخـافون مـن أنفسـكم خيفـة فـذروه فهـو عـذر

عند هللا -عز وجل.)) ! -

فينبغــي البع ــد عــن تخ ــدير النــاس باْلمــاني الجميلــة والمواعي ــد الحلــوة ،واْلحــَلم المحبب ــة
للنفوس ،فالطريق طويل وصعب وشائك.

 -27السعي لتمكين الدين في اْلرض ّل لتمكين اْلشخاص ،ولهذا كـان الضـمان الوحيـد
ْلهـ ــل البيعـ ــة (( الجنـ ــة )) فـ ــَل منصـ ــب وّل و ازرة وّل وظيفـ ــة ...وّل مكـ ــان للـ ــذي يطلـ ــب

العاجــل ،فالــدعوة والجهــاد وبــذل المــال والــنفس كلهــا يجــب أن يقصــد بهــا وجــه هللا والــدار
اآلخرة (( فأخذ علينا ليعطينا بذلك الجنة )).

 -28يؤخــذ مــن قــول الهيــثم بــن التيهــان (( إن بيننــا وبــين القــوم حبــال )) ...أن مقاطعــة
اليهود والنصارى من بدهيات العقيدة ،فلم يقل فهل ترى أن نقطعها!!

 -29وفي قوله (( :بل الدم الدم )) دليل على تحمـل الداعيـة وال ارعـي مـا يصـيب النـاس،
وأنه جزء من المجتمع فهم شركاء مصيرهم واحد.
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 -30تنظــيم الرســول ْ لصــحاب العقبــة وتقســيمهم وجعــل العرفــاء والنقبــاء علــيهم ،ممــا

يسهل اّلتصال بهم ،والقدرة على تربيتهم ومتابعتهم.

 -31عـ ــدم تحمـ ــل الشـ ــيطان الحـ ــدث فبعـ ــد نجـ ــاح التخطـ ــيط حـ ــاول بنفسـ ــه الـ ــبَلغ عـ ــن
اّلجتماع (( يا أهل الجباجب )).

 -32ص ــرف الك ــَلم ع ــن مجـ ـراه وتح ــويره ليبط ــل الخط ــر المتـ ـربص ف ــي ال ــدعوة ،وتلهي ــة
اْلعداء إذا خيف كشف الخطط ،والتعتيم في مثل هـذه الحالـة مـن الـذكاء والفطنـة ،فكأنـه

يقــول لســنا مــن أصــحاب اّلجتماعــات بــل هممنــا ّل تتعــدى اّلنشــغال بمثــل هــذه التوافــه
كالنعلين ،فالرجل كان يتحدث عن قضية مصيرية خطيرة وكعب مشـغول بحذائـه الجديـدة

!!

 -33قولــه (( :أخرجـوا إلــي مــنكم اثنــي عشــر نقيبــا )) ولــم يختــر لهــم مــع أنــه بإمكانــه أن

يختار من بايعه في العقبة اْلولى وهم مـن السـابقين وكـان عـددهم اثنـي عشـر ،فأعطـاهم
الحــق فــي اّلختيــار احت ارمــا آلرائهــم وعقــولهم ،واســتفادة مــن طــاقتهم وخبـرتهم بالرجــال فــي

اختيار اْلفضل.

 -34المفاصــلة فــي العقيــدة مــن أول لحظــة تتضــح لمــن يعتنــق اإلســَلم وتكــون فطرتــه

سليمة ،فأعظم ما يدافع العربي عن قومه وعشيرته ،لكن العبـاس بـن نضـلة أراد أن يميـل

عليهم ويبيتهم في منازلهم!!

 -35الـ ــدعوة تسـ ــاس بـ ــالتخطيط والتعقـ ــل ّل باّلنفعـ ــاّلت والرغبـ ــات ،والداعيـ ــة ّل يتـ ــأثر
بحماس أتباعه (( إن أردت أن نميل على أهل منى بأسيافنا )) والتحسب لقطرة دم تخـرج

بفعــل نــزوة عاطفيــة ،أو حمــاس غيــر منضــبط ،أمــا إذا جــد الجــد فــاْلرواح فــداء لــدين هللا
تعالى ،فروح اّلستبسال سادت هذا الجمع الطاهر ولكن ما أثرت على التخطيط.

ويجب النظر في العواقب وإدراكها تماما ،حتـى يعـرف الداعيـة أيـن يضـع قدمـه ،فـَل يبـت

بأمر لم يقدر جميع ظروفه.

 -36تقدير الحماس مع عدم اّلستجابة له والرد عليه بالتي هي أحسن (( لم نؤمر بذلك
)).
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 -37عمــل الرســول  وتحركاتــه وسياســته تنطلــق مــن شــرع هللا ،ولهــذا بــين للصــحابي

ذلك بقوله (( :لم نؤمر بذلك )).

 -38إن الرجــال الــذين يعــدون لحمــل اريــة اإلســَلم ،وقيــام الــدين علــى س ـواعدهم ،غيــر
الذين يريدون أن يعيشوا على هامش الحياة.

 -39أن الــدين اإلســَلمي لــم يصــل إلينــا بســهولة بــل بعــد جهــد وبــذل لألنفــس واْلم ـوال،
ومفارقة لألهل والديار.

 (( -40ففي البيعة اْلولى كان اإليمان باهلل ورسوله ،وفي البيعة الثانية كان العهـد علـى

الهجرة ،والجهاد.

وبه ــذه العناص ــر الثَلث ــة :اإليم ــان ،والهجـ ـرة ،والجه ــاد ،يتحق ــق وج ــود اإلس ــَلم ف ــي واق ــع

جماعي ممكن.

والهجرة لم تكن لتتم لوّل وجود الفئـة المسـتعدة لإليـواء ،ولهـذا قـال تعـالىِ{ :إن ال ِـذين آمُنـوا
وهاجروا وجاهدوا ِبأمو ِال ِهم وأنُف ِس ِهم ِفي سِب ِ ِ ِ
ِ
ِ
اء
ُ
يل هللا والذين آوْوا ونص ُروا أ ُْولئك ب ْع ُ
ُ
ْ ْ ْ ْ
ض ُه ْم أ ْولي ُ
ب ْعــض} (اْلنفــال ،)72 :ولــم تكــن البيعــة والهج ـرة والجهــاد لتــتم لــو ّل انســَلل المــؤمنين
الجدد من وّلئهـم القبلـي والـوطني ،للـوّلء الشـرعي ،وتـركهم لقـاداتهم العشـائرية إلـى القيـادة

اإلسَلمية الواحدة.)51()) ...

إذن الرسول  للمسلمين بالهجرة:

ِ
ـت دار ِه ْجــرِت ُك ْم ذات ن ْخــل بـ ْـين ّلبتـ ْـي ِن
أخــرج البخــاري أن رســول هللا  قــالِ (( :إنــي أ ُِريـ ُ
ـان )) فه ــاجر م ـ ْـن ه ــاجر ِقب ــل اْلم ِدين ـ ِـة ورج ــع عامـ ـ ُة م ـ ْـن ك ــان ه ــاجر ِب ــأ ْر ِ
و ُهم ــا اْلحرت ـ ِ
ض
اْلحبش ِة ِإلى اْلم ِدين ِة.)52()) ...

وفي صحيح مسلم (( :رأيت فـي المنـام أنـي أهـاجر مـن مكـة إلـى أرض بهـا نخـل ،فـذهب
وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب ))(.)53

أخــرج ابــن ســعد عــن الواقــدي مــن حــديث عائشــة وســهل بــن حنيــف قــاّل (( :لمــا صــدر

الســبعون مــن عنــد رســول هللا  طابــت نفســه ،وقــد جعــل هللا لــه منعــة وقومــا أهــل حــرب
وعدة ونجدة ،وجعـل الـبَلء يشـتد علـى المسـلمين مـن المشـركين لمـا يعلمـون مـن الخـروج،
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فض ــيقوا عل ــى أص ــحابه ون ــالوا م ــنهم م ــالم يكونـ ـوا ين ــالون م ــن الش ــتم واْلذى فش ــكا ذل ــك

أصحاب رسول هللا  واستأذنوه في الهجرة فقال (( :قد أريت دار هجرتكم ،أريـت سـبخة

ذات نخل بين ّلبتين وهمـا الحرتـان ،ولـو كانـت السـراة أرض نخـل وسـبال لقلـت هـي هـي
)) ثم مكث أياما ،ثم خرج إلى أصحابه مسرو ار فقال (( :قـد أخبـرت بـدار هجـرتكم ،وهـي
يث ــرب ،فم ــن أراد الخ ــروج فليخ ــرج إليه ــا )) فجع ــل الق ــوم يتجه ــزون ويتوافق ــون ويتواس ــون

ويخرجون ويخفون ذلك.)54()) ...
طَلئع المهاجرين:

ِ
صـع ُب
أخرج البخـاري عـن البـراء بـن عـازب رضـي هللا عنـه قـال (( :أو ُل م ْـن قـدم عل ْينـا ُم ْ
ـان النــاس فقـ ِـدم ِبــَلل وســعد وعمــار بــن ي ِ
ُم م ْكتُــوم وكانــا ُيْق ِرئـ ِ
اســر ثُــم قـ ِدم
ْبـ ُـن ُعم ْيــر و ْابـ ُـن أ ِ
ُ ُْ
ْ
ِ
ـاب ِفــي ِع ْشـ ِـرين ِمـ ْـن أصــح ِ
ُعمــر ْبـ ُـن اْلخطـ ِ
ـت أ ْهــل
اب النِبـ ِـي  ثُــم قــدم النِبــي  فمــا أرْيـ ُ
ُ
ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ـول ّللاِ  فمـا
ـاء يُقْلـن قـدم رُس ُ
اْلمدينة فر ُحوا بش ْيء فرح ُه ْم برُسول ّللا  حتى جعل ْاإلم ُ
ِ
ِ
اسم رِبك اْل ْعلى} (اْلعلىِ )1 :في ُسور ِمن اْل ُمفص ِل ))(.)55
قدم حتى ق ْأر ُت {سب ِح ْ
الدروس والعظات:

 -1كــان المهــاجرون ينتظــرون الفــرج بفــارغ الصــبر مــن هــذا اْلذى الــذي تصــبه علــيهم

قريش ،فما كاد أن ينتهي الرسول  من قص ر ياه في الهجـرة إلـى المدينـة حتـى بـادروا

بالخروج إليها تاركين وراءهم أهلهم وأموالهم وبَلدهم ،ف ار ار بدينهم إلى هللا.
 -2ترتيب عملية الهجرة ،بحيث يخرجون مثنى وثَلث.

 -3العمل للدين واجـب الجميـع ،والمبـادرة إلـى فعـل الخيـر فـي أي مكـان حـل فيـه المسـلم
فه ــو كالغي ــث حيثم ــا وق ــع نف ــع ،فطليع ــة المه ــاجرين فتحـ ـوا حلق ــات للتعل ــيم ف ــور وص ــولهم

المدينة.

 -4التعلــيم للجميــع فلــم يقتصــر تعلــيم المهــاجرين علــى كبــار اْلنصــار بــل شــمل اْلطفــال
أيضا.

 -5حــرص اْلنصــار علــى تعلــيم أطفــالهم وتـربيتهم علــى ديــن هللا (( فمــا جــاء حتــى قـرأت

سبح )).
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 -6مشاركة اْلطفال في اْلفراح بقدوم رسول هللا  تربية لهم على حب هللا ورسوله.
هجرة عمر وعياق:

قــال ابــن إســحاق :حــدثني نــافع مــولى عبــد هللا بــن عمــر عــن عبــد هللا عــن أبيــه عمــر بــن
الخطــاب رضــي هللا عنهمــا قــال (( :اتعــدت لمــا أردنــا الهج ـرة أنــا وعيــاق بــن أبــي ربيعــة

التناضـب مـن أضـاة بنـي غفـار( ،)56فـوق س ِـرف،
وهشام بن العـاص بـن وائـل السـهمي،
ُ
وقلنا :أينا لم يصبح عنـدها فقـد حـبس ،فلـيمض صـاحباه .قـال :فأصـبحت أنـا وعيـاق بـن
أبي ربيعة عند التناضب وحبس عنا هشام ،وفتن فافتتن .فلما قدمنا المدينة نزلنا في بنـي

عمرو بن عوف بقباء ،وخرج أبو جهل بن هشام والحـارث بـن هشـام إلـى عيـاق بـن أبـي

ربيعة ،وكان ابن عمهما وأخاهما ْلمهما ،حتى قدما علينا المدينة ،ورسـول هللا  بمكـة،
فكلمــاه وقــاّل :إن أمــك قــد نــذرت أن ّل يمــس أرســها مشــط حتــى ت ـراك ،وّل تســتظل مــن
شمس حتى تراك ،فرق لها ،فقلت له :يا عياق ،إنه وهللا إن يريدك القوم إّل ليفتنوك عن

دينــك فاحــذرهم ،ف ـ هللا لــو قــد آذى أمــك القمــل ّلمتشــطت ،ولــو قــد اشــتد عليهــا حــر مكــة
ّلستظلت .قال :فقال :أبر بقسم أمي ولي هنالك مال فآخذه .قال :فقلـت :وهللا إنـك لـتعلم

أنــي لمــن أكثــر قـريش مــاّل ،فلــك نصــف مــالي وّل تــذهب معهمــا .قــال :فــأبى علــي إّل أن

يخرج معهما ،فلما أبى إّل ذلك قال :قلت له :أما إذ قد فعلت ما فعلـت ،فخـذ نـاقتي هـذه،

فإنها ناقة نجيبة ذلول ،فالزم ظهرها ،فإن رابك مـن القـوم ريـب ،فـانج عليهـا .فخـرج عليهـا

معهمـ ــا ،حتـ ــى إذا كـ ــانوا ب ــبعض الطريـ ــق ،قـــال لـ ــه أب ــو جهـ ــل :ي ــا ابـ ــن أخ ــي ،وهللا لقـ ــد
استغلظت بعيري هذا ،أفَل تعقبني على ناقتك هذه؟ قـال :بلـى قـال :فأنـال وأناخـا ليتحـول

عليها ،فلما استووا باْلرض عدوا عليه ،فأوثقاه وربطاه ،ثم دخَل به مكة ،وفتناه فافتتن.

قال ابن إسـحاق :فحـدثني بـه بعـض آل عيـاق بـن أبـي ربيعـة :أنهمـا حـين دخـَل بـه مكـة

دخَل به نها ار موثقا ،ثم قاّل :يا أهل مكة ،هكذا فافعلوا بسفهائكم ،كما فعلنا بسفيهنا هذا.

قال ابن إسحاق :وحدثني نـافع ،عـن عبـد هللا بـن عمـر ،عـن عمـر فـي حديثـه ،قـال :فكنـا

نقــول :مــا هللا بقابــل ممــن افتــتن ص ـرفا وّل عــدّل وّل توبــة ،قــوم عرف ـوا هللا ثــم رجع ـوا إلــى

الكفر لبَلء أصابهم!
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قال :وكانوا يقولون ذلك ْلنفسهم.

فلما قدم رسول هللا  المدينة ،أنزل هللا تعـالى فـيهم ،وفـي قولنـا وقـولهم ْلنفسـهمُ{ :ق ْـل يـا
طوا ِم ْن ر ْحم ِت هللاِ ِإن هللا ي ْغ ِف ُر الذُنوب ج ِميعا ِإن ُه
ِعب ِادي ال ِذين أ ْسرُفوا على أ ْنُف ِس ِه ْم ّل تْقن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اب ثُم ّل تُْنص ُـرون،
يم ،وأن ُيبوا إلى رِب ُك ْم وأ ْسل ُموا ل ُه م ْن قْبل أ ْن يأْتي ُك ُم العذ ُ
ُهو الغُف ُ
ور الرح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ب ْغتـة وأ ْنـتُ ْم ّل ت ْش ُـع ُرون}
واتب ُعوا أ ْحسن ما أ ُْن ِزل إل ْـي ُك ْم م ْـن رِب ُك ْـم م ْـن قْبـل أ ْن يـأْتي ُك ُم العـذ ُ

(الزمر.)55 - 53 :

قال عمر بن الخطاب :فكتبتها بيدي في صحيفة ،وبعثت بها إلى هشام ابن العاصي.

قال :فقال هشـام بـن العاصـي :فلمـا أتتنـي جعلـت أقر هـا بـذي طـوى( )57أصـعد بهـا فيـه
وأصــوب وّل أفهمهــا ،حتــى قلــت :اللهــم فهمنيهــا قــال :فــألقى هللا تعــالى فــي قلبــي أنهــا إنمــا
أنزلــت فينــا ،وفيمــا كنــا نقــول فــي أنفســنا ،ويقــال فينــا ،قــال :فرجعــت إلــى بعيــري ،فجلســت

عليه ،فلحقت برسول هللا  وهو بالمدينة ))(.)58

وهذا يضعف الرواية التي تذكر هجرة عمر عَلنيـة ،وأنـه تنكـب قوسـه وجـاء إلـى المسـجد

فقال لقريش :من أراد أن تثلكه أمه ...الخ ،فـإن مـدار هـذه القصـة علـى الزبيـر بـن محمـد
بن خالد العثمـاني :حـدثنا عبـدهللا بـن القاسـم اْلملـي (كـذا اْلصـل ولعلـه اْليلـي) عـن أبيـه

بإسناده إلى علي رضي هللا عنه ،وهؤّلء الثَلثة في عداد المجهـولين ،فـإن أحـدا مـن أهـل

الجرح والتعديل لم يذكرهم مطلقا ،كـذا قـال اْللبـاني فـي كتابـه (( دفـاع عـن السـنة والسـيرة

النبوية ))(.)59

الدروس والعظات:

 -1ترتيـب عمــر وأصــحابه لهجـرتهم واختيــار الوقــت المبكـر لهــا ،واّلتعــاد فــي مكــان بعيـد

عــن اْلنظــار خــارج مكــة ،دّللــة علــى مَلحقــة المشــركين للمهــاجرين ودقــة متــابعتهم لهــم

ومنعهم من السفر.

 -2عدم تأثير العاطفة على التخطيط والتنظيم ،فقد انطلق عمر وعياق لما تأخر عليهم
هشام فلم يبقوا في انتظاره.

 -3قيام قريش بسجن وحجز كل من تعلم بهجرته كما فعلت مع هشام.
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 -4كل الخلق يكبدون ويتعبون ،ولكن شتان بينهم ،فهذا يتعـب ويكبـد لـدعوة ،وذاك لنـزوة
ونـ ـوا تـ ـأْل ُمون فـ ـِإن ُه ْم يـ ـأْل ُمون كم ــا تـ ـأْل ُمون وت ْر ُج ــون ِم ــن هللاِ م ــاّل
كم ــا ق ــال تع ــالىِ{ :إ ْن ت ُك ُ
ي ْرجــون} (النســاء ،)104 :وقــال تعــالى{ :لقـ ْـد خلْقنــا ِ
اإل ْنســان ِفــي كبــد} (البلــد ،)4 :وقــال
ُ
َلق ِ
اإل ْنسان ِإنك ك ِادح ِإلى رِبك ك ْدحا فم ِ
يه} (اّلنشقاق ،)6 :وفي حـديث
سبحانه{ :يا أيها ِ ُ
ُ
أبي مالك الحـارث بـن عاصـم اْلشـعري أن رسـول هللا  قـالُ (( :كـل الن ِ
ـاس ي ْغ ُـدو فبـا ِيع
نْفسـ ُـه ف ُم ْعِتُقهــا أ ْو ُموِبُقهــا ))( )60فلقــد تعــب المســلمون المهــاجرون وتكبــدوا عنــاء الطريــق
فــي ســبيل هللا تعــالى وابتغــاء مرضــاته ،كــذلك تعــب أبــو جهــل وأخــوه وتكبــدا عنــاء الطريــق

إلى المدينة في سبيل الشيطان.

 -5وفي قصة أبي جهل مع عياق ،بيـان مـا ينبغـي عليـه المسـلم مـن الحـذر الشـديد مـن

اْلساليب الكيدية التي يستخدمها العدو.

 -6الحــذر مــن أســاليب اّلســتعطاف التــي قــد يلجــأ إليهــا العــدو فــي الكيــد للمــؤمنين (( إن
أمك قد نذرت أن ّل يمس رأسها مشط.)) ...

 -7فطنة عمر حيث أدرك مباشرة كيد أبي جهل لعياق.

 -8نصح عمر لعياق وتوجيهه ولفت نظره عن الوقوع في شراك المخادعة.

 -9إنه مهما خالفك أخـوك المسـلم فـي أريـك ولـم يأخـذ بتوجيهـك ونصـحك فـَل يعنـي ذلـك
التخليــة بينــه وبــين عــدوه وتركــه وحــده يَلقــي مصــيره ،فعمــر رضــي هللا عنــه لــم يتخــل عــن

عيــاق علــى الــرغم مــن تركــه لنصــيحته بــل بــذل لــه نصــف مالــه إلقناعــه ،فلمــا لــم يــرض

بالمرة الثانية ،لم يغضب عليه ويقل :اذهب وستجد مصيرك ،بل إنه أعطاه راحلتـه للنجـاة

عليها ،وفي هذا استرخاص اْلموال في سبيل نصرة أهل اإلسَلم.

 -10عدم الثقة بالكافر مهما كانت قرابته ،كما قال تعالى{ :يا أيها ال ِذين آمُنوا ّل تت ِخـ ُذوا
ِبطانة ِمن دوِن ُكم ّل ي ْأُلون ُكم خباّل ودوا مـا عِنـتم قـد بـد ِت الب ْغضـاء ِمـن أ ْفـو ِ
اه ِه ْم ومـا تُ ْخ ِفـي
ْ ْ
ُ ْ
ْ
ْ ُ ْ
ِ
ـوب ُه ْم}
{ي ْر ُ
ض ــون ُك ْم ِب ــأ ْفواه ِه ْم وتـ ـأْبى ُقُل ـ ُ
ورُه ْم أ ْكب ـ ُـر} (آل عمـ ـران ،)118 :وق ــال تع ــالىُ :
ص ـ ُـد ُ
ُ
(التوبــة ،)8 :فالكفــار ّل يرقبــون فــي مــؤمن إّلًّ وّل ذمــة ،فهــذا أخــوهم وقــد أمنــاه ومــع ذلــك
يوثقانه ويسخران منه أمام الناس.
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 -11استغَلل الطاغية الكافر إذّلل قريبه لتحريض الناس على جميع المؤمنين.

 -12اهتمــام عمــر بــأمر إخوانــه الــذين افتتن ـوا وفرحــه الشــديد بتوبــة هللا علــيهم ،ومكــاتبتهم
بذلك.

 -13عظمــة اإليمــان فــي قلــوب الصــحابة ،وكبــر الــذنوب فـي أعيــنهم ،جعلهــم يظنــون أن
من أجاب الكفار مكرها فإن هللا ّل يقبل منهم صرفا وّل عدّل.

مؤتمر دار الندوة:

إن ّلجتماع قـريش للتشـاور فـي شـأن رسـول هللا  شـاهدا مـن كتـاب هللا{ :وِإ ْذ ي ْم ُك ُـر ِبـك
ال ـ ِـذين كف ــروا ِلي ْثِبتُــوك أو يْقُتُل ــوك أو ي ْخ ِرج ــوك ويم ُك ــرون ويم ُك ــر هللا وهللا خي ــر الم ـ ِ
ـاك ِرين}
ُ ُ
ْ ُ ُ ُ ُْ
ْ ُ
ْ ُ ُ
ْ

(اْلنفــال ،)30 :وممــا يقــوي اجتماعــات ق ـريش فــي دار النــدوة استفاضــتها ،وورودهــا مــن

عدة طرق ،يشد بعضها بعضا(.)61

قال ابن إسحاق (( :ولما رأت قريش أن رسول هللا  قد صارت له شيعة وأصـحاب مـن

غيرهم بغير بلـدهم ،و أروا خـروج أصـحابه مـن المهـاجرين إلـيهم ،عرفـوا أنهـم قـد نزلـوا دا ار،

وأصــابوا مــنهم منعــة ،فحــذروا خــروج رســول هللا  إلــيهم ،وعرف ـوا أنــه قــد أجمــع لح ـربهم،

فاجتمعوا له في دار الندوة  -وهي دار قصي بن كَلب التي كانت قـريش ّل تقضـي أمـ ار

إّل فيها  -يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول هللا  حين خافوه )).

قــال ابــن إســحاق :فحــدثني مــن ّل أتهــم مــن أصــحابنا ،عــن عبــد هللا بــن أبــي نجــيح عــن
مجاهــد بــن جبــر أبــي الحجــاج ،وغي ـره ممــن ّل أتهــم ،عــن عبــد هللا بــن عبــاس رضــي هللا

عنهما قال (( :لما أجمعوا لذلك واتعـدوا أن يـدخلوا فـي دار النـدوة ليتشـاوروا فيهـا فـي أمـر
رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم ،غـدوا فـي اليـوم الـذي اتعـدوا لـه ،وكـان ذلـك اليـوم يسـمى

يوم الزحمة ،فاعترضهم إبليس فـي هيئـة شـيخ جليـل ،عليـه بتلـة ،فوقـف علـى بـاب الـدار،

فلمــا رأوه واقفــا علــى بابهــا قــالوا :مــن الشــيخ؟ قــال :شــيخ مــن أهــل نجــد ســمع بالــذي اتعــدتم

له ،فحضر معكم ليسمع ما تقولون ،وعسى أن ّل ُيعدمكم منـه أريـا ونصـحا ،قـالوا :أجـل،
فادخل ،فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش ،من بني عبد شمس :عتبة بن ربيعـة،
وشــيبة بــن ربيعــة ،وأبــو ســفيان بــن حــرب ،ومــن بنــي نوفــل بــن عبــد منــاف :طعيمــة بــن
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عدي ،وجبيـر بـن مطعـم ،والحـارث بـن عـامر بـن نوفـل ،ومـن بنـي عبـد الـدار بـن قصـي:

النضــر بــن الحــارث بــن كلــدة ،ومــن بنــي أســد بــن عبــد العــزى :أبــو البختــري بــن هشــام،

وزمعة بن اْلسود بن المطلب ،وحكـيم بـن حـزام ،ومـن بنـي مخـزوم :أبـو جهـل بـن هشـام،

ومن بني سهم :نبيه ومنبه ابنا الحجاج ،ومن بني جمح :أمية بن خلف ،ومن كـان معهـم

وغيرهم ممن ّل يعد من قريش ))(.)62

وبعد تداول اآلراء وتقليب وجهات النظر اتفقوا على قتل رسول هللا  باختيـار شـاب مـن

كل قبيلة ينفذون الخطة حتى يضيع دمه بين القبائل.

الهجرة النبوية:

أخرجها البخاري بطولها عن عائشة ،وعن البراء بن عازب ،وعن سراقة ابن مالك ،وأنـس

بن مالك(.)63

حديث عائشة رضي هللا عنها:
روى البخاري عن ع ِائشة ر ِ
ضـي ّللاُ ع ْنهـا زْو ِج النِب ِـي  قال ْـت (( :ل ْـم أ ْع ِق ْـل أبـوي قـط ِإّل
ِ ِ ِ ِ
وهمــا يـ ِـدين ِ ِ
ـول ّللاِ  طرفـ ِـي النهـ ِ
ـار ُب ْكــرة
ُ
ان الــدين ولـ ْـم ي ُمــر عل ْينــا يـ ْـوم إّل يأْتينــا فيــه رُسـ ُ
وع ِشية فلما ْابُتِلي اْلمس ِـلمون خـرج أبـو ب ْكـر مه ِ
ـاج ار ن ْحـو أ ْر ِ
ض اْلحبش ِـة حتـى ِإذا بلـغ بـ ْرك
ُ
ُ
ُْ ُ
اْل ِغم ِاد( )64ل ِقي ُه ْاب ُن الد ِغن ِة و ُهو سِي ُد اْلق ِ
ارة( )65فقال أ ْين تُ ِر ُيد يا أبـا ب ْكـر فقـال أُبـو ب ْكـر
أ ْخرجِنــي قـ ْـو ِمي فأ ُِريـ ُـد أ ْن أ ِســيح ِفــي ْاْل ْر ِ
ض وأ ْعُبــد رِبــي قــال ْابـ ُـن الد ِغنـ ِـة فـِإن ِم ْثلــك يــا أبــا
ب ْكــر ّل ي ْخــرج وّل ي ْخــرج ِإنــك ت ْك ِســب اْلمعــدوم وت ِ
صـ ُـل الــرِحم وت ْح ِمـ ُـل اْلكــل وتْقـ ِـري الضـ ْـيف
ُْ
ُُ ُ ُ
ُ
ِ
ـين علــى نو ِائـ ِ
ـب اْلحـ ِ
اعُبـ ْـد ربــك ِببلـ ِـدك فرجــع و ْارتحــل معـ ُـه ْابـ ُـن
ـق فأنــا لــك جــار ْارِجـ ْـع و ْ
وتُعـ ُ
الد ِغن ِة فطاف ابن الد ِغن ِة ع ِشية ِفي أ ْشر ِ
اف ُقرْيش فقال ل ُه ْم ِإن أبـا ب ْكـر ّل ي ْخ ُـرُج ِم ْثُل ُـه وّل
ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـين
ـب اْلم ْعـ ُـدوم ويصـ ُـل الــرحم وي ْحمـ ُـل اْلكــل ويْقـ ِـري الضـ ْـيف وُيعـ ُ
ُي ْخــرُج أتُ ْخ ِر ُجــون ر ُجــَل ي ْكسـ ُ
علــى نو ِائـ ِ
ـب اْلحـ ِ
ـق فلـ ْـم تُكـ ِـذ ْب ُقــرْيش ِب ِجــو ِار ْابـ ِـن الد ِغنـ ِـة وقــاُلوا ِّل ْبـ ِـن الد ِغنـ ِـة ُمـ ْـر أبــا ب ْكــر
فْلي ْعُب ْد رب ُه ِفي د ِِ
ـر مـا شـاء وّل ُي ْؤِذينـا ِبـذِلك وّل ي ْسـت ْعِل ْن ِب ِـه فِإنـا ن ْخشـى
اره فْلُيص ِل ِفيها وْليْق ْأ
أ ْن يْفِتن ِنساءنا وأ ْبناءنا فقال ذِلك ْاب ُن الد ِغن ِة ِْلِبي ب ْكر فلِبث أُبو ب ْكر ِبـذِلك ي ْعُب ُـد رب ُـه ِفـي
اره ثُـم بـدا ِْلِبـي ب ْكـر فـابتنى مس ِـجدا ِب ِفن ِ
ـاء د ِِ
اره وّل يست ْعِل ُن ِبصَلِت ِه وّل يْق أُر ِفي غ ْي ِـر د ِِ
د ِِ
اره
ْ
ْ
ْ
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ِ
ِِ
وكــان ُيصـ ِـلي ِفيـ ِـه ويْقـ أُ
ـاء اْل ُم ْشـ ِـرِكين وأ ْبنــا ُ ُه ْم و ُهـ ْـم ي ْعجُبــون ِم ْنـ ُـه
ـر اْلُقـ ْـرآن في ْنقــذ ُ
ف عل ْيــه نسـ ُ
ِ
ِ
ـر اْلُق ْـرآن وأ ْفـزع ذِلـك أ ْشـراف
ـك ع ْين ْي ِـه ِإذا ق أ
وي ْن ُ
ظ ُرون ِإل ْيه وكان أُبـو ب ْكـر ر ُجـَل بكـاء ّل ي ْمل ُ
ُقــرْيش ِمــن اْل ُم ْشـ ِـرِكين فأ ْرس ـُلوا ِإلــى ْابـ ِـن الد ِغنـ ِـة فقـ ِـدم علـ ْـي ِه ْم فقــاُلوا ِإنــا ُكنــا أج ْرنــا أبــا ب ْكــر
اره فق ـ ْـد ج ــاوز ذِل ــك ف ــابتنى مس ـ ِـجدا ِب ِفن ـ ِ
ـاء د ِِ
ِب ِج ــو ِارك عل ــى أ ْن ي ْعُب ــد رب ـ ُـه ِف ــي د ِِ
اره ف ــأ ْعلن
ْ
ْ
ِبالصــَل ِة واْل ِقــراء ِة ِفيـ ِـه وِإنــا قـ ْـد خ ِشـينا أن يْفـِـتن ِنســاءنا وأبناءنــا ف ْانهــه فـِإن أحــب أن يْقت ِ
صــر
ْ
ُ ْ
ْ
ْ
على أ ْن ي ْعُبد رب ُـه ِفـي د ِِ
اره فعـل وِإ ْن أبـى ِإّل أ ْن ُي ْعِلـن ِبـذِلك فسـْل ُه أ ْن ي ُـرد ِإل ْيـك ِذمتـك فِإنـا
ق ْد ك ِرْهنا أ ْن ُن ْخ ِفرك ول ْسنا ُم ِق ِرين ِْلِبي ب ْكر ِاّل ْسِت ْعَلن قال ْت ع ِائش ُة فـأتى ْاب ُـن الد ِغن ِـة ِإلـى
أِبي ب ْكر فقال ق ْد عِلمت ال ِذي عاق ْدت لـك علي ِـه فِإمـا أن تْقت ِ
صـر علـى ذِلـك وِإمـا أ ْن ت ْرِجـع
ْ
ُ
ْ
ْ
ِإلي ِذمِتي فِإِني ّل أ ِ
ُخ ِف ْـر ُت ِفـي ر ُجـل عق ْـد ُت ل ُـه فقـال أُبـو ب ْكـر
ُحـب أ ْن ت ْسـمع اْلعـر ُب أِنـي أ ْ
فِإِني أ ُرد ِإل ْيك ِجوارك وأ ْرضى ِب ِجو ِار ّللاِ عز وجـل والنِبـي  ي ْومِئـذ ِبمكـة فقـال النِبـي 
ِ ِِ ِ
ـت دار ِه ْجـرِت ُك ْم ذات ن ْخـل ب ْـين ّلبت ْـي ِن و ُهمـا اْلحرت ِ
ـان فهـاجر م ْـن هـاجر
لْل ُم ْسلمين ِإنـي أ ُِري ُ
ِقبل اْلم ِدين ِة ورجع عام ُة م ْن كان هاجر ِبـأ ْر ِ
ض اْلحبش ِـة ِإلـى اْلم ِدين ِـة وتجهـز أُبـو ب ْكـر ِقبـل
ِ ِ
ـول ّللاِ  علــى ِرْسـِـلك ف ـِإِني أ ْر ُجــو أ ْن ُيـ ْـؤذن ِلــي فقــال أُبــو ب ْكــر وهـ ْـل
اْلمدينــة فق ـال لـ ُـه رُسـ ُ
ِ ِ ِ
ِ ِِ
صـحب ُه وعلـف
ت ْر ُجو ذلك بـأبي أ ْنـت قـال نع ْـم فحـبس أُبـو ب ْكـر نْفس ُـه علـى رُسـول ّللا  لي ْ
رِ
ط أ ْربعة أ ْش ُهر قال ْاب ُن ِشهاب
احلت ْي ِن كانتا ِع ْندهُ ورق الس ُم ِر و ُهو اْلخب ُ
قال عروة قالت ع ِائش ُة فبينما نحـن يومـا جُلـوس ِفـي بي ِ
ـت أِبـي ب ْكـر ِفـي ن ْح ِـر الظ ِهيـرِة قـال
ُْ ُ ْ
ْ
ْ
ُْ ْ ُ
ِ ِِ
ول ّللاِ ُ متقِنعا ِفي ساعة ل ْم ي ُك ْن يأِْتينا ِفيهـا فقـال أُبـو ب ْكـر ِفـداء
قائل ْلبي ب ْكر هذا رُس ُ
ِ
ِ
ِِ ِ ِِ
ِ
ِِ
ِ
اسـتأْذن
ل ُه أبي وأُمي وّللا ما جاء به في هذه السـاعة إّل أ ْمـر قال ْـت فجـاء رُس ُ
ـول ّللا  ف ْ
فـأ ُِذن لـ ُـه فــدخل فقــال النِبــي ِْ لِبـي ب ْكــر أ ْخـ ِـرْج مـ ْـن ِع ْنــدك فقــال أُبــو ب ْكــر ِإنمــا ُهـ ْـم أ ْهُلــك
ِبــأِبي أ ْنــت يــا رُســول ّللاِ قــال فـِإِني قـ ْـد أ ُِذن ِلــي ِفــي اْل ُخـ ُـرو ِج فقــال أُبــو ب ْكــر الصــحاب ُة ِبــأِبي
ِ
ول ّللاِ  نع ْم قال أُبو ب ْكر ف ُخـ ْذ ِبـأِبي أ ْنـت يـا رُسـول ّللاِ ِإ ْحـدى
أ ْنت يا رُسول ّللا قال رُس ُ
ِ
ِ
ِ
اهم ــا أح ــث اْل ِجه ـ ِ
ـاز()66
ـول ّللا ِ ب ــالثم ِن قال ـ ْـت عائشـ ـ ُة فجه ْزن ُ
راحلت ــي ه ــات ْي ِن ق ــال رُس ـ ُ
ِ ِ
طعـة ِم ْـن ِنط ِاقهـا فربط ْـت ِب ِـه
اء ِب ْن ُت أِبـي ب ْكـر ِق ْ
وصن ْعنا ل ُهما ُسْفرة في جراب فقطع ْت أ ْسم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ـول ّللاِ  وأُبـو ب ْكـر ِبغـار
على ف ِم اْلجراب فبذلك ُسمي ْت ذات النطاق ْي ِن قال ْـت ثُـم لحـق رُس ُ
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ِ ِ
ِ
ـت ِع ْنــد ُهما ع ْبـ ُـدّللاِ ْبـ ُـن أِبــي ب ْكــر و ُهــو ُغــَلم شــاب
فــي جبـ ِـل ثـ ْـور فكمنــا فيــه ثــَلث ليــال يِبيـ ُ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ
ـر
صـِب ُح مـع ُقـرْيش ِبمكـة كب ِائـت فـَل ي ْسـم ُع أ ْم ا
ثقف لقـن( )67فُي ْـدل ُج م ْـن ع ْنـدهما بسـحر فُي ْ
ط الظَلم ويرعى علي ِهمـا ع ِ
ُي ْكتاد ِ
ـام ُر ْب ُـن
ان ِب ِه ِإّل وعاهُ حتى يأِْتي ُهما ِبخب ِر ذِلك ِحين ي ْختِل ُ
ْ
ُ ْ
ُفهيرة مولى أِبي ب ْكر ِم ْنحة ِمن غنم في ِريحها علي ِهما ِحين ت ْذهب ساعة ِمن اْل ِعش ِ
اء فيِبيت ِ
ان
ْ
ْ
ُ
ُ ُ
ْ ْ
ـيف ِهما حتـى ي ْن ِعـق ِبهـا ع ِ
ِفي ِرسل وهـو لـبن ِم ْنحِت ِهمـا ور ِ
ضِ
ـام ُر ْب ُـن ُفه ْيـرة ِبغلـس يْفع ُـل ذِلـك
ُ
ُ
ْ
ِفي ُك ِل ليلة ِم ْن ِتْلك اللي ِالي الثَل ِث واستأْجر رسول ّللاِ  وأبو ب ْكر رجَل ِم ْن بِنـي ال ِـد ِ
يل
ْ
ُ
ُ
ُ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اهر ِباْل ِهداي ِـة ق ْـد غمـس ِحْلفـا ِفـي ِ
آل
و ُهو م ْن بني ع ْبد ْب ِن عـدي هاديـا خ ِريتـا واْلخ ِري ُ
ـت اْلمـ ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ
اْلع ِ
اص ْب ِن و ِائـل الس ْـه ِم ِي و ُهـو علـى ِدي ِـن ُكف ِ
ـار ُقـرْيش فأمنـاهُ فـدفعا إل ْيـه راحلت ْيهمـا وواعـداهُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
يل
ص ْـبح ثـَلث وا ْنطلـق مع ُهمـا عـام ُر ْب ُـن ُفه ْيـرة والـدل ُ
غار ث ْـور ب ْعـد ثـَلث ليـال براحلت ْيهمـا ُ
فأخذ ِب ِهم ط ِريق السو ِ
اح ِل ))(.)68
ْ
وقــال البخــاري فــي (( صــحيحه )) (( :بــاب اســتئجار المشــركين عنــد الضــرورة ،أو إذا لــم
يوجد أهل اإلسَلم )) ،ثم ذكر حديث عائشة في استئجار النبي وأبي بكـر رجـَل مـن بنـي

الديل هاديا خريتا(.)69

وفــي روايــة هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عنــد ابــن حبــان (( :اســتأذن أبــو بكــر النبــي  فــي

الخروج من مكة ))(.)70

وعند موسى بن عقبة (( :وكان رسول هللا ّ ل يخطئه يوم إّل أتـى منـزل أبـي بكـر أول

النهار وآخره ))(.)71

الطبرنــي (( :كــان النبــي  يأتينــا بمكــة كــل يــوم
ا
وفــي حــديث أســماء بنــت أبــي بكــر عنــد
مرتين بكرة وعشية ،فلما كان يوم من ذلـك جاءنـا فـي الظهيـرة ،فقلـت :يـا أبـت هـذا رسـول

هللا .)72()) 

وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب (( :قالت عائشة :وليس عند أبـي بكـر إّل أنـا

وأسماء )) ،وفيها (( :فقال أبـو بكـر :يـا رسـول هللا مـا جـاء بـك إّل أمـر حـدث )) ،وفيهـا:
(( قال :أخرج من عندك قالّ :ل عين عليك ،إنما هما ابنتاي )) .وكذلك في رواية هشام

بن عروة.
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وفي رواية هشام (( :فقال :الصحبة يا رسول هللا ،قال :الصحبة )).

زاد ابن اسـحاق فـي روايتـه (( :قالـت عائشـة :ف أريـت أبـا بكـر يبكـي ،ومـا كنـت أحسـب أن

أحدا يبكي من الفرح )) ،وفيها (( :قالّ :ل أركب بعي ار ليس هو لي ،قال :فهو لك ،قـال:

ّل ،ولكن بـالثمن الـذي ابتعتهـا بـه ،قـال :أخذتـه بكـذا وكـذا ،قـال :أخـذتها بـذلك ،قـال :هـي

لك ))(.)73

وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند الطبراني (( :فقال :بثمنها يا أبا بكر ،فقـال :بثمنهـا

إن شئت ))(.)74

وأفــاد الواقــدي (( :أن الــثمن ثمانمائــة ،وأن التــي أخــذها رســول هللا  مــن أبــي بكــر هــي
القصـواء ،وأنهــا كانــت مــن نعــم بنــي قشــير ،وأنهــا عاشــت بعــد النبــي  قلــيَل وماتــت فــي

خَلف ــة أب ــي بك ــر ،وكان ــت مرس ــلة ترع ــى ب ــالبقيع ،وأف ــاد أن ــه ك ــان بالس ــفرة ش ــاة مطبوخ ــة

))(.)75

أخ ــرج البخ ــاري ع ــن أب ــي بك ــر رض ــي هللا عن ــه ق ــال (( :كن ــت م ــع النب ــي  فــي الغ ــار،

فرفعــت أرســي فــإذا أنــا بأقــدام القــوم ،فقلــت :يــا نبــي هللا لــو أن بعضــهم طأطــأ بص ـره رآنــا،

قال :اسكت يا أبا بكر ،اثنان هللا ثالثهما ))(.)76

أخــرج البخــاري عــن أنــس عــن أبــي بكــر رضــي هللا عنــه قــال (( :قلــت للنبــي  وأنــا فــي
الغــار :لــو أن أحــدهم نظــر تحــت قدميــه ْلبص ـرنا ،فقــال :مــا ظنــك يــا أبــا بكــر بــاثنين هللا

ثالثهما ))(.)77

اشترى أبو ب ْكر ر ِ
ضي ّللاُ ع ْن ُـه ِم ْـن ع ِ
ـازب ر ْحـَل ِبثَلثـة
أخرج البخاري ع ِن اْلبر ِاء قالْ (( :
ُ
ـازب مـ ِـر اْلبــراء فْلي ْح ِمـ ْـل ِإلــي ر ْحِلــي فقــال عـ ِ
عشــر ِد ْرهمــا فقــال أُبــو ب ْكــر ِلعـ ِ
ـازب ّل حتــى
ُ
ِ
طُلُبون ُك ْم قال
ول ّللاِ ِ حين خر ْجتُما ِم ْن مكة واْل ُم ْش ِرُكون ي ْ
تُحدثنا ك ْيف صن ْعت أ ْنت ورُس ُ
ِ
ـت
ْارتحْلنــا ِمـ ْـن مكــة فأ ْحي ْينــا أ ْو ســرْينا لْيلتنــا وي ْومنــا حتــى أ ْ
ظه ْرنــا وقــام قــائ ُم الظ ِهيــرِة فرم ْيـ ُ
ِببصـ ِـري هـ ْـل أرى ِمـ ْـن ِظــل فـ ِ
ـآوي ِإل ْيـ ِـه فـِإذا صـ ْـخرة أت ْيتُهــا فنظـ ْـر ُت ب ِقيــة ِظــل لهــا فســوْيتُ ُه ثُــم
ِ
ِ ِ
فرْشـ ِ
ـت
اضــط ِج ْع يــا نِبــي ّللا ف ْ
ـت لـ ُـه ْ
اضــطجع النِبــي  ثُــم ْانطلْقـ ُ
ـت للنِبـ ِـي  فيــه ثُــم ُقْلـ ُ
ُ
ـب أحـدا فـِإذا أنـا ِبر ِ
ظـر مـا حــوِلي هـل أرى ِمــن الطل ِ
اعــي غـنم ي ُسـو ُق غنمـ ُـه ِإلـى الصـ ْـخرِة
ْ
أ ْن ُ ُ
ْ
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ُي ِر ُيد ِم ْنها ال ِذي أرْدنا فسأْلتُ ُه فُقْل ُت ل ُه ِلم ْن أ ْنت يا ُغَل ُم قال ِلر ُجل ِم ْن ُقـرْيش سـماهُ فعرْفتُ ُـه
ِ ِ
ِ
ِ
اعتقــل
ـت هـ ْـل فــي غنمــك مـ ْـن لــبن قــال نعـ ْـم ُقْلـ ُ
فُقْلـ ُ
ـت فهـ ْـل أ ْنــت حالــب لنــا قــال نعـ ْـم فأم ْرتُـ ُـه ف ْ
شاة ِم ْن غن ِم ِه ثُم أم ْرتُ ُه أ ْن ي ْنُفض ض ْرعها ِمن اْل ُغب ِار ثُم أم ْرتُ ُه أ ْن ي ْنُفض كف ْي ِه فقال هكذا
ِ
ُخرى فحلب ِلي ُك ْثبة ِم ْن لبن وق ْد جعْل ُت ِلرس ِ
ـول ّللاِ ِ إداوة()78
ضرب ِإ ْحدى كف ْيه ِب ْاْل ْ
ُ
على ف ِمها ِخ ْرقة فصب ْب ُت على اللب ِن حتى برد أ ْسفُل ُه ف ْانطلْق ُت ِب ِه ِإلى النِب ِـي  فوافْقتُ ُـه ق ِـد
ضيت ثُم ُقْلت قد آن الرِحيـل يـا رسـول ّللاِ
ِ
ِ
است ْيقظ فُقْل ُت ْ
ُ ْ
اشر ْب يا رُسول ّللا فش ِرب حتى ر ُ
ُ
ْ
ُ
طُلُبوننــا فلـ ْـم ُيـ ْـد ِرْكنا أحــد ِمـ ْـن ُه ْم غ ْيـ ُـر ُســراقة ْبـ ِـن م ِالـ ِـك ْبـ ِـن ُج ْع ُشــم
قــال بلــى ف ْارتحْلنــا واْلقـ ْـوُم ي ْ
ـب قـ ْـد ل ِحقنــا يــا رُســول ّللاِ فقــال (( ّل ت ْحــزْن ِإن ّللا معنــا
علــى فــرس لـ ُـه فُقْلـ ُ
ـت هــذا الطلـ ُ
))(.)79
ورواه مســلم وزاد (( :واتبعنــا ســراق ُة ْبـ ُـن م ِالــك قــال ون ْحـ ُـن ِفــي جلــد ِمــن ْاْل ْر ِ
ـت يــا
ض فُقْلـ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـول ّللا  ف ْارتطم ْـت فرُس ُـه ِإلـى
رُسول ّللا أُتينـا فقـال ّل ت ْحـزْن إن ّللا معنـا فـدعا عل ْيـه رُس ُ
ِ
ب ِْ
ـاد ُعوا ِلـي فـاهللُ ل ُكمـا أ ْن أ ُرد ع ْن ُكمـا
طنها أُرى فقال ِإني ق ْد عِل ْم ُت أن ُكما ق ْد دع ْوتُمـا علـي ف ْ

اهنـا فـَل يْلقـى أحـدا ِإّل
الطلب فـدعا ّللا فنجـا فرجـع ّل يْلقـى أحـدا ِإّل قـال ق ْـد كف ْيـتُ ُك ْم مـا ه ُ
ِ ِ
ـان ْب ُـن ُعمـر ح وحـدثناه ِإ ْسـح ُق ْب ُـن
ردهُ قال ووفـى لنـا وحدثنيـه ُزه ْي ُـر ْب ُـن ح ْـرب حـدثنا ُع ْثم ُ
ِ
ضـ ُـر ْبـ ُـن ُشــمْيل ِكَل ُهمــا عـ ْـن ِإ ْســرِائيل عـ ْـن أِبــي ِإ ْســحق عـ ِـن اْلبــر ِاء قــال
ِإ ْبــراهيم أ ْخبرنــا الن ْ
اشترى أبو ب ْكر ِمن أِبي رحَل ِبثَلثة عشر ِدرهما وساق اْلح ِديث ِبمعنى ح ِـد ِ
يث ُزه ْيـر ع ْـن
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ ِ
ـول ّللاِ 
أبي إ ْسحق وقال في حديثـه م ْـن ِروايـة ُع ْثمـان ْب ِـن ُعمـر فلمـا دنـا دعـا عل ْيـه رُس ُ
ض ِإلــى ب ْ ِ ِ
ِ
فســال فرسـ ُـه ِفــي ْاْل ْر ِ
ـت أن هــذا عمُلــك
طنــه ووثــب ع ْنـ ُـه وقــال يــا ُمحمـ ُـد قـ ْـد عل ْمـ ُ
ُ
ِ
ـادعُ ّللا أ ْن ُيخِلصـِـني ِممــا أنــا ِفيــه ولــك علــي ْلُع ِمــين علــى مـ ْـن ورِائــي وهـ ِـذِه ِكنــانِتي ف ُخـ ْذ
فـ ْ
ســهما ِمنهــا فِإنــك ســتمر علــى ِإِبِلــي و ِغْلمـ ِ
ـاني ِبمكـ ِ
ـان كــذا وكــذا ف ُخ ـ ْذ ِم ْنهــا حاجتــك قــال ّل
ْ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِِ
ـول ّللاِ  فقـال أ ْن ِـزُل
حاجة لي فـي إبلـك فقـد ْمنا اْلمدينـة ل ْـيَل فتنـازُعوا أي ُه ْـم ي ْن ِـزُل عل ْيـه رُس ُ
النســاء فــوق اْلبيـ ِ
ِ
ـار أ ْخــو ِ
ال ع ْبـ ِـد اْلمطِلـ ِ
ـب أُ ْكـ ِـرم ُه ْم ِبــذِلك فصـ ِـعد ِ
علــى بِنــي النجـ ِ
ـوت
ـال و ُ ْ ُ ُ
الرجـ ُ
ُ
ُ
وتفــرق اْل ِغْلمــان واْلخــدم ِفــي الطــر ِق ينــادون يــا محمــد يــا رســول ّللاِ يــا محمــد يــا رســول ّللاِ
ُ ُ
ُ ُ
ُ ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
))(.)80
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قال ابن حجر (( :لم أقـف علـى تسـميته  -أي ال ارعـي  -وّل علـى تسـمية صـاحب الغـنم،
إّل أنــه جــاء فــي حــديث عبــد هللا بــن مســعود شــيء تمســك بــه مــن زعــم أنــه ال ارعــي ،وذلــك

فيمـا أخرجـه أحمـد وابـن حبـان مـن طريـق عاصـم عـن زر عـن ابـن مسـعود قـال (( :كنـت
أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط ،فمر بي رسول هللا  وأبو بكر فقال :يا غـَلم هـل مـن

لبن؟ قلت :نعم ،ولكني مؤتمن.)81()) ...

وهذا ّل يصلح أن يفسر به الراعي في حديث البراء ْلن ذلك قيل له (( :هل أنت حالب؟

فقال :نعـم )) ،وهـذا أشـار بأنـه غيـر حالـب ،وذلـك حلـب مـن شـاة حافـل وهـذا مـن شـاة لـم

تطرق ولم تحمل ،ثم إن في بقيـة هـذا الحـديث مـا يـدل علـى أن قصـته كانـت قبـل الهجـرة
لقولــه فيــه (( :ثــم أتيتــه بعــد هــذا فقلــت :يــا رســول هللا علمنــي مــن هــذا القــول )) ،فــإن هــذا
يشــعر بأنهــا كانــت قبــل إســَلم ابــن مســعود ،وإســَلم ابــن مســعود كــان قــديما قبــل الهج ـرة

بزمان ،فبطل أن يكون هو صاحب القصة في الهجرة ))(.)82
قــال البخــاري :قــال ْابـ ُـن ِشــهاب وأ ْخبرِنــي ع ْبـ ُـدالر ْحم ِن ْبـ ُـن م ِالــك اْل ُمـ ْـدِل ِجي و ُهــو ْابـ ُـن أ ِخــي
ِ
ِِ
ـول (( :جاءنـا ُرُسـ ُل
ُسراقة ْب ِن مالك ْب ِن ُج ْع ُشم أن أباهُ أ ْخبرهُ أن ُـه سـمع ُسـراقة ْبـن ُج ْع ُشـم يُق ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُكفـ ِ
ـار ُقــرْيش ي ْجعُلــون فــي رُســول ّللا  وأبــي ب ْكــر ديــة ُكــل واحــد م ْن ُهمــا مـ ْـن قتلـ ُـه أ ْو أســرهُ
فب ْينما أنا ج ِالس ِفي م ْجِلس ِم ْن مج ِال ِ
س ق ْو ِمي بِني ُم ْـدِلج أ ْقبـل ر ُجـل ِم ْـن ُه ْم حتـى قـام عل ْينـا
ِ
ِِ
ِِ
ِ ِ
صـحاب ُه قـال
ون ْح ُن ُجُلوس فقال يا ُسراق ُة إني ق ْد أرْي ُت آنفـا أ ْسـودة بالسـاحل أُراهـا ُمحمـدا وأ ْ
ُسراق ُة فعرْف ُت أن ُه ْم ُه ْم فُقْل ُت ل ُه ِإن ُه ْم ل ْي ُسوا ِب ِه ْم ول ِكنك أرْيت ُفَلنا وُفَلنا ْانطلُقـوا ِبأ ْعُيِننـا ثُـم
لِب ْث ُت ِفي اْلم ْجِل ِ
س ساعة ثُم ُق ْم ُت فدخْل ُت فـأم ْر ُت ج ِ
ـاريِتي أ ْن ت ْخ ُـرج ِبفرِسـي وِهـي ِم ْـن ور ِاء
أكمـ ــة فتحِبسـ ــها علـ ــي وأخ ـ ـ ْذت رم ِحـ ــي فخرجـ ــت ِبـ ـ ِـه ِمـ ــن ظهـ ـ ِـر اْلبيـ ـ ِ
ـت ِب ُزِجـ ـ ِـه
ـت فحط ْ
طـ ـ ُ
ْ ُ
ْ
ْ
ْ ْ
ُ ُْ
ـت ع ِاليـ ُـه حتــى أت ْي ـ ُت فرِســي فرِك ْبتُهــا فرف ْعتُهــا تُقـ ِـر ُب ِبــي حتــى دنـ ْـو ُت
ْاْل ْرض( )83وخف ْ
ضـ ُ
ِمــنهم فعثــرت ِبــي فرِســي فخــررت عنهــا فُقمــت فأهويـ ِ ِ ِ ِ
اســت ْخر ْج ُت ِم ْنهــا
ُْ ْ
ْ
ْ ُ ْ ُْ
ـت يــدي إلــى كنــانتي ف ْ
ُْْ
ضرُه ْم أ ْم ّل فخرج ال ِذي أ ْكرهُ فرِك ْب ُت فرِسي وعص ْي ُت ْاْل ْزّلم تُق ِـر ُب
استْقس ْم ُت ِبها أ ُ
ْاْل ْزّلم ف ْ
ِبــي حتــى ِإذا سـ ِـمعت ِقــراءة رسـ ِ ِ
ِ
ـت وأُبــو ب ْكــر ُي ْكِثـ ُـر ِاّلْلِتفــات ســاخ ْت
ـول ّللا  و ُهــو ّل يْلتفـ ُ
ُْ
ُ
يــدا فرِســي ِفــي ْاْل ْر ِ
ض حتــى بلغتــا الــرْكبت ْي ِن فخ ـرْر ُت ع ْنهــا ثُــم زج ْرتُهــا فنهضـ ْـت فلـ ْـم تكـ ْـد
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تُخ ـ ِـرج ي ــديها فلم ــا اس ــتوت ق ِائم ــة ِإذا ِْلث ـ ِـر ي ــديها عث ــان س ـ ِ
ـاطع ِف ــي الس ــم ِ
اء ِم ْث ـ ُـل ال ــدخ ِ
ان
ْ ْ
ْ ُ
ْ ُ ْ
ـاْل ْزّل ِم فخــرج الـ ِـذي أ ْكــرهُ فنــاد ْيتُ ُه ْم ِبا ْْلمـ ِ
ـت فرِســي حتــى ِج ْئــتُ ُه ْم
استْقسـ ْـم ُت ِبـ ْ
ـان فوقُف ـوا فرِك ْبـ ُ
فْ
ووقــع ِفــي نْف ِســي ِحــين ل ِقيــت مــا ل ِقيـ ِ
ظهر أمــر رسـ ِ
ِ
ـول ّللاِ 
ُ
ُ
ـت مــن اْلحـ ْـبس عـ ْـن ُه ْم أ ْن ســي ْ ُ ْ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ـت
ـاس ِب ِهـ ْـم وعر ْ
ضـ ُ
فُقْلـ ُ
ـت لـ ُـه إن ق ْومــك قـ ْـد جعُل ـوا فيــك الديــة وأ ْخبـ ْـرتُ ُه ْم أ ْخبــار مــا ُي ِريـ ُـد النـ ُ
علــي ِهم الــزاد واْلمتــاع فلــم يرزِآنــي ولــم يســأّلِني ِإّل أن قــال أ ْخـ ِ
ـف عنــا فســأْلتُ ُه أ ْن ي ْكتُــب ِلــي
ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ول ّللاِ  قال ْاب ُن
كتاب أ ْمن فأمر عامر ْبن ُفه ْيرة فكتب في ُرْقعة م ْن أديم ثُم مضى رُس ُ
ِشــهاب فــأ ْخبرِني ُعـ ْـروةُ ْبـ ُـن الزب ْيـ ِـر أن رُســول ّللاِ  ل ِقــي الزب ْيــر ِفــي رْكــب ِمــن اْل ُم ْسـ ِـل ِمين
ـار قـ ِ
ـافِلين ِمــن الش ـ ْأ ِم فكســا الزب ْيـ ُـر رُســول ّللاِ  وأبــا ب ْكــر ِثيــاب بيــاض وسـ ِـمع
ـانوا ِتجـ ا
كـ ُ
اْلمس ـ ِـلمون ِباْلم ِدين ـ ِـة مخ ــرج رس ـ ِ ِ
ِ
ـانوا ي ْغ ـ ُـدون ُك ــل غ ــداة ِإل ــى اْلح ـ ِ
ـرة
ْ
ـول ّللا  م ـ ْـن مك ــة فك ـ ُ
ُ
ُْ ُ
في ْنت ِظ ُرونـ ُـه حتــى يـ ُـرد ُه ْم حــر الظ ِهيــرِة فـ ْـانقلُبوا ي ْومــا ب ْعــد مــا أطــاُلوا ْانِتظــارُه ْم فلمــا أوْوا ِإلــى
ِ ِ
بيوِت ِهم أوفى رجل ِمن يهود على أُ ُ ِ
ظـر ِإلي ِـه فبصـر ِبرس ِ
ـول ّللاِ 
طم م ْن آطام ِه ْم ْل ْمر ي ْن ُ ُ ْ
ُ ْ ُ
ُُ ْ ْ
ُ
ُ
ـودي أن قـال ِبـأعلى صـوِت ِه يـا مع ِ
وأصحاِب ِه مبي ِ
ِ
ضين ي ُز ِ ِ
اشـر
اب فل ْم ي ْمِلـك اْلي ُه ِ ْ
ْ
ول به ُم السر ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
اْلعر ِب هذا جـد ُك ِم ال ِـذي ت ْنت ِظـرون فثـار اْلمس ِـلمون ِإلـى ِ
السـَل ِح فتلق ْـوا رُسـول ّللاِ ِ بظ ْه ِـر
ُ
ُْ ُ
اْلحـ ِ
ـرة فعــدل ِب ِهـ ْـم ذات اْلي ِمـ ِ
ـين حتــى نــزل ِب ِهـ ْـم ِفــي بِنــي ع ْمـ ِـرو ْبـ ِـن عـ ْـوف وذِلــك يـ ْـوم ِاّل ْثنـ ْـي ِن
اس وجلس رسول ّللاِ  ص ِ
ِم ْن ش ْه ِر رِبيع ْاْلو ِل فقام أُبو ب ْكر ِللن ِ
امتا فط ِفق م ْن جاء ِمن
ُ ُ
ْاْل ْنصـ ِ
ـار ِممـ ْـن لـ ْـم يــر رُســول ّللاِ ُ يحِيــي أبــا ب ْكــر حتــى أصــاب ِت الشـ ْـم ُس رُسـول ّللاِ 
ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ ِ
ـول
فأ ْقبل أُبو ب ْكر حتى ظلـل عل ْيـه ب ِردائـه فعـرف الن ُ
ـاس رُسـول ّللا  ع ْنـد ذلـك فلبـث رُس ُ
ّللاِ ِ في

بِني عم ِرو ب ِن عوف ِبضع ع ْشرة ليلة وأ ُِسس اْلمس ِجد ال ِذي أ ُِسس على التْقوى وصلى ِف ِ
يه
ْ ُ
ْ
ْ
ْ ْ ْ
ِ
ِ
احلتــه فســار يم ِشــي معــه النــاس حتــى بركـ ْـت ِع ْنــد مسـ ِـج ِد الرسـ ِ
ـول
ُ
ـول ّللا  ثُــم رِكــب ر ُ
ُ
رُسـ ُ
ْ
ْ
ُ
ِ باْلم ِدينـ ِـة و ُهــو ُيصـِـلي ِفيـ ِـه ي ْومِئــذ ِرجــال ِمــن اْل ُم ْسـِـل ِمين وكــان ِم ْربــدا ِللت ْمـ ِـر ِل ُســهْيل وسـ ْـهل
ُغَلمــي ِن يِتيمــي ِن ِفــي حجـ ِـر أســعد بـ ِـن ُزرارة فقــال رســول ّللاِ ِ حــين بركـ ْـت ِبـ ِـه ر ِ
احلتُـ ُـه هــذا
ْ ْ ْ
ْ
ْ
ُ ُ
ِ
ول ّللاِ  اْل ُغَلم ْـي ِن فسـاوم ُهما ِباْل ِم ْرب ِـد ِليت ِخـذهُ م ْس ِـجدا فقـاّل
إ ْن شاء ّللاُ اْلم ْن ِزُل ثُم دعا رُس ُ
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ِ
ـول ّللاِ أ ْن يْقبلـ ُـه ِم ْن ُهمــا ِهبــة حتــى ْابتاعـ ُـه ِم ْن ُهمـا ثُــم
ّل بـ ْـل نهُبـ ُـه لــك يــا رُســول ّللا فــأبى رُسـ ُ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ول و ُهو ي ْنُق ُل اللِبن:
ول ّللا  ي ْنُق ُل مع ُه ُم اللبن في ُب ْنيانه ويُق ُ
بناهُ م ْسجدا وطفق رُس ُ
ِ
ال ّل ِحمال خ ْيب ْر
هذا اْلحم ُ
طه ْر
هذا أبر ربنا وأ ْ

ول:
ويُق ُ

الل ُهم ِإن ْاْل ْجر أ ْج ُر ْاآل ِخرْه
فارح ِم ْاْل ْنصار واْلمه ِ
اجرْه
ْ
ُ
فتمثل ِب ِشع ِر رجل ِمن اْلمس ِـل ِمين لـم يسـم ِلـي قـال ابـن ِشـهاب ولـم يبُل ْغنـا ِفـي ْاْلح ِادي ِ
ـث أن
ُْ
ْ ْ
ْ ُ
ْ ُ
ُْ
رُسول ّللاِ  تمثل ِبب ْي ِت ِش ْعر تام غ ْي ِر هذا اْلب ْي ِت ))(.)84
فــي الحــديث منقبــة ظــاهرة ْلبــي بكــر ،وفيــه أن بــاب الغــار كــان منخفضــا إّل أنــه كــان
ضيقا ،فقد جاء في السير للواقدي :أن رجَل كشف عن فرجه وجلس يبول فقال أبو بكـر:

قد رآنا يا رسول هللا قال :لو رآنا لم يكشف عن فرجه ))(.)85
ِ
ِ
ِ
ـول ّللاِ  اْلم ِدينــة
أخـرج البخــاري عـ ْـن عائشــة رضــي ّللاُ ع ْنهــا أنهــا قالـ ْـت (( :لمــا قــدم رُسـ ُ
ُو ِعك أُبو ب ْكر وِبَلل قال ْت فدخْل ُت عل ْي ِهما فُقْل ُت يا أب ِت ك ْيف ت ِج ُدك ويا ِبَل ُل ك ْيف ت ِج ُدك
ِ
ول:
قال ْت فكان أُبو ب ْكر إذا أخذ ْت ُه اْل ُحمى يُق ُ
ام ِرت ُمصبح ِفي أ ْهِل ِه
ُكل ْ
واْلموت أ ْدنى ِمن ِشر ِ
اك ن ْعِل ِه
ْ
ْ ُ
ِ
ِ ِ
ول:
وكان بَلل إذا أْقلع ع ْن ُه اْل ُحمى ي ْرف ُع عقيرت ُه ويُق ُ
أّل ل ْيت ِش ْع ِري ه ْل أِبيتن لْيلة
ِ
ِ ِ
ِ
يل
بواد وح ْوِلي إ ْذخر وجل ُ
وه ْل أ ِرد ْن ي ْوما ِمياه مجنة
ِ
ِ
يل()86
وه ْل ي ْب ُدو ْن لي شامة وطف ُ
ِ
ـت رُســول ّللاِ  فأ ْخب ْرتُـ ُـه فقــال الل ُهــم حِبـ ْـب ِإل ْينــا اْلم ِدينــة ك ُحِبنــا مكــة أ ْو
قالـ ْـت عائش ـ ُة ف ِج ْئـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجعْلها ِباْل ُج ْحف ِة ))(.)87
أشد وصح ْحها وب ِار ْك لنا في صاعها و ُمدها و ْانُق ْل ُحماها ف ْ
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زاد ابن اسحاق في روايته عن هشام وعمرو بن عبـد هللا بـن عـروة جميعـا عـن عـروة عـن

عائشة عقب قول أبيها (( :فقلت :وهللا ما يدري أبي ما يقـول )) قالـت (( :ثـم دنـوت إلـى

عــامر بــن فهي ـرة -وذلــك قبــل أن يضــرب علينــا الحجــاب -فقلــت :كيــف تجــدك يــا عــامر؟

فقال:

لقد وجدت الموت قبل ذوقه

إن الجبان حتفه من فوقه
كل امرت مجاهد بطوقه

كالثور يحمي جسمه بروقه()88

وقال ــت ف ــي آخـ ـره (( :فقل ــت :ي ــا رس ــول هللا إنه ــم ليه ــذون وم ــا يعقل ــون م ــن ش ــدة الحم ــى

))( ،)89والزيــادة فــي قــول عــامر بــن فهيـرة رواهــا مالــك أيضــا فــي الموطــأ عــن يحيــى بــن
سعيد عن عائشة منقطعا(.)90

أخــرج البخــاري عــن أســماء رضــي هللا عنهــا (( :صــنعت ســفرة للنبــي  وأبــي بكــر حــين
أرادا المدينة ،فقلـت ْلبـي :مـا أجـد شـيئا أربطـه إّل نطـاقي ،قـال :فشـقيه ،ففعلـت ،فسـميت
ذات النطاقين )) ،وقال ابن عباس (( :أسماء ذات النطاقين ))(.)91

أخـرج البخـاري عـن أنـس بــن مالـك رضـي هللا عنـه قــال (( :أ ْقبـل نِبـي ّللاِ ِ إلـى اْلم ِدينـ ِـة
ِ
ف قـال فيْلقـى الر ُج ُـل
ف ونِبـي ّللا  شـاب ّل ُي ْعـر ُ
و ُهو ُم ْرِدف أبا ب ْكر وأُبو ب ْكر ش ْيخ ُي ْعـر ُ
ِ
ول هذا الر ُج ُـل ي ْه ِـد ِيني السـِبيل
ول يا أبا ب ْكر م ْن هذا الر ُج ُل الذي ب ْين يد ْيك فيُق ُ
أبا ب ْكر فيُق ُ
قال فيح ِسب اْلح ِ
اس ُب أن ُه ِإنما ي ْعِني الط ِريق وِإنما ي ْعِني سِبيل اْلخ ْي ِر فاْلتفـت أُبـو ب ْكـر فـِإذا
ْ ُ
ـارس ق ْـد ل ِحق ُه ْـم فقــال يـا رسـول ّللاِ هـذا ف ِ
ُهـو ِبف ِ
ـارس قـ ْـد ل ِحـق ِبنـا فاْلتفـت نِبـي ّللاِ  فقــال
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف
اصرْع ُه فصرع ُه اْلفر ُس ثُم قام ْت تُح ْمح ُم فقال يـا نِبـي ّللا ُم ْرِنـي ِبمـا شـ ْئت قـال فقـ ْ
الل ُهم ْ
مكانك ّل ت ْتركن أحدا يْلحق ِبنا قال فكان أول النه ِار ج ِ
اهـدا علـى نِب ِـي ّللاِ  وكـان ِ
آخـر
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاءوا ِإلـى نِب ِـي
النه ِار م ْسلحة ل ُه فنزل رُس ُ
ول ّللا  جانب اْلحرة ثُم بعـث إلـى ْاْل ْنصـار فج ُ
ّللاِ  وأِبي ب ْكر فسلموا علي ِهما وقاُلوا اركبا ِ
آمن ْي ِن ُمطـاع ْي ِن فرِكـب نِبـي ّللاِ  وأُبـو ب ْكـر
ْ
ْ
ُ
وحفـوا دونهمــا ِب ِ
ظـ ُـرون
الســَل ِح ف ِقيــل ِفــي اْلم ِدينـ ِـة جــاء نِبــي ّللاِ جــاء نِبــي ّللاِ  فأ ْشــرُفوا ي ْن ُ
ُ ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـير حتــى نــزل ج ِانــب د ِار أِبــي أيــوب فِإنـ ُـه
ويُقوُلــون جــاء نبــي ّللا جــاء نبــي ّللا فأ ْقبــل يسـ ُ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ف ل ُه ْم فع ِجل أ ْن يضـع
لُيحد ُث أ ْهل ُه ِإ ْذ سمع ِبه ع ْب ُدّللا ْب ُن سَلم و ُهو في ن ْخل ْل ْهله ي ْخت ِر ُ
ِ
ف ل ُه ْم ِفيها فجاء وِهي مع ُه فس ِمع ِم ْن نِب ِي ّللاِ  ثُم رجـع ِإلـى أ ْهِل ِـه فقـال نِبـي
الذي ي ْخت ِر ُ
ّللاِ  أي بيـ ِ
ـوت أ ْهِلنــا أ ْقــر ُب فقــال أُبــو أيــوب أنــا يــا نِبــي ّللاِ هـ ِـذِه د ِاري وهــذا بــاِبي قــال
ُُ
ِ
ـئ لنــا م ِقــيَل قــال ُقومــا علــى بركـ ِـة ّللاِ فلم ـا جــاء نِبــي ّللاِ  جــاء ع ْبـ ُـدّللاِ ْابـ ُـن
فـ ْـانطل ْق فهِيـ ْ
ِ
ود أِني سِي ُد ُه ْم و ْاب ُن سِي ِد ِه ْم
ول ّللا وأنك ِج ْئت ِبحق وق ْد عِلم ْت ي ُه ُ
سَلم فقال أ ْشه ُد أنك رُس ُ
ِِ
اسأْل ُه ْم عِني قْبل أ ْن ي ْعل ُموا أِني ق ْـد أ ْسـل ْم ُت فـِإن ُه ْم ِإ ْن ي ْعل ُمـوا
وأ ْعل ُم ُه ْم و ْاب ُن أ ْعلمه ْم ف ْاد ُع ُه ْم ف ْ
أِنــي قـ ْـد أ ْســل ْم ُت قــاُلوا ِفــي مــا لـ ْـيس ِفــي فأ ْرســل نِبــي ّللاِ  فــأ ْقبُلوا فــدخُلوا عل ْيـ ِـه فقــال ل ُهـ ْـم
رسول ّللاِ  يا م ْعشر اْليه ِ
ود وْيل ُك ِم اتُقوا ّللا ف ّللاِ ال ِذي ّل ِإله ِإّل ُهو ِإن ُك ْـم لت ْعل ُمـون أِنـي
ُ ُ
ُ
ول ّللاِ حًّقـا وأِنـي ِج ْئـتُ ُك ْم ِبحـق فأ ْس ِـل ُموا قـاُلوا مـا ن ْعل ُم ُـه قـاُلوا ِللنِب ِـي  قالهـا ثـَلث ِمـرار
رُس ُ
يك ْم ع ْب ُدّللاِ ْب ُن سَلم قـاُلوا ذاك س ِـي ُدنا و ْاب ُـن س ِـي ِدنا وأ ْعل ُمنـا و ْاب ُـن أ ْعل ِمنـا قـال
قال فأي ر ُجل ِف ُ
ـرْيتُ ْم ِإ ْن أ ْسـلم قـاُلوا حاشـى ِهللِ مـا كـان
أف أرْيتُ ْم ِإ ْن أ ْسلم قاُلوا حاشى ِهللِ ما كان ِلُي ْس ِـلم قـال أف أ
ِِ
اخـ ُـرْج علـ ْي ِه ْم
ِلُي ْسـِـلم قــال أفـ أ
ـرْيتُ ْم ِإ ْن أ ْســلم قــاُلوا حاشــى هلل مــا كــان ِلُي ْسـِـلم قــال يــا ْابــن ســَلم ْ
ود اتُقوا ّللا ف ّللاِ ال ِذي ّل ِإله ِإّل هو ِإنكم لتعلمون أنه رسول ّللاِ
فخرج فقال يا م ْعشر اْليه ِ
ُ ُ ُ
ُ
ُ ُْ ْ ُ
ِ
ول ّللاِ .)92()) 
وأن ُه جاء بحق فقاُلوا كذ ْبت فأ ْخرج ُه ْم رُس ُ
أخرج البخاري عن أنس (( :أن ع ْبدّللاِ ْبن سَلم بلغ ُـه مْقـد ُم النِب ِـي  اْلم ِدينـة فأتـاهُ ي ْسـأُل ُه
عن أ ْشياء فقال ِإِني س ِائُلك عن ثَلث ّل يعلمهن ِإّل نِبـي مـا أول أ ْشـر ِ
اط السـاع ِة ومـا أو ُل
ْ
ْ
ُ
ْ ُُ
ِ ِِ
ِ
ِ
يه أو ِإلى أ ِ
ُم ِه قال أ ْخبرِني ِب ِه ِج ْب ِري ُـل ِآنفـا
طعام يأ ُ
ْكُل ُه أ ْه ُل اْلجنة وما ب ُ
ال اْلولد ي ْن ِزعُ إلى أب ْ
ود ِمن اْلمَلِئك ِة قال أما أول أ ْشر ِ
قال ْاب ُن سَلم ذاك ع ُدو اْليه ِ
اط الساع ِة فنار ت ْح ُش ُرُه ْم ِمن
ُ
ُ
ْكُلــه أهــل اْلجنـ ِـة ف ِزيــادة كِبـ ِـد اْلحـ ِ
ِ
ِ ِ
ـوت وأمــا اْلولـ ُـد فـِإذا
ُ
ُ
اْلم ْشــرِق إلــى اْلم ْغـ ِـرب وأمــا أو ُل طعــام يأ ُ ُ ْ ُ
ســبق مــاء الرجـ ِـل مــاء اْلمـ أِ
ـرِة مــاء الرجـ ِـل نزعـ ِ
ـت اْلولــد قــال
ـاء اْلمـ ْأ
ْ
ُ
ُ ُ
ـرة نــزع اْلولــد وِإذا ســبق مـ ُ
ِ
ِِ
ِ ِ
اسأْل ُه ْم عِني
أ ْشه ُد أ ْن ّل إله إّل ّللاُ وأنك رُس ُ
ول ّللا قال يا رُسول ّللا إن اْلي ُهود ق ْوم ُب ْهت ف ْ
ِ
ِ
ِ
ـيك ْم
ـود فقــال النِبــي  أي ر ُجــل ع ْبـ ُـدّللا ْبـ ُـن ســَلم ِفـ ُ
قْبــل أ ْن ي ْعل ُم ـوا ِبِإ ْســَلمي فجــاءت اْلي ُهـ ُ
قــاُلوا خ ْي ُرنــا و ْابـ ُـن خ ْي ِرنــا وأ ْفض ـُلنا و ْابـ ُـن أ ْفضـ ِـلنا فقــال النِبــي  أ أرْيــتُ ْم ِإ ْن أ ْســلم ع ْبـ ُـدّللاِ ْبـ ُـن
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سَلم قاُلوا أعاذهُ ّللاُ ِم ْن ذِلك فأعاد عل ْي ِه ْم فقـاُلوا ِم ْثـل ذِلـك فخـرج ِإل ْـي ِه ْم ع ْب ُـدّللاِ فقـال أ ْشـه ُد
ِ
ِ ِ
ِ
ـت
ص ــوهُ ق ــال ه ــذا ُك ْن ـ ُ
أ ْن ّل إل ــه إّل ّللاُ وأن ُمحم ــدا رُس ـ ُ
ـول ّللا ق ــاُلوا ش ــرنا و ْاب ـ ُـن ش ــرنا وتنق ُ
اف يا رُسول ّللاِ ))(.)93
أخ ُ

أخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبـي  قـال (( :لـو آمـن بـي عشـرة مـن اليهـود آلمـن
بــي اليهــود ))( ،)94والم ـراد بالعش ـرة يعنــي مــن أســيادهم ،وإّل فقــد أســلم مــنهم أكثــر مــن
عشرة(.)95

أخــرج أحمــد والترمــذي وصــححه هــو والحــاكم مــن طريــق ز اررة بــن أوفــى عــن عبــد هللا بــن
سَلم قال (( :لما قدم رسـول هللا  المدينـة انجفـل النـاس إليـه ،فجئـت فـي النـاس ْلنظـر

إليه ،فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب )) ...الحديث(.)96

وقـال البخــاري فـي التــاريخ الصـغير حــدثنا موسـى بــن إسـماعيل حــدثنا سـليمان بــن المغيـرة
عــن ثابــت عــن أنــس قــال (( :إنــي ْلســعى مــع الغلمــان إذ قــالوا :جــاء محمــد ،فننطلــق فــَل
نــرى شــيئا ،حتــى أقبــل وصــاحبه ،فكمنــا فــي بعــض خــرب المدينــة وبعثــا رجــَل مــن أهــل

البادية يؤذن بهما ،فاستقبله زهاء خمسمائة من اْلنصار فقالوا :انطلقا آمنين مطـاعين...

)) الحديث(.)97

وفــي حــديث أبــي أيــوب عنــد الحــاكم وغي ـره (( :أنــه أنــزل النبــي  فــي الســفل ونــزل هــو
وأهله في العلو ،ثم أشفق من ذلك ،فلـم يـزل يسـأل النبـي  حتـى تحـول إلـى العلـو ونـزل

أبــو أيــوب إلــى الســفل )) ونحــوه فــي طريــق عبــد العزيــز بــن صــهيب عــن أنــس عنــد أبــي
سعيد في (( شرف المصطفى )) وأفـاد ابـن أسـعد أنـه أقـام بمنـزل أبـي أيـوب سـبعة أشـهر

حتى بنى بيوته(.)98

أخرج اإلمام أحمد ع ِن ْاب ِن عباس ِفي ق ْوِل ِه{ :وِإ ْذ ي ْم ُك ُر ِبك ال ِـذين كف ُـروا ِلُي ْثِبتُـوك} قـال(( :
ِ
ض ُـهم ِإذا أصـبح فـأ ْثِبتُوهُ ِباْلوث ِ
ـاق ُي ِري ُـدون النِبـي  وقـال
ْ
تشاور ْت ُقرْيش لْيلة بمكـة فقـال ب ْع ُ ْ

طلع ّللاُ عـز وجـل نِبي ُـه  علـى ذِلـك فبـات
ض ُه ْم ب ْل أ ْخ ِر ُجوهُ فـأ ْ
ض ُه ْم ب ِل ا ْقُتُلوهُ وقال ب ْع ُ
ب ْع ُ
عِلي على ِفر ِ
اق النِب ِي ِ تْلك اللْيلة وخـرج النِبـي  حتـى ل ِحـق ِباْلغ ِ
ـار وبـات اْل ُم ْش ِـرُكون
ِ
ِ
ـاروا ِإل ْيـ ِـه فلمــا أرْوا عِلًّيــا رد ّللاُ م ْكــرُه ْم
صــب ُحوا ثـ ُ
ي ْح ُرُســون علًّيــا ي ْحسـ ُـبون ُه النبــي  فلمــا أ ْ
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فقاُلوا أيـن ص ِ
ـاحُبك هـذا قـال ّل أ ْد ِري فا ْقتصـوا أثـرهُ فلمـا بل ُغـوا اْلجبـل ُخِلـط عل ْـي ِه ْم فص ِـع ُدوا
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـج
في اْلجبل فمروا ِباْلغ ِار ف أرْوا على باِبه ن ْسج اْلع ْنكُبـوت فقـاُلوا ل ْـو دخـل ه ُ
اهنـا ل ْـم ي ُك ْـن ن ْس ُ
وت على باِب ِه فمكث ِف ِ
اْلعنكب ِ
يه ثَلث ليال ))(.)99
ْ ُ
قــال ابــن كثيــر (( :وهــذا إســناد حســن ،وهــو مــن أجــود مــا روي فــي قصــة نســج العنكبــوت
على فم الغار وذلك من حماية هللا لرسول هللا .)100()) 

وأخـ ــرج ابـ ــن إسـ ــحاق عـ ــن محمـ ــد بـ ــن كعـ ــب القرظـ ــي أن أبـ ــا جهـ ــل كـ ــان يقـ ــف محرضـ ــا

للمحاص ـرين لبيــت الرســول صــلى هللا عليــه وســلم (( :إن محمــدا يــزعم أنكــم إذا تــابعتموه

على أمره كنتم ملوك العرب والعجـم ،ثـم بعثـتم مـن بعـد مـوتكم ،فجعلـت لكـم جنـان كجنـان

اْلردن ،وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح ،ثم بعثتم من بعد موتكم ثـم جعلـت لكـم نـار تحرقـون
فيها ))(.)101

قــال ابــن إســحاق حــدثني يحيـى بــن عبــاد بــن عبــد هللا بــن الزبيــر أن أبــاه حدثــه عــن جدتــه
أسماء بنـت أبـي بكـر قالـت (( :لمـا خـرج رسـول هللا  وخـرج معـه أبـو بكـر ،احتمـل أبـو

بكر ماله كله معه ،خمسة آّلف أو ستة آّلف درهم ،فانطلق به معه ،فدخل علينـا جـدي

أبو قحافة  -وقد ذهب بصره  -فقال :وهللا إنـي ْلراه فجعكـم بمالـه ونفسـه ،قالـت :كـَل يـا
أبت ،قد ترك لنا خي ار كثي ار ،قالت :فأخذت أحجا ار فوضعتها في كـوة مـن البيـت كـان أبـي
يضع فيها ماله ،ثم وضعت عليها ثوبا ،ثم أخذت بيده فقالت :ضع يدك على هذا المال،

فوضع يده عليه فقـالّ :ل بـأس إذا كـان قـد تـرك لكـم هـذا فقـد أحسـن ،فـي هـذا بـَلغ لكـم،

قالت :وّل وهللا ما ترك لنا شيئا ،ولكني أردت أن أسكن الشيخ ))(.)102

أمــا خ ــروج الرســول  وذر التـ ـراب عل ــى ر وس المحاص ـرين :فقــد أخرجــه ابــن إس ــحاق
بدون إسناد(.)103

قصة أم معبد:

وطرقه ــا م ــا ب ــين ض ــعيفة وواهي ــة إّل طريق ــا واح ــدة يرويه ــا الص ــحابي ق ــيس ب ــن النعم ــان

السكوني ونصها (( :لما انطلق رسول هللا  وأبـو بكـر يسـتخفيان نـزّل بـأبي معبـد فقـال:
وهللا ما لنا شاة ،وإن شاءنا لحوامل فما بقي لنا لبن .فقال رسول هللا  أحسبه :فمـا تلـك
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الشــاة؟ فــأتى بهــا ،فــدعا رســول هللا  بالبركــة عليهــا ،ثــم حلــب ُع ًّســا فســقاه ،ثــم ش ـربوا،
فقال :أنت الذي يزعم قريش أنك صابئ؟ قال :إنهـم ليقولـون ،قـال :أشـهد أن مـا جئـت بـه
حق ،ثم قال :أتبعك ،قالّ :ل حتى تسمع أنا قد ظهرنا ،فاتبعه بعد ))(.)104
الترتيبات واّلحتياطات التي اتخذت للهجرة:

لقد جاءت خطة الهجرة والترتيب لها في غاية اإلحكام والدقة في أخذ الحيطـة وقـد تمثلـت

في النقاط التالية:

 -1اختيار الصاحب المناسب وهو أبو بكر الصديق اختاره من بين جميع الصحابة كمـا

في البخاري.

 -2التعريض له بالخبر ،فلم يقطع له النبـي  بـأمر الصـحبة فـي الهجـرة وإنمـا قـال(( :
لعل هللا يجعل لك صاحبا )) كما في البخاري.

 -3إعداد راحلتين قبل مدة طويلة مـن الهجـرة ،إذ لـو اشـترى الـراحلتين قبيـل الهجـرة فربمـا

لفــت أنظــار ق ـريش إلــى ذلــك ،ومــاذا يريــد أبــو بكــر بهــاتين ال ـراحلتين إّل ْلمــر بيتــه مــع
محمــد؟ وبخاصــة بعــد تفــاقم اْلزمــة واشــتداد الوحشــة بعــد بيعــة العقبــة الثانيــة ،وهــذه روايــة

البخاري.

 -4دفع الراحلتين إلى الدليل قبل الهجرة ،كما في البخاري.

 -5زيــارة أبــي بكــر كــل يــوم ،فقــد كــان النبــي ّ ل يخطئــه يــوم أن يــأتي أبــا بكــر غــدوة
وعش ــية ،وعل ــى ه ــذا ل ــم يك ــن اْلم ــر غريب ــا عل ــى قـ ـريش ف ــي مجيئ ــه إلي ــه وق ــت التخط ــيط

للهجرة ،كما في البخاري.

 -6تغييــر الوقــت المعتــاد للزيــارة ،ولعــل ذلــك بســبب الرصــد مــن قبــل ق ـريش لزيا ارتــه فــي
الوقت المعتاد ،كما في البخاري.

 -7اختيـار الوقـت المناسـب للزيــارة وهـو وقـت الظهيـرة حيــث يسـتظل النـاس ويكونـون فــي
بيوتهم ،كما في البخاري.

 -8الخروج إلى أبي بكر متنك ار بالقناع حتى ّل يعرف ،كما في البخاري.
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 -9اإلسـرار ْلبــي بكــر بخبــر الهجـرة ،وكتمــان ذلــك عــن أهــل بيتــه فــي بدايــة اْلمــر حيــث
قال له :أخرج من عندك ،كما في البخاري.

 -10اإلسراع في إعداد الزاد وتجهيزه ،كما في البخاري.
 -11مبيت علي على الفراق ،كما في المسند ْلحمد.

 -12الخروج من خوخة في ظهر بيت أبي بكر ولم يخرجـوا مـن البـاب المعتـاد ،كمـا فـي
رواية ابن إسحاق.

 -13الخروج من الطريق المعاكس لطريق المدينة ،فاْلصل أن يخرجوا من جهة الشمال
حيث طريق المدينة ،فخرجوا جهة الجنوب ،كما في البخاري.

 -14اختيار الغار حيث البعد عن اْلنظار لَلختفاء فيه ،كما في البخاري.
 -15البقاء في الغار ثَلثة أيام حتى يسكن الطلب عنهما ،كما في البخاري.

 -16التخطيط للتعرف على كيد العدو ومتابعته وإعطاء هذا اْلمر أهمية كبيرة.

 -17اختيــار الرجــل المناســب لهــذه المهمــة فــي متابعــة أخبــار ق ـريش وترتيباتهــا للقــبض
عليهما ،فقد اختاروا شابا قد ّل يلفت نظرهم ،ويمتاز بالـذكاء والفطنـة فيلـتقط كـل خبـر وّل

يفوته شيء ،كما في البخاري.

 -18متابعة اْلخبار أوّل بأول حيث يـأتي بـالخبر كـل يـوم ،فالحـدث ّل يسـتحمل التـأخير
أكثر من هذا ،كما في البخاري.

 -19ترتي ــب مج ــيء المخب ــر وانصـ ـرافه ،سـ ـواء ف ــي وق ــت المج ــيء واّلنصـ ـراف ،أو ف ــي
طريقة الذهاب واإلياب ،كما في البخاري.

 -20إســناد مهمــة اإلتيــان بــاللبن للرجــل المناســب وهــو ال ارعــي عــامر بــن فهيـرة ،كمــا فــي
البخاري.

 -21ترتيب حضور عامر بن فهيرة وانصرافه ،كما في البخاري.

 -22اتباع عامر بن فهيرة أثر عبد هللا بن أبي بكر بالغنم حتى تعمي أثره ،كما هو عند

ابن إسحاق.

 -23اختيار الدليل ذي الكفاءة العالية ،كما في البخاري.
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 -24الخروج من الغار آخر الليل ،كما في البخاري وعند موسى بن عقبة.
 -25سلوك طريق غير الطريق المعتاد للمدينة ،كما في البخاري.
 -26اصطحاب عامر للخدمة.

 -27مواصلة السير بدون توقف ،كما في البخاري.
 -28تأخير وقت الراحة ،كما في البخاري.

 -29حمل أبي بكر جميع ماله ،ومن فوائد ذلك أن أبا بكر كان رجـَل غنيـا فربمـا لحقهـم
الطلب فاستطاع أن يفدي أنفسهما بذلك المال ،وكان مبلغا كبي ار قدر بخمسـة آّلف ،كمـا
عند ابن إسحاق ،وتقدير المبلغ رواه أحمد والحاكم.

الدروس والعظات من الهجرة:

 -1تقدم إسَلم آل أبي بكر (( لم أعقل أبوي إّل وهما يدينان الدين )).
 -2اهتمام أبي بكر بأهل بيته وإصَلحهم والبدء بهم قبل غيرهم.

 -3منزلــة أبــي بكــر مــن النبــي  وصــلته الوثيقــة بــه ،ومعايشــته ْلمــر الــدعوة منــذ بــزوغ

فجرها ،فقد كان عليه الصَلة والسَلم يزوره كل يوم مرتين.

 -4إن تفكيــر أبــي بكــر فــي الخــروج مــن مكــة مهــاج ار لوحــده مــع منزلتــه وأهميتــه للــدعوة
وصــلته الوثيق ــة بالرس ــول ص ــلى هللا علي ــه وســلم ،ليكش ــف عــن م ــدى اْلذى والشــدة الت ــي

تلحقها قريش بالمسلمين ،هـذا مـع أن أبـا بكـر مـن اْلشـراف ومـن الـذين يجـدون منعـة فـي

قومهم فكيف بالضعفاء والعبيد!!.

 -5أن أمــن الــدين هــو اْلصــل عنــد المســلم فــإن وجــد عليــه خط ـ ار دفــع بلــده ومالــه وأهلــه
حماية لدينه ،ولهذا خرج أبو بكر مهاج ار وحده تاركا كل شيء خلف ظهـره يطلـب اْلمـان

لدينه ودعوته.

 -6بلد المسلم ووطنه هو الذي يتمكن فيه من إظهار دينـه ودعوتـه فيـه ،ولهـذا خـرج أبـو
بكر على الرغم من أفضلية بلده على سـائر البلـدان ،وعلـى المسـلم أن ّل يـركن إلـى الـذل
والهوان بل يعمل تفكيره في الخروج من الحصـار المضـروب علـى دينـه ودعوتـه ،ويبحـث

عن موطن موافق أو مسالم لها ،حتى يتمكن من تحقيق عبوديته هلل تعالى.
564
This file was downloaded from QuranicThought.com

 -7التقــارب والتشــابه بــين صــفات الرســول  وصــفات أبــي بكــر ،فالرســول  قالــت لــه

خديجـ ــة (( :كـ ــَل وهللا ّل يخزيـ ــك هللا أبـ ــدا ،إنـ ــك لتصـ ــل الـ ــرحم ،وتحمـ ــل الكـ ــل ،وتقـ ــري

الضيف )) ...وأبو بكر يقول له ابن الدغنة (( :مثلك يا أبا بكر ّل يخرج وّل يخرج ،إنـك

لتصل الرحم ،وتحمل الكل ،وتقري الضيف.)) ...

 -8ينبغي للمسلم أن ينافس على خصال الخير المتعدية فإن هذا أدعى لرضا هللا تعـالى
عنــه ،وقبــول الخلــق مــا لديــه ،وكمــا قيــل فــي وصــف أهــل الســنة والجماعــة (( أعلــم النــاس

بــالحق وأرحمهــم للخلــق )) ونفــع النــاس أعظــم مــن نوافــل العبــادات (( عـ ْـن أِبــي ُهرْيــرة عـ ِـن
ين كاْلمج ِ
النِب ـ ِـي  ق ــال الس ـ ِ
اه ـ ِـد ِف ــي سـ ـِب ِ
ـاعي عل ــى ْاْل ْرمل ـ ِـة واْل ِم ْس ـ ِـك ِ
يل ّللاِ وأ ْح ِس ـ ُـب ُه ق ــال
ُ
وكاْلق ِائ ِم ّل يْفتُُر وكالص ِائ ِم ّل ُيْف ِط ُر ))(.)105
 -9إن اْلعمــال المتعديــة تكســب الثقــة والمنزلــة فــي قلــوب النــاس مهمــا كــانوا ،فالنــاس ّل
ينظرون إلى العبادات الشخصية بقدر ما يراعون تجاوب الرجـل مـع مشـاكلهم ،ومشـاركته

الفاعلة في حياتهم.

فأبو بكر كسب ثقة ابن الدغنة وهو مشرك ،فأجـاره ورد علـى قـريش علـى مـأل مـنهم ،ولـم

يستطيعوا التنكر لذلك لشهرة تلك الصفات عن أبي بكر.

 -10تقدير العرب للعادات الكريمة والصفات الحميدة وقيام العظماء والشـرفاء فـي صـف
صــاحبها ،وهــذا يفســر قــول الرســول صــلى هللا عليــه وســلم (( :إنمــا بعثــت ْلتمــم مكــارم

اْلخَلق ))( ،)106وقول هللا تعالى{ :هللاُ أ ْعل ُم ح ْي ُث ي ْجع ُل ِرسالت ُه} (اْلنعام.)124 :
 -11اّلستفادة من تقاليـد المجتمـع وأنظمتـه فـي خدمـة الـدعوة بمـا ّل يتعـارض مـع أوامـر
هللا ورسوله ،فقد تجاوب أبو بكر مع ابن الدغنة ،واستفاد من جواره ،ورجع إلى بيته.

 -12مصادرة صوت الحق وتجفيف منابعه ،فالكفار لم يكتفوا بتشويه صورة الرسـول 

وأتباعــه ،وبــث الــدعايات الكاذبــة علــيهم ،وإي ـراد اإلي ـرادات الواهيــة علــى منهجــه وتعاليمــه،
ْلنهــم يعلمــون أن النــاس لــيس كلهــم إمعــات يقبلــون كــل مــا يقــال لهــم ،بــل إن أول النــاس
بعدا عن اّلقتنـاع بطـرحهم هـم أبنـا هم ونسـا هم ،فالـدعايات ّل تغيـر كـل قناعـات النـاس،
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ولهذا وعلى الرغم من تلك المحاربة اإلعَلمية والعقبات الكبيرة التي وضـعتها قـريش أمـام

الدعوة ،فإنها تخشى على أبنائها ونسائها من سماع صوت الحق فيقتنعوا به.

 -13الكفار وأهل الباطل يصـادرون حريـات التفكيـر وّل يجعلـون للنـاس مجـاّل لَلختيـار،
أو فرصة في المعرفة ،بل يعتبرون سـواهم ليسـوا علـى مسـتوى معرفـة المصـالح والمفاسـد،

ويجعلــون لهــم وحــدهم تلــك المعرفــة ومــا علــى المجتمــع إّل اتبــاعهم واّلنقيــاد لمــا يرســمون

ويخططون لهم ،فهم يفكرون عنهم ويوقعـون بالنيابـة عـنهم ويسـالمون ويعـادون بالوكالـة!!
وإّل في ــا معش ــر قـ ـريش أل ــيس أبن ــا كم وعبي ــدكم ونس ــا كم م ــنكم ِفل ــم تمنع ــونهم م ــن س ــماع
صوت الحق أم ليسوا على مستوى النقد والتمييز مثلكم.

وفــي هــذا درس ْلهــل العلــم والــدعوة ،فــَل ينبغــي أن يضــيرهم تشــويه صــورتهم وإيــذا هم،

ومصادرة حرياتهم وكلمـاتهم ،فيسـري إلـيهم اليـأس فيتصـوروا عـدم قبـول النـاس لهـم بسـبب
تلك الدعايات المضللة ،فهاهم أبناء قـريش ونسـا هم يغـدون علـى أبـي بكـر لسـماع القـرآن
الذي طالما سمعوا الكَلم الباطل فيه وطالما حاولت قريش التشويش عليه!!.

فمهما بلغت دعايات أهـل الباطـل واتهامـاتهم ومحـاربتهم للـدين وللـدعوة فـإن للحـق طَلبـا،

والنــاس لــيس كلهــم إمعــات يقبلــون كــل مــا يقــال لهــم ،فــدعايات الباطــل لــم تــؤثر فــي نســاء

قريش وأبنائهم فضَل عن اآلخرين.

 -14الجهـ ــر بـ ــالحق وال ــدعوة إليـ ــه هـــو اْلصـ ــل فـ ــي هـ ــذا ال ــدين ،واّلستس ـ ـرار والكتمـ ــان
واّلختفاء بالعبادة طارت يلجأ إليه لوقـت محـدود ،ولظـرف طـارت ،ولمصـلحة راجحـة ،أمـا
أن يبقــى المســلم دائمــا مختفيــا فهــذا يتنــافى مــع دعوتــه التــي أمــر أن يخــرج النــاس بهــا مــن

الظلمات إلـى النـور ،وإن تعـرض لـألذى ،ولهـذا بنـى أبـو بكـر مسـجدا بفنـاء بيتـه واسـتعلن

في صَلته وقراءته.

 -15إن جميع الكفار في كل العصور على اختَلف مللهم ونحلهـم ّل يمـانعون مـن قيـام
الرجــل بعبــادة فرديــة داخــل منزلــه وّل يعلــن بــذلكْ ،لنهــم يعلمــون زيــف معتقــدهم وفســاد

منهجهم وضمور آرائهم ،وأنه يمكـن تحطيمهـا بمجـرد اإلعـَلن بقـراءة القـرآن بفنـاء البيـت،
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فمبــادئهم ّل تقــف لحظــة أمــام الحــق ،كــالظَلم الضــارب أطنابــه علــى اْلرض ســرعان مــا

ينقشع أمام شعلة النور.

 -16لق ــد فزع ــت قـ ـريش م ــن ت ــأثر الن ــاس ب ــأبي بك ــر وص ــَلته وه ــو ّل يمل ــك أي وس ــيلة
إعَلمية ،ولم يتقدم بدعوة أحد ،أو يعقد مجلس مناظرة أو حوار مع ذرياتهم.

 -17وصف الكفار وأهل الباطل لكل مـا يخـالف هـواهم ومـذهبهم بأنـه فتنـة للنـاس ،قالـت
قريش عن أبـي بكـر (( :فإنـا خشـينا أن يفـتن نسـاءنا وأبناءنـا )) فـأبو بكـر يثيـر الفـتن فـي

مفهــوم ق ـريش العقــيم ،فالكفــار ّل يبــالون بــالتزوير وتغييــر الحقــائق وإطــَلق اْللفــاظ غيــر

المحسوبة على ما يشا ون ،وإّل متى كان الحق والخير والصَلح فتنة للنساء واْلبناء.

 -18يعتبــر مــن صــلى جهــا ار وق ـ أر الق ـرآن عَلنيــة ولوكــان داخــل فنــاء منزلــه قــد تعــدى
وتجــاوز فــي نظــر ق ـريش فترفــع ّلبــن الدغنــة احتجاجهــا بــأن أبــا بكــر (( :قــد جــاوز ذلــك

فابتنى مسجدا بفناء داره )).

 -19عجبــا ْلهــل الباطــل ّل يكفــيهم حكــم اْلرض ومــن عليهــا ،بــل يــرون أن لهــم الحــق

حتى في تفكير الناس وآرائهم وليس لهم الحق حتى فـي قـراءاتهم فـي منـازلهم ،فقـريش لـن

تقر ْلبي بكر أن يق أر بفناء بيته ولنفسه ،فهـي تقـول ّلبـن الدغنـة (( :ولسـنا بمقـرين ْلبـي

بكر اّلستعَلن )) وقـد أراد فرعـون أن يـتحكم فـي القلـوب كمـا قـال للسـحرة لمـا آمنـوا :فـي

قوله تعالى{ :آمنتم له قبل أن آذن لكم}.

 -20يضــفي أهــل الضــَلل القداســة علــى مبــادئهم وعــاداتهم وتقاليــدهم الباطلــة ،ويوقعــون

العقوبــة علــى مــن خالفهــا ،ولكــن متــى بــدت لهــم مصــلحة أو ّلح لهــم فــي اْلفــق منفعــة
ضربوا بأنظمتهم عـرض الحـائط ،وعنـدهم اسـتعداد لَلنقسـام واّلنشـطار متـى مـا تعرضـت

مصالحهم للخطر ،فعند ذلك فَل عهد وّل ذمة وإن كان المخالف من الرفاق واْلصـحاب،

فهــذه قـريش تنــوي خفــر ذمــة ابــن الدغنــة ونبــذ عهــده لمجــرد مخالفــة بســيطة فــي المعاهــدة،

فبدّل من أن يصلي أبو بكر داخل البيت صلى في فناء البيت ،فطلبـوا ابـن الدغنـة وقـالوا
له في صيغة التهديد (( :فإنا كرهنا أن نخفرك )).
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 -21قد يقوم فاجر بالحدب على المسلم والدفاع عنـه وقـد يبـدي احت ارمـه لفكرتـه أو أريـه،
ولكــن ممــا ينبغــي الــتفطن لــه أن هــذا ّل يكــون إّل بصــورة محــدودة وبمــا ّل يتعــارض مــع

مصــلحته وســمعته ،وأنــه عنــده اّلســتعداد للتخلــي عــن حمايتــه بمجــرد تعــرض ســمعته إلــى
خطر ،فهذا ابن الدغنة لما هددته قريش بسمعته طلـب مـن أبـي بكـر رد جـواره وقـال لـه":

فإني ّل أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له "

 -22التوكل على هللا واّلنتصار به واّللتجـاء إليـه والثقـة بنصـره هـو معتقـد المسـلم الـذي
ّل يفارقه أبدا ،مع الشجاعة ونبذ الخوف من المخلـوقين مـا دام يـأوي إلـى ركـن شـديد قـال

أبو بكر ّلبن الدغنة (( أرد جوارك وأرضـى بجـوار هللا )) قـال تعـالى{ :وم ْـن يتوك ْـل علـى
ِ
ِ
ِ
المتو ِكُل ــون} (إبـ ـراهيم،)12 :
هللا ف ُه ــو ح ْس ـ ُـب ُه} (الط ــَلق ،)3 :وق ــال{ :وعل ــى هللا فْليتوك ــل ُ
ِ
وت} (الفرقـان ،)58 :وفـي البخـاري عـن ابـن عبـاس
وقال{ :وتوك ْل على الح ِي الذي ّل ي ُم ُ
رضي هللا عنهما قال (( :حسبنا هللا ونعـم الوكيـل ،قالهـا إبـراهيم  حـين ألقـي فـي النـار،
وقالها محمد  حين قالوا :إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا :حسبنا
هللا ونعم الوكيل ))(.)107

 -23لقــد أذن الرســول ْ لصــحابه بــالهجرة ولــم يختــر صــاحبا لــه فــي الهجـرة غيــر أبــي

بكــر ،وفــي هــذا دّللــة علــى عظــم الصــلة وقــوة الرابطــة بينــه وبــين الرســول صــلى هللا عليــه
وسلم (( :على رسلك ،فإني أرجو أن يؤذن لي )).

 -24لقد تجهز أبو بكر للهجرة ثانية بنفسه إلـى المدينـة ،ولكـن بعـدما عـرض لـه الرسـول

 بالصحبة جلس وتحمـل اْلذى والعنـت والتعـب مـن قـريش طاعـة لرسـول هللا  ورغبـة

في مصاحبته (( فحبس أبو بكر نفسه على رسول هللا ليصحبه )).

 -25مبادرة أبي بكر في الترتيب ْلمر الهجرة ،وبذل المال في خدمة دعوته بدون طلـب

من الرسول صـلى هللا عليـه وسـلم ،فقـد قـام مباشـرة بعـد تعـريض الرسـول  لـه بالصـحبة

بتعليــف راحلتــين كانتــا عنــده ،إذ مثــل هــذا مــن بــدهيات الهجـرة فــَل تحتــاج إلــى أمــر يتلقــاه
مــن الرســول صــلى هللا عليــه وســلم ،وفــي هــذا بيــان بــأن الرســول  لــم يكــن يـربيهم تربيــة
العبيد تربية الخنوع وإلغاء العقل مع المتبوع.
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 -26مقابلــة التخطــيط بــالتخطيط ،والتنظــيم بــالتنظيم ،والترتيــب بالترتيــب ،فق ـريش تخطــط
وترتــب لإليقــاع بالــدعوة ،بينمــا الرســول  يخطــط ويرتــب للنجــاة بهــا ،وهــذا يوضــح أن
اّلستسرار فيما يخدم اإلسَلم بما ّل يتعلق به بَلغ وّل بيان وّل يترتب على إس ارره كتمان

للدين أو سكوت عن حق من سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم.

وّل يتعارض التخطيط وأخذ الحيطة مع التوكل على هللا تعالىْ ،لن اْلخذ باْلسباب جزء
من التوكل على هللا تعالى.

 -27وإن من أعظم مظاهر التضحية في هذه الهجرة أن يغادر النبي  والمؤمنون هـذا
البلد اْلمين الحبيب إلى قلوبهم -بـل وإلـى قلـوب جميـع المسـلمين -مغـادرة يعلمـون أن ّل

اسـ ــتقرار لهـ ــم فيـ ــه بعـ ــدها ،وهـ ــذا مـ ــن أشـ ــق اْلمـ ــور علـ ــى الـ ــنفس ،ولكـ ــن رجـ ــال العقيـ ــدة
يسترخصون في سبيلها كل غال.

ولقد عبر النبي  عـن هـذا المعنـى -معنـى صـعوبة مغـادرة مكـة وفراقهـا ف ارقـا ّل سـكنى

بعده -في العديد من المواقف المؤثرة.

ع ـ ــن عب ـ ــد هللا ب ـ ــن ع ـ ــدي ب ـ ــن حمـ ـ ـراء الزه ـ ــري ق ـ ــال :أري ـ ــت رس ـ ــول هللا  واقف ـ ــا عل ـ ــى

الحـ ْـزورة( )108فقــال (( :وهللا وهللا إنــك لخيــر أرض هللا ،وأحــب أرض هللا إلــى هللا ،ول ـوّل
أني أخرجت منك ما خرجت ))(.)109

 -28تربيــة أبــي بكــر رضــي هللا عنــه ْلس ـرته علــى اْلمانــة ونص ـرة هــذا الــدين وإحاطتــه
وحفظه وبذل ما يملكون في سبيل ذلك ،وكان واثقا أتم الثقة بتربيتـه فقـال للرسـول  لمـا
أمره بإخراج من عندهّ (( :ل عين عليك )) (( ،إنما هم أهلك يا رسول هللا )).

 -29الرغبــة فــي مصــاحبة أهــل الخيــر مهمــا ترتــب علــى ذلــك مــن أخطــار ،قــال أبــو بكــر
للرسول صلى هللا عليه وسلم (( :الصحبة يا رسول هللا )).

 -30منزلة الرسول  عند أبي بكر أوصلته إلى البكاء مـن الفـرح لمـا أخبـره بمصـاحبته
في الهجرة.
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 -31الرغبــة فــي المســاهمة فــي طريــق الخيــر وعــدم اّلعتمــاد علــى اآلخ ـرين فــي ذلــك،
فالرسول  أبى أن يركب راحلة ليست له حتى اشتراها من أبي بكر بالثمن ،حتى تكـون
هجرته بماله ونفسه رغبة في استكمال فضل الهجرة والجهاد على أتم أحوالهما(.)110

 -32أسرة أبي بكر تشارك بمجموعها في إنجاح خطة الهجرة النبوية.

 -33اّلستفادة من خبرات وطاقـات المجتمـع وتوظيفهـا فـي المجـاّلت المناسـبة ،فعبـد هللا
بن أبي بكر لألخبار ،وعامر للشراب ،وأسماء وعائشة لتجهيز الطعام وهكذا.

 -34اّلستفادة من خبرات المشركين إذا أمن حالهم ،ولم يكن لهم شوكة في التأثير على
القـرار ،وعرفـوا واشــتهروا بمــا ي ـراد مــنهم ،ولــم يكــن أحــد مــن المســلمين يســد هــذه الوظيفــة،
وكانت عاداتهم وتقاليدهم تفرض عليهم اْلمانة في أداء تلك المهمة.

 -35اتخــاذ اْلســباب واّلحتياطــات التامــة ،ثــم التوكــل علــى هللا تعــالى والثقــة المطلقــة بــه
واّلطمئنان لنصره ،وعدم اّلتكال على اْلسباب ذاتها ،قال أبو بكـر :يـا رسـول هللا لـو أن

بعضهم طأطأ بصره رآنا قال (( :ما ظنك باثنين هللا ثالثهما )).

 -36إن نصــر هللا فــوق كــل نصــر ،وقــدرة هللا فــوق كــل قــدرة ،وأمــر هللا فــوق كــل أمــر،

وتأييــده يتحــدى كــل قــدرات البشــر وطاقــاتهم ،فهــذه ق ـريش صــاحبة الســلطة وتحــت يــدها
السَلح والرجال واْلموال ومع ذلك لم تستطع أن تهتدي إليهم في الغار.

 -37اهتمــام أبــي بكــر بالرســول  وإيثــاره علــى نفســه ،فقــد ذهــب يبحــث لــه فــي الطريــق

عن ظل يقيل فيه.

 -38لقـد اســتولت ســَلمة الرســول  علـى جـل تفكيــر أبــي بكـر ،فمــا أن وجــد ظــَل يقيــل

فيه رسول هللا  إّل وقام بتجهيزه وتنظيفه حتى يضطجع فيـه رسـول هللا صـلى هللا عليـه

وسلم ،أما هو فقد نسي نفسه من القيلولة وذهب ينظر (( هل يرى من طلب )).

 -39اْلدب الجم وحسن المخاطبة مـع اْلمانـة يتجلـى ذلـك فـي مخاطبـة أبـي بكـر ل ارعـي
قـريش لعلـه يحلـب لهـم ،مـع أن الركـب فـي حــال حـرب مـع قـريش وقـد سـطت قـريش علــى

أموال المسلمين وبيوتهم.
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 -40اهتمام أبـي بكـر بغـذاء الرسـول  مـن حيـث النظافـة والحالـة الجيـدة وتقديمـه علـى
نفســه فــي ذلــك مــع فرحــه بش ـربه ،علــى الــرغم ممــا هــو فيــه مــن الشــدة والخــوف ،فقــد أمــر

الراعي بتنظيف يديه ،ثم جعل الحليب في إناء بـرده فيـه ،ثـم جـاء بـه إلـى النبـي  قـال:
(( ثم شرب حتى رضيت )).

 -41أدب أبي بكر في مخاطبته للرسول  (( آن الرحيل يا رسول هللا )).
 -42تعميم قريش على جميع القبائل في القبض على الرسول  وصحبه.

 -43بــذل ق ـريش المــال لرصــد المعلومــات ومضــايقة اْلخيــار وهــذا أســلوب يســتمال بــه
ضعاف النفوس.

 -44رصد جائزة كبيرة لمن أتى بهم ،وّل شك أن هذه الجائزة ّل يفي بها مال رجـل واحـد
من قريش ،وإنما أثقلت كاهـل عـدد مـن اْلشـراف ،ولكـن ّل بـأس بـذلك مـا دام الهـدف هـو

القضـاء علـى اإلسـَلم ،فلترصـد ميزانيـة هـذا العـام ولـيعش النـاس فـي تقشـف .قـال سـراقة:
(( جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول هللا وأبي بكر دية كل واحد منهما )).

 -45من الدّلئل على أن الجائزة المرصودة مغرية استنفار جميع القبائل للبحـث عنهمـا،
وتعتيم سراقة على قومه حتى يحظى بها وحده.

 -46نجاح خطة وترتيبات الهجرة النبوية ،فعلى الرغم مـن حـرص قـريش وتعميمهـا علـى
القبائل وبذل اْلموال في سبيل ذلك إّل أنه لم يدركهم منهم أحد غير سراقة.

 -47لق ــد ك ــان أب ــو بك ــر قلق ــا عل ــى حي ــاة رس ــول هللا م ــن أن يص ــيبها أذى ،ول ــذلك يكث ــر

اّللتفــات ،أمــا رســول هللا  فقــد كــان واثقــا مــن نصــر ربــه لــه ،مطمئنــا إلــى ذلــك لــم يعبــأ
بالخطر مع قربه منه ،ولم يسـتحق منـه مجـرد اّللتفـات ،قـال أبـو بكـر (( :هـذا الطلـب قـد

لحقنا يا رسول هللا فقالّ{ :ل ت ْحزْن ِإن هللا معنا} (التوبة.)) )40 :
 -48لقد قرب سراقة منهم وأصبح الخطر قاب قوسين أو أدنى ،ولكن ّل يأس من نصـر
هللا ورحمته وحمايته ،إن نصر هللا يـأتي العبـد مـن حيـث لـم يحتسـب ،وحـين يشـتد الخطـر
يقــرب الفــرج قــال س ـراقة (( :فعثــرت بــي فرســي فخــررت عنهــا )) قــال تعــالى{ :ف ـِإن مــع
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ِ
ِ
اس ــت ْيئس الرُس ـ ُـل
الع ْس ـ ِـر ُي ْسـ ـ ار .إن م ــع ُ
ُ
الع ْس ـ ِـر ُي ْس ــرا} (الش ــرح ،)6- 5 :وق ــال{ :حت ــى إذا ْ
ِ
ص ُرنا} (يوسف.)110 :
وظنوا أن ُه ْم ق ْد ُكذُبوا جاءه ْم ن ْ
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها ّل تفرج
اشتدي أزمة تنفرجي قد آن ليلك بالبلج

 -49أصــحاب العقائــد والمــذاهب الباطلــة عنــدهم اســتعداد للتخلــي عــن مبــادئهم عنــد أي
مصــلحة تلــوح فــي اْلفــق ،فلــيس لهــم مبــدأ يحكمهــم ،وّل عقيــدة يلتزمــون بهــا تــنظم حيــاتهم

وتوجههم ،فاّلستقسام باْلزّلم واتباعها من عقائـد المشـركين ،ولكـن هـا هـو سـراقة يستقسـم

بــاْلزّلم هــل يضــر الرســول  وصــحبه فيخــرج ّل يضــرهم ،يفعــل ذلــك مـ ار ار فيخــرج الــذي
يكره ،فيعصي اْلزّلم ويلحق بهم ْلن مصلحته تقتضي ذلك.

 -50الق ـرآن الك ـريم زاد المســلم فــي كــل حــال ،فهــذا رســول هللا  مــع شــدة الحــال وقــرب
الخطر منه يق أر القرآن وينشغل به حتى قرب منه سراقة وسمع تَلوته.

 -51إذا جــاء نهــر هللا بطــل نهــر معقــل كمــا يقــال ،مــا بــين غمضــة عــين وانتباهتهــا يبــدل
هللا مــن حــال إلــى حــال ،فهــذا سـراقة يتحــول مــن مَلحــق لهــم إلــى مخبــر عــن كــل مــا يكــاد

لهــم مــن مكائــد ،قــال س ـراقة (( :فــأخبرتهم أخبــار مــا يريــد النــاس بهــم )) وهكــذا نصــر هللا

وتأييده ينقلب به العدو المطارد لهم إلى ناصح معين.

 -52استغناء الرسول  عن متاع سراقة وزاده على الرغم من عرضه عليهم ذلـك ،قـال
سـراقة (( :وعرضــت علـيهم الـزاد والمتـاع فلــم يرزآنــي ،ولـم يســأّلني )) وهـذأ برهــان عظــيم
لسراقة بأن الرسول  لم تكـن تقـوده مصـلحة دنيويـة ومطلـب مـادي ،وإنمـا يسـعى لهـدف

سام ينبغي على سراقة أن يعمل ذهنه فيه.

 -53توظيف الرسول  لسراقة فيما يخدم الهجرة وّل يضير المسـلمين إن لـم يفعـل ذلـك
وهو إخفاء أثرهما عن الناس ،فلم يعطه س ار ولم يكل إليه عمَل مهما.

 -54ف ارس ــة سـ ـراقة وبع ــد نظـ ـره ،فق ــد طل ــب م ــن الرس ــول  كت ــاب أم ــان وه ــو المط ــارد
المَلحق.
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 -55لقد مأل الرسول  قلبه وجوارحـه ثقـة بـاهلل تعـالى وتأييـده ونصـره لـه فيكتـب لسـراقة
كتاب أمان ولم يقل كيف تطلب ذلك مني وأنا الشريد المطارد.

 -56توجه الصـحابة إلـى التجـارة واّلسـتغناء عـن الخلـق واّلعتمـاد علـى الـنفس ،وتمويـل
الدعوة ذاتيـا ،فقـد خـرج الزبيـر مـع بعـض المسـلمين تجـا ار إلـى الشـام وفـي طريـق رجـوعهم

التقوا بالرسول  وهو في طريق الهجرة.

 -57ش ــدة اهتم ــام اْلنص ــار ب ــالهجرة النبوي ــة ،وتـ ـرقبهم لوص ــول القافل ــة الشـ ـريفة ،واتخ ــاذ
جميع الترتيبات واّلحتياطات اْلمنية ّلستقباله.

 -58وفــي إلحــاح والــد الب ـراء بــن عــازب علــى أبــي بكــر بإخبــاره بــأمر الهج ـرة دّللــة علــى
اهتمام الصحابة بسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم.

ّ -59ل بأس بالحديث عـن العمـل الصـالح إذا عـزم عليـه أخـوه المسـلم ،وكـان يرجـى مـن
ذك ـره النفــع والفائــدة ،كمــا عــزم عــازب علــى أبــي بكــر بــذلك وتحــديث أبــي بكــر لــه بــأمر

الهجرة.

---------------

( )1رواه البخاري ( ح .) 3896

( )2رواه البخاري ( ح  ،) 4772ورواه مسلم ( ح .) 24
( )3رواه مسلم ( ح .) 25

( )4رواه الترمذي ( ح .) 2007

( )5رواه أحمــد ف ـي مســنده ( ح  ،) 979والترمــذي (  ،) 969وأبــو داود ( ح ،) 3089
وابن ماجه ( .) 1442

( )6رواه البخاري ( ح .) 1356

( )7صحيح البخاري (ح  ،)3701صحيح مسلم (ح .)2406

( )8رواه أبو داود ( ح  ،)1672وأحمد (ح  ،)6071 ،5709والنسائي (ح .)2567
( )9رواه البخاري ( ح  ،) 2101ومسلم ( ح .) 2628

( )10رواه الترمذي ( ح  ،) 2378وأحمد (  ،) 8218 ،7968وأبو داود () 833
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( )11رواه أبو داود ( ح  ،) 3116وأحمد ( .) 21622 ،21529

( )12انظر :زاد المعاد (  ،) 31 / 3البدايـة والنهايـة (  ،) 136 / 3فـتح البـاري ( / 6

 ،) 198دّلئل النبوة ْلبي نعيم ( ص.) 103 :

( )13رواه البخاري ( ح  ،) 3231ومسلم ( ح .) 1795
( )14أخبار مكة لألزرقي ( .) 185 / 2
( )15رواه مسلم ( ح .) 162

( )16رواه البخاري ( ح  ،) 349ومسلم ( ح .) 163
( )17رواه مسلم ( ح .) 172

( )18رواه البخاري ( ح  ،) 3597ومسلم ( ح .) 249
( )19المسند ( ح .) 2680
( )20الفتح ( .) 205 / 7

( )21رواه مسلم  ،7154وأحمد 5175

( )22رواه الطبراني في الكبير واْلوسط .انظر سلسلة الصحيحة ح 1056

( )23أخرجــه البيهقــي فــي الســنن  5202عــن جــابر ،انظــر سلســلة الصــحيحة ح ،883
إرواء الغليل  ،1123وصححه اْللباني في مناسك الحج والعمرة ص.24

( )24رواه مسلم ( ح  ) 2365عن أبي هريرة.

( )25رواه البخاري ( ح  ،) 3535ومسلم واللفظ له ( ح .) 2286
( )26صحيح البخاري ( ح .) 6250

( )27مسند أحمد (ح ،)15877سنن النسائي (ح ،)1214سنن أبي داود (ح.)904
( )28البداية والنهاية ( .) 40 / 3

( )29رواه أحمـ ـ ــد (  ،) 390 / 3وأبـ ـ ــو داود ( ح  ،) 4734والترمـ ـ ــذي ( ح ،) 2925
وابن ماجه ( ح  ،) 201والدارمي ( ح .) 2355

( )30رواه اإلمــام أحمــد فــي مســند (  ،) 342 - 341 / 4 ( ،) 462 / 3والبيهقــي فــي

ال ـ ــدّلئل (  ،) 182 / 2والطب ـ ــري ف ـ ــي الت ـ ــاريخ (  ،) 348 / 2والح ـ ــاكم ( ،) 15 / 1
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والمعجــم الكبيــر (  ،) 56 / 5وشــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة (  ،) 721 / 4وانظــر:

الغرباء ( ص.) 99 :

( )31رواه عبد هللا بن أحمد بسند حسن (  ،) 492 / 3والطبراني في الكبير ( 58 / 5
) ،والَللكائي في شرح أصول اّلعتقاد ( .) 761 / 4

( )32رواه عب ــد هللا ب ــن أحم ــد ف ــي زوائ ــد المس ــند (  ،) 492 / 3والطب ارن ــي ف ــي المعج ــم

الكبير (  ،) 56 / 5والحاكم في المستدرك (  ) 15 / 1وصححه ووافقه الذهبي.

( )33مصنف ابن أبي شيبة (  ،) 300 / 14وابن خزيمة (  ،) 82 / 1والحاكم ( / 2

 ) 612وصــححه ووافقــه الــذهبي ،ومـوارد الظمــآن ( ص ،) 406 :وخلــق أفعــال العبــاد (
رق ـ ــم  ،) 194وس ـ ــنن ال ـ ــدارقطني (  ،) 44 / 3وش ـ ــرح أص ـ ــول اّلعتق ـ ــاد ( ) 760 / 4

والمعجم الكبير (  ،) 376 / 8وسنن البيهقي ( .) 76 / 1

( )34المسند (  ،) 376 ،371 / 5 ( ،) 63 / 4والبيهقي فـي الـدّلئل ( ،) 186 / 2

والســير والمغــازي ( ص ،) 231 :واتحــاف الخي ـرة المســندة (  / 3 / 3ل  ،) 91 /وقــال

الذهبي (( :إسناده قوي )) السيرة ( ص ،)86 :وصـحح اْللبـاني إسـناد أحمـد .دفـاع عـن
الحديث والسيرة ( ص.) 22 :
( )35السيرة ( .) 157 / 2

( )36رواه أحمـ ــد (  ،) 933 ،233 / 3وابـ ــن حبـ ــان كمـ ــا فـ ــي الم ـ ـوارد ( ص،) 804 :

والب ـزار كمــا فــي كشــف اْلســتار ( ،) 703 / 2والحــاكم وصــححه ووافقــه الــذهبي ( / 2

 ،) 426والبيهقـ ــي فـ ــي الـ ــدّلئل (  ،) 244 / 2والسـ ــنن (  ،) 9 / 9وانظـ ــر :الغربـ ــاء (
ص.) 301 :

( )37صحيح البخاري (ح .)3777
( )38سبل الهدى ( .) 192 / 3

( )39رواه ابن إسحاق بإسناد حسن .السيرة الصحيحة ( .) 591 / 1

( )40رواه أحمد (  ،) 427 / 5وابن إسحاق بإسناد حسن ،انظر السـيرة الصـحيحة ( 1

 ،)195 /والبداية والنهاية ( .) 148 / 3
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( )41أحاديــث الهج ـرة ص ،69 :وانظــر :الســيرة الصــحيحة (  ،) 196 / 1فقــه الســيرة

للغزالي ( ص.) 154 :

( )42انظر :دّلئل النبوة للبيهقي (  ،) 170 / 2والبداية والنهاية ( .) 143 / 3
( )43سيرة ابن هشام .275

( )44رواه البخاري ح  ،3893ومسلم .1709

( )45انظـ ـ ــر :سـ ـ ــبل الهـ ـ ــدى والرشـ ـ ــاد (  ،) 197 / 3أحاديـ ـ ــث الهج ـ ـ ـرة ( ص،) 71 :

والغرباء

( ص.) 186 :

( )46أحاديث الهجرة ( ص ،) 27 :وسبل الهدى والرشاد ( .) 198 / 3
( )47أخرجــه أحمــد (  ) 340 - 339 ،323 - 322 / 3بإســناد حســن كمــا قــال فــي

ف ـتح البــاري (  ،) 222 / 7والب ـزار فــي كشــف اْلســتار (  ،) 307 / 2وابــن حبــان فــي

المـ ـ ـ ـوارد ( ص ،) 408 :والبيهق ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــدّلئل (  ،) 422 / 2والس ـ ـ ــنن ( ،) 9 / 9
والحــاكم (  ) 624 / 2وأقـره الــذهبي ،وأخبــار مكــة لألزرقــي (  ،) 205 / 2وأخبــار مكــة

للفــاكهي (  ،) 231 / 4وكشــف اْلســتار (  ،) 307 / 2وشــرح أصــول اّلعتقــاد ( / 4

 ،)763وقال ابن كثير (( :إسناده جيـد علـى شـرط مسـلم )) سـيرة ابـن كثيـر ( 196 / 2
) ،والغرباء ( ص.)190 :

( )48أخرجه ابن إسحاق بإسناد حسن .سيرة ابـن هشـام (  ،) 85 - 81 / 2وأحمـد فـي

المس ــند (  ) 460 / 3م ــن طري ــق اب ــن إس ــحاق ،وف ــي فض ــائل الص ــحابة ( ) 923 / 2

مختص ـ ار ،والبيهقــي فــي الــدّلئل (  ،) 442 / 2وابــن حبــان فــي صــحيحه ( ،) 74 / 9

وانظــر :فــتح البــاري (  ،) 261 / 7وصــححه اْللبــاني فــي فقــه الســيرة ( ص،) 159 :
وانظـ ــر :سـ ــبل الهـ ــدى والرشـ ــاد (  ،) 402 - 102 / 3وأحاديـ ــث الهج ـ ـرة ( ص) 75 :

والسيرة الصحيحة (  ،) 199 / 1والغرباء ( ص.) 191 :

( )49ســيرة ابــن هشــام (  ،) 88 / 2وأحاديــث الهج ـرة ( ص ،) 82 :وقــال :هــذا إســناده

حسن إّل أنه مرسل.
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( )50رواه البخاري ح  7056ومسلم ح .1709
( )51الغرباء ( ص.) 491 :
( )52فتح الباري .7278

( )53صحيح مسلم ( .) 1779 / 4
( )54الطبقات ( .)225 / 1
( )55الفتح ( .) 305 / 7

التناضب :بالضم وهـو الشـجر ،واْلضـاة :بـوزن حصـاة وهـي اْلرض الطينيـة التـي
()56
ُ
تمسك الماء ،ويقال هي الغدير .انظر أحاديث الهجرة ص  ،99ومعجم المعالم الجغرافية
ص.64

طـواء:
طوى :موضع بأسفل مكة ،وطوى :بالضم والقصر اسم الـواد المقـدس ،وذو ُ
(ُ )57

موضع بين مكة والطائف .الروض اْلنف .4191

( )58سيرة ابن هشام (  ،) 120 / 2وصححه ابن حجر في اإلصابة ( .) 04 / 3
( ( )59ص.) 43 :

( )60صحيح مسلم ح .223

( )61أحاديث الهجرة ( ص.) 104 :

( )62مسـ ــند أحمـ ــد ،تحقيـ ــق أحمـ ــد شـ ــاكر (  ،) 87 / 5والحـ ــاكم (  ،) 4 / 3وأحاديـ ــث

الهجـرة ( ص ،) 104 :وانظــر :مبيــت علــي علــى الفـراق ،الســيرة فــي ضــوء المصــادر (
ص ) 268 :فقد رواه أحمد بإسناد حسـن كمـا قـال أحمـد شـاكر (  ،) 26 / 5إّل أن فـي
متنه غرابة شديدة أشبه ما تكون بوضع الشيعة ،وانظر :أحاديث الهجرة ( ص.) 113 :

( )63انظر :كتاب المناقب ( ح  ) 5093باب هجرة النبي  وأصحابه إلى المدينة.

( )64برك :بفتح الموحدة وسـكون الـراء وحكـي كسـر أولـه ،والغمـاد :فهـو بكسـر المعجمـة

وقــد تضــم ،وتخفيــف المــيم ،وحكــى ابــن فــارس فيهــا ضــم الغــين ،هــو موضــع علــى خمــس
ليال من مكة إلى جهة اليمن .انظر فتح الباري .7273

577
This file was downloaded from QuranicThought.com

( )65ابن الدغنة :بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة ،وعنـد الـرواة ابـن
الد ِغن ــة بف ــتح أول ــه وكس ــر ثاني ــه وتخفي ــف الن ــون قي ــل :اس ــمه الح ــارث ب ــن يزي ــد ،وحك ــى
السهيلي أن اسمه مالـك ،ووقـع فـي شـرح الكرمـاني أن ابـن إسـحاق سـماه ربيعـة بـن ُرفيـع،

وهـو وهـم مــن الكرمـاني فـإن ربيعــة المـذكور آخـر يقــال لـه ابـن الدغنــة أيضـا لكنـه ســلمي،
والمذكور هنا من القار فاختلفا ،وأيضا السلمي إنما ذكره ابن إسحاق في غزوة حنين وأنه

صحابي قتل دريد بن الصمة ،وفي الصحابة ثالث يقال له ابن الدغنـة لكـن اسـمه حـابس

وهــو كلبــي ،والقــارة :قبيلــة مــن بنــي الهــون ابــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مضــر،

وكانوا حلفاء لبني زهرة مـن قـريش .فـتح البـاري  ،7274وانظـر اإلصـابة فـي ذكـر حـابس

والكلبي  ،1271وعن السلمين اإلصابة .1507

( )66أحث :أي أسرع ،والجهاز :ما يحتاج إليه المسافر .فتح الباري .7278
( )67الثقف :أي الحاذق ،واللقن أي السريع الفهم .فتح الباري .7279
( )68فتح الباري 7272ـ.1671 ،273
( )69الفتح ( .) 517 / 4

( )70اإلحسان (  ،) 26 / 8الفتح ( .) 276 / 7
( )71مغازي موسى بن عقبة ( .) 361 / 1
( )72المعجم الكبير ( .) 106 / 24
( )73سيرة ابن هشام ( .) 129 / 2
( )74الفتح ( .) 277 / 7

( )75طبقات ابن سعد (  ،) 226 / 1إلى قوله (( :بني قشير )) الفتح ( .) 78 / 7
( )76الفتح ( .) 302 / 7
( )77الفتح ( .) 11 / 7

( )78اإلداوة هي إناء صغير من جلد .النهاية في غريب الحديث .133
( )79فتح الباري 711ـ.300 ،13

( )80صحيح مسلم ( .) 2311 - 2310 / 4
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( )81المسند (  ،) 462 / 1اإلحسان ( .) 100 / 9
( )82الفتح ( .) 31 / 7

( )83الزج هو الحديدة التي في أسفل الرمح .فتح الباري .7284
( )84الفتح ( .) 282 - 182 / 7

( )85انظر :الرياض النضرة (  ،) 102 / 1وقـد ع ازهـا ّلبـن السـمان .الفـتح ( 51 / 7
).

( )86مجنــة :ســوق للعــرب علــى أميــال مــن مكــة ،وشــامة :جبــل بالســاحل جنــوب غربــي

مكة ،وطفيل :حرة تجاوره .معجم المعالم الجغرافية ص .761 ،282
( )87الفتح ( .) 803 / 7

( )88بطوقه :أي بطاقته ،وروقه :أي قرنه .سيرة ابن هشام .2236
( )89سيرة ابن هشام ( .) 239 - 238 / 2

( )90الموطأ (  ،) 198 / 2الفتح ( .) 903 / 7
( )91الفتح ( .) 282 / 7
( )92الفتح ( .) 492 / 7
( )93الفتح ( .) 913 / 7
( )94الفتح ( .) 123 / 7
( )95الفتح ( .) 223 / 7
( )96الفتح ( .) 692 / 7
( )97الفتح ( .) 692 / 7
( )98الفتح ( .) 792 / 7
( )99المسند ح 3241

( )100السيرة ( .) 932 / 2

( )101ابن هشام ( .) 931 / 2
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( )102رواه أحمد بإسناد صحيح ،الفتح الربـاني (  ،) 282 / 2وابـن إسـحاق ،سـيرة ابـن
هش ـ ــام (  ،) 251 / 2والح ـ ــاكم ف ـ ــي المس ـ ــتدرك (  ،) 5 / 3وانظ ـ ــر الس ـ ــيرة ف ـ ــي ض ـ ــوء

المصادر ( ص.) 172 :

( )103ابن هشام ( .) 341 / 2

( )104رواه الب ـزار بإســناد حســن وقــال معقبــاّ (( :ل نعلــم روى قــيس عــن النبــي  إّل
ه ـذا ،وّل نعلمــه بهــذا اللفــظ إّل عنــه ،وهــو يخــالف ســائر اْلحاديــث فــي قصــة أم معبــد ))
كشف اْلستار (  ،) 103 / 2وقال الهيثمي (( :رواه البزار ورجالـه رجـال الصـحيح )) (

 ،) 85 / 6وقــال ابــن حجــر (( :أخرجهــا الطب ارنــي مــن حــديث قــيس بــن النعمــان بســند
صحيح وسياق أتم )) اإلصابة ( .) 605 / 5

وانظ ــر :الس ــيرة الص ــحيحة (  ،) 312 / 1وأحادي ــث الهجـ ـرة ( ص ) 61 :وم ــا بع ــدها،
والسيرة النبوية في ضوء المصادر ( ص.) 182 :

( )105رواه البخاري ح  ،6007ومسلم ح .1982
( )106صحيح الجامع ح .2345

( )107صحيح البخاري ح .4563

( )108بفتح الحاء وسكون الـزاي وفـتح الـواو ،سـوق بمكـة ،وقـد دخلـت فـي المسـجد ـ لمـا

زيــد فيــه ـ قالــه يــاقوت ،وهــي مــا يعــرف اليــوم باســم القشاشــية ،مرتفــع يقابــل المســعى مــن
مطلع الشمس كما قال البَلدي .انظر معجم البلدان  ،2255معجم المعالم الجغرافية فـي

السيرة النبوية ص .98

( )109رواه أحمــد  ،4305والترمــذي ح  ،3925والنس ـائي فــي الكبــرى بــاب فضــل مكــة

(ل 55أ) ،وابــن ماجــه ح  ،3108والــدارمي ح  ،2513وعبــد بــن حميــد فــي المنتخــب ح

.490

( )110الروض اْلنف ( .) 502 / 5

ــــــــــــ
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الوضوح في التعامالت
ومــن الــدروس البــارزة النافعــة القيمــة فــي الهج ـرة النبويــة الش ـريفة  :وجــوب الوضــوح فــي

التعامَلت بين المسلمين  ،على أن تكون وفق ما شرع هللا تعالى ورسوله  ،ونابعة منـه ،

سـواء أكانــت هــذه التعــامَلت فــي الجانــب اّلجتمــاعي أم فــي الجانــب اّلقتصــادي  ،لألمــة

المسلمة .

وذلــك  :ليظهــر للعيــان النمــوذج اْلمثــل  ،وتقــدم اْلســوة الحســنة حيــة فــي دنيــا النــاس ،
شاهدة على واقعية هذا الدين  ،وصَلحية أهله لقيادة العالمين .وسنخصص الحـديث هنـا

عن ضرورة " الوضوح في التعامَلت المالية " بين المسلمين _ :

ْلنها الدرس الحركي الواضح في هذه الهجرة .

وْلن هذا الجانـب هـو اْلهـم عنـد النـاس  ،وإذا صـلح فـيهم  ،سـهل إصـَلح وصـَلح غيـره

لديهم .

وحرصــا منــا _ كمــا يعلمنــا النبــي  _ علــى التنبيــه علــى قطــع دابــر الخــَلف الــذي ينشــأ
بسبب المـال  ،ويقطـع الـروابط  ،ويمـزق الصـَلت  ،بـين أتبـاع هـذا الـدين العظـيم  ،الـذي
يدعو إلى الوحدة والترابط والتماسك  ،كسبيل لبلوغ أهدافه العظيمة في إسعاد البشرية

وكان ذلك ! ! . .

ْلن المــال  :هــو عصــب الحيــاة _ كمــا يقــال _ وهــو  :أحــد زينتــي الحيــاة الــدنيا ( المــال
والبنون زينة الحياة الدنيا ) "" 28

وْلن طبيعة النفس البشرية  :نزاعة لحب المال وتملكه ( وتحبون المـال حبـا جمـا ) " 29
"

وهذه النزعة البشرية شديدة وقوية  . .يقول  " : لـو أن ابـن أدم أعطـى واديـا مـآلن مـن

ذهــب أحــب إليــه ثانيــا  ،ولــو أعطــي ثانيــا أحــب إليــه ثالثــا  ،وّل يســد جــوف ابــن أدم إّل
التراب  ،ويتوب هللا على من تاب " " 30

581
This file was downloaded from QuranicThought.com

وهذه فطرة فطر هللا اإلنسان عليها ؛ لتستمر الحياة  ،ويعمر الكون  ،ولذا ّل تعاب فيه ،

مــا دامــت ّل تتعــدى بــه  ،وّل يتعــدى هــو بهــا الض ـوابط التــي وضــعها لــه خالقــه  ،وخــالق

فطرتــه  ،ســبحانه وتعــالى  ،س ـواء أكانــت هــذه الض ـوابط فــي اكتســاب هــذا المــال أ م فيــه

اكتنازه  ،أو إنفاقه .

ولذلك  :أعطى اإلسَلم هذا الجانب اهتماما كبي ار  ،وعناية فائقة :

يتضح ذلك جيدا في كتاب هللا تعالى  ،وفي سنة النبي  ، القولية والفعلية .
وهو واضح _ كذلك _ في دروس الهجرة .

تقول عائشة رضي هللا عنها  . . . " :قال أبو بكر يا نبي هللا إن هاتين راحلتان قد كنت

أعددتهما لهـذا  . . .ولمـا قـرب أبـو بكـر رضـي هللا عنـه الـراحلتين إلـى رسـول هللا  قـدم
له أفضلهما  ،ثم قال  :اركب فداك أبي وأمي .

فقــال رســول هللا  : إنــي ّل أركــب بعي ـ ار لــيس لــي  ،قــال  :فهــي لــك يــا رســول هللا بــأبي

أنت وأمي!! . .

قال ّ :ل  ،ولكن ما الثمن الذي ابتعتها بـه  . .؟ قـال  :كـذا وكـذا  ،قـال  : قـد أخـذتها

به  ،قال  :هي لك يا رسول هللا  ،فركبا وانطلقا " 14 " . . .

مــا كــان أحــرى برســول هللا  : أن ّل يــدقق هكــذا  ،فــأبو بكــر صــديقه وصــديقه وأقــرب
الناس إليه  ،والراحلة أقل من أن ينتظر أبو بكر من رسول هللا ثمنهـا  ،وهـو الـذي يفتديـه
بأمه وأبيه  ،بل بروحه التي بين جنبيه  ! ! . .وليس بـين اْلصـدقاء _ أو الجيـدين ،كمـا

يقولون _ حساب ! ! . .

ولكنه التشريع لألمة ،
ولكنه التعليم لها ،

ولكنها القدوة لشباب الصحوة  ،والنموذج الواعي الواضح ْلهل الدنيا كلها ،

ولكنه الحـرص علـى  :تماسـك الصـف  ،وقـوة البنيـان  ،ووحـدة المسـلمين  ،وحمـايتهم مـن

شر المال  ،وسوء التعامل فيه  ،وبه .
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ولــيس هــذا فقــط  . .فإنــه  حينمــا وصــل المدينــة  ،وبركــت ناقتــه فــي موضــع المســجد
النبوي اليوم  :ماذا فعل  . .؟

فــي البخــاري  " . .وكــان _ أي موضــع المســجد _ مربــدا للتمــر لســهيل وســهل غَلمــين

يتيمين في حجر أسعد بـن ز اررة  ،فقـال رسـول هللا  ، حـين بركـت بـه راحلتـه  :هـذا إن

شاء هللا المنزل  ،ثـم دعـا رسـول هللا  الغَلمـين  ،فسـاومهما بالمربـد ؛ ليتخـذه مسـجدا ،
فقـاّل ّ :ل  ،بـل نهبـه لـك يـا رسـول هللا  ،فـأبى رسـول هللا  أن يقبلـه منهمـا هبـة  ،حتـى

ابتاعه منهما " "" 14

وهذا درس ينبغي أن يعيه شباب الحركة اإلسَلمية اليوم جيدا ! !

فكم من تعامَلت بدأت بوافر حسن النية  ،وعظيم ثقة اْلخوة  ،ولكنها نسيت هذا الـدرس

 ،وتخلت عـن بعـض ضـوابط الشـرع  :فمـا كـان لهـا مـن مصـير سـوى الطريـق المسـدود ،

والفساد السريع  ،والتخطي منه إلى القطيعة  ،بل إلى الشحناء والعداوة . .؟!!

ولذا  :فليس عيبا _ بل هو التشريع _ أن نتكاتب فـي تعامَلتنـا ( يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا

تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه  ) . .اآلية "" 31

وّل يقلل هذا من حسن النية  ،وثقة اْلخوة  ،وتوافر الحب  ،وإسَلمية التعامل .

وليس عيبا _ بل هو التشريع _ أن يكون الوضوح رائدنا في تجارتنا وفي بيعنـا وشـرائنا ،

وإق ارضــنا وإقت ارضــنا  ،و  . .الــخ مــن صــور التعــامَلت الماليــة  ،فيمــا بيننــا وبــين بعضــنا

البعض ،ووضوحها بيننا وبين اآلخرين ! ! . .

وليس عيبا _ بل هو التشريع _ أن نأخذ حقوقنا من بعضنا البعض عـن أعمـال نؤديهـا ،

أو تؤدى لنا

" ثَلثة أنا خصيمهم يوم القيامة  " . . :أحدهم  " :رجل استأجر أجي ار فاسـتوفى منـه ولـم

يعطه أجره" "  " 32آيا كان هذا الحق  ،وأيا ما كان هذا العمل .

وّل يقلل هذا من  :حسن النية  ،وثقة اْلخوة  ،وتوافر الحب  ،وإسَلمية التعامل .

وليس عيبا ! ! . .

وليس عيبا  . .الخ .
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ولن نقيم الدولة على أسس راسخة ونحافظ على قوة الترابط  ،وحسـن النيـة  ،وثقـة اْلخـوة

 ،وتـ ـوافر الح ــب  ،وإس ــَلمية التعام ــل  ،ووض ــوح الر ي ــة  ،وس ــرعة الوص ــول لأله ــداف ،

والــتخلص مــن عوامــل الخــَلف  :مــا لــم نجاهــد أنفســنا فــي اإلفــادة مــن هــذا الــدرس النبــوي

الكريم الذي علمناه محمد  خَلل هجرته العظيمة .

تأمالت في رحلة الهجرة

نحــن اآلن فــي مكــة والحــرب قائمــة بــين التوحيــد والشــرك  ،بــين اإلصــَلح والجمــود  ،بــين

محمــد وق ـريش  ،وبــذلت ق ـريش قوتهــا  ،وبــذلت ق ـريش مالهــا  ،وقــدمت دنياهــا كلهــا  ،فــي
شيء واحد  :هو أن تمنع هذا الخير عن الدنيا .

قال محمد  :افتحوا لـي الطريـق ْلخـرج إلـى اْلرض الفضـاء  ،فأنصـر الضـعيف  ،وأنجـد

المظلوم  ،وأعيد للبشرية كرامتها  ،وللعقل سلطانه  ،قالوا ّ :ل .

قال  :افسحوا لرسالتي لتنطلق في الزمان ؛ فإنها ليست لبلد واحـد  ،وّل ليـوم واحـد  ،قـالوا
ّ :ل ! ولكن تعال نملكك إن شئت علينا  ،ونمنحك أموالنا ونجعلك سيد هذا البلد كله .

وســخر التــاريخ مــن ق ـريش  ...يــدعوهم محمــد ليعطــيهم ســيادة اْلرض  ،وزعامــة الــدنيا،
ويضع في أيديهم مفاتيح الكنوز  :كنوز المال  ،وكنوز العلـم  ،ويمـنحهم مـا يملـك كسـرى

وقيصـ ــر  ،وهـ ــم يدعونـ ــه ليعطـ ــوه إمـ ــارة هـ ــذه القريـ ــة  ،النائمـ ــة بـ ــين جبلـ ــين  ،وراء رمـ ــال
الصحراء  .وانطلقوا يؤذونه  ،ويتوعدونه ؛ لعل الترهيب يفعل فيه ما لم يفعل الترغيب .

رم ـوا فــي طريقــه الشــوك وهــو مــاق  ،وألق ـوا عليــه كــرق الناقــة وهــو ســاجد  ،ورمــوه فــي

الطائف بالحجارة وأسالوا دمه  ،وهزئوا به  ،وسلطوا عليه سفهاءهم .

فلــم يثــر هــذا كلــه غضــبه ولكــن أثــار إشــفاقه  ،إشــفاق الكبيــر علــى اْلطفــال المــؤذين ،
والعاقــل علــى المجــانين  ،وكــان جوابــه  :اللهــم اهــد قــومي فــإنهم ّل يعلمــون  ،ولــم يصـرفه

عن وجهته شيء .

وآذوا المســلمين اْلولــين  ،ليفتنــوهم عــن ديــنهم  ،وعــذبوهم  ،وكــانوا يبطحــون المســلم عاريــا

علـ ــى الرمـ ــال الملتهبـ ــة التـ ــي يشـ ــوى عليهـ ــا اللحـ ــم  ،ويضـ ــعون عليـ ــه الصـ ــخرة الهائلـ ــة ،
ويلوحون له بالماء  ،ويقولون  :اكفـر بـرب محمـد حتـى نسـقيك وننجيـك  .فيقـول  :أحـد !
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أحد ! وتشـغله لـذة المناجـاة  ،عـن لذعـة العـذاب  ،ونشـوة اْلمـل بالجنـة  ،عـن شـقوة اْللـم
في الدنيا .

ـتحلوا
احتملوا في سبيل كل شيء  ،الضرب  ،والجرح  ،والحرق  ،والجوع  ،والسهر  ،واس ْ
في سبيل هللا المرائر  ،واستحبوا أبغض المكاره إلى النفوس إن كان فيها رضا هللا .

ودعــاهم الرســول إلــى مـا هــو أشــد مــن هــذا كلــه  ،إلــى فـراق الــوطن  ،وتــرك اْلهــل  ،وأن
يمش ـوا ف ـ ار ار بــدينهم إلــى بــَلد ليس ـوا منهــا  ،وليســت مــنهم  ،وّل لســانها لســانهم  ،وّل دينهــا
ديــنهم  ،إلــى الحبشــة يجــاورون فيهــا النصــارى  ،ونصــارى الحبشــة أولــى بهــم مــن مشــركي

العــرب  ،ولتجــدن أقــرب النــاس مــودة للــذين آمنــوا الــذين قــالوا إنــا نصــارى  ،فخرج ـوا مــن

منازلهم وهجروا أهلهم  ،ومشوا إلى الحبشة فلحقهم أذى قريش إلى الحبشة وأوغلت قريش
في كفرها وصدها وعنادها  ،ولكن هل تقدر قريش أن تطفىء نور هللا ؟ إن البخار الـذي

من طبعه اّلنطَلق إلى العَلء ّل يحصر فـي زجاجـة  ،وإن حصـرته وجـد منفـذا أو مـزق

اّلناء  ،وكذلك صنع اإلسَلم .

وهاجر المسلمون مرة ثانية  ،ولكنها هجـرة إلـى ديـار عربيـة  ،إلـى قريـة ق ِـدر لهـا أن تبقـى
الــدهر كلــه خاملــة وراء الرمــال  ،حتــى تتشــرف بمحمــد  ،فــإذا هــي أُم المــدائن  ،وعاصــمة

العواصم  ،منها تنبع عيون الخير والهدى لتسيح فـي اْلرض  ،فتسـقيها وتعمهـا بـالخيرات

 ،وإليها تنصب أنهار الملك والغنى والسلطان من كل مكان .

هــاجر المســلمون جميعــا ولــم يبــق فــي مكــة إّل النبــي ورجــَلن اثنــان  ،مرافقــه فــي الســفر،

ووكيله في مكة رجَلن كانـا أول مـن أسـلم ،وآخـر مـن هـاجر سـيد الكهـول أبـو بكـر وسـيد

الشباب علي .

تأخر محمد كمـا يتـأخر الربـان الشـريف علـى ظهـر البـاخرة الميئـوس منهـا فـَل ينـزل حتـى

ينزل الركاب جميعا .

وكما يتأخر الراعي اْلمين  ،عنـد المفـازة فـَل يجـوز حتـى يجـوز القطيـع كلـه تـأخر يحمـي

أتباعه  ،ويستقبل بصدره الخطر .وجاء الخطر على أشد صوره وأشكاله .
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اتفق زعماء قريش على ارتكاب أكبر جريمة في تـاريخ الجـنس البشـري  .جريمـة لـو تمـت

 ،لما كانت في التاريخ دمشق وّل بغداد وّل القاهرة وّل قرطبة  ،وّل كانت للراشدين دولة ،

وّل لألمــويين  ،وّل للعباســيين  ،وّل فــتح بنــو عثمــان القســطنطينية  ،وّل بنــي اْلمــوي  ،وّل

النظامية وّل الحمراء  ،ولما قامت الحضارة التي قبست منها أوربا حضارتها .

وهنا تتجلى رجولة محمد وشـجاعته  ،وثبـات أعصـابه  ،وهنـا يظهـر نصـر هللا ْلوليائـه -
حين فتح محمد الباب  ،وخرج يشق صـفوفهم  ،يقـتحم الجمـوع  ،التـي جـاءت تطلـب دمـه

 ،وروعــتهم المفاجــأة  ،وأعمــت أبصــارهم  ،ومــا عــادوا إلــى أنفســهم حتــى كــان محمــد قــد
مضــى  ،وصــحوا كــأن حلمــا مــر بهــم  ،وشــقوا البــاب ونظــروا ليتوثقـوا  ،فـ أروا فـراق محمــد
فيه رجل نائم  ،ففركوا عيونهم وتنفسوا الصعداء .

وأدركــت ق ـريش الحقيقــة بعــد مــا مضــى محمــد  ،وعــم الص ـريخ مكــة وض ـواحيها  ،وخــرج

القرشيون فرسانا ومشاة ُيركضون خيولهم  ،وي ْعدون إلى كل ناحية  ،يتلفتون مذعورين .
مــا لهــم ؟ مــا لهــم وهــم حمــاة الــديار  ،وفرســان المعــارك  ،قــد أطــار الفــزع ألبــابهم وصــدع

الذعر قلوبهم ؟

ما لكم يا ناس ؟ قالوا خرج محمد !
وماذا تطلبون منه ؟ أخذ أموالكم ؟

قالوا  :معاذ هللا  ،إنه اْلمين المأمون أداها عن آخرها .

أجرم جريمة فأنتم تطلبونه بها ؟

قالوا  :حاشا هلل  ،إنه أحسن الناس خلقا  ،وأطهرهم يدا ،

م ــاذا تري ــدون من ــه ؟ ق ــالوا  :ان ــه س ــيجند ال ــدنيا كله ــا  ،لمحارب ــة أربابن ــا وأص ــنامنا وجهلن ــا

وكبريائن ــا  ،سيض ــطرنا إل ــى ه ــدم الحج ــارة الجام ــدة  ،وعب ــادة هللا الواح ــد  ،واتب ــاع س ــبيل

الهدى  ،والخير والسداد .

أهذا الذي تنقمون من محمد ؟

وسخر التاريخ من قريش مرة ثانية !
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وعادت قريش بخزيها  ،وأهاجت الجزيـرة ضـد محمـد  ،ووضـعت الجـوائز  ،مئـة ناقـة لمـن

يأتي بمحمد حيا أو ميتا .

وكــان محمــد وصــاحبه فــي الغــار فلحقهــم فــارس  ،وخــاف أبــوبكر وقــال  :وهللا مــا علــى

نفســي خفــت  ،ولكــن عليــك  ،فأجــاب محمــد بالكلمــة التــي تجمــع وحــدها معجـزات اّليمــان
كلها  ،مهما تعددت صورها  ،من الشجاعة والتضحية والثبات واإليثار  ،قـال ّ :ل تحـزن

؛ إن هللا معنا .

إن هللا مع من يكون مـع هللا  ،إن هللا ينصـر مـن ينصـره  ،فـَل يحـزن مـن كـان هللا معـه .

إن جبهة معها هللا ّل تنكسر  ،ولو كان ضدها الوجود كله ! .

ومشــى الموكــب إلــى الــدنيا الواســعة  .موكــب صــغير  ،ولكنــه أجــل مــن أعظــم موكــب ،
أحست بوطأته هذه الكـرة التـي نمشـي علـى ظهرهـا  ،ولـم تعـرف موكبـا أنبـل منـه قصـدا ،

وأبعد غاية  ،وأخلص نية  ،وأعمق في اْلرض أث ار .

موكب صغير يمشي في الصـحراء السـاكنة ّ ،ل اريـات وّل أعـَلم  ،وّل أبـواق وّل طبـول ،
وّل تقوم له الجند على الصـفين  ،وّل يصـفق لـه النـاس مـن النوافـذ  ،ولكـن تصـفق الرمـال

فرحــا بالــذي سيضــفي عليهــا ثــوب الخصــب والنمــو  ،وتزهــى الجبــال طربــا  ،بالــذي ســيقيم

عليها أعَلم النصر والعز  ،وتبرز من بطن الغيب جحافل القـواد والعلمـاء واْلدبـاء الـذين

أنب ــتهم مس ــير محم ــد ف ــي ه ــذه الص ــحارى  .حت ــى أش ــرف عل ــى المدين ــة ،وأقبل ــت جم ــوع

كــالجموع التــي خلفوهــا فــي مكــة ،ولكــن تلــك كانــت للشــر  ،وهــذه للخيــر  .وتلــك تنــادي

بالموت لمحمد  ،وهذه تنادي بالحياة لرسول هللا .

وكانت هذه نقطة التحول في التاريخ اإلسَلمي .

كل ما قبلها هزائم  ،وما بعدها إنما هو نصر إثـر نصـر ،ولـذلك جعلناهـا عيـدنا اْلكبـر ،

وجعلناهــا ابتــداء تاريخنــا  .هــا نحــن أوّلء اآلن علــى أب ـواب المدينــة  ،وقــد خرجــت كلهــا
تســتقبل محمــدا  ،ولــو اســتطاعت مــن الحــب لفرشــت لــه الطريــق ِبقطــع أكبادهــا  ،حتــى

يمشي على قلوبها  ،وكانت تنشد نشيد اّلستقبال :

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
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وجب الشكر علينا ما دعا هلل داع

وها هم الناس يسألون  :أيهم هو ؟ أيهم محمد ؟

ّل يعرفونــه ْ ،لنــه لــم يكــن ملكــا  ،وّل يلــبس الحريــر  ،وّل تلــوح عليــه شــارات الملــك  ،وّل

يتــألق علــى جبينــه التــاج  ،بــل كــا عبــدا متواضــعا  ،يلــبس مــا يلــبس النــاس  ،ويأكــل مــا
يأكلون  ،ويجوع إن جاعوا  ،يشبع إن شبعوا  ،ولقد كان في أصحابه اْلغنياء الموسـرون

 ،ولكن محمدا أحب أن يعيش فقي ار وأن يموت فقي ار.

وحســبوا أبــا بكــر هــو النبــي  ،فكــانوا يســلمون عليــه  ،وهــو يشــير إلــى الرســول  ،يقــول لهــم

بيده  :ها هو ذا محمد  .وأقبلوا يدعونه لينزل فيهم يتسابقون على هذا الشرف الخالد .

فمــاذا صــنع ؟ انظــروا إلــى لطفــه ولباقتــه  ،أنــه ّل يريــد أن يــؤذي أحــدا بــالرفض  ،فقــال :
اتركوا الناقة  ،فإنها مأمورة  ،ومشـت الناقـة حتـى بركـت عنـد دار أبـي أيـوب اْلنصـاري .

أبو أيـوب  ،الـذي كتـب هللا لـه أن يحضـر بع ُـد حـرب القسـطنطينية وأن يوغـل فـي الهجـوم
يريــد أن يمــوت فــي أبعــد مكــان  ،فمــات ودفــن علــى ضــفاف البوســفور  ،وبقــي قبـره يــدعو

المسلمين إلى فتحها قرونا طواّل  ،حتى كتب هللا هذا الثواب للسلطان محمد الفاتح .

نحــن اآلن مــع محمــد  فــي المدينــة  .أنــه يؤســس الدولــة الجديــدة  ،فــبم ترونــه يبــدأ ؟
بالمل ــك ؟ إن ــه ّل يري ــد المل ــك ! يبن ــي ثكن ــة باحتف ــال عظ ــيم
بمهرج ــان فخ ــم يبايعون ــه في ــه ُ
ويجــيش جيشــا ؟ إنــه ّل يبتغــي العلــو فــي اْلرض ! يفــرض الض ـرائب ؟ ّل  ،ولكــن يبــدأ

بعمارة المسجد .

إنهــا ظــاهرة عظيمــة يحســن أن يقــف القــاريء عنــدها  .يبــدأ بالمســجد  ،كمــا ُبــدىء الــوحي
بآية ( القراءة ) و ( التعليم ) بالقلم .

بــدأ بالمســجد  ،والمســجد فــي اإلســَلم  ،هــو ( رمــز ) اإليمــان  ،وهــو البرلمــان ( رمــز )

العدل  ،وهو المدرسة ( رمز ) العلم .

ولم يغصبه بل شراه بالمال وذلك ( رمز ) اإلنصاف  ،ولم يأمر ببنائه ويقعد  ،بل شـارك

أصحابه العمل  ،وحمل الحجارة بيده  ،وهذا ( رمـز ) التواضـع  ،وبنـاه مـن اللـبن والطـين
 .بَل زخارف وّل نقوق وهذا ( رمز ) البساطة
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فكـ ــان مـ ــن هـ ــذه ( الرمـ ــوز ) اإليمـ ــان والعـ ــدل والعلـ ــم واإلنصـ ــاف و التواضـ ــع والبسـ ــاطة

مجموعة شعائر اّلسَلم .

ــــــــــــ
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تعرض النبي  لألذى بسبب دعوته ...
الرياض  -وائل الظواهر

ا صدع النبي  بدعوته لقي من قريش عنتا وشـدة وأوذي فـي سـبيل هللا إيـذاء شـديدا مـا
بــين ســب وشــتم وغيــر ذلــك خاصــة عنــدما عــاب آلهــتهم فعنــد ذلــك أعظم ـوا هــذا اْلمــر
وأنكروه وأجمعوا على خَلفه وعداوتـه  .فعـن أبـي هريـرة رضـي هللا عنـه أن رسـول هللا 

قـال انظــروا قريشــا كيــف يصــرف هللا عنــي شــتمهم ولعــنهم يشــتمون مــذمما ويلعنــون مــذمما

وأنا محمدا  .أخرجه البخاري وقد قيض هللا جل وعَل لنبيـه محمـد  عمـه أبـو طالـب -

وكــان مشــركا علــى ديــن آبائــه  -ليمنعــه ويحميــه مــن أذى ق ـريش لــه فلمــا رأت ق ـريش أن
محمدا  يعيب آلهتهم وّل ينتهي عن ذلك و أروا أن عمه أبو طالـب يمنعـه ويحميـه مـنهم
مشوا إلى أبي طالب فكلمـوه وقـالوا إمـا أن تكفـه عـن آلهتنـا وعـن الكـَلم فـي ديننـا وإمـا أن
تخلي بيننا وبينه فقال لهم قوّل رفيقا وردهم ردا جميَل فانصرفوا ثم بعد ذلك أكثرت قـريش

من ذكر النبي  وحض بعضهم بعضا عليه ومشوا إلى أبي طالب مرة أخـرى فقـالوا إن

لــك نســبا وشـرفا فينــا وإنــا قــد اســتنهيناك مــن ابــن أخيــك فلــم تنهــه عنــا وإنــا وهللا مــا نصــبر

علــى شــتم آلهتنــا وتســفيه أحَلمنــا حتــى تكفــه أو ننازلــه وإيــاك فــي ذلــك حتــى يهلــك أحــد
الفريقين ثم انصرفوا عنه فعظـم علـى أبـي طالـب فـراق قومـه وعداوتـه لهـم ولـم يطـب نفسـا

أن يســلم رســول هللا  لهــم وّل أن يخذلــه فــدعا محمــدا فقــال يــا ابــن أخــي إن قومــك قــد
جاءوا إلي فقالوا كذا وكذا فأبق علي وعلى نفسك وّل تحملني من اْلمر ما ّل أطيق فظن

رسول هللا  أنه قد بدا لعمه بداء وأنه خاذله ومسلمه فقال يا عم لو وضعوا الشمس في

يميني والقمر في شمالي علـى أن أتـرك هـذا اْلمـر حتـى يظهـره هللا أو أهلـك دونـه فيـه مـا
تركتـه ثــم اســتعبر رســول هللا  ثــم قـام فلمــا ولــى نــاداه أبــو طالـب فقــال أقبــل يــا ابــن أخــي
فأقبل إليه فقال اذهـب فقـل مـا أحببـت فـ هللا ّل أسـلمك أبـدا  .ثـم إن قريشـا أتـوا أبـا طالـب

فقــالوا يــا أبــا طالــب هــذا عم ـارة بــن الوليــد أنهــد فتــى فــي ق ـريش وأجملــه فخــذه فلــك عقلــه
ونصرته واتخذه ولدا فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الـذي قـد خـالف دينـك وديـن آبائـك
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نقتله فإنما رجل كرجـل فقـال بـئس وهللا مـا تسـومونني أتعطـوني ابـنكم أغـذوه لكـم وأعطـيكم
ابنــي تقتلونــه هــذا وهللا مــا ّل يكــون أبــدا فقــال المطعــم بــن عــدي وهللا يــا أبــا طالــب لقــد
أنصــفك قومــك وشــهدوا علــى الــتخلص ممــا تك ـره فمــا أراك تقبــل مــنهم شــيئا فقــال وهللا مــا

أنصــفوني ولكنــك قــد أجمعــت خــذّلني ومظــاهرة القــوم علــي فاصــنع مــا بــدا لــك  .وهــذه
بعــض النمــاذج مــن إيذائــه علــى الصــَلة والســَلم عــن ربيعــة الــد لي قــال أريــت النبــي 

بسوق ذي المجاز يتبع الناس في منـازلهم يـدعوهم إلـى هللا ووراءه رجـل أحـول تقـد وجنتـاه

وهو يقول ّل يغرنكم عن دينكم ودين آبائكم قلت من هذا قالوا أبـو لهـب .وعـن أبـي هريـرة

رضــي هللا عنــه قــال قــال أبــو جهــل هــل يعفــر محمــد وجهــه بــين أظهــركم قيــل نعــم فقــال

والَلت والعزى لئن رأيته يفعل ذلك ْلطأن على رقبتـه وْلعفـرن وجهـه فـأتى رسـول هللا 

وهو يصلي ليطأ على رقبته فما فاجأهم إّل وهو ينكص على عقبيه ويتقـي بيديـه فقيـل لـه
ما لـك قـال إن بينـي وبينـه لخنـدقا مـن نـار فقـال رسـول هللا  لـو دنـا ّلختطفتـه المَلئكـة

عضـوا عضـوا  ,أخرجــه مســلم  .وذكــر ابــن إســحاق عــن ابــن عبــاس أن أبــا جهــل قــال يــا

معشر قريش إن محمدا قد أبى إّل مـا تـرون مـن عيـب آلهتنـا وإنـي أعاهـد هللا ْلجلسـن لـه

غدا بحجر فإذا سجد فضخت به رأسه فليصنع بعد ذلك بنو عبـد منـا ف مـا بـدا لهـم فلمـا

أصــبح أبــو جهــل أخــذا الحجــر وجلــس وأتــى النبــي  فقــام يصــلي بــين الــركنين اْلســود

واليماني وكان يصلي إلى الشام وجلست قـريش فـي أنـديتها ينظـرون فلمـا سـجد رسـول هللا

 احتمــل أبــو جهــل الحجــر ثــم أقبــل نحــوه حتــى إذا دنــا منــه رجــع مرعوبــا منتقعــا لونــه قــد

يبست يـداه علـى حجـره حتـى قـذف بـه مـن يـده وقامـت رجـاّلت قـريش فقـالوا مـا لـك يـا أبـا
الحكم فقال قمت إليه ْلفعل مـا قلـت لكـم فلنـا دنـوت منـه عـرض لـي فحـل مـن اإلبـل وهللا
مــا أريــت مثــل هامتــه وّل قص ـرته وّل أنيابــه لفحــل قــط فهــم أن يــأكلني وعــن عبــد هللا بــن

عمرو قـال بينمـا رسـول هللا  سـاجد وحولـه نـاس مـن قـريش وبـالقرب منـه سـلى بعيـر -

أي أمعاءه وأحشاءه  -إذ قالوا من يأخذ سلى هذا الجـزور فيقذفـه علـى ظهـره فجـاء عقبـة

بــن أبــي معــيط فقذفــه علــى ظهـره  وجــاءت فاطمــة فأخذتــه عــن ظهـره ودعــت علــى مــن
صنع ذلك قال عبد هللا فمـا أريـت رسـول هللا  دعـا علـيهم إّل يومئـذ فقـال ( اللهـم عليـك
591
This file was downloaded from QuranicThought.com

بالمأل من قريش اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبـة

بن أبي معـيط وأميـة بـن خلـف  .قـال عبـد هللا فلقـد أريـتهم قتلـوا يـوم بـدر وألقـوا فـي القليـب
غير أن أمية كان رجَل بدينا فتقطـع قبـل أن يبلـغ بـه البئـر  .متفـق عليـه  .ومـن المواقـف
التي تدل على شدة إيـذاء كفـار قـريش لرسـول هللا  مـا رواه الزبيـر أنـه قـال لعبـد هللا بـن

عمرو ما أكثر ما نالـت قـريش مـن النبـي  قـال حضـرتهم يومـا وقـد اجتمـع أشـرافهم فـي
الحجر يوما فذكروا رسول هللا  فقالوا ما رأينا مثل ما صـبرنا عليـه مـن أمـر هـذا الرجـل

قــط قــد ســفه أحَلمنــا وســب آلهتنــا وفعــل وفعــل فطلــع علــيهم رســول هللا  فاســتلم الــركن
وطاف بالبيت فلما مر غمزوه ببعض القول فعرفت ذلك في وجهه فلما مر الثانية غمـزوه

فلما مر الثالثة غمزوه فوقف فقال أّل تسمعون يا معشـر قـريش أمـا والـذي نفسـي بيـده لقـد

جئتكم بالذبح قال فأخـذت القـوم كلمتـه حتـى مـا فـيهم رجـل إّل كـأن علـى أرسـه طـائر وقـع
حتى إن أشدهم فيه وطأة ليسكنه بأحسن ما يجد من القول حتى إنه ليقول انصرف يا أبا
القاسم ف هللا ما كنت جهوّل فانصرف  حتى إذا كان من الغـد اجتمعـوا فـي الحجـر وأنـا

معهم فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغ عنكم حتى إذا بـادءكم بمـا تكرهـون

تركتموه فبينا هـم فـي ذلـك إذا طلـع رسـول هللا  فوثبـوا إليـه وثبـة رجـل واحـد فأحـاطوا بـه

يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا فيقول نعم فلقد أريـت رجـَل مـنهم أخـذ بمجمـع ردائـه فقـام

أبو بكر دونهم يبكي ويقول ( أتقتلون رجـَل أن يقـول ربـي هللا ) ثـم انصـرفوا عنـه فحـدثني
بعــض آل أبــي بكــر أن أم كلثــوم بنــت أبــي بكــر قالــت رجــع أبــي يومئــذ وقــد صــدعوا فــرق

رأسه مما جذبوه بلحيته وكان كثيـر الشـعر  .وقـال ابـن إسـحاق لمـا مـات أبـو طالـب نالـت

ق ـريش مــن رســول هللا  مــن اْلذى مــا لــم تكــن تطمــع فيــه فــي حيــاة أبــي طالــب حتــى
اعترضه سـفيه مـن سـفهاء قـريش فنثـر علـى أرسـه ت اربـا فـدخل رسـول هللا  بيتـه والتـراب

على رأسه فقامت إليه إحـدى بناتـه فجعلـت تغسـل عنـه التـ ارب وهـي تبكـي ورسـول هللا 

يقول لها ّل تبكي يـا بنيـة فـإن هللا مـانع أبـاك .قـال وكانـت امـرأة أبـي لهـب أم جميـل أروى

بنــت حــرب بــن أميــة أخــت أبــي ســفيان تحمــل الشــوك وتضــعه فــي طريــق النبــي  وعلــى

بابـه لــيَل وكانــت امـرأة ســليطة تبســط فيــه لسـانها وتطيــل عليــه اّلفتـراء والــدس وتــؤجج نــار
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الفتنــة .ولمــا ســمعت مــا نــزل فيهــا وفــي زوجهــا مــن القـرآن أتــت رســول هللا  وهــو جــالس
في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفـي يـدها حجـارة فلمـا وقفـت عليهمـا أخـذ

هللا بصــرها عــن رســول هللا  فــَل تــرى إّل أبــا بكــر فقالــت يــا أبــا بكــر أيــن صــاحبك قــد

بلغني أنه يهجونـا وهللا لـو وجدتـه لضـربته بهـذا الحجـر فـاه ثـم انصـرفت فقـال أبـو بكـر يـا
رسول هللا أما تراها رأتك فقال ما رأتني لقد أخذ هللا ببصرها عنـي .وكـان جيـران النبـي 

أبو لهب وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وغيرهم يـؤذون رسـول هللا  وهـو
يصلي فكان بعضهم يطرح عليـه رحـم الشـاة وهـو يصـلي وربمـا طرحوهـا فـي برمتـه  -أي

القدر  -إذا نصبت حتى إنه عليه الصَلة والسَلم اتخذ حجـ ار ليسـتتر بـه مـنهم إذا صـلى
وكان النبي  إذا طرحوا ذلك اْلذى عليه يخرج به على العود فيقف على بابه ثـم يقـول
يا بني عبد مناف أي جوار هذا ثم يلقيه في الطريق  .وقد تعرض عليـه الصـَلة والسـَلم

لكثير من اْلذى غيـر مـا ذكرنـا مـن شـتم وسـب ووصـف بـالجنون والسـحر والكهانـة وغيـر

ذلك  .ومع إيذاء كفار قريش للنبي  إّل أن هللا جل وعَل قد حفظ نبيه وأيده بـل وجعـل

الرعــب فــي قلــوب أعدائــه وممــا يــدل علــى ذلــك مــا رواه إســحاق قــال جــاء رجــل مــن إراق

بإبل له إلى مكة فابتاعها منه أبو جهل فمطله الثمن فأقبل اإل ارشـي حتـى وقـف علـى نـاد
من قريش ورسول هللا  في ناحية المسجد جالس فقال يا معشر قريش من رجل يعينني
على أبي الحكم بن هشام فإني رجل غريب ابن سبيل وقد غلبني على حقي فقال لـه أهـل

المجلس أترى ذلك الرجل الجالس  -يعنون رسول هللا  - اذهب إليـه فإنـه يعينـك عليـه
 -ويقصدون بذلك السخرية منه عليه الصَلة والسَلم لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهـل

من العداوة  -فأقبل اإلراشي علـى رسـول هللا  فقـال يـا عبـد هللا إن أبـا الحكـم بـن هشـام
قد غلبني على حق لي قبله وأنا رجل غريب ابـن سـبيل وقـد سـألت هـؤّلء القـوم عـن رجـل

يعيننــي عليــه يأخــذ لــي بحقــي منــه فأشــاروا لــي إليــك فخــذ لــي حقــي منــه يرحمــك هللا فقــام
رســول هللا  معــه فلمــا رأى ذلــك أهــل المجلــس قــالوا لرجــل ممــن معهــم اتبعــه فــانظر مــا
يصنع فخرج رسول هللا  حتى جاء أبا جهل فضرب على بابه فقال من هذا قال محمـد

فاخرج إلي فخرج إليه وقـد انتقـع وجهـه فقـال أعـط هـذا الرجـل حقـه قـال نعـم ّل تبـرح حتـى
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أعطي ــه ال ــذي ل ــه ف ــدخل فخ ــرج إلي ــه بحق ــه فدفع ــه إلي ــه ث ــم انص ــرف رس ــول هللا  وق ــال

لإلراشي اذهب لشأنك فأقبل اإلراشي حتى وقف على

ذلــك المجلــس فقــال ج ـزاه هللا خي ـ ار فقــد وهللا أخــذ بحقــي  .ثــم إن الرجــل الــذي أرســله أهــل

المجلــس جــاء فقــالوا لــه ويحــك مــاذا أريــت قــال عجبــا مــن العجــب  .وهللا مــا هــو إّل أن
ضـرب عليـه بابــه فخـرج إليـه ومــا معـه روحــه فقـال لـه أعطــه حقـه فقـال نعــم ّل تبـرح حتــى

أخرج له حقه فدخل فخرج إليه بحقه فأعطاه إياه  .ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء فقـالوا لـه

ويلك مالك وهللا ما رأينا مثل مـا صـنعت قـط قـال ويحكـم وهللا مـا هـو إّل أن ضـرب علـي

بابي وسمعت صوته حتى ملئت رعبا ثـم خرجـت إليـه وإن فـوق أرسـه لفحـل مـن اإلبـل مـا

رأيت مثل هامته وّل قصرته وّل أنيابه في فحل قط وهللا لو أبيت ْلكلني  .فتأمـل فـي هـذا

الحــدث لــتعلم أن هللا جــل وعــَل قــد جعــل الهيبــة مــن النبـي  فــي قلــوب أعدائــه والمواقــف

الدال ــة عل ــى ذل ــك كثيـ ـرة م ــر بعض ــها وس ــيأتي ال ــبعض اآلخ ــر  .عن ــاد الكف ــار للنب ــي 

ورفضــهم اإليمــان بــه مــع يقيــنهم بأنــه مرســل مــن عنــد هللا  .هــذا وقــد علــم كثيــر مــن كفــار

ق ـريش أن النبــي  مرســل وأن مــا جــاء بــه إنمــا هــو وحــي مــن هللا لكــن مــنهم الكبــر عــن
اّلستجابة للحق وكم تأثر بعضهم لسماعه للقـرآن وّلن قلبـه لكـن صـناديد الكفـر لـم يتركـه
بــل ســارعوا إلــى إغوائــه وإبعــاده عــن التــأثر بهــذا الــدين مــن ذلــك مــا رواه البيهقــي عــن ابــن

عباس رضي هللا عنه أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبـي  فقـ أر عليـه القـرآن فكأنـه رق
لــه فبلــغ ذلــك أبــا جه ـل فقــال يــا عــم إن قومــك يريــدون أن يجمع ـوا لــك مــاّل قــال لــم قــال

ليعطوك فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله قـال قـد علمـت أنـي مـن أكثرهـا مـاّل قـال فقـل

فيــه قـوّل يبلــغ قومــك أنــك منكــر لهــا أو أنــك كــاره لــه قــال ومــاذا أقــول فـ هللا مــا فــيكم رجــل
أعلم باْلشعار مني وّل أعلم برجزه وّل بقصيدته مني وّل بأشعار الجن وهللا ما يشـبه الـذي

يقــول شــيئا مــن هــذا وهللا إن لقولــه الــذي يقــول حــَلوة وإن عليــه لطــَلوة وإنــه لمثمــر أعــَله
مغدق أسـفله وإنـه ليعلـو ومـا يعلـى وإنـه لـيحطم مـا تحتـه قـال ّل يرضـى عنـك قومـك حتـى
تقول فيه قال فدعني حتى أفكر فيه فلما فكر قال هـذا سـحر يـؤثر يـأثره عـن غيـره فنزلـت

"ذرنــي ومــن خلقــت وحيــدا" المــدثر  .وعــن جــابر بــن عبــد هللا رضــي هللا عنــه قــال قــال أبــو
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جهــل والمــأل مــن ق ـريش لقــد انتشــر علينــا أمــر محمــد فلــو التمســتم رجــَل عالمــا بالســحر

والكهان ــة والش ــعر فكلم ــه ث ــم أتان ــا ببي ــان م ــن أمـ ـره فق ــال عتب ــة لق ــد س ــمعت بق ــول الس ــحرة

والكهانة والشعر وعلمت من ذلك علما وما يخفـى علـي إن كـان كـذلك فأتـاه فلمـا أتـاه قـال
له عتبة يا محمد أنت خير أم هاشم أنـت خيـر أم عبـد المطلـب أنـت خيـر أم عبـد هللا فلـم

يجبه قال فبم تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا فإن كنت إنما بك الرياسة عقدنا لك ألويتنا فكنـت

رأسنا ما بقيت وإن كان بدا لك في الباءة زوجناك عشرة نسوة تختار من أي أبيات قـريش

شــئت وإن كــان بــك المــال جمعنــا لــك مــن أموالنــا مــا تســتغني بــه أنــت وعقبــك مــن بعــدك

ورســول هللا  ســاكت فلمــا فــرغ قــال رســول هللا  " بســم هللا الــرحمن الــرحيم

حــم

تنزيــل مــن الــرحمن الــرحيم " حتــى بلــغ "أنــذرتكم صــاعقة مثــل صــاعقة عــاد وثمــود" ســورة
فصلت  .فأمسك عتبة على فمه وناشده الرحم أن يكف عنه ولم يخرج إلـى أهلـه واحتـبس

عـنهم فقــال أبــو جهــل يــا معشــر قـريش وهللا مـا نــرى عتبــة إّل قــد صــبأ إلــى محمــد وأعجبــه

طعامه وما ذاك إّل من حاجة انطلقوا بنا إليه فأتوه فقال أبو جهل وهللا يا عتبة ما حسبنا

إّل أنك صبوت فإن كانت بك حاجة جمعنا لك ما يعنيك عن طعام محمد فغضب وأقسـم

باهلل ّل يكلم محمد أبدا وقال لقد علمتم أني من أكثر قريش مـاّل ولكنـي أتيتـه فقـص عليـه
القصة فأجابني بشيء وهللا ما هو بسحر وّل شعر وّل كهانـة قـ أر "بسـم هللا الـرحمن الـرحيم
حم

تنزيل من الرحمن الرحيم

كتاب فصلت آياته قرآنا عربيـا لقـوم يعلمـون بشـي ار

ونذي ار فأعرض أكثرهم فهم ّل يسمعون" حتى بلغ "فقل أنـذرتكم صـاعقة مثـل صـاعقة عـاد

وثمود" فأمسكت فيه وناشدته الرحم أن يكف وقد علمتم أن محمدا إذا قـال شـيئا لـم يكـذب

فخفت أن ينزل بكم العذاب  .وفي رواية أن النبي  لما بلغ السجدة سجد ثـم قـال لـه قـد
ســمعت يــا أبــا الوليــد فأنــت وذاك فقــام إلــى أصــحابه فقــال بعضــهم لــبعض نحلــف بــاهلل لقــد

جــاءكم أبــا الوليــد بغيــر الوجــه الــذي ذهــب بــه فلمــا جلــس قــالوا يــا أبــا الوليــد مــا وراءك قــال

و ارئ ــي أن ــي س ــمعت قـ ـوّل وهللا م ــا س ــمعت مثل ــه قــط وهللا م ــا هــو بالش ــعر وّل بالس ــحر وّل
بالكهانة يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي خلو بين الرجل وبين ما هو فيـه فـاعتزلوه

ف ـ هللا ليكــونن لقولــه نبــأ فــإن تصــبه العــرب فقــد كفيتمــوه بغيــركم وإن يظهــر علــى العــرب
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فملكـه ملككـم وعـزه عــزكم وكنـتم أسـعد النــاس بـه  .قـالوا ســحرك وهللا بلسـانه قـال هــذا رأي

فاصــنعوا مــا بــدا لكــم  .وممــا يــدل علــى قناعــة كفــار قـريش برســالة النبــي  وعلمهــم بأنــه
رسول مرسل من هللا عز وجل وامتناعهم عن اتباعه كب ار وعنادا ما رواه ابـن إسـحاق عـن

الزهــري قــا ل حــدثت أن أبــا جهــل وأبــا ســفيان واْلخــنس بــن ش ـريق خرج ـوا ليلــة يلتمســون

يتســمعون مــن النبــي  وهــو يصـلي بالليــل فــي جــوف بيتــه وأخــذ كــل رجــل مــنهم مجلســا
وكل ّل يعلم بمكان صاحبه فلمـا أصـبحوا تفرقـوا فجمعهـم الطريـق فتَلومـوا وقـالوا ّل نعـود

فلــو رآنــا بعــض الســفهاء لوقــع فــي نفســه شــيء ثــم عــادوا لمثــل ليلــتهم فلمــا تفرق ـوا تَلق ـوا
فتَلوموا كذلك فلما كان في الليلة الثالثة وأصـبحوا جمعهـم الطريـق فتعاهـدوا أن ّل يعـودوا

ثــم إن اْلخــنس أتــى أبــا ســفيان فــي بيتــه فقــال أخبرنــي عــن أريــك فيمــا ســمعت مــن محمــد
فقــال يــا أبــا ثعلبــة وهللا لقــد ســمعت أشــياء أعرفهــا وأعــرف مــا ي ـراد بهــا فقــال اْلخــنس وأنــا
والذي حلفت به ثم أتى أبـا جهـل فقـال مـا أريـك فقـال مـاذا سـمعت تنازعنـا نحـن وبنـو عبـد

منــاف الشــرف أطعمــوا وأطعمنــا وحمل ـوا فحملنــا وأعط ـوا فأعطينــا حت ــى إذا تجاثينــا عل ــى
الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منـا نبـي يأتيـه الـوحي مـن السـماء فمتـى نـدرك هـذا وهللا ّل

نؤمن به أبدا وّل نصدقه فقام اْلخنس عنه  .وأخرج البيهقـي فـي سـننه مـن حـديث المغيـرة

بن شعبة رضي هللا عنه قـال إن أول يـوم عرفـت رسـول هللا  أنـي كنـت أمشـي أنـا وأبـو
جهل بن هشام في بعض أزقة مكة إذ لقينا رسـول هللا  فقـال رسـول هللا ْ لبـي جهـل
يا أبا الحكم هلم إلى هللا عز وجل وإلى رسوله أدعوك إلى هللا قال أبو جهل يا محمد هل

أنت منته عن سب آلهتنا هل تريد إّل أن نشهد أنك بلغت فنحن نشهد أن قد بلغت فـ هللا

لو أني أعلم أن ما تقـول حقـا مـا اتبعتـك  .فانصـرف عنـه النبـي  قـال وأقبـل علـي فقـال
ف هللا إني ْلعلم أن ما يقول حق ولكن بني قصي قـالوا فينـا الحجابـة فقلنـا نعـم فقـالوا فينـا

الندوة فقلنا نعم ثم قالوا فينا اللواء فقلنا نعم قالوا فينا السقاية فقلنا نعـم ثـم أطعمـوا وأطعمنـا
حتى إذا تحاكـت الركـب قـالوا منـا نبـي وهللا ّل أفعـل  .فهـذا أبـو جهـل يقسـم بـاهلل أنـه يعلـم

أن النبي  صادق في دعوته وفيما يقوله ولكنه يرفض اإليمان به كبـ ار وعنـادا لـيس إّل
 .الدروس والعبر :أن في استنكار الكفار لـدعوة النبـي  ومحـاربتهم لهـا رد علـى بعـض
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دعــاة القوميــة الــذين يزعمــون أن محمــدا عليــه الصــَلة والســَلم إنمــا كــان يمثــل فــي رســالته

آمال العرب ومطامحهم حينئذاك  .وهذا زعم مضحك ترده وقائع التـاريخ الثابتـة كمـا رأينـا
وما حمل هـذا القائـل وأمثالـه علـى هـذا القـول إّل الغلـو فـي دعـوى القوميـة وجعـل اإلسـَلم

أم ـ ار منبثقــا مــن ذاتيــة العــرب وتفكيــرهم وهــذا إنكــار واضــح لنبــوة الرســول وخفــض عظــيم
لرســالة اإلســَلم (اْلســتاذ مصــطفى الســباعي) أن مــا أصــاب الرســول  مــن ابــتَلءات

ع ـزاء لكــل مــؤمن فيمــا يصــيبه فــي هــذه الحيــاة مــن بــَلء ومصــائب ( .د .مهــدي رزق هللا

أحمد) يؤخذ من موقف أبي طالب في الدفاع عن النبـي  أن هللا تعـالى قـد امـتحن قلبـه

بحبــه عليــه الصــَلة والســَلم حبــا طبيعيــا ّل شــرعيا وكــان اســتم ارره علــى ديــن قومــه مــن

حكمة هللا تعالى ومما صنعه لرسوله من الحمايـة إذ لـو كـان أسـلم أبـو طالـب لمـا كـان لـه
عنــد مشــركي ق ـريش وجاهــة وّل كلمــة وّل كــانوا يهابونــه ويحترمونــه ولتجــر وا عليــه ولمــدوا
أيـديهم وألســنتهم بالســوء إليـه وربــك يخلــق مـا يشــاء ويختــار ( .الحـافظ ا بــن كثيــر) أن فــي

قول النبي  ذلك القول لعمـه أبـي طالـب وفـي رفضـه مـا عرضـت عليـه قـريش مـن مـال
وملك دليل علـى صـدقه فـي دعـوى الرسـالة وحرصـه علـى هدايـة النـاس وكـذلك ينبغـي أن
يكون الداعية مصمما على اّلستمرار في دعوته مهما تألب عليـه المبطلـون معرضـا عـن

إغ ـ ـراء المبطلـ ــين بالجـ ــاه والمناصـ ــب فالمتاعـ ــب فـ ــي سـ ــبيل الحـ ــق لـ ــدى المـ ــؤمنين ارحـ ــة

لضـمائرهم وقلــوبهم ورضـى هللا وجنتــه أعـز وأغلــى عنـدهم مــن كـل مناصــب الـدنيا وجاههــا

وأموالهــا ( .مصــطفى الســباعي) فــي حــديث المغيـرة بــن شــعبة نجــد النبــي  يخاطــب أبــا
جهل بكنيته (يا أبا الحكـم ) والنـداء بالكنيـة تكـريم عنـد العـرب وقـد تناسـى النبـي  بـذلك
مواقفــه الســيئة فــي ســبيل الــدعوة  .وهــذا درس مهــم يســتفيد منــه الــدعاة إلــى هللا تعــالى فــي
ضبط النفس ومحاولة التودد إلى الناس من أجل اإلسـَلم وإن سـبقت مـنهم مواقـف مؤلمـة

( .د .عبد العزيز الحميدي)

تالحق المهاجرين إلى الرسول  بالمدينة

قال ابـن إسـحاق  :وتَلحـق المهـاجرون إلـى رسـول هللا  فلـم يبـق بمكـة مـنهم أحـد ،إّل

مفتون أو محبوس ولم يوعب أهل هجرة مـن مكـة بـأهليهم وأمـوالهم إلـى هللا تبـارك وتعـالى
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وإلــى رســول هللا  إّل أهــل دور مســمون بنــو مظعــون مــن بنــي جمــح ق وبنــو جحــش بــن

رئاب ،حلفاء بني أمية ق وبنو البكير ،من بني سعد بن ليث ،حلفاء بني عدي بـن كعـب،

فإن دورهم غلقت بمكة هجرة ليس فيها ساكن.

عدوان أبي سفيان على دار بني جحش والقصة في ذلك

ولمــا خــرج بنــو جحــش بــن رئــاب مــن دارهــم عــدا عليهــا أبــو ســفيان بــن حــرب ،فباعهــا مــن
عمــرو بــن علقمــة أخــي بنــي عــامر بــن لــؤي ق فلمــا بلــغ بنــي جحــش مــا صــنع أبــو ســفيان

بدارهم ذكر ذلك عبد هللا بن جحـش لرسـول هللا  فقـال لـه رسـول هللا ( أّل ترضـى يـا

عبد هللا أن يعطيك هللا بها دا ار خي ار منها في الجنة ؟ قال بلى ،قال فذلك لك).

فلما افتتح رسول هللا  مكة ،كلمه أبو أحمد فـي دارهـم .فأبطـأ عليـه رسـول هللا  فقـال

النــاس ْلبــي أحمــد يــا أبــا أحمــد إن رســول هللا  يك ـره أن ترجع ـوا فــي شــيء مــن أم ـوالكم
أصيب منكم في هللا عز وجل فأمسك عن كَلم رسول هللا  وقال ْلبي سفيان

أبلغ أبا سفيان

عن أمر عواقبه ندامه

دار ابن عمك بعتها

تقضي بها عنك الغرامه

اذهب بها ،اذهب بها

طوقتها طوق الحمامه

وحليفكم باهلل رب

الناس مجتهد القسامه

انتشار اإلسَلم ومن بقي على شركه

قال ابن إسحاق  :فأقام رسـول هللا  بالمدينـة إذ قـدمها شـهر ربيـع اْلول إلـى صـفر مـن

الســنة الداخلــة حتــى بنــي لــه فيهــا مســجده ومســاكنه واســتجمع لــه إســَلم هــذا الحــي مــن
اْلنصار ،فلـم يبـق دار مـن دور اْلنصـار إّل أسـلم أهلهـا ،إّل مـا كـان مـن خطمـة وواقـف

ووائل وأمية وتلك أوس هللا وهم حي من اْلوس ،فإنهم أقاموا على شركهم.

تواضع القيادة

قيــادات الحركــة  :هــم النمــوذج اْلمثــل  ،والتطبيــق العملــي لمبادئهــا  ،ومــا ينــادون بــه ،

ويطالبون اآلخرين بالتزامه .
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فإذا كانوا قدوة حسنة  :كان ذلك دليَل جيدا وبرهانا واضحا على صحة المسيرة  ،ونجـاح

الغاية  ،وقرب الوصول إليها .

وإذا ك ــانوا غي ــر ذل ــك  :اض ــطربت الحرك ــة  ،وتَلطم ــت به ــا اْلمـ ـواج  ،وتفرق ــت بأفراده ــا

اْلهواء  ،وفقدت سبيل الهدى والرشاد .

يقول  " : خيار أئمتكم  :الذين تحبونهم ويحبونكم  ،ويصلون عليكم وتصلون علـيهم ،
وشرار أئمتكم  :الذين تبغضونهم ويبغضونكم  ،وتلعنوهم ويلعنوكم " " " 63

وفي فتح الباري :يقـول أبـو بكـر رضـي هللا عنـه  . .لمـن سـأله قـائَل :مـا بقا نـا علـى هـذا
اْلمــر الصــالح الــذي جــاء هللا بــه بعــد الجاهليــة ؟ قــال  :بقــا كم عليــه مــا اســتقامت عليــه

أئمتكم  " . . .الحديث ""64

ولعل هذا أحد اْلسـباب الرئيسـية فـي بقـاء حركـات  ،ونجـاح اسـتمرارها ضـد معـاول الهـدم

واإلفناء  ،وكذلك  :في ضياع حركات  ،وفشلها في القيام بمهمتها  ،وأداء رسالتها .

ولذلك  :كان ّلبد من توافر صفات خاصة فيمن تقع عليهم مسئولية القيـادة  ،وينـاط بهـم

رفع ألوية الحركة  ،وحمل أمانتها .

ومن هذه الصفات :

تبسط القيادة  ،وتواضعها  ،في سلوكياتها  ،وأمور حياتهـا الخاصـة  ،عـن قناعـة وصـدق

وإيمان  ،وليس عن تكلف وتصنع .

حيــث إن ذلــك  :فضــَل عــن أنــه صــورة عمليــة لمــا تــؤتمن عليــه  ،وتنــادي بــه مــن مبــادت
وتعــاليم  . .فإنــه خيــر عــون علــى نجــاح الــدعوة  ،وت ـرابط الصــف  ،وإخــَلص الجنــود ،

وسعادتهم بأداء الواجبات  ،ورضاهم بتحمل اْلعباء والقيام بالمشقات .

وخير قائد علمنا ذلك ! ! . .

بل خير قائد فعل ذلك ! ! . .
هو رسول هللا . 

ففي البخاري  . . " . .وطفق رسول هللا  _ بعد أن وصل المدينة _ ينقـل معهـم اللـبن
في بنيانه _ أي المسجد النبوي _ ويقول :
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اللهم إن اْلجر أجر اآلخرة  . . .فارحم اْلنصار والمهاجرة " 14 " .

إلى أن اغبر صدره  من كثرة ما حمل ونقل ! ! . .
حتى دفع ذلك بعضهم إلى أن يقول :

لئن قعدنا والنبي يعمل  . . .لذاك منا العمل المضلل

فصار الصحابة ينشدونها  ،ويتغنون بها وهم يعملون .

وكــان  : يــأبى إّل أن يكــون واحــدا مــنهم  ،يعمــل كمــا يعملــون  ،وينشــد كمــا ينشــدون ،
ويأخذ بحظه _ من ثواب هللا _ كما يأخذون .

وهكذا  . .كلما كان القائد قريبا من جنوده  :كلما كان محبوبا لـديهم  ،وكلمـا كـان بسـيطا

في حياته متواضعا في سلوكه  :كان قدوة صالحة إلـيهم  ،بقربـه مـنهم  :يألفونـه  ،وبأدبـه
معهم  :يحبونه  ،وبمشاركته أفراحهم  ،ومقاسمته أتراحهم  :يفتدونه .

بــأمره  :يطيعــون  ،وبســلوكه  :يقتــدون  ،وبعلمــه  :ينتفعــون  ،وْلعــَلم الــدعوة يرفعــون ،

ولكلمات هللا يعلون  ،وبشرعه يلتزمون .

وبه ـ ــذا النس ـ ــيج  :ي ـ ــتَلحم القائ ـ ــد م ـ ــع جن ـ ــوده  ،ويتماس ـ ــك الص ـ ــف  ،ويص ـ ــير كالبني ـ ــان

المرصوص  ،وتصبح الشورى منهجا  ،والقوة مكسبا  ،ورهبة اْلعداء مغنما .

أمـ ــا إذا ترفـ ــع القائـ ــد _ وتكبـ ــر _ علـــى جنـ ــوده  ،وأف ـ ـراد دعوتـ ــه  ،أصـــبح اْلمـ ــر قس ـ ـ ار ،
والطاع ــة كره ــا وقهـ ـ ار  ،وس ــاد س ــوء التقلي ــد  ،وتقلي ــد الس ــوء  ،وتم ــزق الص ــف  ،وتفرق ــت
الجماعة  ،وتنوسيت المبادت  ،وتأخر النصر .

وْلهمية هذا الدرس  :لم ينبه عليه النبـي  مشـافهة  ،بـل مارسـه عمليـا  ،وعاشـه بنفسـه

بين أصحابه حتى صار واضحا لهم  ،جليا لكل من يأتي من بعدهم .

توافر الحس اْلمني

الحــس اْلمنــي  :شــعور يكتســبه العــاملون فــي حقــل الــدعوة  ،مــن خــَلل  :ســعة أفقهــم ،

وصــدق وعــيهم  ،وحســن فهمهــم لتــاريخ الــدعوة ومــدى مــا تعــرض لــه أبنا هــا منــذ اْليــام

اْلولى مع النبي  ، وإلى يومنا هذا .
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وكــذلك  :يكتســبونه مــن شــدة حرصــهم علــى نشــر مبادئهــا  ،ورفــع رايتهــا  ،وإعــَلء شــأن
العــاملين بهــا والمنتســبين إليهــا  ،واســتمرار مســيرتها  ،وعــدم توقــف العمــل  ،أو تعطيلــه ،

عن تحقيق ذلك _ أو بعض ذلك _ كله .

وليس ذلك الشعور  ،خوفا على أنفسهم _ وإن كان ذلك أمر مطلوب _ بالقـدر الـذي فيـه

الخــوف علــى  :مــا يحملونــه مــن مبــادت تهــدي للتــي هــي أقــوم  ،ومــا يريــدون تحقيقــه مــن

خَلل هذه المبادت في دنيا الناس وواقعهم .

ولــذلك ّ :لبــد مــن ت ـوافر هــذا الحــس  ،لــدى العــاملين فــي حقــل الــدعوة اإلســَلمية  ،كــل

حســب البيئــة التــي يعــيش فيهــا  ،والمجتمــع الــذي يخالطــه  ،والقــوى التــي تواجهــه  ،خوفــا
عل ــى ال ــدعوة م ــن أن يح ــال دون توض ــيح معالمه ــا  ،ونش ــر مبادئه ــا  ،وتكثي ــر أتباعه ــا ،
وكذلك  :خوفا على رجالها  ،من كيد اْلعداء  ،وبطش الطغاة .

وليس ــت ه ــذه دع ــوة للج ــبن أو التق ــاعس  ،ولكنه ــا دع ــوة لليقظ ــة والح ــذر  ،وفه ــم الواق ــع ،

حرصا على نجاح الدعوة  ،وانتشارها  ،وتعميم خيرها في دنيا الناس أجمعين .

وإذا كــان المســلم _ دائمــا _ يســأل هللا العافيــة  ،فهــو ّل يبخــل أن يجــود بنفســه فــي ســبيل

نصرة هذا الدين إذا ما دعي الداعي لذلك .

ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في هللا مصرعي

ومن العجيب  :أن هذا اإلحسـاس كـان فـي أعلـى درجاتـه عنـد هـؤّلء النفـر  ،الـذين دخلـوا

هذا الدين حديثا  ،والذين جا ا من المدينة لمَلقاة الرسول  ،  ،بمنى .

يقول ابن اسحق  :قال كعب بن مالك "  . . .فرحل إليه منـا سـبعون رجـَل  ،حتـى قـدموا

عليه في الموسم " " " 48

ثم يقول  " :فواعدناه شعب العقبة "

ثم يقـول  :فنمنـا تلـك الليلـة مـع قومنـا  ،فـي رحالنـا  ،حتـى إذا مضـى ثلـث الليـل  :خرجنـا

مــن رحالنــا  ،لمعــاد رســول هللا  ، نتســلل تســلل القطــا  ،مســتخفين  ،حتــى اجتمعنــا فــي

الشعب عند العقبة  ،ونحن ثَلثة وسبعون رجَل  ،ومعنا امرأتان من نسـائنا  :نسـيبة بنـت

كعب " أم عمارة "  ،وأسماء بنت عمرو بن عدي " أم منيع "
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هذا خروجهم من رحالهم  ،ومن بين زمَلئهم ومرافقيهم من أهل بلدهم وأقاربهم ! .

فكيف كان وصولهم إلى النبي  ، ودخولهم عليه  . .؟

يقول  :فاجتمعنا عندها _ أي العقبة _ من رجل ورجلين حتى توافينا _ أي اكتمل عددنا

_ فقلنا يا رسول هللا ؛ عَلم نبايعك  . .؟ " " 48

يا سبحان هللا ! ! . .

لم يخرجوا لمَلقـاة النبـي  عَلنيـة  ،أو فـي وضـح النهـار  ،أو فـي أوقـات حركـة النـاس

ونشاطهم .

بل كان خروجهم :

أ _ قرب منتصف الليل  ،وبعد أن آوى الناس إلى فراشهم ومضاجعهم .
ب _ تســلَل حــذ ار  ،هادئــا متخفيــا  ،حتــى ّل يشــعر بهــم أهلــوهم وبنـو وطــنهم  ،فيســألونهم

ع ــن وجه ــتهم  ،أو يعرف ــون وجه ــتهم  ،وق ــد يمنع ــونهم  ،أو يفش ــون س ــرهم  ،وب ــذلك تفش ــل

مهمتهم .

ج _ لــم يســيروا فــي الطريــق جماعــة  ،بــل كــانوا متف ـرقين  ،حتــى ّل يلفت ـوا اْلنظــار  ،أو

يجذبوا أي انتباه إليهم  ،مع أن الحجاج كثيرون  ،والمكـان مكـان تجمـع وحركـة  ،والنـاس

في عبادة  ،وقد ّل ينتبه إليهم أحد ! !

ولكنه الحذر والدقة والحرص ! ! . .

وكــذلك  :هــو الحــس اْلمنــي الــذي تربــى لــديهم عنــدما ســكن حــب الــدعوة والخــوف عليهــا

وعلى قائدها شغاف قلوبهم .

ثم وصلوا إلى النبي  ، ولم يدخلوا جماعة ! ! . .

فكيف كان دخولهم ؟

يقــول " فاجتمعنــا عنــدها _ أي العقبــة  ،التــي اجتمعـوا عنــدها برســول هللا  _ مــن رجــل

ورجلين " حتى اكتمل عددهم  ،ثم بد وا فيما يهدفون إليه .

وينبغي أن يَلحظ جيدا

أنهم لم يدخلوا عليه جميعا دفعة واحدة  ،أو عشرة عشرة ! ! . .
602
This file was downloaded from QuranicThought.com

وكان خروجهم من رحالهم على هذا النحو ! ! . .

وكان سيرهم في الطريق على هذا النحو ! ! . .

وكان دخولهم على النبي  على هذا النحو ! ! . .

وكــان ذلــك  :حتــى ّل يثيــروا اّلنتبــاه  ،ويلفتـوا اْلنظــار إلــيهم  ،ويجلبـوا المتاعــب علــيهم ،

ويضــيع هــدفهم  ،ويخيــب ســعيهم  ،وقــد يــبطش بهــم أعــدا هم  ،ويــؤذون صــاحبهم  ،دون

ذنــب جنــوه  ،أو مكســب حققــوه  ،ولــذلك _ لمــا تص ـرفوا علــى هــذا النحــو  -وصــلوا إلــى
غرضهم  ،ونجوا من عدوهم

هذا . .والذي لفت نظرنا إلى هذا الدرس مـن دروس الهجـرة النبويـة  :أنـه مـا خـَل عصـر

 ،ومــا ســلم مصــر مــن الكيــد لهــذه الــدعوة  ،والتـربص برجالهــا  ،منــذ يــوم هـؤّلء النفــر مــن

اْلنصــار  ،وإلــى يومنــا هــذا  ،وإلـى يــوم الــدين  ،وهــذه هــي حكمــة هللا تعــالى ( يريــدون أن
يطفؤا نور هللا بأفواههم ويأبى هللا إّل آن يتم نوره ) " " 49

كما أن توافر الحس اْلمني  ،الـداعي إلـى الحـرص الـواعي الشـديد  :ينبغـي أن يتحلـى بـه

العــاملون فــي الحقــل اإلســَلمي  ،الــداعون إلعــادة الحيــاة إلــى حمــى اإلســَلم  ،أو إعــادة
اإلســَلم للهيمنــة علــى الحيــاة  ،وإنقــاذ أهلهــا مــن الضــياع  ،الــداعون للدولــة اإلســَلمية ،

الساعون لرفع رايتها .

خاص ــة  :وأن ال ــبعض م ــنهم ق ــد ّل يعي ــر ه ــذا اْلم ــر انتباه ــا أو اهتمام ــا ؛ نظـ ـ ار  :لع ــدم
أهميتــه وضــرورته فيمــا يــرى  ،أو لعــدم درايتــه بــالجو العــام المحــيط بالــدعوة وأهلهــا فــي _
هذا الزمان ،و _ كل زمان .

ولــذلك  :قــد يصــاب بمــا يؤذيــه  ،بــل قــد ينالــه مــا يفتنــه  ،ممــا كــان هــو فــي غنــى عنــه لــو
حرص على توافر هذا الحس اْلمني لديه

وكذلك  :قد يصـاب غيـره _ بسـببه _ بمـا يؤذيـه  ،أو بمـا يعوقـه عـن أداء مـا تتطلبـه منـه

الدعوة  ،بشكل أو بآخر  ،ولزمن قد يطول وقد يقصر .

ومن جهة ثالثـة  :قـد يصـاب الصـف كلـه بسـبب عـدم حرصـه هـذا  ،بعرقلـة المسـيرة  ،أو

بتعطيلها وتأخير وصولها إلى الغرض المنشود .
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ولــيس الــذي نقــول  :هــو مــن بــاب إنكــار اّلبــتَلءات  ،أو التهــرب منهــا  ،حيــث إنهــا ســنة

إلهيــة لَلختبــار والتمحــيص  ،والنجــاة منهــا  ،أو النجــاح فيهــا  :منــة مــن هللا تعــالى علــى
أصحاب الدعوات .
( ألم

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ّل يفتنون ) " " 50

(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم هللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين)" " 51

إنما هو من باب  :سؤال هللا العافية عمَل ّ ،ل قوّل فقط  ،ومن باب  :حـث المسـلم علـى
سعة اْلفق  ،ودرايته بالواقع المحيط بـه وبدعوتـه وبأصـحابها  ،وكـذلك مـن بـاب الحـرص

على عدم تعرضه  ،أو تعريض غيره  ،أو دعوته  ،للضرر  ،دون أن يدري

ولذا  :فعلى أصـحاب الـدعوة  :فهـم هـذه الفائـدة جيـدا  ،والحـرص الـدائم علـى التحلـي بهـا

وعــدم التخلــي عنهــا  ،والتعامــل مــع اْلجـواء والظــروف المحيطــة بهــم وبــدعوتهم  ،بكياســة
المؤمن وفطنته  ،وخوفه على دينه  ،وحرصه على نجاح ونشر دعوته .

حدث الهجرة ماض مشرق وحاضر مظلم

قب ــل أل ــف وأربعمائ ــة وعشـ ـرين س ــنة ه ــاجر محم ــد  م ــن مك ــة إل ــى المدين ــة ف ــا ار بدين ــه،

ومتوكَل على ربه بعد أن ضـاقت عليـه اْلرض بمـا رحبـت ،وتمـالى أئمـة الكفـر وصـناديد
الباط ــل عل ــى محاول ــة قتل ــه ،وتخط ــف دهاقن ــة الجاهلي ــة أص ــحابه وآذوه ــم وع ــذبوهم بغي ــة
فتنــتهم عــن ديــنهم ،وإرجــاعهم لعبــادة اْلصــنام واْلوثــان مــن جديــد بعــد أن مــن هللا علــيهم

بنعمة الهداية ،وأخرجهم من ظَلم الجاهلية ،وأنقذهم من براثن الكفر .

وشاء هللا عز وجل – بحوله وقدرته -وبعد اخذ رسوله صلوات هللا وسَلمه عليـه بأسـباب

التمكين أن يكون حدث الهجرة نقلة نوعية ،ويشكل تحوّل تاريخيا في تاريخ الـدعوة الوليـدة

لتنتقل بعـدها مـن مرحلـة بنـاء الجماعـة إلـى مرحلـة تأسـيس الدولـة ،ومـن رفـع شـعار "كفـوا

أي ــديكم" بمك ــة إل ــى "اآلن نغ ــزوهم وّل يغزون ــا" بالمدني ــة ،وم ــن الص ــبر عل ــى إي ــذاء الكف ــار

وتحم ــل تع ــذيبهم وتهجمه ــم عل ــى النب ــي  وص ــحبه الكـ ـرام إل ــى تج ــيش الجي ــوق ،ورف ــع
ال اريــات ،وعقــد البيعــات علــى المــوت لمجــرد أن مســلما قتــل أو أشــيع أنــه قتــل علــى أيــدي
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أعداء اإلسـَلم ،فعـز اإلسـَلم والمسـلمون ،وذل الكفـر والكـافرون ،وارتفعـت اريـة ّل إلـه إّل
هللا عالي ــة خفاق ــة تن ــاطح قم ــم الجب ــال ،وتبل ــغ عن ــان الس ــماء ،وغ ــدا نش ــيد الك ــون وح ــدا ه:

إسَلمية  ..إسَلمية  ..إسَلمية

واليــوم ونحــن نســتقبل عامــا هجريــا جديــدا – 1421هـ ـ -بــدأت تطــل علينــا أيامــه ،وترمقن ـا

دقائقــه ولحظاتــه ،نقــف لتأمــل مــا انبثــق عنــه حــدث الهجـرة –قبــل أربعــة عشــر قرنــا -الــذي
قلب اْلوضاع كافة رأسا على عقب بحيث صار للمسلمين دولة قوية مهيبة تنافح عـنهم،

وتتحدث باسمهم ،وتحفظ حرماتهم ومقدساتهم ،ويحسب لها اْلعداء ألف حساب وبـين مـا
أسفر عنه دخول العام الهجري الجديـد ،فنـرى الفـرق هـائَل ،والبـون شاسـعا ،والمسـافة بـين

الحــدثين كبعــد الســماء عــن اْلرض  ،وإذا أمعنــا البحــث فــي أح ـوال المســلمين ودققنــا فيهــا
النظر ،فلن نجد إّل ما يقطع نياط القلوب ،ويمزق أوصال النفوس ،ويمألهـا حسـرة وحزنـا

وكمـ ــدا ،فمقدسـ ــات المسـ ــلمين ديسـ ــت ،وأع ارضـ ــهم انتهكـ ــت ،وأرض ــيهم احتلـ ــت ،وأم ـ ـوالهم
سلبت ،ودما هم أريقـت حتـى تحققـت فينـا نبـوة رسـولنا ( يوشـك أن تـداعى علـيكم اْلمـم

من كل أفق ،كما تداعى اْلكلة على قصعتها) وسبب حصول هذا التداعي ،كما أوضـحه

قائدنا محمد صلوات هللا وسَلمه عليه (لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت

لقد اتفقت دول الكفر قاطبة على حرب اإلسَلم بغيـة استئصـال شـأفة المسـلمين ،وطمـس
معالم دينهم ،مستعينين بحكام العرب الخونة وأئمة الكفر العتاة الذين نصـبوا أنفسـهم آلهـة

تعبــد مــن دون هللاّ ،ل ترضــى أن يعصــى لهــا أمــر ،أو يعــارض أحــد لهــا رأي ،ومــن خــرج

على سلطانها ،وحـارب باطلهـا ،وصـدع بكلمـة الحـق فـي وجههـا ،فسـلخانات التعـذيب فـي

انتظاره ،وحبل المشنقة من ورائه ،وفتـاوى بعـض علمـاء السـوء تبـرر – بـل توجـب – قتلـه
لخروجــه علــى طاعــة (ولــي اْلمــر) وســلوكه غيــر ســبيل المــؤمنين ومــن يتبــع غيــر ســبيل

المــؤمنين نول ــه م ــا تــولى ونصــله جهــنم وســاءت مص ــي ار !! .إن المتأمــل فــي حــال أمتن ــا
اإلسَلمية -خاصة في السنوات الخمس اْلخيرة -يلحظ هجمة ّل مثيل لها ،ويـرى تعاونـا
ّل ش ــبيه ل ــه ب ــين الحكوم ــات العربي ــة الت ــي أعلن ــت – ب ــدعم ومس ــاندة وتأيي ــد ق ــوى الكف ــر

العالمية من يهود ونصارى وغيرهم -حربا ّل هوادة فيها ضـد الحركـات اإلسـَلمية ّلسـيما
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الجهاديــة منهــا ،وســارعت الــى عقــد عش ـرات المــؤتمرات تحــت شــعار "مكافحــة اإلرهــاب"
ووقعــت العديــد مــن اّلتفاقيــات تحــت بــاب "تنســيق الجهــود اْلمنيــة" لغــرض التضــييق علــى
تلــك الحركــات واإليقــاع بأفرادهــا ،وتســليمهم لبلــدانهم رغــم حــدة الخَلفــات وشــدة العــداوات

فيمــا بينهــا ،والتــي تبــدو ظــاهرة للعيــان كالشــمس فــي اربعــة النهــار ،لكــن لمــا كــان اْلمــر
متعلقــا بحفــاظ هـؤّلء الطواغيــت علــى عروشــهم ،وخــوفهم مــن فقــدهم لكرســي الحكــم ،اتفقـوا

فقــط فــي هــذا البــاب ،وبــدا ذلــك واضــحا مــن خــَلل اســتمرار مــؤتمر وزراء الداخليــة العــرب

فــي اّلنعقــاد بصــورة دوريــة دون أن تحــل بــه لعنــة الخَلفــات ،أو تمســه آثــار العــداوات فــي
حــين تبقــى مســألة عقــد قمــة عربيــة لهـؤّلء الطواغيــت لمناقشــة أي قضــية طارئــة فــي إطــار
اْلخذ والعطاء ،وتستغرق للتحضير و اإلعداد لها زمنا طويَل ،وفي غالب اْلحيـان تلغـى

ويرمى بها إلى سلة المهمَلت وّل من باك أو متحسر عليها .

إن حــدث الهجـرة ومــا تبعــه مــن أحــداث غيــرت كـل المـوازين ،وقلبــت كافــة المعــادّلت فــي
جزيـرة العــرب ،لــم يــأت مــن فـراغ ،ولــم يتحقــق دون جهــد ونصــب ،فلقــد كابــد رســولنا محمــد
 وعــانى اْلمـرين مــن أجــل إقامــة دولــة يــأزر إليهــا المســلمون ،ويحتمــي بهــا الخــائفون، ،

وســعى هنــا وهنــاك باحثــا عــن النصـرة ،وطالبــا للمـؤازرة والمنعــة حتــى تعــرض بســبب ذلــك
لإليذاء  ،ونال منه السفهاء والرعاع كما حصل له في رحلته إلى الطـائف  ،لكـن الرسـول

الكريم لم يدع اليأس يطرق قلبه ،وّل الوهن يصيب فؤاده ،رغـم ضـخامة المهمـة ،وجسـامة

التكليف ،ووعورة الطريق ،ولهذا رأيناه بعد سنتين من حادثـة الطـائف يـنجح فـي الحصـول

على المنعة والنصرة من اْلوس والخزرج ،ويحكم علـى ضـوء ذلـك خطتـه ،ويعـد أصـحابه
إيذانا بقرب انبَلج فجر اإلسَلم ،وانقشاع ظَلم الجاهلية ..وقد كان .

لق ــد كان ــت الهجـ ـرة أه ــم ح ــدث ف ــي ت ــاريخ ال ــدعوة اإلس ــَلمية ،وم ــن خَلله ــا ظه ــر الكي ــان
السياســي لَلمــة اإلســَلمية (وْلهميتــه كــان التــأريخ بــالهجرة ولــم يكــن بغيرهــا مــن اْلحــداث
الهامــة كــالميَلد والبعثــة أو وقعــة بــدر أو مــا شــابهه) والمســلمون اليــوم بحاجــة ماســة إلــى

اســتذكار معــاني الهجـرة واستحضــار دروســها ّلن اإلســَلم ّل يرضــى ّلتباعــه أن تحكمهــم

ق ـوانين الكفــر ،وّل أن تظلهــم أحكــام الجاهليــة كمــا هــو حاصــل اآلن ،بــل ّلبــد مــن الهج ـرة
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إلى دار اإلسَلم ليكونوا من جنودها ،ويقـاتلوا تحـت رايتهـا ،وينعمـوا بـاْلمن والسـَلم فيهـا،

وإذا عدمت هذه الدار –كما هو حاصل اآلن -فإن المسلمين مدعوون إليجادها  ،وإعـداد

العدة والجهـاد فـي سـبيل هللا ،والتعاهـد علـى نصـرة هـذا الـدين بـأموالهم وأنفسـهم تمامـا كمـا

فعل اْلنصار قبل أربعة عشر قرنا .

ــــــــــــ
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حدث الهجرة

يا أيها الذين ءامنوا كونوا أنصار هللا

بعــد النجــاح الــذي حققتــه الهج ـرة اْلولــى والثانيــة إلــى الحبشــة،وبرغم اّلضــطهادات التــي
تعرض لها الصحابة منذ فجر اإلسَلم ،جاءت الهجرة النبوية إلى المدينـة ،لتكـون منطلقـا

للــدعوة اإلســَلمية ،أسســت لمرحلــة جديــدة وجــدت فيهــا الــدعوة أرضــا خصــبة ،بعــد أن لــم
يتأت لها ذلك بين جبال مكة .

طَلئع الهجرة النبوية إلى المدينة

بعــد أن تمــت بيعــة العقبــة الثانيــة ،وتمكــن اإلســَلم مــن وضــع اللبنــة اْلساســية لوطنــه فــي
يثرب ،دعا النبي عليه الصَلة والسَلم مسلمي مكة وأذن لهـم بـالهجرة إلـى المدينـة وقـال:

"إن هللا قد جعل لكم إخوانا ودا ار تأمنون بها" 1فخرجا أرسـاّل وأقـام النبـي بمكـة ينتظـر أن
يأذن له ربه في الخروج ،وكان أول مهاجر إلى المدينـة أبـو مسـلمة بـن عبـد اْلسـد ،وبعـد
شهرين من بيعـة العقبـة ،لـم يبـق فـي مكـة مـن المسـلمين إّل النبـي وأبـو بكـر وعلـي ،ومـن

منعه المشركون من الخروج.

ولم يهاجر أحد من الصحابة إّل مستخفيا ،غير عمر بن الخطـاب الـذي خـرج أمـام المـأل
 ...وقد كان أبو بكر يستأذن النبي عليه الصَلة والسَلم فـي الهجـرة فيقـول لـهّ :ل تعجـل

لعل هللا يجعل لك صاحبا ،فطمع أبـو بكـر أن يكـون النبـي ذلـك الصـاحب ،فاشـترى لـذلك
راحلتين وجهزهما استعدادا للهجرة.

تآمر قريش على قتل رسول هللا ص

ولمــا رأت قـريش أن محمــدا قــد صــار لــه شــيعة وأنصــار فــي يثــرب ،وأن مــن آمــن بــه مــن
أهــل مكــة قــد خرج ـوا إلــيهم وعرف ـوا أنــه ّلحــق بهــم ّل محالــة ،فــاجتمعوا فــي دار النــدوة،
وتشاوروا في حبسه أو نفيـه فـاقترح عليهم"أبـو جهـل" قتـل النبـي  بطريقـة تمنـع عشـيرته
من الثأر من قاتليه ،وذلك بـان تختـار كـل قبيلـة شـابا جلـدا ذا نسـب ،ثـم يعطـى كـل واحـد

منهم سيفا صارما ،ثم يعمدون إليه فيقتلونه جميعا .فيفرق دمه في القبائل ،وّل يقـدر أهلـه

على محاربتهم جميعـا ،ويرضـون عندئـذ بالديـة .ولمـا تـم اتخـاذ القـرار الغاشـم بإعدامـه 
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ن ــزل جبري ــل ب ــأمر م ــدبر حك ــيم ،ف ــأخبره بمـ ـؤامرة أك ــابر قـ ـريش ،وان هللا ق ــد أذن ل ــه ف ــي

الخروج ،وقال لهّ" :ل تبت هذه الليلة في فراشك الذي كنت تبيت فيه".

الخبر يصل إلى أبي بكر

قــال ابــن إســحق :حــدثني مــن ّل أتهــم عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالـت :كــان ّل يخطــئ
رســول هللا  أن يــأتي بيــت أبــي بكــر أحــد طرفــي النهــار ،حتــى إذا كــان اليــوم الــذي أذن
فيه لرسول هللا بالهجرة والخروج من مكة ،أتانا بالهاجرة في ساعة كان ّل يأتي فيها ،فلمـا
رآه أبو بكر قـال :مـا جـاء رسـول هللا عليـه الصـَلة والسـَلم هـذه السـاعة إّل ْلمـر حـدث2

 .....فلمــا تــم اّلتفــاق علــى متــى وكيــف الخــروج ،قــال أبــو بكــر :يــا نبــي هللا أن هــاتين
راحلتــان قــد أعــددتهما لهــذا الغــرض ،ثــم اســتأجر دلــيَل اســمه عبــد هللا بــن أريقــط ،ليــدلهما

على الطريق.

نجاته عليه الصَلة والسَلم من مكر الماكرين

رجــع النبــي عليــه الصــَلة والســَلم إلــى بيتــه ،حتــى إذا كانــت عتمــة الليــل ،اجتمــع فتيــان

قـ ـريش عل ــى ب ــاب بيت ــه يترص ــدونه حت ــى ين ــام ليقتل ــوه ،فلم ــا رأى علي ــه الص ــَلة والس ــَلم
مكــانهم ،أمــر عليــا أن ينــام علــى ف ارشــه وأخب ـره أنــه لــن يصــل إليــه أي مكــروه ،وأم ـره بــرد

الودائع للناس ،حيث كان أهل المدينة يضعون عنده ودائعهم ،لما يعـرف عنـه مـن صـدق

وأمانة.

الرسول وأبو بكر في الغار

خــرج النبــي عليــه الصــَلة والســَلم ،وشــباب ق ـريش بالبــاب يترصــدونه ،فأخــذ حفنــة ت ـراب
وجعله علـى ر وسـهم وهـو يتلـو قـول هللا عـز وجـل :يـس والقـرآن الحكيم...إلـى فأغشـيناهم

فهم ّل يبصرون ،3ثم انصـرف فلـم يـروه ،واتـى أبـا بكـر فخرجـا لـيَل مـن خوخـة فـي ظهـر
بيــت أبــي بكــر ،حتــى ّل يراهمــا أحــد ،وســلكا طريقــا غيــر معهــودة ،ومــا ي ـزاّل يســيران فــي
ظلمة الليل بين الرمال والصخور حتى وصَل غار ثور ،فدخَله ،وكان قد دخل أبـو بكـر

أوّل ،ليتأكــد مــن خلــوه مــن الهـوام والمؤذيــات ،وكــان عبــد هللا بــن أبــي بكــر يأتيهمــا بأخبــار
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قريش ،وما يسمعه منهم بشأنهما ،كمـا كـان عـامر بـن فهيـرة مـولى أبـي بكـر يأتيهمـا بلـبن

من غنمه.4

المشركون يبحثون عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وهكــذا ،يطلــع النهــار فيكشــف كفــار قـريش أن محمــدا قــد نجــا ،وأن الــذي كــان علــى ف ارشــه
هو علي بن أبي طالب ،فداءا وإخَلصا له عليه الصَلة والسـَلم ،فكـان ذلـك مفاجـأة لهـم

 ،فحددوا مكافأة سخية لمن يرده عليهم ،فينطلق الطامعون في البحث عنه حتـى يصـعدوا

الجبــل الــذي لجــأ إليــه عليــه الصــَلة والســَلم وصــاحبه ،ويمــرون علــى بــاب الغــار الــذي

دخــَله ،فتحــاذي أرجــاهم مــدخل الغــار وّل يرونهمــا ،حفظــا مــن هللا عــز وجــل لهمــا ،فيقــول

أبو بكر لرسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم :لـو أن أحـدا نظـر إلـى مـوطئ قدميـه ْلبصـرنا،
فيجيبــه عليــه الصــَلة والســَلم :يــا أبــا بكــر مــا ظنــك بــاثنين هللا ثالثهمــا؟ ّل تحــزن إن هللا

معنا.

خروجهما من الغار

بعـد ثــَلث ليــال فــي الغـار خرجــا ،خــرج النبــي عليــه الصـَلة والســَلم وصــاحبه مــن الغــار،

بعــد أن ي ـئس المشــركون مــن الوصــول إليهمــا ،ثــم أتاهمــا الــدليل بــالراحلتين وســلكا بهمــا

طريقــا غيــر معهــودة ،مــن ناحيــة الســاحل قاصــدين يثــرب ،وانطلــق س ـراقة يطاردهمــا لعلــه
يحظى بالجائزة ،ولما رأى أبو بكر فارسا مدججا بالسـَلح يقتـرب منهمـا ،أفزعـه ذلـك ،أمـا

النبي عليه الصَلة والسَلم فسار سي ار عاديـا مطمئنـاّ ،ل يفتـر عـن قـراءة القـرآن والـدعاء،

وبينمــا كــان س ـراقة يجــد الســير ويقتــرب منهمــا ،إذ كبــت بــه فرســه وســاخت قوائمهــا حتــى
الركــب فــي اْلرض وألقتــه بعيــدا ،هنــا تطيــر سـراقة وأدرك أنــه فاشــل فــي محاولتــه ،فطلــب

مــن النبــي عليــه الصــَلة والســَلم أن يكتــب لــه كتــاب أمــن يكــون آي ـة بينهمــا ،فــأمر النبــي

عليــه الصــَلة والســَلم عــامر بــن فهيـرة فكتــب لــه هــذا الكتــاب ،فأخــذه وعــاد أد ارجــه ،وأخــذ
يضلل من يطاردون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

بناء مسجد قباء
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قال بن إسحاق :نزل النبي عليـه الصـَلة والسـَلم فـي بنـي عمـرو بـن عـوف يـوم اإلثنـين،

وأس ــس مس ــجده ،وأخرج ــه هللا م ــن ب ــين أظه ــرهم ي ــوم الجمع ــة ،فأدرك ــت رس ــول هللا علي ــه
الصــَلة والســَلم الجمعــة فــي بنــي ســالم بــن عــوف ،فصــَلها فــي المســجد الــذي فــي بطــن
الـوادي ،فكانــت أول جمعــة صــَلها فــي المدينــة .5ومــن المَلحــظ أن النبــي عليــه الصــَلة

والســَلم لــم يــذكر فــي خطبتــه أهــل مكــة وّل مــا كــان مــن عنــادهم ،وهــدا فــي الواقــع غايــة
اْلدب ومنتهــى مــا يصــل إليــه حلــم الحلــيم ،وصــدق هللا عــز وجــل إذ يقــول « :وإنــك لعلــى

خلق عظيم».

النبي  في يثرب

بعــد أن أدى عليــه الصــَلة والســَلم صــَلة الجمعــة ،تــابع ســيره حتــى وصــل يثــرب ،فخــرج

أهلها ّلستقباله ،وهم يقولون :هللا أكبَل جـاء رسـول هللا ،وكـان ذلـك يومـا مشـهودا بالبهجـة
والفــرح لــم تكتحــل المدينــة بر يــة مثلــه فــي تاريخهــا ،وقــد طمــع كــل صــاحب بيــت أن يقــيم

النبــي عليــه الصــَلة والســَلم عنــده ،لكنــه ألقــى لناقتــه خطامهــا تمشــي علــى هواهــا ،وقــال
للحشــود :دعوهــا فإنهــا مــأمورة ،ومضــت حتــى وصــلت إلــى مربــد ،قبالــة منــزل أبــي أيــوب
اْلنصاري ،وهناك بركت ،وكان المربد لغَلمين يتيمين ،فاشتراه عليه الصَلة والسَلم مـن
وليهمــا ،وشــيد فيــه مســجده ونــزل عليــه الص ـرة والســَلم فــي ضــيافة أبــي أيــوب اْلنصــاري

ريتمــا يبنــي بيتــه بجـوار المســجد ،فكــان دخولــه عليــه الصــَلة والســَلم إلــى المدينــة صــباح

خير في تاريخها.

أولى أعماله عليه الصَلة والسَلم

لمــا قــدم عليــه الصــَلة والســَلم المدينــة ،كــان أول عمــل قــام بــه هــو إقامــة اْلســس الهامــة

لبناء دولة إسَلمية ،والمتمثلة فيما يلي:

أوّل :بناء المسجد المعروف اليوم بالحرم النبوي.

ثانيــا :المؤاخــاة بــين المســلمين عامــة ،والمهــاجرين واْلنصــار خاصــة ،قــال ابــن اســحق:

وآخى رسول هللا عليه الصَلة والسَلم بين أصحابه من المهـاجرين واْلنصـار فقـال :،فمـا
بلغنا :تآخوا في هللا أخوين أخوين ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب ،فقال :هذا أخي.
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ثالث ــا :كت ــاب وثيقة"دس ــتور" ق ــال اب ــن اس ــحق :وكت ــب علي ــه الص ــَلة والس ــَلم كتاب ــا ب ــين

المهــاجرين واْلنصــار وادع فيــه يهــود وعاهــدهم وأقــرهم علــى ديــنهم وأم ـوالهم وشــرط لهــم
واشترط عليهم.6

وهكذا تم على أساس العقيدة إنشاء نواة دولة جديدة ستتطور لتصبح نواة أمة عظمى.

قــال تعــالى« :لقــد كــان فــي قصصــهم عب ـرة ْلولــي اْللبــاب مــا كــان حــديثا يفتــرى ولكــن

تصديق الذي بين يديه».7
الفهرس:

 -1سيرة ابن هشام بشرح الروض اّلنف ج  /2ص 153
 -2سيرة ابن هشام بشرح الروض اّلنف ج 292 /2
 -3يس 9

 -4السيرة النبوية ْلبي شهبة 477/1

 -5سيرة ابن هشام بشرح الروض اّلنف ج 332 /2
 -6سيرة ابن هشام بشرح الروض اّلنف ج 332 /2
 -7يوسف

ــــــ
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حماية القيادة
صرف القيادات عن أهدافها  ،بالترغيب أو بالترهيب  ،وكذلك إبادة القيادات ؛ باّلغتيـال

أو باإلعــدام  :غايــة  ،يســعى إليهــا  ،ويعمــل بجــد لهــا أعــداء اإلســَلم  ،وشــانئوا الحركــة

اإلسَلمية

وهـ ـؤّلء وهـ ـؤّلء يظن ــون أنه ــم بص ــرف ه ــذه القي ــادات  ،أو إبادته ــا  :س ــتموت المب ــادت ،

وينقرض حاملوها .

ول ــذلك  :فه ــم ّل يكل ــون  ،وّل يمل ــون م ــن مح ــاوّلت الوص ــول إل ــى ه ــذا اله ــدف ف ــي ك ــل

العصور منذ القائد اْلول محمد . 

ولذلك  :كان وجوب حمايـة القيـادات  ،وافتـدا ها بالغـالي والنفـيس  :أمـ ار شـرعيا  ،وواجبـا

دينيا  ،حماية للمبادت  ،وحفاظا على مسيرة الدعوة .
وهذا درس واضح كل الوضوح في هجرة النبي . 

يظهــر ذلــك جليــا فــي كــل هــذه التــدابير واّلحتياطــات التــي تفــنن فيهــا اْلفـراد الــذين علمـوا
بتفاصــيل وخطــط الهج ـرة النبويــة  ،والــذين أحاطوهــا بالكتمــان والس ـرية  ،والحــذر الشــديد

الواعي  ،لحماية هذا القائد  من أن تغتاله أيدي الطغاة .

ار  ،لكفار مكة ّ ،ل رجعة فيه  ،بعد أن اجتمعوا في دار
خاصة  :وأن هذا اْلمر بات قر ا

الندوة  ،لم يتخلف أحد من ذوي الرأي والحجى منهم  ،ليتشاوروا فـي أمـره  . .  ،وبعـد
أن قال أبو جهل  " :وهللا إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد  ،قالوا  :وما هو يا أبا

الحكــم  . .؟ قــال  :أري أن نأخــذ مــن كــل قبيلــة فتــى شــابا جليــدا نســيبا وســيطا فتيــا  ،ثــم

نعطــي كــل فتــى مــنهم ســيفا صــارما  ،ثــم يعمــدوا إليــه فيض ـربوه بهــا ض ـربة رجــل واحــد ،
فيقتلوه  ،فنستريح منه  ،فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا" ""66

ولذلك _ وكما توضح كتب السيرة _ كان الكتمان الشديد  ،والحرص الـدقيق  ،والتخطـيط

المحكم  ،لتنفيذ الهجرة .

وهذه الحماية  ،وهذا اّلفتداء  :يتجلى في أعلى وأحلى صوره فيما يلي :
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أ _ فــي نــوم علــي رضــي هللا عنــه علــى ف ـراق النبــي  فــي هــذه الليلــة العصــيبة الرهيبــة

التــي أجمــع كفــار مكــة فيهــا علــى قتــل صــاحب هــذا الف ـراق  ،وقــد تقــع الواقعــة  ،قبــل أن

يكتشــفوا أن النــائم لــيس محمــدا  ، وبالضــرورة ســوف يحــدث  ،فغيــاب المقصــود بالقتــل
عن فراشه هذه الليلة بالـذات  ،ونـوم آخـر مكانـه  ،أمـر ّل يخطـر علـى بـال أحـد مـنهم أو

من غيرهم .

ومــع ذلــك  :لــم ي ـرفض علــي رضــي هللا عنــه  ،ولــم ينــاقش  ،ولــم يكشــف عــن نفســه لهــم

لينجــو  ،ولــم يرتجــف  ،ب ـل كــان ســعيدا ْلن الفرصــة واتتــه  ،واْلقــدار قــد ش ـرفته بمناســبة
يحمي فيها القائد ويفتديه بحياته .

ب _ وفي الطريـق إلـى الغـار  " :رأى رسـول هللا  مـن أبـي بكـر عجبـا  ،رآه يسـير مـرة

أمامه  ،ومرة يسير خلفه  ،ومرة عن يمينه  ،ومرة عن شماله .
فسأله رسول هللا  : عن هذا  ! ! . .؟

فقــال  :ي ــا رســول هللا  ! ! . .أذك ــر الطل ــب _ أي طلــبهم لــك _ فأمشــي خلفــك  ،وأذك ــر
الرصد _ أي ترصـدهم لـك _ فأمشـي أمامـك  ،ومـرة عـن يمينـك  ،ومـرة عـن شـمالك ؛ ّل

آمن عليك " 67 " " .

وهكــذا  :حمايــة  ،وافتــداء للقيــادة مــن الشــباب والشــيول  ،خوفــا علــى القائــد وحبــا فيــه ،

وحرصا على الدعوة وصيانة أمرها  ،وحبا في هللا تعالى وإعَلء كلمته .

ج _ وّل يقــف اْلمــر عنــد حمايــة القيــادة مــن القتــل واّلغتيــال فقــط  ،بــل حمايتهــا مــن كــل

مكروه  ،صغر أو كبر  ،قل أو كثر

يـذكر الشــيخ محمـد بــن عبـد الوهــاب  :أن النبــي  ، لمـا مشــي علـى أطـراف أصــابعه _
وهو في الطريق إلـى الغـار _ لـئَل يظهـر أثـر رجليـه علـى اْلرض  ،وحفيـت قـدماه  ،ولـم
يصل إلى الغار حتى تقطرت دما ! ! حمله أبو بكر _ وهـو يشـتد بـه _ حتـى أتـى الغـار

 ،فأنزله " 68 " .

هللا أكبر ! ! لهذه الدرجة يفتدي شيول الحركة شبابها إذا كانوا هم القادة  ! ! . .؟
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د _ لمــا وصــَل للغــار  :وأراد رســول هللا  أن ينــزل فيــه  :قــال لــه الصــديق  . .مكانــك

حتى استبرت لك  ،فإن كان به أذى نزل بي قبلك  ،ثم نزل فتحسـس الغـار  ،فلـم يجـد بـه

شــيئا  ،فنــزل رســول هللا  ، وقــد بلــغ منــه اإلعيــاء والتعــب مبلغــه  ،فمــا إن دخــَل حتــى

توسد الرسول  قدم أبي بكر ونام .

وما كل هذه الصور _ وغيرها كثير _ إّل ْلنهم علموا جيدا أن اغتيال القيادة وإنهاءهـا ،
هو هدف رئيسي بالنسبة للعدو

وهذا درس يجب أن يعيه شباب الحركة اإلسـَلمية  ،فيحمـون قادتهـا  ،ويفتـدونهم بالغـالي

والنفيس .

خاصــة  :وهــم يــرون " المحــاوّلت _ الكثي ـرة _ اليائســة  ،التــي يقــوم بهــا أعــداء اإلســَلم
إلنهاء الحركة اإلسَلمية  ،عن طريق قتل قيادتها إعداما  ،أو اغتياّل " 59 " " .

" والـ ــذي يلحـ ــظ الحـ ــاكمين وهـ ــم يواجهـ ــون الحركـ ــة اإلسـ ــَلمية رغـ ــم اخـ ــتَلف مشـ ــاربهم ،

ونوازعهم  ،يجدهم يلتقون جميعا على قتل هذه القيادات .

ومما ينبغي اّلنتباه له  " :أن أعداء اإلسَلم يخطئون كثي ار  ،حينمـا يتصـورون أن انتهـاء

القائد  ،يعني انتهاء المواجهة والجهاد _ وبالرغم من خطورة هذا اْلمر  ،والدور الرئيسي
للقيادة  ،كما يقـول  :اْلسـتاذ منيـر الغضـبان _ فهـو ّل يصـح بشـكل دائـم  ،إنـه قـد يعيـق

الحرك ــة  . . .ولك ــن المع ــاني المتغلغل ــة ف ــي نف ــوس ش ــباب ال ــدعوة ّ ،ل يمك ــن أن تنته ــي
بانتهاء القيادة " " " 59

ول ــذلك  . .وم ــن ه ــذا ال ــدرس  . .ن ــرى أن حماي ــة القي ــادة  ،وافت ــداءها  :فريض ــة ديني ــة ،

وضرورة سياسية .

ـــــــ
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دروس تربوية من الهجرة النبوية
إعداد  :معاوية محمد هيكل

الحمد هلل والصَلة والسَلم على رسول هللا ،وبعد:

ففي تاريخ اْلفراد واْلمم والجماعات أحداث لها أثرها ودورهـا البـالغ فـي تغييـر دفـة الحيـاة

وتاريخ أمتنا -التي نعتز بها ونفتخر -يزخر باْلحداث العظـام التـي غيـرت وجـه التـاريخ،
ـر علــى اإلطــَلق فــي حيــاة اْلمــة حــادث الهج ـرة المباركــة،
ولعــل مــن أبرزهــا وأعظمهــا أثـ ا

ـابر كغيـره مـن أحـداث التــاريخ ،بـل كانــت بمثابـة محــور
فـالهجرة لـم تكــن حـدثا عاديــا وّل ع ا

اّلرتكاز ونقطة اّلنطَلق والتحول ،والحد الفاصل في مصير هـذا الـدين العظـيم ومسـاره،

وإيــذانا بمــيَلد فجــر جديــد لدولــة التوحيــد ،أشــرق علــى الكــون نــوره بعــد مخــاض ليــل طــال

على اْلتباع معاناته وآّلمه.

ونظر لهذه المكانـة السـامية التـي تبوأتهـا الهجـرة النبويـة واحتلتهـا كـأعظم حـدث فـي تـاريخ
ا
ـارز مــن أهــم معــالم حضــارتهم،
الــدعوة اإلســَلمية ،فقــد اعتب ـره المســلمون اْلوائــل معلمــا بـ ا

فأرخوا به ْلحداثهم ووقائعهم ،ولـم يؤرخـوا بتـأريخ غيـرهم ،حفاظـا علـى هـويتهم واسـتقَللهم

وتميزهم.

وحــدث هــذا شــأنه حــري بنــا وجــدير أن نقــف علــى معانيــه ،نســتلهم منــه الــدروس والعظــات

والعبر.

أوّل :الهجرة سنة ماضية:

فبهــذه الهجـرة تمــت لرســولنا  ســنة إخوانــه مــن اْلنبيــاء ،فمــا مــن نبــي مــنهم إّل نبـ ْـت بــه
بــَلد نشــأته وأخرجــه أهلهــا فهــاجر عنهــا مــن لــدن إبـراهيم عليــه الســَلم أبــي اْلنبيــاء وخليــل
هللا ،إلــى عيســى كلمــة هللا وروحــه ،كلهــم علــى عظــيم درجــاتهم ورفعــة مقــامهم -أهينـوا مــن

عشــائرهم ،فصــبروا ليكونـوا مثــاّل لمــن يــأتي بعــدهم مــن متبعــيهم فــي الثبــات والصــبر علــى

المكاره ما دام ذلك في ذات هللا.
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قال تعالى :وقال الذين كفروا لرسلهم لنخـرجنكم مـن أرضـنا أو لتعـودن فـي ملتنـا {إبـراهيم:

 ،}13وقــال تعــالى عــن قــوم لــوط :فمــا كــان جـواب قومــه إّل أن قــالوا أخرجـوا آل لــوط مــن

ق ـريتكم إنهــم أنــاس يتطهــرون {النمــل ،}56 :وقــال تعــالى عــن نبينــا  : وإذ يمكــر بــك
ال ــذين كف ــروا ليثبت ــوك أو يقتل ــوك أو يخرج ــوك ويمك ــرون ويمك ــر هللا وهللا خي ــر الم ــاكرين

{اْلنفال.}30 :

ول ــذلك ق ــال ورق ــة ب ــن نوف ــل للنب ــي " : ليتن ــي فيه ــا ج ــذع ليتن ــي أك ــون حي ــا إذ يخرج ــك
قومــك" .فقــال رســول ّللا " : أو مخرجــي هــم؟" قــال :نعــم؛ لــم يــأت رجــل قــط بمثــل مــا
جئت به إّل عودي".

{الحديث رواه البخاري (})31 ،30-1
ثانيا :في الهجرة تأمين للدعوة وحماية للدين:

فــالنبي  لــم يخــرج مــن بــين قومــه إّل بعــد أن تمــاْل المشــركون علــى قتلــه ،منعــا لــه مــن

الــدعوة إلــى الحــق ،كمــا أوصــلوا إليــه مــا ّل يحتملــه غيـره مــن اْلذى ،وفــي هــذا عبـرة لمــن
دعا إلى دينه أن يصبر على أذى المدعوين ،حتى يخشى على نفسـه الهـَلك فيفـر بدينـه

إلى حيث يرجو أن تثمر دعوته.

فحيثمــا كــان العبــد فــي مكــان ّل يــتمكن فيــه مــن إظهــار دينــه ،فــإن لــه متســعا وفســحة مــن
اْلرض يتمكن فيها من عبادة هللا.

هجرة الموحدين المضطهدين ..جهاد ّل فرار:

فهج ـرة الموحــدين المضــطهدين بــدينهم فــي كــل زمــان ومكــان ليســت هروبــا وّل نكوصــا وّل
هزيمة ،إنما هو تربص بأمر هللا ،حتى يأتي أمر هللا.

ار بـدينهم ،واعتـزاّل
فقد خرج أصحاب الكهف من الدنيا على رحابتهـا إلـى كهـف ضـيق فـر ا
للشـ ــر وأهلـ ــه ،وخروجـ ــا مـ ــن الواقـ ــع السـ ــيئ ،وطلبـ ــا للسـ ــَلمة ،فكانـ ــت هج ـ ـرتهم محمـ ــودة

ومشروعة ،وكذلك فعل الصحابة رضوان هللا عليهم هاجروا من مكـة إلـى الحبشـة مـرتين،
ثم هاجروا إلـى المدينـة تـاركين أوطـانهم وأرضـهم وديـارهم وأهـاليهم ،رجـاء السـَلمة بالـدين

والنجاة من فتنة الكافرين.
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دروس للدعاة

لــذلك فــإن الهجـرة تعلمنــا درســا هامــا ،وهــو كيــف أن علــى الــدعاة إلــى هللا أن يبحثـوا دائمــا

عن أماكن خصبة للدعوة.

ثالثا :العقيدة هي الدافع واْلساس:

أثبتت الهجرة النبوية أن الدعوة والعقيدة يتنازل لهما عن كل حبيب وعزيـز وأليـف وأنـيس،

وعــن كــل مــا جبلــت الطبــاع الســليمة علــى حبــه وإيثــاره والتمســك بــه والت ازمــه ،وّل يتنــازل

عنهما لشيء.

وقــد كانــت مكــة -فضــَل عــن كونهــا مولــدا ومنشــأ للرســول  وأصــحابه -مهــوى اْلفئــدة
والقلوب ففيها الكعبة البيـت الحـرام الـذي جـرى حبـه مـنهم مجـرى الـروح والـدم ،ولكـن شـيئا

مــن ذلــك لــم يمنعــه وأصــحابه مــن مغــادرة الــوطن ومفارقــة اْلهــل والســكن حــين ضــاقت
اْلرض علــى هــذه الــدعوة والعقيــدة وتنكــر لهــا أهلهــا ،وقــد تجلــت هــذه العاطفــة المزدوجــة

عاطفة الحنين اإلنساني وعاطفة الحب اإليماني في كلمته التي قالها مخاطبـا مكـة" :وهللا

إن ــك لخي ــر أرض هللا ،وأح ــب أرض هللا إل ــى هللا ولـ ـوّل أن ــي أخرج ــت من ــك م ــا خرج ــت".

{صـحيح الترمــذي .}3082 :وذلـك عمــَل بقولـه تعــالى :يـا عبــادي الـذين آمنـوا إن أرضــي

واسعة فإياي فاعبدون {العنكبوت.}56 :

رابعا :معية هللا وحفظه وتأييده ْلنبيائه وأوليائه:

قــال هللا تعــالى :إّل تنصــروه فقــد نصـره هللا إذ أخرجــه الــذين كفــروا ثــاني اثنــين إذ همــا فــي
الغار إذ يقول لصاحبه ّل تحزن إن هللا معنا فأنزل هللا سكينته عليه وأيده بجنود لـم تروهـا

وجعــل كلمــة الــذين كفــروا الســفلى وكلمــة هللا هــي العليــا وهللا عزيــز حكــيم {التوبــة،}40 :
فاهلل عز وجل أرحم بنبيـه وصـاحبه مـن أن يجعلهمـا نهبـا لعـدوهما ،كمـا تؤكـد اآليـة كـذلك

حماية هللا لنبيه  ونصره وتأييده حين تخلـت عنـه قـوة اْلرض ،والجنـود التـي يخـذل بهـا

الباطـل وينصـر بهـا الحـق ليسـت مقصـورة علــى نـوع معـين مـن السـَلح وّل صـورة خاصــة
مــن الخـوارق ،إنهــا أعــم مــن أن تكــون ماديــة أو معنويــة ،وإن كانــت ماديــة فــإن خطرهــا ّل
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يتمثل فـي فخامتهـا ،فقـد تفتـك جرثومـة ّل ت ارهـا العـين بجـيش عظـيم ،ومـا يعلـم جنـود ربـك

إّل هو {المدثر.}31 :

فتعميــة أبصــار المشــركين عــن ر يــة النبــي  وصــاحبه فــي غــار "ثــور" وهــم عنــده ،مثــل
تخشع له القلـوب مـن أمثلـة عنايـة هللا بأنبيائـه ورسـله ودعاتـه وأحبائـه ،فمـا كـان هللا ليوقـع

رسوله  في قبضة المشركين ،فيقضـوا عليـه وعلـى دعوتـه ،وهـو الـذي أرسـله هللا رحمـة

للعــالمين ،ولــيس فــي نجــاة الرســول  وصــاحبه بعــد أن أحــاط بهمــا المشــركون فــي غــار

ثــور إّل تصــديق قولــه تعــالى :إنــا لننصــر رســلنا والــذين آمنـوا فــي الحيــاة الــدنيا ويــوم يقــوم

اْلشهاد {غافر ،}51 :وقوله تعالى :إن هللا يدافع عن الذين آمنوا {الحج .}38

فالدعاة إلى هللا بحاجـة دائمـا إلـى أن يكـون ارسـخا فـي أعمـاقهم عـون هللا لهـم حـين تعجـز

قــوتهم البشـرية عــن إدراك مــا يخطــط لهــم العــدو بعــد اســتنفاد الطاقــة واســتفراغ الوســع ،وأن
ـر مــن عنــد هللا .قــال تعــالى :ومــا النصــر
تكــون لــديهم القناعــة التامــة ،أن النصــر أوّل وأخيـ ا

إّل من عند هللا {آل عمران.}126:

خامسا :يتجلى في الهجرة بروز عنصر التخطيط وأهميته في حياة المسلمين:

فكان الهدف محددا والوسائل كذلك والعقبـات مـأخوذة بالحسـبان واختيـار الطريـق والمكـان
والتمــوين ومــن يحمــل اْلخبــار والــدليل ،كــل ذلــك ُمــؤمن مــع إحاطــة ذلــك بالسـرية والحيطــة
والحذر ،وكل ذلك ينبئ عن تخطيط وتنظيم وترتيب ّل مثيل له.

اْلخذ باْلسباب والتوكل على هللا

فاْلخذ باْلسباب مطلـوب ومشـروع وّل ينـافي ذلـك اإليمـان والتوكـل علـى هللا ،فعـدم اْلخـذ

باْلســباب قــدح فــي التشـريع ،واّلعتمــاد علــى اْلســباب قــدح فــي التوحيــد ،لــذلك فــإن النبــي
 قــد أحكــم خطــة هجرتــه وأعــد عدتــه ،فأعــد الـراحلتين وتــرك عليــا مكانــه ،وســلك الطريــق

ـر يدلــه علــى الطريــق ،وكانــت أســماء
ـاهر خبيـ ا
الجنــوبي للتغريــر بالمشــركين ،واســتأجر مـ ا
رضي هللا عنها تأتيهما بالطعام ،ودخل غار ثور ،فعل ذلك وهو النبي المؤيد من ربه.

فشأن المؤمن مع اْلسباب المعتادة أن يقوم بها كأنها كل شيء في الحياة ،ثم يتوكل بعـد

ذلــك علــى هللاْ ،لن كــل شــيء ّل قيــام لــه إّل بــإذن هللا ،فــإذا اســتفرغ المــرء جهــده فــي أداء
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ـر مـا يرتـب اإلنسـان
واجبه فأخفق بعد ذلك ،فإن هللا ّل يعاقبـه علـى هزيمـة بلـي بهـا ،وكثي ا
مقــدمات النصــر ترتيبــا حســنا ،ثــم يجــيء عــون هللا أعلــى فيجعــل هــذا النصــر مضــاعف

الثمار.

سادسا :التضحية والفداء:

ومـن دروس الهجـرة :أن الجنــدي الصــادق المخلــص لــدعوة اإلصــَلح يفــدي قائــده بحياتــه،
ففي سَلمة القائد سـَلمة للـدعوة ،وفـي هَلكـه خـذّلنها ووهنهـا ،فمـا فعلـه علـي رضـي هللا

عنه ليلة الهجرة في بياته على فراق رسول ّللا  تضحية بحياته في سبيل اإلبقاء على
حيــاة رســول ّللا ذ؛ إذ كــان مــن المحتمــل أن تهــوي ســيوف فتيــان ق ـريش علــى رأس علــي

رضــي هللا عنــه انتقامــا منــهْ ،لنــه ســهل للرســول  النجــاة ،ولكــن عليــا لــم يبــال بــذلك،

فحسبه أن يسلم رسول ّللا  نبي اْلمة وقائد الدعوة.

وكــذلك موقــف أبــي بكــر رضــي هللا عنــه ،فقــد تجلــى مــن معاملتــه لرســول هللا  الحــب
الصادق والتضحية بالنفس ،وتجلى هذا فـي دخـول الغـار وعنـد الخـروج منـه وفـي الطريـق

حينما كان يمشي تارة خلفه ،وتارة أمامه ،وتارة عن يمينه.

وهــذه أمثلــة فــي التضــحية والفــداء ينــدر أن نــرى لهــا فــي الــدنيا نظيــرا ،ولكنــه اإليمــان إذا

خالطت بشاشته القلوب.

سابعا :مظاهر محبة النبي  واستقبال أهل المدينة له:

تكشف لنا الصورة التي استقبلت بها المدينة رسول ّللا  عن مدى المحبة الشديدة التـي

كانت تفيض بها أفئدة اْلنصار من أهل المدينة رجاّل ونساء وأطفاّل.

قال ابن القيم رحمه هللا واصفا هذه المشـاعر النبيلـة :وبلـغ اْلنصـار مخـرج رسـول ّللا 

من مكة ،وقصده المدينة ،وكانوا يخرجـون كـل يـوم إلـى الحـرة ينتظرونـه أول النهـار ،فـإذا
اشــتد حــر الشــمس ،رجع ـوا علــى عــادتهم إلــى منــازلهم ،فلمــا كــان يــوم اّلثنــين ثــاني عشــر
ربيع اْلول علـى رأس ثـَلث عشـرة سـنة مـن النبـوة ،خرجـوا علـى عـادتهم ،فلمـا حمـي حـر

الشــمس رجعـوا ،وصــعد رجــل مــن اليهــود علــى أطــم مــن آطــام المدينــة لــبعض شــانه فـرأى
رســول ّللا  وأصــحابهُ ،مبيضــين ،يــزول بهــم الس ـراب ،فصــرل بــأعلى صــوته :يــا بنــي
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قيلــة ،هــذا صــاحبكم قــد جــاء ،هــذا جــدكم الــذي تنتظرونــه ،فبــادر اْلنصــار إلــى الســَلح

وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف ،وكبر المسـلمون
ليتلقوا رسول ّللا ُ ، 
فرح ــا بقدوم ــه ،وخرجـ ـوا للقائ ــه ،فتلق ــوه وحي ــوه بتحي ــة النب ــوة ،فأح ــدقوا ب ــه ُمطيف ــين حول ــه،

والسـ ــكينة تغشـ ــاه ،والـ ــوحي ينـ ــزل عليـ ــه :فـ ــإن هللا هـ ــو م ـ ـوّله وجبريـ ــل وصـ ــالح المـ ــؤمنين

والمَلئكة بعد ذلك ظهير {التحريم{ .}4 :زاد المعاد }52-3

ثامنا :اْلخوة الصادقة وأمثلة نادرة:

قال تعالى :والذين تبوءوا الدار واإليمان من قبلهم يحبون من هـاجر إلـيهم وّل يجـدون فـي
صــدورهم حاجــة ممــا أوتـوا ويــؤثرون علــى أنفســهم ولــو كــان بهــم خصاصــة ومــن يــوق شــح

نفسه فأولئك هم المفلحون {الحشر.}9 :

ففي مؤاخاة الرسول  بين المهاجرين واْلنصار أقوى مظهر من مظاهر عدالة اإلسَلم

اإلنس ــانية واْلخَلقي ــة البن ــاءة ،فالمه ــاجرون ق ــوم تركـ ـوا ف ــي س ــبيل هللا أمـ ـوالهم وأ ارض ــيهم،
فجــاءوا إلــى المدينــة ّل يملكــون مــن حطــام الــدنيا شــيئا ،واْلنصــار قــوم أغنيــاء بــزروعهم

وأموالهم وصناعتهم ،فكان أن حمل اْلل أخاه ،واقتسم معه سراء الحياة وضراءها ،وأنزلـه

في بيته ،وأعطاه شطر ماله ،فأية أخوة في الدنيا تعدل هذه اْلخوة.

لذلك أثنى رسول ّللا  على اْلنصار ثناء عظيما بعد ثناء هللا عليهم فقال" :لوّل الهجرة

لكنت امرءا من اْلنصار"{ .البخاري ،}3779 :وقال أيضا" :لو سلكت اْلنصار واديا أو
شعبا لسلكت وادي اْلنصار أو شعبهم"{ .البخاري.}3778 :

تاسعا :الهجرة واإلصَلح المنشود:

قــال العَلمــة محــب الــدين الخطيــب :لــو أننــا فهمنــا الحكمــة التــي انطــوت عليهــا حادث ــة

الهج ـرة ،وعلمنــا أن كتــاب هللا الــذي نتلــوه قــد أنحــى بالَلئمــة علــى جماعــة مــن أصــحاب
رسول ّللا  كانوا في مكة يصلون ويصومون ولكنهم ارتضـوا البقـاء تحـت جنـاح أنظمـة

تخــالف اإلســَلم ،فــَل قــوة لهــم علــى تغييرهــا ،ولــم يهــاجروا إلــى قلعــة اإلســَلم ليكون ـوا مــن
جنوده ،لعلمنا أن اإلسَلم ّل يكتفي من أهله بالصَلة

621
This file was downloaded from QuranicThought.com

والصــوم ،بــل يريــد مــنهم مــع ذلــك أن يقيمـوا شـرائعه وآدابــه فــي بيــوتهم وأسـواقهم وأنــديتهم،
ومجامعهم ودواوين حكمهم ،وأن عليهم أن يتوسلوا بجميع الوسائل المشروعة لتحقيق هـذا
الغرض اإلسَلمي بادئين به مـن البيـت ومَلحظـين ذلـك فـي تربيـة مـن تحـت أمـانتهم مـن

بنين وبنات ،ومتعاونين عليه مع مـن ينشـد لإلسـَلم الرفعـة واّلزدهـار مـن إخـوانهم ،حتـى

إذا عــم هــذا اإلصــَلح أرجــاء واســعة تَلشــت تحــت أشــعته ظلمــات الباطــل ،فكــان له ــذا

اْلس ــلوب م ــن أس ــاليب الهجـ ـرة مث ــل ه ــذه اآلث ــار الت ــي كان ــت لهجـ ـرة النب ــي  وأص ــحابه

اْلولين.

روى مسلم في كتاب اإلمارة من صحيحه عن أبي عثمان النهـدي أن مجاشـع بـن مسـعود

الســلمي قــال :جئــت بــأخي أبــي معبــد إلــى رســول ّللا  بعــد الفــتح فقلــت :يــا رســول هللا،
بايعه على الهجرة ،فقال عليه الصَلة والسـَلم" :قـد مضـت الهجـرة بأهلهـا" .قـال مجاشـع:

فبــأي شــيء تبايعــه؟ قــال :علــى اإلســَلم والجهــاد والخيــر .قــال أبــو عثمــان النهــدي :فلقيــت

أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال :صدق.

وفي كتب السنة وبعضه في الصحيحين عـن عبـد هللا بـن عمـرو بـن العـاص وفضـالة بـن

عبيــد بــن ناقــد اْلنصــاري أن النبــي  قــال" :المهــاجر مــن هجــر الســيئات" .فــإلى الهجـرة
أيهــا المســلمون ،إلــى هجــر الخطايــا والــذنوب إلــى هجــر مــا يخــالف تعــاليم اإلســَلم فــي

بيوتنــا ،ومــا نقــوم بــه مــن أعمالنــا ،إلــى هجــر الضــعف والبطالــة واإلهمــال والتــرف والكــذب
والرياء ووضع اْلشياء في غير موضعها{ .من إلهامات الهجرة :ص}14 -11

فهل تأخذ اْلمة من دروس الهجرة زادا إيمانيا تستعيد به مجدها المفقود ،وهل نسترد دور

الهج ـرة فــي حياتنــا لنســتأنف دورنــا المنشــود فــي قيــادة البش ـرية مــن جديــد ،هــذا مــا نأملــه

ونرجوه.

نســأل هللا أن يوفقنــا لســلوك ســبيل المــؤمنين ،وأن يعــز هللا بنــا الــدين كمــا أع ـزه بالســابقين

اْلولــين مــن اْلنصــار والمهــاجرين ،وأن يجمعنــا بهــم مــع ســيد اْلولــين واآلخـرين يــوم يقــوم

الناس لرب العالمين

ــــــ
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دروس من الهجرة النبوية
إبراهيم السيد العربي

بتاريخ

فــي ذكــرى الهجـرة وبدايــة عــام هجــري جديــد يتــذكر اإلنســان هــذه الــذكريات فمــن يقـ أر كتــب

الســيرة ويعــيش مــع حيــاة رســول هللا  ـ ويقـ أر عــن فتـرة البعثــة اْلولــى يجــد أن رســول هللا
تحمل من اْلذى الكثير فلقـد إتهـم بأنـه سـاحر وبأنـه شـاعر إلـى غيـر ذلـك واسـتخدم كفـار

قـ ـريش ك ــل اْلس ــاليب لك ــي يثن ــوه ع ــن مب ــدأه فل ــم يرج ــع ول ــم يته ــاون ف ــي تبلي ــغ دع ــوة رب

العالمين للناس ولذلك رسول هللا  من اْلنبياء الخمسـة الـذين أطلـق علـيهم أولـو العـزم ـ

والسبب صبرهم وتحملهم الكثير من اإليذاء واّلضطهاد المستمر .

نتــذكر فــي ذكــرى الهج ـرة النبويــة ـ مبــدأ الثبــات علــى المبــدأ فــي ســبيل هــذا المبــدأ تحمــل
رس ــول هللا  المقاطع ــة ه ــو والمس ــلمين ص ــبروا وتحملـ ـوا وف ــي ه ــذا نم ــوذج للمس ــلم أّل

يضــعف أمــام كيــد الشــيطان وأمــام كيــد اعــداء اّلســَلم وطالمــا أنــه علــى الحــق فــان هللا
سينص ـره ـ ويقتــدى بــذلك بهــدى المصــطفى  وفــي ذكــرى الهج ـرة يعلمنــا رســول هللا ان

المسلم اذا عزم على فعل أمر من اْلمور ّلبدان يخطط له ويدرسه ويستعين على قضـاء

حوائجه بالكتمان حتى يـتم اْلمـر كمـا هـو مرسـوم لـه ـ وشـيء مهـم جـدا أن يختـار الرفيـق
قبل الطريق فعندما اختار رسول هللا  أبو بكر الصديق ليكون رفيقا لـه فـي السـفر كـان

اّلختيار في محله فهذا أبو بكر عليه رضوان هللا سخر كل ما يملك في خدمة رسول هللا

 سخر ماله وأوّلده ليكونوا جنودا مجهولين في هذه المرحلة وبالفعـل تحقـق ذلـك فعبـدهللا
بــن ابــي بكــر يرعــى الغــنم ويتســمع أخبــار مكــة ويبلغهــا للرســول ولوالــده فــي الغــار كــل ليلــة
واشتغلت اسماء وعائشة رضي هللا عنهما بتجهيز الطعام كل يوم ويحمله لهـم عبـدهللا فـي

المساء ثم ّل مانع أن يدافع المسلم عن نفسه في الحرب بكل السبل التي تكفل له النجاح

في مهمتـه وهـذا مـا كـان عليـه رسـول هللا مـع صـاحبه لقـد اختـار الصـاحب الحقيقـي الـذي
انطبقت عليه كل المواصفات فها هو ابـو بكـر رضـي هللا عنـه فـي الطريـق مـن شـدة حبـه
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لرسول هللا  وخوفه على حياته يمشى في اْلمام ثم يرجع الى الخلف لظنه أن اْلعـداء

سيأتون من الخلف أو اْلمام ويدخل الغار قبل رسول هللا  لينظفه من كل شـيء يمكـن

أن يضــر بالحبيــب  ونــتعلم مــن الهجـرة النبويــة مــدى صــدق رســول هللا وأمانتــه فهــا هــو
يوصــي ســيدنا عليــا كــرم هللا وجهــه بــأن يبيــت فــي مكانــه حتــى يــؤدى الصــدقات والودائــع
ْلصــحابها حتــى يكــون كمــا هــو عنــد حســن ظـن النــاس فمــع أن كفــار مكــة كــانوا يتهمونــه
بكل اّلتهامات ومع هذا كان الواحـد فـيهم إذا اراد أن يضـمن أمانتـه فـَل يضـمنها اّل عنـد
رسول هللا  وكان بإمكان رسول هللا أن يأخذ هذه الوادئع عوضا عما تركه ولكنـه القـدوة

العظمى لنا  يعلمنا ـ أدا اْلمانة إلى من ائتمنك وّل تخن من خانـك هـذه بعـض أخـَلق
رسول هللا ( لقد كان لكم في رسول هللا اسوة حسنة لمن كان يرجو هللا واليوم اآلخر).

ومن الدروس المستفادة من الهجرة نتـذكر أن المسـلم ّل يضـعف واذا لـم يجـد لنفسـه مكانـا

فــي أرضــه لكــي يخــدم دعوتــه فــأرض هللا واســعة قــال تعــالى( :ان الــذين توفــاهم المَلئكــة
ظــالمي أنفســهم قــالوا فيمــا كنــتم قــالوا كنــا مستضــعفين فــي اْلرض قــالوا ألــم تكــن ارض هللا

واسعة فتهاجروا فيها) (النساء ـ .)97

اّلســَلم يعيــب علــى المســلم أن يضــعف ويستســلم ويقــول كنــت ضــعيفا كــَل المســلم قــوى

بعقيدتــه قــوى بايمانــه قــوى بتوكلــه علــى هللا قــوى بإخوانــه المســلمين فــي كــل مكــان فعنــدما
وجد رسول هللا  أن مكة لم يعد فيها فرصة لتبليغ الـدعوة تركهـا وهـاجر للمدينـة المنـورة

وهنــاك كــان العــوض والبــديل فــي رجــال صــدقوا مــا عاهــدوا هللا عليــه وهــم اْلنصــار علــيهم
رضوان هللا أجمعين.

نتــذكر فــي الهج ـرة النبويــة فــي هــذه المناســبة العظيمــة نتــذكر مــدى حــب المــؤمن ْلخيــه
المؤمن ولقد ضرب اْلنصار أروع اْلمثلة في التضحية والفداء لدرجة أن سـعد بـن الربيـع

يقــول ْلخيــه عبــد الــرحمن بــن عــوف بعــد أن آخــى رســول هللا بينهمــا هــذه ام ـوالي وعنــدى
زوجتان اختر أيهمـا فاطلقهـا لـك وبعـد انتهـاء عـدتها تـزوج منهـا أي ايمـان هـذا؟ أي ايثـار

هذا هللا أكبر حب في هللا ومن أجل هللا تعالى ولذلك أثنى هللا عليهم.
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فــي مناســبة الهج ـرة النبويــة ـ نتــذكر كيــف هــاجر عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا فلقــد مــأل

اإليم ــان قلب ــه ول ــم يخ ــف م ــن أح ــد إّل م ــن هللا س ــبحانه وتع ــالى حت ــى تقل ــد س ــيفه وط ــاف
بالكعب ــة ون ــادى عل ــى قـ ـريش وأخب ــرهم أن ــه ن ــوى الهجـ ـرة فم ــن اراد ان يرم ــل زوجت ــه ويي ــتم

اطفاله فليلحق به وراء الجبل ولم يجر واحد مـنهم مَلحقـة عمـر رضـي هللا عنـه وأرضـاه

هللا أكبر وهلل الحمد ربما يسأل إنسـان لمـاذا كانـت هجـرة رسـول هللا فـي السـر وهجـرة عمـ ار

فــي العَلنيــة هــل يعنــي أن عمـ ار أشــجع مــن رســول هللا؟ اإلجابــة ان عمـ ار رضــي هللا عنـه

رأى بشرله من الحرية ان يختار طريقه بما يراه مناسـبا لقوتـه ولعقيدتـه لكـن رسـول هللا 

كانــت هجرتــه سـ ار ْلنــه ّل يخطــو خطــوة اّل بــوحي مــن رب العــالمين وهــذا كــان بــأمر مــن
هللا حتى يعلم المسلمين أن السرية عند قضاء اْلمر المهم مطلوبة ومسـتحبة بـل إنهـا فـي

بعض اْلحيان واجبة.

نتذكر في هذه المناسبة كيف أن للمسجد رسالته ودوره الكبير في حياة كل مسلم ومسلمة

وهذا يدل على ان رسول هللا  أول شيء عمله في يثرب هو بناء المسجد ْلن المسـجد

يخرج الرجال العظماء العلماء اْلقويا بعقيدتهم وبتمسكهم بمنهج رب العالمين.

نتذكر بركـة رسـول هللا  عنـدما حـل بخيمـة أم معبـد هـذه المـرأة العربيـة الكريمـة التـي لـم

تبخــل علــى النبــي وصــاحبه بشــيء لكنهــا كانــت ّل تملــك شــيئا وجــادت بــالموجود فكانــت

مكاف ــأة رس ــول هللا له ــا ب ــأن مس ــح عل ــى ض ــرع الش ــاة ف ــأذن هللا بن ــزول الل ــبن وش ــرب من ــه

الحبيب المصطفى وشرب منه ابو بكر الصديق رضي هللا عنه.

نتــذكر فــي هــذه المناســبة انــك أخــي المســلم اذا كنــت مــع هللا كــان هللا معــك واذا كــان هللا
معك فلن يضرك أحد من البشر ـ فكن مع هللا يكن هللا معك والحمد هلل رب العالمين
ــــــــــــ
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دروس من الهجرة النبوية الشريفة
تبــدأ الــدعوة الــى هللا تعــالى وتنطلــق فتَلقــي فــي طريقهــا ك ـل أصــناف العــذاب واّلذى فــَل

يثني صاحبها

عن اّلستمرار في تبليغ دعوة ربه ايمانا بنصر هللا تعـالى وثباتـا علـى الحـق رغـم صـنوف

العقبات واّلم

العذاب

لكــل الــدعاة وعلــى مــر التــاريخ وفــي ســيرة اّلنبيــاء جميعــا علــيهم الصــَلة والســَلم وأشــد مــا

كان

مــن ذلــك مــا كــان لنبينــا عليــه وآلــه الص ـَلة والســَلم فــي مكــة ومــن أقــرب النــاس اليــه مــن

قريش.

وتن ــزل اّلي ــات عل ــى النب ــي تطمئن ــه بنص ــر هللا ووع ــد هللا تع ــالى ل ــه ويواس ــيه عل ــى ذل ــك

المَلئكة والمؤمنون.

يقول هللا نعالى لنبيه عليه وآله الصَلة والسَلم

فَل تذهب نفسك عليهم حسرات

فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا  ..اي مهلكها

ويتعــرض رســول هللا لصــنوف مــن اّليــذاء لــم يتعــرض لهــا احــد قــط فهــذا عقبــه ابــن ابــي
معــيط يــاتي بامعــاء جمــل ميــت ويلقيهــا علــي رســول هللا وهــو ســاجد فيظــل الرســول وتــاتي

ابنته الزهراء سَلم هللا عليها وتمسح ما عليه وهو يقول لها ّل تبكي فان هللا ناصر اباكي

كــذلك فقــد غيــروا اســمه صــلي هللا عليــه وســلم فكــانوا ينادونــه باســم مــذمم بــدّل مــن محمــد

واش ــاعوا اّلس ــم ف ــي مك ــه ف ــاذا راوه ق ــالوا حض ــر م ــذمم وراح م ــذمم وووو ال ــخ والص ــحابه

يتضجرون من هذا اّلسم ورسول هللا يقول لهم دعوهم فانما يدعون مذمما وانا محمدا

ويقولون عنه المجنون والكاهن والساحر وووو وهو ثابـت علـي مبـداه وثابـت علـي دينـه ثـم

تحبسهم قريش في شعب ضيق ثَلث سنين
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في شعب أبي طالب

ثــم يمــوت عمــه وزوجتــه فــي عــام واحــد ويســمي عــام الحــزن وكــذلك يــؤمر صــلي هللا عليــه

وآلــه وســلم ان يــذهب للطــائف ليــدعوهم الــي اّلســَلم وهــو يســير علــي رجليــه مســافه بعيــده

علي امل ان يجـد مـن يقـف بجانبـه ويـؤمن برسـالته لكـن يجـد رسـول هللا مـالم يكـن يتوقعـه

منهم فهذا اولهم يقول له -:

الــم يجــد هللا مــن هــو خيــر منــك ليرســله ؟؟؟ وهــذا اّلخريقــول لــه وهللا لــو وجــدتك متعلــق
باستار الكعبه تقول انك نبي ما صدقتك واّلخر يقول له

انــا لــن اكلمــك فانــت امــا ان تكــون صــادق فانــت اكبــر مــن ان اكلمــك او انــك كــاذب فانــت

احق ــر م ــن ان اكلم ــك  ...ث ــم ل ــم يلق ــي م ــن الن ــاس اّل اي ــذاء وس ــخريه واس ــتهزاء وتس ــليط
الســفهاء عليــه واّلطفــال والنســاء ليلقــوه بالحجــاره حتــي تــدمي قــدماه الش ـريفتان ولــم يكتف ـوا
بذلك بل ارسلوا لقريش يعلموهم ان محمدا جاء ليستنصـر بهـم وكـذلك ظلـوا يضـربوه حتـى
دميت قدماه وزيـد بـن حارثـة يقيـه بنفسـه حتـى أصـابه شـجا فـي أرسـه وآذوه أشـد اْلذى ثـم

يجلس الرسول ويدعوا بدعائه الشهير

" الله ــم إن ــي أش ــكو إلي ــك ض ــعف ق ــوتي  ،وقل ــة حيلت ــي  ،وهـ ـواني عل ــى الن ــاس أن ــت رب

المستضــعفين وأنــت ربــي  ،إلــى مــن تكلنــي ؟ إلــى بعيــد يتجهمنــي  ،أو إلــى عــدو ملكتــه
أمري ؟ إن لم يكـن بـك غضـب علـي فـَل أبـالي  ،غيـر أن عافيتـك هـي أوسـع لـي  .أعـوذ

بنــور وجهــك الــذي أش ـرقت لــه الظلمــات وصــلح عليــه أمــر الــدنيا واآلخ ـرة أن يحــل علــي

غضبك  ،أو ينزل بي سخطك  .لك العتبى حتى ترضى  .وّل حول وّل قوة إّل بك "

ثــم يــاتي المــدد مــن هللا و ينــزل جبريــل عليــه الســَلم ومعــه ملــك الجبــال ينتظــر امــر رســول
هللا ليطبــق علــيهم اّلخشــبين لكــن رســول هللا يــأبي ويقــول لــه لعــل هللا يخــرج مــن أصــَلبهم
من يقول ّلاله اّل هللا  ....انظروا لروعه الكلمه فقد قال رسولنا الكريم عسـي  ...أو لعـل

 ...وكلمه عسي تفيد الرجاء في شيء مستقبلي فهو يرتجي شيئا قد يحدث .
أو يقول اللهم اهد قومي فانهم ّليعلمون ...
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ان ما كان بعد ثَلثة عشر سنة من الدعوة الى هللا تعـالى ومـا تخلـل هـذه السـنين لـدروس
عظيمة لألمة لتتعلم منها كيف تتعامل مع كل حدث وكيـف تصـبر وكيـف تجاهـد وكيـف

تخطط وكيف تنفذ .

أمــة النبــي محمــد صــلى هللا عليــه وآلــه وســلم ّل تتصــرف مــن وراء عقلهــا وّل مــن غوغــاء
وثورة عاطفتها وّل من مبدأ

مصــالح الفــرد وعصــبية القبيلــة ومــن جهويــة الحــزب وطائفيــة المــذهب وعنص ـرية اللــون

واللغة والقبيلة.....

العمــل الخــالص هلل تعــالى انمــا اّلعمــال بالنيــات وانمــا لكــل امــريء مــا نــوى فمــن كانــت

هجرته الى هللا ورسوله فهجرته الى هللا ورسـوله ومـن كانـت هجرتـه لـدنيا يصـيبها أو امـرأة
ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه.

ــــــــــــ
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للشهيد سيد قطب

دروس من الهجرة..

إذا كنا نحتفل بيوم الهجرة فيجب أن نكون جـديرين باّلحتفـال بهـذا اليـوم ،يجـب أّل يكـون

احتفالنـا بــالهجرة النبويــة ككــل احتفــال بــذكرى مـن الــذكريات اْلرضــية أو بعمــل مــن أعمــال
النــاس ،كمــا يجــب أن يكــون لهــذا اّلحتفــال طــابع خــاص ،وأن يكــون لهــذا اّلجتمــاع جــو

خاص ،وأن ُنهيئ نحن أنفسنا لنكون جديرين باّلحتفال بهذه المناسبة الكريمة ،ولن نكون
جــديرين بــأن نحتفــل بيــوم الهج ـرة إّل حــين نرتفــع بأرواحنــا ،وحــين نرتفــع بأخَلقنــا ،وحــين
نرتفع بأعمالنا وقيمنا إلى هذا المستوى الشامخ الرفيع ،مستوى الهجرة النبوية الشريفة.

الواقع الفعلي للسيرة

إن ســيرة الرســول -صــلى هللا عليــه وســلم -وســيرة هــذا اإلســَلم ّل يجــوز أن تكــون تاريخــا
ُيتلــى وّل أن تكــون احتفــاّلت تمضــي ،إنمــا يجــب أن تكــون حيــاة تُعــاد ،وأن يكــون واقعــا
حيـا فـي تـاريخ المسـلمين ،وإنمـا مضـت هـذه اْليـام
ُيحقق ..إنما جاء اإلسَلم ليكون واقعـا ًّ
لتكون فيها إلى اْلبد قدوة وأسوة لمن يتبعون رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
كيف نحتفل بالهجرة؟

يجـب إذا حاولنـا أن نحتفـل بـالهجرة أن نرتفـع بأنفسـنا إلـى مسـتوى أيـام الهجـرة ..أن نرتفــع
بأرواحنا إلى مستوى أيام الهجرة.

الشهيد سيد قطب

فهــذا اإلســَلم جــاهز وقــدير علــى أن يحقــق مــا حققــه مـرة فــي تــاريخ البشـرية ،إنــه لــم يجــئ

لفترة ولم يجئ لمكان ،لقد جاء للزمان كله ..وجاء لألرض كلها ..وجاء للبشرية كلها.

فإذا شئنا نحـن اليـوم أن نحتفـل بيـوم مـن أيامـه ،فـَل يجـوز أن نقـرب هـذا اّلحتفـال إّل إذا
أعددنا أنفسنا كما ُيعد المؤمن نفسه للصَلة بالوضوء ،وكمـا يتهيـأ بروحـه ليقـف بـين يـدي
هللا عز وجل ..يجب أن نرتفع إلى إدراك المعاني الكبيرة الكامنة في هذا اليوم الكبير.

ومعاني هذا اليوم ّل تحصيها ساعة ،وّل تحصيها خطبة ،وّل يحصيها كتاب ،فهي كتـاب
مفتوح للبشرية منذ  1400عام ،إنما نحاول أن نلخص شـيئا ..نحـاول أن ُنقلـب صـفحات
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قَلئل من هذا الكتاب الضخم الذي لم تنته صفحاته على مـدى  1400عـام ،ولـن تنتهـي
صفحاته حتى يرث هللا اْلرض ومن عليهـاُ? :قـل لـو كـان اْلبحـر ِمـدادا ِلكِلم ِ
ـات رِبـي لن ِفـد
ُْ
ْ ْ
ِ
ات رِبي ول ْو ِج ْئنا ِب ِم ْثِل ِه مددا (( ?)109الكهف).
اْلب ْح ُر قْبل أ ْن تنفد كلم ُ

الصفحة اْلولى :التجرد

الصفحة اْلولى من صفحات هذا اليوم المجيد في تلك الكلمات الخالدة للنبي -صـلى هللا

عليــه وســلم -تلــك الكلمــات التــي فــاه بهــا لســان محمــد -صــلى هللا عليــه وســلم -لق ـريش
بعظمائها وساداتها" ..يا بن أخـي إن كنـت تريـد بمـا جئـت بـه مـن هـذا اْلمـر مـاّل جمعنـا

لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماّل ،وإن كنت تريد شرفا سودناك علينـا ،وإن كنـت تريـد

ملكا ملكناك علينا" ،فجاء الرد الحاسم":وهللا يا عمِ ،لو وضعوا الشـمس فـي يمينـي والقمـر

في يساري على أن أترك هذا اْلمر ما تركته حتى يظهره هللا أو أهلك دونه".
كان يريد عقيدة تُنتشر وفكرة تسود ومجتمعا يتكـون وإسـَلما يقـوم علـى وج ِـه اْلرض ُيعلـم
الناس ما لم يتعلموه قبل هذا اإلسَلم العظيم.

هذه هي الذكرى اْلولى ،وهذه هي الخطوة اْلولى التي استصـعدنا بهـا محمـد -صـلى هللا

عليه وسلم -في بدء خطواته ..فلنوجه إليها قلوبنا ونحن نحتفل بهذا اليوم.

وإن وجــدنا أننــا ّل نســتطيع أن نرتفــع هــذا اّلرتفــاع ،ولكــن نتطلــع إلــى هــذا اْلفــق ليــدفعنا

إليــه ..إذا وجــدنا فــي أرواحنــا خفــة للتحقيــق ..إذا وجــدنا فــي أنفســنا زهــدا فــي مــال ..وزهــدا
في منصب ..وزهدا في جاه؛ ْلننا نريد أكثر من المال والجاه والمنصب ،إذا أحسسنا في
أنفسنا هذا اإلحساس ..كنا جديرين أن نحتفل بيوم من أيام محمد صلى هللا عليه وسلم.

واجبنا نحو أيام محمد صلى هللا عليه وسلم

ومنذ اليوم يجب أن نستحضر في أنفسنا هذا الملحاظ فَل نجـر علـى اّلحتفـال بيـوم مـن

أيام محمد -صلى هللا عليه وسلم -إّل أن نكون على استعداد في ذوات أنفسنا أن نتطلـع

إلــى فعــل محمــد صــلى هللا عليــه وســلم ..إن ذكريــات محمــد -صــلى هللا عليــه وســلمّ -ل

يجوز أن ترخصّ ..ل يجوز أن تصبح سلعة في السـوقّ ..ل يجـوز أن تكـون مجـاّل ْلن
يحتفــل بهــا كــل مــن يحتفــل قبــل أن ُيعــد نفســه لهــذا المســتوى الرفيــع ،لهــذا المســتوى الكـريم
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الذي أعد محمد  نفسه له وهو يقول":وهللا يا عمِ ،لو وضعوا الشمس في يميني والقمـر

في يساري على أن أترك هذا اْلمر ما تركته حتى يظهره هللا أو أهلك دونه".
حقيقة طريق الدعوة

من شاء أن يسلك طريق هذه الدعوة فليعرف أنه ّل يـأتي إلـى المـال وليتأكـد أنـه ّل يـؤدي

إلــى منصــب ،وليوطــد نفســه أنــه ّل يــؤدي إلــى جــاه فــي اْلرض وإن كــان يــؤدي إلــى جــاه

عند هللا.

مــن شــاء أن يســلك طريــق هــذه الــدعوة فلــيعلم أن الــو ازرة قــد تفوتــه ،وأن اإلمــارة قــد تفوتــه،

وأن المال قد يفوته ،وأن الجاه قد يفوته ..ويبقى له مـا هـو أكـرم مـن هـذا كلـه ..ويبقـى لـه

وجه ربك ذي الجَلل واإلكرام.

الصفحة الثانية :إعداد النفس للتضحية

معنى آخر من معاني الهجرة يجب أن نستحضره في أرواحنا ..يجب أن ُنعد أنفسـنا لـه..
هو مـا قالـه هللا عـز وجـل وهـو يخاطـب رسـوله -صـلى هللا عليـه وسـلم -فـي أول الـدعوة:
ِ
ِ
ِ ِ
ـص ِم ْنـ ُـه قِلــيَل ( )3أ ْو ِزْد عل ْيـ ِـه
صــف ُه أ ْو ْانُقـ ْ
?يــا أيهــا اْل ُمزمـ ُـل (ُ )1قـ ْـم اللْيــل إّل قلــيَل ( )2ن ْ
ورِت ْل اْلُق ْرآن ت ْرِتيَل (ِ )4إنا سُنْل ِقي عل ْيك ق ْوّل ث ِقـيَل (( ?)5المزمـل)ّ ،ل فـي كلماتـه وّل فـي
عباراته ،فاهلل عز وجل يقول ?ولق ْـد يس ْـرنا اْلُق ْـرآن ِلل ِـذ ْك ِر فه ْـل ِم ْـن ُمـد ِكر (( ?)17القمـر)،
فألفاظ القرآن ميسورة وعبا ارتـه ميسـورة ،وهـذا الثقـل فـي القـول لـيس فـي ذات القـول ،ولكـن
في التبعة ..في المهمة ..في الواجب ..في المشـقة التـي يحملهـا هـذا القـول الثقيـلِ? ..إنـا
سُنْل ِقي عل ْيك ق ْوّل ث ِقيَل?.
إن الطري ـ ــق ش ـ ــاقة ،إن الطري ـ ــق ليس ـ ــت مفروش ـ ــة ب ـ ــالزهور وال ـ ــورود ،إن الطري ـ ــق مليئ ـ ــة
ِ
ـالورود
باْلشواكّ ..ل ..بل إنها مفروشة باْلشَلء والجماجم ،مزينـة بالـدماء ،غيـر مزينـة ب

والرياحين ..إن الطريق شاق ..هذا هو المعنى الثاني الذي يجب أن نتذكره ونحـن نتطلـع

ونحاول أن نرتفع إلى أفق الهجرة الكريمة.

إن سالكه لن يفوته المنصب وحده ،ولن يفوته الجاه وحده ،ولن تفوتـه السـيادة وحـدها فـي

هــذه اْلرض ،ولكــن ســيتحمل ق ـوّل ثقــيَل ،وســيتحمل جهــدا ثقــيَل ،وســيجتاز طريقــا ثقــيَل..
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فلنعد أنفسنا لما أعد محمد  نفسه له لنكون جـديرين بـأن نحتفـل بيـو ِم هجرتـه صـلى هللا
عليه وسلمِ? ..إنا سُنْل ِقي عل ْيك ق ْوّل ث ِقيَل?.
عظمة الرسول  وحقيقة النصر
لقد كـان نـوح عليـه السـَلم يملـك أن يـدعو علـى قومـه فـيهلكهم هللا ليبـدل هللا اْلرض قومـا

غيــرهم؛ ْلن دعوتــه موقوتــة ْلنــه جــاء لقــوم؛ ْلنــه جــاء لــدين ،أمــا رســول هللا -صــلى هللا

عليـه وسـلم -فقـد كـان يعلـم أن دعوتـه هـي دعـوة اْلبـد ،وأن رسـالته هـي الرسـالة اْلخيـرة،
وأن الســماء وقــد تفتحــت بنورهــا إلــى اْلرض لــن تفــتح بهــذا النــور إلــى اْلرض مـرة أخــرى؛
لـذلك لــم يختـ ْـر أن يــدعو هللا بالنصـ ِـر فيرتــاح فــي لحظتــه ،إنمــا اختــار طريــق الجهــاد؛ ْلنــه
نصر سهَل ،فمن ُيؤتي أمته ومـن
ا
نصر يسيرا ..إن انتصر
ا
إن انتصر اليوم ..أن انتصر

ُيؤتي اْلجيال بعده هذا النصر السهل الرخيص.
إن أمتــه يجــب أن تُــدرب ..يجــب أن تُعــد ..يجــب أن تجــد فيــه قــدوة ..يجــب أن يكــون لهــا
ِ
اس أ ْن ُي ْترُكوا أ ْن يُقوُلـوا آمنـا و ُه ْـم ّل ُيْفتُنـون ()2
قدوة في جهاد شاق طويل? ..أحسب الن ُ
ولق ْد فتنا ال ِذين ِم ْن قْبِل ِه ْم فلي ْعلمن ّللاُ ال ِذين صدُقوا ولي ْعلمن اْلك ِاذِبين (( ?)3العنكبوت).
ّل بد من فديةّ ..ل بد من بَلء ّ ..ل بد من امتحان؛ ْلن النصر الرخيص ّل يبقى؛ ْلن
النص ــر الس ــهل ّل يع ــيش؛ ْلن ال ــدعوة الهين ــة يتبناه ــا ك ــل ض ــعيف ،أم ــا ال ــدعوة العفي ــة

الصعبة فَل يتبناها إّل اْلقوياء وّل يقدر عليها إّل اْلشداء.

لمن النصر
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اء
اء والضـر ُ
?أ ْم حس ْبتُ ْم أ ْن ت ْد ُخُلوا اْلجنة ولما يأْت ُك ْم مث ُل الذين خل ْوا م ْن قْبل ُك ْم مس ْـت ُه ْم اْلبأْسـ ُ
ِ
ِ ِ
ص ــر ّللاِ ق ِري ــب
وُ ْزل ِزُلـ ـوا حت ــى يُق ــول الرُس ـ ُ
ص ـ ُـر ّللا أّل إن ن ْ
ـول وال ــذين آمُنـ ـوا مع ـ ُـه مت ــى ن ْ
(( ?)214البقرة).
إن نصر هللا قريب ،ولكـن ممـن احتملـوا البأسـاء والضـراء ،ممـن جاهـدوا وبـذلوا ..ممـن لـم

يبقوا في طاقتهم قوة ..ممن احتملوا مشاق الطريق.

632
This file was downloaded from QuranicThought.com

عنــدما يبــذل اإلنســان أقصــى مــا فــي طوقــه ،عنــدما يصــل إلــى نهايــة الشــوط ،عنــدما يلقــى
بهمه كله إلى هللا بعـد أن لـم يبـق فـي طوقـه ذرة عندئـذ يتحقـق وعـد هللا ?أّل ِإن نصـر ّللاِ
ْ
ق ِريب?.
هذه هي الذكرى الثانيـة ،هـذا هـو المعنـى الثـاني ..هـذا هـو المعنـى الرفيـع الـذي يجـب أن

ُنعــد أنفســنا لــه ونحــن نتطلــع لكــي نرتفــع إلــى ذلــك اْلفــق الســامي ونحــن نحتفــل بــالهجرة
الكريمة.
----------

 ألقى الشهيد سيد قطب هذه الكلمة في أحد اّلحتفاّلت بذكرى الهجرة
ــــــ
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دروس وعبر تضيء الطريق لألمة
تمــر بنــا فــي هــذه اْليــام مناســبة دينيــة عظيمــة ،أّل وهــي الهجـرة النبويــة الشـريفة ،وّل شــك
انها تمثل مرحلة هامة وخطيرة في حياة الدولة اإلسَلمية ،والعقَلء دائمـا مـا يغتنمـون اى

مناســبة ليتوقف ـوا فيهــا علــى أهــم مواقفهــا ودروســها ،وذلــك ْلن هللا لــم يشــرع أو يــأمر بشــي
لينته ــي بإنته ــاء وقت ــه ،فس ــبحانه وتع ــالي يس ــوق إلين ــا اْلم ــور لنق ــف عن ــدها ،ونت ــدبر ف ــي
أسرارها ومعانيها ،ولنستفيد من كل الجوانب العطرة في السيرة النبوية الشريفة ..

محيط  :بدريه طه حسين

وباســترجاع المســلم ْلحــداث الهج ـرة يجــد الكثيــر مــن الــدروس والعبــر التــى تبرزهــا الســيرة
النبوية العطرة .ونحن عند احتفالنا بهذه المناسبة ّ،لنقف عند وقائعها وأحداثها التـي تبـدو

أنهــا قــد اســتهلكت وتكــررت كثيـ ار ،وجميعنــا يعرفهــا عـن ظهــر قلــب ،ولكننــا نســتعرض هنــا
أهم اْلسباب التى دفعت إلى الهجرة النبوية الشريفة ،ودروسها ،وأهم ما يمكن تطبيقـه فـي

حياتنا من أجل رفعة شأن امتنا اإلسَلمية .

أسباب الهجرة الشريفة

ّلشك أن حدثا عظيم مثـل الهجـرة النبويـة حـين يكـون تاريخـا لألمـة أن هنـاك أمـور جسـام

فرضت على النبى صلوات هللا عليه القيام بها  ،فقد جاءت الهجرة لتكون نقطة فارقة في
حيــاة البش ـرية ،لتفــرق بــين الحــق والباطــل  ،وتميــز بــين الخيــر والشــر  ..ولعــل مــن أبــرز

اْلسباب التى ادت لحدوث هجرة النبي من أحب بقاع اْلرض إلى قلبه مكة المكرمة إلى

المدينة المنورة :

-1شدة اّلذى واّلضطهاد الذي كان يتعرض له النبي صلى هللا عليه وسلم.

فقــد أوذي الرســول ايــذاء شــديدا لــم يتعــرض لــه نبــي مــن اّلنبيــاء الســابقين  ..فقــد تمــادى
ايذاء المشـركون لـه لدرجـة ينادونـه بـالمجنون كمـا قـال هللا تعـالى عضـنهم  :وقـالوا يـا أيهـا

الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون .كانوا يقولون عنه انه سـاحر كـذاب  ،كمـا قـال تعـالى
" :وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب" .
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فقــد كــانوا ّل ينظــرون لــه اّل نظـرات كلهــا اســتحقار  ،كمــا قــال ســبحانه  ":وإن يكــاد الــذين
كف ــروا ليزلقون ــك بأبص ــارهم لم ــا س ــمعوا ال ــذكر ويقول ــون إن ــه لمجن ــون"  ،ولع ــل م ــن أكث ــر

درجات اّليذاء التى واجهت الرسول الكريم :هو ما قام به ابا لهب وهو عم النبي  من

تح ـريض لوديــه عتبــة وعتيبــة ان يطلقــا ابنتــي النبــي  رقيــة وام كلثــوم لمــا جــاء بالــدعوة
وكان قد كتب كتابهما فقط .

وتتوالى سلسة ايذاء ابا لهب للرسول الكريم فعندما توفي عبـد هللا وهـو اّلبـن الثـاني للنبـي

 استبشــر ابــو لهــب وقــال لقومــه  :ابشــروا فــان محمــدا قــد صــار ابتـ ار يعنــي لــيس لــه ولــد
يحمل ذكره من بعده  .فنزل قوله تعالى  ":إن شانئك هو اْلبتر" ،فقد حـرض زوجتـه ابـي

لهــب وهــي اخــت ابــي ســفيان علــى ان تحمــل الشــوك وتضــعه فــي طريــق النبــي  وعلــى
بابه  ،ولذلك وصفها القران الكريم بانها حمالة الحطب .

ولعل من اشـد انـواع اّليـذاء التـي تعـرض لهـا النبـي  : الحصـار فـي شـعب ابـي طالـب

ثــَلث ســنوات حتــى اكلـوا اوراق الشــجر فصــارت مخرجــاتهم وفضــَلتهم مثــل الــدواب حتــى

ان ســعد بــن ابــي وقــاص رضــي هللا عنــه وجــد فــي ليلــة جلــدة شــاة فاخــذها فوضــعها علــى

النار حتى تفحمت ثم اكلها وظل عليها ثَلث ليال ّل ياكل شيئا .

ثم تاتي نهاية سلسـة اّليـذاء عنـدما حـاولوا قتـل النبـي  عـدة مـرات  ،ففـي يـوم الخمـيس

 26صفر سنة  14من البعثة اجتمع سبعة من كبار كفـار قـريش فـي دار النـدوة وجـاءهم
الشيطان في صورة شيخ يريد نصحهم ودار نقاق طويـل فقـال احـدهم  :نحرجـه مـن بيننـا

وننفيه من بَلدنا .

فقــال الشــيطان ّ :ل وهللا مــا هــذا لكــم ب ـراي الــم تــروا حســن حديثــه وحــَلوة كَلمــه وهللا لــو
فعلتم ذلك فسينزل على حي من العرب فيتبعوه فيسير بهم اليكم فيقاتلوكم .

فقال ابو البختري  :احبسوه في الحديد واغلقوا عليه الباب حتـى يمـوت  .فقـال الشـيطان :
ّل وهللا  ،لئن حبستموه ليخرجن من وراء الباب .

فقال ابـو جهـل  :ارى ان ناخـذ مـن كـل قبيلـة شـابا جلـدا قويـا فنعطـي كـل فتـى مـنهم سـيفا
صارما فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فـَل يقـدر بنـو عبـد منـاف علـى
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حربكم فيرضوا منا بالدية  .هذا عن السبب اّلول ويعتبر هو السبب الرئيسي مـن اسـباب

الهجرة .

 2قبول أهل المدينة اإلسَلم ودخولهم فيه :

فقــد عــرض الرســول صــلى هللا عليــه وســلم ،فــي موســم الحــج ســنة  11مــن البعثــة ،واثنــاء
خروجــه صــلى عليــه وســلم مــع ابــى بكــر الصــديق وعلــي بــن ابــي طالــب الــى منــى فســمع

اصوات رجال يتكلمون وكانوا ستة نفر مـن شـباب المدينـة وكانـت تسـمى يثـرب  ،فعـرض

النبي  اّلسَلم عليهم فاسلموا  ،وحملوا اّلسَلم الى اهل المدينة حتى لم يبق بيـت مـن
بيوت اّلنصار اّل وفيه ذكر لرسول هللا . 

فــي موســم الحــج ســنة  12جــاء  12رجــَل وبــايعوا النبــي  بيعــة العقبــة اّلولــى  .وارســل
النبي  مصعب بن عمير معهم الى المدينة  .في موسم الحج سنة  13من البعثة جاء
 73رجــَل وام ارتــان وبــايعوا النبــي  بيعــة العقبــة الثانيــة  .وبــذلك اصــبح لَلســَلم قواعــد
وارضية صلبة يستند عليها في المدينة .
دروس وعبر للهجرة

ّل احد ينكر أن لهذا الحـدث العظـيم دروس وعبـر ّلبـد ان يقـف عنـدها كـل مسـلم ،ليـتعلم

منها ويتمعن في النظر اليهـا لتكـون لـه نـو ار ونبرسـا فـي حياتهـا ،وممـا ّلشـك فيـه انـه مـن

الص ــعب ان نحص ــر ع ــدد ال ــدروس الت ــى نس ــتمدها م ــن الهجـ ـرة النبوي ــة الشـ ـريفة ،ولكنن ــا

نعرض هنا اهم هذه العبر حتى تكون لنا نبرسا في حياتنا :

 -1اّلخذ باّلسباب والتوكل على هللا :

ويتضح لنـا هـذا عنـدما وكـل النبـي  علـي بـن ابـى طالـب للنـوم مكانـه ،واصـطحب أبـي
بكر معه؛ حيث لم يهاج ار إلى المدينة مع المسلمين ،فعلي رضي هللا عنه بات في فـراق

النبــي  وأبــو بكــر رضــي هللا عنــه صــحبه فــي الرحلــة .باّلضــافة إلــى اســتعانته "ص"
بعبدهللا بن أريقط الليثي وكان خبي ار مـاه ار بـالطريق .ويتجلـى كـذلك فـي كـتم أسـرار مسـيره
إّل من لهم صلة ماسة ،ومع ذلك فلم يتوسع في إطَلعهم إّل بقدر العمل المنوط بهم.

-2اخَلص العمل هلل الواحد اّلحد:
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ويتجلي هذا الدرس في قوله  حينما هم بالرحيل مـن مكـة "إنـك مـن أحـب بـَلد هللا إلـى

قلبي ،ولوّل أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت" ،وهذا طبيعي فيها نشأ  وترعرع ،وفيها
نــزل عليــه  الــوحي ،ولكــن رغــم ذلــك لــم يســتكين إلــى حبهــا وفضــل حــب هللا عــز وجــل
ورضــاه ودعــا ربــه" اللهــم وقــد أخرجتنــي مــن أحــب البقــاع إلــي فأســكني فــي أحــب البقــاع

إليك" .وهذا درس بليغ.

-3الثقة باهلل في السراء والضراء :

ونرى ذلك حينما خرج  من مكة مكرها فلـم يجـذع ،ولـم يـذل ،ولـم يفقـد ثقتـه بربـه ،ولمـا

نصره هللا سبحانه وتعالى باإلسـَلم وظهـور المسـلمين لـم يـزده زهـوا وغـرو ار ؛ فعيشـته يـوم

أخــرج مــن مكــة كارهــا كعيشــته يــوم دخلهــا فاتحــا ظــاف ار ،وعيشــته يــوم كــان فــي مكــة يَلقــي
اْلذى مــن ســفهاء اْلحــَلم كعيشــته يــوم أطلــت رايتــه الــبَلد العربيــة ،وأطلــت علــى ممالــك
قيصر ناحية تبوك.

 -4اليقين بأن العاقبة للتقوى وللمتقين:

فالذي ينظر في الهجرة بـادت الـرأي يظـن أن الـدعوة إلـى زوال واضـمحَلل .ولكـن الهجـرة

في حقيقتها تعطي درسا واضحا فـي أن العاقبـة للتقـوى وللمتقـين .فـالنبي  يعلـم بسـيرته

المجاهد في سبيل هللا الحق أن يثبت في وجه أشياع الباطل ،وّل يهن فـي دفـاعهم وتقـويم

عــوجهم ،وّل يهولــه أن تقبــل اْليــام علــيهم ،فيشــتد بأســهم ،ويجلب ـوا بخــيلهم ورجــالهم؛ فقــد

يكــون للباطــل جولــة ،وْلشــياعه صــولة ،أمــا العاقبــة فإنمــا هــي للــذين صــبروا والــذين هــم

مصلحون.

 -5ثبات أهل اإليمان في المواقف الحرجة:

ذلك في جواب النبي ْ لبي بكر رضي هللا عنه لما كان في الغـار .وذلـك لمـا قـال أبـو
بكــر :وهللا يــا رســول هللا لــو أن أحــدهم نظــر إلــى موقــع قدمــه ْلبص ـرنا .فأجابــه النبــي 

مطمئنا له { :ما ظنك باثنين هللا ثالثهما }.

فهذا مثل من أمثلة الصدق والثبات ،والثقة باهلل ،واإلتكال عليه عنـد الشـدائد ،واليقـين بـأن

هللا لن يتخلى عنه في تلك الساعات الحرجة ،هذه حال أهل اإليمان ،بخَلف أهل الكـذب
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والنفــاق؛ فهــم ســرعان مــا يتهــاونون عنــد المخــاوف وينهــارون عنــد الشــدائد ،ثــم ّل نجــد لهـم

من دون هللا وليا وّل نصي ار.

 -6أن من حفظ هللا حفظه هللا:

ويؤخذ هذا المعنـى مـن حـال النبـي  لمـا ائتمـر بـه زعمـاء قـريش ليعتقلـوه ،أو يقتلـوه ،أو

يخرجوه ،فأنجاه هللا منهم بعد أن حثا في وجوههم التراب ،وخرج مـن بيـنهم سـليما معـافى.

وهذه سنة ماضية ،فمن حفظ هللا حفظه هللا ،وأعظم ما يحفظ به أن يحفظ في دينه ،وهـذا

الحفــظ شــامل لحفــظ البــدن ،ولــيس بالضــرورة أن يعصــم اإلنســان؛ فــَل يخلــص إليــه البتــة؛
فقد يصاب لترفع درجاته ،وتقال عثراته ،ولكن الشأن كل الشأن في حفظ الدين والدعوة.

-7مَلزمة الصبر في جميع أعمالنا:

قــد كــان هينــا علــى هللا ع ـز وجــل أن يصــرف اْلذى عــن النبــي  جملــة ،ولكنهــا ســنة
اإلب ــتَلء يؤخ ــذ به ــا النب ــي اْلك ــرم؛ ليس ــتبين ص ــبره ،ويعظ ــم عن ــد هللا أجـ ـره ،ول ــيعلم دع ــاة
اإلصـَلح كيــف يقتحمــون الشــدائد ،ويصــبرون علـى مــا يَلقــون مــن اْلذى صــغي ار كــان أم

كبي ار.

 -8أن من ترك شيئا هلل عوضه هللا خي ار منه:

فلما ترك المهاجرون ديارهم ،وأهليهم ،وأموالهم التي هي أحب شيء إليهم ،لما تركوا ذلـك
كله هلل ،أعاضهم هللا بأن فتح عليهم الدنيا ،وملكهم شرقها وغربها.

-9تعظيم لدور المرأة في اّلسَلم :

ويتجلى ذلك من خَلل الدور الذي قامت به عائشة وأختها أسماء رضي هللا عنهما حيـث

كانتا نعم الناصر والمعين في أمـر الهجـرة؛ فلـم يخـذّل أباهمـا أبـا بكـر مـع علمهمـا بخطـر
المغــامرة ،ولــم يفشــيا ســر الرحلــة ْلحــد ،ولــم يتوانيــا فــي تجهيــز الراحلــة تجهيـ از كــامَل ،إلــى

غير ذلك مما قامتا به.

-10تعظيم دور الشباب في نصرة الحق:
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ويتجلــى ذلــك فــي الــدور الــذي قــام بــه علــي بــن أبــي طالــب رضــي هللا عنــه حــين نــام فــي
فراق النبي  ليلة الهجرة .ويتجلى من خَلل ما قام به عبدهللا بن أبي بكـر؛ حيـث كـان

يستمع أخبار قريش ،ويزود بها النبي  وأبا بكر.
 -11حصول اْلخوة وذوبان العصبيات:

ويتجل ــي ذل ــك عن ــدما ق ــام الرســـول الكـ ـريم بالموخ ــاءة ب ــين اّلنصـــار والمه ــاجرين ةايثـ ــار
اّلنصــار تجــاه المهــاجرين والــذي يتجــل ذلــك فــي ان كــان الفــرد مــن اّلنصــار يقــول ّلخيــه

المهاجر ان لي زوجتين اطَلق واحدة وتتزوجها انت .

تطبيقات للهجرة الشريفة

بعد ان تعرفنا على أهم اّلسباب التى ادت الى حدوث الهجرة والدروس التى اثمرت منهـا

يأتى الحديث عن كيفيـة تطبيـق دروسـها فـي تطبيقـات حياتنـا مـن أجـل بنـاء أمـة إسـَلمية
عالية الشأن وتتمثل أهم تطبيقات الهجرة الشريفة في :

 -1العمل على تنمية طاقات الشـباب ودفعهـم الـى اّلمـام واسـتغَلل مابـداخلهم مـن طاقـة
عظيمة تمكنهم من تغيير الوضع الحالي  ،فقد قدم على بن طالب دو ار عظيم في الهجرة

حيــث نــام رضــي هللا عنــه فــي مكــان الرســول الك ـريم ،وهــو يعلــم ان ق ـريش ســتهوى عليــه

ولكنه ّليمانه بعظيم عمله ثبت وتشجع وادى دوره على أحسن وجه.

_2الرفع من شأن المراة وحثها على التقدم ،وعدم اّلقل من شأنها في المجتمع فهي التـى
بامكانها ان تخرج لنا دعائم لبناء امة اسَلمية قويـة ،تعمـل علـى رفـع اريـه اّلسـَلم عاليـة
مرفوعــة ،وّل احــد فينــا يســتنكر الــدور الــذي ادتــه اســماء ينــت ابَبكــر عنــدما صــمدت امــام

قادة قريش وابت ان تفشـي سـر رسـول هللا ،عـَلوة علـى ماقامـت بـه اثنـاء الرحلـة العظيمـة

من حرصها على ان تقدم المؤن للرسول الكريم وتذهب له بالطعام والشراب .

_3اّللتحام والتعاون فيما بينا المسلمين ،والثبات امام اّلزمات ،والحرص الدائم ان يكـون

هدفنا واحد ،نسعى دائمـا مـن اجـل الوصـول اليـه ،وان نتخلـي عـن روح العصـبية التـى قـد
تؤدي بنا الى اّلنقسام ،ومن ثم الى اّلنهزام الذي ّليجنـي ثمـاره اّل نحـن ،وّليخفـى علينـا
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مــا كنــا بــين المهــاجرين واّلنصــار مــن تَلحــم وايثــار وهــم ليس ـوا ابانــا بلــد واحــد ،وانمــا قــد

جمعهم اّلسَلم ليوحد كلمتهم وهدفهم في الحياة اّلوهو بناء دولة اسَلمية عاية الشأن.

_4ان يت ــذكر ش ــبابنا ان الص ــبر دايئم ــا تك ــون نهايت ــه س ــعيدة  ،اّل ان ــه يج ــب ان يك ــون

مص ــحوب بالتوك ــل علـ ـى هللا ،واّلخ ــذ باّلس ــباب ،فعل ــى ش ــبابنا ان يس ــعوا ويجته ــدوا ف ــي
عملهم مع الصبر ،وليعلموا دايئما ان بعد العسر يسر .

_5ان نضع ثقتنا في هللا ،وان نكون على يقين تام بان هللا سـبحانه وتعـالي سـيخرجنا مـن
حالنا هذا ،كما اخرج رسوله الكريم من ظَلم الجاهلية الى نور اّلسَلم

نهايـة يجـب علينـا ونحـن نـتعلم و نتـابع هـذه الـدروس واّلحـداث ان الحـب لرسـول هللا يبــدأ
من اّلتباع واّللتزام بكل ما جاء به الرسول وهذا التوجيه الرباني الواضح في ان حب هللا

عــز وجــل يبــدأ ويتحقــق باتبــاع الرســول الك ـريم والنبــي العظــيم صــلى هللا عليــه والــه وســلم

،فعلينا ان نلتزم بما جاء به الرسول نصره له ،ومن اجل رفع شأن امتنا .
ــــــ

640
This file was downloaded from QuranicThought.com

دروس وعبر مستخلصة من الهجرة النبوية.
هــا هــو ذا عــام هجــري يودعنــا ،وهــي فرصــة ســانحة لنتــدبر معــاني هجـرة النبــي صــلى هللا

نور ُيستضاء به وهدى للسائرين.
عليه وسلم ،ونتخذ منها دروسا وعبر لتكون ا
من معاني الهجرة النبوية الشريفة:

رضي هللا عن عمر بن الخطاب ،فقد كان عبقرًّيا ُملهمـا حـين جعـل الهجـرة مـن مكـة إلـى

المدينة مفتتحا للتأريخ عند المسلمين ،بكـل مـا تعنيـه الهجـرة مـن مغـزى ،حيـث مثلـت نقلـة

ويطارد رجاُلها إلى دولـة ارسـخة ،وحقيقـة كبـرى
هائلة لدعوة اإلسَلم من حال تُحارب فيه ُ
مــن حقــائق العــالمُ ،يقـ ِـدم للبش ـرية نموذجــا غيــر مســبوق لدولـ ِـة الرحمـ ِـة والهدايــة واّلنفتــاح
اإلنساني واستشراف المثل اْلعلى.

ـر عــن إيمــان عميــق بــالفكرِة يســتعلي علــى جـو ِ
اذب اْلرض والعشــيرة
لقــد كانــت الهجـرةُ تعبيـ ا
واْلمـوال ،ينصــهر فيــه الفــرد -وكــل فــرد هــاجر كانــت خلفــه قصــة بطولــة وفــداء -وتتمثلــه
اْلسرةُ المسلمة ،وما نموذج أُسرتي أبـي سـلمة وأبـي بكـر الصـديق منـا ببعيـد ،ويقـوم عليـه
مجتمع إيماني توحد فيه المهاجرون واْلنصار في إيثـار معجـب وتـآل فريـد ..وتجلـت فـي

الهجرة -مع كل ذلك -معـاني التخطـيط الملـزم الـذي ّل يتـرك شـاردة بغيـر نظـر ،والتوكـل

المطلـق علــى هللا تعــالى الــذي ّل يـركن إلــى جهــد مبــذول وتـدبير قــويم ،فــَل حــول وّل قــوة-
ِ
الحقيقة الصحيحة -إّل باهلل وحده.
في
بعض الدروس والعظات:

-1إن المــؤمن إذا كــان واثقــا مــن قوتــه ّل يســتخفي فــي عملــه ،بــل يجــاهر فيــه ،وّل يبــالي
بأعداء دعوته ما دام واثقا من التغلب عليهم ،كما فعل عمر رضي هللا عنه حـين هـاجر،
وفي ذلك دليل أيضا على أن موقف القوة يرهب أعداء هللا ،ويلقي الجزع فـي نفوسـهم ،وّل

شــك أنهــم لــو أرادوا أن يجتمع ـوا علــى قتــل عمــر ّلســتطاعوا ،ولكــن موقــف عمــر الجــريء

ألقــى الرعــب فــي نفــس كــل واحــد مــنهم ،فخشــي إن تعــرض لــه أن تثكلــه أمــه ،وأهــل الشــر
ضنينون [بخَلء] بحياتهم حريصون عليها.
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-2حــين ييــأس المبطلــون مــن إيقــاف دعــوة الحــق واإلصــَلح ،وحــين يفلــت المؤمنــون مــن
أيديهم ويصبحون في منجى من عدوانهم ،يلجئون آخر اْلمر إلـى قتـل الداعيـة المصـلح،

ظنا منهم أنهم إن قتلوه تخلصوا منه ،وقضوا على دعوته ،وهذا هو تفكير اْلشـرار أعـداء

اإلصَلح في كل عصر.

-3إن الجندي الصادق المخلص لدعوة اإلصَلح ،يفدي قائده بحياته ،ففـي سـَلمة القائـد
ســَلمة للــدعوة ،وفــي هَلكــه خــذّلنها ووهنهــا ،فمــا فعلــه علــي رضــي هللا عنــه ليلــة الهجـرة

مـن بياتـه علـى فـراق الرســول  تضـحية بحياتـه فـي ســبيل اإلبقـاء علـى حيـاة رســول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،إذ كان من المحتمل أن تهوي سيوف فتيـان قـريش علـى رأس علـي

رضي هللا عنه انتقاما منهْ ،لنه سهل لرسول هللا  النجاة ،ولكن عليا رضي هللا عنه لم

يبال بذلك ،فحسبه أن يسلم رسول هللا  نبي اْلمة وقائد الدعوة.

-4وفــي إيــداع المشــركين ودائعهــم عنــد رســول هللا  مــع محــاربتهم لــه وتصــميمهم علــى
قتلــه ،دليــل علــى أن أعــداء اإلصــَلح يوقنــون فــي ق ـ اررة نفوســهم باســتقامة الداعيــة وأمانتــه

ونزاهت ــه ،وأن ــه خي ــر م ــنهم س ــيرة ،وأنق ــى سـ ـريرة ،ولك ــن العماي ــة واللجاج ــة والجم ــود عل ــى
العادات والعقائد الضالة ،هو الذي يحملهم على محاربته ،ونصب الكيد له ،والتـآمر علـى

قتله إن استطاعوا إلى ذلك سبيَل.

-5إن تفكير قائد الدعوة ،أو رئيس الدولة ،أو زعيم حركة اإلصـَلح فـي النجـاة مـن تـآمر

المتربصــين والمغتــالين ،وعملــه لنجــاح خطــة النجــاة ليســتأنف حركتــه أشــد قــوة وم ارســا فــي

ميدان آخرّ ،ل يعتبر جبنا وّل ف ار ار من الموت ،وّل ضنا بالتضحية بالنفس والروح.

 -6في موقف عبد هللا بن أبي بكر ما يثبت أثـر الشـباب فـي نجـاح الـدعوات ،فهـم عمـاد
كــل دعــوة إصــَلحية ،وبانــدفاعهم للتضــحية الفــداء ،تتقــدم الــدعوات س ـريعا نحــو النصــر

والغلبة .ونحـن نـرى فـي المـؤمنين السـابقين إلـى اإلسـَلم كلهـم شـبابا ،فرسـول هللا  كـان
عمـره أربعــين ســنة عنــد البعثــة ،وأبــو بكــر رضــي هللا عنــه كــان أصــغر منــه بــثَلث ســنين،
وعمر رضي هللا عنه أصغر منهما ،وعلي رضي هللا عنه أصغر الجميع ،وعثمان رضي

هللا عنه كان أصغر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهكذا كان عبد هللا بـن مسـعود،
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وعبد الرحمن بن عوف ،واْلرقم بن أبي اْلرقم ،وسـعيد بـن زيـد ،وبـَلل بـن ربـاح ،وعمـار

بــن ياســر ،رضــي هللا عــنهم ،وغيــرهم ،كــل ه ـؤّلء كــانوا شــبابا ،حمل ـوا أعبــاء الــدعوة علــى
ك ـواهلهم ،فتحمل ـوا فــي ســبيلها التضــحيات ،واســتعذبوا مــن أجلهــا العــذاب واْللــم والمــوت،

وبه ـؤّلء انتصــر اإلســَلم ،وعلــى جهــودهم وجهــود إخ ـوانهم قامــت دولــة الخلفــاء ال ارشــدين،
وتمت الفتوحات اإلسَلمية الرائعة ،وبفضلهم وصـل إلينـا اإلسـَلم الـذي حررنـا هللا بـه مـن

الجهالة والضَللة والوثنية والكفر والفسوق.

 -7وفي موقف عائشة وأسماء رضـي هللا عنهمـا أثنـاء هجـرة الرسـول  مـا يثبـت حاجـة
الدعوات اإلصَلحية إلى النساء ،فهن أرق عاطفة ،وأكثـر انـدفاعا ،وأسـمح نفسـا ،وأطيـب

قلبا ،والمرأة إذا آمنت بشيء لم تبال بنشره والدعوة إليه بكل صـعوبة ،وعملـت علـى إقنـاع

زوجه ــا وأخوته ــا وأبنائه ــا ب ــه ،ولجه ــاد المـ ـرأة ف ــي س ــبيل اإلس ــَلم ف ــي عه ــد الرس ــول 

صــفحات بيضــاء مش ـرقة ،تؤكــد لنــا اليــوم أن حركــات اإلصــَلح اإلســَلمي ســتظل وئيــدة
الخطأ ،قليلة اْلثـر فـي المجتمـع حتـى تشـترك فيهـا المـرأة ،فتنشـئ جـيَل مـن الفتيـات علـى

اإليمــان والخلــق والعفــة والطهــارة ،هـؤّلء أقــدر علــى نشــر القــيم التــي يحتــاج إليهــا مجتمعنــا

اليوم في أوساط النساء من الرجال ،عدا أنهن سيكن زوجات وأمهات ،وأن الفضل الكبير
في تربية كبار الصحابة ثم التابعين من بعدهم يعود إلى نساء اإلسَلم الَلتي أنشأن هـذه

اْلجيــال علــى أخــَلق اإلســَلم وآدابــه ،وحــب اإلســَلم ورســوله ،فكانــت أكــرم اْلجيــال التــي
عرفها التاريخ في علو الهمة ،واستقامة السيرة ،وصَلح الدين والدنيا.

 -8وفــي عمــى أبصــار المشــركين عــن ر يــة رســول هللا وصــاحبه فــي «غــار ثــور» وهــم
عنده مثل تخشع له القلوب من أمثلة العنايـة اإللهيـة برسـله ودعاتـه وأحبابـه ،فمـا كـان هللا
فــي رحمتــه لعبــاده ليســمح أن يقــع الرســول  فــي قبضــة المشــركين فيقض ـوا عليــه وعلــى

دعوتــه وهــو الــذي أرســله رحمــة للعــالمين ،وكــذلك يعــود هللا عبــاده الــدعاة المخلصــين أن
يلطف بهم في ساعات الشدة ،وينقذهم من المآزق الحرجة ،ويعمي عنهم  -في كثير من

اْلحيان -أبصار المتربصين لهم بالشر والغدر ،وليس في نجاة الرسول وصاحبه بعد أن
ِ
نصـ ُـر
أحــاط بهمــا المشــركون فــي «غــار ثــور» إّل تصــديق قــول هللا تبــارك وتعــالى{ :إنــا لن ُ
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ِ
ِ
ِ
ـوم ْاْل ْش ــه ُاد} [غ ــافر ]51:وق ــول هللا تب ــارك
ُرُس ــلنا وال ــذين آمُنـ ـوا ف ــي اْلحي ــاة ال ــد ْنيا وي ـ ْـوم يُق ـ ُ
وتعالىِ{:إن ّللا ُيد ِاف ُع ع ِن ال ِذين آمُنوا} [الحج.]38:

 -9وفي خوف أبي بكر وهو في الغار من أن ي ارهما المشركون مثل لمـا يجـب أن يكـون

عليــه جنــدي الــدعوة الصــادق مــع قائــده اْلمــين حــين يحــدق بــه الخطــر مــن خــوف وإشــفاق
علــى حياتــه ،فمــا كــان أبــو بكــر عندئــذ بالــذي يخشــى علــى نفســه مــن المــوت ،ولــو كــان
كــذلك ،لمــا ارفــق الرســول  فــي هــذه الهج ـرة الخطي ـرة وهــو يعلــم أن أقــل ج ازئــه القتــل إن

أمســكه المشــركون مــع رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،ولكنــه كــان يخشــى علــى حيــاة
الرسول الكريم ،وعلى مستقبل اإلسَلم إن وقع الرسول  في قبضة المشركين.

 -10وفــي ج ـواب الرســول ْ لبــي بكــر علــى قلقــه « يــا أبــا بكــر ،مــا ظنــك بــاثنين هللا
ثالثهما» مثل من أمثلة الصدق في الثقة باهلل واّلطمئنـان إلـى نصـره ،واّلتكـال عليـه عنـد
الشدائد ،وهو دليل واضح على صدق الرسول  في دعوى النبـوة ،فهـو فـي أشـد المـآزق

حرجا ومع ذلـك تبـدو عليـه أمـارات اّلطمئنـان إلـى أن هللا الـذي بعثـه هـدى ورحمـة للنـاس

لــن يتخلــى عنــه فــي تلــك الســاعات ،فهــل مثــل هــذا اّلطمئنــان يصــدر عــن مــدع للنبــوة،
منتحــل صــفة الرســالة؟ وفــي مثــل هــذه الحــاّلت يبــدو الفــرق واضــحا بــين دعــاة اإلصــَلح

وبــين المــدعين لــه والمنتحلــين ّلســمه ،أولئــك تفــيض قلــوبهم دائمــا وأبــدا بالرضــى عــن هللا،
والثقة بنصره ،وهؤّلء يتهاوون عند المخاوف ،وينهارون عند الشـدائد ،ثـم ّل تجـد لهـم مـن

دون هللا وليا وّل نصيرا.

 -11ويبدو لنـا مـن موقـف سـراقة حـين أدرك الرسـول  وعجـزه عـن الوصـول إليـه دليـل
علــى نبــوة الرســول صــلى هللا عليــه وســلم ،فقــد كانــت ق ـوائم فرســه تســيخ فــي الرمــل وهــي
متجهة صوب الرسـول ،حتـى إذا نـزل عنهـا ووجههـا شـطر مكـة نشـطت مـن كبوتهـا ،فـإذا
أراد أن يعيدها كرة في اتجاه الرسول  عـادت إلـى عجزهـا ِ
وكعهـا [ضـعفها] ،أفتـرى هـذا

يقــع إّل لنبــي مرســل مؤيــد مــن هللا بالنصــر والعــون؟ كــَل ،وهــذا مــا أدركــه س ـراقة ،فنــادى

الرســول باْلمــان ،وأدرك أن للرســول  مــن العنايــة اإللهيــة مــا تعجــز عــن إد اركــه قــوى

البشر ،فرضي أن يخسر الجائزة ويفوز بالوعد.
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 -12وفــي وعــد الرســول  لس ـراقة بس ـواري كســرى معج ـزة أخــرى ،فاإلنســان الــذي يبــدو
هاربا من وجه قومه ّل يؤمل في فتح الفـرس واّلسـتيَلء علـى كنـوز كسـرى ،إّل أن يكـون
نبيا مرسَل ،ولقد تحقق وعد الرسول  له ،وطالب كسرى عمر بـن الخطـاب بإنفـاذ وعـد

الرســول  لــه حــين رأى سـواري كســرى فــي الغنــائم ،فألبســهما عمــر سـراقة علــى مــأل مــن

الصـ ــحابة ،وقـ ــال« :الحمـ ــد هلل الـ ــذي سـ ــلب كسـ ــرى س ـ ـواريه وألبسـ ــهما س ـ ـراقة بـ ــن جعشـ ــم
اْلع اربــي» وهكــذا تت ـوالى المعج ـزات فــي هــذه الهج ـرة واحــدة بعــد أخــرى ليــزداد المؤمنــون
ويستيقن الذين أوتوا الكتاب من المترددين والجاحدين أنه رسول من رب العالمين.

 -13كانت فرحة المـؤمنين مـن سـكان يثـرب مـن أنصـار ومهـاجرين بقـدوم رسـول هللا 

ووص ــوله إل ــيهم س ــالما فرح ــة أخرج ــت النس ــاء م ــن بي ــوتهن ،وحمل ــت الرج ــال عل ــى ت ــرك

أعم ــالهم ،وك ــان موق ــف يه ــود المدين ــة موق ــف المش ــارك ف ــي الفرح ــة ظ ــاهرا ،والمت ــألم م ــن

منافســة الزعامــة الجديــدة باطنــا ،أمــا فرحــة المــؤمنين بلقــاء رســولهم ،فــَل عجــب فيهــا وهــو
الــذي أنقــذهم مــن الظلمــات إلــى النــور بــإذن ربهــم إلــى صـراط العزيــز الحميــد ،وأمــا موقــف
اليهود فَل غرابة فيه وهم الذين عرفوا بـالملق والنفـاق للمجتمـع الـذي فقـدوا السـيطرة عليـه،

وبــالغيظ والحقــد اْلســود ممــن يســلبهم زعــامتهم علــى الشــعوب ،ويحــول بيــنهم وبــين ســلب
أموالها باسم القروض ،وسفك دمائها باسم النصح والمشورة ،وما زال اليهود يحقدون على
كل من يخلص الشعوب من سيطرتهم ،وينتهون من الحقد إلى الدس والمؤامرات ،ثـم إلـى
اّلغتيــال إن اســتطاعوا ،ذلــك ديــدنهم ،وتلــك جبلــتهم ،وقــد فعل ـوا مثــل ذلــك برســول هللا 

بعــد اســتق ارره بالمدينــة ،بــرغم مــا أمضــاه بينــه وبيــنهم علــى التعــاون والتعــايش بســَلم ولكــن
طفأه ــا ّللاُ}
و{كلم ــا أ ْوق ـ ُـدوْا ن ـ ا
ـار ِلْلح ـ ْـر ِب أ ْ
اليه ــود ق ــوم يش ــعلون ن ــار الح ــروب دائم ــا وأب ــداُ ،
[المائدة.]64:

 -14من وقائع الهجرة إلى المدينة تبين لنا أنـه  مـا أقـام بمكـان إّل كـان أول مـا يفعلـه
بنــاء مســجد يجتمــع فيــه المؤمنــون فقــد أقــام مســجد قبــاء حــين أقــام فيهــا أربعــة أيــام ،وبنــى

مسجدا في منتصف الطريق بين قباء والمدينة لما أدركته صَلة الجمعة في بني سالم بن
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عوف في بطـن الـوادي « وادي رانونـاء» .ولمـا وصـل إلـى المدينـة ،كـان أول عمـل عملـه

بناء مسجد فيها.

وهذا يدلنا على أهمية المسجد في اإلسَلم ،وعبادات اإلسَلم كلها تطهير للـنفس ،وتزكيـة

لألخــَلق ،وتقويــة ْلواصــر التعــاون بــين المســلمين ،وصــَلة الجماعــة والجمعــة والعيــدين،
مظهر قوي من مظاهر اجتماع المسلمين ،ووحدة كلمـتهم ،وأهـدافهم ،وتعـاونهم علـى البـر

والتقـ ـوىّ ،ل ج ــرم أن ك ــان للمس ــجد رس ــالة اجتماعي ــة وروحي ــة عظيم ــة الش ــأن ف ــي حي ــاة

المســلمين ،فهــو الــذي يوحــد صــفوفهم ،ويهــذب نفوســهم ،ويــوقظ قلــوبهم وعقــولهم ،ويحــل

مشاكلهم ،وتظهر فيه قوتهم وتماسكهم.

ولقــد أثبــت تــاريخ المســجد فــي اإلســَلم أن منــه انطلقــت جحافــل الجيــوق اإلســَلمية لغمــر

اْلرض بهدايــة هللا ،ومنــه انبعثــت أشــعة النــور والهدايــة للمســلمين وغيــرهم ،وفيــه ترعرعــت
بــذور الحضــارة اإلســَلمية ونمــت ،وهــل كــان أبــو بكــر ،وعمــر ،وعثمــان ،وعلــي ،وخالــد،

وســعد ،وأبــو عبيــدة وأمثــالهم مــن عظمــاء التــاريخ اإلســَلمي إّل تَلمــذة المدرســة المحمديــة

التي كان مقرها المسجد النبوي.

وميزة أخرى للمسجد في اإلسَلم أنه تنبعث منه في كل أسبوع كلمة الحق مدوية مجلجلـة

علــى لســان خطيبــه ،فــي إنكــار منكــر أو أمــر بمعــروف ،أو دعــوة إلــى خيــر أو إيقــاظ مــن

غفلة ،أو دعوة إلى تجمع ،أو احتجاج على ظالم ،أو تحذير لطاغية.

 -15ف ــي مؤخ ــاة الرس ــول ب ــين المه ــاجرين واْلنص ــار أق ــوى مظه ــر م ــن مظ ــاهر عدال ــة
اإلسـ ــَلم اإلنسـ ــانية اْلخَلقيـ ــة البنـ ــاءة ،فالمهـ ــاجرون قـ ــوم ترك ـ ـوا فـ ــي سـ ــبيل هللا أم ـ ـوالهم

وأراضيهم ،فجاءوا المدينة ّل يملكون من حطام الدنيا شيئا ،واْلنصار قوم أغنياء بـزرعهم

وأموالهم وصناعتهم ،فليحمل اْلل أخاه ،وليقتسم معه سراء الحيـاة وضـراءها ،ولينزلـه فـي
بيته مادام فيـه متسـع لهمـا ،وليعطـه نصـف مالـه مـا دام غنيـا عنـه ،مـوف ار لـه ،فأيـة عدالـة

اجتماعية في الدنيا تعدل هذه اْلخوة؟.

إن الـ ــذين ينكـ ــرون أن يكـ ــون اإلسـ ــَلم عدالـ ــة اجتماعيـ ــة ،قـ ــوم ّل يريـ ــدون أن يبهـ ــر نـ ــور
اإلسَلم أبصار الناس ويستولي على قلوبهم ،أو قوم جامدون يكرهون كـل لفـظ جديـد ولـو
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أحبـه النـاس وكـان فــي اإلسـَلم مدلولـه ،وإّل فكيـف تنكــر العدالـة اّلجتماعيـة فـي اإلســَلم
وفي تاريخه هذه المؤاخاة الفذة في التاريخ ،وهي التي عقـدها صـاحب الشـريعة محمـد 

بنفسه ،وطبقها بإشرافه ،وأقام على أساسها أول مجتمع ينشؤه ،وأول دولة يبنيها؟
سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم..

 -16وفي الكتاب الذي عقد فيه الرسول اْلخوة بين المهـاجرين واْلنصـار ،والتعـاون بـين
المسلمين وغيرهم جملة من اْلدلة التي ّل ترد على أن أساس الدولة اإلسَلمية قائم علـى

العدالة اّلجتماعية ،وأن أساس العَلئـق بـين المسـلمين وغيـرهم هـو السـلم مـا سـالموا ،وأن
مبــدأ الحــق والعــدل والتعــاون علــى البــر والتقــوى والعمــل لخيــر النــاس ،ودفــع أذى اْلش ـرار

عــن المجتمــع ،هــو أبــرز الشــعارات التــي تنــادي بهــا دولــة اإلســَلم ،وبــذلك تكــون الدولــة
اإلســَلمية أينمــا قامــت ،وفــي أي عصــر نشــأت قائمــة علــى أقــوم المبــادت وأعــدلها ،وهــي

تنطبق اليوم على أكرم المبـادت التـي تقـوم عليهـا الـدول ،وتعـيش فـي ظلهـا الشـعوب ،وإن

العمــل فــي عص ـرنا هــذا إلقامــة دولــة فــي مجتمعنــا اإلســَلمي تركــز قواعــدها علــى مبــادت
اإلسَلم عمل يتفق مع تطور الفكر اإلنساني في مفهوم الدولـة ،عـدا أنـه يحقـق للمسـلمين

بناء مجتمع من أقوى المجتمعات وأكملها وأسعدها وأرقاها.

وأيا مـا كـان فـإن مـن مصـلحة كـل مسـلم أن تبنـى الدولـة علـى أسـاس اإلسـَلم ،وفـي تـرك

ذلك خرابنا ودمارنا ،واإلسَلم ّل يؤذي غير المسلمين في الـوطن اإلسـَلمي ،وّل يضـطهد

عقائدهم ،وّل ينتقص من حقوقهم ،ففيم الخوف من إلزام الدول في البَلد اإلسَلمية بتنفيذ
شرائع اإلسَلم ،وإقامة أحكامه وهي كلها عـدل وحـق وقـوة وإخـاء وتكافـل اجتمـاعي شـامل

علــى أســاس مــن اإلخــاء والحــب والتعــاون الك ـريم؟ إننــا لــن نخلــص مــن اّلســتعمار ،إّل

بالمناداة باإلسَلم ،وفي سبيل ذلك فليعمل العاملون {ول ْو أن أ ْهل اْلُقرى آمُنوْا واتقوْا لفت ْحنا
ِ ِ
ِ
ِ
علـ ْـي ِهم بركــات ِمــن الســماء واْل ْر ِ
ض} [اْلعـراف{ ]96 :وأن هــذا صــراطي ُم ْســتقيما فــاتب ُعوهُ
وّل تتِب ُعـوْا السـُـبل فتفــرق ِب ُكـ ْـم عـن سـِب ِيل ِه} [اْلنعــام{ ]153 :ومــن يت ِ
ـق ّللا ي ْجعــل لـ ُـه م ْخرجــا
ـث ّل ي ْحت ِســب ومــن يتوكـ ْـل علــى ّللاِ فهــو حسـ ُـب ُه ِإن ّللا بـ ِـال ُغ أمـ ِِ
ـره قـ ْـد جعــل
وي ْرُزْقـ ُه ِمـ ْـن ح ْيـ ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
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ـق ّللا ي ْجعــل لـ ُـه ِمـ ْـن أمـ ِِ
ّللاُ ِل ُكـ ِـل شــيء قـ ْـد ار }[الطــَلق{ ]2 :ومــن يتـ ِ
ـره ُي ْســرا}[الطَلق]4 :
ْ
ْ
{ومن يت ِق ّللا ُيك ِف ْرع ْن ُه سِيئ ِات ِه وُي ْع ِظ ْم ل ُه أ ْجرا}[الطَلق.]5 :
ــــــ
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بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية 1426
نشرت في ( ) 2005-02-10

ـتوعب دروس الهجـ ـرة
فه ــَل جعلن ــا م ــن هجرتن ــا ف ــي س ــبيل هللا منطلق ــا لمرحل ــة جدي ــدة ،تس ـ ُ
اْلولى ِ
ونبذل ُقصارى جهدنا لألخـذ باْلسـباب الماديـة
نخلص النية هلل عز وجل،
وعبرها،
ُ
ُ

والمعنوية ،مقتدين بسيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،في اإلعداد والتخطيط واستفراغ

الوسع ،وبذل الطاقـة والجهـد ،مـع صـدق التوكـل علـى هللا عـز وجـل ،صـابرين ،محتسـبين

ويصيبنا من شدة وبَلء عند هللا عز وجل ،واثقين بنصره،
ما أصابنا
ُ
منالم ارقـ ــب العـ ــام لإلخ ـ ـوان المسـ ــلمين فـ ــي سـ ــورية ،إلـ ــى إخوتـ ــه وأخواتـ ــه أبنـ ــاء الجماعـ ــة
وأنصارها وأصدقائها ..داخل البلد الحبيب وخارجه.

السَلم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وكل

عام وأنتم بخيـر ،وأسـأل هللا عـز وجـل أن يعيـد علينـا ذكـرى الهجـرة النبويـة ،وقـد فـرج عـن
أمتنا همومها ،وأذهب عنها أحزانها ،وأعادها سيرتها اْلولى ،سيرة العز والمجد والفخـار..

إنه سميع مجيب.

أمــا بعــد أيهــا اإلخــوة اْلحبــة واْلخـوات :فــإني أحمــد هللا إلــيكم ،وأصــلي وأســلم علــى ســيدنا
وق ــدوتنا محم ــد وعل ــى آل ــه وأص ــحابه ،وأوص ــيكم ونفس ــي بتق ــوى هللا ع ــز وج ــل ف ــي الس ــر
خير الزاد ،كما أذكـركم ونفسـي بمـا تواصـينا عليـه فـي الرسـائل السـابقة ،مـن
والعلن ،فإنها ُ
مجاهــدة الــنفس لَلرتقــاء بالمســتوى الروحــي ،وتعميــق الوحــدة القلبيــة بــين اإلخــوة ،والتحقــق

بأرك ــان البيع ــة ،والقي ــام بواج ــب ال ــدعوة إل ــى هللا ع ــز وج ــل بالحكم ــة والموعظ ــة الحس ــنة،
والتع ـ ــاون والتكاف ـ ــل ف ـ ــي مواجه ـ ــة التح ـ ــديات المالي ـ ــة ،والعم ـ ــل الج ـ ــاد ال ـ ــد وب للنه ـ ــوض

بجماعتنا ،والقيام بواجباتنا تجاه وطننا وأمتنا..

أيها اإلخوة اْلحبة واْلخوات :إن سـيرة المصـطفى صـلى هللا عليـه وسـلم ،مدرسـة للـدعاة،
فـاهلل عـز وجــل يقـول" :لقـد كــان لكـم فـي رسـول هللا أسـوة حسـنة لمــن كـان يرجـو هللا واليــوم
اآلخر وذكر هللا كثي ار" ،ويقول أيضا" :قل إن كنتم تحبون هللا فـاتبعوني يحبـبكم هللا ويغفـر
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لكــم ذنــوبكم ،وهللا غفــور رحــيم" .ولقــد كــان أصــحاب رســول هللا  يتدارســون ســيرته ،كمــا

ـق العملــي للق ـرآن،
يتدارســون الســورة مــن القـرآن ،ذلــك أن هــذه الســيرة الشـريفة ،هــي التطبيـ ُ
التجسيد الحي لرسالة اإلسَلم ،ولقد أخبرت السيدة عائشـة رضـي هللا عنهـا عنـدما ُس ِـئل ْت
و
ُ
عن ُخُلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقالت" :كان خلُقه القرآن".
أيها اإلخوة اْلحبة واْلخوات:
إن ذكــرى هج ـرة الرســول صــلى هللا عليــه وســلم ،مناســبة عظيمــة ،حــري بنــا أن نســتوعب
دروسها ونحن نعيش مرحلة الهجرة ونواجه تحدياتها ،وما أكثر دروس الهجرة ،وما أعظـم

أذكر منها على سبيل المثال ّل الحصر:
العبر المستخلصة منها!ُ .
 - 1الصبر على الشدة والبَلء في سبيل

هللا :فلق ــد ّلق ــى س ــيدنا محم ــد  وأص ــحابه ف ــي مك ــة المكرم ــة ،م ــن الش ــدة واْلذى وه ــم

يبلغــون دعــوة هللا ،مــا يصــعب علــى البشــر احتماُلــه ،ممــا اضــطر الرســول  للتوجــه إلــى
ِ
(المطعــم بــن عــدي) ،كمــا اضــطر
الطــائف ّللتمــاس النصـرة ،ثــم عــاد إلــى مكــة فــي جـوار

أصــحابه للهجـرة إلــى الحبشــة أوّل ،ثــم إلــى المدينــة بعــد ذلــك ،ثــم أ ُِذن للرســول  بــالهجرة

إلى المدينة.

ثم إن الهجرة نفسها نوع من اّلبتَلء ،فاهلل عز

وجل يقول" :ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم مـا فعلـوه إّل قليـل
منهم "..والرسول  يخاطب مكـة فيقـول" :وهللا إنـك ْلحـب بـَلد هللا إلـي ،ولـوّل أن أهل ِـك

أخرجوني ما خرجت".

لقد كان في صبر

رســول هللا  وأصــحابه ،علــى مــا ّل قـ ْـوه مــن اْلذى فــي مكــة ،ثــم فــي اضــطرارهم إلــى
الهجـرة إلــى الحبشــة والمدينــة ،دروســا رائعــة مــا أحوجنــا إلــى اســتيعابها ونحــن فــي هجرتنــا،

لتكون هذه الهجرة مرحلة جديدة من مراحل العمل في سبيل هللا والدعوة إليه ،بدّل مـن أن
تكــون مــدعاة لإلحبــاط واليــأس ،ش ـريطة أن نستحضــر دائمــا اإلخــَلص هلل عــز وجــل فــي

ـال بالنيــات ،وإنمــا
هــذه الهجـرة ،متــذكرين قــول الرســول صــلى هللا عليــه وســلم" :إنمــا اْلعمـ ُ
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لكــل امــرت مــا نــوى ،فمــن كانــت هجرتُــه إلــى هللا ورســوله ،فهجرتُــه إلــى هللا ورســوله ،ومــن
كانت هجرتُه لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ،فهجرتُه إلى ما هاجر إليه".
 - 2اإلعداد الجيد والتخطيط المحكم واْلخذ

باْلســباب :إن مــن يق ـ أر قصــة هج ـرة النبــي  مــع صــاحبه الصــديق ،لينبهـ ُـر مــن حســن
اإلعداد وإحكام الخطة ،واْلخذ بجميع اْلسباب المادية التي يمكـن أن يهتـدي إليهـا العقـل

البشري ،كل ذلك مع أن الرسول  مؤيد بالوحي ،وأن هللا عز وجل قـادر علـى أن ينقلـه
ـتعرض
يع لألمــة ،والمثـ ُـل للــدعاة .ولنسـ ْ
وأصــحابه إلــى المدينــة دون أي عنــاء ،ولكنــه التشـر ُ
معا بعض مظاهر هذا اإلعداد وذلك التخطيط:

إعداد الراحلتين ،وتعهدهما بالرعاية أربعة أشهر ،ثم تجهيزهما على أحسن وجه.
ُ
استئجار خبير بالطرق وهـو علـى الشـرك (عبـد هللا
اّلستعان ُة بأهل الخبرة واّلختصاص ،و
ُ
بن أُرْي ِقط) .
أسماء بنت أبي بكـر تحمـل إليهمـا الطعـام كـل مسـاء،
التزود بالمال والطعام ،حيث كانت
ُ
ـامر بــن فهيـرة يأتيهمــا بــاللبن فــي الليــل ،وكــان أبــو بكــر الصــديق قــد احتمــل معــه
وكــان عـ ُ
ماله كله (ستة آّلف درهم) .
ـان أم ــر الهجـ ـرة ،والتموي ـ ِـه عل ــى اْلع ــداء ،وتحس ـ ِ
ط اْلمن ــي المتمث ــل ف ــي كتم ـ ِ
ـس
اّلحتي ــا ُ

أخبــارهم ،فلــم يعلـ ْـم بــأمر الهج ـرة إّل المجموع ـ ُة الصــغيرةُ التــي كــان لهــا دور فــي التنفيــذ،
وبقي علي كرم هللا وجهه لينام في فراق رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ،ويـدثر بلحافـه،
كذلك فقـد كـان التوجـه إلـى الجنـوب باتجـاه الـيمن ،بـدّل مـن الوجهـة الحقيقيـة إلـى الشـمال

ص في الغار ثَلثة أيام ،ريثما يخف الطلب ويهدأ البحث ،وكـذلك
باتجاه المدينة ،ثم الترب ُ
إعفاء آثار اْلقدام حتى ّل يستدل المشركون على الجهة والمكان..
ُ

 - 3التوكل على هللا والثقة المطلقة به

بعد اْلخذ باْلسباب :فالقلـب ّل ينبغـي أن يتعلـق باْلسـباب الماديـة ،بـل يبقـى متعلقـا بـاهلل

عز وجل وحده ،مسب ِب اْلسباب ،الق ِ
ـوت كـل شـيء.
ـادر علـى كـل شـيء ،والـذي بيـده ملك ُ
ولنستمع إلى هذا الحوار المعبر:
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يــا رســول هللا! .لــو نظــر أحـ ُـدهم إلــى مــوطئ قدمــه ْلبصــرنا!" – ".يــا أبــا بكــر! .مــا ظنــك
باثنين هللا ثالثهما؟".
ثقة باهلل مطلقة ،وتوكل على هللا حق  ،مع حسن اإلعـداد والتخطـيط واْلخـذ باْلسـباب..

ظ والتسديد ،ثمرة عاجلة لذلك كله.
فكانت العناي ُة اإللهية ،وكان الحف ُ
 - 4محبة الصديق للرسول صلى هللا عليه

لنستمع إلى أبي بكـر رضـي
نلمسها في رحلة الهجرة بأروع صورها،
ْ
وسلم وافتدا ه بنفسهُ :
هللا عنه وهو يقول" :وهللا ّل تدخْله (الغار) حتى أدخله قبلك ،فإن كان بـه شـيء أصـابني

دونك "..وعندما بقي ثقبان في الغار لم يتمك ْن من سدهما ألقمهما رجليـه ،ثـم نـام الرسـول
ِ
ِ
ـرك مخافــة أن ينتبــه الرســول  مــن
 فــي ح ْجـره ،فُلــدغ أبــو بكــر فــي رجلــه ،لكنــه لــم يتحـ ْ

دموعه على وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..
نومه ،حتى سقطت
ُ
يق رضــي هللا عنــه يمشــي ســاعة بـين يــدي الرســول
وفــي الطريــق إلــى المدينــة ،كــان الصــد ُ

الرسول صلى هللا عليه وسـلم ،وسـأله
صلى هللا عليه وسلم ،وساعة خلفه ،ففطن إلى ذلك
ُ
أذكر الرفد فأمشي بين يـديك" ،فقـال
أذكر الطلب فأمشي خلفك ،و ُ
فأجاب" :يا رسول هللا!ُ .
الرسول صلى هللا عليه وسلم" :يا أبا بكـر! .لـو كـان شـيء ْلحببـت أن يكـون بـك دونـي؟"
ُ
ِ
لت فإنما أنا رجل واحد ،وإن ُقِتلت أنت هلكت اْلمة!".
قال" :نعم ،إن ُقت ُ
 - 5دور المرأة المسلمة والشباب:
ِ
ـت أبــي بكــر ،وعائشـ ُة رضــي هللا عنهمــا ،لتؤكـ ُـد
ـماء بنـ ُ
إن المهمــات التــي كانــت تؤديهــا أسـ ُ
أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة في العمل اإلسَلمي إلى جانب الرجل .كمـا أن
المهمــة التــي كــان يؤديهــا عبـ ُـد هللا بــن أبــي بكــر ،مــن تســقط أخبــار قـريش فــي مكــة نهــا ار،
ونقلهــا إلــى الرســول  وصــاحبه فــي المســاء ،لتؤكـ ُـد دور الشــباب ،وأهميــة اّلســتفادة مــن
طاقاتهم الفاعلة.

 - 6اْلخوة بين المهاجرين واْلنصار:

هــذه اْلخــوة التــي ضـربت أروع اْلمثلــة فــي المحبــة والبــذل واإليثــار ،جــدير أن تكــون مــثَل
ُيحتذى لألخوة الحقيقية في هللا.
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أيها اإلخوة اْلحبة واْلخوات:

لقد كانت هجرةُ الرسول  وأصحابه إلى المدينة المنورة ،بداية لمرحلـة جديـدة ،انتصـرت
فيه ــا دع ــوة هللا ،بع ــد مرحل ــة قاس ــية م ــن المعان ــاة والص ــبر عل ــى ال ــبَلء ،واْلخ ــذ بجمي ــع
اْلسباب الممكنة ،وحسن اإلعداد والتخطيط ،والتوكـل علـى هللا عـز وجـل ،والثقـة المطلقـة
ب ــه ،والتف ــاني بمحب ــة الرس ــول ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم ،والتأس ــي ب ــه ،واّلس ــتفادة م ــن ك ــل

الطاقــات ،واْلخــوة الحقيقيــة التــي ربطــت بــين قلــوب أصــحاب رســول هللا صــلى هللا عليــه
وسلم ،فضربوا فيها أروع اْلمثلة.

ـتوعب دروس الهجـ ـرة
فهــَل جعلن ــا م ــن هجرتن ــا ف ــي س ــبيل هللا منطلق ــا لمرحل ــة جدي ــدة ،تس ـ ُ
اْلولى ِ
ونبذل ُقصارى جهدنا لألخـذ باْلسـباب الماديـة
نخلص النية هلل عز وجل،
وعبرها،
ُ
ُ

والمعنوية ،مقتدين بسيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،في اإلعداد والتخطيط واستفراغ

الوسع ،وبذل الطاقـة والجهـد ،مـع صـدق التوكـل علـى هللا عـز وجـل ،صـابرين ،محتسـبين

ـيبنا مــن شــدة وبــَلء عنــد هللا عــز وجــل ،واثقــين بنص ـره ،مؤكــدين محبتنــا
مــا أصــابنا ويصـ ُ
لرســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،بحســن اتباعــه ،واّلقتــداء بــه ،والعمــل بهديــه ،مســتفيدين
من طاقات إخواننا وأخواتنا ،متحققـين بمقتضـيات أخوتنـا ،ووحـدة قلوبنـا ،واجتمـاع كلمتنـا،

متمثلين في ذلك كله قول هللا عز وجل" :الذين استجابوا هلل والرسـول مـن بعـد مـا أصـابهم

ـاس :إن النـاس قـد جمعـوا
القرح ،للذين أحسنوا مـنهم واتقـوا أجـر عظـيم ،الـذين قـال لهـم الن ُ
لك ــم فاخش ــوهم ،فـ ـزادهم إيمان ــا ،وق ــالوا :حس ــبنا هللا ونع ــم الوكي ــل ،ف ــانقلبوا بنعم ــة م ــن هللا
وفضل ،لم يمسسهم سوء ،واتبعوا رضوان هللا ،وهللا ذو فضـل عظـيم .إنمـا ذلكـم الشـيطان

يخوف أولياءه ،فَل تخافوهم وخافو ِن إن كنتم مؤمني"ن.

ـتودعكم هللا أيهـا اْلحبـة ،وكـل عـام وأنـتم بخيـر.
وإلى أن نلتقي ثانية في رسـالة قادمـة ،أس ُ
والسَلم عليكم ورحمة هللا وبركاته .وهللا أكبر وهلل الحمد.

اْلول من محرم الحرام  1426الموافق للعاشر من شباط 2005
أخوكم  :أبو أنس

ذكرى الهجرة النبوية
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... المصطفى سنكي.ذ
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قيمة الهجرة النبوية:
كانــت الهج ـرة النبويــة مــن مكــة إلــى الهج ـرة حــدثا محوريــا فــي تــاريخ الــدعوة اإلســَلمية،
وستبقى كذلك لما تحمله من دّلّلت في حياة المسلمين أفرادا وجماعة.

لقد فتحت الهجـرة -أسـتغفر هللا تعـالى -بـل فـتح الحـق سـبحانه بهـا آفاقـا واسـعة ومسـتقبَل
رحبــا لدعوتــه لمــا انســدت الســبل والطــرق بـرفض قـريش اّلســتجابة واّلنخـراط فــي مشــروع

اإلسَلم ،وفي هذا تنبيه للمسلمين اليـوم الـذين يتقاعسـون ويتـرددون فـي نصـرة دينـه فيـأتي

سبحانه بمن يحبب لهم اإليمان وينصر بهـم دعوتـه" :يـا أيهـا الـذين آمنـوا مـن يرتـدد مـنكم

عــن دينــه فســوف يــأتي هللا بقــوم يحــبهم ويحبونــه أذلــة علــى المــومنين أع ـزة علــى الكــافرين
يجاهدون في سبيل هللا وّل يخافون لومة ّلئم ،ذلك فضـل هللا يؤتيـه مـن يشـاء ،وهللا واسـع

عليم" (المائدة.)56 :

لقد جاءت الهجرة النبوية مألى بالعبر والدروس للعاملين في حقل الدعوة سواء في مجال
التخطيط واْلخـذ باْلسـباب والمنـاورة ،أو علـى مسـتوى توزيـع المهـام وإشـراك كـل مـن يفيـد

في إنجاح المشروع ،أو سواء على مستوى توظيف اإلمكانيـات المتاحـة ،أو علـى مسـتوى
اّلستعانة بذوي المـروءات والكفـاءات ،ومـع هـذا وقبلـه وأثنـاءه اليقـين فـي نصـر هللا تعـالى

لدعوته وحسن الظـن بـه فـي أحـرج الظـروف وأخطرهـا ...هـذه وغيرهـا الفوائـد والعبـر التـي

تحملها الهجرة والتـي يمكـن أن تفيـد المسـلمين اليـوم أفـرادا وجماعـة ،سـلوكا إلـى هللا تعـالى
ونشـ ار لــدعوة اإلســَلم وتــدافعا مــع قــوى الباطــل التــي ّل تقــل مكـ ار عمــا كــان عليــه العــدوان

القرشي ظاه ار ووراءه التآمر اليهودي باطنا.

دّلّلت الهجرة:

ولكن ما هي دّلّلت الهجرة في حياة كل مسلم؟ وكيف تكون الهجرة بهذه الدّلّلت باعثا

على العمل اجتهادا في طاعة هللا تعالى؟

الهجرة باقية مستمرة ّل تنقطع حتى قيام الساعة ،كما حديث مسلم وأبي داود يقول صـلى

هللا علي ــه وس ــلمّ" :ل تنقط ــع الهجـ ـرة حت ــى تنقط ــع التوب ــة ،وّل تنقط ــع التوب ــة حت ــى تطل ــع
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الشمس من مغربها" .الهجرة قلب لدولة عـادات الـنفس؛ الهجـرة إذن سـلوك مسـتمر متجـدد
في حياة المسـلم ،وفـرار إلـى هللا تعـالى بالمسـارعة والتسـابق إلـى الخيـر وكـل عمـل صـالح
يجلب مرضاته سبحانه؛ الهجرة هروب مما يغضبه وينـزل مقتـه" ،والمهـاجر مـن هجـر مـا

نهى هللا عنه" كما في حديث البخاري.

المهــاجر مــن وفــق -بتوفيــق منــه ســبحانه -لهجــر عاداتــه وتــرك مألوفاتــه مــأكَل ومش ـربا
وملبس ــا وقـ ـوّل وس ــلوكا بني ــة التق ــرب إلي ــه ع ــز س ــلطانه ،وط ــوع نفس ــه لتح ــب مح ــاب هللا

ورســوله ،حتــى يكــون ه ـواه تبعــا لمــا جــاء بــه رســول هللا  كمــا فــي الحــديث ،وخــرج مــن

سلطان شهواته:

 .1المهــاجر مــن هجــر لــذة النــوم وتجــافى جنبــه عــن وثيرالفـراق ودفئــه لمــا ســمع -أو قبــل
أن يسمع بسويعة -نداء الفَلح" :الصَلة خير من النوم".

 .2المهــاجر مــن هجــر اإلس ـراف فــي اْلكــل والشــرب ليبقــى نشــيط القلــب قبــل البــدن علــى
الطاعة وعمل الخيرلما بلغه الزجر النبوي" :حسبك لقيمات يقمن صلبك".

 .3المهـاجر مــن هجــر الغفلــة والغــافلين وانــتظم فــي ســلك الـراجين وجهــه ســبحانه لمــا وقــع
في سمع قلبـه نـداء رب العـالمين يـأمره أن يصـبر نفسـه مـع الـذاكرين هللا بالغـدو والعشـي،

وينهــاه عــن صــحبة المنفــرط أمــرهم المشــتت شــملهم فــي ســورة الكهــف" :واصــبر نفســك مــع
الــذين يــدعون ربهــم بالغــداة والعشــي يريــدون وجهــه ،وّل تعــد عينــاك عــنهم تريــد زينــة الحيــاة
الدنيا ،وّل تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا" (.)28

 .4المهــاجر مــن هجــر النفــاق وأهلــه ،لمــا دعــاه ربــه ليكــون مــع الصــادقين ويحــبهم ويعمــل

عملهــم اســتجابة ْلم ـره تعــالى فــي ســورة التوبــة" :يــا أيهــا الــذين آمن ـوا اتق ـوا هللا وكون ـوا مــع
الصادقين" (.)120

 .5المهاجر من هجر سيء اْلخَلق وفظاظة الطبع وغلظة القلب في التعامل مع الزوج
واْلوّلد والجيـران والنــاس أجمعــين لمــا علــم أن المــؤمن ينــال بحســن الخلــق عظــيم درجــات
اآلخرة كما أخبر بذلك الصادق اْلمين" :إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات اآلخرة

وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة" (الطبراني).
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 .6المهاجر من هجر الدنيا وإغراءها وتحرر من تأثيرهـا ،وابتغـى بهـا وجـه هللا تعـالى لمـا

قـ أر التقريــع القرآنــي فــي ســورة لقمــان يــذم الــدنيا وغوايتهــا ،ويحــذر مــن فتنتهــا" :فــَل تغ ـرنكم

الحياة الدنيا ،وّل يغرنكم باهلل الغرور")32(.

 .7المهاجر من هجر عادة الكسل وأرقـه واقـع جهـل المسـلمين لـدينهم وقـرآنهم فعقـد العـزم
على حفظ كَلم ربه وتعليمه لغيره ،لما سمع ثناء النبي صـلى هللا عليـه وسـلم":خيركم مـن

تعلم القرآن وعلمه"(.رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم).

 .8المهــاجر مــن هجــر البطالــة وشــمر علــى س ـاعده يعمــل ويعلــم النــاس أســباب الكســب
الحــَلل صــونا لمــاء وجــه المــؤمن وع ـزة اْلمــة لمــا بلغــه حــب هللا تعــالى للعامــل كمــا فــي
الح ـ ــديث ع ـ ــن اب ـ ــن عم ـ ــر رض ـ ــي هللا عنهم ـ ــا أن النب ـ ــي  ق ـ ــال" :إن هللا يح ـ ــب العب ـ ــد

المحترف"( .رواه الطبراني والبيهقي).

 .9المهــاجر مــن تهمــم بحــال المســلمين وواقــع القصــعة تتــداعى علــيهم اْلمــم للنيــل مــن
كبريائهم قبل ثرواتهم المادية فسار فيهم بالحسنى والكلمة الطيبة تأليفـا للقلـوب وجمعـا لمـا

انفــرط مــن عقــد اْلمــة ،وانبــرى يرفــع يــده فــي جــوف الليــل وفــي كــل ســجود يرفــع شــكوى

المسلمين إلى الباري جل وعَل ليكشف الغمة ويقرب الشقة وينصر دينه وعباده ،حتـى ّل
يرد عليه انتسابه للمسلمين ْلنه لم يهتم بـأمرهم ،وفـي الحـديث" :مـن أصـبح ّل يهـتم بـأمر

المسلمين فليس منهم".

 .10المهــاجرمن أخلــص القصــد واكتســب الخب ـرة والمهــارة التــي تؤهــل المســلمين لمســتقبل

التمكــين فــي اْلرض أخــذا باْلســباب التــي أمــروا بهــا فــي ســورة اْلنفــال" :وأع ـدوا لهــم مــا
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو هللا وعدوكم)61(".

هذه بعض منارات حقيقة هجرتنا هلل ولرسوله في زماننا ،بها نسلك طريق السـابقين عسـى

أن ننـتظم فـي سـربهم ونكـون ممـن اتـبعهم بإحسـان ،يقـول تبـارك وتعـالى فـي سـورة التوبــة:

"والس ــابقون اْلول ــون م ــن المه ــاجرين واْلنص ــاروالذين اتبع ــوهم بإحس ــان رض ــي هللا ع ــنهم

ورض ـ ـوا عنـ ــه ،وأعـ ــد لهـ ــم جنـ ــات تجـ ــري تحتهـ ــا اْلنهارخالـ ــدين فيهـ ــا أبـ ــدا ،ذلـ ــك الفـ ــوز

العظيم"( ،)101بشرط واحد هو تصحيح النية وإخَلص القصد كما في الحديث المفتـاح:
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"إنمـا اْلعمـال بالنيـات وإنمـا لكـل امـريء مــا نـوى "..فلنحـرص علـى أن تكـون الهجـرة إلــى

هللا تعالى ّل لدنيا نصيبها وكل ما دونه سبحانه فهو دنيا
ــــــــــــ
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ذكرى الهجرة
أنور تجلى في فؤادك مزه ار ؟ أم الروح تسمو في عَلء تنو ار

و هل هذه اْلطياف مرت بناظري شعاعا مضيئا ؟ أم تُراها تذكرا؟
تذكرت فجر النور هجرة أحمد فهاج لدي الشوق نبعا تفج ار
فصرت أناجي مهبط الوحي هائما وطيف الرسول شمته ِ
متنو ار

أغار حراء كيف أرقى إلى الذ ار ؟ أم اْلنور الميمون يدنو تحدرا؟
أغار حراء قد شهدت رسالة كضوء صباح عاد أبلج ني ار

فصارت رمال (الَلت) تغلي حمية وذا (هبل)  ،في النور قد صار ُمنك ار
منضر
ا
وقد ع ِمد اْلصنام للنور في الضحى أرادوا له وأدا طريا
تعالوا لظهر الغار والغار ممسك بأنفاسه الحرى وقد كان كب ار

فهذا هو الصديق تهمي شؤونه عليك رسول هللا لهفان أن تُترى
وإني لفرد .أنت أمة دعوة سلمت وأضحى كوكب الحق مزه ار
وضاقت قريش فالزمان معتب فنادت ببطحاء الحطيم تجب ار
متنمر
ِا
أّل من يهادينا برأس محمد ؟ فكل كمي قد غدا

وكان بتلك البيد سيف ( سراقة) يضيء الضياء يمنح الموت أحم ار
اكتمن فإني أريد النوق فردا ُمنك ار
ويهمس في أذن الزمان :أّل
ْ
أرود الفيافي سوف أقريه حده ظفرت فذاك الركب يمشي تعذ ار
وهذا جوادي في العتاق مقدم كان به بركان ط ْود تفج ار
بعرف كنسج الدرع ضاف محجل أغر تراهُ تحسب الليل مسف ار

مضمر
ا
وقد بز دهم الخيل ْأيدا بمتنه كما بز شقر الجرد سبقا
هبوب كعاصفة الزئير إذا عدا سبوح كومض البرق ّلح مع السري
كريمة من أبغي بسيفي قطافها فهيا جوادي كي أنال وأظف ار

وعاد الفؤاد الصخر نبعا وروضة به الشوك أضحى هدب زهر تنو ار
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مبصر
ا
ويمشي الوجود في ركاب محمد على مهل خطوا وئيدا

وهاجرت في اْلمَلك تسمو إلى السنا وفوق الوجود قد سموت منو ار
ولما تهادى الركب تلقاء " طيبة " فقلب وجودي ظل يهمي تأث ار
رسول طريد أن حباهم نفوسهم تسامى بهم حبا فأجلوه ُمجب ار
دعوت فلم تيأس يقينك راسخ وعلمتنا أن الرسالة في الذ ار

وعلمتنا أن الظَلم إذا طغى فإن له من ومضة الحق مزج ار

وحطمت أصنام الرجال مؤز ار وحطمت أصنام الحجارة في الورى
وحررت في (اإلنسان) جوهر ذاته نشرت سَلما فالوجود تنو ار

وقد أدرك (اإلنسان) معنى وجوده وليل الدياجي عاد ْلّلء مقم ار
نور صفاته عفوت كريما حين عدت مظف ار
يندي الندى البسام ُ
ِ
بروضه ونبع بفياض المحبة قد جرى
ظَلل مندة وأيك

بيداء ُتلتظى فكل دعي قام يهذي مخد ار
ومن حول هذا الروض ُ
يق " تزعم السلم ِ
الحق ِ
ضلة وخترك في " اْلحزاب " كان مسع ار
أيا ابن " ُ
اْلحفاد تُصلي بسمهم شعوب صحت فالليل ولى وأدب ار
ومن خلفك
ُ
فوجههم في النور يبدو مزو ار
أصنام هذا الشرق زال قناعهم
ُ
و ُ
وإني بإحيائي لهجرة أحمد أليس على اْلصنام أن تتكسرا؟
ــــــــــــ
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رجال الهجرة النبوية

تمهيد

السيرة لغة هي الطريقة والهيـأة المعتـادة التـي يكـون عليهـا اإلنسـان وغيـره ،والسـيرة النبويـة

مــأخوذة مــن الســيرة بمعنــى الطريقــة ،وهــي تبحــث فــي حيــاة الرســول  منــذ مولــده حتــى
انتقاله إلى الرفيق اْلعلى ،وفي حياة صحابته الكـرام الـذين ضـحوا فـي سـبيل إعـَلء كلمـة

هللا في اْلرض ،وتبحث أيضا في الظروف اّلجتماعية والسياسية التي انتشـر فيهـا الـدين
اإلسَلمي ،الذي ابتدأ بكلمة "اقرأ" في غار حراء ،إلى أن دانت الجزيـرة العربيـة بـه ودخـل

الناس في دين هللا أفواجا.

فعنــدما نــدرس الســيرة النبويــة المطهـرة ،نكــون بصــدد د ارســة ســيرة خيــر نبــي اصــطفاه هللا ،

وندرس سيرة خير أمة أخرجـت للنـاس ،ونـدرس سـيرة خيـر رسـالة أنزلـت للنـاس ،ود ارسـتها
قبــل كــل شــيء عبــادة :يقــول تعــالى( :لقــد كــان لكــم فــي رســول هللا أســوة حســنة لمــن كــان
يرجـ ــو هللا واليـ ــوم اآلخـ ــر وذكـ ــر هللا كثي ـ ـرا) " اْلح ـ ـزاب  ، "21فاْلمـ ــة اإلسـ ــَلمية مـ ــأمورة

باّلقتـداء برسـول هللا صـلى هللا عليـه وســلم ،ولـن تـتمكن مـن التأسـي بــه مـا لـم تفقـه ســيرته

وتدرسها وتتعرف عليها.

وقــد اختــرت فــي بحثــي هــذا المتواضــع موضــوع الهجـرة النبويــة ورجاّلتهــا لمــا لهــذا الحــدث
العظــيم مــن أهميــة فــي التــاريخ اإلســَلمي ،حيــث ســأحاول ذكــر اْلحــداث الرئيســية التــي

ســجلها هــذا الحــدث العظــيم ،مــع التركيــز علــى ســير بعــض الرجــال الــذين أعط ـوا الــدليل
والبرهـ ــان علـ ــى صـ ــدق نص ـ ـرتهم لرســـول هللا صـ ــلى هللا عليـــه وسـ ــلم ،عب ـ ـرة لن ــا وْلجيالنـ ــا

المســتقبلية ،عســى أن تتــيقظ هممنــا وتنبعــث عزائمنــا متأســية بحيــاة ه ـؤّلء الرجــال ،الــذين

جاه ــدوا ب ــأموالهم وأنفس ــهم .وهللا نس ــأل أن يجعلن ــا عل ــى نهجه ــم الق ــويم ،وأن يحشـ ـرنا ف ــي
زمرتهم غدا يوم لقاء هللا سبحانه وتعالى.

الهجرة النبوية

روى اإلمام أحمـد عـن جـابر رضـي هللا عنـه قـال :مكـث رسـول هللا  بمكـة عشـر سـنين

يتبــع النــاس فــي منــازلهم يقــول" :مــن يــؤويني ،مــن ينص ـرني؟ حتــى أبلــغ رســالة ربــي ،ولــه
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الجنة" فلم يجد أحـدا يؤويـه وّل ينصـره ...حتـى إن الرجـل ليخـرج مـن الـيمن أو مـن مضـر
فيأتيــه قومــه ،وذو رحمــه فيقولــون لــه :احــذر غــَلم قـريش ّل يفتنــك ،ويمضــي بــين رجــالهم

وهم يشيرون إليه باْلصابع ،حتى بعثنا هللا إليه من يثرب فآويناه وصدقناه .فيخرج الرجل

منـا فيـؤمن بــه ويقـر ه القـرآن ،فينقلــب إلـى أهلـه فيســلمون بإسـَلمه ،حتـى لــم تبـق مــن دور
اْلنصــار إّل وفيهــا رهــط مــن المســلمين يظهــرون اإلســَلم ،ثــم ائتمــروا جميعــا فقلنــا :حتــى

متــى نتــرك رســول هللا  يطــوف ويطــرد فــي جبــال مكــة ويخــاف؟ فرحــل إليــه منــا ســبعون

رجــَلن حتــى قــدموا عليــه الموســم ،فواعــدناه العقبــة ،فاجتمعنــا عنــدها مــن رجــل أو رجلــين

حتــى توافينــا ،فقلنــا يــا رســول هللا ،عــَلم نبايعــك قــال" :تبــايعوني علــى الســمع والطاعــة فــي
النشاط والكسل ،والنفقـة فـي اليسـر والعسـر ،وعلـى اْلمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر،

وأن تقولـوا فــي هللا ّل تخــافون فــي هللا لومــة ّلئــم وعلــى أن تنصــروني فتمنعــوني إذا قــدمت

عليكم ،مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة" ،فقمنـا إليـه فبايعنـاه ،وأخـذ
بيــده أســعد بــن ز اررة وهــو مــن أصــغرهم فقــال" :رويــدا يــا أهــل يثــرب ،فإنــا لــم نضــرب إليــه
أكباد اإلبل ،إّل ونحن نعلم أنه لرسول هللا ،وان إخراجه اليـوم منـا وأن العـرب كافـة ،وقتـل

خيــاركم ،وأن تعضــكم الســيوف ،فإم ـا أنــتم قــوم تصــبرون علــى ذلــك فخــذوه ،وأجــركم علــى
هللا ،وإمــا أنــتم قــوم تخــافون مــن أنفســكم خيفــة فــذروه ،فبينـوا ذلــك فهــو أعــذر لكــم عنــد هللا،

قــالوا :أمــط عن ــا ي ــا أســعد ،فــ هللا ّل ن ــدع ه ــذه البيعــة ،وّل نســلبها أبــدا ،قــال فقمنــا إلي ــه،

فبايعناه ،وأخذ علينا وشرط ،ويعطينا على ذلك الجنة".

من خَلل هذه الرواية ،يتضح أن الدعوة بمكـة وصـلت إلـى الطريـق المسـدود ،فقـد أصـبح

المس ــلمون يتعرض ــون إل ــى ك ــل أنـ ـواع الع ــذاب و الحص ــار واّلض ــطهاد النفس ــي والب ــدني،

خصوصا بعد وفاة خديجة رضي هللا عنهـا ،وأبـي طالـب عـم النبـي  الـذي كانـت تهابـه

ق ـ ـريش .فأخـ ــذ يعـ ــرض  نفسـ ــه علـ ــى القبائـ ــل ،إلـ ــى أن اسـ ــتجاب أهـ ــل يثـ ــرب ،وأبـ ــدوا

استعدادهم لنصرته في السراء والضراء.
رجاّلت الهجرة النبوية
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الرجــل هنــا بــالمفهوم القرآنــي ،يــدخل فيــه الــذكر واْلنثــى ،إذا تحققــت فــيهم الصــفات التــي
أرادها هللا لهم" :رجال ّل تلهيهم تجارة وّل بيع عـن ذكـر هللا وإقـام الصـَلة" ،وذكرتهـا اآليـة
هنا بالجمع كناية على أن الهجرة ساهم فيهـا كثيـر مـن المسـلمين ،مـنهم مـن دونـتهم كتـب

السيرة  ،ومنهم من لم يذكروا.

 -1أبو بكر الصديق رضي هللا علنه:

كان هذا الصحابي الجليل من الذين سبقوا في إعَلن إسَلمهم ،وكان ّل يفارق رسـول هللا

عليه وسلم ،وكان رضي هللا عنه يصدقه في كل ما يقـول دون تـردد ،وقـد ُوضـع فـي كفـة
واْلمة في كفة فرجح بهـا ،نـال هـذا كلـه بالتصـديق المطلـق لسـيدنا محمـد صـلى هللا عليـه

وسلم.

أراد هــذا الصــحابي الجليــل أن يهــاجر ،فجــاء يســتأذن النبــي  فــي ذلــك ،فقــال رســول هللا

عليـه وســلم" :علــى رســلك فــإني أرجــو أن يــؤذن لـي" فقــال أبــو بكــر :وهــل ترجــو ذلــك بــأبي
أنت؟ قال" :نعم" فحـبس رسـول هللا  ليصـحبه ،وعلـف راحلتـين كانتـا عنـده أربعـة أشـهر

.لقــد اختــاره  أن يكــون رفيقــه فــي هجرتــه ،واختيــاره هــذا دليــل علــى مكانتــه وحبــه للنبــي
صلى هللا عليه وسلم.

قال ابن شهاب :قال عروة :قالت عائشة :فبينما نحن يوما جلـوس فـي بيـت أبـي بكـر فـي

نحــر الظهي ـرة ،قــال قائــل ْلبــي بكــر :هــذا رســول هللا  متقنعــا فــي ســاعة لــم يكــن يأتينــا
فيهــا ،فقــال أبــو بكــر :فــدى لــه أبــي وأمــي ،وهللا مــا جــاء بــه هــذه الســاعة إّل أمــر .قالــت:
فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،واستأذن فأذن له ،فدخل فقال النبي ْ لبي بكر:

"أخــرج مــن عنــدك" فقــال أبــو بكــر :إنمــا هــم أهلــك بــأبي أنــت يــا رســول هللا ،قــال" :فــإني قــد

أذن لــي فــي الخــروج" .قــال أبــو بكــر :الصــحبة بــأبي أنــت يــا رســول هللا؟ قــال رســول هللا
صــلى هللا عليــه وســلم" :نعــم" .قــال أبــو بكــر :فخــذ بــأبي أنــت يــا رســول هللا إحــدى راحلتــي

هاتين ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :بالثمن".

كان بيـت أبـي بكـر رضـي هللا عنـه بيـت الـدعوة والجهـاد فـي سـبيل هللا ،منـه بـدأت الهجـرة
وانطلق اإلعداد لها .وكـَلم سـيدنا أبـي بكـر مـع نبينـا محمـد  كلـه فـداء وتعظـيم لرسـول
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هللا .وخرجا من بيت أبي بكر خفيـة ،وذهبـا إلـى غـار ثـور حيـث اختبـآ مـن أن تلحـق بهـم

قريش فتدركهما فتغتال دعوة هللا.

وعــن أنــس بــن مالــك رضــي هللا عنــه أن أبــا بكــر الصــديق حــدثهم قــال :نظــرت إلــى أقــدام
المشـركين فــوق ر وســنا ونحــن فـي الغــار ،فقلــت :يــا رسـول هللا ،لــو أن أحــدهم نظــر تحــت

قدميه أبصرنا فقال" :يا أبا بكر ما ظنك باثنين هللا ثالثهما".

 -2عبد هللا بن أبي بكر:

هــذا الصــحابي كــان لــه دور كبيــر ودقيــق فــي نجــاح هجـرة النبــي  مــن مكــة إلــى يثــرب،

فقــد كــان يقضــي يومــه فــي مكــة يخــالط قريشــا ويســتمع إلــى مــا يقولــه أعــداء الــدعوة ومــا
يعتزمون القيام به قصد القضـاء علـى نبـي هللا الكـريم ،وكـان ينقـل هـذه اْلخبـار إلـى غـار

ثور حيث كان يختبئ النبي  مع أبى بكر الصديق رضـي هللا عنـه وكـان يبيـت معهـم،
وحتى ّل يعرف أثره الذي يخلفـه فـي الطريـق عنـدما كـان ينتقـل مـن مكـة إلـى الغـار ،كـان

يمر وراءه عامر بن فهيرة ليتلف أثر قدميه حتى ّل تصل إليه قريش.

 -3علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه:

لقد ضحى بنفسه هذا الصحابي الجليل ليلة كان يأتمر الشيطان مع قريش في دار النـدوة
 ،حيــث قــرروا أن يض ـربوه ض ـربة واحــدة فيتفــرق دمــه بــين القبائــل ويتخلصــون مــن "دعــوة

محمــد" .فــأطلع هللا نبيــه  علــى ذلــك ،فخــرج هــو وأبــو بكــر علــى غــار فــي الجبــل ،ونــام
علــي علــى فـراق النبــي صــلى هللا عليــه وســلم ،وبــاتوا يحرســونه يحســبونه أنــه النبــي صــلى
هللا عليه وسلم ،فلما أصبحوا ،قـام علـي لصـَلة الصـبح ،بـادروا إليـه فـإذا هـم بعلـي ،فقـالوا

أين صاحبك؟ قالّ :ل أدري فاقتصوا أثره.

بات وهـو يـدرك أن مصـيره فـي خطـر .إّل أن قـوة اإليمـان جعلتـه ينـام مطمئنـا ،ليقـوم فـي

الصباح برد ودائع قريش التي كانوا يضعونها عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 -4أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنها:
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جــاء فــي صــحيح البخــاري  ،مناقــب اْلنصــار ،بــاب هجـرة النبــي  أن أســماء رضــي هللا

عنهــا قالــت :صــنعت ســفرة للنبــي  وأبــي بكــر حــين أرادا المدينــة ،فقلــت ْلبــي :مــا أجــد
شيئا أربطه إّل نطاقي ،قال :فشقيه ،ففعلت ،فسميت ذات النطاقين.

وعـن أسـماء رضـي هللا عنهـا قالـت :لمـا خـرج رسـول هللا  وخـرج أبـو بكـر معـه ،احتمــل
أبو بكر معـه مالـه كلـه خمسـة آّلف درهـم أو سـتة آّلف درهـم ،فـانطلق بهـا معـه .قالـت:

فدخل علينا جدي أبـو قحافـة وقـد ذهـب بصـره ،فقـال :إنـي وهللا ْلراه قـد فجعكـم بمالـه مـع
نفسه .قلت كَل يا أبت ،قد ترك لنا خي ار كثيرا ،قالت :فأخذت أحجا ار فجعلتها في كوة في
البيت كان أبي يجعل فيها ماله ،تم جعلت عليها ثوبا ،ثم أخذت يده ،فقلت يا أبت ،ضـع

يــدك علــى هــذا المــال ،قالــت :فوضــع يــده عليــه ،فقــال ّل بــأس ،إن كــان تــرك لكــم هــذا لقــد
أحسن ،وفي هذا لكم بَلغ .قالتّ :ل وهللا ما ترك لنا شيئا ،ولكـن أردت أن أسـكن الشـيخ

بذلك.

هؤّلء الرجال كان لهم فضل كبير في انتقال الـدعوة مـن مكـة إلـى يثـرب حيـث سـيقيم 

إلــى جانــب كــل مــن اْلنصــار والمهــاجرين دولــة إســَلمية تكــون منطلقــا لنشــر اإلســَلم إلــى

كل بقاع العالم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وحزبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الـدين.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

المراجع:

 -القرآن الكريم.

 -صحيح البخاري.

 مسند اإلمام أحمد. -مجمع الزوائد.

ــــــ
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شرعية األعمال الفدائية
ليست الشجاعة التي سبق وأن تحدثنا عنها في الدرس السابق  :كَلما نظريا .
بل هي واقع عملي  ،يتحلى به  ،ويشرف باكتسابه أصحاب الدعوات .
ولهذه الشجاعة من الصور  :الكثير والكثير .

ومن أعلى هذه الصـور وأشـرفها  :اْلعمـال الفدائيـة  ،التـي تتطلبهـا الـدعوات  ،وتقتضـيها

الضرورات  ،ويأذن بها الشارع  ،ويعد بالثواب عليها .

وبيان ذلك :

أنــه لــو لــم يكــن هنــاك ســبيل لحمايــة  :الــدين  ،أو العــرض  ،أو النســل  ،أو المــال  ،أو
الدفاع عن ذلك  ،إّل بافتدائه بذات النفس  :كان ذلك عمَل مشروعا .

وهذا ما فعل بعضه سيدنا علي بن أبي طالب رضي هللا عنه  ،حينما بات ليلته راقدا في
فـ ـراق الرســول  ، وه ــو يعلــم يقين ــا _ أو يغلــب عل ــى ظن ــه ظن ــا راجح ــا _ أنه ــم س ــوف
يقتلونه  ،اعتقادا منهم أنهم يقتلون محمدا صلى هللا عليه وسلم

ّل يشك أحد في أن عليا كـان يعلـم بـالظروف التـي تمـر بهـا الـدعوة  ،وبالشـر الـذي يبيتـه

الكفار للنبي  بصفة عامة .

كمــا أنــه ّل يشــك أحــد فــي أنــه كــان يعلــم أنهــم ســوف يهجمــون عليــه هجمــة رجــل واحــد ،
فيقتلونه  ،إما بسبب غرابة التصرف وهو نومه _ على غير العادة _ في فراق النبي 

 ،وإما انتقاما منه  ،لما فعل .

ومع ذلك  :نام في هذا المكان الخطير  ،وفي هذه الظروف العصيبة  ،وبين يـدي هـؤّلء

اْلعداء اْلشداء ! ! . .

نام  . .ليفتدي الرسول عليه الصَلة والسَلم بنفسه ! ! . .
نام  . .ليفتدي هذه الدعوة بروحه ! ! . .

نام  . .ليقدم القدوة لشباب اإلسَلم في البطولة  ،والشجاعة والفدائية .
نعم  . .نام بإقرار النبي  وموافقته  ،بل بطلبه  منه ذلك .
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نام  . .ليصير الفداء شرعيا .

ول ــذا ّ . .ل مج ــال ْلح ــد ف ــي إنك ــار ش ــرعية اْلعم ــال الفدائي ــة  ،لل ــدفاع ع ــن ال ــنفس أو
حمايتهــا  ،للــدفاع عــن الــدين أو حمايتــه  ،للــدفاع عــن العــرض أو حمايتــه  ،للــدفاع عــن
اْلهل أو حمايتهم  ،للدفاع عن المال أو حمايته  ،للدفاع عن اْلوطان أو حمايتها .

وهؤّلء الفدائيون _ على هذا النحو _ شهداء إن قتلوا في هذه الحالة .

يقــول علي ــه الصــَلة والســَلم  " :فيمــا رواه اإلمــام أحمــد ف ــي مســنده _ عــن عبــد هللا ب ــن
عمرو بن العاص " ما من مسلم يظلم بمظلمة  ،فيقاتل فيقتل  :إّل قتل شهيدا " "87

وّل ينبغــي أن يقــال ع ــن ه ـؤّلء الف ــدائيين  :إنهــم انتح ــاريون  . .فهــذا تحري ــف للكل ـم ع ــن
مواضعه  ،وتزييف على العقول  ،وفرق كبير بين اْلعمال الفدائية التي تكـون لإلحيـاء ،

أي إحي ــاء الــنفس عن ــد هللا تعــالى بحفاظه ــا عل ــى ال ــدين أو الع ــرض  ،أو غي ــر ذلــك مم ــا

ناض ــلت م ــن أجل ــه  ،ودفع ــت روحه ــا ثمن ــا إلبقائ ــه وإحيائ ــه  ،مرض ــاة هلل تع ــالى  ،وب ــين

اْلعمــال اّلنتحاريــة التــي تكــون تخلصــا مــن الحيــاة  ،وإهَلكــا لــنفس خلقهــا هللا تعــالى دون

موافقة لشرعه  ،وإذن منه سبحانه .

ومــن هنــا ّ :ل ينبغــي الســكوت علــى حــق يســتلب  ،أو علــى عــرض يغتصــب  ،أو أرض
تحتــل  ،أو ديــن تنتهــك حرماتــه  .بــل ّلبــد مــن الــدفاع عــن كــل ذلــك  ،بــل _ مــن البــدء _

حماية كل ذلك .

وقد افترض هللا على عباده المؤمنين هـذا  ،بمـا يحقـق الغـرض  ،ويـؤدي إلـى النجـاح فيـه
 ،ولو كان باْلعمال الفدائية التي تهلك فيها النفس  ،وتضيع فيها الروح .

( إن هللا اش ــترى م ــن الم ــؤمنين أنفس ــهم وأمـ ـوالهم ب ــأن له ــم الجن ــة يق ــاتلون ف ــي س ــبيل هللا

فيقتلــون ويقتلــون وعــدا عليــه حقــا فــي التــوراة واإلنجيــل والق ـرآن ومــن أوفــى بعهــده مــن هللا
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) "" 88

( يــا أيهــا الــذين آمنـوا هــل أدلكــم علــى تجــارة تنجــيكم مــن عــذاب ألــيم تؤمنــون بــاهلل ورســوله

وتجاهدون في سبيل هللا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) "" 89
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وقــد امتثــل النبــي  لهــذا اْلمــر  ،وقــدم القــدوة الحســنة الشــجاعة الفدائيــة بنفســه  ،ف ــي
حضوره الغزوات  ،وجهاده فيها  ،وهو يعلم يقينا أن الكفار يقصـدونه قصـدا  ،وّل يريـدون

سواه .

كما إمتثل على رضى هللا عنه  ،لهذا اْلمر اإللهي  ،التكليفـى  ،التشـريفى  ،النبـوي  ،لـه

 ،بهذا العمل الفدائي ليلة خروج النبي  من بيته للهجرة .

وه ــو درس م ــن دروس الهجـ ـرة النبوي ــة  :يج ــب أن يك ــون م ــاثَل ف ــي اْلذه ــان  ،لم ــن أراد

حماية الدين واْلوطان .

شعر أبي أحمد بن جحش في هجرة بني أسد

وقال أبو أحمد بن جحش بن رئاب ،وهو يـذكر هجـرة بنـي أسـد بـن خزيمـة مـن قومـه إلـى

هللا تعالى وإلى رسوله  وإيعابهم في ذلك حين دعوا إلى الهجرة :

ومروتها باهلل برت يمينها

ولو حلفت بين الصفا أم أحمد

بمكة حتى عاد غثا سمينها

لنحن اْللى كنا بها ثم لم نزل

وما إن غدت غنم وخف قطينها

بها خيمت غنم بن دودان وابتنت

ودين رسول هللا بالحق دينها

إلى هللا تغدو بين مثنى وواحد

وقال أبو أحمد بن جحش أيضا :

بذمة من أخشى بغيب وأرهب

لما رأتني أم أحمد غاديا

تقول فإما كنت ّل بد فاعَل

فيمم بنا البلدان ولتنأ يثرب

وما يشإ الرحمن فالعبد يركب

فقلت لها  :بل يثرب اليوم وجهنا

إلى هللا يوما وجهه ّل يخيب

إلى هللا وجهي والرسول ومن يقم

وناصحة تبكي بدمع وتندب

فكم قد تركنا من حميم مناصح

ونحن نرى أن الرغائب نطلب

ترى أن وت ار نأينا عن بَلدنا

دعوت بني غنم لحقن دمائهم

وللحق لما ّلح للناس ملحب

وكنا وأصحابا لنا فارقوا الهدى

أعانوا علينا بالسَلح وأجلبوا

أجابوا بحمد هللا لما دعاهم

إلى الحق داع والنجاح فأوعبوا
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كفوجين أما منهما فموفق
طغوا وتمنوا كذبة وأزلهم

على الحق مهدي ،وفوج معذب

عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا

ورعنا إلى قول النبي محمد

فطاب وّلة الحق منا وطيبوا

فأي ابن أخت بعدنا يأمننكم

وأية صهر بعد صهري ترقب

نمت بأرحام إليهم قريبة

ستعلم يوما أينا إذ تزايلوا

وّل قرب باْلرحام إذ ّل نقرب

وزيل أمر الناس للحق أصوب

قال ابن هشام  :قوله "ولتنأ يثرب" ،وقوله "إذ ّل نقرب" ،عن غير ابن إسحاق.

قــال ابــن هشــام  :يريــد بقولــه "إذ" إذا ،كقــول هللا عــز وجــل (إذ الظــالمون موقوفــون عنــد
ربهم) قال أبو النجم العجلي :

ثم جزاه هللا عنا إذ جزى

ضرورة البحث عن البيئة الصالحة للدعوة

جنات عدن في العَللي والعل

على الداعية الذي يجد البيئة غير صالحة لدعوته  ،والجـو لـيس مناسـبا لهـا  ،واْلفـراد ّل

يتقبلونها  :أن يبحث _ بشرط صَلحيته هـو _ عـن بيئـة أخـرى لهـذه الـدعوة  ،وجـو آخـر

لهــا  ،وأنــاس يتقبلونهــا  ،مســتعينا بــاهلل  ،معتمــدا عليــه  ،ممتــثَل لقولــه تعــالى ( ادع إلــى
سبيل ربك بالحكمـة والموعظـة الحسـنة وجـادلهم بـالتي هـي أحسـن ) " " 34دون أن يكـف

عن نشر دعوته  ،وإقناع اآلخرين بهـا  ،وتحبيـبهم فـي التعـرض لفضـل هللا ورضـوانه عـن

طريقها  ،وكذلك دون أن ييأس من النجاح في ذلك  ،أو من نتيجة دعوته  ،خاصـة وأنـه
ّل يعــرف بيقــين  . .أيــن البيئــة الصــالحة لدعوتــه ؟ وّل متــى يكــون الجــو مناســبا لهــا ؟ وّل

مــن هــم اْلفـراد الــذين سيشــرح هللا صــدورهم لقبولهــا ؟ حتــى يخصـهم _ فــي هــذه الحالــة _

بدعوته  ،ويتفرغ لهم دون غيـرهم  ،ويحـبس نفسـه علـيهم ؛ رجـاء النجـاح معهـم  ،واإلفـادة

بهم ولهم .

حيث إن مرد اْلمر في ذلك كله _ كما هو في غيره _ هلل تعالى  ،أوّل وأخ ار .

ولو كان اْلمر على غير ذلـك  :لمـا بحـث النبـي  لهـذه الـدعوة عـن بيئـات أخـرى غيـر

مجتمــع مكــة  ،الــذي كــان يتطلــع لهدايتــه  ،ويتشــوق إليمانــه  ،ويتحســر لكف ـره وعنــاده (
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فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لـم يؤمنـوا بهـذا الحـديث أسـفا )"  " 35فـي الوقـت الـذي

كانوا فيه يقولون لبعضهم البعض ( ّل تسمعوا لهذا القرآن ألغو فيه لعلكم تغلبـون ) " 36

"

وذلك يتمثل في :

أمـره  لصــحابته الكـرام بــالهجرة إلــى الحبشــة ؛ بحثــا عــن مجتمــع لهــذه الــدعوة غيــر هــذا
المجتمع .

في ذهابه  بنفسه إلى الطائف بحثا عن مجتمع لهذه الدعوة غير هذا المجتمع .
وهكذا كان يفعل  في الظروف والمناسبات .

وثالثا  :مع اْلفراد والقبائل الـذين كـان يعـرض علـيهم دعوتـه دون كلـل أو ملـل أو يـأس ،
حتــى اســتجاب هللا لدعائــه الــذي قــال فيــه ( رب أدخلنــي مــدخل صــدق وأخرجنــي مخــرج

صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصي ار ) " " 37

وكان هذا المجتمع  :هو مجتمع المدينة  ،بجوه  ،وظروفه  ،وأفراده  ،وجماعاتـه  ،والـذي

كان بعد طول بحث وعناء .

وحتى نستفيد مـن هـذا الـدرس  :علينـا _ نحـن المسـلمين _ أن نكـون جـادين نشـيطين فـي

نشــر اإلســَلم ومبادئــه بكــل الوســائل الممكنــة  _ ،وهــي كثيـرة ومتنوعــة _ وبكــل اللغــات ،
وفي كل البيئات  ،وعلى كـل اْلفـراد مـن بـاب عـرض مبـاهج هـذا الـدين وروائعـه ووسـائله

فــي إنقــاذ العــالم  ،مــن الظلــم والضــياع والـدمار  ،الــذي يســير فيــه وإليــه  ،ولــيس مــن بــاب
ال ــدفاع عن ــه فق ــط  ،واّلكتف ــاء ب ــرد الش ــبهات الت ــي تص ــنع ض ــده ص ــنعا  ،وت ــزرع زرع ــا ،

لينشــغل الــدعاة بهــا  ،وينصــرف النــاس عنــه بســببها  ،وتظــل مبــاد ه مطمــورة  ،وتعاليمــه

مهجورة .

وينبغي  :أن ّل يقعدنا عن ذلـك  ،مـا يقـال  :مـن أن الفسـاد قـد عـم  ،واتسـع الخـرق علـى

الراقع  ،و ( ظهر الفساد في البحر) "  " 38ولن تجدي محاولتنا في الدعوة واإلصَلح .

إذ لو كان اْلمر كذلك _ وهو لـيس كـذلك _ لمـا كانـت الـدعوة إلبـراء الذمـة وإنقـاذ الـنفس

في قوله تعالى ( وإذ قالت أمة منهم لـم تعظـون قومـا هللا مهلكهـم أو معـذبهم عـذابا شـديدا
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قــالوا معــذرة إلــى ربكــم ولعلهــم يتقــون

فلمــا نس ـوا مــا ذكــروا بــه أنجينــا الــذين ينهــون عــن

السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ) " 39

وأيضا  . .فإن الداعية ّل يدري متى هداية هللا ؟ وّل لمن تكون ؟ كـل مـا عليـه  :أن يبلـغ

 ،وأن ينش ــر  ،وأن يك ــون ق ــدوة ص ــالحة بأقوال ــه وأفعال ــه  ،وأم ــا مس ــألة الهداي ــة ومكانه ــا
وأشخاصها  . .فليدع ذلك هلل سبحانه وتعالى ( إنك ّل تهدي من أحببت ولكـن هللا يهـدي

من يشاء ) " " 48

وللعلــم  . .ليســت قلــوب النــاس كلهــم قاســية كالحجــارة  ،ولكــن تحتــاج  -فقــط -إلــى مــن

يعــرف مفاتيحهــا  ،وإذا فتحــت هــذه القلــوب  ،ومســت شــغافها أن ـوار الــدعوة  :ســرعان مــا

تتحــول منقلبــة علــى جهلهــا وجاهليتهــا  ،وعلــى معصــيتها وعصــيانها  ،وفاعلــة فــي بيئتهــا
ومحيطها  ،ليصبح ذلك خي ار لها  ،ولمجتمعها  ،وللدعوة .

كما أن كثي ار من أهل الباطل وأنصاره  :يعادون الـدعوة جهـَل بهـا  ،وبغضـا لـبعض أهلهـا

 ،ولو جاء الداعية الماهر  :وأزاح هـذه الغشـاوة مـن الجهـل عـن العقـول والقلـوب  ،وعـالج

هــذا الــبغض مــن النفــوس  ،وزرع بــدّل منــه العلــم الســهل الواضــح بهــذه الــدعوة وأهــدافها ،
ومأل هذه النفوس بالتسامح والمحبة  ،والقدرة على التماس المعاذير للغير .

ل ــو فع ــل ذل ــك  ،ووفق ــه هللا في ــه  :لتح ــول هـ ـؤّلء  ،أو كثي ــر م ــنهم  ،أو بعض ــهم  . .إل ــى
أنصار للدعوة بدل العداء لها  ،ومحبين لهذا التيار بدل العداء ْلهله .

ولو تم ذلك !!..

لكسبت الدعوة بهم خي ار كثي ار .

ولكسبوا هم _ كذلك _ بالدعوة _ خي ار كثي ار .
ضرورة التخطيط

التخط ــيط لك ــل ش ــئ  :ه ــو تحدي ــد اله ــدف  ،وتوض ــيح الوس ــائل والس ــبل الموص ــلة إلي ــه ،
واإلعداد الجيد لبلوغه .
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والــذي يخطــط جيــدا  :يــدرس إلــى جانــب ذلــك القــدرات المطلوبــة  ،واإلمكانــات المتاحــة ،
للوصول إلى هذه الغاية  ،وكـذلك معرفـة العقبـات المتوقعـة للحيلولـة دون هـذا الوصـول ،
ووضع الحلول والعَلجات لهذه العقبات .

ويختل ــف التخط ــيط لموض ــوع أو مش ــروع عن ــه لموض ــوع أو مش ــروع آخ ــر  ،كم ــا يختل ــف
التخطيط لموضوع يعني به فرد واحد عن موضوع تعني به جماعـة  ،عـن موضـوع تعنـي

به دولة ؛ إذ لكل من هذه الثَلثة أهميته ودراساته وأهدافه .

ولكن ّ . .ل يختلف أحد على أن كل موضوع أو مشروع ّلبد له من تخطيط جيد

وهذا ما فعله النبي  في مشروع الهجرة النبوية .

فهي لم تتم ارتجاّل  ،وّل بين عشية أو ضحاها  ،وّل بدون د ارسـة جـادة  ،وتخطـيط دقيـق
 .بــل كانــت الد ارســة الواعيــة  ،والتخطــيط الجيــد  ،واإلعــداد المســبق لهــا  ،بمــا يعــد صــورة

مــن أرقــى مســتويات التخطــيط  ،والــذي ينبغــي أن تعيــه الحركــة اإلســَلمية  ،وأن تدرســه

جيدا  ،وأن تتخذه نبراسا في تحقيق أهدافها .
ولبيان بعض جوانب هذا التخطيط نقول :

 _ 1كان ّلبد من ترك اْلمانات التـي كـان يـأتمن كفـار مكـة رسـول هللا  عليهـا ،وعـدم
أخذها معه  ،إلى المدينة  ،بل كان ّلبد من ردها إليهم .

وكان القرار  :تكليف علي بن أبي طالب بالبقـاء فـي مكـة ؛ ليقـوم بـرد هـذه اْلمانـات إلـى

أصحابها  ،بعد اختفاء النبي  عنهم  .وإخبار على وحده بذلك .

 _ 2كان ّلبد من رفيق في هذه الرحلة الطويلة الشاقة إلى المدينة .

وكان هذا الرفيق  :هو الصاحب والصديق  ،والصديق أبو بكر رضي هللا عنـه  ،وإخبـاره

وحده ليستعد لذلك .

 _ 3كان ّلبد من رواحل للركوب في هذه الفرة الطويلة .

ولذلك  :تم شراء الراحلتين  ،وقد دفع النبي  ثمن إحداهما .

 _ 4كــان ّلبــد مــن دليــل يقودهمــا فــي الطــرق الــوعرة التــي سيســلكانها خــَلل هــذه الرحلــة
المطاردة .
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ولم يكن هناك أدرى وأخبر بهذا الطريق غيـر رجـل مـن المشـركين  ،وجـد النبـي  عنـده
 -بجانب خبرته  -اْلمانة على حفظ وكتمان هذا السر

فتم اّلتفاق معه على استئجاره أوّل .

ودفع النبي  الراحلتين  ،وسلمهما له قبل موعد الخروج .
وحدد له  :الزمان  ،والمكان الذي يلتقيان فيه .

 _ 5كان ّلبد من أن ينام أحد مكـان النبـي  ، وفـي ف ارشـه  ،ويتغطـى ببردتـه  ،خـداعا
للقوم الذين يقفون على أهبة اّلستعداد لقتل النبي  ، وإيهاما لهم بأنه ّل يـزال ارقـدا فـي

فراشه .

وكان هذا الفدائي الشجاع البطل  :علي بن أبي طالب رضى هللا عنه وأرضاه .

 _ 6بعد الخروج من مكـة ّ . .لبـد مـن معرفـة أخبـار القـوم  ،ومـاذا يفكـرون فيـه ؟ ومـاذا
يخططــون لــه ؟ حتــى يــتم تنفيــذ الخطــة  ،أو التعــديل فيهــا  ،بنــاء علــى ذلــك  ،للنجــاة مــن
شرورهم  ،والنجاح في بلوغ الهدف .

وكــان صــاحب هــذا الــدور ّ ،لبــد أن يتصــف بالــذكاء  ،وحضــور البديهــة  ،والقــدرة علــى

مخالطة القوم  ،وفهم ما يدور بينهم  ،ومن يتصف بهذا الدور ؟ إنه ابن أبي بكر .
وتم تكليفه بذلك .

 _ 7كــان ّلبــد مــن طريقــة تمحــو أثــار اْلقــدام  ،حتــى ّل يتتبعهمــا القــوم  ،وهــم خبـراء فــي

ذلك ،

ولكن كيف يتم هذا  . .؟

إنها اْلغنام  . .أقوى الوسائل في إخفاء المعالم  ،ومحو اآلثار .
ومن لهذه اْلغنام  . .؟

إنه عامر بن فهيرة .

وتم تكليفه بهذه المهمة .
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 _ 8المدينة في جهة الشمال من مكة  ،والمسافر من مكة إلى المدينة يأخذ الطريـق فـي
اتجــاه الشــمال  ،وهــذا مــا ســوف يخطــر ببــال الكفــار  ،عنــدما يكتشــفون أن النبــي  قــد

خرج مهاج ار  ،ويطاردونه .

ولذا ّ . .لبد من مخالفة هذا المعهود لديهم  ،والمعروف إليهم  ،تمويها عليهم .
فكان اّلتجاه جنوبا  . .ناحية اليمن  ،وثم اّلختفاء بغار ثور  ،جنوب مكة .

ّ _ 9لبــد لهــم  ،وهــم فــي الغــار  ،مــن طعــام يتناولونــه  ،كمــا ّلبــد لهــم فــي الســفر مــن زاد
يحملونه  ،فمن الذي يعد لهم الطعام  ،ويهيئ لهم الزاد  ،وهم رجال ّ ،ل يجيدون ذلك
وكانت أسماء بنت أبي بكر لهذا الدور  ،الذي قامت به خير قيام .

 _ 10الكفــار فــي مكــة  :ســيجن جنــونهم  ،وســتثور ثــائرتهم عنــدما ّل يجــدون محمــدا 
فــي ف ارشــه  ،ليلــة اّلتفــاق علــى قتلــه  ،بــل ســيزدادون جنونــا حينمــا يعلمــون ف ـ ارره مــنهم ،

ونجاته من بين أيديهم  ،وسيقلبون جبال مكة وشعابها وطرقها رأسا على عقب .

ولذلك ّ :لبد من فترة كمون وسكون  ،حتى ينقطع من البحث نفسـهم  ،وتهـدأ مـن التعـب

ثائرتهم .

وكان القرار  :المكوث بالغار ثَلثة أيام .

إلى غير ذلك من التفاصيل الدقيقة  ،والخطط المحكمة  ،والق اررات الرشيدة .

وفــي هــذا المــذكور الكفايــة لــنخلص إلــى الــدرس الــذي ينبغــي أن يســتفاد مــن هــذا التخطــيط
الدقيق في الهجرة النبوية .

والحركة اإلسَلمية فـي مشـروعها حـول سـيادة شـرع هللا فـي بـَلد المسـلمين  ،دون إقصـاء
لهــا  ،أو مزاحمــة بمشــاركة مــن قـوانين البشــر وتشـريعاتهم  ،إّل أن يكــون ذلــك القــانون أو

التشريع مستمدا من كتاب هللا تعالى أو سنة رسوله 

ووســائلها إلــى الوصــول لتحقيــق هــذا المشــروع هــي الــدعوة إلــى هللا تعــالى علــى بصــيرة ،

واتباع منهج رسول هللا  في هذه الدعوة .

( قل هذه سبيلي أدعو إلى هللا على بصيرة أنا ومن اتبعني ) يوسف " " 108

( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) " " 34
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أقول  :والحركة اإلسَلمية في مشروعها هـذا ّلبـد أنهـا تحتـاج إلـى تخطـيط جيـد للوصـول
إلى هذه الغاية  ،بل تحتاج إلـى تجديـد دائـم ومراجعـات شـاملة لهـذا التخطـيط  ،ود ارسـات

لــه  ،واســتعداد جيــد بموجــب ذلــك  ،لتحقيــق غرضــها  :اســتفادة مــن هــذا الــدرس النبــوي

الحركي في التخطيط للهجرة النبوية وخَلل تنفيذها .

ولكن  . .قد يقال  :إذا كـان هـدف الحركـة اإلسـَلمية معروفـا ،والوسـيلة واضـحة ومحـددة

،فماذا يمنع من وجود التخطيط؟

ونقــول  :التخطــيط موجــود  ،ولكــن الــذي يمنــع مــن التنفيــذ  ،هــو المعوقــات الكثيـرة  ،التــي

تحــول بــين التخطــيط والتنفيــذ مــن جهــة  ،وتفصــل التواصــل بــين الوســيلة والغايــة مــن جهــة
أخرى  ،فتتسع _ تبعا لذلك _ الوسيلة وتمتـد  ،دون أن تصـل بصـاحبها إلـى هدفـه  ،وإن

اقتربت به منه في بعض اْلحيان وبعض البلدان .

ولقــد أصــبح مــن المســلمات  :أن كثيـ ار مــن اْلنظمــة فــي الشــرق أو الغــرب تعمــل علــى وأد

الحرك ــات اإلس ــَلمية  ،مم ــا جع ــل كثيـ ـ ار م ــن الضـ ـربات المتتالي ــة الموجع ــة  ،تن ــزل به ــذه
الحركـ ــات  ،وتعصـ ــف برجالهـ ــا  ،دون آن تـ ــتمكن الحركـ ــة آو رجالهـ ــا مـ ــن تفـ ــادي هـ ــذه

الضربات .

وإّل  ..فكيــف يمكــن للمســجونين أو المضــطهدين  ،آو المعــذبين أن يخطط ـوا وهــم ليس ـوا
أح ار ار في أقوالهم  ،وتحصى عليهم حركاتهم وتصـرفاتهم  ،ويعتقلـون سـنين عـددا  ،وتثـار

بيــنهم الفــتن عــن طريــق بعــض الــذين يضــعفون عــن التبعــات  ،أو يــأملون فــي مغــنم  ،أو
يهربــون مــن مغــرم  ،وكــل ذنــب جنــاه ه ـؤّلء  :انهــم آمن ـوا بــاهلل العزيــز الحميــد  ،وســعوا

مطالبين بان تكون كلمة هللا هي العليا في بَلد المسلمين .

وإذا كنـا نقــول ذلــك لمــن يســألون عــن التخطــيط ْلنهــم ّل يــرون آثــاره بــأعينهم  :فإننــا نؤكــد

في ذات الوقت على أننا ّل نتخذ ذلك مبر ار لغياب التخطيط عن ساحة العمل  ،أو بروز
اّلرتجــال والســير علــى غيــر هــدى وســط اْلش ـواك التــي تلقــى _ وبســببها _ هنــا وهنــاك ،
كما نؤكد _ ثانيا _ على وجود التخطيط  ،وضرورة استم ارره حتى مع هذه اْلشـواك التـي

تلق ــى هن ــا وهن ــاك  ،كم ــا نؤي ــد _ ثالث ــا _ الع ــاملين المخلص ــين ال ــذين يط ــالبون بض ــرورة
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الدراسة والتخطيط في كل أمر من أمور الحركة اإلسَلمية  ،إفادة من هذا الـدرس النبـوي

.

على أن يكون هذا التخطيط مبنيـا علـى أسـس علميـة يضـعها أصـحاب الخبـرات المشـهود
لهم بالكفاءة والمعرفة  ،لتتضـح معـالم الطريـق بـين الوسـيلة والغايـة ؛ حتـى ّل يتباطـأ أحـد

أو يبتعد عن الطريق التي ينبغي أن تقطع فيه كل يوم خطوات .

ولــن يتحقــق ذلــك كــامَل فــي غيــاب تخطــيط مرحلــي  ،ت ارعــى فيــه  :طبيعــة وظــروف كــل
مكــان فــي بــَلد المســلمين  ،بحيــث ّل تغيــب الموائمــة بــين هــذا التخطــيط وبــين البيئــة التــي

يطبق فيها تطبيقا واقعيا عمليا .

ثم يمتد هذا التخطيط المرحلي  ،ليعطي صورة متكاملة لـدور الحركـة اإلسـَلمية فـي بـَلد

المس ــلمين  ،ف ــي الحاض ــر والمس ــتقبل  ،وبي ــان م ــدى م ــا يمك ــن أن تقدم ــه للن ــاس ف ــي :

معاشــهم الــذي ينبغــي أن يقــوم علــى النصــفة والعــدل والحــق والعلــم والعمــل  ،وكــذلك فــي
معادهم الذي يتوقف ثوابهم فيه على طاعـة هللا وطاعـة رسـوله  ، والتمسـك بهـذا الـدين

بإخَلص  ،والجهاد في سبيل أن تكون كلمة هللا هي العليا .

وهــذه المهمــة  ،أي التخطــيط _ كمــا يقــول الشــيخ جاســم بــن محمــد بــن مهلهــل الياســين _
منوطة بأصحاب البصائر النافذة  ،والهمم العالية من أبناء الحركة اإلسـَلمية  ،الغيـورين

على دين هللا  ،وعلى مصالح المسلمين " 62 " .

فهل يتقدمون ْلداء هذه اْلمانة ؟

وه ــل يب ــد ون فيه ــا  . .؟ _ وبس ــرعة _ إف ــادة مم ــا فعل ــه النب ــي  ف ــي التخط ــيط لنج ــاح

الهجرة ؟

ضرورة الدعوة الفردية

على كل مسلم  ،غيور علـى دينـه  ،حـريص علـى نشـر مبادئـه  ،وهدايـة النـاس بهـا  :أن
يمارس الدعوة إلى هللا تعالى  ،بكل الوسائل المتاحة له  ،والمؤدية إلى النجاح في مهمته

 ،وفــي كــل الظــروف الممكنــة  ،وفــي كــل البيئــات التــي يــرى _ أو يأمــل _ فيهــا القبــول
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لدعوته  ،ومع كل الناس الـذين تجمعـه بهـم اْلقـدار ويلمـح فـيهم ولـو أدنـى بارقـة أمـل فـي
أن يشرح هللا صدورهم حتى ولو لَلستماع إليه فيما يعرضه عليهم

يقول تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) " " 34

ويقــول ســبحانه ( كنــتم خيــر أمــة أخرجــت للنــاس تــأمرون بــالمعروف وتنهــون عــن المنكــر

وتؤمنون باهلل ) " " 41

ويقـول  " مـن رأى مـنكم منكـ ار فليغيـره بيـده  ،فـإن لـم يســتطع فبلسـانه  ،فـإن لـم يســتطع

فبقلبه  ،وذلك أضعف اإليمان "" 42

ويكــون ذلــك  :بالقــدوة الحســنة ســلوكا  ،والكلمــة الطيبــة قـوّل  ،المنبثقــة _هــذه وتلــك _ مــن

الفه ــم الجي ــد  ،المبني ــة عل ــى اإلخ ــَلص هلل تع ــالى  ،والرغب ــة الج ــادة الص ــادقة ف ــي نـ ـوال
مرضاته سبحانه وتعالى  ،ورفع راية هذا الدين  ،وإعَلء كلمته  ،وإعزاز أهله .

وممارسة الـدعوة علـى هـذا النحـو  :فريضـة  ،واجبـة علـى المسـلم _ رجـَل أو امـرأة _ فـي

كل حال  ،وفي كل بيئة  ،ومع كل الناس  ،ما دامت الظـروف مهيئـة  ،والوسـائل متاحـة

ّ ،ل يحجبه عن ذلك شواغل  ،وّل يصرفه عنه صوارف .

وإذا كــان ذلــك بصــفة عامــة  :فــإن الــذي نســتفيده مــن دروس الهج ـرة الحركيــة _ بجانــب
فريضــة الــدعوة العامــة _ أنــه علــى المســلم _ كــذلك _ أن يمــارس الــدعوة الفرديــة إلــى هللا
تعالى _ بصفة خاصة _ مع كل من ييسر هللا تعـالى لـه لقـاءهم أو اّلتصـال بهـم  ،دون

أن يدفعه إلى ذلك تكليف  ،أو يطمع بذلك في تشريف  ،أو ينتظر من ذلك أية مكاسب

خاصة  :وأن الدعوة الفردية من أهم روافد العاملين لإلسَلم  ،وازديادهم في حقـل الحركـة

اإلســَلمية  ،وهــي اْلســلوب اْلول الــذي مارســه محمــد  فــي الــدعوة إل ـى هللا تعــالى ،
وســتظل _ كــذلك _ أســلوبا فــاعَل قويــا ناجحــا فــي أداء هــذا الغــرض  ،إلــى أن يــرث هللا

اْلرض ومن عليها .

وهــذا مــا فعلــه  _ بجانــب أســاليبه الكثي ـرة _ فــي الــدعوة إلــى هللا  ،قبــل الهج ـرة  ،وفــي
التمهيــد لهــا  ،فقــد فعــل ذلــك مــع الوليــد بــن المغي ـرة  ،كمــا فعــل ذلــك مــع عــداس النينــوي
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بالطائف  ،ومع اْلفراد والوفود بمنى أيام الحج  ،حتى كان الـرهط مـن الخـزرج الـذين أراد

هللا بهم خي ار  ،وأراد للدعوة عن طريقهم خي ار .

وهــو مــا فعلــه ه ـؤّلء النفــر  ،الحــديثوا عهــد باإلســَلم  ،الــذين قــدموا فــي موســم الحــج مــن

المدينة  ،لمبايعة النبي . 

يقول كعب بـن مالـك  . . " :فلمـا فرغنـا مـن الحـج  :وكانـت الليلـة التـي واعـدنا رسـول هللا
 لها  ،ومعنا عبد هللا بن عمرو بن حرام _ سيد من ساداتنا  ،وشريف أشرافنا _ أخذناه

معنــا  ،وكنــا نكــتم مــن معنــا مــن قومنــا مــن المشــركين أمرنــا  ،فكلمنــاه  ،وقلنــا لــه  :يــا أبــا
جابر  . .إنك سيد من سـاداتنا  ،وشـريف مـن أشـرافنا  ،وإنـا نرغـب بـك عمـا أنـت فيـه أن

تكون حطبا للنار غدا  ،ثم دعوناه إلى اإلسَلم  ،وأخبرناه بميعاد رسول هللا  العقبة ،
قال  :فأسلم  ،وشهد معنا العقبة  ،وكان نقيبا " " 43

وفي هذا الدرس من اْلنصار _ في الدعوة الفردية _ الـذي تعلمـوه مبكـ ار مـن النبـي ، 

نرى  :حسن اّلختيار  ،ودقة التوقيـت  ،وبَلغـة العـرض  ،والمسـارعة فـي نشـر الـدعوة ،
وعدم تضييع الفرصة  ،ولذلك كان التوفيق حليفهم .

وواجبنــا _ علــى هــذا _ أن ّل نســتهين بهــذه الطريقــة فــي الــدعوة إلــى هللا تعــالى  ،ففيهــا _

وعن طريقها  ،بإذن هللا  ،يكون _ الخير الكثير .

فكم من أفراد فطرتهم سليمة  ،ولكن ما عرضت الدعوة عليهم عرضـا حسـنا  ،أو شـغلتهم

الحيــاة  ،بهمومهــا أو بزخارفهــا  ،وّل يحتــاجون ســوى التــذكير بــاهلل  ،مــع حســن العــرض ،

وأدب الحديث  ،ووضوح الفكرة  ،وجمال الصحبة إن أمكن  ،مع اّلهتمام بهـم  ،والسـؤال

عــنهم  . .الــخ ؟ وســتجدهم جنــودا مخلصــين لهــذه الــدعوة  ،يســعدون بهــا  ،ويرضــون هللا
تعالى باّلنضواء تحت لوائها  ،ومن الطبيعي  :أن يقوى بهـم الصـف  ،ويـزداد بهـم العـدد

 ،ويكثر ويتحقق بهم _ لهذه الدعوة _ النفع .

وكــم مــن أف ـراد حجــبهم الخــوف عــن فهــم اإلســَلم فهمــا شــامَل  ،واكتف ـوا بمــا يعرفــون مــن

قشــوره  ،ويمارســون مــن رســومه  ،ووقعـوا فــي بـراثن الجهــل بــه عــن غيــر قصــد  ،وصــاروا

في عداء له بسبب هذا الجهل  ،ومن جهل شيئا كما يقولون عاداه  .؟
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وهؤّلء ّل عذر لنا في عدم تلمس الوسائل لتفهيمهم  ،وعرض الدين الشـامل عرضـا جيـدا

علــيهم  ،مــع بيــان الث ـواب واإلنعــام اإللهــي لمــن اتبــع والتــزم  ،واإليــذاء _ مــع الغضــب _
اإللهي لمن خالف وتقاعس وانحرف .

ومــع تلمــس الوســائل  ،وحســن العــرض  :ستنقشــع الغشــاوة عــن العيــون بــإذن هللا  ،وينـزاح
كابوس الخوف عن القلوب ّ ،ل أقول من كلهم  ،بل من بعضهم .

بــل كــم مــن أفـرادا يبحثــون عــن الطريــق  ،وّل يحتــاجون إّل إلــى مــن يمــد لهــم يــده  ،وينيــر

أمامهم الطريق ؟

ومما ينبغي أن يَلحظ جيدا  :أنه ليس من الضـروري  ،أن تكـون صـفات الكمـال متـوافرة

 ،أو أغلبها فيمن ندعوهم إلى هللا تعـالى  ،واّلنضـمام إلـى صـفوف العـاملين لإلسـَلم . .

وإّل فما مجال عملنا نحن معهم ؟ وما دورنـا فـي اْلخـذ بأيـديهم إلـى هللا تعـالى ؟  . .هـذا

فضــَل عــن نســياننا ْلم ـرين هــامين  :اْلول  :أن ه ـؤّلء مــن النــدرة _ فــي عــالم اليــوم _
بمكان  ،الثاني  :أننا نحن ّل نتمتع بهذه الصفات أو أغلبها  ،بل نعمل لها  ،ونطمع في

إنعام هللا تعالى بها علينا .

كمــا ينبغــي أن يَلحــظ جيــدا  :أن الحركــة اإلســَلمية فــي حاجــة ْلن تضــم بــين صــفوفها
أصــحاب كــل الكفــاءات مهمــا قلــت  ،وكــل الطاقــات مهمــا ضــعفت  ،وكــل الصــفات مهمــا

تنوع ــت  ،إذ ه ــي حرك ــة  ،وإن كان ــت ته ــدف إل ــى قي ــادة المجتم ــع  ،فه ــي تمثل ــه بفئات ــه
وطوائفه .

فضَل عـن أن تعـدد المهـام فـي العمـل لإلسـَلم  :يحتـاج إلـى  :مـن يصـلح للقيـادة  ،ومـن

يصــلح للجنديــة  ،مــن يصــلح للتخطــيط  ،ومــن يصــلح للتنفيــذ  ،مــن يصــلح للتفكيــر  ،ر
ومن يصلح للعمل  ،ومن يصلح لإلبداع  ،ومن يصلح للتقليد .

ومن هنا كان وجوب عمومية الدعوة  ،في قوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة . .

) اآلية " " 34حيث حذف المفعول  ،وهو المدعو ؛ ليفيد العموم  ،ويحتم علـى الـدعاة _

بالطرق العامة أو الدعوة الفردية _ دعوة الجميع .

وليعلم الداعية  :أن هذه الجهود لن تضيع أبدا .
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فإما أن يتحول المدعو إلى هللا تعالى  ،وينخرط في صفوف العاملين في حقل الدعوة

وهنــا  :ينــال مثــل الــداعي مثــل ثـواب المــدعو  ،دون أن يــنقص ذلــك مــن أجـره شــيئا " لــئن
يهدي هللا بك رجَل واحدا  :خير لك من أن يكون لك حمر النعم " " " 44

وإما أن يفهم المدعو الدعوة وغايتها  ،ويفهم ما أنت عليـه  ،دون أن ينخـرط معـك  ،آلي
ســبب خــاص بــه  ،ولــن تعــدم فــي هــذه الحالــة أن يتعــاطف معــك  ،وأن يكــون لســانه  ،أو

قلمه  ،أو سَلحه  ،أو لسان حاله  ،معك ّ ،ل عليك .
وهذا مكسب _ في ذاته _ كبير .

وإما أن تتركه حائ ار غير ثابت في موقعه اْلول  ،مترددا بين ما هو عليه وبين ما تدعوه

أنت إليه  ،غير مستقر على حال.

فما عليك في هذه الحالة  :إّل تتعهده بالـدعاء واّلبتهـال إلـى هللا تعـالى أن ينيـر طريقـه ،

وأن يشرح صدره لنـور الـدعوة  ،علـى أن ّل تبتعـد عنـه إهمـاّل لـه  ،أو يأسـا مـن إقناعـه ،
وأن ّل تثقل عليه  ،وتلح في اإلمساك به .

وإما أن يكون معاندا مجادّل  ،أو معاندا متحامَل  ،أو معاندا معاديا .

فهذا  :دعك من تضييع الوقت معه  ،وتبديد الجهد في إقناعـه  ،لعـل هللا تعـالى يهيـئ لـه
غيرك فيستجيب له  ،أو يشرح صدره في وقت _ أو ظرف _ آخر  ،أو لعـل هللا يريـد لـه

أم ـ ار غيــر مــا تــدعوه إليــه  ،ومــا عليــك إّل أن تــدعو لــه بالهدايــة  ،فــَل تعــاده  ،أو تنفعــل

عليه .

ويكفيك أنك بلغت أمانة الدعوة  ،وأبرأت ذمتك .

وهللا تعالى _ قبل ذلك  ،وبعد ذلك  ،وفوق ذلـك _ كفيـل بحمايـة الـدعوة مـن كيـد أعـدائها
 ،وجهل أبنائها .

فــَل تقصــر فــي واجــب الــدعوة الفرديــة إلــى هللا تعــالى بحــال مــن اْلح ـوال  ،ومهمــا كانــت

النتائج

ضرورة الشجاعة في مواجهة الظلم والظالمين

طريق الدعوة  :ليس مفروشا بالورود  ،وليست بالضرورة كلها أشواك .
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ولك ــن عل ــى م ــن يس ــير فيه ــا  :أن يتوق ــع _ وأن يتحم ــل _ أشـ ـواكها  ،أم ــَل ف ــي التمت ــع
بورودها ورياحينها في الدنيا  ،أو في اآلخرة  ،أو فيهما .

وعلى قدر الغاية  :تهون الوسائل  ،وتخف المشاق ؛ بل تستعذب اآلّلم ! ! . .
ولذلك  " :حفت الجنة بالمكاره  ،وحفت النار بالشهوات " "" 85

ومرض ــاة هللا تع ــالى  :أغل ــى الغاي ــات  ،وأعل ــى المقاص ــد  ،ويه ــون ف ــي س ــبيلها ك ــل غ ــال

ونفيس .

وقد فهم ذلك المسلمون اْلوائل  ،حتى النساء منهم  ،فتحملـوا المشـاق  ،واسـتهانوا بـاآلّلم

 ،بل واجهوها بشجاعة فائقة .

وهذا واضح في الكثير من تفاصيل أحداث الهجرة النبوية ! ! . .
ولكن نأخذ مثاّل واحدا من هذه اْلحداث .

" قالت أسماء رضي هللا عنها  :لما خرج رسول هللا  وأبو بكر  ،أتانا نفر من قـريش ،

فــيهم أبــو جهــل بــن هشــام  . .فوقفـوا علــى بــاب أبــي بكــر  ،فخرجــت إلــيهم  ،فقــالوا  :أيــن

أبوك يا بنت أبي بكر  . .؟ فقلت ّ :ل أدري _ وهللا _ أين أبـي ؟ فرفـع أبـو جهـل يـده _
وكان فاحشا خبيثا _ فلطم خدي  ،لطمة  ،طرح منها قرطي " 33" .

فرعــون عصـره  :أبــو جهــل  ،وســط حاشــية مــن الطغــاة والزبانيــة  ،يــذهبون _ فــي ثــورتهم

العارمـ ــة  ،وغضـ ــبهم الجـ ــارف _ إلـ ــى ام ـ ـرأة وحيـ ــدة  ،حامـ ــل  ،يهـ ــددونها  ،ويرهبونهـ ــا ،

ويحــاولون معرفــة مكــان النبــي  منهــا  ،دون س ـؤال عنــه _ فــي خبــث _ ص ـراحة  ،بــل
السؤال عن أبيها  ،ولكنها كانت أذكى منهم  ،بل كانـت علـى مسـتوى المسـئولية  ،وإدراك
اْلحداث  ،وتتداعياتها  ،وخطورة التهاون في أية معلومـة تعرفهـا  . .ولـذلك  :لـم ترتجـف

 ،ولم تخف  ،ولم تتلجلج  ،ولم تثرثر  ،بل كانـت دقيقـة فـي إجابتهـا  ،مـوجزة فـي حـديثها

 ،ممـ ـ ــا دفـ ـ ــع الطاغيـ ـ ــة ْلن يسـ ـ ــتعمل _ شـ ـ ــأن الطغـ ـ ــاة حينمـ ـ ــا يعجـ ـ ــزون أمـ ـ ــام الحـ ـ ــق ،

ويتصاغرون أمام أهله _ بطشه  ،وجبروته  ،وتعذيبه  ،حيث رفع يده  ،وهو يرغي ويزبد

 ،ويسب ويلعن _ لعنه هللا _ ولطـم خـدها  ،بيـده اآلثمـة  ،لطمـة قاسـية  ،أطاحـت _ مـن

شدتها _ قرط هذه السيدة الشجاعة المجاهدة .
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وكان فعل هذا الفرعون  :دليَل لكل من أتى بعده على مر العصور من الفراعين  ،الـذين
ص ــاروا يع ــذبون المس ــلمات القانت ــات التائب ــات العاب ــدات وق ــد يأخ ــذونهن _ م ــع أطف ــالهن

الصغار _ رهائن  ،كاْلسيرات .

بــل كــان فعلــه  ،وأض ـرابه مــن الطغــاة  ،مــع المســلمين اْلوائــل  :هــو المنهــاج الــذي ســار
عليه كل من عذب _ ويعذب _ مـن يعملـون لرفـع اريـة اإلسـَلم  ،وإعـَلء شـأنه  ،وإسـعاد
أهله  ،في كل عصر  ،وفي أي مصر .

ولكن ! ! . .

مــن فضــل هللا تعــالى علــى أصــحاب الحــق  ،وحمــاة اإلســَلم  :أن مــن علــى الكثيــر مــنهم

بالقــدرة علــى مواجهــة الباطــل  ،ومقارعــة أهلــه  ،ومواجهــة الطغــاة  ،وتحمــل أذاهــم  ،دونمــا
جزع  ،أو نكوص عن مبادئهم التي آمنوا بها .

وعلى أبناء الحركة اإلسَلمية  ،رجاّل ونساء  :أن يدركوا جيدا :

أن اّلب ــتَلء  . .س ــنة هللا تع ــالى ْلص ــحاب ال ــدعوات ( أل ــم أحس ــب الن ــاس أن يتركـ ـوا أن
يقولوا آمنا وهم ّل يفتنون)50

وأن هــذا اّلبــتَلء  . .قــد يصــل إلــى أقصــى درجاتــه  ،مــع بعــض النــاس  ،أو فــي بعــض
البيئات  ،أو في بعض العصور ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمـا يـأتكم مثـل الـذين خلـوا

من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متـى نصـر

هللا ) "" 86

وأن الحرب بين أهل الحق وأهل الباطل لـن يهـدأ لهـا أوار  ،مـا دام للحـق أنصـار يؤمنـون

به  ،ويدافعون عنه .

وأن المــؤمن فــي مواجهتــه للباطــل وأهلــه  :يثــق فــي ن ـوال واحــدة مــن اثنتــين  ،النصــر أو

الشهادة .

وأن المؤمن يعتقد جازما  :أنه لكل أجل كتاب  ،وأن كل ما يحدث له  ،قدره هللا تعالى .

ولذلك  :فهو يواجه الطغـاة _ بهـذا الرصـيد اإليمـاني وغيـره _ ليرفـع اريـة الـدعوة  ،ويعلـي

كلمة الحق .
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وعلــى أبنــاء الحركــة اإلســَلمية  ،رجــاّل ونســاء  ،بنــاء علــى هــذا  :أن يكون ـوا أقويــاء بمــا
معهم من الحق  ،في مواجهة الظلـم  ،وكـبح جمـاح الظـالمين  ،بثبـاتهم أوّل علـى الحـق ،

واســتمرارهم فــي العمــل بــه  ،والــدعوة بالحســنى إليــه  ،والتــذرع والتســلح بالصــبر الجميــل ،
فيما قد يتعرضون له _ بعلم هللا _ من صور هذا الظلم .

ول ــيكن معلوم ــا  :أن الباط ــل ض ــعيف  ،وأن أهل ــه جبن ــاء  ،س ــرعان م ــا يتص ــاغرون أم ــام

الحق وأهله  ،ولو لم يظهر منهم ذلك

وهذا واضح في موقف أبي جهل من شجاعة السيدة أسماء وثباتها .

وهــو واضــح _ كــذلك _ فــي أض ـرابه  ،وكــل مــن أتــى بعــده  ،أمــام شــجاعة أهــل الــدعوة ،

وصبرهم على ما يتعرضون له وثباتهم على مبادئهم التي يؤمنون بها  ،ويعملون لها
ضوابط التصعيد

الحركة  :من سـنن الحيـاة  ،ومـن طبيعـة اْلحيـاء  ،والجماعـة  :كـائن حـي  ،بـدون حركـة

تتجمد  ،ومن ثم تموت  ،وّل تحقق غرضها  ،وّل تصل ْلهدافها .

والحرك ــة ف ــي الجماع ــة  ،والتص ــعيد ْلبنائه ــا ف ــي ص ــفوفها  ،ه ــي ال ــدماء الجدي ــدة الح ــارة
الدافقة  ،التي تجري في شرايينها  ،وتساعد على تمديد حياتها  ،والحفاظ عليها .

ولكن لهذه الحركة نظام ! ! .
ولهذا التصعيد ضوابط ! ! .

ولهؤّلء الذين يصعدون شروط ومواصفات ! ! .
ولذلك :

فعلى العاملين في حقل الدعوة اإلسـَلمية بعامـة  ،وقـادة الحركـة اإلسـَلمية بخاصـة  :أن

يعوا جيدا أن التصعيد في صفوف الدعوة  ،وحمـل مهامهـا  ،والقيـام بواجباتهـا ّ ،ل يكـون

إّل من بين من اقتنعوا بها  ،وتفاعلوا معها  ،وخالط حبها شغاف قلوبهم وتولـد اإلحسـاس

بمتطلباته ــا  ،وش ــئون إص ــَلحها  ،وس ــبل إنجاحه ــا ل ــديهم  .فهـ ـؤّلء ه ــم ال ــذين ت ــنجح به ــم

الدعوة  ،وترتقي بهم الحركة  ،وليس بغيرهم يكون ذلك
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بشرط فهمهم السليم لهذا الدين  ،ووعيهم الجيد بالواقع الذين يعيشون فيه  ،وقـدرتهم علـى

قراءة اْلحداث وإرهاصـاتها  ،واسـتعدادهم الـدائم لبـذل الجهـد  ،وأداء اْلمانـة  ،وفـوق ذلـك

كله  ،وغيـره  :صـَلح أنفسـهم  ،وطهـارة وجـدانهم  ،وتزكيـة أرواحهـم  ،وصـدق التـزامهم ،

وكامل وّلئهم .

فهؤّلء هم اْلنصار الذين بايعهم النبي  علـى " بيعـة النسـاء " فـي العقبـة اْلولـى  ،لمـا
عادوا إلى المدينة  ،مـا شـغلتهم أيـامهم وشـئونهم عـن هـذه الـدعوة  ،بـل إنـه حينمـا طهـرت

نفوســهم  ،وصــدقوا مــع هللا فــي بيعــتهم  ،أنعــم هللا علــيهم بمــيَلد اإلحســاس بمتطلبــات هــذه
الدعوة لديهم  ،ولذلك بحثوا بأنفسهم عن مصلحة الدعوة  ،دون طلب أو إيعـاز لهـم بـذلك

من غيرهم .

يق ــول ج ــابر ب ــن عب ــد هللا  " :ل ــم تب ــق دار م ــن دور اْلنص ــار  ،إّل وفيه ــا رج ــال ونس ــاء

مسلمون  ،ثم ائتمروا جميعا  ،فقلنا حتى متى نترك رسول هللا  ،  ،يطـوف  ،ويطـرد ،

في جبال مكة  ،ويخاف  . .؟ فرحل إليه منا سبعون رجَل "33" " . .

هؤّلء  . .ما دفعهم إلى ذلك سوى الحـب لهـذه الـدعوة والتفاعـل معهـا  ،والرغبـة الصـادقة

في إعَلء شأنها  ،ورفع رايتها  ،وحماية قائدها .

ول ــذلك  :ك ــان بق ــا هم _ ل ــو ح ــدث _ ف ــي مك ــانهم ال ــذي ب ــايعهم علي ــه النب ــي  أوّل . .

تجميــد للطاقــات  ،وتبديــد لإلمكانــات  ،وتضــييع للجهــود  ،وحرمــان للــدعوة مــن أن تحمــل

هذه اْلرواح الطاهرة  ،والنفوس الذكية رايتها  ،وأن تؤدي أمانتها .

وقــد علمنــا أفضــل وأشــرف قــادة الــدنيا بأســرها  أن نقتــنص الفرصــة  ،ونصــعد أمثــال
هؤّلء في صفوف الحركة  ،حينما انتقـل بهـم  إلـى بيعـة أخـرى  ،تضـعهم فـي موقـع _

من الدعوة_ آخر  ،وتحملهم من واجباتها ما هم له بأهل ،ثقَل ونفعا.

وينبغي أن يكون معلوما أن التقـدم للمسـئولين بمـا ينفـع الـدعوة مـن اقتـراح  ،أو نصـيحة ،
أو تنبيــه  ،أو تحــذير  ،لــيس تطفــَل  ،أو تــدخَل فيمــا ّل يعنينــا  ،بشــرط أن ّل يكــون حبــا

في مغنم  ،أو هروبا من مغرم .
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بل هو النصيحة  ،و " الدين النصيحة  :قلنا  :لمن يا رسول هللا ؟ قـال  :هلل  ،ولكتابـه ،

ولرسوله  ،وْلئمة المسلمين وعامتهم " " " 60

وقد بين القرآن الكريم صو ار من ذلك  ،فيها التعليم لذلك  ،ولفت اْلنظار إليه .

من هذه الصـور  :رجـل ينصـح إمامـا مـن أئمـة المسـلمين وأنبيـائهم  . .بـدافع مـن نفسـه ،
وأداء لألمانة ( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن المـأل يـأتمرون بـك

ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين ) " " 61

وهذا رجل آخر ينصح عامة الناس  ،بدافع من نفسه  ،وأداء لألمانـة ( وجـاء مـن أقصـى

المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين

ومـا لـي ّل أعبـد الـذي فطرنـي وإليــه ترجعـون

بضـر ّل تغــن عنــي شـفاعتهم شــيئا وّل ينقــذون

ب ـربكم فاســمعون

اتبعـوا مـن ّل يسـألكم أجـ ار وهـم مهتـدون
أأتخــذ مـن دونـه آلهــة إن يـردن الــرحمن

إنـي إذا لفــي ضــَلل مبـين

قيــل ادخــل الجنــة قــال يــا ليــت قــومي يعلمــون

وجعلني من المكرمين ) " " 62

إنــي آمنــت

بمــا غفــر لــي ربــي

ولذلك  :فعلى كل مسلم أن يبذل النصح  ،الصادق  ،الخـالص  ،المهـذب  ،هلل  ،ولكتابـه
 ،ولرسوله  ،وْلئمة المسلمين وعامتهم  ،كلما وجد أم ار يحتاج ذلـك  ،وكلمـا وجـد الفرصـة

والظروف مهيئة لذلك .

وعلــى القــادة والمســئولين  :البحــث الــدائم فــي الصــفوف  ،عمــن اســتوى عــوده  ،وتكاملــت

مــؤهَلت نقلــه وتصــعيده  ،لوضــع آخــر  ،ومكــان مختلــف  ،ومهــام جديــدة  ،خوفــا مــن :
تجميــد الكفــاءات وإهــدار الطاقــات  ،وتفويــت الفرصــة علــى الــدعوة مــن حســن اإلفــادة مــن

أبنائها  ،والوصول بهم سريعا إلى أهدافها .

هذا . .ولـيكن معلومـا أنـه لكـل مرحلـة مـن م ارحـل الـدعوة شـروطها التـي ينبغـي أن تتـوافر

فيمن يتم توثيقه للتصعيد إليها .

وتختلف هذه الشروط باختَلف المراحل .

كمــا ينبغــي أن يعلــم جيــدا  ،أن وضــع إنســان فــي مســئولية أكبــر مــن قد ارتــه  :يــؤدي إلــى
عرقلة العمل  ،وفتور من يقوم به معه  ،فضَل عن زعزعة الثقة به .
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وكــذلك  :فــإن وضــع إنســان فــي مســئولية أقــل مــن قد ارتــه  :يحــرم الــدعوة مــن اإلفــادة بــه ،

وهي في أشد الحاجة إلى كل أل قادر على العمل والعطاء .

ك ــل ذل ــك _ وغيـ ـره _ أخ ــذا م ــن تص ــرف النب ــي  ، وحركت ــه الواعي ــة الهادف ــة م ــع أبن ــاء

الحرك ــة  ،وجن ــود الص ــف  ،ال ــذين علمه ــم  ،وعل ــم به ــم  ،وّل يـ ـزال يعل ــم _ به ــذا ال ــدرس
الحركي من دروس الهجرة _ أهل الدنيا كلها  ،إلى آخر الزمان .
ــــــ
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طلع البدر علينا عام هجري جديد
ابراهيم سيف السيف

جــاءت الهجـرة النبويــة مــن مكــة المكرمــة الــى المدينــة المنــورة بتلــك الموعظــة القيمــة (فمــن
كانــت هجرتــه الــى هللا ورســوله فهجرتــه الــى هللا و رســوله .ومــن كانــت هجرتــه الــى دنيــا

يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ماهاجر اليه).

مثل من واقع الحياة .هو رجل من المسلمين هاجر من أجل امرأة يريد الزواج منها تدعى

(أم قيس) فكانت نيته الى غير هللا.

حفاظا على الدين

لقد هاجر النبي  ومـن معـه مـن اّلصـحاب فـي وقـت حالـك ،حيـث تآلـب الكفـار علـيهم

فهاجروا حفاظا على الدين .وربطا للقلوب في نشر سماحة اّلسَلم هـذا الـدين الحـق .امـا
ذلك الرجل فقـد اتخـذ الرسـول عليـه السـَلم مـن واقـع حالـه نصـيحة للمسـلمين فقـال" :ومـن

كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ماهاجر اليه".

وهذا ارشـاد كـريم مـن نبـي عظـيم فـي ان اّلعمـال التـي تكـون هلل هـي التـي تكـون مقبولـة.

وتظهر آثارها على النفوس .وفي الواقع.

مهاجرو أم قيس

وهنــا اشــير الــى مهــاجري (أم قــيس) ان يصــلحوا نيــاتهم ـ ومــا اكثــرهم ـ يتظــاهرون امــام
النـاس بـالتقوى والــورع وهـم يخوضــون فـي اعـراض النــاس بالغيبـة والنميمــة والسـب والشــتم،

يتسترون بالطاعات ويأكلون اموال الناس بالباطل والحرام .الى هؤّلء اوجه نصيحتي فان
هللا ّليقبل اّل ماكان خالصا له .الصَلة ،والصيام ،والصدقات ،والحج على هـذا اّلسـاس

يجب ان تكون هذه العبادات كلها هلل في سبيل مرضاته.

حدث عظيم

واشير هنا الى ان حدث الهجرة النبوية حدث عظيم نكتب به التاريخ ونعتز بهّ ،لنه كان

بداية تحول في اّلمة المسلمة الى الخير:
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1ـ فقد آخى النبي  بعد الهجرة بين اّلنصار والمهاجرين.

2ـ ووثق العهود بينه وبين جيرانه من اليهود ليعيشوا في سَلم ورخاء.

3ـ واصبح المجتمع المسلم مجتمعا مترابطا .يواجه اّلحداث بالصبر والعزيمة و الحكمة.

 4ـ ـ بع ــد الهجـ ـرة اس ــتقرت رح ــال النب ــي  بالمدين ــة فبن ــى المـ ـواطن الص ــالح ال ــذي يحم ــل
الشهامة والمروءة .ويتصف بالوّلء لهذه الدولة الجديدة.لقد هذب عليه السَلم النفوس مـن

اّلنح ارفــات فــي العقيــدة .ونقاهــا مــن الخ ارفــات .وطهرهــا مــن اّلم ـراض النفســية كالحســد
وسوء الظن والحقد والتشا م .فيجب ان نستفيد من دروس الهجرة.

عدم تعجل النصر

عل ــى المس ــلم بعام ــة  ،وش ــباب الحرك ــة اإلس ــَلمية خاص ــة  :ع ــدم اس ــتبطاء النص ــر  ،أو
التعجل في تحقيق النتائج  ،وقطف الثمار .

فذلك آفة خطيرة  . .تؤدي إلى الفشل الذريع  ،وتنبئ عن الجهل بسنن هللا تعالى  ،وعدم

سَلمة التكوين وصحة التربية .

ومراعاة هـذا الـدرس  :أمـر ضـروري فـي إعـداد الجيـل الـذي يحمـل اْلمانـة  ،ويعمـل علـى

تبليغ الدعوة  ،وإقامة النظام .

وهو درس  :جد واضح بين الدروس الحركية التي تؤخذ من هجرة النبي . 

فهــذه الهج ـرة مــثَل  . .قــد تــأخرت بعــد البعثــة النبويــة ثَلثــة عشــر عامــا  ،كلهــا مصــاعب

ومتاعب .

وحتــى خــَلل التمهيــد للهج ـرة  . .ه ـؤّلء اْلنصــار كــانوا فــي أول لقــاء مــع النبــي  ســتة

أفراد فقط ،

وبعد عام كامل _ ياه  . .؟ عام كامل ! ! ؟ _ نعم عام كامل  ،جاء إليـه  اثنـا عشـر

رجَل فقط  ،وهم الذين بايعوه بيعة العقبة اْلولى .

وبعــد عــام كامــل كــذلك _ يــاه  ! ! . .عــام كامــل  ! ! . .؟_ نعــم عــام كامــل  ،جــاء إليــه
ثَلثة وسبعون رجَل وامرأتان  . .وهم الذين بايعوه بيعة العقبة الثانية .
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بهــذا النمــو العــددي البطــيء  ،والــبطء العــددي العجيــب  ،ومــع مــن  . .؟ مــع النبــي ، 

ولم يتعجل النتائج أو يستبطئ هذا النمو العددي .

والجواب على ذلك كله  :أن الهجـرة لـم تتـأخر  ،بـل إنهـا لـو جـاءت قبـل ذلـك _ ولـم تكـن
لتجئ _ لخالفت سنة هللا وحكمته فـي بنـاء النفـوس قبـل بنـاء الدولـة  ،فدولـة دون أفـراد تـم
بنــاء نفوس ــهم  :س ــرعان مــا تنه ــار  ،وأفـ ـراد تــم بن ــاء نفوس ــهم دون دولــة  :س ــرعان م ــا ق ــد

يقيمون الدولة .

ولذلك لم تأت الهجرة  ،إّل بعد بناء اْلفراد الذين يقيمون الدولة وتربيتهم  ،وتمحيصهم .

والنمــو العــددي البطــيء فيمــا نــرى  :صــاحبه أمــر فــي غايــة اْلهميــة  ،هــو النمــو الكيفــي

العظيم الهائل .

ولذلك  :ما رأينا من النبي  استخفافا بهذا العدد  ،وّل استبطاء لنموه العددي .

خاصــة  :وأن أعمــار الــدعوات ونجــاح مراحلهــا  . .أمــر يقــدره هللا ســبحانه وتعــالى بعلمــه
وحكمته ومشيئته ( إنا كل شئ خلقناه بقدر ) " " 45

كما أن النتائج كلها بيد هللا تعالى ( وما النصر إّل من عند هللا ) " " 46

ومــا علينــا إّل أن نأخــذ فــي اْلســباب  .فنعمــل  ،ونعمــل  ،ونحســن العمــل ( وقــل اعمل ـوا

فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبؤكم بما كنـتم
تعملون ) " " 47

فض ــَل ع ــن أن ــه _ أي أعم ــار ال ــدعوات _ أم ــر ّل يق ــاس بالس ــنين وع ــددها  ،وّل يق ــاس

بأعمار اْلفراد وقصرها  ،بل بأمور هي من تدبير هللا وصنعه  ،وتحديده وتقديره

وّل ينبغــي  :أن نخضــع مــا يقــدره هللا مــن نجــاح  ،أو مــا يــدبره هللا لنجــاح  :إلــى موازيننــا ،

وّل أن نضبط إيقاعه بحسابات أعمارنا .

ومراعاة هذه الفائدة  :أمر ضروري وهام ! ! . .

وإّل فإنن ــا بتعجلن ــا  :ق ــد نحف ــر قب ــر فش ــلنا بأي ــدينا  ،ونس ــتجلب لل ــدعوة وأهله ــا الص ــعاب
والعقبات  ،وننسف جهود السـابقين  ،ونضـطر إلـى البـدء _ مـن جديـد  ،بـَل فائـدة _ مـن

أول الطريق الذي قطع فيه من سبقنا أشواطا بعيدة .
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وعلــى ذلــك  :فالتعجــل ضــد طبــائع اْلشــياء أوّل  ،وضــد الســنن اإللهيــة فــي الــدعوات ،
وتكوين أفرادها بما يجعلهم مؤهلين للنجاح في حمل أمانتها  ،وحسن أداء متطلباتها .

وفهم هذه الفائدة  ،وحسن اإلفادة منها  ،وجدية اّللتزام بها  :يعـين علـى عـدم الوقـوع بـين
براثن اليأس واإلحباط  ،ويسـاعد فـي هـدوء اْلعصـاب  ،وشـمولية النظـرة  ،ودقـة اْلداء ،

واإلجــادة فيــه  ،وتجنــب اْلخطــاء  ،وتحقيــق المكاســب  ،وضــمان الوصــول إلــى الغايــات

بتوفيق هللا تعالى .

فصل في الهجرة الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

واما الهجرة الى رسول هللا  فعلم لم يبق منه سوى اسمه ومنهج لم تترك بنيات الطريـق

س ــوى رس ــمه ومحج ــة س ــفت عليه ــا السـ ـوافي فطمس ــت رس ــومها وغ ــارت عليه ــا اّلع ــادي
فغورت مناهلها وعيونها فسالكها غريب بين العباد فريد بين كل حي وناد بعيد علـى قـرب
المكان وحيد على كثرة الجيران مستوحش مما به يستانسـون مسـتانس ممـا بـه يستوحشـون

مقــيم اذا ظعنـوا ظــاعن اذا قطنـوا منفــرد فــي طريــق طلبــة ّليقــر قـ ارره حتــى يظفــر بــه فهــو

الكائن معهم بجسـده البـائن مـنهم بمقصـده نامـت فـي طلـب الهـدى اعيـنهم ومـا ليـل مطيتـه

بنائم وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم يعيبونه بمخالفة ارائهم ويـزرون
عليــه ازراءه علــى جهــاّلتهم واهـوائهم قــد رجمـوا فيــه الظنــون واحــدقوا فيــه العيــون وتربصـوا
بـ ــه ريـ ــب المنـ ــون فتربص ـ ـوا انـ ــا معكـ ــم متربصـ ــون قـ ــال رب احكـ ــم بـ ــالحق وربنـ ــا الـ ــرحمن

المستعان على ما تصفون

نحن واياكم نموت فما افلح عند الحساب من ندما

والمقصود ان هذه الهجرة النبوية شانها شـديد وطريقهـا علـى غيـر المعتـاد بعيـد بعيـد علـى

كسَلن او ذي مَللة

اما على المشتاق فهو قريب

ولعمر هللا ما هي اّل نور يتَلّل ولكن انت ظَلمة وبدر اضـاء مشـارق اّلرض ومغاربهـا

ولكـن انـت غيمــة وقتامـة ومنهــل عـذب صــاف وانـت كـدرة ومبتــدا لخيـر عظــيم ولكـن لــيس

عندك خبره

فاســمع اآلن شــان هــذه الهج ـرة والدّللــة عليهــا وحاســب مــا بينــك وبــين هللا هــل انــت مــن

الهاجرين لها او المهاجرين اليها
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تعريف الهجرة الى الرسول صلى هللا عليه وسلم

فجــد هــذه الهج ـرة  :ســفر الــنفس فــي كــل مســالة مــن مس ـائل اّليمــان ومنــزل مــن منــازل

القل ــوب وحادث ــة م ــن حـ ـوادث اّلحك ــام ال ــى مع ــدن اله ــدى ومنب ــع الن ــور الملتق ــى م ــن ف ــم
الصادق المصدوق الذي وما ينطق عن الهوى ان هو اّل وحي يوحى فكل مسـالة طلعـت

عليها شمس رسالته واّل فاقذف بها في بحر الظلمـات وكـل شـاهد عدلـه هـذا المزكـي واّل

فعده من اهل الريب والتهمات فهذا حد هذه الهجرة

فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده القاطن في دار مرباه ومولده القائـل  :انـا علـى طريقـة

آبائنــا ســالكون وانــا بحــبلهم متمســكون وانــا علــى آثــارهم مقتــدون ولهــذه الهج ـرة التــي كلــت

عليهم واستند في طريقة نجاحـه وفَلحـه الـيهم معتـذ ار بـان رأيهـم خيـر مـن اريـه لنفسـه وان

ظنونهم وآراءهم اوثق من ظنه وحدسه .

ول ــو فتش ــت ع ــن مص ــدر مقص ــود ه ــذه الكلم ــة لوج ــدتها ص ــادرة ع ــن اّلخ ــَلد ال ــى ارض

البطالة متولدة بين الكسل وزوجه المَللة

هجرتان

والمقصود  :ان هذه الهجرة فرض على كـل مسـلم وهـي مقتضـى شـهادة ان محمـدا رسـول

هللا صلى هللا عليه وسلم

كما ان الهجرة اّلولى مقتضى شهادة ان ّلاله اّلهللا

وعن هاتين الهجرتين يسال كل عبد يوم القيامة وفي البـرزل ويطالـب بهـا فـي الـدنيا ودار

البرزل ودار القرار

قــال قتــاده  :كلمتــان يســال عنهمــا اّلولــون واّلخــرون  :مــاذا كنــتم تعبــدون ومــاذا اجبــتم

المرسلين

وهات ــان الكلمت ــان هم ــا مض ــمون الش ــهادتين وق ــد ق ــال تع ــالى ف ــَل ورب ــك ّليؤمن ــون حت ــى
يحكموك فيما شجر بينهم ثم ّليجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسملوا تسليما

فاقسم سبحانه باجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على انه ّليثبت لهم اّليمان وّليكونـون

من اهله حتى يحكموا رسول هللا  في جميع موارد النزاع في جميع ابواب الدين
691
This file was downloaded from QuranicThought.com

فــإن لفظــة مــا مــن صــيغ العمــوم فانهــا موصــلة تقتضــي نفــي اّليمــان او يوجــد تحكيمــه فــي

جميع ما شجر بينهم .

ولم يقتصر على هذا حتى ضم اليـه انشـراح صـدورهم بحكمـه حيـث ّليجـدون فـي انفسـهم

حرجا وهو الضيق والحصر من حكمه بل يقبلوا حكمه باّلنشراح ويقابلوه بالتسليم ّل انهم

ياخدونــه علــى اغمــاض ويش ـربونه علــى قــذى فــان هــذا منــاف لَليمــان بــل ّلبــد ان يكــون

اخذه بقبول ورضا وانشراح صدر .

ومتى اراد العبد ان يعلم هذا فلينظر في حاله ويطـالع قلبـه عنـد ورود حكمـه علـى خـَلف

هـ ـواه وغرض ــه او عل ــى خ ــَلف م ــا قل ــد في ــه اس ــَلفه م ــن المس ــائل الكب ــار وم ــا دونه ــا ب ــل

اّلنسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره .

فسبحان هللا كم من ح اززة في نفوس كثير من الناس مـن كثيـر مـن النصـوص وبـودهم ان

لو لم ترد وكم من ح اررة في اكبـادهم منهـا وكـم مـن شـجى فـي حلـوقهم منهـا ومـن موردهـا

ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر ثـم لـم يقتصـر سـبحانه علـى

ذلــك حتــى ضــم اليــه قولــه تعــالى ويســلموا تســليما فــذكر الفعــل مؤكــدا بمصــدره القــائم مقــام

ذكره مـرتين وهـو التسـليم والخضـوع لـه واّلنقيـاد لمـا حكـم بـه طوعـا ورضـا وتسـليما ّلقهـ ار

ومصابرة كما يسـلم المقهـور لمـن قهـره كرهـا بـل تسـليم عبـد مطيـع لمـوّله وسـيده الـذي هـو
احب شئ اليه يعلم ان سعادته وفَلحه في تسليمه اليه ويعلم بانه اولى به من نفسه وابـر

به منها واقدر على تخليصها .

فمتى علم العبد هذا من رسول هللا  واستسلم له وسلم اليه انقـادت لـه كـل علـة فـي قلبـه
ورأى ان ّلسعادة له اّل بهذا التسليم واّلنقياد .

وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة بل هو امر انشق القلـب واسـتقر فـي سـويدائه ّلتفـي
العبارة بمعناه وّل مطمع في حصوله بالدعوى واّلماني وكل يدعى وصـَل لليلـى

ّلتقر لهم بذلك

الحب بين العلم والحال
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وليلـى

وفــرق بــين علــم الحــب وحــال الحــب فكثيـ ار مــا بشــتبه علــى العبــد علــم الشــئ بحالــه ووجــوده
وفرق بين المريض العارف بالصحة واّلعتدال وهو مثخن بالمرض وبين الصحيح السليم
وان لــم يحســن وصــف الصــحة والعبــارة عنهــا وكــذلك فــرق بــين وصــف الخــوف والعلــم بــه

وبين حاله ووجوده

ما في اّلية من تاكيد اتباع الرسول

وتامل تاكيده سبحانه لهدا المعنى المذكور في اآلية بوجوه عديدة من التاكيد :

اولها  :تصديرها بتضمن المقسم عليه للنفي وهو قوله ّليؤمنـون وهـذا مـنهج معـروف فـي
كــَلم العــرب اذا اقســموا علــى شــئ منفــى صــدروا جملــة القســم بــاداة نفــي مثــل هــذه اّليــة

ومثل مافي قول الصديق عمر رضي هللا عنه ّلها هللا ّليعمد الى اسد هللا يقاتـل عـن هللا

ورسوله فيعطيك سلبه

وقول الشاعر  :فَل وابيك ابنه العامري
وقال اّلخر

ان يذكر

ّليدعى القوم اني افر

فَل وهللا ّليلقي لما بي وّل لما بهم ابدا دواء

وهذا في كَلمهـم اكثـر مـن

وتامــل جمــل القســم التــي فــي القـران المصــدرة بحــرف النفــي كيــف تجــد المقســم عليــه منفيــا

ومتضــمنا للنفــي وّليحــزم هــذا قولــه تعــالى فــَل اقســم بمواقــع النجــوم وانــه لقســم لــو تعلمــون

عظيم انه لقران كريم

فانه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القران  :مـن انـه شـعر او كهانـه
او اساطير اّلولين صدر القول بـاداة النفـي ثـم اثبـت لـه مـا قـالوه فتضـمنت اّليـة ان لـيس

اّلمر كما يزعمون ولكنه قران كريم

ولهذا صرح باّلمرين  :النفي واّلثبات مثـل قولـه تعـالى فـَل اقسـم بـالخنس الجـوار الكـنس

والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قـوة عنـد ذي العـرق مكـين

مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه باّلفق المبين ومـا هـو علـى الغيـب بضـنين

وما هو بقول شيطان رجيم
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وكــذلك قولــه ّل اقســم بيــوم القيامــة وّل اقســم بــالنفس اللوامــة ايحســب اّلنســان الــن نجمــع

عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه

والمقصــود  :ان افتتــاح هــذا القســم بــاداة النفــي يقتضــي تقويــة المقســم عليــه وتاكيــده وشــدة

انتقائه

وثانيها  :تاكيده بنفس القسم

وثالثها  :تاكيده بالمقسـم بـه وهـو اقسـامه بنفسـه ّل بشـئ مـن مخلوقاتـه وهـو سـبحانه يقسـم

بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة

ورابعها  :تاكيده بانتفاء الحرج وهو وجود التسليم

وخامسها  :تاكيد الفعل بالمصدر وما هذا التاكيد اّل لشدة الحاجة الى هـذا اّلمـر العظـيم
وانه مما يعتني به ويقرر في نفوس العباد بما هو من ابلغ انواع التقرير
حب الرسول صلى هللا عليه وسلم

وقــال تعــالى النبــي اولــى بــالمؤمنين مــن انفســهم وهــو دليــل علــى ان مــن لــم يكــن الرســول

اولى به من نفسه فليس من المؤمنين وهذه اّلولوية تتضمن امو ار

منها  :ان يكون احـب الـى العبـد مـن نفسـه ّلن اّلولويـة اصـلها الحـب ونفـس العبـد احـب
لــه مــن غي ـره ومــع هــذا يجــب ان يكــون الرســول اولــى بــه منهــا واحــب اليــه منهــا فبــذلك

يحصل له اسم اّليمان

ويلــزم مــن هــذه اّلولويــة والمحبــة كمــال اّلنقيــاد والطاعــة والرضــا والتســليم وســائر ل ـوازم

المحبة من الرضا بحكمه والتسليم ّلمره وايثاره على ما سواه .

ومنهــا ان ّل يكــون للعبــد حكــم علــى نفســه اصــَل بــل الحكــم علــى نفســه للرســول  يحكــم
عليها اعظم من حكم السيد على عبده او الوالد على ولده فليس له فـي نفسـه تصـرف قـط

اّل ما تصرف فيه الرسول الذي هو اولى به منها .

فيــا عجبــا كيــف تحصــل هــذه اّلولويــة لعبــد قــد عــزل مــا جـاء بــه الرســول  عــن منصــب

التحكيم ورضي بحكم غيره واطمان اليه اعظم .
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من اطمئنانه الى الرسول  وزعـم ان الهـدى ّليلتقـي مـن مشـكاته وانمـا يتلقـى مـن دّللـة
العقول وان الذي جاء به ّليفيد اليقين الى غير ذلك مـن اّلقـوال التـي تتضـمن اّلعـراض

عنــه وعمــا جــاء بــه والحوالــة فــي العلـم النــافع الــى غيـره ذلــك هــو الضــَلل البعيــد وّل ســبيل
الى ثبوت هده اّلولوية اّل بعزل كل ماسواه وتوليته في كل شئ وعرض ما قاله كـل احـد

سـواه علــى ماجــاء بــه فــان شــهد لــه بالصــحة قبلــه وان شــهد لــه بــالبطَلن رده وان لــم تتبــين
شهادته له ّلبصـحة وّل بـبطَلن جعلـه بمنزلـة احاديـث اهـل الكتـاب ووقفـه حتـى يتبـين أي

اّلمرين اولى به .

فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة واستقام له علمـه وعملـه واقبلـت وجـوه الحـق

اليه من كل جهة
ادعياء المحبة

ومــن العجــب ان يــدعي حصــول هــذه اّلولويــة والمحبــة التامــة مــن كــان ســعيه واجتهــاده

ونصــبه فــي اّلشــتغال بــاقوال غي ـره وتقريرهــا والغضــب والمحبــة لهــا والرضــا بهــا والتحــاكم
اليها وعرض ما قاله الرسول عليها فان وافقهـا قبلـه وان خالفهـا الـتمس وجـوه الحيـل وبـالغ

في رده ليا واعراضا

اّلعراض عن الرسول

كما قال تعالى وان تلووا او تعرضوا فان هللا كان بما تعملون خبي ار

وقد اشتملت هده اّلية على اسرار عظيمة يجب التنبيه على بعضها لشدة الحاجة اليها

قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هلل ولو على انفسكم او الوالدين

واّلقـربين ان يكــن غنيــا او فقيـ ار فــاهلل اولــى بهمــا فــَل تتبعـوا الهــوى ان تعــدلوا وان تلــووا او

تعرضوا فان هللا كان بما تعملون خبي ار .

فامر سبحانه بالقيـام بالقسـط وهـو العـدل فـي هـذه اّليـة وهـذا امـر بالقيـام بـه فـي حـق كـل

احــد عــدوا كــان او وليــا واحــق مــا قــام لــه العبــد بقصــد اّلق ـوال واّلراء والمــذاهب اذ هــي

متعلقة بامر هللا وخبره

فالقيام فيها بالهوى والمعصية مضاد ّلمر هللا مناف لما بعث به رسوله
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والقيــام فيهــا بالقســط وظيفــة خلفــاء الرســول فــي امتــه وامنائــه بــين اتباعــه وّليســتحق اســم
اّلمانة اّل مـن قـام فيهـا بالعـدل المحـض نصـيحة هلل ولكتابـه ولرسـوله ولعبـاده واولئـك هـم

الوارثون حقا

ّلمــن يجعــل اصــحابه ونحلتــه ومذهبــه معيــا ار علــى الحــق ومي ازنــا لــه يعــادي مــن خالفــه

وي ـوالي مــن وافقــه بمجــرد موافقتــه ومخالفتــه فــأين هــذا مــن القيــام بالقســط الــذي فرضــه هللا

على كل احد وهو في هدا الباب اعظم فرضا واكبر وجوبا .
شهداء هللا

ثم قـال شـهداء هللا الشـاهد هـو المخبـر فـان اخبـر بحـق فهـو شـاهد عـدل مقبـول وان اخبـر

بباطل فهو شاهد زور

وامر تعالى ان يكون شهيدا له مع القيام بالقسـط وهـذا يتضـمن ان تكـون الشـهادة بالقسـط
وان تكون هلل ّل لغيره

وقال في اّلية اّلخرى كونوا قوامين هلل شهداء بالقسط فتضمنت اآليتان امو ار اربعة

احدهما  :القيام بالقسط
الثاني  :ان يكون هلل

الثالث  :الشهادة بالقسط
الرابع  :ان تكون هلل

واحتضنت آية النساء بالقسط والشهادة هلل

وآيــة المائــدة بالقيــام هلل والشــهادة بالقســط لســر عجيــب مــن اسـرار القـران لــيس هــذا موضــع

ذكره

ثــم قــال تعــالى ولــو علــى انفســكم او الوالــدين او اّلق ـربين فــامر ســبحانه ان يقــام بالقســط

ويشــهد علــى كــل احــد ولــو كــان احــب النــاس الــى العبــد فيقــوم بالقســط علــى نفســه ووالديـه

الذين هما اصله واقاربه الذين هـم اخـص بـه والصـديق مـن سـائر النـاس فـان كـان مـا فـي

العبــد مــن محبــة لنفســه ولوالديــه واقربيــه يمنعــه مــن القيــام علــيهم بــالحق وّلســيما اذا كــان
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الحق لمن يبغضه ويعاديـه قـبلهم فانـه ّل يقـوم بـه فـي هـذا الحـال اّل مـن كـان هللا ورسـوله

احب اليه من كل ما سواهما .

وهذا يمتحن به العبد ايمانه فيعرف منزلة اّليمـان مـن قلبـه ومحلـه منـه وعكـس هـذا عـدل

العبد في اعدائـه ومـن يجفـوه فانـه ّلينبغـي ان يحملـه بغضـه لهـم ان يحيـف علـيهم كمـا ّل
ينبغي ان يحمله حبه لنفسه ووالديه واقاربه على ان يترك القيام علـيهم بالقسـط فـَل يدخلـه

ذلك البغض في باطل وّل يقصر بـه هـذا الحـب عـن الحـق كمـا قـال السـلف  :العـادل هـو

الذي ذا غضب لم يدخله غضبه في باطل واذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق .

اش ــتملت اّليت ــان عل ــى ه ــذين الحكم ــين وهم ــا القي ــام بالقس ــط والش ــهادة ب ــه عل ــى اّلولي ــاء

واّلعداء

ثــم قــال تعــالى ان يكــن غنيــا وفقيـ ار فــاهلل اولــى بهمــا مــنكم هــو ربهمــا وموّلهمــا وهمــا عبيــده

كما انكم عبيده فَل تحابوا غنيا لغناه وّل فقي ار لفقره فان هللا اولى بهما منكم

وقــد يقــال فيــه معنــى اخــر احســن مــن هــذا وهــو انهــم ربمــا خــافوا مــن القيــام بالقســط واداء

الشهادة على الغني والفقير

امــا الغنــي فخوفــا علــى مالــه وامــا الفقيــر فــَل عدامــه وانــه ّلشــئ لــه فتتســاهل النفــوس فــي
القيــام عليــه بــالحق فقيــل لهــم  :وهللا اولــى بــالغني والفقيــر مــنكم اعلــم بهــذا وارحــم بهــذا فــَل
تتركوا اداء الحق والشهادة على غني وّل فقير

ثم قال تعالى فَل تتبعوا الهوى ان تعدلوا نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل

وقول ــه تع ــالى ان تع ــدلوا منص ــوب الموض ــع ّلن ــه مفع ــول ّلجل ــه وتق ــديره عن ــد البصـ ـريين
كراهيــة ان تعــدلوا او حــذر ان تعــدلوا فيكــون اتبــاعكم للهــوى كراهيــة العــدل او ف ـ ار ار منــه
وعلى قول الكوفيين التقدير ان ّل تعدلوا وقول البصريين احسن واظهر اللي واّلعراض

ثم قال تعالى وان تلـووا او تعرضـوا فـان هللا كـان بمـا تعملـون خبيـ ار ذكـر سـبحانه السـببين
الموجبين لكتمان الحق محذ ار منهما ومتوعدا عليهما

احدهما  :اللي

واّلخر  :اّلعراض
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فــإن الحــق اذا ظهــرت حجتــه ولــم يجــد مــن يــروم دفعهــا طريقــا الــى دفعهــا اعــرض عنهــا

وامسك عن ذكرها فكان شيطانا اخرس وتارة يلويها ويحرفها

اللي مثال الفتل وهو التحريف وهو نوعان  :لي في اللفظ ولي في المعنى

فــاللي فــي اللفــظ ان يلفــظ بهــا علــى وجــه ّليســتلزم الحــق امــا بزيــادة لفظــه اونقصــانها او

ابدالها بغيرها ولي في كيفية ادائها وايهام السامع لفظا وارادة غيره كما كـان اليهـود يلـوون

السنتهم بالسَلم على النبي  وغيره فهذا احد نوعي اللي

والن ــوع الث ــاني من ــه  :ل ــي المعن ــى وه ــو تحريف ــه وتاوي ــل اللف ــظ عل ــى خ ــَلف مـ ـراد الم ــتكلم
وبجهالة مالم يرده أو يسقط منه لبعض المراد به ونحو هذا من لي المعاني فقال تعالى :

وان تلووا او تعرضوا فان هللا كان بما تعملون خبي ار

ولما كان الشاهد مطالبا باداء الشـهادة علـى وجههـا فـَل يكتمهـا وّل يغيرهـا كـان اّلعـراض

نظير الكتمان واللي نظير تغييرها وتبديلها
فتأمل ما تحت هذه اّلية من كنوز العلم

والمقصــود  :ان الواجــب الــذي ّليــتم اّليمــان بــل ّليحصــل مســمى اّليمــان اّلبــه مقابلــة

النصــوص بــالتلقي والقبــول واّلظهــار لهــا ودعــوة الخلــق اليهــا وّل تقابــل بــاّلعتراض تــارة
وباللي اخرى

الخيرة هلل

وقال تعالى وما كان لمؤمن وّل مؤمنة اذا قضى هللا ورسوله ام ار ان يكون لهم الخيرة مـن

امــرهم فــدل هــذا علــى انــه إذا ثبــت هلل ورســوله فــي كــل مســالة مــن المســائل حكــم طلبــي او

خبري فانه ليس ّلحد ان يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب اليه وان ذلك لـيس لمـؤمن
وّلمؤمنة اصَل فدل على ان ذلك مناف لَليمان

موقف اّلئمة من السنة

وقد حكى الشافعي رضي هللا تعالى عنه اجماع الصـحابة والتـابعين ومـن بعـدهم علـى ان

من اسـتبانت لـه سـنة رسـول هللا  لـم يكـن لـه ان يـدعها لقـول احـد ولـم يسـترب احـد مـن

ائمة اّلسَلم في صحة ماقاله الشافعي رضي هللا تعالى عنه .
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فان الحجـة الواجـب اتباعهـا علـى الخلـق كافـة انمـا هـو قـول المعصـوم الـذي ّلينطـق عـن

اله ــوى وام ــا اقـ ـوال غيـ ـره فغايته ــا ان تك ــون س ــائغة اّلتب ــاع فض ــَل ع ــن ان يع ــارض به ــا

النصوص وتقدم عليها عياذا باهلل من الخذّلن وقال تعالى  :واطيعوا هللا واطيعـوا الرسـول
واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البَلغ المبين .

فــاخبر ســبحانه ان الهدايــة فــي طاعــة الرســول ّل فــي غيرهــا فانــه معلــق بالشــرط فينتفــي

بانتفائــه ولــيس هــذا مــن بــاب دّللــة المفهــوم كمــا يغلــط فيــه كثيــر مــن النــاس ويظــن انــه
محتاج في تقريره الدّللة منه ّلتقرير كون المفهوم حجة بل هذا مـن اّلحكـام التـي ترتبـت
على شروط وعلقت فَل وجـود لهـا بـدون شـروطها اذ مـا علـق علـى الشـرط فهـو عـدم عنـد

عدمــه واّل لــم يكــن شــرطا لــه اذا ثبــت هــذا  :فاّليــة نــص علــى انتفــاء الهدايــة عنــد عــدم
طاعته.

وفــي اعــادة الفعــل فــي قولــه تعــالى  :واطيع ـوا هللا واطيع ـوا الرســول دون اّلكتفــاء بالفع ــل
اّلول سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قريب ان شاء هللا تعالى
وقوله تعالى فإن تولوا فانما عليه ما حمل

الفعل للمخاطبين واصله فان تتولوا فحذفت احدى التاءين تخفيفا

والمعنى  :انه قد حمل اداء الرسالة وتبليغها وحملتم طاعته واّلنقياد له والتسليم

كمــا ذكـره البخــاري فــي صــحيحة عــن الزهــري قــال  :مــن هللا البيــان وعلــى الرســول الــبَلغ

وعلينا التسليم

فان تركتم انتم ما حملتموه من اّليمان والطاعة فعليكم ّل عليه
فانه لم يحمل ايمانكم وانما حمل تبليغكم

وانما حمل اداء الرسالة اليكم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسـول اّل الـبَلغ المبـين لـيس

عليه هداهم وتوفيقهم

وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا هللا واطيعوا الرسول واولي اّلمـر مـنكم فـان تنـازعتم

فــي شــئ فــردوه الــى هللا والرســول ان كنــتم تؤمنــون بــاهلل واليــوم اّلخــر ذلــك خيــر واحســن

تاويَل
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النداء باّليمان

فامر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله

وافتــتح اّليــة بالنــداء باســم اّليمــان المشــعر بــان المطلــوب مــنهم مــن موجبــات اّلســم الــذي
نودوا به وخوطبوا به كما يقال  :يا من انعم هللا عليه واغناه من فضله احسـن كمـا احسـن
هللا اليك  :ويا ايها العالم علم الناس ما ينفعهم ويا ايها الحاكم احكم بالحق ونظائره

ولهذا كثي ار ما يقع الخطاب في القران بالشرائع كقوله تعالى ياايها الذين امنوا كتب علـيكم
الصيام

يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصَلة يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

ففــي هــذا اش ــارة الــى انكــم إن كنــتم مــؤمنين فاّليمــان يقتضــي مــنكم كــذا وك ــذا فانــه مـ ـن

موجبــات اّليمــان وتمامــه ثــم قــال تعــالى  :يــا ايهــا الــذين امنـوا اطيعـوا هللا واطيعـوا الرســول

واولي اّلمر منكم فقرن بين طاعة هللا والرسول وطاعة اولـي اّلمـر وسـلط عليهمـا عـامَل

واحدا وقد كان ربما يسبق الى الوهم ان اّلمر يقتضـي عكـس هـذا فانـه مـن يطـع الرسـول

فقد اطاع هللا ولكن الواقع هنا في اّلية المناسب

وتحته سر لطيف وهـو دّللتـه علـى ان مـا يـأمر بـه رسـوله يجـب طاعتـه فيـه وان لـم يكـن
مامو ار به بعينه في القران طاعة الرسول مفردة ومقرونة فـَل يتـوهم متـوهم ان مـا يـامر بـه

الرسول ان لم يكن في القران واّل فَل تجب طاعته فيه

كمــا قــال النبــي  يوشــك رجــل شــبعان متكــئ علــى اريكتــه ياتيــه اّلمــر مــن امــري فيقــول

بيننا وبينكم كتاب هللا تعالى ما وجـدنا فيـه مـن شـئ اتبعنـاه اّل وانـي اوتيـت الكتـاب ومثلـه

معه

ــــــ
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في ذكرى الهجرتين األولى والثانية
زاد المهاجر ّلبن القيم

لما كثـر المسـلمون وخـاف مـنهم الكفـار اشـتد أذاهـم لـه  وفتنـتهم إيـاهم فـأذن لهـم رسـول

هللا  ف ــي الهجـ ـرة إل ــى الحبش ــة وق ــال (إن به ــا ملكــا ّل يظل ــم الن ــاس عن ــده) فه ــاجر م ــن
المســلمين اثنــا عشــر رجــَل وأربــع نســوة مــنهم عثمــان بــن عفــان وهــو أول مــن خــرج ومعــه
زوجتــه رقيــة بنــت رســول هللا  فأقــاموا فــي الحبشــة فــي أحســن ج ـوار فــبلغهم أن قريشــا
أسـلمت وكـان هــذا الخبـر كــذبا فرجعـوا إلــى مكـة فلمــا بلغهـم أن اْلمــر أشـد ممــا كـان رجــع

مــنهم مــن رجــع ودخــل جماعــة فلقـوا مــن ق ـريش أذى شــديدا وكــان ممــن دخــل عبــد هللا بــن

مسعود.

الحصر في الشعب ثم وفاة خديجة فعمه فخروجه للطائف

ثم أذن لهم في الهجرة ثانيا إلـى الحبشـة فهـاجر مـن الرجـال ثَلثـة وثمـانون رجـَل إن كـان

فيهم عمار فإنه يشك فيه ومن النساء ثمان عشرة امرأة فأقاموا عند النجاشـي علـى أحسـن

حــال فبلــغ ذلــك قريشــا فأرســلوا عمــرو بــن العــاص وعبــد هللا بــن أبــي ربيعــة فــي جماعــة

ليكيــدوهم عنــد النجاشــي فــرد هللا كيــدهم فــي نحــورهم فاشــتد أذاهــم لرســول هللا  فحصــروه
وأهل بيته في الشعب شعب أبي طالـب ثـَلث سـنين وقيـل سـنتين وخـرج مـن الحصـر ولـه

تسع وأربعـون سـنة وقيـل ثمـان وأربعـون سـنة وبعـد ذلـك بأشـهر مـات عمـه أبـو طالـب ولـه
ســبع وثمــانون ســنة وفــي الشــعب ولــد عبــد هللا بــن عبــاس فنــال الكفــار منــه أذى شــديدا ثــم

ماتت خديجة بعد ذلك بيسير فاشتد أذى الكفار له فخرج إلى الطائف هو وزيد بـن حارثـة
يـدعو إلــى هللا تعـالى وأقــام بــه أيامـا فلــم يجيبـوه وآذوه وأخرجــوه وقــاموا لـه ســماطين فرجمــوه
بالحجارة حتى أدموا كعبيه فانصرف عنهم رسول هللا  راجعا إلى مكة وفي طريقـه لقـي

عداســا النص ـراني فــآمن بــه وصــدقه وفــي طريقــه أيض ـا بنخلــة صــرف إليــه نفــر مــن الجــن
ســبعة مــن أهــل نصــيبين فاســتمعوا الق ـرآن وأســلموا وفــي طريقــه تلــك أرســل هللا إليــه ملــك
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الجبـال يـأمره بطاعتــه وأن يطبـق علـى قومــه أخشـبي مكـة وهمــا جبَلهـا إن أراد فقــالّ( :ل

بل أستأني بهم لعل هللا يخرج من أصَلبهم من يعبده ّل يشرك به شيئا).

اإلسراء

وفــي طريقــه دعــا بــذلك الــدعاء المشــهور (اللهــم إليــك أشــكو ضــعف قــوتي وقلــة حيلتــي)

الحــديث ثــم دخــل مكــة فــي جـوار المطعــم بــن عــدي ثــم أســري بروحــه وجســده إلــى المســجد

اْلقصى ثم عرج به إلى فوق السموات بجسـده وروحـه إلـى هللا عـز وجـل فخاطبـه وفـرض

عليه الصلوات وكان ذلك مرة واحدة هذا أصح اْلقوال.

وقيل كان ذلك مناما وقيل بل يقال أسري به وّل يقال يقظة وّل مناما.

وقيل كان اإلسراء إلى بيت المقدس يقظة وإلى السماء مناما .وقيل  :كان اإلسـراء مـرتين

مرة يقظة ومرة مناما.

وقيل بل أسري به ثَلث مرات وكان ذلك بعد المبعث باّلتفاق.

وأما مـا وقـع فـي حـديث شـريك أن ذلـك كـان قبـل أن يـوحى إليـه فهـذا ممـا عـد مـن أغـَلط
شريك الثمانية وسوء حفظه لحديث اإلسراء .وقيـل إن هـذا كـان إسـراء المنـام قبـل الـوحي.

وأما إسراء اليقظة فبعد النبوة وقيل بل الوحي هاهنا مقيد وليس بالوحي المطلـق الـذي هـو

مبــدأ النبــوة والم ـراد قبــل أن يــوحى إليــه فــي شــأن اإلس ـرار فأســري بــه فجــأة مــن غيــر تقــدم

إعَلم وهللا أعلم.

دعوة القبائل والهجرة إلى المدينة

فأقام  بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى هللا تعالى ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن
ي ــؤووه حت ــى يبل ــغ رس ــالة رب ــه وله ــم الجن ــة فل ــم تس ــتجب ل ــه قبيل ــة وادخ ــر هللا ذل ــك ك ارم ــة

لألنصار فلما أراد هللا تعالى إظهار دينه وإنجاز وعده ونصر نبيه وإعـَلء كلمتـه واّلنتقـام
من أعدائه ساقه إلـى اْلنصـار لمـا أراد بهـم مـن الك ارمـة فـانتهى إلـى نفـر مـنهم سـتة وقيـل

ثمانية وهم يحلقون رءوسهم عند عقبة منى في الموسم فجلس إلـيهم ودعـاهم إلـى هللا وقـ أر

علــيهم الق ـرآن فاســتجابوا هلل ورســوله ورجعـوا إلــى المدينــة فــدعوا قــومهم إلــى اإلســَلم حتــى
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فشــا فــيهم ولــم يبــق دار مــن دور اْلنصــار إّل وفيهــا ذكــر مــن رســول هللا صــلى هللا عليــه

وسلم.

فأول مسـجد قـرت فيـه القـرآن بالمدينـة مسـجد بنـي زريـق ثـم قـدم مكـة فـي العـام القابـل اثنـا

عشر رجَل من اْلنصار منهم خمسة من السـتة اْلولـين فبـايعوا رسـول هللا  علـى بيعـة

النساء عند العقبة ثم انصرفوا إلى المدينة فقدم عليه في العام القابل منهم ثَلثـة وسـبعون
رجَل وامرأتان وهم أهل العقبة اْلخيرة فبـايعوا رسـول هللا  علـى أن يمنعـوه ممـا يمنعـون

منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم فترحل هو وأصحابه إليهم واختار رسول هللا  منهم اثنـي

عشر نقيبا وأذن رسول هللا ْ لصـحابه فـي الهجـرة إلـى المدينـة فخرجـوا أرسـاّل متسـللين
أولهم فيما قيل  :أبو سلمة بن عبد اْلسد المخزومي وقيل مصعب بن عمير فقدموا على

اْلنصــار فــي دورهــم فــآووهم ونصــروهم وفشــا اإلســَلم بالمدينــة ثــم أذن هللا لرســول هللا 

في الهجـرة فخـرج مـن مكـة يـوم اّلثنـين فـي شـهر ربيـع اْلول وقيـل فـي صـفر ولـه إذ ذاك

ثَلث وخمسون سنة ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ودلـيلهم عبـد

هللا بن اْلريقط الليثي فدخل غار ثور هو وأبو بكـر فأقامـا فيـه ثَلثـا ثـم أخـذا علـى طريـق

الساحل فلما انتهوا إلى المدينة وذلك يـوم اّلثنـين ّلثنتـي عشـرة ليلـة خلـت مـن شـهر ربيـع

اْلول وقيل غير ذلك نزل بقباء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف.

وقيــل نــزل علــى كلثــوم بــن الهــدم .وقيــل علــى ســعد بــن خيثمــة واْلول أشــهر فأقــام عنــدهم
أربعة عشر يومـا وأسـس مسـجد قبـاء ثـم خـرج يـوم الجمعـة فأدركتـه الجمعـة فـي بنـي سـالم

فجمــع بهــم بمــن كــان معــه مــن المســلمين وهــم مائــة ثــم ركــب ناقتــه وســار وجعــل النــاس
يكلمون ــه ف ــي الن ــزول عل ــيهم ويأخ ــذون بخط ــام الناق ــة فيق ــول (خلـ ـوا س ــبيلها فإنه ــا م ــأمورة)

فبركت عند مسجده اليوم وكـان مربـدا لسـهل وسـهيل غَلمـين مـن بنـي النجـار فنـزل عنهـا

على أبي أيوب اْلنصاري ثم بنى مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللبن

ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبـه وأقربهـا إليـه مسـكن عائشـة ثـم تحـول بعـد سـبعة

أشــهر مــن دار أبــي أيــوب إليهــا وبلــغ أصــحابه بالحبشــة هجرتــه إلــى المدينــة فرجــع مــنهم
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ثَلثة وثَلثون رجَل فحبس منهم بمكة سبعة وانتهى بقيتهم إلى رسـول هللا  بالمدينـة ثـم
هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر سنة سبع.

ــــــ
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فوائد ودروس وعبر من هجرة سيد البشر
 1ـ الهجرة من سنن الرسل الكرام :

إن الهجرة في سبيل هللا سنة قديمة  ،ولم تكن هجرة نبينا محمد  بدعا في حيـاة الرسـل

لنص ـرة عقائــدهم  ،فلــئن كــان قــد هــاجر مــن وطنــه ومســقط أرســه مــن أجــل الــدعوة حفاظــا

عليها وإيجاد بيئة خصبة تتقبلها وتستجيب لهـا وتـذود عنهـا  ،فقـد هـاجر عـدد مـن إخوانـه

من اْلنبياء قبله من أوطانهم لنفس اْلسباب التي دعت نبينا للهجرة .

وذلك أن بقـاء الـدعوة فـي أرض قاحلـة ّل يخـدمها بـل يعـوق مسـارها ويشـل حركتهـا  ،وقـد

يعرض ــها لَلنكم ــاق داخ ــل أض ــيق ال ــدوائر  ،وق ــد ق ــص علين ــا القـ ـرآن الكـ ـريم نم ــاذج م ــن
هجـرات الرســل وأتبــاعهم مــن اْلمــم الماضــية لتبــدو لنــا فــي وضــوح ســنة مــن ســنن هللا فــي
شأن الدعوات يأخذ بها كل مؤمن من بعدهم إذا حيـل بينـه وبـين إيمانـه وعزتـه ،واسـتخف

بكيانه ووجوده واعتدي على مروءته وكرامته(.)1

 2ـ الصراع بين الحق والباطل صراع قديم وممتد :

وهــو ســنة إلهيــة نافــذة  ،قــال عــز وجــل  ? :الــذين أخرج ـوا مــن ديــارهم بغيــر حــق إّل أن
يقولوا ربنا هللا ولوا دفع هللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصـلوات ومسـاجد

ي ـذكر فيهــا اســم هللا كثي ـ ار ولينصــرن هللا مــن ينص ـره إن هللا لقــوي عزيــز ? (ســورة الحــج ،

اآلية.)40:

ولكــن هــذا الص ـراع معلــوم العاقبــة  ? :كتــب هللا ْلغلــبن أنــا ورســلي إن هللا قــوي عزيــز ?

(المجادلة :اآلية. )21

3ـ مكر خصوم الدعوة بالداعية أمر مستمر متكرر :

سواء عن طريق الحبس أو القتل أو النفي واإلخراج من اْلرض  ،وعلى الداعيـة أن يلجـأ

إلــى ربــه وأن يثــق بــه ويتوكــل عليــه ويعلــم أن المكــر الســيء ّل يحيــق إّل بأهلــه( ،)2كمــا

قــال عــز وجــل ? :وإذ يمكــر بــك الــذين كفــروا ليثبتــوك أو يقتلــوك أو يخرجــوك ويمكــرون
ويمكر هللا وهللا خير الماكرين? (سورة اْلنفال :اآلية . )30
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ومــن مكــر أهــل الباطــل وخصــوم الــدعوة اســتخدام ســَلح المــال إلغ ـراء النفــوس الضــعيفة
للقضـاء علـى الـدعوة والــدعاة ولـذلك رصـدوا مائــة ناقـة لمـن يــأتي بأحـد المهـاجرين حيــا أو
ميتا ،فتحرك الطامعون ومـنهم سـراقة  ،الـذي عـاد بعـد هـذه المغـامرة الخاسـرة ماديـا بـأوفر
ربح وأطيب رزق ،وهو رزق اإليمان ،وأخذ يعمي الطريـق علـى الطـامعين اآلخـرين الـذين

اجتهــدوا فــي الطلــب ،وهكــذا يــرد هللا عــن أوليائــه والــدعاة( ، )3قــال تعــالى ? :إن الــذين
كفروا ينفقـون أمـوالهم ليصـدوا عـن سـبيل هللا فسـينفقونها ثـم تكـون علـيهم حسـرة ثـم يغلبـون

والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ? (اْلنفال  :اآلية . )36

4ـ اإليمان بالمعجزات الحسية :

وفي هجرة النبي  وقعـت معجـزات حسـية ،وهـي دّلئـل ملموسـة علـى حفـظ هللا ورعايتـه

لرســول هللا  ، ومــن ذلــك ـ علــى مــا روي ـ نســيج العنكبــوت علــى فــم الغــار  ،ومنهــا مــا

جرى لرسول هللا  مع أم معبد  ،وما جرى له مـع سـراقة ،ووعـده إيـاه بـأن يلـبس سـواري
كسرى ،فعلى الدعاة أن ّل يتنصلوا من هذه الخوارق ،بـل يـذكروها مـا دامـت ثابتـة بالسـنة

النبوية ،على أن ينبهوا الناس علـى أن هـذه الخـوارق هـي مـن جملـة دّلئـل نبوتـه ورسـالته

عليه السَلم(.)4

 5ـ جواز االستعانة بالكافر المأمون :

ويجوز للدعاة أن يستعينوا بمن ّل يؤمن بـدعوتهم مـا دامـوا يثقـون بهـم ويـأتمنوهم علـى مـا

يستعينون بـه معهـم  ،فقـد رأينـا أن النبـي  وأبـا بكـر اسـتأج ار مشـركا ليـدلهم علـى طريـق

الهجرة ودفعا إليه راحلتيهما وواعداه عند غار ثور ،وهـذه أمـور خطيـرة أطلعـاه عليهـا  ،وّل

شك أن النبي  وصاحبه وثقا به وأمناه  ،مما يدل على أن الكافر أو العاصـي أو غيـر

المنتســب إلــى الــدعاة قــد يوجــد عنــد ه ـؤّلء مــا يســتدعي وثــوق الــدعاة بهــم  ،كــأن ت ـربطهم

رابطة القرابة أو المعرفة القديمة أو الجـوار أو عمـل معـروف كـان قـد قدمـه الداعيـة لهـم .

أو ْلن هؤّلء عندهم نوع جيد من اْلخَلق اْلساسية مثل اْلمانـة وحـب عمـل الخيـر إلـى

غي ــر ذل ــك م ــن اْلس ــباب  ،والمس ــألة تقديري ــة يت ــرك تق ــديرها إل ــى فطن ــة ال ــداعي ومعرفت ــه

بالشخص(.)5
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 6ـ دور المرأة في الهجرة :

وقد لمعت في سماء الهجرة أسماء كثيرة كان لها فضل كبير ونصـيب وافـر مـن الجهـاد :

منها عائشـة بنـت أبـي بكـر الصـديق التـي حفظـت لنـا القصـة ووعتهـا وبلغتهـا لألمـة  ،وأم
سلمة المهاجرة الصبور  ،وأسماء ذات النطاقين( )6التـي سـاهمت فـي تمـوين الرسـول 

وصاحبه في الغار بالماء والغـذاء ،وكيـف تحملـت اْلذى فـي سـبيل هللا ؟ فقـد حـدثتنا عـن

ذلك فقالت  :لما خرج رسول هللا  وأبو بكر رضي هللا عنه أتانا نفـر مـن قـريش  ،فـيهم

أبو جهل بن هشام  ،فوقفوا على باب أبي بكر  ،فخرجت إلـيهم فقـالوا :أيـن أبـوك يـا بنـت

أبي بكـر؟ قالـت :قلـتّ :ل أدري وهللا أيـن أبـي؟ قالـت :فرفـع أبـو جهـل يـده ـ وكـان فاحشـا

خبيثا ـ فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي قالت :ثم انصرفوا)(.)7

فهذا درس من أسماء رضي هللا عنها تعلمـه لنسـاء المسـلمين جـيَل بعـد جيـل كيـف تخفـي
أسرار المسلمين من اْلعداء  ،وكيف تقف صامدة شـامخة أمـام قـوى البغـي والظلـم؟ وأمـا

درسها الثاني البليغ  ،فعندما دخل عليها جدها أبو قحافة  ،وقد ذهب بصره ،فقال  :وهللا

إنــي ْلراه قــد فجعكــم بمالــه مــع نفســه  ،قالــت  :كــَل يــا أبــت ،ضــع يــدك علــى هــذا المــال.
قالــت :فوضــع يــده عليــه  ،فقــالّ :ل بــأس  ،إذا كــان تــرك لكــم هــذا فقــد أحســن ،وفــي هــذا
بَلغ لكم  .وّل وهللا ما ترك لنا شيئا  ،ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك)(.)8

وبهـذه الفطنــة والحكمـة ســترت أسـماء أباهــا  ،وسـكنت قلــب جـدها الضـرير  ،مـن غيــر أن
تكذب  ،فإن أباها قـد تـرك لهـم حقـا هـذه اْلحجـار التـي كومتهـا لتطمـئن لهـا نفـس الشـيخ!

إّل أنــه قــد تــرك لهــم معهــا إيمانــا بــاهلل ّل تزلزلــه الجبــال ،وّل تحركــه العواصــف الهــوج  ،وّل
يتأثر بقلة أو كثرة في المـال  ،وورثهـم يقينـا وثقـه بـه ّل حـد لهـا ،وغـرس فـيهم همـة تتعلـق
بمعالي اْلمور  ،وّل تلتفت إلى سفاسفها  ،فضرب بهم للبيت المسلم مثاّل عـز أن يتكـرر

 ،وقل أن يوجد نظيره.

لقــد ض ـربت أســماء رضــي هللا عنهــا بهــذه المواقــف لنســاء وبنــات المســلمين مــثَل هــن فــي

أمس الحاجة إلى اّلقتداء به ،والنسج على منواله .
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وظلت أسماء مع إخوتها في مكة ّ ،ل تشكو ضيقا  ،وّل تظهر حاجة  ،حتى بعث النبـي

 زيد بن حارثة وأبا رافع موّله  ،وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكـة فقـدما عليـه
بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه  ،وسودة بنت زمعة زوجه ،وأسامة بن زيد  ،وأم بركة المكنـاة بـأم
أيمن  ،وخرج معهما عبدهللا بن أبي بكر بعيـال أبـي بكـر  ،فـيهم عائشـة وأسـماء  ،فقـدموا

المدينة  ،فأنزلهم في بيت حارثة بن النعمان(.)9

 7ـ أد األمانة إلى من ائتمنك :

كانت أمانات المشركين عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

وفــي إيــداع المشــركين ودائعهــم عنــد رســول هللا  مــع محــاربتهم لــه وتصــميمهم علــى قتلــه

دليل باهر على تناقضهم العجيب الذي كانوا واقعين فيه ،ففي الوقت الـذي كـانوا يكذبونـه
ويزعمون أنه ساحر أو مجنون أو كذاب لم يكونوا يجدون فيمن حولهم مـن هـو خيـر منـه
أمانة وصدقا  ،فكانوا ّل يضعون حوائجهم وّل أموالهم التي يخافون عليها إّل عنـده! وهـذا

ي ــدل عل ــى أن كفـ ـرانهم ل ــم يك ــن بس ــبب الش ــك ل ــديهم ف ــي ص ــدقه  ،وإنم ــا بس ــبب تكب ــرهم
واستعَلئهم على الحق الذي جاء به  ،وخوفا على زعامتهم وطغيـانهم( ، )10وصـدق هللا
العظيم  ? :قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فـإنهم ّل يكـذبونك ولكـن الظـالمين بآيـات هللا

يجحدون ? (سورة اْلنعام :اآلية.)33

وفي أمر الرسول  لعلي رضي هللا عنه بتأدية هذه اْلمانات ْلصحابها في مكة  ،رغـم
هـذه الظـروف الشـديدة التــي كـان مـن المفـروض أن يكتنفهــا اّلضـطراب  ،بحيـث ّل يتجــه

التفكيــر إّل إلــى إنجــاح خطــة هجرتــه فقــط ،رغــم ذلــك فــإن الرســول  مــا كــان لينســى أو
ينشــغل عــن رد اْلمانــات إلــى أهلهــا ،حتــى ولــو كــان فــي أصــعب الظــروف التــي تنســي

اإلنسان نفسه فضَل عن غيره(.)11

 8ـ اليد العليا في الدعوة خير من اليد السفلى :

لم يقبل رسول هللا  أن يركـب الراحلـة حتـى أخـذها بثمنهـا مـن أبـي بكـر رضـي هللا عنـه

واستقر الثمن دينا بذمته  ،وهذا درس واضح بـأن حملـة الـدعوة مـا ينبغـي أن يكونـوا عالـة
على أحد في وقت من اْلوقات  ،فهم مصدر العطاء في كل شيء .
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إن يدهم إن لم تكن العليا فلن تكن السفلى  ،وهكذا يصر عليـه السـَلم أن يأخـذها بـالثمن

وسلوكه ذلك هو الترجمـة الحقـة لقولـه تعـالى ? :ومـا أسـالكم عليـه مـن أجـر إن أجـري إّل

على رب العالمين ? (سورة الشعراء :اآلية. )109

إن الذين يحملون العقيدة واإليمان ويبشرون بهما ما ينبغـي أن تمتـد أيـديهم إلـى أحـد ـ إّل
هللا ـ ْلن هذا يتناقض مع مـا يـدعون إليـه وقـد تعـود النـاس أن يعـوا لغـة الحـال ْلنهـا أبلـغ

من لغة المقـال  ،ومـا تـأخر المسـلمون وأصـابهم مـا أصـابهم مـن الهـوان إّل يـوم أصـبحت

وســائل الــدعوة والعــاملين بهــا خاضــعة للغــة المــادة  ،ينتظــر الواحــد مــنهم مرتبــة  ،ويومهــا
تحــول العمــل إلــى عمــل مــادي فقــد الــروح والحيويــة والوضــاءة  ،وأصــبح لألمــر بــالمعروف

موظفون  ،وأصبح الخطباء موظفين  ،وأصبح اْلئمة موظفين .

إن الص ــوت ال ــذي ينبع ــث م ــن حنجـ ـرة وراءه ــا الخ ــوف م ــن هللا واْلم ــل ف ــي رض ــاه غي ــر
الصــوت الــذي ينبعــث ليتلقــى د ارهــم معــدودة  ،فــإذا توقفــت توقــف الصــوت ،وقــديما قــالوا:
ليست النائحة كالثكلى ولهذا قل التأثير وبعد الناس عن جاد ِة الصو ِ
اب(.)12
ُ
ُ
 9ـ عفة الداعية عن أموال الناس :

لما عفا النبي  عن سراقة عرض عليه سراقة المسـاعدة فقـال( :وهـذه كنـانتي فخـذ منهـا
سـهما فإنـك ســتمر بـإبلي وغنمـي فــي موضـع كـذا وكــذا فخـذ منهـا حاجتــك فقـال رســول هللا

ّ : ل حاجة لي فيها)(.)13
وعــن ســه ِل بـ ِـن ســعد السـ ِ
ـاع ِد ِي  ،قــال  :جــاء ر ُجــل ِإلــى النِبـ ِـي  فقــال  :يــا رُســول ّللاِ ،
ْ ْ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاس  ،قـال ْ :ازه ْـد ِفـي الـد ْنيا ُي ِحبـك
ُدلني على عمل إذا أنـا عمْلتُ ُـه أحبنـي ّللاُ  ،وأحبنـي الن ُ
ّللا  ،و ْازه ْد ِفيما ِع ْند الن ِ ِ
اس "رواه ابن مجاة وغيره وهو حديث صحيح لغيره
اس ُيحبك الن ُ
ُ
فحين يزهد الدعاة فيما عند النـاس يحـبهم النـاس  ،وحـين يطمعـون فـي أمـوال النـاس ينفـر
الناس عنهم  ،وهذا درس بليغ للدعاة إلى هللا تعالى(.)14

 10ـ جندية منقطعة النظير:

تظهــر أثــر التربيــة النبويــة فــي جنديــة أبــي بكــر الصــديق وعلــي بــن أبــي طالــب رضــي هللا

عنهمــا  ،فــأبو بكــر رضــي هللا عنــه عنــدما أراد أن يهــاجر إلــى المدينــة وقــال لــه رســول هللا
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ّ( : ل تعجل لعل هللا يجعل لك صـاحبا) فقـد بـدأ فـي اإلعـداد والتخطـيط للهجـرة (فابتـاع
راحلتــين واحتبســهما فــي داره يعلفهمــا إعــدادا لــذلك) وفــي روايــة البخــاري ،وعلــف راحلتــين

كانتا عنده ورق السمر ـ وهو الخبط ـ أربعـة أشـهر)  .لقـد كـان يـدرك بثاقـب بصـره رضـي
هللا عنه وهو الذي تربى ليكون قائدا  ،أن لحظـة الهجـرة صـعبة قـد تـأتي فجـأة ولـذلك هيـأ

وسيلة الهجرة  ،ورتب تموينها  ،وسخر أسـرته لخدمـة النبـي  ، وعنـدما جـاء رسـول هللا

 وأخبره أن هللا قد أذن له في الخروج والهجرة ،بكـا مـن شـدة الفـرح وتقـول عائشـة رضـي

هللا عنهــا فــي هــذا الشــأن  :فـ هللا مــا شــعرت قــط قبــل ذلــك اليــوم أن أحــدا يبكــي مــن الفــرح
حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ  ,إنها قمة الفرح البشري؛ أن يتحول الفرح إلى بكاء  ،كما

قال الشاعر عن هذا :

ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني فاستعبرت أجفاني

غلب السرور علي حتى إنني من فرط ما قد سرني أبكاني

يا عين صار الدمع عندك عادة تبكين من فرح ومن أحزاني

فالصــديق رضــي هللا عنــه يعلــم أن معنــى هــذه الصــحبة  ،أنــه ســيكون وحــده برفقــة رســول
رب العالمين بضعة عشر يومـا علـى اْلقـل وهـو الـذي سـيقدم حياتـه لسـيده وقائـده وحبيبـه

المصــطفى  فــأي فــوز فــي هــذا الوجــود يفــوق هــذا الفــوز  :أن يتفــرد الصــديق وحــده مــن
دون أهـ ــل اْلرض ومـ ــن دون الصـ ــحب جميعـ ــا برفقـ ــة سـ ــيد الخلـ ــق وصـ ــحبته كـ ــل هـ ــذه

المــدة( ،)15وتظهــر معــاني الحــب فــي هللا فــي خــوف أبــي بكــر وهــو فــي الغــار مــن أن
يراهمــا المشــركون ليكــون الصــديق مــثَل لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه جنــدي الــدعوة الصــادق

مع قائده اْلمين حين يحدق به الخطر من خوف وإشفاق علـى حياتـه؛ فمـا كـان أبـو بكـر
ساعتئذ بالذي يخشى على نفسه الموت ،ولو كـان كـذلك لمـا ارفـق رسـول هللا  فـي هـذه

الهج ـرة الخطي ـرة وهــو يعلــم أن أقــل ج ازئــه القتــل إن أمســكه المشــركون مــع رســول هللا 

ولكنه كان يخشى على حياة الرسول الكريم  ، وعلى مسـتقبل اإلسـَلم إن وقـع الرسـول

 فــي قبضــة المشــركين( ، )16ويظهــر الحــس اْلمنــي الرفيــع للصــديق فــي هجرتــه مــع

النبـي  فـي مواقـف كثيـرة منهـا؛ حـين أجــاب السـائل  :مـن هـذا الرجــل الـذي بـين يــديك؟
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فقــال :هــذا هــاد يهــديني الســبيل  ،فظــن الســائل بــأن الصــديق يقصــد الطريــق ،وإنم ـا كــان
يقصد سبيل الخير  ،وهذا يدل على حسن اسـتخدام أبـي بكـر للمعـاريض فـ ار ار مـن الحـرج

أو الكذب( )17وفي إجابته للسائل تورية وتنفيذ للتربية اْلمنيـة التـي تلقاهـا مـن رسـول هللا
ْ ، لن الهجـرة كانــت سـ ار وقــد أقـره الرســول  علــى ذلــك( ، )18وفــي موقــف علــي بــن

أبــي طالــب مثــال للجنــدي الصــادق المخلــص لــدعوة اإلســَلم  ،حيــث فــدى قائــده بحياتــه ،
ففي سَلمة القائد سَلمة للدعوة ،وفي هَلكه خذّلنها ووهنهـا  ،فمـا فعلـه علـي رضـي هللا

عنه ليلة الهجرة من بياته على فراق الرسول  ، إذ كان من المحتمل أن تهوي سـيوف

فتيــان ق ـريش علــى رأس علــي رضــي هللا عنــه ولك ـن عليــا رضــي هللا عنــه لــم يبــال بــذلك,

فحسبه أن يسلم رسول هللا صلى هللا  نبي اْلمة وقائد الدعوة(.)19
 11ـ حسن القيادة والرفق في التعامل :

يظهــر الحــب العميــق الــذي ســيطر علــى قلــب أبــي بكــر لرســول هللا  فــي الهجـرة  ،كمــا
يظهر حب سائر الصحابة أجمعين فـي سـيرة الحبيـب المصـطفى  وهـذا الحـب الربـاني

كـان نابعـا مـن القلـب ،وبـإخَلص  ،لـم يكــن حـب نفـاق أو نابعـا مـن مصـلحة دنيويــة  ،أو

رغبة في منفعة أو رهبـة لمكـروه قـد يقـع  ،ومـن أسـباب هـذا الحـب لرسـول هللا  صـفاته

القياديــة الرشــيدة  ،فهــو يســهر لينــاموا  ،ويتعــب ليســتريحوا ،ويجــوع ليشــبعوا  ،كــان يف ـرح
لفـرحهم ويحـزن لحـزنهم  ،فمـن سـلك سـنن الرسـول  مـع صـحابته  ،فـي حياتـه الخاصـة
والعامة  ،وشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم وكان عمله لوجه هللا أصابه مـن هـذا الحـب

إن كان من الزعماء أو القادة أو المسئولين في أمة اإلسَلم(.)20

وصدق الشاعر الليبي عندما قال :

فإذا أحب هللا باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح

وإذا صفت هلل نية مصلح مال العباد عليه باْلرواح()21
إن القي ــادة الص ــحيحة ه ــي الت ــي تس ــتطيع أن تق ــود اْلرواح قب ــل ك ــل ش ــيء وتس ــتطيع أن
تتعامــل مــع النفــوس قبــل غيرهــا  ،وعلــى قــدر إحســان القيــادة يكــون إحســان الجنــود وعلــى

ق ــدر الب ــذل م ــن القي ــادة يك ــون الح ــب م ــن الجن ــود  ،فق ــد ك ــان  رحيم ــا وش ــفوقا بجن ــوده
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وأتباعــه  ،فهــو لــم يهــاجر إّل بعــد أن هــاجر معظــم أصــحابه ،ولــم يبــق إّل المستضــعفين
والمفتونين ومن كانت له مهمات خاصة بالهجرة(.)22

 12ـ استمرار الدعوة في أحلك الظروف :

أ ـ في الطريق أسلم بريدة اْلسلمي رضي هللا عنه في ركب من قومه :
إن المسلم الذي تغلغلت الدعوة في شغاف قلبه ّل يفتر لحظة واحدة عن دعوة الناس إلى

ديــن هللا تعــالى  ،مهمــا كانــت الظــروف قاســية واْلح ـوال مضــطربة  ،واْلمــن مفقــود  ،بــل
ينتهز كل فرصة مناسبة لتبليغ دعوة هللا تعالى  ،هذا نبـي هللا تعـالى يوسـف عليـه السـَلم

حينمــا زج بــه فــي الســجن ظلمــا  ،واجتمــع بالســجناء فــي الســجن ،فلــم ينــدب حظــه  ،ولــم

تشغله هذه الحياة المظلمة عن دعوة التوحيد وتبليغها للناس ومحاربة الشرك وعبـادة غيـر

هللا والخضوع ْلي مخلوق قال تعالى  ? :قال ّل يأتيكما طعام ترزقانه إّل نبأتكما بتأويلـه

قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم ّل يؤمنون باهلل وهم باآلخرة هـم
كافرون واتبعت ملة آبائي إبـراهيم وإسـحاق ويعقـوب مـا كـان لنـا أن نشـرك بـاهلل مـن شـيء
ذلك مـن فضـل هللا علينـا وعلـى النـاس ولكـن أكثـر النـاس ّل يشـكرون يـا صـاحبي السـجن

ءأرباب متفرقون خير أم هللا الواحد القهـار مـا تعبـدون مـن دونـه إّل أسـماء سـميتموها أنـتم

وءابـا كم مـا أنــزل هللا بهـا مــن سـلطان إن الحكـم إّل هلل أمــر أّل تعبـدوا إّل إيــاه ذلـك الــدين
القيم ولكن أكثر الناس ّل يعلمون ? (سورة يوسف :اآليات. )40-37

وس ــورة يوس ــف علي ــه الس ــَلم مكي ــة  ،وق ــد أم ــر هللا تع ــالى رس ــوله محم ــدا  أن يقت ــدي
باْلنبياء والمرسـلين فـي دعوتـه إلـى هللا ولـذلك نجـده  فـي هجرتـه مـن مكـة إلـى المدينـة

وقــد كــان مطــاردا مــن المشــركين قــد أهــدروا دمــه وأغــروا المجــرمين مــنهم بــاْلموال الــوفيرة

ليــأتوا ب أرســه حيــا أو ميتــا  ،ومــع هــذا فلــم يــنس مهمتــه ورســالته  ،فقــد لقــي  فــي طريقــه
رجَل يقال له بريـدة بـن الحصـيب اْلسـلمي رضـي هللا عنـه فـي ركـب مـن قومـه  ،فـدعاهم

إلى اإلسَلم فآمنوا وأسلموا(.)23

وذكر ابن حجر العسقَلني ـ رحمـه هللا ـ  ( :أن النبـي  فـي طريـق هجرتـه إلـى المدينـة

لقي بريدة بن الحصيب بن عبدهللا بن الحارث اْلسلمي ،فدعاه إلى اإلسَلم ،وقد غـ از مـع
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الرسول  سـت عشـرة( )24غـزوة وأصـبح بريـدة بعـد ذلـك مـن الـدعاة إلـى اإلسـَلم وفـتح
هللا لقومــه أســلم علــى يديــه أبـواب الهدايــة  ،وانــدفعوا إلــى اإلســَلم وفــازوا بالوســام النبــوي

الــذي نــتعلم منــه منهجــا فريــدا فــي فقــه النفــوس( )25قــال صــلى هللا عليــه وســلم( :أســلم

سالمها هللا  ،وغفار غفر هللا لها  ،أما وهللا ما أنا قلته ولكن هللا قال)(. )26
ب ـ وفي طريق الهجرة أسلم لصان على يدي رسول هللا : 

كان في طريقه  بالقرب من المدينة لصان من أسلم يقال لهما المهانان  ،فقصدهم 

وعرض عليهما اإلسَلم فأسلما ثم سألهما عن أسمائهما فقاّل نحـن المهانـان  ،فقـال  :بـل

المكرمــان  ،وأمرهمــا أن يقــدما عليــه المدينــة( ، )27وفــي هــذا الخبــر يظهــر اهتمامــه 

بالدعوة إلى هللا حيث اغتنم فرصة في طريقه ودعا اللصين إلـى اإلسـَلم  ،فأسـلما  ،وفـي
إسَلم هذين اللصين مع ما ألفاه من حياة البطش والسلب والنهب دليل على سـرعة إقبـال

النفوس على اتباع الحق إذا وجد من يمثله بصدق وإخَلص  ،وتجردت نفس السامع من

الهوى المنحرف  ،وفي اهتمام الرسول  بتغيير اسمي هـذين اللصـين مـن المهـانين إلـى

المكــرمين دليــل علــى اهتمامــه  بســمعة المســلمين ومراعاتــه مشــاعرهم إك ارمــا لهــم ورفعــا
لمعنوياتهم .

وإن فـي رفـع معنويـة اإلنسـان تقويــة لشخصـيته ودفعـا لـه إلـى اْلمــام ليبـذل كـل طاقتـه فــي

سبيل الخير والفَلح(.)28

 13ـ أهمية العقيدة والدين في إزالة العداوة والضغائن :

إن العقيدة الصحيحة السليمة والدين اإلسَلمي العظيم لهم أهمية كبرى في إزالة العداوات

والضـ ــغائن  ،وفـ ــي التـ ــأليف بـ ــين القلـ ــوب واْلرواح  ،وهـ ــو دور ّل يمكـ ــن لغيـ ــر العقيـ ــدة
الصحيحة أن تقدم به وها قد رأينا كيف جمعت العقيـدة اإلسـَلمية بـين اْلوس والخـزرج ،

وأزالت آثار معارك استمرت عقودا من الزمن  ،وأغلقت ملف العقيـدة فـي نفـوس اْلنصـار

 ،فاســتقبلوا المهــاجرين بصــدور مفتوحــة  ،وتــآخوا معهــم فــي مثاليــة نــادرة ّ ،ل ت ـزال مثــار
الدهشة ومضرب المثل  ،وّل توجد في الدنيا فكـرة أو شـعار آخـر فعـل مثلمـا فعلـت عقيـدة

اإلسَلم الصافية في النفوس .
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ومـن هنــا نـدرك الســر فـي ســعي اْلعـداء الــدائب إلـى إضــعاف هـذه العقيــدة وتقليـل تأثيرهــا

علـ ــى نفـ ــوس المسـ ــلمين  ،وانـ ــدفاعهم المسـ ــتمر نحـ ــو تذكيـ ــة النع ـ ـرات العص ــبية والوطنيـ ــة
والقومية وغيرها  ،وتقديمها كبديل للعقيدة الصحيحة(.)29

 14ـ الحفاوة بالدعوة وحاملها :

كان ــت فرح ــة الم ــؤمنين م ــن س ــكان يث ــرب م ــن أنص ــار ومه ــاجرين بق ــدوم رس ــول هللا 

ووصوله إليهم سالما فرحة أخرجت النساء من بيوتهن والوّلئد ،وحملت الرجـال علـى تـرك
أعمالهم  ،وكان موقف يهود المدينة موقف المشارك لسكانها في الفرحـة ظـاه ار  ،والمتـألم
من منافسة الزعامة الجديدة باطنا  ،أما فرحة المؤمنين بلقاء رسـولهم  ،فـَل عجـب فيهـا ،

وهو الذي أنقذهم مـن الظلمـات إلـى النـور  ،بـإذن ربهـم إلـى صـراط العزيـز الحميـد  ،وأمـا

موق ــف اليه ــود ف ــَل غ ارب ــة في ــه  ،وه ــم ال ــذين عرفـ ـوا ب ــالملق والنف ــاق للمجتم ــع ال ــذي فق ــدوا
السيطرة عليه  ،وبالغيظ والحقد اْلسود علـى مـن يسـلبهم زعـامتهم مـن الشـعوب  ،ويحـول

بينهم وبين سلب آمالهم باسم القـروض  ،وسـفك دمائهـا باسـم النصـح والمشـورة  ،ومـا زال

اليهــود يحقــدون علــى كــل مــن يخلــص الشــعوب مــن ســيطرتهم  ،وينتهــون مــن الحقــد إلــى

الدس والمؤامرات  ،ثم إلى اّلغتيال إن استطاعوا  ،ذلك دينهم  ،وتلك جبلتهم(.)30

ويس ــتفاد م ــن اس ــتقبال المه ــاجرين واْلنص ــار لرس ــول هللا  مش ــروعية اس ــتقبال اْلمـ ـراء

والعلمــاء  ،عنــد مقــدمهم بالحفــاوة واإلك ـرام  ،فقــد حــدث ذلــك لرســول هللا  ، وكــان هــذا
اإلكـ ـرام وه ــذه الحف ــاوة ن ــابعين م ــن ح ــب للرس ــول بخ ــَلف م ــا نـ ـراه م ــن اس ــتقبال الزعم ــاء
والحكم ــاء ف ــي عالمن ــا المعاص ــر ،ويس ــتفاد ك ــذلك التن ــافس ف ــي الخي ــر وإكـ ـرام ذوي العل ــم
والشرف  ،فقـد كانـت كـل قبيلـة تحـرص أن تستضـيف رسـول هللا  ، وتعـرض أن يكـون

رجاله حراسا له  ،ويؤخذ من هذا إكرام العلماء والصالحين  ،واحترامهم وخدمتهم(.)31
 15ـ بين القدوة في الهجرة والتشريف في المعراج :

كانت الهجـرة النبويـة الشـريفة علـى النحـو الـذي كانـت عليـه  ،وسـارت علـى الوضـع الـذي

يســلكه كــل مهــاجر  ،حتــى توجــد القــدوة  ،وتتحقــق اْلســوة  ،ويســير المســلمون علــى نهــج
مألوف  ،وسبيل معروف  ،ولذلك  ،فلم يرسل هللا ـ عز وجل ـ له  البراق ليهاجر عليـه
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كما حدث في ليلة اإلسراء  ،مع أن الرسول  في يوم هجرته أحوج إلى البـراق منـه فـي

أي وقت آخر؛ ْلن القوم يتربصون به هنا ولم يكـن هنـاك تـربص فـي ليلـة اإلسـراء  ،ولـو

ظفروا به في هجرته لشفوا نفوسهم منـه بقتلـه  ،والحكمـة فـي ذلـك ـ وهللا أعلـم ـ أن الهجـرة
كانـت مرحلــة طبيعيــة مـن م ارحــل تطــور الـدعوة ووســيلة مــن أهـم وســائل نشــرها وتبليغهــا ،

ولــم تكــن خاصــة برســول هللا  بــل كــان غي ـره مــن المــؤمنين مكلفــين بهــا  ،حــين قطــع

اإلس ــَلم الوّلي ــة( ، )32ب ــين المه ــاجرين وغي ــر المه ــاجرين الق ــادرين عل ــى الهجـ ـرة  ،ق ــال
تعــالى ? :إن الــذين آمنـوا وهــاجروا وجاهــدوا بــأموالهم وأنفســهم فــي ســبيل الــه والــذين ءاووا

ونصــروا أولئــك بعضــهم أوليــاء بعــض والــذين آمن ـوا ولــم يهــاجروا مــا لكــم مــن وّليــتهم مــن
شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الـدين فعلـيكم النصـر إّل علـى قـوم بيـنكم وبيـنهم

ميثاق وهللا بما تعملون بصير ? (سورة اْلنفال  :اآلية . )72

أما رحلة اإلسراء والمعراج فقد كانـت رحلـة تشـريف وتقـدير  ،كمـا كانـت إك ارمـا مـن هللا ـ
عز وجل ـ لنبيه ليطلعه على علم الغيب ويريه مـن آياتـه الكبـرى  ،فالرحلـة مـن أولهـا إلـى

آخرها خوارق ومعجزات ومشاهد للغيبيات ،فناسب أن تكون وسيلتها مشابهة لغايتها .

زد على ذلك أن رحلة اإلسراء خصوصية للرسول  ، وليس ْلحد من النـاس أن يتطلـع

لمثلهــا  ،ولســنا مطــالبين باّلقتــداء بــه فيهــا  ،ولــذا فــإن حصــولها علــى النحــو الــذي كانــت

عليه هو أنسب اْلوضاع لحدوثها(.)33

 16ـ وضوح سنة التدرج :

حيث نَلحظ  :أن رسول هللا  عندما تقابـل مـع طَلئـع اْلنصـار اْلولـى لـم يفعـل سـوى

ترغيبهم في اإلسَلم وتَلوة القرآن عليهم  ،فلما جاءوا في العام التالي بايعهم بيعـة النسـاء
على العبادات واْلخَلق والفضائل  ،فلما جاءوا في العام التالي كانت بيعة العقبة الثانيـة

على الجهاد والنصر واإليواء(.)34

وجدير بالمَلحظة أن بيعة الحرب لم تـتم إّل بعـد عـامين كـاملين  ،أي بعـد تأهيـل وإعـداد

اســتمر عــامين كــاملين  ،وهكــذا تــم اْلمــر علــى تــدرج ينســجم مــع المــنهج التربــوي الــذي

نهجت عليه الدعوة من أول يوم(.)35
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إنــه المــنهج الــذي هــدى هللا نبيــه إلــى الت ازمــه  ،ففــي البيعــة اْلولــى بايعــه ه ـؤّلء اْلنصــار
الجــدد علــى اإلســَلم عقيــدة ومنهاجــا وتربيــة  ،وفــي البيعــة الثانيــة بايعــه اْلنصــار علــى

حمايــة الــدعوة  ،واحتضــان المجتمــع اإلســَلمي الــذي نضــجت ثمــاره ،واشــتدت قواعــده قــوة
وصَلبة .

إن هــاتين البيعتــين أم ـران متكــامَلن ضــمن المــنهج التربــوي للــدعوة اإلســَلمية وإن اْلمــر
اْلول هــو المضــمون  ،واْلمــر الثــاني وهــو بيعــة الحــرب هــو الســياج الــذي يحمــي ذلــك
المضــمون  ،نعــم كانــت بيعــة الحــرب بعــد عــامين مــن إعــَلن القــوم اإلســَلم ولــيس فــور

إعَلنهم .

بعــد عــامين إذ تــم إعــدادهم حتــى غــدوا موقــع ثقــة وأهــَل لهــذه البيعــة  ،ويَلحــظ أن بيعــة
الحرب لم يسبق أن تمت قبل اليوم مع أي مسلم  ،إنما حصلت عندما وجدت الـدعوة فـي

ه ـ ـؤّلء اْلنصـ ــار وفـ ــي اْلرض التـ ــي يقيمـ ــون فيهـ ــا المعقـ ــل المَلئـ ــم الـ ــذي ينطلـ ــق منـ ــه

المحاربون ْ ،لن مكة لوضعها عندئذ لم تكن تصلح للحرب(.)36

وق ــد اقتض ــت رحم ــة هللا بعب ــاده (أن ّل يحمله ــم واج ــب القت ــال  ،إل ــى أن توج ــد له ــم دار
اإلســَلم  ،تكــون لهــم بمثابــة معقــل يــأوون إليــه  ،ويلــوذون بــه  ،وقــد كانــت المدينــة المنــورة

أول دار اإلسَلم(.)37

لقـد كانـت البيعـة اْلولــى قائمـة علـى اإليمــان بـاهلل ورسـوله  والبيعــة الثانيـة علـى الهجـرة
والجهــاد  ،وبهــذه العناصــر الثَلثــة  :اإليمــان بــاهلل  ،والهج ـرة  ،والجهــاد  ،يتحقــق وجــود
اإلســَلم فــي واقــع جمــاعي ممكــن والهج ـرة لــم تكــن لتــتم لـوّل وجــود الفئــة المســتعدة لإليـواء
ولهــذا قــال تعــالى  ? :إن الــذين آمن ـوا وهــاجروا وجاهــدوا بــأموالهم وأنفســهم فــي ســبيل هللا

والــذين آووا ونصــروا أولئــك بعضــهم أوليــاء بعــض والــذين آمن ـوا ولــم يهــاجروا مــا لكــم مــن
وّليــتهم مــن شــيء حتــى يهــاجروا وإن استنصــروكم فــي الــدين فعلــيكم النصــر إّل علــى قــوم

بينكم وبينهم ميثاق وهللا بما تعملون بصير? (سورة اْلنفـال  :اآليـة  ، )72وقـال تعـالى :
? والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئـك مـنكم وأولـوا اْلرحـام بعضـهم أولـى

ببعض في كتاب هللا إن هللا بكل شيء عليم ? (سورة اْلنفال.)75:
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وقــد كانــت بيعــة الحــرب هــي التمهيــد اْلخيــر لهج ـرة النبــي  وأصــحابه إلــى المدينــة ،
وبــذلك وجــد اإلســَلم موطنــه الــذي ينطلــق منــه دعــاة الحــق بالحكمــة والموعظــة (الحســنة)
وتنطلــق منــه جحافــل الحــق المجاهــدة أول مـرة  ،وقامــت الدولــة اإلســَلمية المحكمــة لشــرع

هللا(.)38

 17ـ التضحية في الهجرة :

كانــت هجـرة النبــي  وأصــحابه عــن البلــد اْلمــين تضــحية عظيمــة عبــر عنهــا النبــي 

بقوله ( :وهللا إنـك لخيـر أرض هللا وأحـب أرض هللا إلـى هللا  ،ولـوّل أنـي أخرجـت منـك مـا

خرجت)(. )39

وعن عائشة رضي هللا عنها قالت  :لما قدم رسول هللا  المدينة قـدمها وهـي أوبـأ أرض
هللا في الحمى  ،وكان واديها يجري نجَل ـ يعنـي مـاء آجنـا ـ فأصـاب أصـحابه منهـا بـَلء

وسقم وصرف هللا ذلك عن نبيه  ،قال  :فكان أبوبكر ،وعامر بن فهيرة  ،وبَلل فـي بيـت

واحــد  ،فأصــابتهم الحمــى  ،فاســتأذنت رســول هللا  فــي عيــادتهم فــأذن ،فــدخلت إلــيهم
أعـ ــودهم وذلـ ــك قبـ ــل أن يضـ ــرب علينـ ــا الحجـ ــاب وبهمـ ــا مـ ــا ّل يعلمـ ــه إّل هللا مـ ــن شـ ــدة

الوعك( ،)40فدنوت من أبي بكر فقلت  :يا أبت كيف تجدك؟ فقال:

كل امرت مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله

قالــت  :فقلــت وهللا مــا يــدري أبــي مــا يقــول  :ثــم دنــوت مــن عــامر بــن فهيـرة فقلــت  :كيــف
تجدك يا عامر؟ فقال :

إن الجبان حتفه من فوقه

لقد وجدت الموت قبل ذوقه

كل امرت مجاهد بطوقه( )41كالثور يحمي جلده بروقه()42

قالـت  :فقلــت  :وهللا مـا يــدري عـامر مــا يقـول  .قالــت  :وكـان بــَلل إذا أقلـع عنــه الحمــى

اضطجع بفناء البيت ثم يرفع عقيرته( )43ويقول :

أّل ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر( )44وجليل
وهل أ ُِردن يوما مياه م ِجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل()45
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قالت  :فأخبرت رسول هللا  بذلك فقال ( :اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة  ،أو أشـد

 ،اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها واجعلها بالجحفة)(.)46

وّل يخفــى دور أم معبــد رضــي هللا عنهــا فــي الهجـرة ،فكانــت مكافأتهــا منــه  جزيلــة .فقــد

اســتجاب هللا دعــاء نبيــه  وع ــوفي المســلمون بعــدها مــن ه ــذه الحمــى ،وغــدت المدين ــة

موطن ـ ــا ممت ـ ــا از لك ـ ــل الواف ـ ــدين والمه ـ ــاجرين إليه ـ ــا م ـ ــن المس ـ ــلمين عل ـ ــى تن ـ ــوع بيئ ـ ــاتهم

ومواطنهم(. )47

 18ـ حسن المكافأة :

وقــد روي أنهــا كثــرت غنمهــا ونمــت حتــى جلبــت منهــا جلبــا إلــى المدينــة  ،فمــر أبــو بكــر ،

فرآه ابنها فعرفه  ،فقال  :يـا أمـه هـذا الرجـل الـذي كـان مـع المبـارك  ،فقامـت إليـه فقالـت:
يا عبدهللا من الرجل الذي كـان معـك؟ قـال  :أو مـا تـدرين مـن هـو؟ قالـتّ :ل ،قـال  :هـو
نبي هللا  ،فأدخلها عليه  ،فأطعمهـا رسـول هللا  وأعطاهـا ـ وفـي روايـة  :فانطلقـت معـي

وأهدت لرسول هللا  شيئا من أقط ومتاع اْلعراب  ،فكساها وأعطاها  ،قـال  :وّل أعلمـه

إّل قــال  :وأســلمت  ،وذكــر صــاحب (الوفــاء) أنهــا هــاجرت هــي وزوجهــا  ،وأســلم أخوهــا

حبيش ،واستشهد يوم الفتح(.)48

 19ـ هكذا يكون األتباع :

قال أبو أيوب اْلنصاري رضـي هللا عنـه  ( :ولمـا نـزل علـي رسـول هللا  فـي بيتـي نـزل
في السفل وأنا وأم أيوب في العلـو  ،فقلـت لـه  :يـا نبـي هللا ـ بـأبي أنـت وأمـي ـ إنـي ْلكـره

وأعظم أن أكون فوقك  ،وتكون تحتي  ،فأظهر أنـت فكـن فـي العلـو  ،وننـزل نحـن فنكـون
في السفل  .فقال  :يا أبا أيوب :إن أرفق بنا وبمـن يغشـانا أن نكـون فـي سـفل البيـت قـال

 :فلقــد انكســر جــب لنــا فيــه مــاء  ،فقمــت أنــا وأم أيــوب بقطيفــة لنــا مــا لنــا لحــاف غيرهــا

ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول هللا  منه شيء يؤذيه(.)49
 20ـ الهجرة النبوية نقطة تحول في تاريخ الحياة :

كانــت الهج ـرة النبويــة مــن مكــة المش ـرفة إلــى المدينــة المنــورة أعظــم حــدث حــول مجــرى

التــاريخ  ،وغيــر مســير الحيــاة ومناهجهــا التــي كانــت تحياهــا  ،وتعــيش محكومــة بهــا فــي
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صورة قوانين ونظم وأعراف وعادات وأخَلق وسلوك لألفراد والجماعات وعقائد و تعبـدات

وعلم  ،ومعرفة  ،وجهالة وسفه  ،وضَلل وهدى  ،وعدل وظلم(. )50
______________________

( - )1انظر  :الهجرة في القرآن الكريم  ،ص. 175
( - )2انظر  :الهجرة النبوية المباركة  ،ص. 199
( - )3نفس المصدر السابق  ،ص. 200

( - )4انظر  :المستفاد من قصص القرآن (. )108/2
( - )5انظر  :الهجرة النبوية المباركة  ،ص. 206
( - )6انظر  :الهجرة النبوية المباركة  ،ص. 206
( - )7انظر  :الهجرة النبوية المباركة  ،ص. 126

( - )8انظر  :السيرة البنوية ّلبن هشام ( )102/2إسناده صحيح .
( - )9انظر  :الهجرة النبوية المباركة  ،ص. 128

( - )10انظر  :فقه السيرة للدكتور محمد سعيد رمضان ص. 193
( - )11انظر  :الهجرة في القرآن الكريم  :ص. 364
( - )12انظر  :معين السيرة  :ص. 149 ، 148

( - )13المسند ( )3/1تحقيق  :أحمد محمد شاكر .

( - )14انظر  :في ظَلل الهجرة النبوية  :ص. 58
( - )15انظر  :التربية القيادية (. )192 ،191/2

( - )16السيرة النبوية دروس وعبر للسباعي  ،ص. 71
( - )17انظر  :الهجرة النبوية المباركة  ،ص. 204

( - )18انظر  :السيرة النبوية ْلبي فارس  ،ص. 254
( - )19انظر  :السيرة النبوية للسباعي  ،ص. 68

( - )20انظر  :الهجرة النبوية ْلبي فارس  ،ص. 54
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( - )21انظــر  :الحركــة السنوســية فــي ليبيــا للصــَلبي ( )7/2والشــاعر هــو أحــدم رفيــق

المهدوي .

( - )22انظر  :الهجرة النبوية المباركة  ،ص. 205

( - )23انظر  :الهجرة النبوية ْلبي فارس  ،ص . 59شرح المواهب ()405/1
( - )24انظر  :اإلصابة (. )146/1

 -وفــتح هللا لقــوم أســلم أب ـواب الهدايــة علــى يديــه  .لعــل العبــارة هكــذا أوضــح ممــا هــي

عليه .

( - )25انظر  :المستدرك على الصحيحين ( )92/4رقم  6981صحيح اإلسناد .
( - )26صحيح الجامع الصغير ( )338/1رقم . 986
( - )27الفتح الرباني للساعاتي (. )289/20

( - )28انظر  :التاريخ اإلسَلمي للحميدي (. )178/3
( - )29انظر  :السيرة النبوية المباركة  ،ص.. 205

( - )30انظر  :السيرة النبوية للسباعي  ،ص ، 43الهجرة في القرآن الكـريم  ،ص367
.

( - )31انظر  :السيرة النبوية ْلبي فارس  ،ص. 359 ، 358
( - )32انظر  :الهجرة في القرآن الكريم  ،ص. 365

( - )33انظــر  :تــأمَلت فــي ســيرة الرســول  ، محمــد ســيد الوكيــل  ،ص104 ، 103
بتصرف .

( - )34انظر  :الهجرة النبوية المباركة  ،ص. 202

( - )35انظر  :بناء المجتمع اإلسَلمي في عصر النبوة  ،محمد توفيق  ،ص. 119

( - )36نفـ ــس المصـ ــدر  ،ص - )37(. 123 ، 122انظـ ــر  :فقـ ــه السـ ــيرة للبـ ــوطي ،
ص - )38(. 172انظر  :الغرباء اْلولون  ،ص. 199 ،198

( - )39الترمذي  ،كتاب المناقب  ،باب فضل مكة ( )722/5رقم . 3925

( - )40الوعك  :الحمى  - )41( .بطوقه  :بطاقته  - )42(.بروقه  :بقرنه .
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( - )43عقيرته  :صوته  ،قال اْلصـمعي  :إن رجـَل عقـرت بجلـه فرفعهـا علـى اْلخـرى
وجعل يصيح  ،فصار كل من رفع صوته يقال له  :رفع عقيرتهن وإن لم يرفع رجله .

( - )44اإلذخر  :نبات طيب الرائحة .

( - )45شامة وطفيل  :جبَلن مشرفان على مجنة على بريد مكة .

( - )46البخاري  ،كتاب الدعوات  ،باب الدعاء يرفع الوباء والوجع  ،رقم . 6372
( - )47انظر  :التربية القيادية (. )310/2

( - )48انظر السيرة النبوية ْلبي شهبة (. )490 ، 489/1

( - )49انظر  :السيرة النبوية الصحيحة للعمري (. )220/1

( - )50انظر  :محمد رسول هللا  ،محمد الصادق عرجون (. )423/2
ــــــــــــ
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فى ظالل الهجرة النبوية
بعد أن نجحت بيعت العقبة الثانية ،وأصبح اْلنصار يمثلون عددا ّل بأس به في المدينة
المن ــورة وقِب ــل اْلنص ــار أن يس ــتقبلوا رس ــول هللا ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم ،وأن يحم ــوه مم ــا
يحمون منه نساءهم وأبناءهم وأمـوالهم ..بعـد كـل هـذه اْلمـور العظيمـة ،والتـي حـدثت فـي

فترة وجيزة ًّ
جدا ..جاء الوحي إلى رسول هللا  يأذن لـه بفـتح بـاب الهجـرة ْلصـحابه إلـى

المدينة المنورة..

كل من يستطيع أن يهاجر فليهاجر ..بل يجب أن يهاجر..

يس ــتوي ف ــي ذل ــك الض ــعفاء واْلقوي ــاء ..الفقـ ـراء واْلغني ــاء ..الرج ــال والنس ــاء ..اْلحـ ـرار

والعبيد..

الكــل يجــب أن يهــاجر إلــى المدينــة ..فهنــاك مشــروع ضــخم سـ ُـيبنى علــى أرض المدينــة..
وهو مشروع يحتاج إلى كل طاقات المسلمين ..هذا هو مشروع إقامة اْلمة اإلسَلمية!..

ولن يسمح لمسلم صادق بالقعود عن المشاركة في بناء هذا الصرح العظيم..

انظروا إلى اآليات تتحدث عن الهجرة:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضـع ِفين ِفـي اْل ْر ِ
ض
اه ُم اْلمآلئك ُة ظ ِالمي أ ْنُفس ِه ْم قاُلوْا فيم ُكنتُ ْم قاُلوْا ُكنا ُم ْست ْ
{ِإن الذين توف ُ
ـاجروْا ِفيهــا فأُولِئــك مـأْواهم جهــنم وســاءت م ِ
ِ ِ
ِ
ـير ِإّل
صـ ا
ْ
قــاْلوْا ألـ ْـم ت ُكـ ْـن أ ْر ُ
ض ّللا واســعة فتُهـ ُ
ْ
ُْ
ُ
ِ
ال و ِ
الرج ِ
النساء واْل ِوْلد ِ
ضع ِفين ِمن ِ
يعون ِحيلة وّل ي ْهت ُدون سِبيَل فأ ُْولِئـك
اْل ُم ْست ْ
ان ّل ي ْستط ُ
ـاجر ِفــي س ـِب ِ
ِ
يل ّللاِ ي ِجـ ْـد ِفــي
عســى ّللاُ أن ي ْعُفــو عـ ْـن ُه ْم وكــان ّللاُ عُفـ ًّـوا غُفـ ا
ـور ومــن ُيهـ ْ
ير وسعة ومن ي ْخرْج ِمن ب ْيِت ِـه مه ِ
اْل ْر ِ
ـاج ار ِإلـى ّللاِ ورُسـوِل ِه ثُـم ُي ْد ِرْك ُـه اْلم ْـو ُت
ض ُمراغما كِث ا
ُ
ُ
ور رِحيما}.
فق ْد وقع أ ْج ُرهُ على ّللاِ وكان ّللاُ غُف ا
الهجـرة لــم تكــن أمـ ار ســهَل ميســو ار ..الهجـرة لــم تكــن تــرك بلــد مــا إلــى بلــد ظروفــه أفضــل،

وأموالــه أكثــر ،الهجـرة كانــت تعنــي تــرك الــديار ..وتــرك اْلمـوال ..وتــرك اْلعمــال ..وتــرك
الــذكريات ..الهج ـرة كانــت ذهابــا للمجهــول ..لحيــاة جديــدةّ ..ل شــك أنهــا ســتكون شــاقة..

وش ــاقة ج ـ ًّـدا ..الهجـ ـرة كان ــت تعن ــي اّلس ــتعداد لح ــرب هائل ــة ..ح ــرب ش ــاملة ..ض ــد ك ــل
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المشــركين فــي جزي ـرة العــرب ..بــل ضــد كــل العــالمين ..الحــرب التــي صــورها الصــحابي
الجليــل العبــاس بــن عبــادة اْلنصــاري رضــي هللا عنــه علــى أنهــا اّلســتعداد لحــرب اْلحمــر

واْلسود من الناس.

ه ــذه ه ــي الهجـ ـرة ..ليس ــت هروب ــا وّل فـ ـ ار ار ،ب ــل كان ــت اس ــتعدادا لي ــوم عظ ــيم ..أو ْلي ــام

عظيمة..

جدا من أجر المهـاجرين{ ..وال ِـذين هـاجروا ِفـي سـِب ِ
لذلك عظم هللا ًّ
يل ّللاِ ثُـم ُقِتُلـوا أ ْو مـاتُوا
ُ
ليـ ْـرُزقن ُه ُم ّللاُ ِرْزقــا حســنا وِإن ّللا ل ُهــو خ ْيـ ُـر الــرِازِقين لُيـ ْـد ِخلن ُهم مـ ْـدخَل ي ْرضـ ْـون ُه وِإن ّللا
لعِليم حِليم}.

صدر اْلمر النبوي لجميـع المسـلمين القـادرين علـى الهجـرة أن يهـاجروا ،لكـن لـم يبـدأ هـو

 فــي الهج ـرة إّل بعــد أن هــاجر الجميــع إلــى المدينــة ..فلــم يكــن مــن همــه  أن ينجــو
بنفسه ،وأن ُيؤ ِمن حاله ،وأن يحافظ على أمواله ..إنما كان كـل همـه  أن يطمـئن علـى
حال المسلمين المهاجرين ..كان  يتصـرف كالربـان الـذي ّل يخـرج مـن سـفينته إّل بعـد
اطمئنانــه علــى ك ــل الركــاب أنه ــم فــي أم ــان ..فالقيــادة عن ــده ليســت نوع ــا مــن الت ــرف أو

الرفاهية ..إنما القيادة مسئولية وتضحية وأمانة.

ونستطيع أن نَلحظ بعض المَلمح الهامة لهجرة المسلمين من مكة إلى المدينة:

( )1اّلهتمام بقضية النية:

لماذا تهاجر؟

ِ
ِ ِ
ِ
ـال
روى البخاري عن ُعمر ْبن اْلخطاب رضي ّللاُ ع ْن ُه أن رُسول ّللا  قال" :إنما ْاْل ْعم ُ
ـات ،وِإنمــا ِلكـ ِـل امـ ِـرت مــا نــوى ،فمــن كانــت ِهجرتــه ِإلــى هللاِ ورســوِل ِه ف ِهجرتــه ِإلــى هللاِ
النيـ ِ
ِب ِ
ْ
ْ ُُ
ْ ْ ُُ
ُ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـرة ي ْن ِك ُحهــا ف ِه ْجرتُـ ُـه ِإلــى مــا هــاجر
امـ أ
ورُســوِله ،ومـ ْـن كانـ ْـت ه ْجرتُـ ُـه لـ ُـد ْنيا ُيصـ ُ
ـيبها أ ْو إلــى ْ
ِإل ْي ِه".
ومــع أن الهجـ ـرة لل ــزواج ليس ــت محرمــة ..وم ــع أن الهجـ ـرة إلص ــابة الــدنيا الح ــَلل ليس ــت
محرمة ..لكن هذه هجرة ليست كالهجرة لبناء أمة إسَلمية.
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وهيهات أن يكون الذي ترك كل ما يملك ابتغاء مرضات هللا وسـعيا إلنشـاء أمـة إسـَلمية
ورغبة في تطبيق شرع هللا عز وجل في اْلرض ..كالـذي عـاق لحياتـه فقـط ..وإن كانـت

حياتُه حَلّل.
( )2الهج ـرة الكاملــة لكــل المســلمين لــم تكــن إّل بعــد أن أُغلقــت أب ـواب الــدعوة تمامــا فــي

مكة ..وقد أغلقت أبواب الدعوة منذ ثَلث سنوات ..بعد موت أبـي طالـب والسـيدة خديجـة
رضي هللا عنها ..ومنذ ذلك التـاريخ ،والرسـول  يخطـط للهجـرة ..وكـان مـن الممكـن أن

يكــون مكــان الهجـرة مختلفــا عــن المدينــة لــو آمــن وفــد مــن الوفــود التــي دعاهــا الرســول 

إلــى اإلســَلم مثــل بنــي شــيبان أو بنــي حنيفــة أو بنــي عــامر ،ولكــن هللا عــز وجــل أراد أن
تكون الهجرة إلى المدينة المنورة ..فليس المهـم هـو المكـان ،ولكـن المهـم هنـا مَلحظـة أن

الهجـرة لــم تكــن نوعــا مــن الكســل عــن الــدعوة فــي مكــة ،أو "الزهــق" مــن الــدعوة فــي مكــة..

أبدا ..الدعوة في مكة من أول يوم وهي صعبة ،ولكن ما ترك المسلمون بكاملهم البلد إّل

بعد أن أُغلقت تماما أبواب الدعوة ..أما إذا كانت السـبل للـدعوة مفتوحـة -ولـو بصـعوبة-

فاْلولى البقاء لسد الثغرة التي وضعك هللا عز وجل عليها.

( )3الهج ـرة كانــت للجميــع ،وذلــك علــى خــَلف الهج ـرة إلــى الحبشــة والتــي كانــت لــبعض
اْلفـ ـراد دون اآلخـ ـرين ..والس ــبب أن طبيع ــة المك ــان وظروف ــه تختل ــف م ــن الحبش ــة إل ــى
المدينة ..فالمسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا يريدون حفـظ أنفسـهم فـي مكـان آمـن

حت ــى ّل يستأص ــل اإلس ــَلم بالكلي ــة إذا تع ــرض المس ــلمون ف ــي مك ــة لإلب ــادة ..ول ــم يك ــن

الغرض هو إقامة حكومة إسَلمية في الحبشة ،بل كان المسلمون مجرد ّلجئين إلى ملك
عادل ..أما الهجرة إلى المدينة فكان الغرض منها إقامة دولة إسـَلمية تكـون المدينـة هـي

المركز الرئيسي لها.

ولماذا تصلح المدينة إلقامة اْلمة اإلسَلمية وّل تصـلح الحبشـة؟ إن هـذا لـيس راجعـا إلـى

الب ْعد عن مكة واختَلف اللغة واختَلف التقاليد فقط ،وإن كانت هذه عوامـل هامـة،
عامل ُ
ولكن اّلختَلف الرئيسي -في نظري -هو أن اّلعتماد في الحبشة كان علـى رجـل واحـد
هــو النجاشــي -ملــك ّل يظلــم عنــده أحــد -فــإذا مــات هــذا الرجــل أو خلــع ،فــإن المســلمين
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سيصبحون في خطر عظيم ..وقد كاد أن يحـدث ذلـك ،ودارت حـرب أهليـة كـاد النجاشـي

فيها أن يفقد ملكه ،فما كان من النجاشي إّل أن يسر سبيل الهروب للمسلمين المهـاجرين
عنده ..فهو ّل يملك لهم إّل هذا ..هذا كان الوضع في الحبشـة ..أمـا فـي المدينـة المنـورة

فالهجرة لم تكن تعتمد على رجل معين ..بل تعتمد على شـعب المدينـة ..والجـو العـام فـي

محبــا لإلســَلم ..أو علــى اْلقــل أصــبح قــابَل للفك ـرة اإلســَلمية ،ومــن ثــم
المدينــة أصــبح ًّ

كانت الهجرة إلى هناك هجرة جماعية كاملة..

( )4الهجـرة لــم تكــن عشـوائية ،بــل كانــت بــأمر القيــادة إلــى مكــان معــين ..وهــذا الــذي أدى
إلـى نجـاح الهجـرة ،وقيـام اْلمــة ..أمـا أن يهــاجر فـَلن إلـى مكــان كـذا ،ويهــاجر آخـر إلــى

مكان كذا ..ويتفرق المسلمون ..فهـذا وإن كـان يكتـب نجـاة مؤقتـة لألفـراد ،إّل أنـه ّل يقـيم
أمة ..وعلى المسلمين الفارين بدينهم من ظلم ما أن يفقهوا هذا اْلمر جيدا..

الهجرة النبوية إلى المدينة كانـت هجـرة منظمـة مرتبـة ..أُعـد لهـا بصـبر وبحكمـة وبسياسـة

وفقه ..فالعشوائية ليست من أساليب التغيير في اإلسَلم.

( )5بهذه الهجرة الناجحة تمت مرحلة هامة -بل هامة ًّ
جدا -مـن م ارحـل السـيرة النبويـة..
وهي المرحلة المكية..

لقد تمت هذه المرحلة بكل أحداثها وآّلمها ومشاكلها..

وهي مرحلة ذات طابع خاص ًّ
جدا..

بدأ اإلسَلم فيها غريبا ..واستمر غريبا إلى قرب نهايتها ..إلى أن آمن اْلنصار ..رضي
هللا عنهم ورضي هللا عن المهاجرين ..وعن صحابة رسول هللا  أجمعين..

كــان اّلهتمــام الرئيســي لرســول هللا  فــي هــذه المرحلــة أن يبنــي الجانــب العقائــدي عنــد
الصحابة ..فَل يؤمنون بإله غير هللا ..وّل يتوجهون بعبادة ْلحد سواه ..وّل يطيعون أحـدا

يخالف أمره ..وهم يتوكلون عليه ..وينيبون إليه ..ويخافون عذابه ..ويرجون رحمته..

إيمــان عميــق بــرب العــالمين ..وإيمــان برســوله الكـريم صــلى هللا عليــه وســلم ،وبإخوانــه مــن

اْلنبياء و المرسلين..
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واعتقــاد جــازم بــأن هنــاك يومــا ســيبعث فيــه الخَلئــق أجمعــون ..ســيقوم فيــه النــاس لــرب

الع ــالمين يحاس ــبون عل ــى م ــا يعمل ــون ..ل ــن ُيظل ــم ف ــي ذل ــك الي ــوم أح ــد ..ل ــن تُغف ــل ال ــذرة
والقطمير ..إنها وهللا إما الجنة أبدا أو النار أبدا..
وإل ــى جان ــب العقي ــدة ال ارس ــخة فق ــد تعل ــم المؤمن ــون ف ــي ه ــذه المرحل ــة اْلخ ــَلق الحمي ــدة،

والخصال الرفيعة ..هذبت نفوسهم ..وسمت بأرواحهم ..وارتفعوا عن قيم اْلرض وأخَلق

اْلرض وطب ــائع اْلرض ..إل ــى ق ــيم الس ــماء وأخ ــَلق الس ــماء وطب ــائع الس ــماء ..لق ــد ن ــزل

الميزان الحق الذي يستطيع الناس به أن يقيموا أعمالهم بصورة صحيحة..

وعرف المؤمنون في هذه المرحلة أن الطريق الطبيعي للجنة طريق شـاق صـعب ..ملـيء

بــاّلبتَلءات واّلختبــارات ..مــا تنتهــي مــن امتحــان إّل وهنــاك امتحــان آخــر ..تعــب كلهــا
الحيــاة ..وهللا ي ارقــب العبــاد ف ــي صــبرهم ومصــابرتهم وجهــادهم ..ول ــن ُيســتثنى أحــد م ــن
ويبتلى المرء على حسب دينه.
اّلختبارُ ..
لقد كانت الفترة المكية يا إخواني بمثابة اْلساس المتين للصرح اإلسَلمي الهائل.

ومــن المســتحيل أن يجتــاز المســلمون خط ـوات كبـ ْـدر وكــاْلحزاب وكخ ْيبــر وكتبــوك ،دون
المرور على فترة مكة..
ومــن المســتحيل أن تبنــى أمــة صــالحة ..أو تنشــأ دولــة قويــة ..أو تخــوض جهــادا ناجحــا..

أو تثبت في قتال ضار ..إّل بعد أن تعيش في فترة مكة بكل أبعادها..

وعلى الدعاة المخلصين أن يدرسوا هذه المرحلة بعمق ..وعليهم أن يقفوا أمام كل حدث ـ

وإن قصر وقته أو صغر حجمه ،وقوفا طويَل طويَل..

فهنا البداية التي ّل بد منها..

وبغير مكة لن تكون هناك المدينة..

وبغير المهاجرين لن يكون هناك أنصار..

وبغير اإليمان واْلخَلق والصبر على البَلء لن تكون هناك أمة ودولة وسيادة وتمكين..

( )6الهجرة – وإن كانت حدثا تاريخيـا مـر منـذ مئـات السـنين ،وّل يسـتطيع أحـد بعـد جيـل

المه ــاجرين أن يحقق ــه ،وذل ــك كم ــا ق ــال الرس ــول  فيم ــا رواه البخ ــاري ومس ــلم ع ــن اب ــن
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عباس رضي هللا عنهماّ" :ل ِه ْجرة ب ْعد اْلف ْت ِح ول ِك ْن ِجهاد وِنيـة" – إّل أن الرسـول  فـتح
اس ــتُْن ِف ْرتُ ْم
ب ــاب العم ــل للمس ــلمين ال ــذين ي ــأتون بع ــد ذل ــك ،فق ــال ف ــي نف ــس الح ــديث" :وِإذا ْ
ف ْان ِف ُروا" ،فالجهاد والبذل والحركة والعمل في سـبيل هللا لـن يتوقـف أبـدا فـي الـدنيا ،والسـعيد

حقا هو من انشغل بعمله عن قوله ،وبنفسه عن غيره ،وبآخرته عن دنياه.

الب ْعــد عــن م ـواطن الشــبهات ،ولــن ينصــر
( )7أول م ارحــل الهج ـرة هــي تــرك المعاصــي ،و ُ
الــدين رجــل غــرق فــي شــهواته ،والمعــروف أن تــرك المعاصــي مقــدم علــى فعــل فضــائل

اْلعمال ،واإلنسان قـد ُيعـذر فـي تـرك قيـام أو صـيام نفـل أو صـدقة تطـوع ،لكنـه ّل ُيعـذر
فــي فعــل معصــية ،وذلــك كمــا قــال الرســول  فيمــا رواه البخــاري ومســلم عــن أبــي هري ـرة
رضي هللا عنهِ" :إذا نهيتُ ُكم عن شيء ف ِ
ِ
ِ
اسـتط ْعتُ ْم"؛
ْ
ـاجتنُبوهُ وِإذا أم ْـرتُ ُك ْم بـأ ْمر فـأْتُوا م ْن ُـه مـا ْ
ْ ْ ْ ْ
ولذلك عرف الرسول  المهاجر الحقيقي بتعريف عميق من جوامع كلمـه  فقـال فيمـا
ِ ِ
ِ
ِ
رواه أحمد عـن ع ْبـد ّللا ْب ِـن ع ْمـرو رضـي هللا عنهمـا" :إن اْل ُمهـاجر م ْـن هجـر مـا نهـى ّللاُ
ع ْن ُه".
... 13/02/2005

---------------

الدكتور راغب السرجاني

بعد أن نجحت بيعت العقبة الثانية ،وأصبح اْلنصار يمثلون عددا ّل بأس به في المدينة

المن ــورة وقِب ــل اْلنص ــار أن يس ــتقبلوا رس ــول هللا ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم ،وأن يحم ــوه مم ــا
يحمون منه نساءهم وأبناءهم وأمـوالهم ..بعـد كـل هـذه اْلمـور العظيمـة ،والتـي حـدثت فـي

فترة وجيزة ًّ
جدا ..جاء الوحي إلى رسول هللا  يأذن لـه بفـتح بـاب الهجـرة ْلصـحابه إلـى

المدينة المنورة..

كل من يستطيع أن يهاجر فليهاجر ..بل يجب أن يهاجر..

يس ــتوي ف ــي ذل ــك الض ــعفاء واْلقوي ــاء ..الفقـ ـراء واْلغني ــاء ..الرج ــال والنس ــاء ..اْلحـ ـرار

والعبيد..

الكــل يجــب أن يهــاجر إلــى المدينــة ..فهنــاك مشــروع ضــخم سـ ُـيبنى علــى أرض المدينــة..
وهو مشروع يحتاج إلى كل طاقات المسلمين ..هذا هو مشروع إقامة اْلمة اإلسَلمية!..
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ولن يسمح لمسلم صادق بالقعود عن المشاركة في بناء هذا الصرح العظيم..

انظروا إلى اآليات تتحدث عن الهجرة:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضـع ِفين ِفـي اْل ْر ِ
ض
اه ُم اْلمآلئك ُة ظ ِالمي أ ْنُفس ِه ْم قاُلوْا فيم ُكنتُ ْم قاُلوْا ُكنا ُم ْست ْ
{ِإن الذين توف ُ
ـاجروْا ِفيهــا فأُولِئــك مـأْواهم جهــنم وســاءت م ِ
ِ ِ
ِ
ـير ِإّل
صـ ا
ْ
قــاْلوْا ألـ ْـم ت ُكـ ْـن أ ْر ُ
ض ّللا واســعة فتُهـ ُ
ْ
ُْ
ُ
ِ
ال و ِ
الرج ِ
النساء واْل ِوْلد ِ
ضع ِفين ِمن ِ
يعون ِحيلة وّل ي ْهت ُدون سِبيَل فأ ُْولِئـك
اْل ُم ْست ْ
ان ّل ي ْستط ُ
ـاجر ِفــي س ـِب ِ
ِ
يل ّللاِ ي ِجـ ْـد ِفــي
عســى ّللاُ أن ي ْعُفــو عـ ْـن ُه ْم وكــان ّللاُ عُفـ ًّـوا غُفـ ا
ـور ومــن ُيهـ ْ
ير وسعة ومن ي ْخرْج ِمن ب ْيِت ِـه مه ِ
اْل ْر ِ
ـاج ار ِإلـى ّللاِ ورُسـوِل ِه ثُـم ُي ْد ِرْك ُـه اْلم ْـو ُت
ض ُمراغما كِث ا
ُ
ُ
ور رِحيما}.
فق ْد وقع أ ْج ُرهُ على ّللاِ وكان ّللاُ غُف ا
الهجـرة لــم تكــن أمـ ار ســهَل ميســو ار ..الهجـرة لــم تكــن تــرك بلــد مــا إلــى بلــد ظروفــه أفضــل،
وأموالــه أكثــر( ،ليســت عقــد عمــل بــأجر أعلــى) ..الهجـرة كانــت تعنــي تــرك الــديار ..وتــرك

اْلمـ ـوال ..وت ــرك اْلعم ــال ..وت ــرك ال ــذكريات ..الهجـ ـرة كان ــت ذهاب ــا للمجه ــول ..لحي ــاة
جديــدةّ ..ل شــك أنهــا ســتكون شــاقة ..وشــاقة جـ ًّـدا ..الهجـرة كانــت تعنــي اّلســتعداد لحــرب

هائلــة ..حــرب شــاملة ..ضــد كــل المشــركين فــي جزي ـرة العــرب ..بــل ضــد كــل العــالمين..
الحرب التي صورها الصحابي الجليل العبـاس بـن عبـادة اْلنصـاري رضـي هللا عنـه علـى

أنها اّلستعداد لحرب اْلحمر واْلسود من الناس.

ه ــذه ه ــي الهجـ ـرة ..ليس ــت هروب ــا وّل فـ ـ ار ار ،ب ــل كان ــت اس ــتعدادا لي ــوم عظ ــيم ..أو ْلي ــام

عظيمة..

جدا من أجر المهـاجرين{ ..وال ِـذين هـاجروا ِفـي سـِب ِ
لذلك عظم هللا ًّ
يل ّللاِ ثُـم ُقِتُلـوا أ ْو مـاتُوا
ُ
ليـ ْـرُزقن ُه ُم ّللاُ ِرْزقــا حســنا وِإن ّللا ل ُهــو خ ْيـ ُـر الــرِازِقين لُيـ ْـد ِخلن ُهم مـ ْـدخَل ي ْرضـ ْـون ُه وِإن ّللا
لعِليم حِليم}.

صدر اْلمر النبوي لجميـع المسـلمين القـادرين علـى الهجـرة أن يهـاجروا ،لكـن لـم يبـدأ هـو

 فــي الهج ـرة إّل بعــد أن هــاجر الجميــع إلــى المدينــة ..فلــم يكــن مــن همــه  أن ينجــو
بنفسه ،وأن ُيؤ ِمن حاله ،وأن يحافظ على أمواله ..إنما كان كـل همـه  أن يطمـئن علـى
حال المسلمين المهاجرين ..كان  يتصـرف كالربـان الـذي ّل يخـرج مـن سـفينته إّل بعـد
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اطمئنانــه علــى ك ــل الركــاب أنه ــم فــي أم ــان ..فالقيــادة عن ــده ليســت نوع ــا مــن الت ــرف أو
الرفاهية ..إنما القيادة مسئولية وتضحية وأمانة.

ونستطيع أن نَلحظ بعض المَلمح الهامة لهجرة المسلمين من مكة إلى المدينة:

( )1اّلهتمام بقضية النية:

لماذا تهاجر؟

ِ
ِ ِ
ِ
ـال
روى البخاري عن ُعمر ْبن اْلخطاب رضي ّللاُ ع ْن ُه أن رُسول ّللا  قال" :إنما ْاْل ْعم ُ
ـات ،وِإنمــا ِلكـ ِـل امـ ِـرت مــا نــوى ،فمــن كانــت ِهجرتــه ِإلــى هللاِ ورســوِل ِه ف ِهجرتــه ِإلــى هللاِ
النيـ ِ
ِب ِ
ْ
ْ ُُ
ْ ْ ُُ
ُ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـرة ي ْن ِك ُحهــا ف ِه ْجرتُـ ُـه ِإلــى مــا هــاجر
امـ أ
ورُســوِله ،ومـ ْـن كانـ ْـت ه ْجرتُـ ُـه لـ ُـد ْنيا ُيصـ ُ
ـيبها أ ْو إلــى ْ
ِإل ْي ِه".
ومــع أن الهجـ ـرة لل ــزواج ليس ــت محرمــة ..وم ــع أن الهجـ ـرة إلص ــابة الــدنيا الح ــَلل ليس ــت
محرمة ..لكن هذه هجرة ليست كالهجرة لبناء أمة إسَلمية.

وهيهات أن يكون الذي ترك كل ما يملك ابتغاء مرضات هللا وسـعيا إلنشـاء أمـة إسـَلمية
ورغبة في تطبيق شرع هللا عز وجل في اْلرض ..كالـذي عـاق لحياتـه فقـط ..وإن كانـت

حياتُه حَلّل.
( )2الهج ـرة الكاملــة لكــل المســلمين لــم تكــن إّل بعــد أن أُغلقــت أب ـواب الــدعوة تمامــا فــي

مكة ..وقد أغلقت أبواب الدعوة منذ ثَلث سنوات ..بعد موت أبـي طالـب والسـيدة خديجـة
رضي هللا عنها ..ومنذ ذلك التـاريخ ،والرسـول  يخطـط للهجـرة ..وكـان مـن الممكـن أن

يكــون مكــان الهجـرة مختلفــا عــن المدينــة لــو آمــن وفــد مــن الوفــود التــي دعاهــا الرســول 

إلــى اإلســَلم مثــل بنــي شــيبان أو بنــي حنيفــة أو بنــي عــامر ،ولكــن هللا عــز وجــل أراد أن

تكون الهجرة إلى المدينة المنورة ..فليس المهـم هـو المكـان ،ولكـن المهـم هنـا مَلحظـة أن
الهجـرة لــم تكــن نوعــا مــن الكســل عــن الــدعوة فــي مكــة ،أو "الزهــق" مــن الــدعوة فــي مكــة..
أبدا ..الدعوة في مكة من أول يوم وهي صعبة ،ولكن ما ترك المسلمون بكاملهم البلد إّل

بعد أن أُغلقت تماما أبواب الدعوة ..أما إذا كانت السـبل للـدعوة مفتوحـة -ولـو بصـعوبة-
فاْلولى البقاء لسد الثغرة التي وضعك هللا عز وجل عليها.
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( )3الهج ـرة كانــت للجميــع ،وذلــك علــى خــَلف الهج ـرة إلــى الحبشــة والتــي كانــت لــبعض
اْلفـ ـراد دون اآلخـ ـرين ..والس ــبب أن طبيع ــة المك ــان وظروف ــه تختل ــف م ــن الحبش ــة إل ــى

المدينة ..فالمسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا يريدون حفـظ أنفسـهم فـي مكـان آمـن

حت ــى ّل يستأص ــل اإلس ــَلم بالكلي ــة إذا تع ــرض المس ــلمون ف ــي مك ــة لإلب ــادة ..ول ــم يك ــن
الغرض هو إقامة حكومة إسَلمية في الحبشة ،بل كان المسلمون مجرد ّلجئين إلى ملك
عادل ..أما الهجرة إلى المدينة فكان الغرض منها إقامة دولة إسـَلمية تكـون المدينـة هـي

المركز الرئيسي لها.

ولماذا تصلح المدينة إلقامة اْلمة اإلسَلمية وّل تصـلح الحبشـة؟ إن هـذا لـيس راجعـا إلـى

الب ْعد عن مكة واختَلف اللغة واختَلف التقاليد فقط ،وإن كانت هذه عوامـل هامـة،
عامل ُ
ولكن اّلختَلف الرئيسي -في نظري -هو أن اّلعتماد في الحبشة كان علـى رجـل واحـد

هــو النجاشــي -ملــك ّل يظلــم عنــده أحــد -فــإذا مــات هــذا الرجــل أو خلــع ،فــإن المســلمين
سيصبحون في خطر عظيم ..وقد كاد أن يحـدث ذلـك ،ودارت حـرب أهليـة كـاد النجاشـي

فيها أن يفقد ملكه ،فما كان من النجاشي إّل أن يسر سبيل الهروب للمسلمين المهـاجرين
عنده ..فهو ّل يملك لهم إّل هذا ..هذا كان الوضع في الحبشـة ..أمـا فـي المدينـة المنـورة

فالهجرة لم تكن تعتمد على رجل معين ..بل تعتمد على شـعب المدينـة ..والجـو العـام فـي

محبــا لإلســَلم ..أو علــى اْلقــل أصــبح قــابَل للفك ـرة اإلســَلمية ،ومــن ثــم
المدينــة أصــبح ًّ

كانت الهجرة إلى هناك هجرة جماعية كاملة..

( )4الهجـرة لــم تكــن عشـوائية ،بــل كانــت بــأمر القيــادة إلــى مكــان معــين ..وهــذا الــذي أدى
إلـى نجـاح الهجـرة ،وقيـام اْلمــة ..أمـا أن يهــاجر فـَلن إلـى مكــان كـذا ،ويهــاجر آخـر إلــى

مكان كذا ..ويتفرق المسلمون ..فهـذا وإن كـان يكتـب نجـاة مؤقتـة لألفـراد ،إّل أنـه ّل يقـيم

أمة ..وعلى المسلمين الفارين بدينهم من ظلم ما أن يفقهوا هذا اْلمر جيدا..

الهجرة النبوية إلى المدينة كانـت هجـرة منظمـة مرتبـة ..أُعـد لهـا بصـبر وبحكمـة وبسياسـة

وفقه ..فالعشوائية ليست من أساليب التغيير في اإلسَلم.
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( )5بهذه الهجرة الناجحة تمت مرحلة هامة -بل هامة ًّ
جدا -مـن م ارحـل السـيرة النبويـة..
وهي المرحلة المكية..

لقد تمت هذه المرحلة بكل أحداثها وآّلمها ومشاكلها..

وهي مرحلة ذات طابع خاص ًّ
جدا..

بدأ اإلسَلم فيها غريبا ..واستمر غريبا إلى قرب نهايتها ..إلى أن آمن اْلنصار ..رضي

هللا عنهم ورضي هللا عن المهاجرين ..وعن صحابة رسول هللا  أجمعين..

كــان اّلهتمــام الرئيســي لرســول هللا  فــي هــذه المرحلــة أن يبنــي الجانــب العقائــدي عنــد
الصحابة ..فَل يؤمنون بإله غير هللا ..وّل يتوجهون بعبادة ْلحد سواه ..وّل يطيعون أحـدا

يخالف أمره ..وهم يتوكلون عليه ..وينيبون إليه ..ويخافون عذابه ..ويرجون رحمته..

إيمــان عميــق بــرب العــالمين ..وإيمــان برســوله الكـريم صــلى هللا عليــه وســلم ،وبإخوانــه مــن

اْلنبياء و المرسلين..

واعتقــاد جــازم بــأن هنــاك يومــا ســيبعث فيــه الخَلئــق أجمعــون ..ســيقوم فيــه النــاس لــرب

الع ــالمين يحاس ــبون عل ــى م ــا يعمل ــون ..ل ــن ُيظل ــم ف ــي ذل ــك الي ــوم أح ــد ..ل ــن تُغف ــل ال ــذرة
والقطمير ..إنها وهللا إما الجنة أبدا أو النار أبدا..
وإل ــى جان ــب العقي ــدة ال ارس ــخة فق ــد تعل ــم المؤمن ــون ف ــي ه ــذه المرحل ــة اْلخ ــَلق الحمي ــدة،

والخصال الرفيعة ..هذبت نفوسهم ..وسمت بأرواحهم ..وارتفعوا عن قيم اْلرض وأخَلق

اْلرض وطب ــائع اْلرض ..إل ــى ق ــيم الس ــماء وأخ ــَلق الس ــماء وطب ــائع الس ــماء ..لق ــد ن ــزل
الميزان الحق الذي يستطيع الناس به أن يقيموا أعمالهم بصورة صحيحة..

وعرف المؤمنون في هذه المرحلة أن الطريق الطبيعي للجنة طريق شـاق صـعب ..ملـيء

بــاّلبتَلءات واّلختبــارات ..مــا تنتهــي مــن امتحــان إّل وهنــاك امتحــان آخــر ..تعــب كلهــا

الحيــاة ..وهللا ي ارقــب العبــاد ف ــي صــبرهم ومصــابرتهم وجهــادهم ..ول ــن ُيســتثنى أحــد م ــن
ويبتلى المرء على حسب دينه.
اّلختبارُ ..
لقد كانت الفترة المكية يا إخواني بمثابة اْلساس المتين للصرح اإلسَلمي الهائل.
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ومــن المســتحيل أن يجتــاز المســلمون خط ـوات كبـ ْـدر وكــاْلحزاب وكخ ْيبــر وكتبــوك ،دون
المرور على فترة مكة..
ومــن المســتحيل أن تبنــى أمــة صــالحة ..أو تنشــأ دولــة قويــة ..أو تخــوض جهــادا ناجحــا..

أو تثبت في قتال ضار ..إّل بعد أن تعيش في فترة مكة بكل أبعادها..

وعلى الدعاة المخلصين أن يدرسوا هذه المرحلة بعمق ..وعليهم أن يقفوا أمام كل حدث ـ

وإن قصر وقته أو صغر حجمه ،وقوفا طويَل طويَل..

فهنا البداية التي ّل بد منها..

وبغير مكة لن تكون هناك المدينة..

وبغير المهاجرين لن يكون هناك أنصار..

وبغير اإليمان واْلخَلق والصبر على البَلء لن تكون هناك أمة ودولة وسيادة وتمكين..

( )6الهجرة – وإن كانت حدثا تاريخيـا مـر منـذ مئـات السـنين ،وّل يسـتطيع أحـد بعـد جيـل

المه ــاجرين أن يحقق ــه ،وذل ــك كم ــا ق ــال الرس ــول  فيم ــا رواه البخ ــاري ومس ــلم ع ــن اب ــن
عباس رضي هللا عنهماّ" :ل ِه ْجرة ب ْعد اْلف ْت ِح ول ِك ْن ِجهاد وِنيـة" – إّل أن الرسـول  فـتح
اس ــتُْن ِف ْرتُ ْم
ب ــاب العم ــل للمس ــلمين ال ــذين ي ــأتون بع ــد ذل ــك ،فق ــال ف ــي نف ــس الح ــديث" :وِإذا ْ
ف ْان ِف ُروا" ،فالجهاد والبذل والحركة والعمل في سـبيل هللا لـن يتوقـف أبـدا فـي الـدنيا ،والسـعيد
حقا هو من انشغل بعمله عن قوله ،وبنفسه عن غيره ،وبآخرته عن دنياه.
الب ْعــد عــن م ـواطن الشــبهات ،ولــن ينصــر
( )7أول م ارحــل الهج ـرة هــي تــرك المعاصــي ،و ُ
الــدين رجــل غــرق فــي شــهواته ،والمعــروف أن تــرك المعاصــي مقــدم علــى فعــل فضــائل

اْلعمال ،واإلنسان قـد ُيعـذر فـي تـرك قيـام أو صـيام نفـل أو صـدقة تطـوع ،لكنـه ّل ُيعـذر
فــي فعــل معصــية ،وذلــك كمــا قــال الرســول  فيمــا رواه البخــاري ومســلم عــن أبــي هري ـرة
رضي هللا عنهِ" :إذا نهيتُ ُكم عن شيء ف ِ
ِ
ِ
اسـتط ْعتُ ْم"؛
ْ
ـاجتنُبوهُ وِإذا أم ْـرتُ ُك ْم بـأ ْمر فـأْتُوا م ْن ُـه مـا ْ
ْ ْ ْ ْ
ولذلك عرف الرسول  المهاجر الحقيقي بتعريف عميق من جوامع كلمـه  فقـال فيمـا
ِ ِ
ِ
ِ
رواه أحمد عـن ع ْبـد ّللا ْب ِـن ع ْمـرو رضـي هللا عنهمـا" :إن اْل ُمهـاجر م ْـن هجـر مـا نهـى ّللاُ
ع ْن ُه".
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________________

داعي ــة مص ــري ،وأس ــتاذ مس ــاعد ج ارح ــة المس ــالك البولي ــة بكلي ــة ط ــب القص ــر العين ــي

بالقاهرة.

ــــــ
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كيف نهاجر إلى هللا ورسوله؟
أحمد الفراك ... Elfarrak@maktoob.com
 -1معنى الهجرة

الهج ـرة لغــة مــن الهجــر وهــو الفصــل ،ضــد الوصــل ،هج ـره بمعنــى فارقــه وانفصــل عنــه،
ووردت مادة "هجر" في القـرآن الكـريم أكثـر مـن عشـرين مـرة ،تفيـد معنـى الزيـال والمفارقـة

واّلنفصــال ،واّلنتقــال مــن حــال إلــى حــال ،واّلبتعــاد عــن الشــيء وتركــه.وتكون الهج ـرة

حس ــية مثلم ــا تك ــون معنوي ــة ،فه ــي حس ــية بمعن ــى هج ــر الحي ــز المك ــاني إل ــى حي ــز آخ ــر
يفضله ،قال هللا تعـالى ":ومـن يهـاجر فـي سـبيل هللا يجـد مراغمـا كثيـ ار وسعة"النسـاء،100

ومعنويــة باّلنتقــال الروحــي اإليمــاني القلبــي مــن حــال إلــى حــال يفضــله ،قــال هللا تعــالى":

واهجــرهم هج ـ ار جمــيَل" المزمــل  ،10وقــال أيضــا ":والرجــز فــاهجر" المــدثر.5وقــد جمعــت
الهجرة النبوية بين المعنيين معا.

الهج ـرة ســلوك إيمــاني جهــادي اختيــاري حســي ومعنــوي ،شــامل لكليــة المــؤمن وممتــد فــي

الزمان ،يستجيب ْلمر هللا ،وّل يريد إّل وجهه "إنـي مهـاجر إلـى ربـي" فهـي هجـرة إلـى هللا

وإلــى رســوله صــلى هللا عليــه وســلم.هي اســتجابة لنــداء هللا تعــالى لرســوله وللمــومنين معــه.
اســتجابة ّل يعبــأ بهــا إّل "الــذين آمن ـوا ولــم يلبس ـوا إيمــانهم بظلــم" ،الــذين ســبق لهــم مــن هللا

التوفيــق والهدايــة وبرهن ـوا علــى صــدقهم بالبــذل واّلســتقامة .حتــى تكــون هويــة الهج ـرة هــي

العبودية هلل تعالى.

الهجرة معالجة ربانية نبوية لواقع التكذيب والسخرية والظلم.
 -2الهجرة منهاج ومجموع

لم يكـن حـدث الهجـرة النبويـة مـن مكـة المكرمـة إلـى المدينـة المنـورة حـدثا منفصـَل معـزوّل

عــن مجموعــة اْلحــداث والمعــاني اإليمانيــة التــي ســبقته وأسســت لــه ونظمتــه فــي ســياق

تعبــدي جهــادي ،إذ لــيس فعــل الهجـرة الحســي المتمثــل فــي اّلنتقــال مــن مكــان إلــى مكــان،
إّل وجــه واحــد مــن أوجــه الهجـرة الشــاملة ،ومرحلــة واحــدة مــن م ارحــل الــدعوة الدائمــة التــي
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تتداخل فيها جملة من اْلعمال القلبية والجوارحية والتنظيمية اْلخرى كالصحبة والجماعـة

والتوبــة والنيــة واليقــين واّلقتحــام والجهــاد .فــالهجرة هــي هــذا المجمــوع المنهــاجي الــذي ّل

يتجزأ.

 .1الهجرة توبة

قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلمّ":ل تنقطــع الهج ـرة حتــى تنقطــع التوبــة ،وّل تنقطــع

التوبــة حتــى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا" ،فهــي هج ـرة مســتمرة ّل تنقطــع إلــى يــوم القيامــة،
مقــام بعــد مقــام ومرحلــة بعــد أخــرى ،فــي بدايــة الســير وفــي وســطه وفــي نهايتــه ،وّل ينتهــي
السير إّل بالموت في حق الفرد ،وبالقيامة في حق الجماعة .الهجـرة فـرار إلـى هللا ولجـوء

إليه ،هجرة قلبية إلى حماه من كل صنوف الشرك والغفلة والنفاق والقعـود .قـال صـلى هللا
عليــه وســلم ":المهــاجر مــن هجــر مــا نهــى هللا عنــه" ،فــَل يســتحق صــفة المهــاجر بحــق إّل
ال ــذي ت ــاب إل ــى هللا توب ــة نص ــوحا ،وقط ــع م ــع حب ــال الجاهلي ــة :ظنه ــا وحميته ــا وتبرجه ــا

وحكمها.وأحب في هللا وأبغض فيه.

 .2الهجرة معية

في دار اْلرقم بن أبي اْلرقم تربت الجماعـة اْلولـى بصـحبة رسـول هللا  علـى الصـدق

والمحبة والجهاد  ،حتى تخرج ذلك الجيل القرآني الفريد الذي ّل تنتهي ذلته على المـونين

وّل تنثنــي عزتــه علــى الكــافرين ،وصــفهم الــذي كألهــم بعنايتــه ورعايتــه فقال":محمــد رســول

هللا والـ ــذين معـ ــه أشـ ــداء علـ ــى الكفـ ــار رحمـ ــاء بيـ ــنهم"  ،معـ ــه ،معـ ــه ،معـ ــه كـ ــانوا أشـ ــداء
رحماء.نسبة إليه ّل إلى أنفسهم.لما أذن لرسول هللا  في الهجرة ،قال له سيدنا أبو بكـر
الصديق رضي هللا عنه " :الصحبة يـا رسـول هللا" ،قـال لـه :الصـحبة.وما سـمي الصـحابة

صــحابة إّل لصــحبتهم خيــر الخلــق صــلى هللا عليــه وســلم .ومــن كــان فــي معيــة الحبيــب

الطبيــب فهــو بــَل شــك فــي معيــة الحســيب الرقيــب ،قــال ســبحانه لموســى وهــارون":إنني

معكمــا أســمع وأرى" ،وعلــى لســان موســى ":كــَل إن معــي ربــي ســيهدين"ّ".ل تحــزن إن هللا

معنا" ،اْلمن من هللا ومع هللا.
 .3الهجرة جماعة
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لــم يــأذن هللا تعــالى لرســوله  فــي الهج ـرة حتــى ألــف جماعــة المســلمين اْلولــى ورباهــا
ونظمهــا ،ف ـربط قلــوب المــؤمنين بربــاط التقــوى والمحبــة فــي هللا "وألــف بــين قلــوبهم ،ولــو

أنفقت ما فـي اْلرض جميعـا مـا ألفـت بـين قلـوبهم ،ولكـن هللا ألـف بيـنهم إنـه عزيـز حكـيم"

اْلنفال  ، 64فجاء فعل الهجرة تتويجا لعمل تأسيسي سـابق هـو تربيـة جنـد هللا وتنظـيمهم
ّلســتقبال النصــر والفــتح والتمكــين .أمــا الــذين نــافقوا وتربص ـوا وقعــدوا ونكص ـوا وارتاب ــت

أيم ــانهم وظنـ ـوا ب ــاهلل الظن ــون وت ــرددوا وقع ــدوا ،ف ــَل يس ــتحقون وّلي ــة الم ــومنين  ،ق ــال هللا
تعالى ":والذين لم يهاجروا مالكم من وّليتهم من شيء" اْلنفال 73

 .4الهجرة نية

فــي الحــديث "ّل هج ـرة بعــد الفــتح ولكــن جهــاد ونيــة"رواه الــدارمي عــن ابــن عبــاس ،فنيــة

الهج ـرة مــن الهج ـرة ،وبحســب طبيعــة النيــة تكــون نوعيــة الهج ـرة ،وعلــى قــدر همــة ونيــة
المهاجر يعطى ،وفي الحديث":إنما اْلعمال بالنيات وإنمـا لكـل امـرت مـا نـوى فمـن كانـت

هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسـوله ومـن كانـت هجرتـه لـدنيا يصـيبها أو امـرأة

ينكحهــا فهجرتــه لمــا هــاجر إليــه"رواه البخــاريّ ،ل يســتوي مــن يريــد وجــه هللا مــع مــن يريــد

فتــات الدنيا.فقــد يكــون الحــدث واحــدا لكــن بحســب النيــة تتفاضــل اْلعمــال "مــنكم مــن يريــد

الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة".

وقد هاجر مع رسول هللا  من كان يريد امرأة.

 .5الهجرة يقين

قال هللا تعالى  ":وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صـبروا وكـانوا بآياتنـا يوقنون"السـجدة

 ،240فَل يمكن لقوم أن يحملوا سراج الهداية للخلق إن لم يكونوا على يقين بما هم فيـه،
لذلك استمر  مع الصحابة رضي هللا عنهم" يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمـة" ويعـرفهم
علم اليقين .ومنذ أن قال  ": رأيت في المنام أني مهاجر من مكة إلى أرض بهـا نخـل

فذهب ظني إلى أنها اليمامة أو هجـر فـإذا هـي يثـرب" والصـحابة يعـدون لـذلك اليـوم بكـل

صــدق ويقــين ،وهــا هــو  يلقــن أبــا بكــر درســا مــن اليقــين فــي هللا لمــا كانــا فــي الغــار" إذ
يقول لصاحبه ّل تحزن إن هللا معنا فأنزل هللا سكينته عليه ،وأيده بجنود لم تروهـا ،وجعـل
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كلمة الذين كفروا السفلى ،وكلمة هللا هي العليا وهللا عزيز حكيم"".فأبو بكر ّل يخـاف فـي

هللا لومــة ّلئــم  ،ولكنــه يخشــى أن يلحــق بالمصــحوب اْلعظــم أذى ،فأجابــه ســيد المــوقنين
والمتوكلين":مــا ظنــك بــاثنين هللا ثالثهمــا" .فــاهلل تعــالى يؤيــد عبــاده الصــادقين بمــا ّل عــين
رأت وّل أذن سمعت ،فهم ثابتون كالجبالّ ،ل تنكسر عزيمتهم وّل تلين قناتهم أمام التهديد

والتخويـ ـ ـ ــف واّلستضـ ـ ـ ــعافْ .لن هللا معهـ ـ ـ ــم " إن هللا مـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ــذين اتق ـ ـ ـ ـوا والـ ـ ـ ــذين هـ ـ ـ ــم

محس ــنون"(النحل )128و" إن هللا م ــع الص ــابرين" و"إن هللا لم ــع المحس ــنين".أما ال ــذين ّل
يوقنون فهم معرضون على الدوام للشك والتقاعس والتردد.

 .6الهجرة اقتحام

قال صلى هللا عليه وسلم ":العبادة في الهرج كهجـرة إلـي"رواه مسـلم عـن معقـل بـن يسـار،
والهرج هـو القتـل بغيـر الحـق" ،والفتنـة أشـد مـن القتـل" .والهجـرة إلـى رسـول هللا ّ ل تـتم

إّل باقتحــام عقبــات الــنفس والمــال والنــاس وممانعــة ع ـوارض الطبــاع واْله ـواء واإلغ ـراء،

والتس ـ ــلح ب ـ ــإرادة الجه ـ ــاد ،بالتحم ـ ــل والص ـ ــبر والت ـ ــؤدة والقط ـ ــع م ـ ــع الحض ـ ــوض النفس ـ ــية
واّلجتماعي ــة والمالي ــة الت ــي تع ــارض الس ــلوك إل ــى هللا وتعط ــل ال ــدعوة إليه.معي ــة الرس ــول

تص ــح بالتلم ــذة والمحب ــة والخدم ــة واإلتب ــاع والتعزي ــر والت ــوقير ،ف ــي الش ــدة والرخ ــاء ،ف ــي

المنش ــط والمكـ ـره ،ف ــي اْلخ ــذ والعط ــاء .البيع ــة النبوي ــة بيع ــة عل ــى تح ــدي الواق ــع العني ــد
ومقاومته وتغييره ،وليست انبطاحا وتمسكنا وتثاقَل.

 .7الهجرة جهاد

الهجـ ـرة النبوي ــة جه ــاد ومجاه ــدة وت ــدافع ومقاوم ــة ومقارع ــة لق ــوى الباط ــل والظل ــم والكف ــر،

وإعداد واسـتعداد واسـتمداد ،وبـذل سـخي للمـال والـنفس إلعـَلء كلمـة هللا تعـالى فـي أرضـه

ونصــر دعوتــه فــي خلقــه .فقــد تحمــل الرســول  ومعــه الصــحابة الك ـرام رضــي هللا عــنهم
أذى الكفـار وتـآمر المنـافقين ،وتعرضـوا مـنهم للسـخرية واّلســتهزاء والتكـذيب ،بـل للضــرب

والحصــار والســجن والتعــذيب والقتــل" ،فمــا وهن ـوا لمــا أصــابهم فــي ســبيل هللا و مــا ضــعفوا

ومــا اســتكانوا و هللا يحــب الصــابرين "(آل عمـران  ) 146ومــا أعطـوا الدنيــة فــي ديــنهم وّل
اشـ ــتروا بآيـ ــات هللا ثمنـ ــا قلـ ــيَل .حتـ ــى نصـ ــرهم هللا وأعـ ــز دينـ ــه وأتـ ــم نعمتـ ــه ورضـ ــي عـ ــن
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المجاهــدين المخلصــين الــذين صــدقوا مــا عاهــدوا هللا عليــه.وخاب المشــركون وخســروا ،وّل

منتهــى لخيبــتهم .قــال العلــيم الخبيــر" :وإذ يمكــر بــك الــذين كف ـروا ليثبتــوك أو يقتلــوك أو
يخرجوك ويمكرون ويمكر هللا وهللا خير الماكرين"(اْلنفال)30

 -3أسئلة مؤسسة

لمـاذا هــاجر رسـول هللا صــلى هللا عليـه وســلم؟ هــل خوفـا ؟ هــل طمعـا؟ومتى هــاجر؟ ومــن

اقتــرح عليــه فعــل الهج ـرة؟ ومــن دلــه علــى الوقــت المناســب ؟ مــاذا كــان ينتظــر تلــك المــدة
الطويلة؟ وهل الهجرة بداية أم نهاية؟ وهل الهجرة في ذاتها نصر أم هزيمـة؟ وهـل بانتهـاء
الهج ـرة انتهــت المحنــة والبلــوى أم تضــاعفت البَليــا وتعــددت المحــن؟ ثــم هــل بقيــت هج ـرة

اليوم؟ و ماهي ؟ ومع من؟ و من ماذا؟ وما هي موانعها؟...

لقد هاجر ّ لبتغاء مرضاة هللا تعالىّ ،ل خوفا من النـاس ،وّل يأسـا مـن التبليـغ ،هـاجر

لينشــر دعــوة هللا ف ــي جميــع أرض هللا ،بمــا آتــاه هللا .فقــد تعــرض عليــه الصــَلة والســَلم
لمختلف فنون المساومة والمداهنة فضـَل عـن التخويـف والتجويـع والحصـار.وهو محتسـب

وصابر وموقن بـالفتح والنصـر والتمكـين ،لكنـه لـم يهـاجر إّل بعـد أن أذن هللا لـه بـالهجرة،
ورأى في منامه أنه سيخرج من مكة وقالها لصحابته فاستبشـروا بهـا خيـ ار وشـمروا إلعـداد

العـ ــدة والخطـ ــة ليسـ ــتقبلوا القـ ــدر-البشـ ــرى(الهجرة)،آخذين باْلسـ ــباب ومتـ ــوكلين علـ ــى رب

اْلس ــباب ،وه ــم عل ــى ذل ــك ص ــامدين غي ــر مس ــتعجلين .حت ــى طل ــع عل ــيهم  ذات ي ــوم

بالخبر":لقد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب".

تض ــاعف الحم ــل بمفارق ــة اْلص ــحاب واْلحب ــاب والبل ــد والعش ــيرة ،والخ ــروج ع ــن العوائ ــد

والمألوفــات لمعانقــة القــدر اإللهــيّ ،ل إلنهــاء فت ـرة الــدعوة – فالــدعوة ّل تعــرف النهايــة-
وتقديم اإلستقالة ،وإنما لإلنطَلق من جديد في رحلة مفتوحة علـى الزمـان والمكـان ،بـدأت

كي ّل تنتهي ،ولن تنتهي حتى تطلع الشمس من مغربها.

يرى المعياريون والماديون أن الهجرة النبوية هروب ويأس وقنوط  ،ينظرون إليها كظـاهرة

اجتماعي ـ ــة معزول ـ ــة ص ـ ــانعها بش ـ ــر ف ـ ــي بش ـ ــر ،أنتجته ـ ــا ظ ـ ــروف "سوس ـ ــيو اقتص ـ ــادية"
و"سوسيوثقافية"  ،وليست خب ار من السماء وّل ر يا وّل تأييد وّل فتح وّل سنة هلل في نصـرة
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رس ــله وأنبيائ ــه وأوليائ ــه .وه ــم ب ــذلك يحرم ــون التوفي ــق ف ــي الفه ــم فيوكل ــون إل ــى ظن ــونهم

وتخميناتهم.

كيف نهاجر اليوم؟

قال هللا عز وجل ":وكان حقا علينـا نصـر المـومنين" الـروم،47وقـال أيضـا ":إن هللا يـدافع
عــن الــذين آمن ـوا إن هللا ّل يحــب كــل خ ـوان كفــور"الحج .38فنصــر هللا للمــومنين ودفاعــه

عــنهم ،بــل ومجالســتهم وذكــرهم( ،ففــي الحــديث القدســي ":أنــا جلــيس مــن ذكرنــي") مســتمر
إلى أن يـرث سـبحانه اْلرض ومـن عليهـا .ومـا علـى المـومنين إّل أن يتوبـوا إلـى هللا توبـة

صــادقة وينكس ــروا بــين يديــه خشــوعا وت ــذلَل ،وينهضــوا متعــاونين لمعانقــة وعــده ،ووع ــده

الحق ،موقنين بالفتح والنصـر لهـذه اْلمـة إن شـاء هللا  .مهـاجرين أوضـاعهم السـيئة علـى
جميع اْلصعدة ،التربوية واْلخَلقية واّلقتصادية والسياسية.

إن التاريخ اليوم يستقبل الخَلفة على منهاج النبوة ،فماذا أعددنا من أوعيـة ّلسـتقبال هـذا
القدر؟ واإلقبال على القادر المقـدر؟ وهـل اسـتخرنا هللا وسـألناه فـي نياتنـا وأعمالنـا؟ أم أننـا

نخــوض معتــدين بحولنــا وقوتنــا وعقلنــا وســادتنا وكبرائنــا؟ وهــل ألححنــا فــي دعائنــا علــى هللا
ك ـ ــي يجعلن ـ ــا م ـ ــن عب ـ ــاده الص ـ ــادقين وم ـ ــع الص ـ ــادقين المتح ـ ــابين المتـ ـ ـزاورين المتب ـ ــادلين
المتواصلين المتناظرين؟ أم طلبنا الدنيا؟

فس ــينجز هللا وع ــده وينص ــر عب ــاده ويه ــزم ع ــدوه ويعل ــي كلمت ــه ويمض ــي س ــنته .لك ــن ه ــل
تجاوزنــا عقبــات وموانــع الهج ـرة مــن أنانيــات معجبــة بــذاتها وشــرك ومعصــية وغفلــة وســوء
ظن وقعود ويأس وبَلدة وتنطع وحب للدنيا والجاه وعافية الجبناء؟ هل انخرطنا فعَل فـي

مشروع تجديد ديننا ،كل ديننا ،إيمان وحكم واقتصاد وأخَلق؟

هـواء فــي هـواء ونفــخ فــي الرمــاد إن لــم نتــب إلــى هللا توبــة كليــة ونــدعو النــاس للتوبــة توبــة

جماعيــة "يــا أيهــا الــذين آمن ـوا توب ـوا إلــى هللا جميعــا لعلكــم تفلحــون".وإن لــم نهجــر الظلــم

ونقاطعه ونبني على غير أساسه....

روح الهجرة النبوية والهجرة على منهاج النبوة هـي :صـحبة صـالحة ،ونيـة صـادقة ،وتوبـة

نصوحة ،ويقين عازم ،واقتحام دائم ،وجهاد شامل.
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.اللهم إنا نسألك النية واليقين
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الهجرة الشريفة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ِـل ْل
ُ
ونستعين ُه ونستهديه ،مـن ي ْهـد هللاُ فـَل ُمضـل لـه ومـن ُي ْ
إن الحمد هلل نحم ُدهُ ونستغف ُرهُ
له والصَلة والسَلم على سيدنا محمد وعلى كل رسول أرسله.
فَل هادي ُ
ِ
ِ
ـول هللاُ تعــالى فــي كتابـ ِـه
أمــا بعـ ُـد عبــاد هللا أوصــيكم ونفســي بتقــوى هللا العلـ ِـي العظــيمِ .يقـ ُ
العزيز {إّل تنصروه فقد نصره هللا إ ْذ أخرجـه الـذين كفـروا ث ِ
ـين إ ْذ ُهمـا فـي الغ ِ
ـاني اثن ِ
ـار إ ْذ
ُ
ُ ُ
ِ ِ
تحزْن إن هللا معنا}.
يقول لصاحِبه ّل ْ
ُ
عباد هللاِ ،لما ب ِعـث رسـول هللاِ  أ ِ
ـالتبليغ واإلن ِ
ـذار بـَل قتـال فظـل أربعـة عشـر عامـا
ُمـر ب
ِ
ُ
ُ
ِ
ـض الن ِ
يدعو الناس إلى اإلسَل ِم من ِ
ـاس كـأبي بكـر وعمـر وعثمـان
غير قتـال فـآمن بـه بع ُ
وغيرهمِ ،
ِ
الك ِ
وعلي وبَلل ِ
الناس وصـاروا يؤذون ُـه وأصـحاب ُه ،فلمـا اشـتد
أكثر
وبقي على ُ
فر ُ
ِ
ِ
ِ
بن
الحبشة وكانوا نحو ثمانين منهم
أصحاب النِبي إلى
بعض
عثمان ُ
ُ
عليه ُم اْلذى هاجر ُ
بن أبي طالب.
عفان
وجعفر ُ
ُ
ِ
رسول هللاِ  بيثرب أمر هللاُ المسلمين بالهج ِرة إليها فخرجـوا أرسـاّل ،ثـم
أنصار
ولما كثُر
ُ
هــاجر النِبــي  مــن مكــة محــل وّلدِتــه مــع أبــي بكــر الصــد ِ
يق بعــد أن أقــام فــي مكــة من ـ ُذ
الِب ِ
التوحيد ِ
ِ
ونبذ الش ْرِك .ولـم تك ْـن هجـرةُ النبـي ُ حبـا فـي
عثة ثَلث عشرة سنة يدعو إلى
ِ
الشه ِرة و ِ
ِ
ـت تري ُـد بمـا جئـت ب ِـه
الجاه و
ُ
اف مكـة وقـالوا لـه :إن كن ُ
السلطان فقد ذهب إليه أشـر ُ
ماّل جم ْعنا لك من أمو ِالنا حتى تكون أكثرنا مـاّل ،وإن كنـت تري ُـد ُمْلكـا ملكنـاك إيـاه ولكـن
أن يكون
يقول النبي  لعم ِه
ُ
أشرف من ْ
النبي العظيم أسمى و ُ
مقصوده الدنيا .ولهذا كان ُ
أبي طالب حين أتـاه يطلـب منـه الكـف عـن التعـر ِ ِ ِ
يعب ُـدون" :وهللاِ يـا عـم لـو
ض لق ْو ِمـه ومـا ُ
ُ
ُ
وضـ ُـعوا الشــمس فــي يمينــي والقمــر فــي يســاري علــى أن أ ْتـ ُـرك هــذا اْلمــر مــا تركتُـ ُـه حتــى
ُي ِ
أهِلك دونه".
ظهره هللاُ سبحانه وتعالى أو ْ
ِ
الخطاب رضـي هللا عنـه مـن مكـة
بن
عمر ُ
وبالنبي  اقتدى الصحاب ُة اْلجَل ُء فقد خرج ُ
ِ
ممتشقا سيفه ِ
هار ِ
مع أربعين من المستضعفين في وض ِح الن ِ
لصناد ِيد قـريش بصـوت
قائَل
ُ
أسـه أو ت ْث ُكل ُـه أم ُـه أو تترمـل ام أرتُ ُـه أو
جهير" :يـا معشـر قـريش مـن أراد مـنكم أن تُفصـل ر ُ
ِ
مهاجر إلى يثرب".
نفس ُه فْلي ْتب ْعِني وراء هذا الوادي فِإني
ُييتم ُ
ولده أو تذهب ُ
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فما تج أر أحد منهم أن يحول دون ُه ودون ِ
الهج ِرة .ثـم إن المشـركين كـانوا قـد أجمعـوا أمـرهم
علــى قتـ ِـل رسـ ِ
ـول هللاِ  فجمعـوا مــن كــل قبيلــة رجــَل جلــدا نســيبا وســيطا ليضـ ِـربوهُ ضـربة
ِ
ق
القبائ ِل ،فأتى جبري ُـل رسـول هللا  فـأمره أن ّل يبيـت فـي
دم ُه في
رجل واحد حتى يتفر ُ
ِِ
ـت فيــه وأخبــرهُ بم ْكـ ِـر القــو ِم وأنــزل هللاُ تعــالى {وإ ْذ يمكـ ُـر بــك الــذين
مضــجعه الــذي كــان يبيـ ُ
ِ
خرج ــوك ويمك ــرون ويمك ـ ُـر هللاُ وهللاُ خي ـ ُـر الماكرين}.ف ــدعا
كف ــروا ُلي ْثبتُ ــوك أو يقتُل ــوك أو ُي ُ
ـول هللا  علــي بــن أبــي طالــب فــأمرهُ أن يبيــت علــى ِفر ِاشــه ويتســجى ُببـ ْـرد لــه أخضــر
رسـ ُ
ـول هللاِ  علــى القــو ِم وهــم علــى باِبــه ومعــه ُحفن ـ ُة ت ـراب فجعــل يــذرها
ففعــل ،ثــم خــرج رسـ ُ
علــى ُر ِ
ـارهم عـ ْـن نِبيــه ،وهــو يقـ أُر {يــس والقــر ِ
وســهم ،وأخــذ هللاُ عــز وجــل بأبصـ ِ
ءان الحكــيم}

إلى قوِله {فأغشيناهم فهم ّل ُيبصرون} فلما أصبحوا فـإذا هـم بعلـي ب ِـن أبـي طالـب فسـألوهُ
ـول هللاِ  قـد سـار مـع
عن النبي فأخبرُهم أن ُه خرج فرِكبوا في كل وجه يطُلبون ُه وكـان رس ُ
ِ
أبـي بكــر رضـي هللاُ عنــه حتــى وصـَل إلــى غ ِ
ـوت فنســج ْت
ـار ثــور فــدخَلهُ ،وجـاءت العنكبـ ُ
ِ
ـال قـريش إلـى الغ ِ
ـار قـال أبـو
على بابـه ،وجـاء ْت حمامـة فباض ْـت ورقـد ْت ،فلمـا وصـل رج ُ
ِ
قدميه ْلبصرنا تحت قدميه .فقال النبـي صـلى
ظ ُر إلى
بكر :يا رسول هللاِ لو أن أحدهم ين ُ
ِ
باثنين هللاُ ثالثُهما".
هللا عليه وسلم" :يا أبا بكر ما ظنك
ِ
ِ
المنــو ِرة ومعــه
عبــاد هللا ،لقــد ســلم هللاُ نبيـ ُـه الك ـريم مــن شــر المشــركين فوصــل إلــى المدينــة ُ
ـول يث ــرب بالمدين ـ ِـة
صـ ُ
ـاحبه فاس ــتقبل ُه المؤمن ــون ب ــالفرِح واستبش ــروا بقدو ِم ــه ،وس ــمى الرس ـ ُ
المنــو ِرة وءاخــى بــين ِ
أهلهــا والمهـ ِ
ـاجرين ،وســماهم اْلنصــار ،وبنــى مسـ ِـجده ومســا ِكنه .وقــد
استقبل اْلنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المسـاع ِ
دة والعـو ِن حتـى كـان اْلنصـاري
ُ
ُُ
ِ
ِ
المهاجر .فح ِري بنا أن نقتدي بهؤ ِ
ِ
ِ
ِ
الناس
اْلفذاذ من
ّلء
يقس ُم مال ُه ومتاع ُه بينه وبين أخيه
الذين عرفوا معنى اْلخوِة الحقيقي فأيدهم هللاُ ب ِ
نصره.
أستغفر هللا العظيم لي ولكم.
أقول قولي هذا و
ُ
ــــــــــــ

الهجرة النبوية وقفات وتأمالت
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يبدأ اليوم عام جديد من السنة الهجرية ،التي دأب المسـلمون علـى التـأريخ بهـا منـذ عهـد

سيدنا عمر بن الخطاب رضـي هللا عنـه؛ فقـد أجمـع المسـلمون بقيـادة الفـاروق علـى جعـل

الهجـرة النبويــة مــن مكــة إلــى المدينــة بدايــة تــاريخ المســلمين ،لمــا لهــذا الحــدث العظــيم مــن
دّللــة عميقــة حولــت تــاريخ البش ـرية ،حيــث تأسســت الدولــة اإلســَلمية المســتقلة بســيادتها

ودستورها ومؤسساتها وقوانينها.

ـر
وت ــأتي هجـ ـرة النب ــي  إل ــى المدين ــة بع ــد  13س ــنة م ــن ال ــدعوة إل ــى هللا ع ــز وج ــل س ـ ا
وعَلنية ،في اْلقربين واْلبعدين في قريش والطائف والحبشة والمدينة.

اســتجاب أهــل المدينــة لــدعوة رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،فعاهــدوه -ممثلــين فــي 73

رجل وامرأتين -على السمع والطاعة والنفقة والنصرة.

بدأ الصحابة ،بإذن من النبي صلى هللا عليه وسلم ،بالهجرة تسلَل من قريش إلـى أن أذن
له ربه بالخروج صحبة أبـي بكـر الصـديق رضـي هللا عنـه فـي الليلـة التـي خططـت قـريش

أن تضرب محمدا  ضـربة واحـدة ليتفـرق دمـه فـي القبائـل وّل تقـدر عشـيرته علـى الثـأر

منهم جميعا وترضى بالدية.

خرج عليه الصَلة والسَلم بعد أن أوصـى عليـا رضـي هللا عنـه بـرد الودائـع التـي اسـتأمنه

عليهــا أهلهــا لمــا عــرف مــن صــدقه وأمانتــه .خــرج عليــه الصــَلة والســَلم متــوكَل علــى ربــه
وقد اتخذ كل ما استطاع من وسائل وأسباب تقطع على قريش الوصول إليه.

فكــان التأييــد الربــاني الــذي أعمــى أبصــار القــوم وهــو يمــر أمــامهم وأغشــى أبصــارهم عــن
ر يتـ ــه وهـ ــو يختبـ ــئ موضـ ــع أقـ ــدامهم وتحركـ ــت ن ـ ـواميس الكـ ــون بالقـ ــدرة اإللهيـ ــة لتنسـ ــج

العنكبــوت خيوطهــا علــى الغــار وتصــنع الحمامــة عشــها بقربــه ،وينقــذ هللا نبيــه مــن س ـراقة
الذي لحق به ظانا أنـه أدرك الجـائزة التـي خصصـتها قـريش لمـن يمسـك بـالنبي وصـحبه.

وأراد هللا أن تكون جائزته مـن نـوع خـاص تزيـد النـاس يقينـا أن هـذا الـدين سينتشـر وتكـون
له العزة واْلمنـة؛ كتـب لـه  كتـاب أمـان ووعـده بسـواري كسـرى الـذي حصـل عليـه عهـد

سيدنا عمر عندما تم فتح فارس.
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ولـ ــدى وصـ ــول النبـ ــي  إلـ ــى المدينـ ــة كـ ــان أول عمـ ــل قـ ــام بـ ــه إلرسـ ــاء دعـ ــائم البنيـ ــان
اإلسَلمي هو إنشاء مؤسسة المسجد فكان عليـه الصـَلة والسـَلم يشـارك بيديـه الشـريفتين
في حمل الحجارة على كتفـه الشـريف وهـو يـردد :اللهـم ّل عـيش إّل عـيش اآلخـرة ،فـارحم

اْلنصار والمهاجرين.

بن ــي المس ــجد النب ــوي الشـ ـريف ،فك ــان مؤسس ــة جامع ــة ،مدرس ــة ديني ــة وسياس ــية وثقافي ــة

واقتصادية واجتماعية .ولعل أهم تحول أحدثه هـذا اإلنجـاز العظـيم هـو دخـول المـرأة التـي
لـم تكـن تعـد شــيئا إلـى رحـاب بيــت هللا ،تحضـر الصـلوات وتشــهد مجـالس العلـم واإليمــان،

وتساهم في المشاورات ...فكان المسجد المحمدي مدرسة للدعوة ودا ار للدولة.

"فكــان المســجد المحمــدي مدرســة للــدعوة وكــان كــذلك دار الدولــة فيــه يهــيء النبــي العمــل

للعاطــل والعلــم للجاهــل والمعونــة للفقيــر ويرشــد إلــى اْلمــور الصــحية اّلجتماعيــة ويــذيع
اْلنبــاء التــي تهــم اْلمــة ويلتقــي بســفراء الــدول ويرتــب جنــود المعــارك فــي الحــرب ويبعــث
الدعاة والمندوبين في السلم .هكذا كان المسجد في عهد الرسول  وظل كذلك في عهـد

أصحابه ومن تبعهم بإحسان" يوسف القرضاوي ،العبادة في اإلسَلم ص .225

ولتنظيم العَلقات بين ساكنة المدينة ،قام عليه الصـَلة والسـَلم بالمؤاخـاة بـين المهـاجرين

واْلنصــار أخــوين أخــوين حتــى صــاروا يتوارثــون كمــا يت ـوارث اإلخــوة فــي النســب .وكتــب
لليهــود معاهــدة تضــمن لهــم ديــنهم ويتعهــدون بالــدفاع عــن ســَلمة وأمــن المدينــة وأن يــردوا

أي خَلف إلى هللا ورسوله.

إنهــا فعــَل ذكــرى غاليــة يتجــدد فيهــا الحنــين إلــى العهــد النبــوي ال ازهــر ،لكــن هــذا الحنــين ّل
ينبغــي أن ينقلــب إلــى إحبــاط عنــدما ننظــر إلــى الواقــع المفتــون ،بقــدر مــا ينبغــي أن يكــون

حاديا للقلوب المؤمنة المتطلعة إلى غد مشرق ،إلى الخَلفة على منهـاج النبـوة التـي وعـد
بهــا الرســول صــلى هللا عليــه وســلم ،وإلــى الوعــد والنصــر الــذي وعــده هللا عبــاده المتقــين.

المهــم فــي كــل ذلــك هــو أن يســائل كــل واحــد نفســه وهــو يعــيش هــذه الــذكرى مــا قــدم لنفســه

لتب ـ أر ذمتــه أمــام ربــه؟ وهــل ســاهم فــي البنــاء للموعــود اإللهــي أم هــو مجــرد متفــرج علــى

اْلحداث؟

744
This file was downloaded from QuranicThought.com

ــــــ

الرياض – وائل الظواهر
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السيرة النبوية دروس وعبر
في بداية العام الهجري الجديد يحسن بنا أن نقف وقفات سريعة مع سيرة النبـي صـلى هللا

عليه وسلم ،تلك السيرة العطرة التي ّل يمل اإلنسـان مـن قراءتهـا واّلطـَلع عليهـا  ،ولعـل

مــن المناســب الوقــوف قلــيَل مــع هج ـرة النبــي  إل ـى المدينــة المنــورة ،لعلنــا نأخــذ بعــض
العبر والدروس من هـذه الهجـرة المباركـة التـي ّل يعـي كثيـر مـن النـاس مـا فيهـا مـن عبـر

وعظات.

إن الهجـرة النبويــة فــي حــد ذاتهــا بغــض النظــر عــن أحــداثها تســتحق الوقفــة المتأنيــة ،فهــي
ليسـ ــت نزهـ ــة بريـ ــة وّل و سـ ــياحة للتفـ ــرج واّلطـ ــَلع ،وليسـ ــت سـ ــف ار لتحصـــيل مت ــع الـــدنيا
وملذاتها ،وإنما هي انتقال من أجل الحفـاظ علـى العقيـدة وتضـحية بـالنفس والمـال واْلهـل

والولد من أجل العقيدة ،فهي تبدأ من أجل العقيدة وغايتها العقيدة.

الهجرة النبوية ليست أحداثا تروى ،بل هي منهج متكامل لمن أحسن اّلستفادة منها وأخـذ

العبــر والعظــات علــى أحســن وجــه وأجملــه ،فهــي مــنهج النبــي صــلى هللا عليــه وســلم ،وهــو
مؤيــد فيــه مــن قبــل المــولى جــل وعــَل ،وهــي ليســت حــدثا عاديــا ،بــل أمــر جليــل يســتحق

اّلهتمام ،وّل نستطيع هنا الوقوف على كل ما في الهجرة النبوية من عبر وعظات ،وإنما

نقف عند البعض ونترك البعض اآلخر ليستخرجه القارت.

دعوة مستمرة وصبر عظيم

النبــي  كمــا نعلــم ظــل فــي مكــة ثــَلث عش ـرة ســنة يــدعو إلــى هللا جــل وعــَل ليــل نهــار
متعرض ــا ف ــي ذل ــك إل ــى اْلذى الش ــديد واّلض ــطهاد المس ــتمر م ــن كف ــار قـ ـريش ال ــذين ّل

يريدون للخير أن ينتشر ،ولكنه لم ييئس مع كل هذا العنت وقلة من آمن معه خَلل هذه

المدة ،وحاول أن يتجه إلى بيئة أخرى لعله يستطيع من خَللها نشر دين ا هلل جل وعَل،

فاتجه إلى الطائف ،ولكنه فوجئ بالسفهاء يردونـه ردا منكـرا ،ولـم يكتفـوا بـذلك ،بـل رجمـوه

بالحجــارة حتــى ســال الــدم مــن قدميــه ،ويأتيــه جبريــل عليــه الســَلم ليقــول لــه إن معــه ملــك

الجبــال ،وإن هللا أم ـره أن يمتثــل ْلم ـره ،فــإذا أراد أن يطبــق علــيهم الجبلــين لــيهلكهم فعــل.
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فقــال عليــه الصــَلة والســَلم ّل بــل أرفــق بهــم لعلــه هللا يخــرج مــن أصــَلبهم مــن يعبــده" أو
نحو ذلك .وهذه هي الوقفة اْلولى وهي :ماذا قدمنا نحن من أجل هذا الدين ،وكم تحملنـا
من اْلذى فـي سـبيل نشـره بـين النـاس ،وهـل صـبرنا كمـا صـبر عليـه الصـَلة والسـَلم ،أم

أنن ــا استس ــلمنا م ــن أول اْلم ــر ،وبمج ــرد أن نواج ــه أذى أو معارض ــة قمن ــا ب ــالتوقف ع ــن
الدعوة إليه سبحانه ،فهل هذه هي القدوة بالنبي المصطفى اْلمين!

الشباب وتحمل المسؤولية

لما أذن هللا للنبي  بالهجرة أمر عليا رضي هللا عنه أن ينام في فراشه ليـوهم المشـركين
بأنه هو ،وامتثل علي أمر رسول هللا  فنام في الفراق حتى أصبح ،وواجه على صـغر

ســنه كف ــار قـ ـريش بأســلحتهم وعت ــوهم وجب ــروتهم ،واس ــتطاع الــرد عل ــيهم ح ــين س ــألوه دون

خوف أو وجل .والسؤال اآلن :كم ربينا من أبنائنا وشـباب هـذه اْلمـة علـى هـذه التضـحية

الجســيمة ،بــل علــى مجــرد تحمــل المســؤولية! كــم مــن الشــباب اآلن يســتطيع أن يســير فــي
خضم هذه الحياة معتمدا على ربه واثقا في نفسه ،أم ّل بد من اّلتكاليـة تـارة علـى اْلهـل

وتارة على اآلخرين ،حتى أصبح مـا كـان يفعلـه الصـبيان فـي القـديم ّل يسـتطيع كثيـر مـن

الشباب أن يفعله اآلن.

التوكل على هللا من أعظم أسباب النصر ،فـي غـار ثـور تظهـر قـوة اإليمـان بجـَلء والثقـة
فــي هللا بكــل معانيهــا ،وذلــك عنــدما يقــول أبــو بكــر للنبــي  لــو نظــر أحــدهم إلــى موضــع

قدميــه لرآنــا ،فيقــول لــه عليــه الصــَلة والســَلم يــا أبــا بكــر :مــا ظنــك بــاثنين هللا ثالثهمــا،
وعندما يلحق بهما سراقة بن مالك وأبو بكر يكثر اّللتفات بينما عليـه الصـَلة والسـَلم ّل
يلتفت ،ثم يدعو عليه فتسيخ قوائم فرسه فـي اْلرض ،إنـه التفـويض الكامـل وتسـليم اْلمـر

هلل رب العالمين  ،هذا مع عدم إهمال اْلسباب فيما يستطيعه اإلنسـان ،فـالنبي  خطـط

فأحســن التخطــيط ،وبــذل جهــده فــي إخفــاء نفســه ومــن معـه عــن كفــار قـريش ومطــارداتهم،
وأعد العدة لهذا السفر الطويل ،من راجلة وزاد ،ثم ترك بعد ذلك أمره إلى هللا وأوكل نفسـه
إليه ،ولذا كان النصر مـن هللا حليفـه ،وهـذا يـذكرنا بقيمـة قولـه صـلى هللا عليـه وسـلم" :لـو

أنكم تتوكلون على هللا حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا"
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المسجد والدور الحقيقي

ويواصــل النبــي  ســيره حتــى يصــل إلــى المدينــة ،فيبــدأ ببنــاء المســجد وعمارتــه لعلمــه أن
المسجد لم يوجد في اإلسَلم ْلداء الصـَلة فقـط ،وإنمـا هـو مدرسـة المجتمـع الحقيقـة وهـو

نقطة اّلنطَلق لتبليغ ديـن هللا ،وهـو مركـز الدولـة اإلسـَلمية السـائرة علـى نهـج هللا ،فـأين

أغنيــاء المســلمين عــن هــذه الحقيقــة ،وأيــن العلمــاء والمســؤولون عــن هــذا اْلمــر المهــم فــي

حيــاة المجتمعــات ،لمــاذا أصــبحت المســاجد مهملــة ،وإذا اعتنــي بهــا فمــن أجــل الصــلوات

فقط ،وّل دور لها بعد ذلك في حياة المسلمين.

تلــك وقفــات سـريعة ينبغــي التريــث عنــدها والنظــر فيهــا بعــين البصــيرة  ،ومحاولــة تطبيقهــا

على واقعنا لنحاول إصَلح ما يمكن إصَلحه من حالنا وحال أمتنا.
لهجرة النبوية ..عطاء بَل حدود وعزيمة ّل تعرف اليأس

تمهيد

لمشاهدة الصورة بحجم اكبر إضغط علي الصورة

ونحن نستقبل عاما هجريا جديدا تطالعنا اآلمـال فـي نهـوض اْلمـة اإلسـَلمية مـن كبوتهـا
وعثراتها لتقوي علي التصدي للتحديات واْلزمات التي تواجهها وما أكثرها في عـالم اليـوم

المليء بالصراعات.

ولقد ضرب صـحابة المصـطفي صـلي هللا عليـه وسـلم الـذين هـاجروا معـه أروع المثـل فـي

صنع تاريخ اْلمـة وكيانهـا ومكانتهـا مـن خـَلل عطـائهم بـَل حـدود وشـجاعتهم وصـمودهم

بعزيمة ّلتلين وّلتعرف اليأس ..فواجهوا بكل ثبـات وقـوة كـل التحـديات وانتصـروا عليهـا..
وحققوا بطوّلت رائعة سجلها لهم التـاريخ بـأحرف مـن نـور ..فهـل تسـتفيد اْلمـة اإلسـَلمية

من بطوّلت هؤّلء الرجال ومن دروس هؤّلء العظماء!!

الهج ـرة اآلن ليســت مجــرد نقلــه مــن مك ـان إلــي مكــانْ ..لن النبــي صــلي هللا عليــه وســلم
قــالّ" :ل هجـرة بعــد الفــتح ولكــن جهــاد ونيــة" ..والهجـرة المطلوبــة اآلن ..هــي نقلــة بــالنفس
اإلنسانية من طبيعة النفس اْلمارة بالسوء إلي مرتبة النفس اللوامـة التـي تفـتش فـي مسـيرة

حياتها لتتجنب عوامل الضعف وأسباب اّلنحراف حتي ترقـي إلـي مرتبـة الـنفس المطمئنـة
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التــي تنــادي مــن قبــل الحــق تبــارك وتعــالي "يــا أيتهــا الــنفس المطمئنــة ارجعــي إلــي ربــك
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

المنهج اإللهي

أضــاف أن الهجـرة علــي المســتوي اّلجتمــاعي اليــوم تعنــي النقلــة اّلقتصــادية واّلجتماعيــة

والسياســية إلــي آف ـاق المــنهج اّللهــي الــذي أنــزل هللا عــز وجــل ليقــوم النــاس بالقســط وكــَل
النــوعين النقلــة النفســية والنقلــة اّلجتماعيــة هــي التطبيــق العملــي لقــول هللا تبــارك وتعــالي
"ففروا إلي هللا إني لكم منه نذير مبين".

أوضح أن الفرار إلي هللا عـز وجـل ّليكـون إّل بنصـرة دينـه واّللتـزام بمنهجـه والـدفاع عـن
الحق وصون المقدسـات وحمايـة ك ارمـة اإلنسـان ..ومـن هنـا كـان الجهـاد فريضـة إسـَلمية

ماضية إلي يوم القيامة لردع المعتدين ورد الظالمين وتحطيم هيمنة اّلسـتكبار الشـيطاني

علي البشر ..وإن هذه هي رسالتنا في عالم اليوم ونحن نستشرف العام الهجري الجديد.

الصحوة اإلسَلمية

تأتي ذكري الهجرة هذا العام .في وقت ساءت فيه أوضـاع اْلمـة إلـي درجـة لـم يسـبق لهـا

مثيــل فــي تاريخهــا الطويــل .هــذا علــي المســتوي الرســمي .أمــا علــي المســتوي الشــعبي .أو

السواد اْلعظم في حياة الشعوب اإلسَلمية وتبوأ اإلسَلم سمعة مدوية تحطـم كـل السـدود

والقيود والعقبات الموضوعة في طريق الدعوة ففيها عزاء جميل .ونهضة مبشـرة بانتصـار
عزي ــز ..فالص ــحوة اإلس ــَلمية المعاصـ ـرة آخ ــذة ف ــي النم ــو .وبخاص ــة ف ــي أروق ــة الش ــباب

المتطلــع إلــي فجــر جديــد .يكتســح كــل الظلمــات .وهــي أملنــا الوحيــد فــي انقــاذ اْلمــة مــن

الهاوي ــة الت ــي جره ــا فيه ــا أع ــدا ها بع ــد أن أحكمـ ـوا قبض ــتهم عليه ــا بعوام ــل التخوي ــف أو
التزييف .فأفقدوا أمراءها اإلرادة ووضعوا في أعناقهم القَلدةّ .ل ليتزينوا بها .ولكن ليسهل

علي اْلعداء خنقهم في أية لحظة أرادوا.

أضاف أن هجرة الرسول وصحبه من مكة إلي المدينة تذكرنا بأن تحقيق النصر ّلبد فيه

من اْلخذ باْلسباب التي وضعها هللا في أيـدي البشـر .ومحـال أن يهـب هللا نصـ ار لخامـل

أو كسول أو جبـان .لـم يـنفض غبـار الـذل والهـوان والضـعف عـن نفسـه .ولـم يخـط خطـوة
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واحدة نحو كسب المعالي والذود عن العزة والكرامة بإعداد القوة لألعـداء .والتـدريب الجيـد

ماديا ومعنويا وهو المشار إليه من قوله تعالي:

"وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة .ومن ربـاط الخيـل ترهبـون بـه عـدو هللا وعـدوكم .وآخـرين

من دونهم ّلتعلمونهم هللا يعلمهم".

أن اإلعداد المادي يكون بإعداد السَلح المناسـب لـردع كـل عـدوان .والقـدرة المـاهرة علـي

استعماله واإلعداد المعنوي يكون بقوة اإليمان .وإخَلص العمل هلل .وإيثار اآلخرة الباقيـة.
علي الدنيا الفانيـة ثـم يـأتي بعـد ذلـك نصـر هللا مكافـأة لمسـتحقي النصـر "وكـان حقـا علينـا

نصــر المــؤمنين" ينصــر هللا المــؤمنين الــذين أخــذوا باْلســباب .علــي النحــو الــذي تقــدم وإن

اجتمعت عليهم الدنيا بأقطارها ومهما قل المؤمنون ومهما كثر خصومهم .فـاهلل وحـده هـو
الغال ــب عل ــي أمـ ـره" :إن ينص ــركم هللا ف ــَل غال ــب لك ــم" "إن تنص ــروا هللا ينص ــركم ويثب ــت

أقدامكم".

أشــار إلــي أن هــذا مــا صــنعته اْلمــة فــي أول عهــدها بقيــادة رســولها الك ـريم .مــن الهج ـرة.

وفــي غيــر الهجـرة .فتســاقطت أمامهــا عــروق .وهــوت تحــت أقــدامها التيجــان كمــا تتســاقط

وتتهاوي حبات العقد النظيم إذا انفرط نظامها.
اْلخذ باْلسباب

قـ ــال إنـ ــه فـ ــي الهج ـ ـرة ضـ ــرب الرسـ ــول وأصـ ــحابه أروع اْلمثـ ــال فـ ــي اْلخـ ــذ باْلسـ ــباب.
والتضحية بكل غال ونفـيس فمكـنهم هللا فـي اْلرض .ورد عـنهم كيـد أعـدائهم فأقـاموا دولـة

شــامخة فــي اْلرض أصــلها ثابــت وفرعهــا فــي الســماء تــؤتي أكلهــا كــل حــين ب ـإذن ربهــا..
واْلمــة فــي هــذا العصــر لــن تفــك أســرها مــن أيــدي أعــدائها إّل بالســير علــي الــدروب التــي
ســاروا فيهــا بــأن توحــد صــفها وتجمــع أمرهــا علــي قلــب رجــل واحــد وتمحــو عوامــل التفــرق

التــي فرقتهــا وشــتتتها وهونتهــا علــي أعــدائهم ..تأخــذ جــادة باْلســباب فــي فقــه الــدنيا وطــرق

اســتثمار الطاقــات .وفــي فقــه الــدين .فتقيمــه وتعمــل بــه .كمــا أراد هللاّ ..ل كمــا أراد مــنهم
أعداء هللا المعاصرون.
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وأن يكــون وّل هــا الخــالص هلل تبغــي رضــاه .وتخشــي ســخطه .رغــم أنــف أعــداء هللا مهمــا

كانت مواقعهم .فهم أمام هللا إذا أصلحنا عَلقاتنا به تراب فوق التراب.

أشــار إلــي أنــه ّلبــد .وبكــل حــزم وعــزم .مــن إحــَلل وتجديــد فــي حياتنــا .فقــد جــد اْلمــر

وأحــدقت بهــا اْلخطــار .وّلبــد لنــا مــن تغييــر مــا بأنفســنا نحــو الصــَلح واّلصــَلح .حتــي
يغيــر هللا مابنــا مــن ضــعف وه ـوان ..ليســتخلفنا هللا فــي اْلرض كمــا اســتخلف الــذين مــن

قبلنا ..وليمكنن هللا لنا ديننا الذي ارتضاه لنا.

وليبدلننا من بعد خوفنا آمنا.
حركة ونهوض

الهج ـرة انطــَلق لبنــاء أمــة وتكــوين مجتمــع وتشــكيل حضــارة وصــياغة قــيم وإعــداد أجيــال
وإنارة طريق وتخطيط لمسـتقبل وإنجـاز إليجـاد مبـاديء ومثـل ..كـل هـذا وذاك يجعلنـا فـي

مقدمة الصف مواجهين تحديات كثيرة متعددة ومتنوعة ْلن الهجرة حركة ونهـوض ويقظـة
وصــحوة وْلن الهجـرة لــم تــأت خــبط عشـوائي ولــم تكــن مجــرد مصــادفة ..بــل مــن أول يــوم

من أيام الوحي كان للهجرة وجود كبير وأثر عظيم.

أضاف أن ذلـك اْلثـر صـنع لألمـة تاريخهـا وكيانهـا ومكانهـا ومكانتهـا مـن خـَلل صـحابة

رسول هللا الذين شرف بهم الزمن ..قوة وسخاء كرما وبذّل وعطاء..

أوض ــح أن الهجـ ـرة علمتن ــا كي ــف نواج ــه التح ــديات بثب ــات ونح ــن كالجب ــال الش ــمم العالي ــة
والرواسي الشـامخات ..والهجـرة دواء قـوي يعـالج أدواء المجتمـع مـن فرقـة وتمـزق وضـعف
وفقــر ومــرض وجهــل وأميــة ثقافيــة تستشــري فــي المجتمــع ..وهــي أيضــا بــاب فســيح ونافــذة

مســتنيرة مــن أجــل أن تكــون لن ـا ثقافــة واعيــة ووعــي ثقــافي ..قــال :إنــه ممــا ّلشــك فيــه أن
الهجـرة واجهـت تحـديات حولــت العـالم مـن جمــود إلـي حركـة ومـن فوضــي إلـي نظـام ومــن
مهانة حيوانية إلي كرامة إنسانية ..نعم أيها إنسانية الكرامة وحركة العالم الـذي هـو ملـيء

باْلحقاد والكراهية وسفك الدماء والصراعات الَلمتناهية والـدمار واْلطمـاع البشـرية ..هـذه
تحديات ّلبد وأن نقف أمامها بقوة وشجاعة وصَلبة رأي في غيـر تطـرف أو عصـبية أو

دمار لمن حولنا.
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أوضح أن الهجرة دروس وعبر وقيم ومباديء ومثل.
جريدة المساء

ليس اإلسَلم مذهبا فكريا

ديننا دين عملي  ،يقـود لعمـارة الكـون  ،وامـتَلك ناصـيته  ،وإسـعاد أهلـه  ،فـي ظـل الحـق

والعدل والسَلم ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ) "" 9

وليس دينا يهدف إلى أن يكون مذهبا فكريا  ،أو عقديا  ،يناطح اْلفكار والنظريات فقط.

ّل  . .إن اله ــدف مــن دينن ــا  ،ه ــو  :إقام ــة اإلســَلم عملي ــا  ،وتطبيقــه ف ــي دنيــا الواق ــع ،

وهيمنة مبادئه وتعاليمه على سلوك الناس وحيـاتهم ومعـامَلتهم  ،و  ، . .و  . .الـخ مـن
خَلل الدولة وسلطانها  ،والنظام وقوانينه .

ولو لم يكن اْلمر كذلك  :لظـل النبـي  بمكـة حيـث كـان يحـب  ،دون تعـرض لمشـقات

الهجرة  ،وآّلم فراق الوطن  ،خاصة وأن أهـل مكـة مـا كـانوا يتعرضـون لـه وْلصـحابه 
باإلي ــذاء واّلض ــطهاد  ،ل ــو ك ــانوا يعلم ــون أن ــه م ــذهب فك ــري ي ــدعو إلي ــه محم ــد  دون

تعرض به ومن خَلل مبادئه لتغييـر سـلوك النـاس  ،ونظـام حيـاتهم  ،وقـوانين مجتمعـاتهم

.

وهو نفس الهـدف  ،ونفـس الـدرس  ،الـذي يسـتجلب ْلبنـاء الحركـة اإلسـَلمية _ فـي عـالم

اليوم _ المتاعب والمصاعب والمحن .

فليس الذي يعانون بسـبب اعتنـاقهم اإلسـَلم  ،أو تنفيـذهم لشـعائره وعباداتـه  ،إنمـا السـبب
الحقيقي فيما يعانونه  :هو أنهم يريدون اإلسَلم نظامـا وقوانينـا  ،يريـدون اإلسـَلم مهيمنـا
على كل جنبات حياتهم ( قل إن صَلتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العـالمين

شريك له ) "" 20

ّل

ولن نستفيد من هذا الدرس ! ! . .
ولن ننتفع بهذا الدين ! ! . .

إّل إذا أصــبح اإلســَلم _ كمــا يقــول اإلمــام حســن البنــا _ نظامــا شــامَل  ،يتنــاول مظــاهر
الحيــاة جميعــا  ،بحيــث يصــير  :دولــة ووطنــا  ،أو حكومــة وأمــة  ،كمــا أنــه خلــق وقــوة أو
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رحمة وعدالة  ،وثقافة وقـانون  ،أو علـم وقضـاء  ،كمـا أنـه مـادة وثـروة أو كسـب وغنـى ،
وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة  ،كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة  ،سـواء بسـواء

" 21 " .

ومن الواجب أن ننبه هنا  :على أن هذا الكَلم ّل يوجه فقط للقـادة والمسـئولين والحكـام ،

ب ــل ه ــو موج ــه _ ك ــذلك _ ْلفـ ـراد الن ــاس وجماعـ ـاتهم  ،ع ــامهم وخاص ــهم  ،م ــع الحك ــام
والمسئولين  ،سواء بسواء  ،كـل علـى قـدر موقعـه  ،وحجـم مسـئوليته  ،ودائـرة اختصاصـه

.

فـَل ينبغــي أن يكــون تقـاعس الحكــام عــن تطبيـق شــرع هللا مندوحــة لشـعوبهم فــي أن تعيــث
في اْلرض والدنيا لهوا وفجو ار وفسادا  ،بحجة آن " الناس على دين ملوكهم " .

كَل  . .وألف كَل ! ! . .

ففي الحديث الشريف  :عن حذيفة قال  :قال رسول هللا ّ : ل تكونوا إمعـة  ،تقولـون :

إن أحس ــن الن ــاس  . .أحس ــنا  ،وإن ظلمـ ـوا  . .ظلمن ــا  ،ولك ــن وطنـ ـوا أنفس ــكم إن أحس ــن
الناس أن تحسنوا  ،وإن أسا ا فَل تظلموا " " " 22

كما أن تعـاليم اإلسـَلم ّ ،ل يهـيمن عليهـا _ كلهـا _ ويقـدر علـى تعطيلهـا الحكـام  ،حيـث
إن الكثير من أحكام اإلسَلم  ،وآدابه  ،ونظمه  ،وقواعده  ،وتعاليمه  ،ترتبط القـدرة علـى

تنفيذها _ فقط _ بالمرء نفسه  ،دون تصريح أو تمكين من غيره .

ولو عرض كل امرت حالـه علـى شـرع هللا لوجـد الكثيـر ممـا هـو مسـئول عنـه ويسـتطيع _
لو صـدق _ تنفيـذه  :قـد ألقـى كسـَل  ،أو إهمـاّل  ،أو هروبـا مـن التبعـات  ،علـى شـماعة

تقاعس الحكام عن تطبيق شرع هللا ! ! . .

كمـ ــا ّل ينبغـ ــي أن يكـ ــون فسـ ــاد الشـ ــعوب  ،وإهمالهـ ــا _ أو جهلهـ ــا _ لشـ ــرع هللا مندوحـ ــة

لحكــامهم فــي أن يعيث ـوا فــي اْلرض والــدنيا والنــاس إيــذاء وقه ـ ار وإفســادا  ،بحجــة أنــه ّل
يصلحهم _ أو يصلح معهم _ إّل هذا  ،أو بحجـة مـن كـان يقـول (  . .يـا قـوم ألـيس لـي

ملك مصر وهذه اْلنهار تجري من تحتي أفَل تبصرون

مهيمن وّل يكاد يبين ) "" 23

أم أنا خيـر مـن هـذا الـذي هـو
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كَل  . .وألف كَل ! ! . .

ففي الحديث الشريف  " . .سبعة يظلهم هللا في ظله يوم ّل ظل إّل ظلـه  :اإلمـام العـادل
 ،وشاب نشأ بعبادة هللا  ) . .الحديث ""24

ّلحظ أن أولهم  :هو اإلمام العادل  ،الذي يصلح البَلد  ،ويعدل بين العباد .

وفي الحـديث الـذي أخرجـه اإلمـام مسـلم فـي صـحيحه  :عـن رسـول هللا  ، أنـه قـال " :

إن المقســطين  ،عنــد هللا  ،علــى منــابر مــن نــور  ،عــن يمــين الــرحمن عــز وجــل _ وكلتــا
يديه يمين _ الذين  :يعدلون في حكمهم  ،وأهليهم  ،وما ولوا " "" 25

ولذا  . .فاْلولى بالحكام  :أن يعـدلوا  ،وأن يصـلحوا  ،حتـى ّل يحرمـون مـن هـذا الفضـل

 ،الــذي ّل يدانيــه فضــل  ،وحتــى ّل يصــيبهم مــا أصــاب مــن ( اس ـتخف قومــه فأطــاعوه )
وســكتوا لــه  ،فــاغتر  ،وقــال  ( :ألــيس لــي ملــك مصــر ) ؟ إذ يخبرنــا الق ـرآن الك ـريم عنــه

وعنهم  ،بقوله ( فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ) .

ولو لم يتم ذلك في الدنيا  :فإنهم سـيقفون أمـام هللا تعـالى يـوم القيامـة  ،وسيحاسـبهم ربهـم

عن أنفسهم وعن رعاياهم .

ودعاء النبي  ، مستجاب فيهم  ،الذي يقول فيه  " :اللهـم  . .مـن ولـي مـن أمـر أمتـي
شيئا  ،فرفق بهم  :فارفق به " "" 25

وسيحاسبهم عما هو أكثر وأعم من ذلك .

فسيحاســبهم عــن  :صــيانة اْلمــن  ،وإنفــاذ القــانون  ،ونشــر التعلــيم  ،وإعــداد القــوة  ،وحفــظ

الصــحة  ،ورعايــة المنــافع العامــة  ،وتنميــة الثــروة  ،وح ارســة المــال  ،وتقويــة اْلخــَلق ،
ونشر الدعوة " 21" .ولـذا فبـالراعي والرعيـة  :يصـير الـدين واقعـا  ،والسـلوك عبـادة  ،فـَل
انفصام بين الدين وحياة الناس  ،وّل خصومة بين حياتهم وتعاليمه .
ــــــ
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ما أروع دروس الهجرة النبوية الشريفة
ما أروع ان نقف لحظات ننظـر فـي دروس الهجـرة النبويـة الشـريفة مـن مكـة المكرمـة الـى
المدينة المنورة وننظر بعمق في فصول الهجرة ودروسها ،ونتعلم منها جوانب مضيئة من

حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..هذا النبـي الكـريم ،والرسـول العظـيم الـذي لـم يخـرج

مــن مكــة مهــاج ار الــى المدينــة المنــورة إّل بعــد أن أذن لــه هللا عــز وجــل بــذلك ،وبعــد أن
صبر وتحمل واحتسب وعانى ماعاناه من البَليا والرزايا واْلذى من أهله وذويه ،ثم ممـن

حوله من الذين كرهوا ان تظهر كلمة هللا عز وجل ،وان تكون كلمته سبحانه وتعالى هـي

العليا ،وكلمة الذين كفروا هي السفلى.

والعقــَلء مــن النــاس هــم الــذين يحرصــون علــى اغتنــام فــرص المناســبات اّلســَلمية ليقف ـوا

عندها ويتدبروا في اسرارها ومعانيها ،ثم ليستفيدوا من كل تلك الجوانب العطرة في السـيرة
النبوية الشريفة في هذا المجال ،وذلك ْلن هـذه الـدروس تسـاعد علـى تتبـع جوانـب السـيرة

النبوية العطرة ،وأخذ الدروس منها والتعرف عليها وتعلمها ومتابعة احداثها وبالتالي تعليم
أوّلدنا وتَلميذنا ومن حولنا جوانب من تلك اّلسرار في مثل هذه المناسبات العظيمة.

ومــن ينظــر فــي قضــية الهج ـرة النبويــة الش ـريفة يَلحــظ ان الرســول  كــان متعلقــا بمكــة

المكرمــة ،هــذه المدينــة الطيبــة الطـاهرة ،وقــد احبهــا وولــد فيهــا ،وعــاق ونشــأ وترعــرع فيهــا،
وتنزل عليه الوحي من هللا عز وجل في غار حراء بهذه المدينة الطيبة ،فقد قـال  وهـو

يخرج منها مهاج ار قولته المشهورة« :اللهم وقد اخرجتني من احب البقاع الي فاسكني فـي

أحــب البقــاع اليــك» وهــذا ابــن عمــر رضــي هللا عنــه يقــول حــدثني الضــحاك بــن عثمــان،
أخبرني عبد هللا بن عبيد عن عميـر قـال سـمعت عبـد الـرحمن بـن الحـارث بـن هشـام عـن

أبيه قال« :رأيت رسول هللا  في حجتـه وهـو واقـف علـى راحلتـه وهـو يقـول« :وهللا انـك

لخيــر اْلرض ،وأحــب اْلرض الــى هللا ،ول ـوّل انــي أخرجــت منــك مــا خرجــت» .قــال فقلــت
ياليتنــا نفعــل فــأرجع اليهــا فانهــا منبتــك ومولــدك ،فقــال رســول هللا  انــي ســألت ربــي عــز
وج ــل فقلــت :اللهــم انــك اخرجتن ــي م ــن اح ــب أرضــك الــي ،فــانزلني أحــب اْلرض الي ــك،
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فــأنزلني المدينــة» .فكانــت الهجـرة الــى المدينــة بــأمر هللا وباختيــار هللا ،وهــو ســبحانه الــذي
أكرمـه وحمـاه وحفظـه مـن المكـاره التـي احاطــت بـه ،والمـؤامرات التـي حاكهـا أعـداء هللا لــه

وأخذوا يتربصون به.

وّل شــك ان الحبيــب  قــد أكرمــه هللا بــالهجرة مــن حــرم الــى حــرم ،وكــَل المــدينتين ذات
فضل وبركة وهما احـب المـدن الـى هللا تعـالى ،ثـم الـى رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم..

ففي اْلولى كانت نشأته ،والثانية كانت اليها الهجرة وفيها مضجعه اْلخير.

وقــد اختــار هللا تعــالى اْلولــى لمكــان بيتــه ،واختــار الثانيــة لمســجد رســوله صــلى هللا عليــه
وآل ــه وس ــلم ،فح ــددهما وعينهم ــا ،أم ــر الن ــاس ب ــالحج إل ــى اْلول ــى ،وب ــالهجرة إل ــى الثاني ــة،
فكانت في حياته صلى هللا عليه وآله وسلم قبل الفتح واجبـة ،وصـارت بعـده مندوبـة ،دعـا

لألولى إبراهيم عليه السَلم ،وللثانية أكـرم ولـده صـلى هللا عليـه وآلـه وسـلم ،وجعـل القلـوب

تهوي إليهما.

مدينتان اضطربت الجبال فيهمـا تحـت قـدمي رسـوله صـلى هللا عليـه وآلـه وسـلم ،وصـديقه

الصــديق وحــن فــي الثانيــة الجــذع شــوقا إليــه ،وســلم الحجــر والشــجر والجبــل فــي اْلولــى

عليه ،صلى هللا عليه وآله وسلم ،وأشبع العدد الكثير فيهما القليل من طعامهما.

مدينتان ضوعف أجر الصَلة فيهمـا ،وشـد الرحـل إليهمـا ،وفـي مـاء اْلولـى وتـراب الثانيـة
وتمرها الشفاء ،وبعض أجزائها من الجنة ،ويئس الشـيطان أن يعبـد فيهمـا ،وجعـل رزقهمـا

من ثمرات اْلرض ،وحرم دخول الكفار إليهما ،ومنع الدجال منهما.

مــدينتان تشـرفتا وأهلهمــا برســوله صــلى هللا عليــه وآلــه وســلم ،خــرج مــن اْلولــى إلــى الثانيــة

مهاج ار ،ثـم عـاد إليهـا فاتحـا ،وقـد حـث علـى المـوت فيهمـا ،وقـد علمنـا رسـول هللا  بـأن
من مات فيهما بعث من اآلمنين ،وأهلهمـا أول مـن يحشـر مـع النبـي صـلى هللا عليـه وآلـه

وسلم ،وأول من يشفع لهم صلى هللا عليه وآله وسلم.

مــدينتان جعلهمــا هللا تعــالى حرمــا آمنــا ،فحــرم الصــيد وتنفي ـره فيهمــا ،وحــرم قطــع الشــجر

والكأل فيهمـا ،وحـرم التقـاط لقطتهمـا ،وحـرم حمـل السـَلح للقتـال ،وسـفك الـدماء فيهمـاّ ،ل

يختلي خَلهما ،وّل ينفر صيدهما ،وّل تلتقط لقطتهما.
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للملحــد فيهمــا أشــد العقوبــة ،ولمــن آذى أهلهمــا النكــال ،فأهــل اْلولــى هــم أهــل هللا تعــالى،
وأهل الثانية جيران رسـول هللا صـلى هللا عليـه وآلـه وسـلم ،وحـق علـى اْلمـة :إكـرام جي ارنـه

صلى هللا عليه وآله وسلم.

هم ــا آخ ــر ال ــبَلد ،ح ــرم عل ــى غي ــر المس ــلمين غزوهم ــا ،ومنعهم ــا م ــن الجب ــابرة ،فتن ــاثر

أص ــحاب الفي ــل ب ــالطير اْلبابي ــل ،وغرق ــت الحم ــَلت الص ــليبية ف ــي البح ــر اْلحم ــر قب ــل

وصولهما ،وسيخسف بالجيش الغازي في آخر الزمان.

وجعل المدينة مدخل صدق ،وهـذا رسـول هللا  يقـول وهـو يخـرج مـن مكـة مهـاجرا :وقـل

ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

وّل شك ان الهجرة النبوية الشريفة لم تكـن تحركـا عشـوائيا ،ولـم تكـن هروبـا ،ولكنهـا كانـت
بأمر هللا وتوفيقه نقلة استراتيجية عظيمة اراد المولى عـز وجـل بهـا حمايـة الـدعوة بعـد ان

اشــتد الضــغط ،وكثــر اْلذى ،وازدادت الم ـؤامرات علــى رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم،
وعلى اتباعه في مكة المكرمة ،وأمعنت قريش فـي الظلـم والتعـدي والتعـرض لـه صـلى هللا

عليه وسلم ،ولصحابته الكرام ،فجاء اّلذن بالهجرة.

وّل شك ان الرسول  قد فرح باختيـار هللا عـز وجـل لهـذه المدينـة المنـورة وان تكـون هـي

مقر الهجرة ،وتحول اسـمها مـن يثـرب الـى المدينـة المنـورة ،ومـن عوامـل فرحـه  انـه قـد
أحب اهل هذه المدينة عندما لقي بعضهم قبل الهجرة ،وكذلك في المدينة أخواله من جـده

م ــن بن ــي النج ــار ،وه ــذا م ــازاد ارتياح ــه وجعل ــه ي ــأنس لل ــذهاب ال ــى ه ــذه المدين ــة الطيب ــة
الطــاهرة ،ويلقــى اولئــك الرجــال والنســاء الــذين اســتقبلوه فــرحين بقدومــه وعوضــوه عــن قســوة
اْلهــل فــي مكــة (وظلــم ذوي القربــي أشــد غضاضــة) .وكــف هللا عنــه بهــذه الهج ـرة تســلط

قريش وغطرستهم وكبرياءهم وأذاهم.

ومن القضايا المهمة التي ّلبد ان نتدبرها في قضية الهجرة ان الرجال الذين هاجروا معه

والنس ــاء ال ــذين تبع ــوهم عل ــى ال ــرغم م ــن انه ــم ك ــانوا قل ــة وض ــعفاء اّل انه ــم ك ــانوا اقوي ــاء

بايمانهم وصبرهم واحتسابهم ،وقد اعانهم هللا وأكرمهم وكرمهم ورفع من شأنهم.
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وّل شــك أن العامــل اآلخــر هــو أن المدينــة المنــورة كانــت قــد بــدأت تســتقبل اإلســَلم ودخــل
في دين اإلسَلم عدد مـن أهـل المدينـة وكـان هـذا اْلمـر مهمـا وشـجع رسـول هللا  علـى

التوجــه إلــى المدينــة المنــورة .أضــف إلــى ذلــك أنــه فــي ذلــك الوقــت كــان لهــا دور أساســي
باعتبارهــا مركـ از حضــاريا مــن الناحيــة التجاريــة ومــن الناحيــة الزراعيــة ،وكانــت مدينــة تعــج

بالحركــة والنشــاط باإلضــافة لكونهــا ملتقــى القوافــل التــي كانــت تمــر مــن الشــام إلــى الــيمن
ومــن الــيمن إلــى الشــام وهــذا أيضــا جعلهــا مؤهلــة أن تلعــب دو ار أساســيا بالنســبة ّلنتشــار
الدعوة اإلسَلمية.

ومــن العوامــل اْلخــرى المهمــة مــا اتســم بــه أهــل المدينــة مــن مــروءة ومــن رجولــة حتــى ان
رسول هللا  قال قولته المشهورة« :لوّل الهجرة لكنت ام أر من اْلنصار».

وّل شك ان من حب رسول هللا  لهذه المدينة ان دعـا لهـا وحـرم مـا بـين ّلبتيهـا .عنـدما

قال صلى هللا عليه وسلم:

ا ـ «اللهم إن إبـراهيم حـرم مكـة ودعـا ْلهلهـا وإنـي حرمـت المدينـة كمـا حـرم ابـراهيم مكـة»
(متفق عليه من حديث عبد هللا بن زيد رفي هللا عنه).

 2ـ «المدينة حرم ما بين عير الى ثور» (متفق عليه من حديث علي رضي هللا عنه).

 3ـ «ان ابـراهيم حــرم مكــة وانــي حرمــت المدينــة ومــا بــين ّلبتيهــا» رواه مســلم مــن حــديث

حاصر في هللا عنه).

 4ـ «اللهم اني احرم مـا بـين جبليهـا مثـل مـا حـرم ابـراهيم مكـة» (متفـق عليـه .مـن حـديث
أنس رضي هللا عنه).

 5ـ «اللهم ان ابراهيم حرم مكة فجعلها حرما واني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميهـا»
(رواه مسلم .من حديث ابي سعيد رضي هللا عنه) .الى غير ذلك من النصوص.

ودعا  للمدينة بمثلي او بضعفي ما دعا ابراهيم عليه السَلم لمكة ،وأن يكون فيها مـن

البركة ضعف ما بمكة أيضا من البركة .عن أبي هريرة رضـي هللا عنـه قـال :كـان النـاس

اذا أروا أول الثمر جاءوا به الـى النبـي  فـاذا اخـذه رسـول هللا  قـال« :اللهـم بـارك لنـا

فــي ثمرنــا» (الحــديث) وفــي آخ ـره« :اللهــم ان إب ـراهيم عبــدك وخليلــك ونبيــك ،وإنــي عبــدك
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ونبيــك وانــه دعــاك لمكــة وأنــا أدعــوك للمدينــة بمثــل مــا دعــاك لمكــة ومثلــه معــه» (اللفــظ

لمســلم) .ومــن حبــه  للمدينــة المنــورة أنــه اضــافها الــى نفســه فســميت مدينــة الرســول 

والمدينــة النبويــة ومدينــة المصــطفى بعــد كــان اســمها فــي الجاهليــة يثــرب .وهكــذا دخلــت

التاريخ من أوسع ابوابه.

ومــن ينظــر فــي قصــة الهج ـرة وترتيباتهــا يحــس بابعــاد ذلــك التخطــيط الــدقيق الــذي ســبقه

التوكــل والعزيمــة واّلمتثــال ْلمــر هللا عــز وجــل ثــم تــَله اْلخــذ باْلســباب ،فهــذا أبــو بكــر
الصديق رضى هللا عنه يتشوق للهجرة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ولكن الرسـول

 يــدعوه إلــى التريــث حتــى جــاءت اللحظــات الحاســمة التــي أدرك فيهــا أبــو بكــر الصــديق

أن الوقت قد حان وأن الصحبة حاصلة وأن الهجرة قد أذن بها هللا عز وجل.

وجــاء اليــوم المشــهود ،وجــاء  إلــى دار أبــي بكــر فــي وقــت لــم يكــن مــن المــألوف أن
يزورهم فيه ،فقد كان يلم بدارهم كل يوم صباحا أو في العشي ،ولكنه لم يكن يزورهم أبـدا

فــي الهج ـرة ،واشــتداد الحــر فــي مكــة كمــا حــدث فــي ذلــك اليــوم ،فقــال الصــديق رضــي هللا

عنه :ما جاء برسول هللا  إّل أمر عظيم ،وربما توقع أنه هذا اْلمر وأنها السـاعة التـي
كان ينتظرها .وكانت القصـة فقـد اخبـره عليـه الصـَلة والسـَلم انـه قـد اذن لـه فـي الهجـرة،

وعليــه ان يعــد العــدة ويســتعد للخــروج معــه رفيقــا ومؤنســا معينــا فــي هــذه الرحلــة الخالــدة

بخلــود كتــاب هللا المجيــد ،فبكــى أبــو بكــر مــن شــدة الفــرح ،ومنــذ الســاعة ت ازيــد إحساســه
بالمسؤولية عن سَلمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وعن نجاح هـذه الرحلـة الميمونـة،

فاســتأجر دلــيَل خبيـ ار مــاه ار مؤتمنــا ،مــن بنــي عبــد بــن عــدي ،تســلم الـراحلتين يعتنــي بهمــا

ويعلفهما حتى تأتي الساعة الموعودة ،ثم رتب مع عامر بن فهيرة مـوّله أن يرقبهمـا حتـى
إذا استق ار فـي الغـار ويـروح عليهمـا بمنيحـة أبـي بكـر أي بأغنـام أبـي بكـر كـل يـوم ليشـربا
لبنها ولتختفي آثار أقدامهما تحت أرجـل الغـنم ،وكلـف ابنـه عبـد هللا أن يأتيهمـا كـل ليلـة ـ

حين تهدأ الرجـل ـ محـاذ ار ـ ليخبرهمـا بمـا سـمع مـن حـديث المشـركين وظنـونهم وتـدبيرهم،
وكلف اسماء بنت أبي بكر أن تعد سفرة رسول هللا  بما سيحمَلنه في هذه الرحلـة مـن

زاد وماء.
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وصــل الركــب الشـريف إلــى غــار ثــور ،ووجــدا فيــه مكانــا صــالحا لَلختفــاء فتـرة مــن الــزمن
حتى يهدأ الطلب ،فأسرع الرائد اْلمين يتقدم رسول هللا  يرتـاد المكـان يتفحصـه ويؤمنـه
حتى يطمئن إلـى خلـوه مـن عـدو أو خطـر أو دواب أو حشـرات ،ودخـل الغـار يصـلح مـن

شأنه قدر طاقته حتى يكـون صـالحا إلقامـة رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ،وشـق رداءه

قطعا يسد بها شقوق الغار خشية أن يكون بأحدها حيـة أو هامـة مـن هـوام اْلرض تـؤذي

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وما أن حل الرسول الكريم بالغار حتى أسـرعت الحمامـة
تصلح عشها وتبيض على بابه ،وجاءت عنكبوت فنسجت نسيجها الواهي تسـد بـه مـدخل

الغار ،وقد تم كل ذلك بأمر هللا وتدبيره عز وجل.

وظــل الفتيــة مــن ق ـريش الــذين يتربصــون برســول هللا  أمــام داره فغشــيتهم الغاشــية ،فلــم
يحسوا به يتسلل من بين أيديهم ،وما لبثوا أن علموا بخروجه ،فأصابهم ما يشـبه الجنـون،

وانطلق ـوا يبحثــون عنــه فــي كــل اتجــاه ويبــذلون الوعــود بالمكافــأة الســخية لمــن يــدلهم علــى
محمد أو يأتيهم بأخباره وصاحبه ،وأخـذوا يهـددون آل أبـي بكـر وصـغاره عسـى أن يفـوزوا

منهم بكلمة تدلهم على مكانه فلم يصلوا إلى شيء.

انطلق ـوا يبحثــون فــي كــل شــبر بمكــة وشــعابها ومــا حولهــا حتــى وصــلوا إلــى الغــار وتقــدم

دليلهم وهو يتوقع في ما يشـبه اليقـين انـه سـيجدهما فـي هـذا الغـار المحفـور فـي الصـخر،

لكنــه فــوجئ بمــا خيــب أملــه فقــد وجــد علــى بــاب الغــار حمامــة ترقــد علــى بــيض وعنكبوتــا
نسجت فسدت مدخل الغار ،فقال للقـوم انـه غـار لـم يدخلـه أحـد منـذ شـهور عـدة ،ارتجـف

قلــب أبــي بكــر حــين رآهــم فوقــه خوفــا علــى رســول هللا  وقــال :يــا رســول هللا لــو نظــر
أحدهم تحت قدميه لرآنـا ،فأجابـه« :يـا أبـا بكـر مـا ظنـك بـاثنين هللا ثالثهمـا» .وخلـد القـرآن
هذا المشهد الرائع بقول الحق تبارك وتعالى« :اّل تنصروه فقد نصـره هللا إذ أخرجـه الـذين

كف ــروا ث ــاني اثن ــين إذ هم ــا ف ــي الغ ــار إذ يق ــول لص ــاحبه ّلتح ــزن إن هللا معن ــا ف ــانزل هللا

سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها» .ومكثا في الغـار يـومين أو ثَلثـة ،وكـان عبـد هللا بـن

أبــي بكــر يأتيهمــا باْلخبــار ،لقــد هــدأ الطلــب ،وجاءهمــا الــدليل بالرواحــل ،وجــاءت أســماء
بالزاد ولما لـم تجـد مـا تعلـق بـه الطعـام والمـاء فـي الرحـل شـقت نطاقهـا فجعلـت منـه حـبَل
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ومنذ يومها سميت ذات النطاقين .وبدأت الرحلـة فـي طـرق وعـرة بعيـدة عـن طـرق القوافـل

اتقــاء لمقابلــة أحــد مــن أهــل مكــة وتجلــى أثنــاء الرحلــة اســتعداد الصــديق للتضــحية والفــداء
والحــرص علــى ســَلمة الــدين بســَلمة رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،فهــو يمشــي أمــام
الرسول ليتلقى عنه ما قد يأتي من اْلمام ،ثم يتذكر الطلب فيمشـي خلفـه ،ثـم يمشـي عـن
يمينه ،ثم يمشي عن يساره ،وهكذا طول الطريـق يمهـد لـه الظـل ليسـتريح ،ويأتيـه بالطعـام

والشرابّ ،ل يـدخر وسـعا وّل يـألو جهـدا فـي خدمتـه وتهيئـة أسـباب ال ارحـة مـا أمكنـه ذلـك،

يخفــق قلبــه عنــد أيــة بــادرة أو نبــوة خوفــا عليــه  وعلــى مصــير اإلســَلم والمســلمين إن
حدث له شيء.

هذه اذا مَلمح من الهجرة النبوية توضح الصمود والصبر والرغبة فيما عند هللا عز وجل

ولكنها في الوقت نفسه توضح لنا أن الهجرة النبوية لم تكن قضية مفاجأة وّل أمـ ار عفويـا،

بل كان فيها اإلعداد والتنظيم والتخطيط الـذي سـبقه التمهيـد لهـذه الهجـرة سـواء بعقـد بيعـة

العقبة اْلولى أو الثانية أو الثالثة يوم كان ينتهز رسول هللا  مواسـم الحـج فيلتقـي بأهـل

يثــرب ويــدعوهم ويهيــئهم ،ثــم مــا فعلــه مــع الخــزرج فــي العــام التــالي واخــذ  يتــدرج فــي
البيعة ،ثم عندما أرسل مصعب بن عمير إلى رسول هللا  يخبره بالرجال والنساء الـذين

دخلـوا فــي اإلســَلم حــرص الرســول  علــى لقــائهم فــي موســم الحــج التــالي وتمــت البيعــة
والرسول  يحادثهم :ابايعكم على ان تمنعوني فيمـا تمنعـون منـه نسـاءكم وأبنـاءكم فـردوا

عليــه :نعــم ،والــذي بعثــك بــالحق نبيــا يارســول هللا فــنحن وهللا أبنــاء الحــروب وأهــل الــدروع

ورثناها كاب ار عن كابر.

هكــذا اذا مهــد رســول هللا  لهــذه الهجـرة ثــم خطــط لهــا يــوم همــس فــي أذن أبــي بكــر بــأن

اإلذن قــد جــاء بــالهجرة ومــا تبــع ذلــك مــن تخطــيط فــي اختيــار الوقــت المَلئــم والمناســب
للخروج من مكة وفي تهيئة اْلسباب الرئيسية للرحلة ،ثم في خداع المشركين عندما طلب

مــن ســيدنا علــي بــن أبــي طالــب البطــل المغـوار أن ينــام فــي ف ارشــه ،فهــذه التنظيمــات مــن

كتمــان تــام لخبــر الهج ـرة ،واختيــار مَلئــم للتوقيــت والخــروج فــي وقــت الهجيــع اْلخيــر مــن
الليــل وســلوكه طريقــا غيــر الطريــق الــذي تألفــه قـريش ،كــل هــذه اْلمــور تعلــم اْلمــة أهميــة
761
This file was downloaded from QuranicThought.com

التخطــيط فــي حياتهــا وأهميــة التنظــيم وأهميــة الشــورى وأهميــة التعــاون ،ثــم العــزم والتوكــل

علــى هللا والصــمود فــي ســبيل مرضــاة هللا عــز وجــل مهمــا كانــت الصــعاب ومهمــا كانــت

الكوارث ومهما كانت التحديات.

إنــه رســول هللا  يعلمنــا الــدروس ولــذلك فقــد حــرص عليــه الصــَلة والســَلم فــي الحــديث
الصحيح أن يؤكد على قضية هامـة« :علـيكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء ال ارشـدين مـن بعـدي»
ْلنه القدوة وْلنه اْلسوة وْلن هؤّلء الرجال أخـذوا عنـه ،وهـذا رب العـالمين يأمرنـا بطاعتـه

«مــن يطــع الرســول فقــد أطــاع هللا» ويقــول عــز وجــل «أطيع ـوا هللا وأطيع ـوا الرســول» ثــم
يجعله القدوة واْلسـوة «لقـد كـان لكـم فـي رسـول هللا أسـوة حسـنة لمـن كـان يرجـو هللا واليـوم

اآلخر».

هــذه إذا لمحــات مــن الهج ـرة وّل شــك إن مــن الواجــب أن نحــرص كــل الحــرص علــى أن

نســتفيد مــن هــذه المناس ـبة ونعــود إلــى هللا ونتــوب توبــة نصــوحا ،فهــذا رســول هللا  فــي
غمــار المعــارك يتــوب إلــى هللا ويســتغفر هللا ويجــأر إلــى هللا بالــدعاء ويعلمنــا أن نعــود إلــى

هللا عــز وجــل ،وفــي الحــديث الصــحيح الــذي يــروى عنــه  انــه يتــوب إلــى هللا بــين اليــوم

والليلــة اكثــر مــن ســبعين م ـرة ،ويعلمنــا ان التائــب مــن الــذنب كمــن ّل ذنــب لــه ،كــل هــذا
لنتعلم العبودية الخالصة هلل عز وجل ،وأن نعلم أن اْلخذ باْلسباب شيء ،ولكن اْلساس

ف ــي اْلم ــر ه ــو العزيم ــة والتوك ــل عل ــى هللا ع ــز وج ــل ح ــق التوك ــل وم ــن الواج ــب اْلخ ــذ
باْلسباب في كل عمل نقوم به وفـي كـل معركـة تنـوي اْلمـة اإلسـَلمية القيـام بهـا ،وّل بـد
فــي كــل اْلمــور أن نعــود بــين وقــت وآخــر إلــى مثــل هــذه اْلحــداث لنــتعلم مــن معلــم هــذه
اْلمة كيف تصرف وكيف فعل وكيف خطط وكيف نظم ،ومع ذلك فإنـه فـي كـل اْلمـور
كان يلجأ إلى هللا ويخـاف رغـم مـا وعـده هللا سـبحانه وتعـالى بـه مـن نصـر ويحـرص علـى

أن يكون قريبا من هللا عـز وجـل ،ويعلمنـا أبعـاد التوبـة وأهميـة التوبـة وإخـَلص العبـادة هلل
عز وجل.

والعــودة الــى هللا والتوكــل عليــه واإليمــان الكامــل والصــادق بــأن اْلمــور كلهــا بيــد هللا ،وأن
ن ــتعلم ونح ــن نت ــابع ه ــذه ال ــدروس واْلح ــداث أن الح ــب لرس ــول هللا  يب ــدأ م ــن اّلتب ــاع
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واّللتزام بكل ما جاء به  من ربه عز وجل وهـذا التوجيـه الربـاني الواضـح فـي أن حـب
هللا عز وجل يبدأ ويتحقق باتباع الرسول الكريم والنبي العظيم صلى هللا عليه وسلم« :قل

إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا» اآلية.

وهللا من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل

وزير اّلعَلم السعودي اْلسبق ورئيس مجلس ادارة جمعية إق أر
ــــــ
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مصدر عزة المسلم
إن ع ـزة المســلم  :فــي الت ازمــه بشــرع هللا تعــالى  ،ومرضــاته الدائمــة الواعيــة لــه ســبحانه ،
وإحساسه الصادق بمعيته عز وجل  ،وثقته في نصره سبحانه ْلوليائه  .وحمايته لهم من

كيد أعدائهم .

فهذا رسول هللا  يوم الهجرة _ وهـو يعلـم جيـدا أن القـوم يريـدون الفتـك بـه  ،ويخططـون

للخَلص منه  ،ولكنه  -كان اربـط الجـأق  ،ثابـت الفـؤاد  ،ثاقـب النظـر  ،جيـد التخطـيط
 ،ه ـ ــادت التفكي ـ ــر  ،حس ـ ــن اإلع ـ ــداد واّلس ـ ــتعداد  . .وم ـ ــا ذل ـ ــك وغيـ ـ ـره  :إّل ْلن ـ ــه ك ـ ــان
يستصــحب معونــة هللا  ،ويســتعين بقدرتــه ســبحانه  ،ويشــعر  ،ب ـل تغم ـره  معيــة هللا ،

حتى لكأنه ّل يرى القوم  ،وّل يشـعر بهـم  ،بـل صـار ّل يعبـأ بمكـرهم  ،وّل يهتـز لغليـانهم

وهياجهم .

( إذ أخرجــه الــذين كفــروا ثــاني اثنــين إذ همــا فــي الغــار إذ يقــول لصــاحبه ّل تحــزن إن هللا

معنا فأنزل هللا سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ) "" 13

وفـي صــحيح البخــاري  . .عــن أبـي بكــر قــال  " :كنــت مـع النبــي  فــي الغــار  ،فرفعــت
أرســي  ،فــإذا أنــا بأقــدام القــوم  ،فقلــت  :يــا نبــي هللا  !! . .لــو أن بعضــهم طأطــأ بص ـره :
رآنا  ،قال  :اسكت يا أبا بكر  ،اثنان هللا ثالثهما " "" 14

طمأنينــة ّل حــدود لهــا  ،نابعــة مــن دوام ذكــر هللا  ،مبنيــة علــى ثقــة مطلقــة فــي معيــة هللا

ونصره .

وكــان فــزع أبــي بكــر _ ّل علــى نفســه  ،بــل _ علــى رســول هللا  ، بســبب أن الكفــار _
من هول صدمتهم من هـذا الخـروج العجيـب  ،مـن بـين أيـديهم  ،وسـيوف فتيـانهم  ،وشـدة

بحثهم  ،وكثرة انتشارهم _ وصل بعضهم إلى المكان الذي اختبـأ فيـه  ،مـنهم  ،النبـي 

وصاحبه .

ولكن هللا تعالى  :يحمي من يحتمي بـه  ،ويعـين مـن يسـتعين بـه  ،ويسـتجيب لمـن يـدعوه

 ،ويطمئن من يذكره  ،ويعز من يعتز به .
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في رواية لإلمام أحمد " . . " 15عن أسماء بنت أبي بكـر  ،رضـي هللا عنهمـا  ،قالـت :

فهيأنا لهم سفرة  . . .وخرجوا يطوفون في جبال مكة  ،حتى انتهوا إلـى الجبـل الـذي همـا
فيــه  ،فقــال أبــو بكــر لرجــل مواجــه الغــار  :يــا رســول هللا  ،إنــه لي ارنــا  ،فقــال  :كــَل إن
المَلئكة تسترنا بأجنحتها  ،فجلس ذلك الرجل  ،فبال مواجهة الغار  ،فقال رسول هللا 

 :لو كان يرانا ما فعل هذا .

ولــذلك  :فمــا علــى المســلمين بعام ـة  ،والحركــة اإلســَلمية بخاصــة _ إذا أحســنوا اّللت ـزام
بشــرع هللا  ،فهمــا وســلوكا  ،وأجــادوا اإلتبــاع لرســول هللا  ، وأتقن ـوا التخطــيط  ،وأجــادوا
اّلستعداد  ،وبذلوا كل ما في وسعهم  ،وأخلصوا في اّلستعانة بـاهلل تعـالى  ،وصـدقوا فـي

التوكل عليه _ أن ّل يخافوا من مكر أهل اْلرض جميعا  ،وأن ّل يخشـوا تفـوق أسـلحتهم

 ،وّل كثرة عددهم  ،وّل حداثـة آّلتهـم  ،وّل تنـوع آليـاتهم ؛ ْلن هللا تعـالى يكـون معهـم . .

بتأييده  ،وطمأنينته  ،ونصره  ،وإع اززه .

يقول تعالى ( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم اْلشهاد ) "16
ويقول سبحانه ( وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ّل يعلمون ) "" 17

ولهــذا  :فــَل مجــال لليــأس عنــد مــن يستنصــر بــاهلل  ،وّل مجــال لله ـوان أو الــذل عنــد مــن

يعتز باهلل سبحانه وتعالى .

وما رأينا إنسانا اعتز بغير هللا تعالى  ،إّل أذله هللا عز وجل  ،وألقـى بـه إلـى غيـر مبتغـاه

.

ومــا رأينــا شــعبا اعتــز بغيــر شــرع هللا وقانونــه إّل ألبســه هللا ثيــاب الجــوع والخــوف  ،بعــد

الصغار والهوان والتبعية .

ومن هنا ّ :ل يمكن أن تهتز ثقة المؤمن بنصر هللا لبريق تفـوق اْلعـداء  ،إذا هـو صـدق

في اّلستعانة باهلل عز وجل  ،وجد في اّلستعداد  ،وبذل ما في الوسـع  ،وتسـلح بالصـبر

البنــاء ( فــإن يكــن مــنكم مائــة صــابرة يغلبـوا مــائتين وإن يكــن مــنكم آلــف يغلبـوا آلفــين بــإذن

هللا وهللا مع الصابرين ) اْلنفال 66
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وليســت هــذه دعــوة للتواكــل والســلبية  ،بــل هــي التنبيــه علــى ضــرورة ترجمــة اّلعتـزاز بــاهلل
تعــالى إلــى عمــل بنــاء  ،يرفــع الهامــة  ،ويشــحذ الهمــة  ،ويجــدد الثقــة  ،ويبنــي النفــوس ،

ويعين على المواجهة .

خاصــة  :فــي هــذا العصــر الــذي هــرع فيــه كثيــر مــن المنتســبين لإلســَلم إلــى الشــرق وإلــى

الغـ ــرب بحثـ ــا عـ ــن مصـ ــادر للع ـ ـزة والقـ ــوة  ،وعميـ ــت أبصـ ــارهم ّ ،ل  ( . .إنهـ ــا ّل تعمـ ــي
اْلبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور ) " " 18عن اّلعتزاز باهلل تعالى .

وصــدق هللا إذ يمــن علينــا فــي هــذا التنبيــه ( أيبتغــون عنــدهم الع ـزة فــإن الع ـزة هلل جميعــا )
"ّ " 19ل يملكها سواه  ،وّل ينعم على أحد بها إّل هو سبحانه وتعالى .

وإذا كــان هــذا المفهــوم اإلســَلمي الواضــح جيــدا فــي دروس الهجـرة  ،قــد غــاب عــن جمــوع
المسـلمين عامـة  :فإنـه ّل ينبغــي أن يغيـب عـن الحركـة اإلســَلمية بخاصـة  ،وعلـى دعــاة
الحركة وقادتها أن تولي هذا المبدأ التربوي عنايـة كبيـرة فـي نفسـها أوّل  ،وفـي تربيـة أبنـاء

الحرك ــة علي ــه ثاني ــا  ،بغ ــرض تك ــوين ه ــذا الجي ــل ال ــذي ّل تهـ ـزه الصـ ـوارف  ،وّل تصـ ـرفه
الزخارف ؛ بسبب اعت اززه باهلل تعالى  ،ورغبته في مرضاته .

ويوم يوجد هذا الجيـل  :شـيوخا وشـبابا  ،نسـاء ورجـاّل  ،سـيملك القـوة  ،ويزهـو بعـزة هللا ،

ويحسن القيادة  ،وينشر العدل  ،ويوجه العلم لخير أهل اْلرض  ،و ، . .و . .الخ .

وساعتها  :ستنقاد لهم الدنيا  ،ويتصاغر أمامهم الطغاة  ،وتعنوا لهم وجوه الجبابرة
ــــــ
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معاني الهجرة ال تنضب

عبد الرحيم بن آشو

الهج ـرة النبويــة مــن أعظــم المناســبات التــي أحــدثت نقلــة نوعيــة ومنعطفــا كبي ـ ار فــي تــاريخ
المسلمين وأسست لدولة إسَلمية حضارية .هذه المناسـبة التـي ينبغـي أن نستحضـر دومـا

معانيها ودّلّلتها في حركتنا نحو هللا تعالى ،وأن نعـي الـدروس والعبـر المستخلصـة منهـا
وأن ّل تبقى مجرد مناسبة عابرة نحتفل بها كما يحتفل النصارى برأس السنة الميَلدية.

معاني الهجرة النبوية

 -لــم تكــن هج ـرة النبــي (صــلى هللا عليــه وســلم) انتقــاّل ماديــا مــن بلــد إلــى آخــر فحســب،

ولكن أيضا انتقـاّل معنويـا مـن حـال إلـى حـال ،انتقـاّل مـن حـال الضـعف إلـى القـوة ،ومـن

القلــة إل ــى الكثـ ـرة ،وم ــن التفرقــة إل ــى الوح ــدة ،وم ــن الخ ــوف إلــى اْلم ــن ،وم ــن القي ــد إل ــى
الحركة.

 -الهجـرة كانــت فيصــَل بــين مــرحلتين مــن م ارحــل الــدعوة ،مرحلــة اّلستضــعاف (المرحلــة

المكية) ومرحلة إعداد القوة وبناء الدولة (المرحلة المدنية).

 الهجـرة كانــت بحثــا عــن مركــز آمــن تنطلــق منــه الــدعوة بحريــة مــن أجــل بنــاء المجتمــعالمسلم والدولة اإلسَلمية التي ستحمل مشـعل الرسـالة والهـدى إلـى كـل النـاس فـي العـالم،

ولم تكن الهجرة ف ار ار من البطش واْلذى ونجاة بالنفس من كيد المشركين.

الهجرة نوعان:

أوّل :هجرة مكانية واجبة على المسلم حسب اْلحوال والشروط .يقول تعالى متوعـدا الـذين
فض ــلوا أمـ ـوالهم ودي ــارهم ومص ــالحهم عل ــى الهجـ ـرة( :إن ال ــذين توف ــاهم المَلئك ــة ظ ــالمي
أنفســهم قــالوا فيمــا كنــتم قــالوا كنــا مستضــعفين فــي اْلرض قــالوا ألــم تكــن أرض هللا واســعة

فتهــاجروا فيهــا فأولئــك مــأواهم جهــنم وســاءت مصــيرا)( ،والــذين آمنـوا ولــم يهــاجروا مــا لكــم
مــن وّليــتهم مــن شــيء حتــى يهــاجروا وإن استنصــروكم فــي الــدين فعلــيكم النصــر إّل علــى

قوم بينكم وبينهم ميثاق).
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أما قوله (صلى هللا عليه وسلم)ّ" :ل هجرة بعد الفتح ،ولكن جهاد ونيـة" فـالمراد بهـا أن ّل

هجرة واجبة بعد الفتح .وقد زاد مسلم" :وإذا استنفرتم فانفروا"

ثانيــا :هج ـرة نفســية شــعورية واجبــة فــي كــل اْلح ـوال ،وهــي رديفــة للتزكيــة ،وتعنــي هج ـرة
المعاصي ،واجتناب ما ّل يرضي هللا في القول والفعل وإنكار المنكر بالقلـب ،والحـب فـي

هللا والبغض في هللا .ورد في صحيح مسلم أن مجاشع بن مسعود السلمي جاء بأخيه إلى
رســول هللا ليبايعــه علــى الهجـرة .فقــال (صــلى هللا عليــه وســلم) :قــد مضــت الهجـرة بأهلهــا.

قــال مجاشــع :فبــأي شــيء تبايعــه؟ فقــال (صــلى هللا عليــه وســلم) :علــى اإلســَلم والجهــاد
والخير) ،وقال (صلى هللا عليه وسلم)ّ " :ل تنقطع الهجـرة حتـى تنقطـع التوبـة ،وّل تنقطـع

التوبة حتـى تطلـع الشـمس مـن مغربهـا" .ويقـول عليـه الصـَلة والسـَلم فيمـا رواه البخـاري:
"المسلم من سـلم المسـلمون مـن لسـانه ويـده ،والمهـاجر مـن هجـر مـا نهـى هللا عنـه" ،وفـي

روايــة ابــن حبــان" :المهــاجر مــن هجــر الســيئات ،والمســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه

ويــده" ،وبمعنــى آخــر ،فــالهجرة النفس ـية هــي انتقــال بــالنفس اإلنســانية مــن الــنفس اْلمــارة

بالسوء إلى النفس اللوامة ثم إلى النفس المطمئنة.

والــتَلزم بــين المعنــى الحســي والنفســي ّل ي ـزال قائمــا مــا دام المؤمنــون مستضــعفون فــي

اْلرض .ويقــول (صــلى هللا عليــه وســلم)" :الهجـرة خصــلتان ،إحــداهما أن تهجــر الســيئات،

واْلخرى أن تهاجر إلى هللا ورسوله ،وّل تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة".
ــــــ
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الهجرة النبوية ،دروس وعبر
 -1أهمية التربية اإليمانيـة فـي إعـداد النفـوس المضـحية والواثقـة فـي هللا وفـي وعـده والتـي
ّل يسري إليها اّلرتياب والهون إن لم يتحقـق الوعـد فـي حيـاة المـؤمنين .إسـمعوا إلـى قولـه
تعالى للذين يستعجلون نتائج المعركة بين الحق والباطل مـن الـذين يريـدون أن يـروا ثمـار

جهودهم يانعة ليقطفوها" :فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينـك الـذي وعـدناهم فإنـا

عليهم مقتدرون ،فاستمسك بالذي أوحي إليك ،إنك على صراط مستقيم".

 -2أهمية المسجد في اإلسَلم ،فأول عمل قام به (ص) في المدينة هـو بنـاء أول مسـجد
فــي اإلس ــَلم كتعبي ــر ع ــن مض ــمون الهج ـرة ووجهته ــا ولـ ـربط المس ــلمين بالرس ــالة باعتب ــار

المسجد منطلقا لهذا اّلرتباط الخالد وقبلة جامعة للمسلمين وموحدة لصفوفهم على أسـاس

من العقيدة.

 -3أهميــة اْلخــوة كعامــل وحــدة وقــوة :فأحــداث الهج ـرة أظهــرت أهميــة العَلقــات اْلخويــة
بــين المســلمين فــي التخفيــف مــن معانــاة بعضــهم الــبعض وفــي التعــاون فيمــا بيــنهم أثنــاء

الهجـرة وقبلهــا وبعــدها ،اْلخــوة أصــل فــي الــدين فــَل يجــوز التفـريط فــي اْلصــول مــن أجــل
الفــروع فتلــك جريمــة فــي حــق ديــن هللا واْلخــوة لهــا حقيقــة ومظهــر ،وحقيقتهــا أن تح ــب
ْلخيــك مــا تحــب لنفســك فيفرحــك مــا يفرحــه ويســيئك مــا يســيئه ،ومظهرهــا اإلحســان إلــى

أخيك فتتعامل معه بخلق حسن وتعينه على نوائب الدنيا وتنصح له.

 -4النية أساس العمل :فالهجرة لم تكرم لكونها سف ار وإنما لدوافعها وبواعثهـا .ففـي الهجـرة
نفســها خــرج رجــل يريــد امـرأة يهواهــا ،فشــتان بــين هجرتــه وهجـرة غيـره مــن الصــحابة" ،إنمــا

اْلعمال بالنيات" ،فكل عمل أريد به غير وجه هللا فهو مردود.

 -5الهج ـرة ســبيل إلــى التوبــة ،قــال (ص)ّ ":ل تنقطــع الهج ـرة حتــى تنقطــع التوبــة" .رجــل
يقتل تسعة وتسعين نفسا ،فأفتاه أعبد أهل اْلرض أّل توبة له ،فأضله وأكمل به المئة .ثم

اسـتفتى أعلـم أهـل اْلرض ،فدلـه علـى الهجـرة سـبيَل للتوبـة ،فهـاجر ثـم مـات فـي الطريــق،
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فتخاصم مَلئكة الرحمة ومَلئكة العذاب بشـأنه ،فـرحم بسـبب سـلوكه طريـق الهجـرة .وفـي
هذا المثال أيضا ضرورة التَلزم بين العلم واإليمان.

 -6الهجـ ـرة مثــال ف ــي تفضــيل حــب هللا ورس ــوله علـ ـى م ــا س ـواهما( :قــل إن كــان آب ــا كم
وأبنا كم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجـارة تخشـون كسـادها ومسـاكن

ترضونها أحب إليكم من هللا ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يـأتي هللا بـأمره ،وهللا

ّل يهــدي القــوم الفاســقين) .فهــذا صــهيب الرومــي ،كــان ذا مــال وتجــارة ،فــأراد الهجـرة إلــى

المدينــة فســاومه الكفــار عليهمــا ،فتــرك لهــم دنيــاه لينــال رضــا هللا ،ففــرح بــذلك رســول هللا

(ص) قائَل" :ربح البيع أبا يحيى".

 -7العقيــدة أغلــى مــن اْلرض ومــن مكاســب الــدنيا المغريــة :فقــد هــاجر المســلمون تــاركين
وراءهم أموالهم وديارهم وأحبابهم وتجارتهم غير مترددين.

 -8كمــال اليقــين بمعيــة هللا الموجبــة للنصــر :تجلــى ذلــك فــي واقعــة الغــار .يقــول تعــالى:
"إّل تنصــروه فقــد نصـره هللا إذ أخرجــه الــذين كفــروا ثــاني اثنــين إذ همــا فــي الغــار إذ يقــول

لصاحبه ّل تحزن إن هللا معنا ،فأنزل هللا سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها).

 -9الهجرة درس في التنظيم والتخطيط واْلخذ باْلسباب فـي كـل عمـل :فالنصـر ّل يـأتي
إّل بعــد اســتنفاد كــل اإلمكانــات وبــذل الوســع ،وهــذا مــا فعلــه رســول هللا (ص) وهــو يمهــد

لهــذه الهج ـرة سـواء بعقــد بيعــة العقبــة اْلولــى والثانيــة ،أو بإرســاله مصــعب بــن عميــر إلــى
المدينة للدعوة إلـى اإلسـَلم وإيجـاد رأي عـام مؤيـد وقاعـدة ارتكـاز صـلبة ،وهـذا مـا قـام بـه

أيضـ ــا (ص) وهـ ــو يضـ ــلل أعـ ــداءه عـ ــن مطاردتـ ــه ويختبـ ــئ فـ ــي الغـ ــار" ،إن تنصـ ــروا هللا

ينصركم ويثبت أقدامكم"" ،وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة".

 -10التقــوى والصــبر مــن شــروط النصــر" :وإن تصــبروا وتتق ـوا ّل يضــركم كيــدهم شــيئا"،
"وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون".

 -11حركيــة المــنهج اإلســَلمي التــي تضــع المســلم فــي تدافعــه مــع الباطــل أمــام خيــارات
متعــددة ،وللواقــع أث ـره فــي تفضــيل خيــار علــى آخــر ،فــالهجرة مــن مكــة إلــى المدينــة كانــت

اختيا ار مناسبا في الزمان والمكان.
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المطلــوب منــا اعتبــار واتعــاظ بهــذا الحــدث الجليــل :هج ـرة المعاصــي بكــل أنواعهــا ،هج ـرة
الرذائــل فــي أخَلقنــا وســلوكنا ،هج ـرة الجــدال الــذي ّل ي ـراد بــه الحــق ،هج ـرة اإلســاءة إلــى

غيرن ــا بلس ــاننا أو ي ــدنا أو س ــلوكنا ،هجـ ـرة التواك ــل والتق ــاعس والس ــلبية ف ــي حياتن ــا ،هجـ ـرة

تضييع الوقت فيما ّل ينفع ،هجرة العشوائية في تسيير أمورنا
ــــــ
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معجزات على طريق الهجرة
(الشبكة اإلسَلمية) أ.د /أكرم ضياء العمري ( خاص بالشبكة )

بعــث هللا رس ــوله  باله ــدي ودي ــن الح ــق ،ووع ــده بالنص ــر والتأيي ــد ،وك ــان تأيي ــده تع ــالى
لرســوله بــأمور كثيـرة منهــا المعجـزات والتــي هــي خـوارق العــادات ،فقــد وقعــت لــه معجـزات
كثيرة  ،ومنها ما كان على طريق الهجرة  ،وهو ما سنقف عليه في هذه الكلمات.

وقعت معجزة للنبي  في طريق الهجـرة  ,ولنقـ أر مـا سـجله الصـديق رضـي هللا عنـه عـن
بداية الرحلة قال( :أسرينا ليلتنـا كلهـا حتـى قـام قـائم الظهيـرة  ,وخـَل الطريـق فـَل يمـر فيـه

أحد  ,حتى رفعت لنـا صـخرة طويلـة لهـا ظـل  ,لـم تـأت عليـه الشـمس بعـد  ,فنزلنـا عنـدها

فأتيــت الصــخرة فســويت بيــدي مكانــا ينــام فيــه النبــي  -  -فــي ظلهــا ثــم بســطت عليــه
فــروة  .ثــم قلــت  :نــم يــا رســول هللا وأنــا أنفــض لــك مــا حولــك  ,فنــام)  .ثــم حكــى أبــو بكــر

خبر مرور راع بهما  ,فطلب منه لبنا  ,وصـادف اسـتيقاظ الرسـول  فشـرب ثـم قـال ( :
ألــم يــأن للرحيــل ) قلــت  :بلــى  .قــال  :فارتحلنــا بعــدما ازلــت الشــمس  ,وأتبعنــا س ـراقة بــن

مالك ونحن في جلد من اْلرض .

معجزة في خيمة أم معبد :

وقــد اشــتهر فــي كتــب الســيرة والحــديث خبــر نــزول الرســول  وأصــحابه بخيمــة أم معبــد
بقديد طالبين القرى  ,فاعتـذرت لهـم لعـدم وجـود طعـام عنـدها إّل شـاة هزيلـة ّل تـدر لبنـا ,

فأخذ الشاة فمسـح ضـرعها بيـده  ,ودعـا هللا  ,وحلـب فـي إنـاء حتـى علـت الرغـوة  ,وشـرب

الجمي ــع  ,ولك ــن ه ــذه الرواي ــة طرقه ــا م ــا ب ــين ض ــعيفة وواهي ــة  .إّل طريق ــا واح ــدة يرويه ــا

الص ــحابي ق ــيس ب ــن النعم ــان الس ــكوني ونص ــها (لم ــا انطل ــق رس ــول هللا  و أب ــو بك ــر

يسـتخفيان نـزّل بـأبي معبـد فقـال  :وهللا مالنـا شــاة  ,وإن شـاءنا لحوامـل فمـا بقـي لنـا لــبن .

فقــال رســول هللا  : أحســبه  -فمــا تلــك الشــاة ؟ فــأتى بهــا  .فــدعا رســول هللا  بالبركــة
عليها  ,ثـم حلـب عسـا فسـقاه  ,ثـم شـربوا  ,فقـال  :أنـت الـذي يـزعم قـريش أنـك صـابيء ؟
قال  :إنهم ليقولون  .قال  :أشهد أن ما جئت به حق  .ثم قال  :أتبعك  .قـال ّ :ل حتـى
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تسمع أنا قد ظهرنا  .فاتبعه بعد)  .وهذا الخبر فيه معجزة حسية للرسول  شاهدها أبو

معبد فأسلم .

قصة سراقة بن معبد :

ولنــدع روايــة س ـراقة بــن مالــك تكمــل الخبــر الت ـاريخي ففيهــا تفاصــيل تكشــف عــن المعج ـزة
النبوية  .قال سراقة  " :لما خرج رسول هللا  من مكة مهاج ار إلى المدينة جعلت قـريش

فيه مائـة ناقـة لمـن رده علـيهم  .قـال  :فبينـا أنـا جـالس فـي نـادي قـومي إذ أقبـل رجـل منـا

حتــى وقــف علينــا فقــال  :وهللا لقــد أريــت ركبــة ثَلثــة مــروا علــي آنفــا إنــي ْل ارهــم محمــدا
وأصــحابه  .قــال  :فأومــأت إليــه بعينــي أن اســكت  .ثــم قلــت  :إنمــا هــم بنــو فــَلن يبتغــون

ضالة لهم  ,قال  :لعله  ,ثم سكت ".

ثم ذكر سراقة خروجه في أثرهم  ,وأن فرسه سـاخت بـه حتـى طلـب الـدعاء لـه مـن رسـول

هللا  قال  :فقال رسول هللا ْ لبـي بكـر  ( :قـل لـه ومـا تبتغـي منـا ) ؟ فقـال لـي ذلـك
أبو بكر  .قال قلت :تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك  .قال  :اكتب لـه يـا أبـا بكـر ،

فكتــب لــي كتابــا فــي عظــم أو فــي رقعــة أو فــي خزفــة  ,ثــم ألقــاه إلــي  ,فأخذتــه فجعلتــه فــي

كنانتي  ,ثم رجعت فسكت  ,فلم أذكـر شـيئا ممـا كـان))  .ثـم حكـى خبـر لقائـه برسـول هللا
 بعد فتح مكة وإسَلمه .

وقد ذكر سراقة في رواية صحيحة أنه اقترب مـن اّلثنـين حتـى سـمع قـراءة رسـول هللا 

وهو ّل يلتفت  ,و أبو بكر يكثر اّللتفات  ,كما ذكر أنه عـرض عليهمـا الـزاد والمتـاع فلـم

يأخذا منه شيئا  ,وأن وصيته كانت  :اخف عنا .

وتــذكر روايــة صــحيحة أنــه صــار آخــر النهــار مســلمة للنبــي  بعــد أن كــان جاهــدا عليــه

أولــه  .وأن الرســول  هــو الــذي دعــا عليــه فصــرعه الفــرس  .وقــد احتــاط اّلثنــان فــي
الكَلم مع الناس الذين يقابلونهم في الطريق  ,فـإذا سـئل أبـو بكـر عـن رسـول هللا  قـال

 :هذا الرجل يهديني السبيل  ,فيحسب الحاسب إنه إنما يعني الطريق  ,وإنما يعني سـبيل

الخير  .وقد صح أن الدليل أخذ بهم طريق السواحل.
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وبالجملة :فإن المعجـزات جنـد مـن جنـود هللا تعـالى أيـد بهـا رسـوله صـلى هللا عليـه وسـلم،

وأكرمه بها  ،وكان لها اْلثر الفاعل في إرساء دعائم دعوته المباركة  ،وهللا الموفق .
ــــــ
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مقدمات الهجرة ونتائجها
الرسول  في موسم الحج

جــاء موســم الحــج فــي الســنة العاش ـرة مــن البعثــة ،فاجتمعــت القبائــل مــن كــل مكــان وبــدأ

الرسول  يدعوهم قائَل( :يا أيها الناس ،قولوا ّل إله إّل هللا تفلحوا ،وتملكوا بها العـرب،

وتذل لكم العجم ،وإذا آمنـتم كنـتم ملوكـا فـي الجنـة) _[الطب ارنـي وابـن سـعد] ووجـد الرسـول
 ستة رجال من (يثرب) يتحدثون ،فاقترب منهم ،وقال لهم( :من أنتم؟)

قالوا :نفر من الخزرج.
قال :أ ِم ْن موالى يهود (أي من حلفائهم)؟
قالوا :نعم.
قال :أفَل تجلسون أكلمكم؟ .قالوا :بلى.

فجلـس معهـم وحـدثهم عـن اإلسـَلم ،وتـَل علـيهم القـرآن ،فانشـرحت لـه صـدورهم ،وظهـرت
عَلمــات القبــول علــى وجــوههم ،وكانــت بيــنهم وبــين اليهــود عــداوة ،فكــان اليهــود يهــددونهم
بظهور نبي ،وسوف يؤيدونه ويقاتلونهم معه ،فلما سـمعوا كـَلم الرسـول  نظـر بعضـهم

لبعض وقالوا :تعلمون وهللا إنه النبي الذي توعدكم به اليهـود فـَل يسـبُقن ُكم إليـه  ..فأجـابوا
الرسول  فيما دعاهم إليه ،ووعدوه بأن يقابلوه في العام المقبل ،ثم انصـرفوا إلـى قـومهم
وحـ ــدثوهم عـ ــن رسـ ــول هللا صـ ــلى هللا عليـ ــه وسـ ــلم ،فانتشـ ــرت أخبـ ــاره فـ ــي يثـ ــرب[_ .ابـ ــن

إسحاق].

بيعة العقبة اْلولى:

وفي شهر ذي الحجة سنة إحدى عشرة من البعثة ،قدم إلى مكة اثنا عشر رجَل من أهـل

يثــرب مــن بيــنهم خمســة مــن الســتة الــذين كلم ـوا الرســول  فــي العــام الماضــي ،واجتمــع
معهم رسول هللا  في مكان اسمه العقبة؛ فآمنوا به صلى هللا عليه وسـلم ،وبـايعوه علـى

أّل يشركوا باهلل
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شــيئا ،وّل يس ـرقوا ،وّل يرتكب ـوا الف ـواحش والمنك ـرات ،وّل يقتلـوا أوّلدهــم ،وّل يعصــوه  فــي

معروف يأمرهم به.

وكانت هذه هي بيعة العقبـة اْلولـى ،وعنـدما عـادوا إلـى يثـرب أرسـل رسـول هللا  معهـم

مصعب بن عمير -رضي هللا عنه -ليعلمهم أمور الدين ويق أر علـيهم القـرآن ،فأسـلم علـى

يديه كثير من أهل يثرب.

بيعة العقبة الثانية:

وفــي شــهر ذي الحجــة مــن العــام الثــاني عشــر مــن البعثــة ،ذهــب ثَلثــة وســبعون رجــَل

وامرأتان من أهل يثرب إلى الحج ،ليبايعوا رسول هللا  على اإلسَلم ،وفي ليلـة الحـادي

عشر من ذي الحجـة تسـلل الرجـال والم أرتـان وذهبـوا إلـى العقبـة ،وجـاء إلـيهم الرسـول 

ومعــه عمــه العبــاس بــن عبــدالمطلب ،ولــم يكــن قــد آمــن وقتئــذ ،ولكنــه جــاء ليطمــئن علــى
اتفاق ابن أخيـه مـع أهـل يثـرب ،وليبـين لهـم أنـه قـادر علـى حمايتـه فـي مكـة إن لـم يكونـوا

قادرين على حمايته في المدينة.

وتمــت بيعــة العقبــة الثانيــة ،وفيهــا عاهــد اْلنصــار النبــي  علــى الســمع والطاعــة ،وقــال

لهم ( :تبايعوني على السمع والطاعة ،في النشاط

والكســل ،وعلــى النفقــة فــي العســر واليســر ،وعلــى اْلمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر،

وعل ــى أن تقولـ ـوا ف ــي هللا ّل تأخ ــذكم لوم ــة ّلئ ــم ،وعل ــى أن تنص ــروني إذا ق ــدمت عل ــيكم،

وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم

ولكم الجنة) _[أحمد].

وأصــبح لرســول هللا  أتبــاع أقويــاء مســتعدون لنصـرته ،والقتــال مــن أجــل اإلســَلم ،حتــى

إن أحدهم وهو العباس بن عبادة -رضـي هللا عنـه -قـام وقـال لرسـول هللا صـلى هللا عليـه
وس ــلم :وهللا ال ــذي بعث ــك ب ــالحق ،إن ش ــئت لنم ــيلن عل ــى أه ــل من ــى غ ــدا بأس ــيافنا ،ولك ــن

الرســول ّ ل يفعــل إّل مــا يــأمره هللا بــه ،فقــال ل ـه ( :لــم نــؤمر بــذلك ،ولكــن ارجع ـوا إلــى
رحالكم)
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[ابــن إســحاق] واختــار رســول هللا  مــنهم اثنــي عشــر رجــَل؛ ليكون ـوا أم ـراء علــيهم حتــى

يهاجر إليهم.

وفي الصباح ،تسلل الخبر إلى كفار قريش ،فاكتشفوا أمر ذلك اّلجتماع

الخطير ،وخرجت قريش تطلب المسلمين من أهل يثرب فأدركوا (سعد بـن عبـادة) وأسـروه

وأخــذوا يعذبونــه وي ُجرونــه حتــى أدخلــوه مكــة ،وكــان ســعد يجيــر ويحمــي تجــارة اثنــين مــن

كبــار مكــة إذا م ـ ار ببلــده ،وهمــا جبيــر بــن مطعــم بــن عــدي والحــارث بــن حــرب بــن أميــة،

فنــادى باســميهما فجــاءا وخلصــاه مــن أيــدي المشــركين ،وعــاد ســعد بــن عبــادة -رضــي هللا

عنه -إلى يثرب.

ــــــــــــ
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عرض الدعوة اإلسالمية على القبائل
(الشبكة اإلسَلمية)

بعــد مضــي ســنوات مــن دعــوة الرســول ْ لهــل مكــة ومَلقاتــه مــنهم العنــت والصــدود ،
وص ــبره عل ــى مـ ـواقفهم الس ــلبية وأذاه ــم ل ــه ،ص ــب ار ّل تتحمل ــه الجب ــال ال ارس ــيات ،أراد نق ــل

الــدعوة إلــى القبائــل خــارج مكــة لعلــه يجــد بي ـنهم آذانــا صــاغية وقلوبــا واعيــة  ،فيــؤمن بــه
بعـ ــض وجهـ ــاء القبائـ ــل  ،فينشـ ــر هدايتـ ــه  ،ويضـ ــمن مـ ــَلذا ْلتباعـ ــه مـ ــن المستضـ ــعفين

والمساكين  ،لذلك ركز الرسول  في دعوته على القبائل ور سائها .

فبدأ  بعرض نفسه علـى القبائـل فـي السـنة الرابعـة للبعثـة  ،واسـتمر فـي عـرض الـدعوة

علـى القبائــل فــي مواســم الحــج مســتفيدا مــن تجمعهــم  ،حيــث تــأتي القبائــل إلــى مكــة للحــج

وتحصيل المنافع من تجارة وغيرها  ،وفي كل موسم يجدد الدعوة لهم  ،فكان يأتيهم قبيلة
قبيلة يعرض عليهم اإلسَلم  ،ويقول ( :يا بني فـَلن  ،إنـي رسـول هللا إلـيكم  ،يـأمركم أن

تعبدوه وّل تشركوا به شيئا  ،وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه اْلنداد  ،وأن تؤمنـوا
بي  ،وتصدقوا بي  ،وتمنعوني  ،حتى أبين عن هللا ما بعثني به)

ولم يكن  يسمع بقادم إلـى مكـة مـن العـرب  ،لـه اسـم وشـرف  ،إّل تصـدى لـه  ،فـدعاه

إلى هللا  ،وعرض عليه ما عنده .

و كان ــت قـ ـريش تس ــتقبل القبائ ــل والق ــادمين بس ــب رس ــول هللا وت ــوهين أمـ ـره حت ــى ّل يقبلـ ـوا
دعوته لإلسَلم  ،وكان عمه أبو لهب يتبعه ويَلحقه ويرد عليه ويصرف الناس عنه .

ومن تلك القبائل التي دعاها النبي  : بنو عامر بـن صعصـعة  ،ومحـارب بـن خصـفة

 ،وف ـ ازرة  ،وغســان  ،وم ـرة  ،وحنيفــة  ،وســليم  ،وعــبس  ،وبن ـو نصــر  ،وكنــدة  ،وكلــب،

والحارث بن كعب  ،وعذرة .

وكــان  حكيم ــا يخ ــرج إل ــى القبائ ــل ف ــي ظ ــَلم اللي ــل  ،بعي ــدا ع ــن عي ــون مش ــركي مك ــة
المعادين للدعوة  ،رائعا في عرضه للدعوة  ،حيث يمهد لذلك كما فعل مع بني كلب فبـدأ

بقوله  ( :يا بني عبدهللا  ،إن هللا قد أحسن اسم أبيكم) .
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ومع أنه  كان يجد الصـدود واإلعـراض  ،إّل أنـه يصـبر ويحتسـب اْلجـر والثـواب عنـد
هللا  ،ويحمل لذلك هما عظيما وقلبا رحيما يظهر من خـَلل مـا روتـه أم المـؤمنين عائشـة

-رضي هللا عنها -أنهـا قالـت لرسـول هللا ( يـا رسـول هللا هـل أتـى عليـك يـوم كـان أشـد

مــن يــوم أحــد فقــال لقــد لقيــت مــن قومــك وكــان أشــد مــا لقيــت مــنهم يــوم العقبــة إذ عرضــت
نفســي علــى ابــن عبــد ياليــل بــن عبــد كــَلل فلــم يجبنــي إلــى مــا أردت فانطلقــت وأنــا مهمــوم

على وجهي فلم أستفق إّل بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قـد أظلتنـي فنظـرت

فإذا فيها جبريل  ،فناداني فقال إن هللا عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليـك ،
وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم  ،قال فنـاداني ملـك الجبـال  ،وسـلم علـي

 ،ثم قال يا محمد إن هللا قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبـال  ،وقـد بعثنـي ربـك إليـك
لتأمرني بأمرك  ،فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم اْلخشبين  ،فقال لـه رسـول هللا 

 :ب ــل أرج ــو أن يخ ــرج هللا م ــن أص ــَلبهم م ــن يعب ــد هللا وح ــده ّل يش ــرك ب ــه ش ــيئا ) رواه

البخاري و مسلم .

وفي موسم حج عام أحد عشـر للبعثـة التقـى الرسـول  بنفـر مـن شـباب يثـرب مـن قبيلـة

الخــزرج  ،وكــانوا مــن العقــَلء فاســتجابوا لدعوتــه ودخلـوا فــي اإلســَلم  ،وحملــوه معهـم إلــى
المدينة.

واســتجاب لــه بعــض اْلف ـراد ممــن دعــاهم أمثــال :طفيــل بــن عمــرو الدوســي  ،و ضــماد

اْلزدي من أهل اليمن  ،ممن رجعوا بالدعوة إلى أقوامهم .

وهك ــذا يج ــد اإلس ــَلم دي ــن الح ــق طريق ــه إل ــى القل ــوب الس ــليمة  ،ويبق ــى أص ــحاب القل ــوب

المظلم ــة عل ــى ض ــَللهم وكف ــرهم وعن ــادهم  ،وذل ــك فض ــل هللا يؤتي ــه م ــن يش ــاء وهللا ذو
الفضل العظيم.

ــــــــــــ
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المستجيبون للدعوة من غير أهل مكة
(الشبكة اإلسَلمية)

بــدأت دعــوة اإلســَلم المباركــة  -التــي جــاء بهــا رســول هللا  - فــي مكــة  ،ثــم أخــذت
تنتشر خارجها  ،وأخذ عدد الذين دخل اإلسَلم قلوبهم من غير أهـل مكـة يـزداد يومـا بعـد

آخر  ،وكان من أوائل من استجاب لهذه الدعوة المباركة من خارج مكة :

 -1سويد بن الصامت

وكــان مــن أهــل يثــرب  ،ومــن شــعرائها البــارزين  ،صــاحب شــرف ونســب  ،جــاء إلــى مكــة

حاجا أو معتم ار  ،فالتقى به رسول هللا  ، وعرض عليه اإلسَلم فأسلم  ،وكان إسـَلمه

في أوائل السنة الحادية عشرة من البعثة .
 -2إياس بن معاذ

وقد جاء مع وفد اْلوس لمحالفة قريش على الخزرج  ،وكان غَلما حـدثا  ،وعنـدما التقـى

بهم رسول هللا  ، دعاهم إلى اإلسَلم  ،فوجدت كلماته طريقهـا إلـى قلـب إيـاس  ،الـذي

مات بيثرب وهو يوحد هللا عز وجل  ،وكان ذلك أوائل سنة  11من البعثة .

 -3أبو ذر الغفاري

كان من سكان نواحي يثرب  ،ولما سمع بمبعث رسول هللا  ، أرسل أخاه ينظـر الخبـر

 ،ثم رحل بنفسه إلى مكة حتى أتى النبي  ، وطلب منه عرض اإلسَلم عليـه  ،فأسـلم

 ،وأشار عليه النبي بكتم إسَلمه  ،لكنه فضل الجهر به وإعَلنه علـى المـأل مـن قـريش ،

ولقي بسبب ذلك إيذاء في قومه  ،كما جاء في صحيح البخاري

طفيل بن عمرو الدوسي
 -4ال ُ

ســيد قبيلــة دوس  ،كــان شـريفا فــي قومــه  ،وشــاع ار لبيبــا أريبــا ،قــدم مكــة فــي ســنة  11مــن
البعثة  ،فاستقبله أهل مكة وحذروه من محمد  ودعوته  ،حتى عزم على عدم كَلمه ،

وّل ســماعه  ،إّل أنــه ســرعان مــا ت ارجــع  ،وأتــى النبــي وطلــب منــه عــرض اإلســَلم عليــه ،
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فأســلم  ،وعــاد إلــى قومــه داعيــا إلــى هللا  ،ومــا زال بهــم حتــى جــاء بســبعين أو ثمــانين بيتــا

كلهم قد دخل اإلسَلم قلبه  ،وقد استشهد يوم اليمامة رحمه هللا ورضي عنه .
ِ -5
ضماد اْلزدي

مــن أزد شــنوءة بــاليمن  ،قــدم مكــة  ،وســمع مــا كانــت قـريش تصــف بــه رســول هللا  مــن
أنه شاعر أو مجنون  ،وكان ُيرقي المرضى والمصابين  ،فأتى الرسول  وعرض عليه
أن يرقيه  ،فقال رسول هللا  ( : إن الحمد هلل نحمـده ونسـتعينه مـن يهـده هللا فـَل مضـل
له ومن يضلل فَل هادي لـه وأشـهد أن ّل إلـه إّل هللا وحـده ّل شـريك لـه وأن محمـدا عبـده

ورسوله أما بعد ) رواه مسلم .

وكان لتلك الكلمات وْقع في نفسه  ،فطلـب مـن رسـول هللا  أن يعيـدها عليـه ثانيـة  ،ثـم
قال " :لقد سمعت قول الكهنة  ،وقول السحرة  ،وقول الشعراء  ،فما سـمعت مثـل كلماتـك

هؤّلء ...هات يدك أبايعك على اإلسَلم ".

وكان من الـذين وجـد اإلسـَلم طريقـا إلـى قلـوبهم غيـر مـا تقـدم  ،نفـر لقـيهم رسـول هللا 

فــي موســم الحــج ســنة 11مــن البعثــة  ،وكــانوا مــن شــباب الخــزرج بالمدينــة  ،فــدعاهم إلــى
اإلسَلم  ،فاستجابوا له  ،وكانوا ستة نفر ،هم :أسعد بن ز اررة  ،و عوف بن الحارث  ،و
رافع بن مالك بن العجَلن  ،و قطبة بن عامر  ،و عقبة بن عامر  ،و جابر بـن عبـدهللا

.

وقد رجع هـؤّلء إلـى المدينـة بالـدعوة إلـى هللا  ،حتـى لـم يبـق بيـت مـن بيـوت اْلنصـار إّل

وفيها ذكر رسول هللا . 

وهكــذا أخــذ اإلســَلم  -الــدين الخــاتم  -يشــق طريقــه فــي ربــوع المعمــورة حتــى عــم جزي ـرة
العرب زمن رسول هللا  ، ثم واصل الخلفاء الراشدون العمل على نشره خارج الجزيـرة ،

وكذلك فعل من جاء بعدهم  ،حتى بلغ اإلسَلم أغلب بقاع اْلرض  ،وصدق هللا إذ يقول

 { :وهللا متم نوره ولو كره الكافرون } .

ــــــــــــ
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األنصار وبيعة العقبة األولى
(الشبكة اإلسَلمية)

بعد سنين طويلة قضاها النبي  -صلى هللا عليه وسلم -في جهاد دائم  ،وعمـل متواصـل
ّل يع ــرف الكل ــل وّل المل ــل  ،وه ــو يط ــوف عل ــى القبائ ــل  ،مبلغ ــا ُ دع ــوة رب ــه  ،ملتمس ــا
الحليــف والنصــير  ،مَلقيــا فــي ســبيل ذلــك صــنوف اْلذى والصــد واإلع ـراض  ،أراد هللا

إتم ــام أمـ ـره  ،ونص ــر دين ــه  ،وإعـ ـ ازز نبي ــه  ،فكان ــت البداي ــة  ،ونقط ــة التح ــول الحاس ــمة ،
وبصيص النور الذي أطـل مـن بـين ركـام الظلمـات  ،عنـدما قـيض هللا أولئـك النفـر السـتة

من أهل المدينة  ،فالتقى بهم  -  -في موسم الحـج مـن السـنة الحاديـة عشـرة للبعثـة ،
وعرض عليهم اإلسَلم  ،فاستجابوا لدعوته  ،وأسلموا  ، -وكان هذا الموكب أول مواكـب

الخيــر التــي هيــأت لإلســَلم أرضــا جديــدة  ،ومــَلذا أمينــا  ،حيــث لــم يكتــف ه ـؤّلء النفــر
باإليمــان  ،وإنمــا أخــذوا العهــد علــى أنفســهم بــدعوة أهلــيهم وأقـوامهم  ،ورجعـوا إلــى المدينــة

وهم يحملون رسالة اإلسَلم  ،حتـى لـم تبـق دار مـن دور اْلنصـار إّل وفيهـا ذكـر لرسـول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم. -

فلما كـان موسـم الحـج مـن العـام التـالي جـاء إلـى الموسـم اثنـا عشـر رجـَل مـن المـؤمنين (

عشـرة مــن الخــزرج واثنــان مــن اْلوس ) فــالتقوا برســول هللا  -صــلى هللا عليــه وســلم -عنــد

العقبــة بمنــى  ،وبــايعوه البيعــة التــي ســميت " بيعــة العقبــة اْلولــى "  ،وكانــت بنــود هــذه

البيعـة نفـس البنــود التـي بـايع الرســول  -صـلى هللا عليــه وسـلم -عليهـا النســاء فيمـا بعــد ،
ولــذلك عرفــت أيضــا باســم " بيعــة النســاء "  ،وقــد روى البخــاري فــي صــحيحه نــص هــذه

البيعــة وبنودهــا فــي حــديث عبــادة بــن الصــامت الخزرجــي رضــي هللا عنــه – وكــان ممــن
حضر البيعة – وفيه أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قـال لهـم  ( :تعـالوا بـايعوني

علــى أّل تشــركوا بــاهلل شــيئا  ،وّل تسـرقوا  ،وّل تزنـوا  ،وّل تقتلـوا أوّلدكــم  ،وّل تــأتوا ببهتــان

تفترونه بين أيديكم وأرجلكم  ،وّل تعصوني في معروف  ،فمـن وفـي مـنكم فـأجره علـى هللا

 ،ومن أصاب من ذلـك شـيئا فعوقـب بـه فـي الـدنيا فهـو لـه كفـارة  ،ومـن أصـاب مـن ذلـك
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شيئا فستره هللا فأمره إلى هللا  ،إن شاء عاقبه  ،وإن شاء عفا عنه ) ،قـال  " :فبايعتـه " ،

وفي رواية " فبايعناه على ذلك " .

ثم بعث النبي  -صلى هللا عليه وسلم -معهم مصعب بن عمير  ،يعلمهم شرائع اإلسَلم

 ،ويفقههــم فــي الــدين  ،ويقــر هم القـرآن  ،وينشــر اإلســَلم فــي ربــوع المدينــة  ،فأقــام رضــي
هللا عنــه فــي بيــت أســعد بــن ز اررة يعلــم النــاس  ،ويــدعوهم إلــى هللا  ،وتمكــن خــَلل أشــهر
ـار مـن
معدودة من أن ينشـر اإلسـَلم فـي سـائر بيـوت المدينـة  ،وأن يكسـب لإلسـَلم أنص ا

كبار زعمائها  ،كسعد بن معاذ  ،و أسيد بـن الحضـير  ،وقـد أسـلم بإسـَلمهما خلـق كثيـر

من قومهم  ،ولم تبق دار من دور اْلنصار إّل وفيها رجال ونساء مسلمون .

وعاد مصعب رضي هللا عنه إلى مكة قبيل الموسم التالي  ،يحمل بشائر الخير  ،ويخبـر

النبي  -صلى هللا عليه وسلم -بما لقيه اإلسَلم في المدينة من قبول حسن  ،وأنه سوف
يــرى فــي هــذا الموســم مــا تقــر بــه عينــه  ،ويســر بــه ف ـؤاده ،فكانــت هــذه البيعــة مــن أهــم

المنعطفات التاريخية في حياة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -وصحبه الكرام .

وم ــن خ ــَلل أح ــداث ه ــذه المرحل ــة وم ــا س ــبقها م ــن ع ــرض اإلس ــَلم عل ــى القبائ ــل يمك ــن

استخَلص العديد من الدّلّلت والمعاني المهمة ومنها :

الحكم ــة الرباني ــة والت ــدبير اإلله ــي له ــذا ال ــدين ف ــي أن يك ــون ال ــذين يس ــتجيبون للرس ــول -

صــلى هللا عليــه وســلم -ويــدافعون عنــه وعــن دينــه  ،مــن خــارج ق ـريش  ،ومــن غيــر أهلــه

وعشــيرته  ،مــن أجــل أن تقطــع كــل الشــكوك حــول طبيعــة هــذا الــدعوة الجديــدة ومصــدرها

وأهدافها  ،ولئَل يقع أي التباس بينها وبين غيرها من الدعوات والمطامع الدنيوية .

ومن الدّلّلت أيضا  :أهمية وجود أرضية خصبة  ،وسند قوي يحمي الـدعوة ويحوطهـا ،

ويحفظهــا مــن أن ت ـوأد فــي مهــدها  ،ولــذا كــان  -صــلى هللا عليــه وســلم -حريصــا علــى

البحــث عــن قبيلــة تســمح بنشــر الــدعوة بــين ظهرانيهــا  ،وتعلــن حمايتهــا لهــا ْ ،لن الــذين
آمن ـوا بــه فــي مكــة كــانوا غربــاء بــين أق ـوامهم  ،وكــانوا ُنزاعــا متف ـرقين فــي القبائــل  ،فكــانوا
بحاجة إلى مـَلذ يفيـؤون إليـه  ،وقبيلـة تـدفع عـنهم وتحمـيهم  ،وتمكـنهم مـن نشـر رسـالتهم

في العالمين  ،وهو ما فعله  -صلى هللا عليه وسلم. -
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ومــن دّلّلت هــذه البيعــة ودروســها أن اختيــار الرســول  -صــلى هللا عليــه وســلم -للمدينــة
وأهلهــا  ،لحمــل الرســالة  ،ونيــل شــرف النص ـرة  ،لــم يكــن اعتباطــا  ،وإنمــا وقــع اّلختيــار

عليهــا ْلن المدينــة كانــت تعــيش ظروفــا خاصــة رشــحتها ّلحتضــان دعــوة اإلســَلم  ،فقــد

ك ــان التط ــاحن والتش ــاحن ب ــين اْلوس والخ ــزرج عل ــى أش ــده حت ــى قام ــت بي ــنهم الح ــروب

الطاحن ــة  ،الت ــي أنهك ــت قـ ـواهم  ،وأوهن ــت عـ ـزائمهم  ،كي ــوم بع ــاث وغيـ ـره  ،مم ــا جعله ــم
يتطلعون إلى أي دعوة جديدة تكـون سـببا لوضـع الحـروب والمشـاكل فيمـا بيـنهم  ،ويمكـن

أن نلحظ ذلك من خَلل قول أولئـك النفـر السـتة  " :إنـا قـد تركنـا قومنـا وّل قـوم بيـنهم مـن
العداوة والشر ما بينهم  ،فعسى أن يجمعهم هللا بك  ،فسنقدم عليهم  ،فندعوهم إلى أمـرك

 ،ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين  ،فإن يجمعهم هللا عليك فـَل رجـل أعـز
منك " .

كما أن هذا الحروب كانت قد أفنت كبار زعمائهم وقادتهم  ،ممـن كـان نظـ ار هم فـي مكـة

والطــائف وغيرهمــا حجــر عث ـرة فــي ســبيل الــدعوة  ،ولــم يبــق إّل القيــادات الجديــدة الشــابة
المستعدة لقبول الحـق  ،أضـف إلـى ذلـك عـدم وجـود قيـادة بـارزة معروفـة يتواضـع الجميـع

على التسليم لها  ،فكانوا بحاجة إلى من يأتلفون عليه  ،ويلتئم شملهم تحت ظله

ومــن المعــروف أن اليهــود كــانوا يســكنون المدينــة ممــا جعــل اْلوس والخــزرج علــى اطــَلع

بأمر الرساّلت السماوية– بحكم الجوار ، -فكانوا اليهود يهددونهم بنبـي قـد أظـل زمانـه ،
ويزعمــون أنهــم ســيتبعونه  ،ويقتلــونهم بــه قتــل عــاد وإرم  ،ولــذا فبمجــرد أن وصــلت الــدعوة
إليهم  ،قال بعضهم لبعض  " :تعلمـون وهللا يـا قـوم  ،إنـه للنبـى الـذي توعـدكم بـه يهـود ،

فَل تسبقنكم إليه " .

ومــن الــدّلّلت أيضــا  :أهميــة معرفــة الداعيــة والمربــي لخصــائص النــاس وشخصــياتهم ،

ومن يصلح منهم لهذه المهمة أو تلك  ،نـدرك ذلـك مـن خـَلل حسـن اختيـاره  -صـلى هللا

عليه وسـلم -لمصـعب بـن عميـر للقيـام بمهمـة الـدعوة  ،ونشـر اإلسـَلم فـي المدينـة  ،لمـا
كان يمتاز به رضي هللا عنه  -بجانب حفظه لما نزل من القـرآن  -مـن لباقـة  ،وهـدوء ،

وحكمــة وحســن خلــق  ،فضــَل عــن قــوة إيمانــه  ،وشــدة حماســه للــدين  ،ولــذلك نجــح أيمــا
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نجاح في دعوته  ،واستطاع أن يتخطـى الصـعاب والعقبـات الكثيـرة التـي واجهتـه باعتبـاره

أوّل نازحــا وغريبــا  ،وثانيــا يحمــل رســالة جديــدة تخــالف مــا عليــه النــاس  ،وتريــد أن تــنقلهم
مــن موروثــاتهم التــي ِ
أل ِ ُفوهــا  ،وأْلف ـوا عليهــا آبــاءهم وأجــدادهم  ،ولعــل فــي قصــة إســَلم

سعد بن معاذ  ،و أسيد بن حضير ما يبين ذلك بجَلء .

وهكــذا مهــدت هــذه البيعــة لمــا بعــدها مــن اْلحــداث التــي غيــرت مجــرى التــاريخ  ،وكانــت
إيــذانا بــأن عهــد الــذل واّلستضــعاف قــد ولــى إلــى غيــر رجعــة  ،وســيكون بعــدها لإلســَلم

قوته ومنعتـه  ، ،وسـتتوالى علـى مكـة مواكـب الخيـر  ،وطَلئـع الهـدى والنـور التـي هيأهـا

هللا لحمل رسالته  ،وتبيلغ دعوته  ،والعاقبة للمتقين .
ــــــــــــ
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األنصار وبيعة العقبة الثانية
(الشبكة اإلسَلمية)

بعــد أن أنهــى النبــي  اللقــاء المبــارك مــع وفــد المدينــة المنــورة فــي بيعــة العقبــة اْلولــى ،

ورجــع الوفــد إلــى ديــارهم وأهلــيهم ،بعــث  مصــعب بــن عميــر ســفي ار لــه فــي المدينــة يعلــم
أهلها اإلسَلم  ،ويدعوا من لم يدخل في هذا الدين إلى الدخول فيه .

وكانت بعثته  مصعبا أم ار غاية في اْلهمية  ،إذ سرعان ما آتت دعوة مصعب رضي

هللا عنهــا ثمارهــا  ،فلــم يمــض إّل عــام واحــد حتــى دخــل أكثــر أهــل المدينــة فــي اإلســَلم ،
وهنــا شــعر المســلمون الجــدد بمعانــاة إخـوانهم فــي مكــة  ،وهــم فــي مــدينتهم ســادة ممتنعــون

عن اْلذى والضيم  ،ومع ذلك يـؤذى رسـولهم  ،ويَلحـق فـي جبـال مكـة وشـعابها ،ويهـان

أصحابه  ،فرحل إلى مكة سبعون رجَل من أهل المدينـة  ،حتـى قـدموا فـي موسـم الحـج ،

وواعــدوا النبــي  أن يلتق ـوا بــه فــي شــعب العقبــة  ،ولنــدع أحــد النقبــاء يحــدثنا عــن هــذه

البيعة المباركة  ،وما وقع فيها من مواقف عظيمة  ،حقها أن تكتب بماء الذهب .

يقــول كعــب بــن مالــك رضــي هللا عنــه  ،فيمــا رواه اإلمــام أحمــد فــي مســنده وحســنه الشــيخ

اْلرنــا وط  ( :فنمنــا تلــك الليلــة  -الليلــة التــي واعــدوا فيهــا النبــي  ،وهــي الليلــة الثانيــة مــن
أيام التشريق  -مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل  ،خرجنا من رحالنا لميعاد

رس ــول هللا  نتس ــلل مس ــتخفين تس ــلل القط ــا  -ط ــائر  -حت ــى اجتمعن ــا ف ــي الش ــعب -

الطريق في الجبـل  -عنـد العقبـة ونحـن سـبعون رجـَل  ،ومعنـا ام أرتـان مـن نسـائهم نسـيبة
بنت كعب أم عمارة  ،و أسماء بنت عمرو بن عدي بن ثابت  ،قـال  :فاجتمعنـا بال ِشـعب

ننتظر رسول هللا  حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس بن عبد المطلب  -وهو يومئذ

علــى ديــن قومــه إّل أنــه أحــب أن يحضــر أمــر ابــن أخيــه ويتوثــق لــه  -فلمــا جلســنا كــان
العباس بن عبد المطلب أول متكلم  ،فقال  :يا معشر الخـزرج  :إن محمـدا منـا حيـث قـد

علمــتم  ،وقــد منعنــاه مــن قومنــا ممــن هــو علــى مثــل رأينــا فيــه  ،وهــو فــي عـ ِـز مــن قومــه ،

ومنعة في بلده ،قال  :فقلنا قـد سـمعنا مـا قلـت  ،فـتكلم يـا رسـول هللا فخـذ لنفسـك  ،ولربـك
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ما أحببت  ،فتكلم رسول هللا  ، فتَل  ،ودعا إلى هللا عـز وجـل  ،ورغـب فـي اإلسـَلم ،

وقــال  :أبــايعكم علــى أن تمنعــوني ممــا تمنعــون منــه نســاءكم  ،وأبنــاءكم  ،فأخــذ البـراء بــن

معــرور بيــده ،ثــم قــال  :نعــم  ،والــذي بعثــك بــالحق لنمنعنــك ممــا نمنــع منــه أزرنــا  -جمــع

إزار ويكنـى بـه عـن المـرأة  ، -فبايعنـا يـا رسـول هللا  -  -فـنحن أهـل الحـروب  ،وأهـل

الحلقــة  -الســَلح  -ورثناهــا كــاب ار عــن كــابر  ،فــاعترض قــول البـراء وهــو يكلــم رســول هللا
 أبــو الهيــثم بــن التيهــان حليــف بنــي عبــد اْلشــهل  ،فقــال  :يــا رســول هللا إن بيننــا وبــين

الرجال  -يعني اليهود  -حباّل وإنا قاطعوها  ،فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك

هللا  ،أن ترجع إلى قومك وتدعنا  ،قال  :فتبسم رسول هللا  ، ثم قـال  :بـل الـدم الـدم ،
والهدم الهدم  ،أنا منكم  ،وأنـتم منـي  ،أحـارب مـن حـاربتم  ،وأسـالم مـن سـالمتم  ،ثـم قـال

رسول هللا  : أخرجـوا إلـي مـنكم اثنـي عشـر نقيبـا يكونـون علـى قـومهم  ،فـأخرجوا مـنهم

اثنــي عشــر نقيبــا مــنهم تســعة مــن الخــزرج  ،وثَلثــة مــن اْلوس  ... ،وكــان أول مــن أخــذ

بيــد رسـول هللا  البـراء بــن معــرور  ،ثــم تتــابع القــوم  -يعنــي علــى المبايعــة  ، -ثــم قــال
رسول هللا  : ارفعوا إلى رحالكم  ،قال  :فقال له العباس بـن عبـادة بـن نضـلة  :والـذي

بعثك بالحق لئن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا ،فقال رسول هللا  : لـم أ مـر

بـ ــذلك  ،فرجعنـ ــا فنمنـ ــا حتـ ــى أصـ ــبحنا  ،فلمـ ــا أصـ ــبحنا غـ ــدت علينـ ــا جلـ ــة ق ـ ـريش  -أي

عظما ها  -حتى جا نـا فـي منازلنـا  ،فقـالوا يـا معشـر الخـزرج إنـه قـد بلغنـا أنكـم قـد جئـتم
إلــى صــاحبنا هــذا تســتخرجونه مــن بــين أظهرنــا وتبايعونــه علــى حربنــا  ،وهللا إنــه مــا مــن

العــرب أحــد أبغــض إلينــا أن تنشــب الحــرب بيننــا وبينــه م ـنكم  ،فانبعــث مــن هنالــك مــن
مشركي قومنا يحلفون لهم باهلل ما كان من هذا شيء وما علمناه وقد صدقوا لم يعلموا مـا

كان منا ) .

هــذه هــي بيعــة العقبــة وتلــك هــي أحــداثها  ،تكــاد تتفجــر بأمثلــة الشــجاعة والبطولــة  ،ولــو
ذهبنا نتأمل بعض المواقـف فيهـا ْلصـابنا العجـب مـن عظمتهـا وجَللتهـا  ،ولنبـدأ بموقـف

النب ــي  ، وكي ــف ع ــرض دعوت ــه بكلم ــات م ــوجزة ص ــافية صـ ـريحة م ــن غي ــر ل ــبس أو
غموض  ،ومن غير أن يقدم على قبولها أي عرض دنيوي  ،فلم يعدهم بملـك أو سـلطان
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 ،أو حتــى مــال يخفــف بــه عــنهم ضــخامة الحمــل الــذي ســيحملونه  ،بــل ربطهــم بــاآلخرة

عنــدما ســألوه مــا لنــا ؟ قــال :الجن ـة  -كمــا فــي روايــة ابــن إســحاق  ،-حتــى يتحقــق فــيهم
كمال التجرد فـي قبـول هـذه الـدعوة  ،وتحمـل تبعاتهـا  ،وفهـم الصـحابة رضـوان هللا علـيهم
هــذا الــدرس جيــدا  ،وأن فــي قبــولهم هــذه الــدعوة معــاداة العــرب والعجــم  ،وســخط اْلحمــر

واْلس ــود م ــن الن ــاس  ،وقط ــع عَلئقه ــم  ،وعَلق ــاتهم  ،وم ــع ذل ــك أق ــدموا  -وهن ــا تتجل ــى

البطولــة فــي الثبــات علــى المبــادت  -رغــم عظــم الضـريبة التــي ســيدفعونها  ، -فقبلـوا هــذه
البيعة هلل عز وجل صافية نقية ،هللف درها من بيعة  ،وهلل درهم من رجال .
ــــــــــــ
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الهجرة من مكة إلى المدينة
أصبح كفار مكة في غيظ شديد ،بعدما صار لرسول هللا  أنصار في يثـرب ،وهـم أهـل

حرب يجيدون القتال ،وسوف ينصرون

اإلسـ ــَلم ،فشـ ــعر كفـ ــار مكـ ــة أن اْلمـ ــر سـ ــيخرج مـ ــن أيـ ــديهم ،فانقض ـ ـوا علـ ــى المسـ ــلمين

بالتعــذيب واْلذى ،والتــف المســلمون حــول نبــيهم الك ـريم  يطلبــون منــه اإلذن فــي تــرك

مكة كلها ،ويهاجرون بدينهم ،حتى يسـتطيعوا أن يعبـدوا هللا تعـالى وهـم آمنـون ،فـأذن لهـم
ـر إلـى المدينـة ،تـاركين ديـارهم
الرسول  بالهجرة إلى المدينة .فبدأ المسلمون يتسللون س ًّا

وأموالهم من أجل دينهم.

وجــاء أبــو بكــر الصــديق -رضــي هللا عنــه -إلــى الرســول  يســتأذنه فــي الهج ـرة ،فطلــب
منه الرسول  أن ينتظـر لعـل هللا يجعـل لـه صـاحبا ،ففهـم أبـو بكـر أنـه سـيظفر بـالهجرة
مــع رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،فــانتظر مســرورا ،وأخــذ ُي ِعــد للرحلــة المباركــة ،فجهــز
ناقتين ليركبهما هو ورسول هللا  إلى المدينة.

المؤامرة:

اجتمع زعماء مكة في دار الندوة -ذلك البيت الكبير الواسع الذي كان

لقصــي بــن كــَلب -وعلــى وجــوههم الغضــب؛ للتشــاور فــي أمــر الرســول صــلى هللا عليــه
وسلم ،فقد شعروا أنه يعد نفسه للهجرة إلى المدينة ،وإذا تم له ذلك فسـوف تصـبح المدينـة

كبير يتجمع فيه المسلمون من كل مكـان حـول النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم ،وبـذلك
مركز ا
ا

ـر علــى تجــارة أهــل مكــة عنــدما تمــر بالمدينــة فــي طريقهــا إلــى الشــام ذهابــا
يشــكلون خطـ ا

وإيابا ،وبدأ النقاق ،فقـال بعضـهمُ :نخـرج محمـدا مـن بَلدنـا فنسـتريح منـه ،وقـال آخـرون:
نحبسه حتى يموت.
قويــا ،ونعطــي كــَل مــنهم ســيفا صــارما قاطعــا،
ـابا ًّ
وقــال أبــو جهــل :نأخــذ مــن كــل قبيلــة شـ ًّ

لينقضوا على محمد ،ويضربوه ضـربة قاتلـة ،وهكـذا ّل يسـتطيع عبـد منـاف -قـوم محمـد-

محاربة القبائل كلها ،فيقتنعـون بأخـذ مـا يريـدون مـن مـال تعويضـا عـن قتـل محمـد ،وكـان
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الشيطان اللعين يجلس بينهم في صورة شيخ نجدي وهم ّل يعرفونه ،فلما سمع ذلك الـرأي
قال في حماس :القول ما قال الرجل ،وهذا الرأي ّل رأى غيره ،فاتفقوا جميعا عليه.

وسجل القرآن الكريم ما دار في اجتماع المشركين ذلك ،فقال تعـالى{ :إذ يمكـر بـك الـذين

كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر هللا وهللا خير الماكرين} _[اْلنفال:

 ]30وتــدخلت عناي ــة هللا؛ فجــاء جبريــل إل ــى الرســول  يــأمره أّل يبيــت هــذه الليلــة ف ــي
ف ارشه وأن يستعد للهجـرة ،قالـت عائشـة -رضـي هللا عنهـا :-فبينمـا نحـن يومـا جلـوس فـي
بيت أبي بكر في ح ِر الظهيرة ،قال قائل ْلبي بكر :هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم،

ولــم يكــن يأتينــا فــي مثــل هــذه الســاعة ،فقــال أبــو بكــر -رضــي هللا عنــه :-فــداء لــه أبــي

وأمي ،وهللا ما جاء به في هذه الساعة إّل أمر.

فجــاء رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،فاســتأذن ،فــأذن لــه ،فــدخل ،فقــال النبــي ْ لبــي
بكر( :أخرج م ْن عندك) فقال أبو بكر :إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول هللا ،قال( :فـإني
قد أذن لي فـي الخـروج) فقـال أبـو بكـر :الصـحبة بـأبي أنـت يـا رسـول هللا ،قـال رسـول هللا
صلى هللا عليه وسلم( :نعم).

أحداث الهجرة:

ـادر علـى أن يرسـل ملكـا مـن السـماء يحمـل رسـوله إلـى المدينـة كمـا
كان هللا -سبحانه -ق ا
أسرى به ليَل من مكة إلى المسجد اْلقصى وعرج به السـماء ،ولكـن جعـل الهجـرة فرصـة

كبيـ ـرة لن ــتعلم م ــن رس ــول هللا  دروس ــا عظيم ــة ف ــي كيفي ــة التفكي ــر والتخط ــيط واْلخ ــذ

باْلسباب التي توصل إلى النجاح.

ولنبدأ بأول هذه الدروس ،فكيف يخرج النبي  هو وصاحبه أبو بكر -رضي هللا عنه-

مــن بــين ه ـؤّلء الكفــار دون أن يلحق ـوا بهمــا؟ فلــو خرجــا مــن مكــة ســالمين فــإن المســافة

طويلة بين مكة والمدينة وسوف يخرج وراءهما الكفار ويدركونهماّ ،لبد إذن مـن اّلختبـاء
في مكان ما؛ حتى ييأس الكفار من البحـث عنهمـا ،ومـن هنـا وضـع رسـول هللا  خطـة

محكمة لتتم الهجرة بسَلم.
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فأمام بيت رسول هللا  وقف مجموعة من شباب قريش في الليل ،ينتظـرون حتـى يخـرج
الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فينقضوا عليه

ويقتلوه ،وكان هؤّلء الكفار يتطلعون بين الحين والحين إلى فراق رسـول هللا  ليطمئنـوا

على وجوده ،فأمر النبي صلى هللا عليه وسلم

علي بن أبي طالب -رضي هللا عنه -بالنوم في فراشه ،وأن يتغطى ببردته ،وطمأنـه بـأن
المشركين لن يؤذوه بإذن هللا.

واســتجاب علــي -رضــي هللا عنــه -بكــل شــجاعة وحمــاس ،ونفــذ مــا أم ـره الرســول  بــه،

وأراد الرســول  مــن ذل ــك تضــليل المش ــركين ،ف ــإذا نظ ــروا إليــه م ــن البــاب ووجــدوه ف ــي
ف ارش ــه ،ظنـ ـوا أن ــه  م ــا زال نائم ــا ،وق ــد كان ــت عن ــد الرس ــول  أمان ــات كثيـ ـرة تركه ــا

عليا أن ينتظر فـي مكـة
المشركون عنده ،فأراد الرسول  أن يردها إلى أصحابها ،فأمر ًّ
ْلداء هذه المهمة ،رغم أنهـم أخرجـوا المسـلمين مـن ديـارهم ،وآذوهـم ،ونهبـوا أمـوالهم ولكـن

المسلم يجب أن
يكون أمينا.

وكان أبو جهل يقول ْلصحابه متهكما برسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم :إن محمـدا يـزعم

أنكم إن تابعتموه أصبحتم ملـوك العـرب والعجـم ،ثـم بعثـتم مـن بعـد مـوتكم ،فـدخلتم الجنـة،

وإن لم تفعلوا ذبحكم ثم بعثتم من بعد موتكم فتدخلون النار تحرقون فيها.

ونــام علــي -رضــي هللا عنــه -فــي فـراق الرســول صــلى هللا عليــه وســلم ،وتوجــه النبــي 

إلى الباب ،وخـرج وفـي قبضـته حفنـة مـن التـراب فنثرهـا علـى رءوس المشـركين ،وهـو يقـ أر

سورة يس إلى قوله تعالى{ :وجعلنـا مـن بـين أيـديهم س ًّـدا ومـن خلفهـم س ًّـدا فأغشـيناهم فهـم

ّل يبصــرون} _[يــس ]9 :وإذا برجــل يمــر علــيهم ف ـرأى الت ـراب علــى رءوســهم ،فقــال لهــم:
خيبكم هللا ،قد خرج عليكم محمد ،ثـم مـا تـرك مـنكم رجـَل إّل وقـد وضـع علـى أرسـه ترابـا،

أفما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه التراب.

فنظــروا مــن البــاب ،فوجــدوا رجــَل نائمــا فــي مكــان الرســول  وعليــه غطــا ه ،فقــالوا :هــذا
عليــا
محمــد فــي ف ارشــه ،وعليــه بــردة ،ثــم اقتحمـوا دار النبــي صــلى هللا عليــه وســلم ،فوجــدوا ًّ
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في فراشه ،فخرجوا يبحثون عن الرسـول  فـي كـل مكـان ،وكـان الرسـول  خـَلل هـذه

الفتـرة قــد وصــل إلــى بيــت صــاحبه أبــي بكــر -رضــي هللا عنــه -وعزمــا علــى الــذهاب إلــى

غار ثور ليختبئا فيه.

وحمـل أبــو بكـر الصــديق -رضـي هللا عنــه -كـل مالــه ،وخـرج مــع رسـول هللا  مــن بــاب
صــغير فــي نهايــة المنــزل حتــى ّل يراهمــا أحــد ،وانطلقــا حتــى وصــَل الغــار ،وهنــاك وقــف

رسول هللا  ودخل أبوبكر

أوّل؛ ليطمئن علـى خل ِـو الغـار مـن الحيـات والعقـارب ،ثـم سـد مـا فيـه مـن فتحـات حتـى ّل

يخرج منها شيء ،وبعد ذلك دخل الرسول صلى هللا عليه وسلم.

وها هي ذي أسماء بنت أبي بكر يدخل عليها جـدها أبـو قحافـة بعـد أن علـم بخـروج ولـده
ـر قــد ع ِمــى ،يســألها عمــا
أبــي بكــر مــع رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،وكــان رجــَل كبيـ ا
تركه أبو بكر في بيته ويقول :وهللا إني ْلراه فجعكم بماله مـع نفسـه ،قالـت :كـَل يـا أب ِ
ـت!

ـار فوضــعتها فــي المكــان الــذي كــان أبوهــا يضــع
ـر كثيــرا ،وأخــذت أحجـ ا
إنــه قــد تــرك لنــا خيـ ا

مالــه فيــه ،ثــم وضــعت عليهــا ثوبــا ،ثــم أخــذت بيــده وقالــت :يــا أبــت ،ضــع يــدك علــى هــذا،

فوضع يده عليه فقالّ :ل بأس  ،فإن كان ترك لكم هذا فقد أحسن ،وفي هذا بَلغ لكم.

أما كفـار مكـة فـإنهم حيـارى ،يبحثـون عـن الرسـول  وصـاحبه ويضـربون ًّ
كفـا بكـف مـن

الحي ـرة والعجــب ،فالصــحراء علــى اتســاعها مكشــوفة أمــامهم ،ولكــن ّل أثــر فيهــا ْلحــد وّل
خيال إلنسان ،فتتبعوا آثار اْلقدام ،فقادتهم إلى غار ثور ،فوقفوا أمام الغار ،ولـيس بيـنهم

وبين الرسـول  وصـاحبه سـوى أمتـار قليلـة ،حتـى إن أبـا بكـر رأى أرجلهـم فقـال لرسـول

هللا ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم :ي ــا رس ــول هللا ،ل ــو نظ ــر أح ــدهم تح ــت قدمي ــه لرآن ــا ،فق ــال ل ــه

الرسول ( : يا أبا بكر ،ما ظنك باثنين هللا ثالثهما)[متفق عليه].

وصــدق رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،فقــد انصــرف القــوم ،ولــم يفكــر أحــدهم أن ينظــر

فــي الغــار ،وســجل القـرآن هــذا ،فقــال تعــالى{ :إّل تنصــروه فقــد نصـره هللا إذ أخرجــه الــذين

كف ــروا ث ــاني اثن ــين إذ هم ــا ف ــي الغ ــار إذ يق ــول لص ــاحبه ّل تح ــزن إن هللا معن ــا ف ــأنزل هللا
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سكينته عليه وأيده بجنود لـم تروهـا وجعـل كلمـة الـذين كفـروا السـفلى وكلمـة هللا هـي العليـا

وهللا عزيز حكيم} [التوبة.]40 :

ومكث الرسول  وصاحبه في الغار ثَلثة أيام ،وكان

عبدهللا بن أبـي بكـر يـذهب إليهمـا بأخبـار الكفـار لـيَل ،وأختـه أسـماء تحمـل لهمـا الطعـام،

أمــا عــامر بــن فهيـرة ارعــي غــنم أبــي بكــر فقــد كــان يســير باْلغنــام فــوق آثــار أقــدام عبــدهللا

أثر يوصل إلى الغار ،وبعد انتهاء اْليام
وأسماء حتى ّل يترك ا

الثَلثة ،خف طلب المشركين للرسول  وصاحبه ،فخرجا من الغار ،والتقيا بعبد هللا بن
أريقط ،وقد اتفقا معه على أن يكون دليلهما في هذه الرحلة مقابل أجر.

تحرك الركب بسَلم ،وأبو بكر ّل يكف عن اّللتفات والدوران حول النبي  خوفا عليـه،

ورســول هللا  يق ـ أر الق ـرآن ،وّل يلتفــت حولــه فهــو واثــق مــن نصــر هللا -تعــالى -لــه ،وّل
يخشى أحدا ،وبينما أبو بكر يلتفت خلفـه إذا بفـارس يقبـل نحوهمـا مـن بعيـد ،كـان الفـارس
هو سراقة بن مالك وقد دفعه إلـى ذلـك أن قريشـا لمـا يئسـت مـن العثـور علـى الرسـول 

حيا أو ميتا.
وصاحبه ،جعلوا مائة ناقة جائزة لمن يرده إليهم ًّ

فــانطلق سـراقة بــن مالــك بفرســه وســَلحه فــي الصــحراء طمعــا فــي الجــائزة ،فغاصــت أقــدام

فرســه فــي الرمــال م ـرتين حــين رأى رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،فنــزل س ـراقة مســرعا

عــن الفــرس ،حتــى نزعــت أقــدامها مــن الرمــال ،فــأيقن س ـراقة أن هللا تعــالى يحــرس رســوله
صلى هللا عليه وسلم ،ولن يستطيع إنسان مهمـا فعـل أن ينـال منـه ،فطلـب مـن رسـول هللا

أن يعفــو عنــه ،وعــرض عليــه ال ـزاد فقــال ل ـه النبــي صــلى هللا عليــه وســلمّ( :ل حاجــة لنــا،
عم عنا الخبر) فوعده سراقة أّل يخبر
ولكن ِ

أحــدا ،وعــاد إلــى مكــة ،وهكــذا خــرج س ـراقة يريــد قتلهمــا وعــاد وهــو يحرســهما ويبعــد النــاس

عنهما ،فسار النبي  وصاحبه إلى المدينة تحرسهما عناية هللا.

ـر بمنـازل خ ازعـة ودخـَل خيمـة أم معبـد
وأثناء رحلة رسول هللا  وأبي بكر إلى المدينـة م ا
الخزاعية ،وكانت سيدة كريمـة ،تطعـم وتسـقي مـن مـر بهـا ،فسـأّلها :عمـا إذا كـان عنـدها
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شــيء مــن طعــام؟ فأخبرتهمــا أنهــا ّل تملــك شــيئا فــي ذلــك الوقــت ،فقــد كانــت الســنة شــديدة

القحط ،فنظر رسول هللا  إلى شاة في جانب الخيمة فقال :ما هذه الشاة يا أم معبد؟

فأخبرته أنها شاة منعها المرض عـن الخـروج إلـى الم ارعـي مـع بقيـة الغـنم ،فقـال :هـل بهـا
من لبن؟ قالت :هي أجهد من ذلك ،فقال :أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت :نعم إن رأيت بها

حلبا فاحلبها.

فمســح رســول هللا  بيــده ضــرعها ،وســمى هللا ودعــا ،وطلــب إنـاء فحلــب فيــه حتــى علتــه
الرغــوة ،فســقاها فش ـربت حتــى شــبعت ،وســقى رفيقيــه أبــا بكــر وعبــد هللا بــن أريقــط حتــى
شبعا ،ثم شرب ،وحلب فيه ثانية حتى مأل اإلناء ،ثم تركه  وانصرف.

الرسول  في قباء:

علم أهل المدينة بهجرة الرسول  إليهم ،فكانوا يخرجون كل يوم بعـد صـَلة الصـبح إلـى

مش ــارف المدين ــة ،وعي ــونهم تتطل ــع إل ــى الطري ــق ،وتش ــتاق لمق ــدم الرس ــول  إل ــيهم ،وّل

يعودون إلى بيوتهم إّل إذا اشتد حر الظهيرة ،ولم يجدوا ظَل يقفون فيه.

وفــي يــوم اّلثنــين الثــاني عشــر مــن ربيــع اْلول انتظــر أهــل يثــرب رســول هللا  كعــادتهم،
حت ــى اش ــتد الح ــر عل ــيهم ،فانصـ ـرفوا لبي ــوتهم ،وبع ــد قلي ــل أقب ــل رس ــول هللا  وص ــاحبه،

فأبصــرهما رجــل يهــودي كــان يقــف علــى نخلــة ،فصــاح بــأعلى صــوته :يــا بنــي قيلــة ،هــذا
صــاحبكم قــد جــاء ،فأســرع المســلمون ّلســتقبال نبــيهم وصــاحبه أبــي بكــر الــذي كــان ُيظــل

رسول هللا  بردائه من حر الشمس.

وبينمــا الرســول  فــي ُقبــاء ،فــي بيــت ســعد بــن خيثمــة يســتقبل الوافــدين عليــه ،أقبــل علــي
بــن أبــي طالــب مــن مكــة بعــد أن ظــل فيهــا ثَلثــة أيــام بعــد خــروج الرســول صــلى هللا عليــه

وســلم؛ ليــرد اْلمانــات إلــى أهلهــا ،وقــد ظــل الرســول  فــي قبــاء أربعــة أيــام يســتقبل أهــل
المدينة ،وعنـدما أقبـل يـوم الجمعـة تـرك رسـول هللا  قبـاء متوجهـا للمدينـة بعـد أن أسـس

مســجد قبــاء ،وهــو أول مســجد بنــي فــي اإلســَلم ،وقــال هللا -عــز وجــل -عنــه{ :لمســجد
أســس علــى التقــوى مــن أول يــوم أحــق أن تقــوم فيــه فيــه رجــال يحبــون أن يتطهــروا وهللا

يحب المطهرين} _[التوبة.]108 :
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وكانت الهجرة حدثا فاصَل بين عهدين ،فقد أعز هللا المسلمين بعـد أن كـانوا مضـطهدين،
وصـ ــارت لهـ ــم دار آمنـ ــة يقيمـ ــون فيهـ ــا ،ومسـ ــجد يصـ ــلون فيـ ــه ،ويـ ــؤدون فيـ ــه شـ ــعائرهم،

ويتشـ ــاورون فـ ــي أمـ ــورهم ،لهـ ــذا كلـ ــه اتفـ ــق الصـ ــحابة علـ ــى جعـ ــل الهج ـ ـرة بدايـ ــة للتـ ــاريخ
اإلسَلمي ،فقد تحـول المسـلمون مـن الضـعف والحصـار واّلضـطهاد إلـى القـوة واّلنتشـار

ورد العدوان.

ــــــــــــ
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تأمالت في واقع المدينة قبل الهجرة
(الشبكة اإلسَلمية)

بعد أن اضطهدت قريش المسلمين في مكة  ،وأصبحت الهجرة أم ار ضـروريا ّل مفـر منـه

 ،تــم اختيــار المدينــة النبويــة مكانــا مناســبا إلقامــة الدولــة اإلســَلمية  ،وقاعــدة تنطلــق منهــا

قوافل الدعوة إلى هللا في أنحاء الجزيرة .

ولمعرفة اْلسباب التي جعلت من المدينـة المكـان اْلنسـب للهجـرة دون غيرهـا مـن البلـدان
 ،مــن المهــم جــدا اســتعراض واقــع المدينــة قبــل الهج ـرة وجــذورها التاريخيــة  ،والعقائــد التــي

سادت في مجتمعها  ،وطبيعة العَلقات التي كانت تحكم القبائل المقيمة فيها .

الواقع التاريخي واّلجتماعي

ينقســم المجتمــع المــدني بشــكل رئيســي إلــى ثَلثــة أقســام  :اْلوس  ،والخــزرج  ،واليهــود ،

إضــافة إلــى البــدو الــذين وفــدوا إلــى المدينــة وســكنوها بشــكل مؤقــت ْلغـراض اجتماعيــة أو

تجارية .

أمــا اليهــود فهــم أقــدم مــن اســتوطن المدينــة  ،ويبــدأ تــاريخهم فيهــا بعــد خرجــوهم مــن بــَلد
الشام عقـب اّلضـطهاد الرومـاني  ،حيـث ظلـوا يبحثـون عـن أرض مناسـبة  ،حتـى اسـتقر
بهــم المقــام فــي يثــرب  ،واســتطاعوا تأســيس مجــتمعهم مــن الناحيــة الفكريــة واّلقتصــادية

واّلجتماعية .

ويتكون المجتمع اليهودي من ثَلث قبائل هي  :بنـو قينقـاع  ،الـذين سـكنوا داخـل المدينـة
بعــد خَلفــات وقعــت بيــنهم وبــين بقيــة اليهــود  ،وبنــو النضــير وقــد اســتوطنوا واديــا خــارج

المدينة  ،وبنو قريظة  ،وكانوا يسكنون جنوب المدينة على بعد أميال منها .

ومع ذلك فقد أشار القرآن الكريم إلى وجود عداوات بين هذه القبائل الثَلثة  ،اْلمر الذي

لم يمكنهم من التعايش فيمـا بيـنهم  ،وكانـت سـببا فـي تفـرقهم فـي نـواحي المدينـة  ،ولجـوء
كل قبيلة إلى من جاورها من العرب بحثا عن النصرة والحماية .
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أما فيما يتعلق باْلوس والخزرج  ،فإن أصولهما ترجـع إلـى قبائـل اْلزد التـي هـاجرت مـن

الــيمن بعــد خ ـراب ســد مــأرب  ،وقــد اختــار اْلوس شــرق وجنــوب المدينــة لإلقامــة  ،بينمــا

فضل الخزرج البقاء في وسطها .

وقــد نشــأت بــين بنــي هاشــم  ،وبــين بنــي عــدي بــن النجــار  -مــن الخــزرج  -عَلقــة رحــم

ومصــاهرة  ،حيــث تــزوج هاشــم مــن نســائهم فولــدت لــه عبــد المطلــب  ،وبــذلك يكــون بنــو

عــدي أخ ـواّل للنبــي  ، -  -وقــد أوجــدت هــذه المصــاهرة نوعــا مــن التقــارب بــين أهــل
المدينة وبينه عليه الصَلة والسَلم .

وتــاريخ اْلوس والخــزرج مليــئ بــالحروب التــي ظلــت قائمــة بيــنهم زمانــا طــويَل  ،وّل تكــاد
تهدأ حتى تعود مـرة أخـرى  ،وكـان لليهـود دور بـارز فـي إبقـاء نـار العـداوات مشـتعلة بـين

الفريقين  ،من أجل ضمان السيطرة على مجريات اْلمور في المدينة .

وكان آخر تلك الحروب " يوم بعاث "  ،الذي انتصر فيه اْلوس على الخزرج ،وُقتل فيه
طبعـ ـوا عل ــى مع ــاني الكب ــر واّلس ــتعَلء  ،وبقي ــت
أيض ــا ع ــدد م ــن زعم ــاء الفـ ـريقين مم ــن ُ

القيادات الشابة الجديدة التي كان لديها اّلستعداد لتلقي الحق وقبوله  ،فكـان يـوم " بعـاث
" تهيئة لقبول أهل المدينة دعوة الرسول – . - 

الواقع الديني

يتبــين ممــا ســبق أن المدينــةكانت تســيطر عليهــا الوثنيــة مــن جهــة  ،واليهوديــة مــن جهــة

أخرى  ،وإن كانت المظاهر الوثنية هي السمة اْلغلب على المجتمع .

ويرجع السبب في ذلـك إلـى طبيعـة اليهـود العنصـرية  ،التـي ّل تشـجع غيرهـا فـي الـدخول
تحت لوائها  ،حيث كـانوا ينظـرون إلـى الشـعوب اْلخـرى نظـرة احتقـار وترفـع  ،ويعتبـرون

أنفسهم شعبا مقدسا اختاره هللا من بين العالمين .

وّلرتباط اليهود بالكتـب السـماوية  ،كانـت لهـم مـدارس يتـداولون فيهـا أخبـارهم  ،ويتعلمـون

فيها أحكام دينهم  ،وإن كان الكثير مـن معـالم شـريعتهم قـد ضـاع بسـبب تحريـف اْلحبـار
وعلماء السوء .
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ومن اْلمور التي ظلت محفوظة فـي ديـنهم  ،البشـارة بـالنبي الـذي س ُـيبعث آخـر الزمـان ،
وذكر صفته وأحواله  ،ويشـير القـرآن إلـى ذلـك فـي قولـه تعـالى  { :الـذين يتبعـون الرسـول

النبي اْلمـي الـذي يجدونـه مكتوبـا عنـدهم فـي التـوراة واإلنجيـل يـأمرهم بـالمعروف وينهـاهم

عــن المنكــر ويحــل لهــم الطيبــات ويحــرم علــيهم الخبائــث ويضــع عــنهم إصــرهم واْلغــَلل
التي كانت عليهم } ( اْلعراف  ، ) 157 :وكان اليهود يهـددون العـرب باتباعـه ويقولـون

 " :تقارب زمان نبي ُيبعث  ،اآلن نتبعه فنقـتلكم معـه قتـل عـاد وإرم "  ،فشـاع ذكـر النبـي
–  – وعلــم النــاس ُقــرب بعثتــه ؛ ولــذلك لمــا ذهــب اْلنصــار إلــى مكــة والتقـوا بــالنبي –
 – لــم يتــرددوا فيــه تصــديقه وقبــول دعوتــه  ،وقــال بعضــهم لــبعض  " :تعلمــون وهللا إنــه
للنبي الذي توعدكم به يهود  ،فَل يسبقنكم إليه " .

أما ما يتعلـق بالوضـع الـديني لعـرب المدينـة فقـد كـان خاضـعا لسـلطان الوثنيـة السـائد فـي
المنطقة  ،حيث انتشرت مظاهر الشرك المختلفة من عبادة اْلصنام وتعظيمها .

وك ــان لع ــرب المدين ــة أص ــنامهم الخاص ــة به ــم  -وم ــن أش ــهرها  :ص ــنم من ــاة  ، -وك ــانوا

يقــدمون لهــا الق ـرابين والنــذور المختلفــة  ،ويطوفــون بهــا كط ـوافهم بالبيــت  ،إلــى غيــر ذلــك
مظاهر الشرك والضَلل .

الواقع الجغرافي

تُعتبر المدينة النبوية ذات موقع هام ومتميز  ،بسـبب وقوعهـا فـي طريـق القوافـل التجاريـة
المتجهة إلى الشام  ،مما يتيح ْلهلها إمكانية التعرض لتلـك القوافـل  ،وممارسـة الضـغوط

اّلقتصــادية علــى أصــحابها  ،وقــد اســتفاد المســلمون مــن هــذا الســَلح الهــام فــي محاربــة

قريش واستنزاف مواردها .

إضافة إلى أن المدينة كانت محاطة بعدد من الحواجز الطبيعية التي وفرت لها نوعا من

التحصــين والمنعــة  ،ولــم تكــن مكشــوفة ســوى مــن الجهــة الشــمالية التــي بنــى فيهــا النبــي –
 – الخندق ّلحقا  ،وهي صفات لم تكن موجودة في غيرها من المدن .

الواقع اّلقتصادي
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يأتي النشاط الز ارعـي علـى قائمـة النشـاطات التـي اشـتهر بهـا أهـل المدينـة  ،سـاعدهم فـي

ذلك خصوبة اْلرض  ،وكثرة وديانها  ،ووفرة المياه في باطنها.

وإلــى جانــب ذلــك  ،كــان هنــاك النشــاط الصــناعي الــذي اشــتهر بــه اليهــود  ،ويشــمل ذلــك
بطبيعة الحال  :الصناعات الحربية المختلفة  ،وأعمال النجارة  ،وصياغة الحلـي والـذهب

.

وعل ــى ال ــرغم م ــن التف ــوق الع ــددي للع ــرب آن ــذاك إّل أن الس ــيطرة اّلقتص ــادية كان ــت بي ــد

اليهــود ،حيــث اســتغلوا حاجــة العــرب إلــى المــال لش ـراء البــذور وأدوات الز ارعــة  ،ولتغطيــة
نفقات الحرب القائمة بين اْلوس والخزرج  ،فكـان اليهـود يقرضـونهم بالربـا  ،ويغـالون فـي

الفوائــد أضــعافا مضــاعفة  ،مســتغلين فــي ذلــك نقــص الم ـوارد وقلــة ذات اليــد  ،ممــا أوقــع

الكثير من العرب في الديون الثقيلة  ،وجعلهم أسرى لمصاصي الدماء وتجار الحروب .

وأمام هذه السيطرة المحكمـة أراد العـرب أن يخرجـوا مـن تلـك اْلزمـة الخانقـة التـي صـنعها

اليهود  ،فانطلقوا يبحثون عن المخرج من هذا الوضع الصـعب  ،ليجـدوا ُمـرادهم فـي مكـة
المكرمة  ،حيث الرسالة الربانية التي عاق الجميع تحتها في أمن وأمان .
ــــــــــــ
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الهجرة النبوية ومنعطف التاريخ
(الشبكة اإلسَلمية) أ.د /أكرم ضياء العمري

تطلق "الهجرة" على الترك والتخلي عن الشيء  ,فالمهـاجر مـن هجـر مـا نهـى هللا عنـه -

كمــا فــي الحــديث الش ـريف  ، -وهــي بهــذا المعنــى مطلقــة مــن قيــود الزمــان والمكــان  ،إذ
بوسع كل مسلم أن يكون مهاج ار باّللتزام بأوامر هللا والهجر للمعاصي .

لكن الهجرة النبوية تتعلق بتـرك المـوطن واّلنخـَلع عـن المكـان بـالتحول عنـه الـى مـوطن

آخ ـ ــر ابتغ ـ ــاء مرض ـ ــاة هللا رغ ـ ــم ش ـ ــدة تعل ـ ــق اّلنس ـ ــان بموطن ـ ــه وألفت ـ ــه للبيئ ـ ــة الطبيعي ـ ــة
واّلجتماعيــة فيــه  ،وقــد عبــر المهــاجرون عــن الحنــين الــى مكــة بقــوة وخاصــة فــي أيــامهم

اْلولى حيث تشتد لوعتهم .

وتحتاج الهجرة الى القدرة علـى التكيـف مـع الوسـط الجديـد "المدينـة المنـورة" حيـث يختلـف

مناخه ــا ع ــن من ــال مك ــة فأص ــيب بع ــض المه ــاجرين ب ــالحمى  ،كم ــا يختل ــف اقتص ــادها
الزراعي عن اقتصاد مكة التجاري  ،فضَل عن ترك المهاجرين ْلمـوالهم ومسـاكنهم بمكـة

 .لكــن اّلســتجابة للهج ـرة كانــت أم ـ ار إلهيــا ّلبــد مــن طاعتــه  ،واحتمــال المشــاق مــن أجــل

تنفيــذه  .فقــد اختــار هللا مكــان الهج ـرة  ،كمــا فــي الحــديث الش ـريف " أريــت فــي المنــام أنــي
أهاجر من مكة الى أرض بهـا نخـل  ،فـذهب وهلـي الـى أنهـا اليمامـة أو هجـر  ,فـاذا هـي

المدينة يثرب" .

ومــا أن بــدأ التنفيــذ حتــى مضــت مواكــب المهــاجرين تتــرى نحــو المــوطن الجديــد  ..دار

الهجرة  ..وقد شاركت المرأة في حدث الهجرة المبـارك مـنهن أم سـلمة هنـد بنـت أبـي أميـة
التــي تعرضــت ْلذى بــالغ مــن المشــركين الــذين أرادوا منعهــا مــن الهج ـرة ثــم اســتلوا ابنهــا

الرضيع منها حتى خلعوا يده ..

لكنها صممت على الهجرة ونجحت فـي ذلـك رغـم اّلخطـار والمصـاعب  .وخلـدت أسـماء
بنت أبي بكر ذكرها فـي التـأريخ وحـازت لقـب ذات النطـاقين عنـدما شـقت نطاقهـا نصـفين

لتشــد طعــام المهــاجرين  ،رســول هللا  و أبــي بكــر رضــي هللا عنــه وقــد تتابعــت هج ـرة
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النساء في اّلسَلم حتى شرعت فـي القـرآن { إذا جـاءكم المؤمنـات مهـاجرات فـامتحنوهن}

 الممتحنة  - 10ونزلت اآليـات الكريمـة تـأمر بـالهجرة وتوضـح فضـلها منـذ السـنة التـيوقعت فيها لغاية سنة 8هـ عند أوقفت الهجرة بعد فتح مكة واعَلن النبي  ذلك بقولـه (

ّلهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ) .

واْلمــر بــالهجرة الــى المدينــة ْلنهــا صــارت مــأرز اّليمــان ومــوطن اّلســَلم  ،وشــرع فيهــا
الجهــاد لمواجهــة اّلعــداء المتربصــين بهــا مــن ق ـريش واليهــود واْلع ـراب  ،فكــان ّلبــد مــن
إم ــدادها بالطاق ــة البشـ ـرية الكافي ــة مم ــا يفس ــر س ــبب ن ــزول القـ ـرآن به ــذه اآلي ــات الواع ــدة
للمهاجرين  { :إن الذين آمنـوا والـذين هـاجروا وجاهـدوا فـي سـبيل هللا أولئـك يرجـون رحمـة

هللا}  -البقرة { - 218والذين هاجروا في هللا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الـدنيا حسـنة}
 -النح ــل { - 41وم ــن يه ــاجر ف ــي س ــبيل هللا يج ــد ف ــي اْلرض مراغم ــا كثيـ ـ ار وس ــعة} -

النساء . - 100

وقــد حــاز المهــاجرون ش ـرفا عظيمــا فــي الــدنيا فضــَل عــن ث ـواب هللا ووعــده الك ـريم  ،فقــد
اعتبــروا اهــل الســبق فــي تأســيس دولــة اّلســَلم فنــالوا رضــى هللا والقربــى منــه {والســابقون

اْلولــون مــن المهــاجرين واْلنصــار والــذين اتبعــوهم باحســان رضــي هللا عــنهم }  -التوبــة

 . - 100وهكذا خلد هللا ذكرهم في القرآن الذي يتعبد المسلمون بتَلوته الى آخر الزمان
.

ــــــ
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الهجرة من سنن األنبياء عليهم السالم
لم يكن النبي  أول نبي يهـاجر فـي سـبيل هللا بـل مـر بهـذا اّلمتحـان كثيـر مـن اّلنبيـاء

 ..وقــد أخبرنــا هللا تعــالى بــأن اب ـراهيم عليــه الســَلم هــاجر مــن موطنــه الــى مصــر وغيرهــا
داعيا الى التوحيـد  ،وأن يعقـوب و يوسـف عليهمـا السـَلم هـاج ار مـن فلسـطين الـى مصـر
وأن لوطا هجـر قريتـه لفسـادها وعـدم اسـتجابتها لدعوتـه  .وأن موسـى عليـه السـَلم هـاجر

بقومه من مصر الى سيناء ف ار ار بدينه من طغيان فرعون .

وهكذا فان الهجرة مـن سـنن النبيـين  ،وقـد كانـت هجـرة نبينـا عليـه الصـَلة والسـَلم خاتمـة

لهجرات النبيين  .وكانت نتائجها عميقة شكلت منعطفا تاريخيا حاسما .

المنعطف الحاسم

لق ــد أدت الهجـ ـرة ال ــى قي ــام دول ــة اّلس ــَلم ف ــي المدين ــة  ،والت ــي أرس ــت رك ــائز المجتم ــع

اّلســَلمي علــى أســاس مــن الوحــدة والمحبــة والتكافــل والتــآخي والحريــة والمســاواة وضــمان

الحقوق  ،وكان الرسول  هو رئـيس هـذه الدولـة وقائـد جيوشـها وكبيـر قضـاتها ومعلمهـا

اْلول  .وقــد طبــق الرســول  ش ـريعة اّلســَلم  ،وكــان الق ـرآن ينــزل بهــا منجمــا  ،فكــان
الصحابة يدرسون ما ينزل ويطبقونه على أنفسهم  ،ويتعلمون تفسيره وبيانه مـن النبـي 

فتكــون جيــل ربــاني تمكــن مــن الجمـع بــين عبــادة هللا وعمـران الحيــاة وعمــل تحــت شــعار :
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل آلخرتك كأنك تموت غدا .

وفي خَلل عقد واحد توحد معظم الجزيرة العربية في ظـل اإلسـَلم  ،ثـم انتشـر فـي خـَلل

عقــود قليلــة تاليــة لــيعم منطقــة واســعة امتــدت مــن الســند شـرقا الــى المحــيط اْلطلســي غربــا

حيــث آمــن النــاس باّلســَلم  ،واســتظلوا بشـريعته العادلــة واقــاموا حضــارة ازهـرة آتــت أكلهــا

قرونا طويلة في حقول التشريع والتربية وعلوم الكون والطبيعة.
ــــــــــــ

802
This file was downloaded from QuranicThought.com

أوائل المهاجرين من الصحابة
(الشبكة اإلسَلمية) الدكتور /أكرم ضيار العمري

اشتد اْلذى بالمؤمنين في مكـة حتـي صـارت جحيمـا ّليطـاق  ،فـأذن النبـي  للمسـلمين
بـ ــالهجرة إلـ ــى المدينـ ــة حتـ ــي يـ ــأمنوا علـ ــى أنفسـ ــهم  ،ويقيم ـ ـوا شـ ــعائر ديـ ــنهم  ،فاسـ ــتجاب

المؤمنون هلل ورسوله فهاجروا  ،وكان منهم سابقون إلـى الهجـرة ،فمـن أول مـن هـاجر مـن

الصحابة ؟ هذا ما سنستعرضه في مقالنا التالي

يتفق موسى بن عقبة و ابن إسحاق على أن أبا سلمة بن عبد اْلسـد هـو أول مـن هـاجر
مــن مكــة إلــى المدينــة بعــد أن آذتــه ق ـريش إثــر عودتــه مــن هج ـرة الحبشــة  ،فتوجــه إلــى

المدينة قبل بيعة العقبة بسنة .

وكذلك فإن مصعب بـن عميـر و ابـن مكتـوم كانـا مـن أوائـل المهـاجرين حيـث كانـا يقرئـان

الناس القرآن .

وقــد تتــابع المهــاجرون فقــدم المدينــة بــَلل بــن ربــاح و ســعد ابــن أبــي وقــاص و عمــار بــن

ياسر ثم عمر بن الخطاب في عشرين من الصحابة .

وقــد ســعت ق ـريش بشــتى الطــرق إلــى عرقلــة الهج ـرة إلــى المدينــة  ،وإثــارة المشــاكل أمــام

المهــاجرين  ،م ـرة بحجــز أم ـوالهم ومــنعهم مــن حملهــا  ،وم ـرة بحجــز زوجــاتهم وأطفــالهم ،

وثالثــة باّلحتيــال إلعــادتهم إلــى مكــة  ،لكــن شــيئا مــن ذلــك كلــه لــم يعــق موكــب الهج ـرة ،

فالمهــاجرون كــانوا علــى أتــم اّلســتعداد لَلنخــَلع عــن أمـوالهم وأهلــيهم ودنيــاهم كلهــا تلبيــة

لداعي العقيدة .

قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي هللا عنها :لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحـل

لي بعيره  ،ثم حملني عليه  ،وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجـري  ،ثـم خـرج

بي يقود بعيره  ،فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد هللا بـن عمـرو ابـن مخـزوم قـاموا إليـه

فقالوا  :هذه نفسك غلبتنا عليها  ،أرأيت صاحبتنا هذه عَلم نتركك تسير بها في الـبَلد ؟
قالت  :فنزعوا خطـام البعيـر مـن يـده فأخـذوني منـه  ،قالـت  :وغضـب عنـد ذلـك بنـو عبـد
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اْلســد رهــط أبــي ســلمة  .قــالوا ّ :ل وهللا ّلتتــرك ابننــا عنــدها إذ نزعتموهــا مــن صــاحبنا ،
قالت  :فتجاذبوا ابنـي سـلمة بيـنهم حتـى خلعـوا يـده  ،وانطلـق بـه بنـو عبـد اْلسـد وحبسـني

بنــو المغي ـرة عنــدهم  ،وانطلــق زوجــي أبــو ســلمة إلــى المدينــة  ،قالــت  :ففــرق بينــي وبــين

زوجي وبين ابني  ،قالت  :فكنت أخرج كل غـداة فـأجلس بـاْلبطح  ،فمـا أزال أبكـي حتـى

أمســي  ،ســنة أو قريبــا منهــا  ،حتــى مــر بــي رجــل مــن بنــي عمــي  -أحــد بنــي المغي ـرة -
فرأى مابي  ،فرحمني  ,فقال لبنـي المغيـرة  :أّل تخرجـون هـذه المسـكينة فـرقتم بينهـا وبـين

زوجها وبين ولدها ؟ قالت  :فقـالوا لـي  :الحقـي بزوجـك إن شـئت  ،قالـت  :ورد بنـو عبـد

اْلسد إلي عند ذلك ابني .

قالــت  :فارتحلــت بعيــري  ،ثــم أخــذت ابنــي فوضــعته فــي حجــري  ،ثــم خرجــت أريــد زوجــي

بالمدينة  ،وما معي أحد من خلـق هللا  .قالـت  :فقلـت  :أتبلـغ بمـن لقيـت حتـى أقـدم علـى
زوجي  .حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بنـي عبـد الـدار

 ,فقال لي  :إلى أين يا بنت أبي أمية ؟ قالـت  :فقلـت  :أريـد زوجـي بالمدينـة  .قـال  :أو

معك أحد ؟ قالت  :فقلت ّ :ل وهللا إّل هللا وبني هـذا  .قـال  :وهللا مالـك مـن متـرك فأخـذ
بخطام البعير  .فانطلق معي يهوي بـي  ،فـ هللا ماصـحبت رجـَل مـن العـرب قـط أرى أنـه

كــان أكــرم منــه  ،كــان إذا بلــغ المنــزل أنــال بــي  ،ثــم اســتأخر عنــي  ،حتــى إذا نزلــت عنــه
استأخر ببعيري فحط عنه  ،ثم قيده في الشجرة  ،ثـم تنحـى إلـى الشـجرة فاضـطجع تحتهـا

 ،ف ـإذا دنــا الــرواح قــام إلــى بعيــري فقدمــه فرحلــه  ،ثــم اســتأخر عنــي فقــال  :اركبــي  ،فــإذا
ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه  ،فقاد بي حتى ينزل بي  ،فلم يزل يصنع

ذلــك بــي حتــى أقــدمني المدينــة  ،فلمــا نظــر إلــى قريــة بنــي عمــرو بــن عــوف بقبــاء قــال :
زوجك في هذه القرية  -وكان أبوسلمة بها نازّل  -فادخليهـا علـى بركـة هللا  ،ثـم انصـرف

راجعــا إلــى مكــة  .قــال فكانــت تقــول  :وهللا مــا أعلــم أهــل بيــت فــي اإلســَلم أصــابهم مــا

أصاب آل أبي سلمة  .وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة ).

وقد سقت الخبر بطوله لما فيه من دّللة علـى الصـعوبات التـي واجههـا المهـاجرون وهـي

تشــير إلــى أصــر العصــبية فــي اتخــاذ العشــائر القرشــية مواقفهــا مــن اْلحــداث  ،فقــد انحــاز
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قــوم أبــي ســلمة إليــه رغــم مخــالفتهم لــه فــي العقيــدة  ،ثــم إن الخبــر يكشــف عــن صــورة مــن
صــور المــروءة التــي عرفهــا المجتمــع القرشــي قبــل اإلســَلم تتمثــل فــي موقــف عثمــان بــن

طلحــة وتطوعــه فــي مصـاحبة المـرأة وإحســان معاملتهــا ممــا يــدل علــى ســَلمة الفطـرة التــي
قادته أخي ار إلى اإلسَلم بعد صلح الحديبية  ،ولعل إضاءة قلبه بدأت منذ تلك الرحلة مـع

المرأة المسلمة .

وثمة صورة تاريخية لحدث آخر هو هجرة عمر بن الخطاب كمـا حـدث بهـا بنفسـه قـال :

( اتعــدت  -لمــا أردنــا الهج ـرة إلــى المدينــة  -أنــا و عيــاق بــن أبــي ربيعــة  ،و هشــام بــن

العــاص بــن وائــل الســهمي التناضــب  -موضــع  -مــن أضــاءة بنــي غفــار فــوق ســرف ،

وقلنــا أينــا ّل يصــبح عنــدها فقــد حــبس  ،فلــيمض صــاحباه .قــال  :فأصــبحت أنــا و عيــاق
بن أبي ربيعة التناضب  ،وحبس عنها هشام  ،وفتن فافتتن .

فلما قدمنا المدينة نزلنـا فـي بنـي عمـرو بـن عـوف بقبـاء  ،وخـرج أبـو جهـل بـن هشـام  ،و
الحارث بن هشام إلى عياق ابن أبي ربيعة  -وكان ابن عمهما وأخاهما ْلمهما  -حتـى

قــدما علينــا المدينــة  -ورســول هللا  بمكــة  -فكلمــاه وقــاّل  :إن أمــك قــد نــذرت أّل يمــس

أرســها مشــط حتــى ت ـراك  ،فــرق لهــا  .فقلــت لــه  :يــا عيــاق إنــه وهللا إن يريــدك القــوم إّل

ليفتنوك عن دينك فاحذرهم .فقال  :أبر قسم أمي  ،ولي هناك مال فآخذه .

فقلت  :وهللا إنك لتعلم أني لمن أكثـر قـريش مـاّل  ,فلـك نصـف مـالي وّل تـذهب معهمـا .

فأبى علي إّل أن يخرج معهما  .فلما أبـى إّل ذلـك قلـت  :أمـا إذ قـد فعلـت مـا فعلـت فخـذ
ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول  ،فالزم ظهرها  ،فإن اربـك مـن القـوم ريـب فـانج عليهـا ،
فخرج عليها معهما  .حتى إذا كانوا بـبعض الطريـق قـال لـه أبـو جهـل  :وهللا يـا أخـي لقـد

اســتغلظت بعيــري هــذا  ,أفــَل تعقبنــي علــى ناقتــك هــذه ؟ قــال  :بلــى  .قــال  :فأنــال وأنــال

ليتحول عليها  ،فلما استووا باْلرض عدوا عليه فأوثقـاه وربطـاه  ،ثـم دخـَل بـه مكـة وفتنـاه

فافتتن .قال  :فكنا نقول  :مـا هللا بقابـل ممـن افتـتن صـرفا وّل عـدّل وّل توبـة ؛ قـوم عرفـوا
هللا ثم رجعوا إلى الكفر لبَلء أصابهم .
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قــال  :وكــانوا يقولــون ذلــك ْلنفســهم فلمــا قــدم رســول هللا  المدينــة أنــزل هللا تعــالى فــيهم
وفي قولنا وقولهم ْلنفسهم { قل يا عبادي الذين أسرفوا علـى أنفسـهم ّل تقنطـوا مـن رحمـة

هللا إن هللا يغفــر الــذنوب جميعــا إنــه هــو الغفــور الــرحيم  ،وأنيبـوا إلــى ربكــم وأســلموا لــه مــن

قبل أن يأتيكم العذاب ثم ّل تنصرون  .واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم مـن قبـل أن
يأتيكم العذاب بغتة وأنتم ّل تشعرون } ( الزمر . )55-53

قال عمر بن الخطاب  :فكتبتها بيدي في صحيفة  ،وبعثت بها إلى هشام بن العاص .

قال فقال هشام  :فلما أتتني جعلت أقر ها بـذي طـوى أصـعد بهـا فيـه وأصـوب وّل أفهمهـا

 .حتى قلت  :اللهم فهمنيها  .قال  :فألقى هللا تعالى في قلبـي أنهـا إنمـا أنزلـت فينـا وفيمـا

كنا نقول ْلنفسنا ويقال فينا  .قال  :فرجعت إلى بعيـري فجلسـت عليـه فلحقـت برسـول هللا
.

وأما ما روي من إعَلن عمر لهجرته وتهديده من يلحق به بثكل أمه فلم يصح .

وهك ــذا وص ــلت طَلئ ــع الهجـ ـرة إل ــى المدين ــة المن ــورة  ،ووج ــدوا اْلم ــن واْلم ــان  ،واْلخ ــوة
الصادقة من اْلنصار ،وأقاموا شعائر دينهم  ،هللف الحمد والمنة.
ــــــــــــ
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معجزات على طريق الهجرة
(الشبكة اإلسَلمية) أ.د /أكرم ضياء العمري

بعــث هللا رس ــوله  باله ــدي ودي ــن الح ــق ،ووع ــده بالنص ــر والتأيي ــد ،وك ــان تأيي ــده تع ــالى
لرســوله بــأمور كثيـرة منهــا المعجـزات والتــي هــي خـوارق العــادات ،فقــد وقعــت لــه معجـزات
كثيرة  ،ومنها ما كان على طريق الهجرة  ،وهو ما سنقف عليه في هذه الكلمات.

وقعت معجزة للنبي  في طريق الهجـرة  ,ولنقـ أر مـا سـجله الصـديق رضـي هللا عنـه عـن

بداية الرحلة قال( :أسرينا ليلتنـا كلهـا حتـى قـام قـائم الظهيـرة  ,وخـَل الطريـق فـَل يمـر فيـه
أحد  ,حتى رفعت لنـا صـخرة طويلـة لهـا ظـل  ,لـم تـأت عليـه الشـمس بعـد  ,فنزلنـا عنـدها

فأتيــت الصــخرة فســويت بيــدي مكانــا ينــام فيــه النبــي  -  -فــي ظلهــا ثــم بســطت عليــه
فــروة  .ثــم قلــت  :نــم يــا رســول هللا وأنــا أنفــض لــك مــا حولــك  ,فنــام)  .ثــم حكــى أبــو بكــر

خبر مرور راع بهما  ,فطلب منه لبنا  ,وصـادف اسـتيقاظ الرسـول  فشـرب ثـم قـال ( :
ألــم يــأن للرحيــل ) قلــت  :بلــى  .قــال  :فارتحلنــا بعــدما ازلــت الشــمس  ,وأتبعنــا س ـراقة بــن

مالك ونحن في جلد من اْلرض .

معجزة في خيمة أم معبد :

وقــد اشــتهر فــي كتــب الســيرة والحــديث خبــر نــزول الرســول  وأصــحابه بخيمــة أم معبــد
بقديد طالبين القرى  ,فاعتـذرت لهـم لعـدم وجـود طعـام عنـدها إّل شـاة هزيلـة ّل تـدر لبنـا ,

فأخذ الشاة فمسـح ضـرعها بيـده  ,ودعـا هللا  ,وحلـب فـي إنـاء حتـى علـت الرغـوة  ,وشـرب

الجمي ــع  ,ولك ــن ه ــذه الرواي ــة طرقه ــا م ــا ب ــين ضـ ـعيفة وواهي ــة  .إّل طريق ــا واح ــدة يرويه ــا

الص ــحابي ق ــيس ب ــن النعم ــان الس ــكوني ونص ــها (لم ــا انطل ــق رس ــول هللا  و أب ــو بك ــر

يسـتخفيان نـزّل بـأبي معبـد فقـال  :وهللا مالنـا شــاة  ,وإن شـاءنا لحوامـل فمـا بقـي لنـا لــبن .

فقــال رســول هللا  : أحســبه  -فمــا تلــك الشــاة ؟ فــأتى بهــا  .فــدعا رســول هللا  بالبركــة
عليها  ,ثـم حلـب عسـا فسـقاه  ,ثـم شـربوا  ,فقـال  :أنـت الـذي يـزعم قـريش أنـك صـابيء ؟

قال  :إنهم ليقولون  .قال  :أشهد أن ما جئت به حق  .ثم قال  :أتبعك  .قـال ّ :ل حتـى
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تسمع أنا قد ظهرنا  .فاتبعه بعد)  .وهذا الخبر فيه معجزة حسية للرسول  شاهدها أبو

معبد فأسلم .

قصة سراقة بن معبد :

ولنــدع روايــة س ـراقة بــن مالــك تكمــل الخبــر التــاريخي ففيهــا تفاصــيل تكشــف عــن المعج ـزة
النبوية  .قال سراقة  " :لما خرج رسول هللا  من مكة مهاج ار إلى المدينة جعلت قـريش

فيه مائـة ناقـة لمـن رده علـيهم  .قـال  :فبينـا أنـا جـالس فـي نـادي قـومي إذ أقبـل رجـل منـا

حتــى وقــف علينــا فقــال  :وهللا لقــد أريــت ركبــة ثَلثــة مــروا علــي آنفــا إنــي ْل ارهــم محمــدا
وأصــحابه  .قــال  :فأومــأت إليــه بعينــي أن اســكت  .ثــم قلــت  :إنمــا هــم بنــو فــَلن يبتغــون

ضالة لهم  ,قال  :لعله  ,ثم سكت ".

ثم ذكر سراقة خروجه في أثرهم  ,وأن فرسه سـاخت بـه حتـى طلـب الـدعاء لـه مـن رسـول

هللا  قال  :فقال رسول هللا ْ لبـي بكـر  ( :قـل لـه ومـا تبتغـي منـا ) ؟ فقـال لـي ذلـك
أبو بكر  .قال قلت :تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك  .قال  :اكتب لـه يـا أبـا بكـر ،

فكتــب لــي كتابــا فــي عظــم أو فــي رقعــة أو فــي خزفــة  ,ثــم ألقــاه إلــي  ,فأخذتــه فجعلتــه فــي
كنانتي  ,ثم رجعت فسكت  ,فلم أذكـر شـيئا ممـا كـان))  .ثـم حكـى خبـر لقائـه برسـول هللا

 بعد فتح مكة وإسَلمه .

وقد ذكر سراقة في رواية صحيحة أنه اقترب مـن اّلثنـين حتـى سـمع قـراءة رسـول هللا 

وهو ّل يلتفت  ,و أبو بكر يكثر اّللتفات  ,كما ذكر أنه عـرض عليهمـا الـزاد والمتـاع فلـم

يأخذا منه شيئا  ,وأن وصيته كانت  :اخف عنا .

وتــذكر روايــة صــحيحة أنــه صــار آخــر النهــار مســلمة للنبــي  بعــد أن كــان جاهــدا عليــه

أولــه  .وأن الرســول  هــو الــذي دعــا عليــه فصــرعه الفــرس  .وقــد احتــاط اّلثنــان فــي
الكَلم مع الناس الذين يقابلونهم في الطريق  ,فـإذا سـئل أبـو بكـر عـن رسـول هللا  قـال

 :هذا الرجل يهديني السبيل  ,فيحسب الحاسب إنه إنما يعني الطريق  ,وإنما يعني سـبيل

الخير  .وقد صح أن الدليل أخذ بهم طريق السواحل.
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وبالجملة :فإن المعجـزات جنـد مـن جنـود هللا تعـالى أيـد بهـا رسـوله صـلى هللا عليـه وسـلم،

وأكرمه بها  ،وكان لها اْلثر الفاعل في إرساء دعائم دعوته المباركة  ،وهللا الموفق .
ــــــــــــ
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الهجرة النبوية إلى المدينة
(الشبكة اإلسَلمية)

بينما ينظر البعض إلى الهجرة كذكريات عطرة تتجدد كل عـام  ،يـرى الحكمـاء وأصـحاب

العقول الراجحة في هذا الحدث نص ار ُيضـاف إلـى رصـيد الجماعـة المؤمنـة  ،وهروبـا مـن
حياة الظلم واّلستعباد  ،إلى الحياة الحرة الكريمة  ،وبداية مرحلـة جديـدة مـن الصـراع بـين
اإلسَلم والكفر  ،والحق والباطل  ،حتى صار تاريخا للمسلمين يؤرخون به أحداثهم .

وللوقــوف علــى أهميــة الحــدث  ،واستشــعار أبعــاده  ،يجــدر بنــا أن نعـود إلــى الــوراء بضــعة
عشر قرنا من الزمان  ،وتحديـدا فـي العـام الثالـث عشـر مـن البعثـة  ،حـين نجحـت جمـوع
المــؤمنين فــي الخــروج مــن مكــة  ،واســتطاعت أن تتغلــب علــى المصــاعب والعقبــات التــي
زرعته ــا قـ ـريش للحيلول ــة دون وص ــولهم إل ــى أرض يث ــرب  ،ليج ــدوا إخـ ـوانهم اْلنص ــار ق ــد

اســتقبلوهم ببشاشــة وجــه ورحابــة صــدر  ،وفتح ـوا لهــم قلــوبهم قبــل بيــوتهم  ،ممــا كــان لــه
أعظ ــم اْلث ــر ف ــي نفوس ــهم  ،ول ــم يب ــق ف ــي مك ــة س ــوى نف ــر قلي ــل م ــن الم ــؤمنين م ــا ب ــين

مستضعف ومفتون ومأسور .

وهنــا أحســت ق ـريش بالمخــاطر التــي تنتظــرهم  ،وأدركــت أنهــا لــن تســتطيع تــدارك الموقــف

وإعادة اْلمور إلى نصابها إّل بالوقوف بأي وسيلة دون إتمام هجرة النبي .-  -

ونتيجة لذلك  ،كانت المؤامرات تدور في الخفاء للقضـاء علـى النبـي  ، -  -ففـي يـوم
المثلــى
الخمــيس مــن شــهر صــفر اجتمــع المشــركون فــي دار النــدوة وتشــاوروا فــي الطريقــة ُ

لتحقيق مقصودهم  ،فمن قائل بضرورِة قتله عليه الصَلة والسـَلم والـتخلص منـه  ،وآخـر
بحبسه وإحكام وثاقه  ،وثالث بنفيه وطرده  ،حتى اتفقت اآلراء على قتلـه  ،ولكـن بطريقـة

ت ْعجز بنو هاشم معهـا عـن أخـذ الثـأر  ،وذلـك بـأن تختـار قـريش صـفوة فتيانهـا مـن جميـع
القبائل فيقوموا على النبي  -  -قومـة رجـل واحـد ويقتلـوه  ،ليتفـرق دمـه بـين القبائـل ،
وفــي هــذه الحالــة لــن تســتطيع بنــو هاشــم أن تقاتــل ســائر النــاس  ،ولــن يبقــى أمامهــا ســوى

خيار واحـد هـو قبـول الديـة  ،وصـدق هللا عزوجـل إذ يقـول  { :وإذ يمكـر بـك الـذين كفـروا
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ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر هللا وهللا خير الماكرين } ( اْلنفال 30 :

).

ولــم تكــن ق ـريش لــتعلم أن هللا ســبحانه وتعــالى أذن لنبيــه بــالهجرة إلــى المدينــة  ،فبينمــا هــم
يبرمــون خطــتهم ويحيكــون م ـؤامرتهم كــان النبــي  -  -قــد اســتعد للســفر  ،وانطلــق إلــى
بيــت أبــي بكــر رضــي هللا عنــه فــي وقــت الظهيـرة متخفيــا علــى غيــر عادتــه  ،ليخبـره بــأمر

الخروج

وخشي أبـو بكـر رضـي هللا عنـه أن ُيحـرم شـرف هـذه الرحلـة المباركـة  ،فاسـتأذن النبـي -
 - في صحبته فأذن له  ،فبكى رضي هللا عنه من شدة الفـرح ،وكـان قـد جهـز راحلتـين
اســتعدادا للهج ـرة  ،فلمــا أعلمــه النبــي -  -بقــرب الرحيــل قــام مــن فــوره واســتأجر رجــَل
مشركا من بني الديل ُيقـال لـه عبـد هللا بـن أُريقـط  ،ودفـع إليـه الـراحلتين ليرعاهمـا  ،واتفقـا
على اللقاء في غار ثور بعد ثَلث ليال  ،في حين قامت عائشة وأختها أسماء رضي هللا
عنهما بتجهيز المتاع والمؤن  ،ووضـعا السـفرة فـي وعـاء  ،وشـقت أسـماء نطاقهـا نصـفين

السفرة بنصفه وقربة الماء بالنصف اآلخر  ،فسميت من يومها بذات النطاقين .
لتربط ُ
وتسـارعت اْلحـداث  ،وحانـت اللحظـة المرتقبــة  ،وانطلـق النبـي -  -متخفيـا إلـى بيــت
أبي بكر رضي هللا عنه  ،وكان الميعاد بينهما ليَل  ،فخرجا من فتحة خلفية في البيـت ،
وفي الوقت ذاته أمر النبي  -  -علي بن أبي طالب رضي هللا عنـه بـأن يتخلـف عـن

السفر ليؤدي عنه ودائع الناس وأماناتهم  ،وأن يلبس بردته ويبيت في ف ارشـه تلـك الليلـة ؛

من أجل إيهام قريش .

ونجح النبي  -  -وصاحبه في الفـرار مـن بـين أيـديهم  ،ولـم يكشـتفوا اْلمـر إّل عنـدما

فجـن
أصبح الصباح وخـرج علـيهم علـي رضـي هللا عنـه وهـو ّلبـس بـردة النبـي ُ ،-  -

جنــونهم  ،وأحــاطوا بــه يســألونه عــن النبــي  -  -وهــو يتظــاهر بالدهشــة وعــدم معرفتــه
بمكانــه  ،وانطلقــت ق ـريش مســرعة إلــى بيــت أبــي بكــر الصــديق رضــي هللا عنــه ْ ،لنهــم

يعلمــون أنــه صــاحبه ورفيــق دربــه  ،وّلبــد أن يصــلوا مــن خَللــه إلــى معلومــة تقــودهم إلــى
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وجهته  ،إّل أنهم فوجئوا برحيله هو اآلخر  ،فساءلوا أسماء عن والـدها  ،فأبـدت جهلهـا ،

فغضب أبو جهل لعنه هللا ولطمها لطمة أسقطت الحلي من أذنها .

وبدأت محاوّلت المطاردة للنبي  ،-  -فقاموا بمراقبة جميع منافـذ مكـة مراقبـة دقيقـة ،

وأعلنوا بين أفراد القبائل جائزة ثمينة لمن يأتي بـه حيـا أو ميتـا  ،وأرسـلوا كـل مـن لـه خبـرة

بتتبع اآلثار  ،وانطلقت جموعهم شماّل علهم يقفوا له على أثر .

وخالف النبـي  -  -بذكائـه وحنكتـه كـل توقعـاتهم  ،فلـم يتجـه صـوب المدينـة مباشـرة ،

بل ذهب إلى جهة الجنوب حتـى بلـغ جـبَل وعـ ار ُيقـال لـه " جبـل ثـور "  ،يوجـد فـي أعـَله
غار يصعب الوصول إليه  ،ويمكنهم المكوث فيه إلى أن يهدأ الطلب .
وقـادت الجهــود قريشـا إلــى غـار ثــور  ،وصـعدوا إلــى بـاب الغــار  ،وبـات الخطــر وشــيكا ،

وبلغــت أص ـواتهم ســمع أبــي بكــر فقــال رضــي هللا عنــه  " :يــا رســول هللا  ،لــو أن أحــدهم
نظر إلى قدميـه ْلبصـرنا "  ،فأجابـه الرسـول  -  -إجابـة الواثـق المطمـئن بموعـود هللا

 ( :ي ــا أب ــا بك ــر  ،م ــا ظن ــك ب ــاثنين هللا ثالثهم ــا ؟ )  ،وص ــدق ظن ــه برب ــه  ،ف ــإن قريش ــا

استبعدت وجود النبي  -  -في هذا المكان  ،و انصرفت تجر أذيال الخيبة .

وأقــام النبــي -  -فــي الغــار ثــَلث ليــال  ،وكــان عبــدهللا بــن أبــي بكــر رضــي هللا عنهمــا
يأتي كل يوم ليبلغهما أخبار قريش  ،و عامر بـن فهيـرة يـأتي باْلغنـام ليشـربا مـن لبنهـا ،
ويخفــي آثــار عبــدهللا بــن أبــي بكــر  ،حتــى جــاء عبــدهللا بــن أريقــط فــي الموعــد المنتظــر ،

ومعه رواحل السفر .

وفي ليلة اإلثنين من شهر ربيع اْلول انطلق الركـب إلـى المدينـة متخـذا طريـق السـاحل ،
وظلوا يسيرون طيلة يومهم  ،و أبو بكر رضي هللا عنه يمشي مرة أمـام النبـي ، -  -

ومرة خلفه  ،ومرة عـن يمينـه  ،ومـرة عـن يسـاره  ،خوفـا عليـه مـن قـريش  ،حتـى توسـطت

الشمس كبد السماء  ،فنزلوا عند صخرة عظيمة واسـتظلوا بظلهـا  ،وبسـط أبـو بكـر رضـي

هللا عنــه المكــان للنبــي  -  -وســواه بيــده لينــام  ،وبينمــا هــم كــذلك إذ أقبــل غــَلم يســوق
غنمــه قاصــدا تلــك الصــخرة  ،فلمــا اقتــرب قــال لــه أبــوبكر رضــي هللا عنــه  :لمــن أنــت يــا
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غَلم ؟  ،فقال  :لرجل من أهل مكة  ،فقال له  :أفي غنمك لبن ؟  ،فقال  :نعم  ،فحلب

للنبي -  -في إناء  ،فشرب منه حتى ارتوى .

وفــي هــذه اْلثنــاء اســتطاع أحــد المشــركين أن يلمــح النبــي  -  -مــن بعيــد  ،فــانطلق
مســرعا إلــى س ـراقة بــن مالــك وقــال لــه  :يــا س ـراقة  ،إنــي قــد أريــت أناســا بالســاحل  ،وإنــي

ْلظــنهم محمــدا وأصــحابه  ،فعــرف سـراقة أنهــم ُهــم  ،ولكنــه أ ارد أن ُيقنــع الرجــل بأنــه واهــم
حتى يفوز بالجائزة وحده  ،ولبث سراقة في المجلس ساعة حتى ّل يثير انتبـاه مـن معـه ،
ثــم تســلل مــن بيــنهم وأخــذ فرســه ورمحــه وانطلــق مســرعا  ،فلمــا دنــا مــنهم عثــرت بــه فرســه

حتــى ســقط  ،فتشــاءم مــن ســقوطه  ،وعــاد مـرة أخــرى وامتطــى فرســه وانطلــق  ،فســقط مـرة
ثاني ــة وتع ــاظم ش ــؤمه  ،لك ــن رغبت ــه ف ــي الف ــوز بالج ــائزة أنس ــته هواجس ــه ومخاوف ــه  ،ولم ــا

اقت ــرب م ــن النب ــي  -  -غاص ــت ق ــدما فرس ــه ف ــي اْلرض إل ــى ال ــركبتين  ،وتص ــاعد
الــدخان مــن بينهمــا  ،فعلــم أنهــم محفوظــون بحفــظ هللا  ،فطلــب مــنهم اْلمــان وعاهــدهم أن

يخفي عنهم  ،وكتب له النبي  -  -كتاب أمان ووعـده بسـوار ْي كسـرى  ،وأوفـى سـراقة
بوعده فكان ّل يلقى أحدا يبحث عـن النبـي -  -إّل أمـره بـالرجوع  ،وكـتم خبـرهم حتـى

وصلوا إلى المدينة .

وفي طريقهم إلى المدينة نزل الرسول -  -وصاحبه بخيمة أم معبد  ،فسأّلها إن كان
عندها شيء من طعام ونحوه  ،فاعتذرت بعدم وجود شيء سوى شـاة هزيلـة ّل تـدر اللـبن

 ،فأخــذ النبــي -  -الشــاة فمســح ضــرعها بيــده ودعــا هللا أن يبــارك فيهــا  ،ثــم حلــب فــي
إناء  ،وشرب منه الجميع  ،وكانت هذه المعجزة سببا في إسَلمها هي وزوجها .

وانتهــت هــذه الرحلــة بمــا فيهــا مــن مصــاعب وأحــداث  ،ليصــل النبــي -  -إلــى أرض
المدينة  ،يستقبله فيها أصحابه الذين سبقوه بالهجرة  ،وإخوانه الـذين أعـدوا العـدة لضـيافته

في بلدهم  ،وتلك وقفة أخرى .

ــــــــــــ
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وصول رسول هللا إلى المدينة
(الشبكة اإلسَلمية) أ.د /أكرم ضياء العمري

كان المسلمون في المدينة قد سمعوا بخـروج النبـي  مـن مكـة  ،فكـانوا يغـدون كـل غـداة
إلــى ظــاهر المدينــة ينتظرونــه  ،حتــى إذا اشــتد الحــر علــيهم عــادوا إلــى بيــوتهم  ،حتــى إذا

كان اليوم الذي قدم فيه انتظروه حتى لم يبق ظل يستظلون به فعادوا  ،وقـدم الرسـول 

وقــد دخل ـوا بيــوتهم  ،فبصــر بــه يهــودي فنــاداهم  ،فخرج ـوا فاســتقبلوه  ،وكانــت فــرحتهم بــه

غامرة  ،فقد حملوا أسلحتهم وتقدموا نحو ظاهر الحرة فاستقبلوه .

وقد نزل الرسول  في قباء في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة وأسس مسجد قباء

.

ولمــا عــزم رســول هللا صــلى عليــه وســلم أن يــدخل المدينــة أرســل إلــى زعمــاء بنــي النجــار

فجاءوا متقلدين سيوفهم .

وقد سجلت رواية أن عـدد الـذين اسـتقبلوه خمسـمائة مـن اْلنصـار  ،فأحـاطوا بالرسـول 

و بــأبي بكــر وهمــا راكبــان  ،ومضــى الموكــب داخــل المدينــة  ( ،وقيــل فــي المدينــة  :جــاء

نب ــي هللا  . ) وق ــد ص ــعد الرج ــال والنس ــاء ف ــوق البي ــوت  ،وتف ــرق الغلم ــان ف ــي الط ــرق
ينادون  :يا محمد يا رسول هللا  ,يا رسول هللا .

قــال الصــحابي الب ـراء بــن عــازب  -وهــو شــاهد عيــان  " : -مــا أريــت أهــل المدينــة فرح ـوا
بشيء فرحهم برسول هللا " 

أما تلك الروايات التي تفيد استقباله بنشيد ( طلع البدر علينا مـن ثنيـات الـوداع ) فلـم تـرد

بها رواية صحيحة .

وأقبل رسول هللا  يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب اْلنصاري فتسـاءل  :أي بيـوت

أهلنا أقرب ؟ فقال أبو أيوب  :أنا يا نبي هللا  ،هذه داري وهذا بابي  .فنزل في داره .

وقــد ورد فــي كتــب الســيرة أن زعمــاء اْلنصــار تطلعـوا إلــى استضــافة الرســول  ، فكلمــا
مر بأحدهم دعاه للنزول عنـده  ،فكـان يقـول لهـم  :دعـوا الناقـة فإنهـا مـأمورة فبركـت علـى
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باب أبي أيوب  ،وكـان داره طـابقين  ,قـال أبـو أيـوب اْلنصـاري  " :لمـا نـزل علـي رسـول

هللا  في بيتي نزل في السفل وأنا و أم أيوب في العلو  ,فقلت لـه  :يـا نبـي هللا  -بـأبي

أنت وأمي  -إني ْلكره وأعظم أن أكون فوقك  ،وتكـون تحتـي  ،فـاظهر أنـت فـي العلـو ،

وننزل نحن فنكون في السفل  .فقال  :يا أبـا أيـوب  :إن أرفـق بنـا وبمـن يغشـانا أن نكـون
فــي ســفل البيــت  .قــال  :فلقــد انكســر حــب لنــا فيــه مــاء  ,فقمــت أنــا وأم أيــوب بقطيفــة لنــا

مالنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول هللا  منه شيء يؤذيه "

.

وقد أفادت رواية ابن سعد أن مقامه  بدار أبي أيوب سبعة أشهر .

وقــد اقترعــت اْلنصــار علــى ســكنى المهــاجرين  ،وآثــروهم علــى أنفســهم  ,فنــالوا مــن الثنــاء
العظيم الذي خلد ذكرهم على مر الدهور وتتـالي اْلجيـال  ،إذ ذكـر هللا مـأثرتهم فـي قـرآن

يتلوه الناس  { :والذين تبوأوا الدار واإليمان من قـبلهم يحبـون مـن هـاجر إلـيهم وّل يجـدون

فــي صــدورهم حاجــة ممــا أوتـوا ويــؤثرون علــى أنفســهم ولــو كــان بهــم خصاصــة ومــن يــوق
شح نفسه فألئك هم المفلحون} ( الحشر. )9

وقد أثنى رسول هللا  على اْلنصـار ثنـاء عظيمـا فقـال  ( :لـوّل الهجـرة لكنـت امـرءا مـن

اْلنصار) و ( لو سلكت اْلنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي اْلنصار أو شعبهم)

وكان رسول هللا  يصـلي حيـث أدركتـه الصـَلة  ،ثـم أمـر ببنـاء المسـجد فـي أرض كـان

فيها نخل لغَلمين يتيمين من بني النجار .

وقــد اشــتراها رســول هللا  ، وقــام المســلمون بتســويتها وقطــع نخيلهــا وصــفوا الحجــارة فــي

قبلة المسجد  ،وما أعظم سرورهم وهم يعملـون فـي بنائـه ورسـول هللا  يعمـل معهـم وهـم

يرتجزون :

اللهم إنه ّل خير إّل خير اآلخرة فانصر اْلنصار والمهاجرة

وقــد بنــاه أوّل بالجريــد ثــم بنــاه بــاللبن بعــد الهجـرة بــأربع ســنين  ،وقــد واجــه المهــاجرون مــن

مكــة صــعوبة اخــتَلف المنــال  ،فالمدينــة بلــدة زراعيــة  ،تغطــي أ ارضــيها بســاتين النخيــل ،
ونسبة الرطوبة في جوها أعلى من مكة  ،وقد أصيب العديد من المهاجرين بالحمى مـنهم
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أبو بكر و بَلل .

فــأخبرت عائشــة رضــي هللا عنهــا رســول هللا  فقــال  ( :اللهــم حبــب إلينــا المدينــة كحبنــا
مكـ ــة أو أشـ ــد  ،وصـ ــححها  ،وبـ ــارك لنـ ــا فـ ــي صـ ــاعها ومـ ــدها  ،وانقـ ــل حماهـ ــا فاجعلهـ ــا
بالجحفة)  .وقال ( :اللهم امض ْلصحابي هجرتهم  ،وّل تردهم على أعقابهم ) .

لقــد تغلــب المهــاجرون علــى المشــكَلت العديــدة  ،واســتقروا فــي اْلرض الجديــدة مغلبــين

مصالح العقيدة ومتطلبات الدعوة  ،بل صارت الهجرة واجبة على كل مسـلم لنصـرة النبـي

عليــه الصــَلة والســَلم ومواســاته بــالنفس  ،حتــى كــان فــتح مكــة فأوقفــت الهجـرة ْلن ســبب
الهج ـرة ومشــروعيتها نص ـرة الــدين وخــوف الفتنــة مــن الكــافرين  .والحكــم يــدور مــع علتــه ،
ومقتضــاه أن مــن قــدر علــى عبــادة هللا فــي أي موضــع اتفــق لــم تجــب عليــه الهجـرة منــه ،
وإّل وجبت  .ومن ثم قال الماوردي  :إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بَلد الكفر ،

فقــد صــارت البلــد بــه دار إســَلم  ،فاإلقامــة فيهــا أفضــل مــن الرحلــة منهــا لمــا يترجــى مــن

دخول غيره في اإلسَلم .

وعندما دون التـاريخ فـي خَلفـة عمـر بـن الخطـاب رضـي هللا عنـه اتخـذت مناسـبة الهجـرة

بداية التاريخ اإلسَلمي  ،لكـنهم أخـروا ذلـك مـن ربيـع اْلول الـى المحـرم ْلن ابتـداء العـزم
على الهجرة كان في المحـرم  ،إذ بيعـة العقبـة الثانيـة وقعـت فـي أثنـاء ذي الحجـة  ،وهـي

مقدمــة الهج ـرة  .فكــان أول هــَلل اســتهل بعــد البيعــة والعــزم علــى الهج ـرة هــَلل المحــرم ،

فناسب أن يجعل مبتدأ التاريخ اإلسَلمي .وهللا الموفق والهادي الى سواء السبيل.
ــــــــــــ
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دروس من الهجرة
ور أ ْنُف ِسـنا ،مـن يه ِـد ّللا فـَل م ِ
الح ْم ُد ِهللِ ن ْست ِع ُين ُه ون ْست ْغ ِف ُرهُ ون ُعوُذ ِب ِه ِم ْن ُش ُـر ِ
ضـل ل ُـه ،وم ْـن
ْ ْ ُ
ُ
يضـِـلل فــَل هـ ِ
أشـه ُد أن ُمحمــدا ع ْبـ ُـدهُ ورُســوُل ُه ?يــا أيهــا
أن ّل ِإلــه ِإّل ّللاُ ،و ْ
ـادي لـ ُـه ،و ْ
أشــه ُد ْ
ُْ ْ
الناس اتُقوا رب ُكم الذي خلق ُكم ِم ْن نْفس و ِ
احدة وخلق ِم ْنها زْوجهـا ،وبـث ِم ْن ُهمـا ِرجـاّل كِثيـ ار
ُ
ْ
ُ
ِ
اْلرحــام إن ّللا كــان علـ ْـي ُك ْم رِقيبــا?[ النســاء? .]1:يــا
وِنســاء ،واتُقـوا ّللا الــذي تســاءُلون ِبــه و ْ
أيهــا الــذين آمنـوا اتُقـوا ّللا حــق تُ ِ
قاتـ ِـه وّل ت ُمــوتُن ِإّل وأ ْنــتُ ْم ُم ْسـِـل ُمون? [آل عمـران? .]102:
ُ
يــا أيهــا الــذين آمن ـوا اتُق ـوا ّللا وُقوُل ـوا قــوّل سـ ِـديدا ي ِ
أعمــال ُك ْم ،وي ْغ ِفـ ْـر ل ُكـ ْـم ُذُنــوب ُك ْم،
صــل ْح ل ُكـ ْـم ْ
ْ
ُْ
وم ْن ُي ِط ِع ّللا ورُسول ُه فق ْد فاز ف ْو از ع ِظيما? [اْلحزاب.]71:
أيها المؤمنون فـي توديـع عـام واسـتقبال عـام تتـزاحم الـذكريات والعبـر ،وتتجلـى فـي الـنفس

اللوامة الحقائق والصور ،حين تنظر إلى الماضي وتستشرف المستقبل.

أيه ــا النـ ــاس :اتق ـ ـوا هللا تع ــالى وانظـ ــروا وتـ ــدبروا فـ ــي ه ــذه اْليـ ــام واللي ــالي ،فإنهـ ــا م ارحـ ــل

تقطعونهــا إل ــى ال ــدار اآلخـ ـرة ،وك ــل يــوم يم ــر بك ــم ،فإنــه يبعــدكم مــن الــدنيا ويقـ ـربكم م ــن

اآلخـرة ،فطــوبى لعبــد اغتــنم فرصــة العمــر الــذي يقربــه مــن ربــه وخالقــه فــي فعــل الطاعــات
والقربات واجتناب المعاصي واآلثام.

طوبى لعبد اتعظ بما في اْليام والليـالي مـن تقلبـات اْلمـور واْلحـوال ،طـوبى لعبـد اسـتدل

بتقلبها على أيام هلل فيها من الحكم البالغة واْلسرار واستدل بتلك اْلحداث واْلحـوال علـى
ِ
ـب ّللاُ اللْيـ ـ ــل والنهـ ـ ــار ِإن ِفـ ـ ــي ذِلـ ـ ــك ل ِع ْبـ ـ ــرة ِْل ُْوِلـ ـ ــي
محـ ـ ــدثها ومقلبهـ ـ ــا ومص ـ ـ ـرفها ? ُيقلـ ـ ـ ُ
ْاْل ْبص ِار?[النور.]44:
أيهــا المســلمون :ألــم تــروا إلــى هــذه الشــمس كيــف تطلــع كــل يــوم مــن مش ـرقها وتغيــب فــي

مغربها .وفي ذلك أعظم العظمة واّلعتبار ،فـإن طلوعهـا ثـم غيابهـا إيـذان بـأن هـذه الـدنيا

ليســت دار قـرار  ،وإنمــا هــي ظهــور ثــم اختفــاء وزوال  ،ألــم تــروا إلــى الشــهور كيــف تهــل
علينا يبدوا فيها الهَلل صغي ار ثـم ينمـوا رويـدا رويـدا ،حتـى إذا تكامـل نمـوه ،أخـذ بـالنقص
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واّلضمحَلل  ،وهكذا عمر اإلنسان سواء  ،فاعتبروا يا أولـي اْلبصـار :إذا تـم شـيء بـدا

نقصه  ..ترقب زواّل إذا قيل تم .

ألم تروا إلى هذه السنين واْلعوام كيف تنتهي وتتجدد فـإذا دخـل عـام جديـد نظـر اإلنسـان

إلى آخره نظر البعيد ،ثـم تمـر بـه اْليـام سـراعا فينصـرم العـام كلمـح البصـر ،فـإذا هـو فـي

آخــر العــام ،وهكــذا عمــر اإلنســان يتطلــع إلــى آخـره تطلــع البعيــد وينظــر إلــى المــوت نظــر
الشاك المريب يؤمل اإلنسان بطول العمر ،ويتسلى باْلماني ،فإذا بحبل اْلمل قد انصـرم
ـاءت سـ ْـكرةُ اْلمـ ْـو ِت ِبــاْلح ِق
وإذا بــالموت قــد هجــم عليــه ونــزل وتحقــق مــا أخبــر هللا بــه ? وجـ ْ
ذِلك ما ُكنت ِم ْن ُه ت ِح ُيد?[ق.]19:
أيها المسلمون لقد ودعنا عاما مضى وارتحل عنا بما فيه واستقبلنا عاما جديـدا فليحاسـب

كل منا نفسه ماذا قدم في العام الماضي؟ وبماذا سيستقبل العام الجديد؟ لنتـدارك مـا فـات
مــن الزلــل والتقصــير بالتوبــة واّلســتغفار ولنعــزم فــي بقيــة أعمارنــا علــى اإليمــان الصــادق

والعم ــل الص ــالح واإلنابــة إل ــى هللا فإننــا ف ــي زم ــن اإلمكــان ،وقــد أوصــى النب ــي  رج ــَل

بقولــه" :اغتــنم خمســا قبــل خم ـس :شــبابك قبــل هرمــك ،وصــحتك قبــل ســقمك ،وغنــاك قبــل
فقرك ،وفراغك قبل شغلك ،وحياتك قبل موتك"()

أيه ــا المؤمن ــون يحتف ــل بع ــض الن ــاس ف ــي بداي ــة الع ــام الهج ــري الجدي ــد ويقيم ــون الخط ــب

والمناســبات واكتفـوا مــن ســيرة النبــي  بــالخفيف مــن المظــاهر والرســوم وّل شــك أن ســيرة
نبينا محمد  بكل مـا فيهـا مـن مواقـف ووقـائع جـديرة بكـل تـدبر وتأمـل يزيـد فـي اإليمـان

ويزكي الخلق ويقوم السلوك.

إن الح ــب الص ــادق للرس ــول الحبي ــب محم ــد  يس ــتدعي عزم ــا ص ــادقا ف ــي اّلستمس ــاك
باْلصول والحقائق التي جاء بهـا مـن عنـد هللا والعـض عليهـا بالنواجـذ .إن الحـب رخيصـا

حــين يكــون زعمــا وكَلم ـا ولكنــه غــال حــين يكــون عمــَل وجهــادا وإقــداما ? ُقـ ْـل ِإن ُكنــتُ ْم
تُ ِحبون ّللا فاتِب ُعوِني ُي ْحِب ْب ُك ُم ّللاُ وي ْغ ِف ْر ل ُك ْم ُذُنوب ُك ْم وّللاُ غُفور رِحيم ?[آل عمران.] 31:

أيهــا المؤمنــون إن هج ـرة نبينــا محمــد صــلى هللا عليــه وآلــه وســلم معلــم بــارز فــي ســيرته

المباركة المليئة بالعظات والدروس والعبر.
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وإن مــن الــدروس العظيمــة التــي ينبغــي أن يعيهــا المســلمون وهــم يمــرون بــأخطر هجمــة
يهوديــة صــليبية حيــث يجنــدون العــالم كلــه ّلستئصــال اإلســَلم والقضــاء علــى المســلمين

ومطاردتهم فـي كـل أرض .هـذا الـدرس هـو أن هـذا الـدين الـذي أكرمنـا هللا بـه ورضـيه لنـا

دينــا هــو الســياج الحــامي لكــل حــق فــي اْلنفــس واْلم ـوال واْلرض والحريــة والك ارمــة ،إذا

حفظ الدين حفظـت الـنفس وحفـظ المـال والثـروات  ،بصـدق العقيـدة تحفـظ اْلرض ويحفـظ

اْلهل.

أيها المؤمنون :تهجر اْلوطان ويضحى بالنفوس والمهج والثروات مـن أجـل الحفـاظ علـى

اإليم ــان ب ــاهلل ورس ــوله .إن درس الهجـ ـرة ليؤك ــد لن ــا بك ــل وض ــوح وج ــَلء أن التفـ ـريط ف ــي

العقيــدة مآلــه هــَلك النفــوس وخ ـراب الــديار .إذا فقــد الــدين فلــن يغنــي مــن بعــده وطــن ،وّل
مال ،وّل أرض .وإن من سـنن هللا الثابتـة أن القـوى المعنويـة هـي الحافظـة للقـوى الماديـة.

العقيدة واْلخَلق والتربية القويمة هـي الوسـائل الصـحيحة للحصـول علـى المكاسـب العليـا
والحفاظ عليها .إن الهجرة في غايتها فرار بالدين وتلمس لطرق النصر وأمل في حصـول

الفرج وسعي إليه .إن ترك الديار واْلوطان وهجرها والخروج منها فيه مشقة على الـنفس،

إن ترك الدور واإلخراج

منهـا قريبـة مـن القتـل كمـا قـال تعـالى ? :ول ْـو أنـا كت ْبنـا عل ْـي ِه ْم أ ِن
ِمن ِدي ِارُكم ما فعُلوهُ ِإّل قِليل ِم ْن ُه ْم?[النساء.]66 :

اخ ُر ُجوْا
ا ْقُتُلوْا أ ُنفس ُك ْم أ ِو ْ
ولكن هللا تعالى وعد المجاهدين في ذاته والمهاجرين في سبيله بالنصر والظفـر فـي الـدنيا
ـاجر ِفـي سـِب ِ
ِ
يل ّللاِ ي ِج ْـد ِفـي اْل ْر ِ
ض
والفوز والفَلح في اآلخرة كمـا قـال تعـالى ? :ومـن ُيه ْ
مراغما كِثي ار وسعة ومن ي ْخرْج ِمن ب ْيِت ِه مه ِ
اج ار ِإلى ّللاِ ورُسـوِل ِه ثُـم ُي ْد ِرْك ُـه اْلم ْـو ُت فق ْـد وقـع
ُ
ُ
ُ
ِ
أ ْج ُرهُ على ّللا وكان ّللاُ غُفو ار رِحيما ?[النساء.]100 :
وقال عن المرتد عن دينه الذين الذي ّل يصمدون أمام المحن والفتنّ ? .ل جرم أن ُه ْم ِفي
اآلخــرِة هــم اْلخ ِ
ِ
اســرون ?[النحــل ]109 :وأثنــى ســبحانه وتعــالى علــى الثــابتين علــى ديــنهم
ُُ
والقابضــين عليــه علــى الــرغم مــن كــل أج ـواء الفــتن والمحــن فقــال ? :ثُــم ِإن ربــك ِللـ ِـذين
ه ـ ـ ــاج ُروْا ِم ـ ـ ــن ب ْع ـ ـ ـ ِـد م ـ ـ ــا ُفِتُنـ ـ ـ ـوْا ثُ ـ ـ ــم جاه ـ ـ ـ ُـدوْا وص ـ ـ ــب ُروْا ِإن رب ـ ـ ــك ِم ـ ـ ــن ب ْع ـ ـ ـ ِـدها لغُف ـ ـ ــور
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رِحيم?[النح ـ ـ ــل ]110:وق ـ ـ ــال ? :وال ـ ـ ـ ِـذين جاه ـ ـ ـ ُـدوا ِفين ـ ـ ــا لن ْه ـ ـ ـ ِـدين ُه ْم ُس ـ ـ ـ ُـبلنا وِإن ّللا لم ـ ـ ــع
اْل ُم ْح ِسِنين?[العنكبوت.] 69:
وإن مــن دروس هــذه الهجـرة المباركــة كــذلك التــي ينبغــي أن يعيهــا المســلمون جيــدا هــو أن

الظلم والطغيان مهما اشتد وتناهى فإنه إلى انتهـاء وانـدحار  ،فـَل يحـل لمسـلم يـؤمن بـاهلل

واليــوم اآلخــر أن يستســلم للباطــل أو أن يــدب اليــأس والقنــوط إلــى نفســه .وإنمــا عليــه أن
يصبر ويصابر وأن يأخذ باْلسباب المتاحة أمامـه معتمـدا فـي ذلـك كلـه علـى ربـه وخالقـه

ّلجئا إليه متوكَل عليه مفوضا اْلمور كلها إليه جل وعَل .فإن من توكل علـى هللا كفـاه،

ومن ّلذ به حماه ،ومن استنصر به نصره ووقاه وإن خذله أهل اْلرض أو كادوا بـه وفـي

هذه المعـاني يقـول هللا عـز وجـل منوهـا بهجـرة نبيـه  وبصـاحبه وخليلـه أبـو بكـرِ ? :إّل
تنص ــروه فق ــد نص ــره ّللا ِإ ْذ أ ْخرج ــه ال ـ ِـذين كف ــروْا ث ـ ِ
ـاني ا ْثن ـ ْـي ِن ِإ ْذ ُهم ــا ِف ــي اْلغ ـ ِ ِ
ـول
ُ ُ ُ ْ
ُ
ُ
ـار إ ْذ يُق ـ ُ
ُ ُ
ِلص ِ
احِب ِه ّل ت ْحـزْن ِإن ّللا معنـا فـأنزل ّللاُ س ِـكينت ُه عل ْي ِـه وأيـدهُ ِب ُجُنـود ل ْـم ترْوهـا وجعـل كِلمـة
ال ِذين كف ُروْا السْفلى وكِلم ُة ّللاِ ِهي اْل ُعْليا وّللاُ ع ِزيز ح ِكيم ?[التوبة.] 40:
أيها الناس  :بادروا باْلعمال الصالحة قبل أن تشغلوا ،فإن فتنـا كقطـع الليـل المظلـم تـدع
الحليم حيرانا ،يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كـاف ار  ،ويمسـي مؤمنـا ويصـبح كـاف ار يبيـع

دينــه بعــرض مــن الــدنيا  ،لقــد رأينــا وهللا فــي زمننــا مــن يبيــع دينــه وعرضــه ووطنــه وبــَلده

لليهود والنصارى بثمن بخس حقير قليل.

فعلى المسلم أن يتقي هللا وأن يصبر ويثبت على دينه حتى يلقى هللا ..واعلموا أن أمـامكم

أيامــا فاضــلة كــان نبــيكم  يخصــها بصــيام ويحــث علــى صــيامها  ،إنهــا عاشــوراء ويــوم
قبلــه أو يــوم بعــده مخالفــة لليهــود ،وفــي هــذا اليــوم اْلغــر العاشــر مــن محــرم أهلــك هللا فيــه
طاغية من أعظم الطواغيت الذين ظهروا على مسرح الحياة إنـه فرعـون وجنـده وأنجـى هللا

بني إسرائيل من العـذاب المهـين الـذي عاشـوه ردحـا مـن الـزمن  ،وفـي القـرآن الكـريم بسـط

لقصــة موســى عليــه الســَلم مــع فرعــون وملئــه ..ثــم كانــت النهايــة التــي تنتظــر كــل جبــار

عنيد يستعلي في اْلرض ويضطهد المستضعفين.
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وحين أراد هللا أن يهلك الطغاة الجبابرة من فرعون وقومه أمر نبيـه موسـى أن يخـرج ببنـي
إسرائيل ليَل كما قال سبحانه ? :وأ ْوح ْينا ِإلى ُموسى أ ْن أ ْس ِر ِب ِعب ِادي ِإن ُكم متب ُعون فأ ْرسـل
اش ـ ِـرين ِإن ه ــؤّلء ل ِش ــرِذمة قِليُل ــون وِإنه ــم لنـ ـا لغ ـ ِ
ِفرع ــون ِف ــي اْلم ــد ِائ ِن ح ِ
ظون وِإن ــا لج ِمي ــع
ـائ ُ
ْ ُْ
ُ
ْ
ُْ
ِ
ـاهم ِمــن جنــات و ُعُيــون وُكُنــوز ومقــام كـ ِـريم كــذِلك وأ ْورْثناهــا بِنــي ِإ ْســرِائيل
حــاذ ُرون فأ ْخر ْجنـ ُ
وهم م ْش ِرِقين فلما تراءى اْلج ْمع ِ
اب ُموسى ِإنا ل ُم ْدرُكون قال كَل ِإن م ِعـي
فأ ْتب ُع ُ
صح ُ
ان قال أ ْ
رِبي سي ْه ِد ِ
اض ِرب ِبعصاك اْلب ْحر فانفلق فكـان ُكـل ِف ْـرق كـالط ْوِد
ين فأ ْوح ْينا ِإلى ُموسى أ ِن ْ
اْلع ِظــي ِم وأ ْزلْفنــا ثــم ْاآلخـ ِـرين وأنج ْينــا ُموســى ومــن معـ ُـه أ ْجم ِعــين ثُــم أ ْغرْقنــا ْاآلخـ ِـرين ِإن ِفــي
ِِ
ِ
ِ
ِ
يم?[الشــعراء ]68-52:إنــه
ذلــك آليــة ومــا كــان أ ْكثـ ُـرُهم مـ ْـؤمنين وِإن ربــك ل ُهــو اْلعزيـ ُـز الرح ُ
يــوم مشــهود صــامه نبــي هللا موســى ومــن معــه شــك ار هلل تعــالى علــى هــذه النعمــة العظيمــة
نعمــة إهــَلك المجــرمين ونصــر المستضــعفين ،وصــامه محمــد  وأمــر بصــيامه شــك ار هلل
فص ــوموه أيه ــا المؤمن ــون .وأنيبـ ـوا إل ــى ربك ــم وس ــلوه أن يهل ــك فراعن ــة العص ــر م ــن اليه ــود

والصليبيين والمنافقين المندسين في صفوف المسلمين الذين طغوا في الـبَلد فـأكثروا فيهـا

الفساد ،وكونوا أنتم مؤهلين للنصر واّلستجابة باّلستقامة على أمر هللا واجتناب الفواحش

ما ظهر منها وما بطن.

واعلموا أن اْلبواب كلها موصدة وّل نجاة للمسلمين اليـوم إّل بـالرجوع إلـى هللا وطـرق بابـه
وصدق اللجوء إليه والضراعة واإلخَلص هذا هو طريق الخَلص ّل طريق غيره أبدا.

راجعه /عبد الحميد أحمد مرشد.

( المســندرك  ،341 /4حــديث رقــم ،7846 :وقــال الحــاكم :صــحيح علــى شــرط الشــيخين
ولم يخرجاه ،وقال الذهبي في التلخيص :على شرط البخاري ومسلم.
ــــــــــــ
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دروس تربوية من الهجرة النبوية
إعداد  :معاوية محمد هيكل

الحمد هلل والصَلة والسَلم على رسول هللا ،وبعد:

ففي تاريخ اْلفراد واْلمم والجماعات أحداث لها أثرها ودورهـا البـالغ فـي تغييـر دفـة الحيـاة
وتاريخ أمتنا -التي نعتز بها ونفتخر -يزخر باْلحداث العظـام التـي غيـرت وجـه التـاريخ،
ـر علــى اإلطــَلق فــي حيــاة اْلمــة حــادث الهج ـرة المباركــة،
ولعــل مــن أبرزهــا وأعظمهــا أثـ ا

ـابر كغيـره مـن أحـداث التــاريخ ،بـل كانــت بمثابـة محــور
فـالهجرة لـم تكــن حـدثا عاديــا وّل ع ا
اّلرتكاز ونقطة اّلنطَلق والتحول ،والحد الفاصل في مصير هـذا الـدين العظـيم ومسـاره،

وإيــذانا بمــيَلد فجــر جديــد لدولــة التوحيــد ،أشــرق علــى الكــون نــوره بعــد مخــاض ليــل طــال

على اْلتباع معاناته وآّلمه.

ونظر لهذه المكانـة السـامية التـي تبوأتهـا الهجـرة النبويـة واحتلتهـا كـأعظم حـدث فـي تـاريخ
ا
ـارز مــن أهــم معــالم حضــارتهم،
الــدعوة اإلســَلمية ،فقــد اعتب ـره المســلمون اْلوائــل معلمــا بـ ا

فأرخوا به ْلحداثهم ووقائعهم ،ولـم يؤرخـوا بتـأريخ غيـرهم ،حفاظـا علـى هـويتهم واسـتقَللهم

وتميزهم.

وحــدث هــذا شــأنه حــري بنــا وجــدير أن نقــف علــى معانيــه ،نســتلهم منــه الــدروس والعظــات

والعبر.

أوّل :الهجرة سنة ماضية:

فبهــذه الهجـرة تمــت لرســولنا  ســنة إخوانــه مــن اْلنبيــاء ،فمــا مــن نبــي مــنهم إّل نبـ ْـت بــه
بــَلد نشــأته وأخرجــه أهلهــا فهــاجر عنهــا مــن لــدن إبـراهيم عليــه الســَلم أبــي اْلنبيــاء وخليــل
هللا ،إلــى عيســى كلمــة هللا وروحــه ،كلهــم علــى عظــيم درجــاتهم ورفعــة مقــامهم -أهينـوا مــن
عشــائرهم ،فصــبروا ليكونـوا مثــاّل لمــن يــأتي بعــدهم مــن متبعــيهم فــي الثبــات والصــبر علــى

المكاره ما دام ذلك في ذات هللا.
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قال تعالى :وقال الذين كفروا لرسلهم لنخـرجنكم مـن أرضـنا أو لتعـودن فـي ملتنـا {إبـراهيم:

 ،}13وقــال تعــالى عــن قــوم لــوط :فمــا كــان جـواب قومــه إّل أن قــالوا أخرجـوا آل لــوط مــن

ق ـريتكم إنهــم أنــاس يتطهــرون {النمــل ،}56 :وقــال تعــالى عــن نبينــا  : وإذ يمكــر بــك
ال ــذين كف ــروا ليثبت ــوك أو يقتل ــوك أو يخرج ــوك ويمك ــرون ويمك ــر هللا وهللا خي ــر الم ــاكرين

{اْلنفال.}30 :

ول ــذلك ق ــال ورق ــة ب ــن نوف ــل للنب ــي " : ليتن ــي فيه ــا ج ــذع ليتن ــي أك ــون حي ــا إذ يخرج ــك
قومــك" .فقــال رســول ّللا " : أو مخرجــي هــم؟" قــال :نعــم؛ لــم يــأت رجــل قــط بمثــل مــا
جئت به إّل عودي".

{الحديث رواه البخاري (})31 ،30-1
ثانيا :في الهجرة تأمين للدعوة وحماية للدين:

فــالنبي  لــم يخــرج مــن بــين قومــه إّل بعــد أن تمــاْل المشــركون علــى قتلــه ،منعــا لــه مــن

الــدعوة إلــى الحــق ،كمــا أوصــلوا إليــه مــا ّل يحتملــه غيـره مــن اْلذى ،وفــي هــذا عبـرة لمــن
دعا إلى دينه أن يصبر على أذى المدعوين ،حتى يخشى على نفسـه الهـَلك فيفـر بدينـه

إلى حيث يرجو أن تثمر دعوته.

فحيثمــا كــان العبــد فــي مكــان ّل يــتمكن فيــه مــن إظهــار دينــه ،فــإن لــه متســعا وفســحة مــن
اْلرض يتمكن فيها من عبادة هللا.

هجرة الموحدين المضطهدين ..جهاد ّل فرار:

فهج ـرة الموحــدين المضــطهدين بــدينهم فــي كــل زمــان ومكــان ليســت هروبــا وّل نكوصــا وّل
هزيمة ،إنما هو تربص بأمر هللا ،حتى يأتي أمر هللا.

ار بـدينهم ،واعتـزاّل
فقد خرج أصحاب الكهف من الدنيا على رحابتهـا إلـى كهـف ضـيق فـر ا
للشـ ــر وأهلـ ــه ،وخروجـ ــا مـ ــن الواقـ ــع السـ ــيئ ،وطلبـ ــا للسـ ــَلمة ،فكانـ ــت هج ـ ـرتهم محمـ ــودة

ومشروعة ،وكذلك فعل الصحابة رضوان هللا عليهم هاجروا من مكـة إلـى الحبشـة مـرتين،
ثم هاجروا إلـى المدينـة تـاركين أوطـانهم وأرضـهم وديـارهم وأهـاليهم ،رجـاء السـَلمة بالـدين

والنجاة من فتنة الكافرين.
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دروس للدعاة

لــذلك فــإن الهجـرة تعلمنــا درســا هامــا ،وهــو كيــف أن علــى الــدعاة إلــى هللا أن يبحثـوا دائمــا

عن أماكن خصبة للدعوة.

ثالثا :العقيدة هي الدافع واْلساس:

أثبتت الهجرة النبوية أن الدعوة والعقيدة يتنازل لهما عن كل حبيب وعزيـز وأليـف وأنـيس،

وعــن كــل مــا جبلــت الطبــاع الســليمة علــى حبــه وإيثــاره والتمســك بــه والت ازمــه ،وّل يتنــازل

عنهما لشيء.

وقــد كانــت مكــة -فضــَل عــن كونهــا مولــدا ومنشــأ للرســول  وأصــحابه -مهــوى اْلفئــدة
والقلوب ففيها الكعبة البيـت الحـرام الـذي جـرى حبـه مـنهم مجـرى الـروح والـدم ،ولكـن شـيئا
مــن ذلــك لــم يمنعــه وأصــحابه مــن مغــادرة الــوطن ومفارقــة اْلهــل والســكن حــين ضــاقت
اْلرض علــى هــذه الــدعوة والعقيــدة وتنكــر لهــا أهلهــا ،وقــد تجلــت هــذه العاطفــة المزدوجــة

عاطفة الحنين اإلنساني وعاطفة الحب اإليماني في كلمته التي قالها مخاطبـا مكـة" :وهللا

إن ــك لخي ــر أرض هللا ،وأح ــب أرض هللا إل ــى هللا ولـ ـوّل أن ــي أخرج ــت من ــك م ــا خرج ــت".

{صـحيح الترمــذي .}3082 :وذلـك عمــَل بقولـه تعــالى :يـا عبــادي الـذين آمنـوا إن أرضــي

واسعة فإياي فاعبدون {العنكبوت.}56 :

رابعا :معية هللا وحفظه وتأييده ْلنبيائه وأوليائه:

قــال هللا تعــالى :إّل تنصــروه فقــد نصـره هللا إذ أخرجــه الــذين كفــروا ثــاني اثنــين إذ همــا فــي
الغار إذ يقول لصاحبه ّل تحزن إن هللا معنا فأنزل هللا سكينته عليه وأيده بجنود لـم تروهـا

وجعــل كلمــة الــذين كفــروا الســفلى وكلمــة هللا هــي العليــا وهللا عزيــز حكــيم {التوبــة،}40 :

فاهلل عز وجل أرحم بنبيـه وصـاحبه مـن أن يجعلهمـا نهبـا لعـدوهما ،كمـا تؤكـد اآليـة كـذلك

حماية هللا لنبيه  ونصره وتأييده حين تخلـت عنـه قـوة اْلرض ،والجنـود التـي يخـذل بهـا
الباطـل وينصـر بهـا الحـق ليسـت مقصـورة علــى نـوع معـين مـن السـَلح وّل صـورة خاصــة

مــن الخـوارق ،إنهــا أعــم مــن أن تكــون ماديــة أو معنويــة ،وإن كانــت ماديــة فــإن خطرهــا ّل
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يتمثل فـي فخامتهـا ،فقـد تفتـك جرثومـة ّل ت ارهـا العـين بجـيش عظـيم ،ومـا يعلـم جنـود ربـك

إّل هو {المدثر.}31 :

فتعميــة أبصــار المشــركين عــن ر يــة النبــي  وصــاحبه فــي غــار "ثــور" وهــم عنــده ،مثــل
تخشع له القلـوب مـن أمثلـة عنايـة هللا بأنبيائـه ورسـله ودعاتـه وأحبائـه ،فمـا كـان هللا ليوقـع

رسوله  في قبضة المشركين ،فيقضـوا عليـه وعلـى دعوتـه ،وهـو الـذي أرسـله هللا رحمـة

للعــالمين ،ولــيس فــي نجــاة الرســول  وصــاحبه بعــد أن أحــاط بهمــا المشــركون فــي غــار

ثــور إّل تصــديق قولــه تعــالى :إنــا لننصــر رســلنا والــذين آمنـوا فــي الحيــاة الــدنيا ويــوم يقــوم

اْلشهاد {غافر ،}51 :وقوله تعالى :إن هللا يدافع عن الذين آمنوا {الحج .}38

فالدعاة إلى هللا بحاجـة دائمـا إلـى أن يكـون ارسـخا فـي أعمـاقهم عـون هللا لهـم حـين تعجـز

قــوتهم البشـرية عــن إدراك مــا يخطــط لهــم العــدو بعــد اســتنفاد الطاقــة واســتفراغ الوســع ،وأن
ـر مــن عنــد هللا .قــال تعــالى :ومــا النصــر
تكـون لــديهم القناعــة التامــة ،أن النصــر أوّل وأخيـ ا

إّل من عند هللا {آل عمران.}126:

خامسا :يتجلى في الهجرة بروز عنصر التخطيط وأهميته في حياة المسلمين:

فكان الهدف محددا والوسائل كذلك والعقبـات مـأخوذة بالحسـبان واختيـار الطريـق والمكـان
والتمــوين ومــن يحمــل اْلخبــار والــدليل ،كــل ذلــك ُمــؤمن مــع إحاطــة ذلــك بالسـرية والحيطــة
والحذر ،وكل ذلك ينبئ عن تخطيط وتنظيم وترتيب ّل مثيل له.

اْلخذ باْلسباب والتوكل على هللا

فاْلخذ باْلسباب مطلـوب ومشـروع وّل ينـافي ذلـك اإليمـان والتوكـل علـى هللا ،فعـدم اْلخـذ

باْلســباب قــدح فــي التشـريع ،واّلعتمــاد علــى اْلســباب قــدح فــي التوحيــد ،لــذلك فــإن النبــي
 قــد أحكــم خطــة هجرتــه وأعــد عدتــه ،فأعــد الـراحلتين وتــرك عليــا مكانــه ،وســلك الطريــق

ـر يدلــه علــى الطريــق ،وكانــت أســماء
ـاهر خبيـ ا
الجنــوبي للتغريــر بالمشــركين ،واســتأجر مـ ا

رضي هللا عنها تأتيهما بالطعام ،ودخل غار ثور ،فعل ذلك وهو النبي المؤيد من ربه.

فشأن المؤمن مع اْلسباب المعتادة أن يقوم بها كأنها كل شيء في الحياة ،ثم يتوكل بعـد

ذلــك علــى هللاْ ،لن كــل شــيء ّل قيــام لــه إّل بــإذن هللا ،فــإذا اســتفرغ المــرء جهــده فــي أداء
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ـر مـا يرتـب اإلنسـان
واجبه فأخفق بعد ذلك ،فإن هللا ّل يعاقبـه علـى هزيمـة بلـي بهـا ،وكثي ا

مقــدمات النصــر ترتيبــا حســنا ،ثــم يجــيء عــون هللا أعلــى فيجعــل هــذا النصــر مضــاعف

الثمار.

سادسا :التضحية والفداء:

ومـن دروس الهجـرة :أن الجنــدي الصــادق المخلــص لــدعوة اإلصــَلح يفــدي قائــده بحياتــه،
ففي سَلمة القائد سـَلمة للـدعوة ،وفـي هَلكـه خـذّلنها ووهنهـا ،فمـا فعلـه علـي رضـي هللا

عنه ليلة الهجرة في بياته على فراق رسول ّللا  تضحية بحياته في سبيل اإلبقاء على
حيــاة رســول ّللا ذ؛ إذ كــان مــن المحتمــل أن تهــوي ســيوف فتيــان ق ـريش علــى رأس علــي

رضــي هللا عنــه انتقامــا منــهْ ،لنــه ســهل للرســول  النجــاة ،ولكــن عليــا لــم يبــال بــذلك،

فحسبه أن يسلم رسول ّللا  نبي اْلمة وقائد الدعوة.

وكــذلك موقــف أبــي بكــر رضــي هللا عنــه ،فقــد تجلــى مــن معاملتــه لرســول هللا  الحــب
الصادق والتضحية بالنفس ،وتجلى هذا فـي دخـول الغـار وعنـد الخـروج منـه وفـي الطريـق

حينما كان يمشي تارة خلفه ،وتارة أمامه ،وتارة عن يمينه.

وهــذه أمثلــة فــي التضــحية والفــداء ينــدر أن نــرى لهــا فــي الــدنيا نظيــرا ،ولكنــه اإليمــان إذا

خالطت بشاشته القلوب.

سابعا :مظاهر محبة النبي  واستقبال أهل المدينة له:

تكشف لنا الصورة التي استقبلت بها المدينة رسول ّللا  عن مدى المحبة الشديدة التـي

كانت تفيض بها أفئدة اْلنصار من أهل المدينة رجاّل ونساء وأطفاّل.

قال ابن القيم رحمه هللا واصفا هذه المشـاعر النبيلـة :وبلـغ اْلنصـار مخـرج رسـول ّللا 
من مكة ،وقصده المدينة ،وكانوا يخرجـون كـل يـوم إلـى الحـرة ينتظرونـه أول النهـار ،فـإذا

اشــتد حــر الشــمس ،رجع ـوا علــى عــادتهم إلــى منــازلهم ،فلمــا كــان يــوم اّلثنــين ثــاني عشــر
ربيع اْلول علـى رأس ثـَلث عشـرة سـنة مـن النبـوة ،خرجـوا علـى عـادتهم ،فلمـا حمـي حـر

الشــمس رجعـوا ،وصــعد رجــل مــن اليهــود علــى أطــم مــن آطــام المدينــة لــبعض شــانه فـرأى

رســول ّللا  وأصــحابهُ ،مبيضــين ،يــزول بهــم الس ـراب ،فصــرل بــأعلى صــوته :يــا بنــي
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قيلــة ،هــذا صــاحبكم قــد جــاء ،هــذا جــدكم الــذي تنتظرونــه ،فبــادر اْلنصــار إلــى الســَلح

وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف ،وكبر المسـلمون
ليتلقوا رسول ّللا ُ ، 
فرح ــا بقدوم ــه ،وخرجـ ـوا للقائ ــه ،فتلق ــوه وحي ــوه بتحي ــة النب ــوة ،فأح ــدقوا ب ــه ُمطيف ــين حول ــه،
والسـ ــكينة تغشـ ــاه ،والـ ــوحي ينـ ــزل عليـ ــه :فـ ــإن هللا هـ ــو م ـ ـوّله وجبريـ ــل وصـ ــالح المـ ــؤمنين

والمَلئكة بعد ذلك ظهير {التحريم{ .}4 :زاد المعاد }52-3

ثامنا :اْلخوة الصادقة وأمثلة نادرة:

قال تعالى :والذين تبوءوا الدار واإليمان من قبلهم يحبون من هـاجر إلـيهم وّل يجـدون فـي

صــدورهم حاجــة ممــا أوتـوا ويــؤثرون علــى أنفســهم ولــو كــان بهــم خصاصــة ومــن يــوق شــح

نفسه فأولئك هم المفلحون {الحشر.}9 :

ففي مؤاخاة الرسول  بين المهاجرين واْلنصار أقوى مظهر من مظاهر عدالة اإلسَلم

اإلنس ــانية واْلخَلقي ــة البن ــاءة ،فالمه ــاجرون ق ــوم تركـ ـوا ف ــي س ــبيل هللا أمـ ـوالهم وأ ارضـ ـيهم،
فجــاءوا إلــى المدينــة ّل يملكــون مــن حطــام الــدنيا شــيئا ،واْلنصــار قــوم أغنيــاء بــزروعهم

وأموالهم وصناعتهم ،فكان أن حمل اْلل أخاه ،واقتسم معه سراء الحياة وضراءها ،وأنزلـه

في بيته ،وأعطاه شطر ماله ،فأية أخوة في الدنيا تعدل هذه اْلخوة.

لذلك أثنى رسول ّللا  على اْلنصار ثناء عظيما بعد ثناء هللا عليهم فقال" :لوّل الهجرة

لكنت امرءا من اْلنصار"{ .البخاري ،}3779 :وقال أيضا" :لو سلكت اْلنصار واديا أو
شعبا لسلكت وادي اْلنصار أو شعبهم"{ .البخاري.}3778 :

تاسعا :الهجرة واإلصَلح المنشود:

قــال العَلمــة محــب الــدين الخطيــب :لــو أننــا فهمنــا الحكمــة التــي انطــوت عليهــا حادث ــة
الهج ـرة ،وعلمنــا أن كتــاب هللا الــذي نتلــوه قــد أنحــى بالَلئمــة علــى جماعــة مــن أصــحاب
رسول ّللا  كانوا في مكة يصلون ويصومون ولكنهم ارتضـوا البقـاء تحـت جنـاح أنظمـة

تخــالف اإلســَلم ،فــَل قــوة لهــم علــى تغييرهــا ،ولــم يهــاجروا إلــى قلعــة اإلســَلم ليكون ـوا مــن

جنوده ،لعلمنا أن اإلسَلم ّل يكتفي من أهله بالصَلة
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والصــوم ،بــل يريــد مــنهم مــع ذلــك أن يقيمـوا شـرائعه وآدابــه فــي بيــوتهم وأسـواقهم وأنــديتهم،
ومجامعهم ودواوين حكمهم ،وأن عليهم أن يتوسلوا بجميع الوسائل المشروعة لتحقيق هـذا

الغرض اإلسَلمي بادئين به مـن البيـت ومَلحظـين ذلـك فـي تربيـة مـن تحـت أمـانتهم مـن
بنين وبنات ،ومتعاونين عليه مع مـن ينشـد لإلسـَلم الرفعـة واّلزدهـار مـن إخـوانهم ،حتـى

إذا عــم هــذا اإلصــَلح أرجــاء واســعة تَلشــت تحــت أشــعته ظلمــات الباطــل ،فكــان له ــذا

اْلس ــلوب م ــن أس ــاليب الهجـ ـرة مث ــل ه ــذه اآلث ــار الت ــي كان ــت لهجـ ـرة النب ــي  وأص ــحابه

اْلولين.

روى مسلم في كتاب اإلمارة من صحيحه عن أبي عثمان النهـدي أن مجاشـع بـن مسـعود

الســلمي قــال :جئــت بــأخي أبــي معبــد إلــى رســول ّللا  بعــد الفــتح فقلــت :يــا رســول هللا،
بايعه على الهجرة ،فقال عليه الصَلة والسـَلم" :قـد مضـت الهجـرة بأهلهـا" .قـال مجاشـع:

فبــأي شــيء تبايعــه؟ قــال :علــى اإلســَلم والجهــاد والخيــر .قــال أبــو عثمــان النهــدي :فلقيــت

أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال :صدق.

وفي كتب السنة وبعضه في الصحيحين عـن عبـد هللا بـن عمـرو بـن العـاص وفضـالة بـن

عبيــد بــن ناقــد اْلنصــاري أن النبــي  قــال" :المهــاجر مــن هجــر الســيئات" .فــإلى الهجـرة
أيهــا المســلمون ،إلــى هجــر الخطايــا والــذنوب إلــى هجــر مــا يخــالف تعــاليم اإلســَلم فــي

بيوتنــا ،ومــا نقــوم بــه مــن أعمالنــا ،إلــى هجــر الضــعف والبطالــة واإلهمــال والتــرف والكــذب
والرياء ووضع اْلشياء في غير موضعها{ .من إلهامات الهجرة :ص}14 -11

فهل تأخذ اْلمة من دروس الهجرة زادا إيمانيا تستعيد به مجدها المفقود ،وهل نسترد دور

الهج ـرة فــي حياتنــا لنســتأنف دورنــا المنشــود فــي قيــادة البش ـرية مــن جديــد ،هــذا مــا نأملــه

ونرجوه.

نســأل هللا أن يوفقنــا لســلوك ســبيل المــؤمنين ،وأن يعــز هللا بنــا الــدين كمــا أع ـزه بالســابقين

اْلولــين مــن اْلنصــار والمهــاجرين ،وأن يجمعنــا بهــم مــع ســيد اْلولــين واآلخـرين يــوم يقــوم
الناس لرب العالمين.

ــــــــــــ
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الرسول  في المدينة
كانت يثرب قبل الهجرة تموج بالصـراعات والحـروب والدسـائس ،فنـار العـداوة مشـتعلة بـين

قبيلتــي اْلوس والخــزرج ،والحــرب بينهمــا ســجال ،فــإذا انتصــر أحــدهما عمــل اآلخــر بكــل
طاقتــه علــى إلحــاق الهزيمــة بــه ،حتــى فنــي الرجــال ،وترملــت النســاء وتيــتم اْلبنــاء ،وكــان
اليهــود يقفــون خلــف الســتار ،يزيــدون النــار اشــتعاّل ،فيمــدون الط ـرفين بالســَلح ،ويثيــرون
بينهما العداوات والفتن؛ آملين أن يقضي بعضهم على بعض ،حتى تكـون لليهـود السـيادة

والكلمة اْلولى في المدينة.

واجتمــع أهــل يثــرب علــى (عبــدهللا بــن أبــي بــن ســلول) لتكــون لــه الكلمــة العليــا فــي إدارة
المدينة ،ولكن هللا أراد السَلمة للمدينة؛ وأراد لها أن تكون مركز الدولـة اإلسـَلمية ،فأقبـل

موكب رسول هللا  علـى المدينـة ،فاسـتقبله أهلهـا اسـتقباّل عظيمـا؛ وكـان أمـل كـل واحـد
مــنهم أن يستضــيف الرســول  فــي بيتــه ،فكلمــا مــرت الناقــة التــي تحمــل رســول هللا 

ببيت ،خرج أهل ذلك البيت ،وتعلقوا بزمامها ،وهم يرجون أن ينزل رسـول هللا  عنـدهم،

فكــان يقــول لهــم( :دع ـوا الناقــة فإنهــا مــأمورة) أي اترك ـوا الناقــة فإنهــا ســتقف وحــدها حيــث
أمرها هللا تعالى.

وفــي مكــان يملكــه يتيمــان مــن بنــي النجــار أمــام دار أبــي أيــوب اْلنصــاري بركــت الناقــة،

فقال صلى هللا عليه وسلم( :هذا إن شاء هللا المنزل) فحمل أبو أيوب رحل النبي  إلـى

بيته[ .ابن إسحاق] وإذا بفتيات صغيرات من بنـي النجـار ،يخـرجن فرحـات بمقـدم الرسـول

 وينشدن:

ن ْحـ ُـن ج ـوار ِمــن بنــي النجــار يــا حبــذا محمــد مــن جـ ِ
ـار وفــي بيــت أبــي أيــوب اْلنصــاري
المكـون مــن طـابقين ،نــزل رســول هللا  فـي الطــابق الســفلي ،فقـال لــه أبــو أيـوب :يــا نبــي
هللا ،بــأبي أنــت وأمــي ،إنــي ْلكـره و ِ
أعظــم أن أكــون فوقــك ،وتكــون تحتــي ،فــاظهر (اصــعد)
أنــت فكــن فــي اْلعلــى ،وننــزل نحــن فنكــون ف ـي الســفل ،فقــال رســول هللا صــلى هللا عليــه

وسلم:
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(يا أبا أيوب ،إنه ْلرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في أسفل البيت) _[أحمد].

وهكــذا كــان الرســول ّ ل يثقــل علــى أهــل البيــت ،وكــان الصــحابي أبــو أيــوب اْلنصــاري
كريما في ضيافته ،فـإن صـنع طعامـا ّل يأكـل هـو زوجتـه إّل بعـد أن يأكـل رسـول هللا 
حبا فيه وطلبا لبركته.
منه أوّل ،ثم يأكَلن من موضع أصابعه ًّ

بناء المسجد:

عاق المسلمون في المدينة حياة آمنة مطمئنـة ،يغشـاها الهـدوء والسـكينة ،ورسـول هللا 

بينهم في وطنهم الجديد ،لقد أصبحت لهم دولة دينها اإلسَلم ،وقائـدها الرسـول صـلى هللا

عليه وسلم ،وكان أول ما فكر فيه الرسول  هو بناء مسجد يجتمعون فيه ،فيؤدون فيـه

صَلتهم ،ويقضون أمورهم ،ويتشـاورون فيمـا يخصـهم ،فاشـترى  الموضـع الـذي بركـت

فيه الناقة؛ ليبني فيه المسجد.

وتجمــع المســلمون لبنــاء المســجد ،ورســول هللا  معهــم ،ينظــف المكــان ،ويحمــل معهــم

الطــوب ،ويشــارك فــي البنــاء ،فهــذا يقطــع النخيــل ،وهــذا يحفــر أمــاكن اْلعمــدة ،وذاك يقــيم
الجدار ،وآخر يعد الطين ،وهذا يحمل الطوب ،كلهم ينشدون:
العمل المضل ُل وينشدون أيضا::
لِئ ْن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا
ُ
عيش ِ
اْلنصار وا ِ
لمهاجرة
اآلخرة الل ُهم فارح ِم ْ
ّل ع ْيش إّل ُ

ومــن المســجد بــدأ رســول هللا  يــنظم دولتــه ،وكــان أهــم شــيء فــي هــذه الدولــة هــم اْلفـراد
الذين يعيشون فيها؛ ْلنهـا تـنهض بهـم وتعتمـد علـيهم ،فكـان المسـلمون فـي المدينـة عندئـذ

قسمين:

-المهاجرون ،وهم أهل مكة الذين هاجروا بدينهم إلى المدينة.

-اْلنصار ،وهم أهل المدينة اْلصليون ،الذين اعتنقـوا اإلسـَلم ،واستضـافوا المسـلمين فـي

بلدهم ،ونصروا الرسول صلى هللا عليه وسلم.

وفــي بدايــة الهج ـرة كــان المهــاجرون فــي المدينــة يعــانون مــن الوحشــة واإلحســاس بالغربــة،

فحياة المدينة وجوها يختلفان عن مكة ،مما جعـل أكثـرهم يتعـرض للمـرض ،فتوجـه رسـول

هللا  إلى ربـه ودعـاه أن يحبـب المدينـة إلـى قلـوب المهـاجرين ،وأن يزيـل مـرض الحمـى
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ع ــنهم ،فاس ــتجاب هللا تع ــالى لنبي ــه وحب ــب إل ــى المه ــاجرين الع ــيش ف ــي المدين ــة ،وص ــاروا

يتحركون في شوارعها ،وسوقها بحماس ومرح كأنهم ولدوا ونشئوا فيها.

الصلح بن اْلوس والخزرج:

وكان اْلنصار قبيلتين كبيرتين :اْلوس ،والخـزرج ،وكانـت الحـروب ّل تنقطـع بينهمـا قبـل

أن يعتنق ـوا اإلســَلم ،فصــالح الرســول  بينهمــا ،ونــزع هللا مــن قلــوبهم العــداوة والكراهيــة،

وحل محلها الحب والمودة والوئام.

المؤاخاة:

ـويا فيصـبحوا
واآلن بعد أن استقر المهاجرون ،وصلح حـال اْلنصـار ،بقـي أن ينـدمجوا س ًّ
أخوة مسلمين ،فَل فرق بين مهاجر وأنصاري ،لذلك آخى رسول هللا  بينهم فجعـل لكـل
مهـاجر أخــا مـن اْلنصــار ،فــأبو بكـر الصــديق أل لخارجـة بــن زهيــر ،وعمـر بــن الخطــاب

أل لعتبان بن مالك ،وعبد الرحمن بن عـوف أل لسـعد بـن الربيـع ،ولـم تكـن اْلخـوة مجـرد

فعليا فهذا سعد بن الربيع اْلنصاري يأخذ أخاه
كلمة تقال ،بل طبقها المسلمون تطبيقا ًّ

عبد الرحمن بن عوف ،ويعرض عليه أن يعطيه نصف ما يملـك ،ولكـن عبـد الـرحمن بـن

عوف يشـكره ويقـول لـه :بـارك هللا لـك فـي أهلـك ومالـك ،ولكـن ُدلنـي علـى السـوق ،وذهـب
عبدالرحمن إليه فربح وأكل من عمل يده[_ .البخاري].

ولــم يقتصــر ذلــك علــى ســعد بــن الربيــع بــل فعلــه كثيــر مــن الصــحابة حتــى إنــه كــان يــرث
بعضهم بعضا بنـاء علـى هـذه اإلخـوة ،فيـرث المهـاجر أخـاه اْلنصـاري ،ويـرث اْلنصـاري

أخاه المهاجر ،وظلوا على ذلك حتى جعل هللا التوارث بين ذوي اْلرحام ،وقد أثنـى هللا -

عــز وجــل -علــى المهــاجرين واْلنصــار ،فقــال تعــالى{ :للفق ـراء والمهــاجرين الــذين أخرج ـوا
م ــن دي ــارهم وأمـ ـوالهم يبتغ ــون فض ــَل م ــن هللا ورضـ ـوانا وينص ــرون هللا ورس ــوله أولئ ــك ه ــم

الصادقون  .والذين تبوءوا الدار واإليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وّل يجدون في
صــدورهم حاجــة ممــا أوتـوا ويــؤثرون علــى أنفســهم ولـو كــان بهــم خصاصــة ومــن يــوق شــح

نفسه فأولئك هم المفلحون} _[الحشر.]9-8 :
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وجمعهم هللا سبحانه في آية واحدة ،فقال تعالى{ :والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل

هللا والــذين آووا ونصــروا أولئــك هــم المؤمنــون ًّ
حقــا لهــم مغف ـرة ورزق ك ـريم} [اْلنفــال]74 :

وفــي هــذا المجتمــع اآلمــن المســتقر ،حيــث يحــب كــل مســلم أخــاه ،أخــذ رســول هللا  يعلــم
أصــحابه أمــور ديــنهم فيــدعوهم إلــى كــل خيــر ،وينهــاهم عــن كــل شــر ،وهــم ينفــذون ذلــك
ارضــين ســعداء بهدايــة هللا لهــم ،ووجــود رســول هللا  بيــنهم ،وبــدأ النــاس يتوافــدون إلــى

المدينة ،معلنين إسَلمهم وانضمامهم لهذه الدولة المنظمة.

اليهود في المدينة:

وك ــان يس ــكن م ــع المس ــلمين ف ــي المدين ــة اليه ــود وبع ــض المش ــركين ال ــذين يحق ــدون عل ــى

اإلسـ ــَلم ،ويكرهـ ــون قيـ ــام دولتـ ــه ،لـ ــذلك وضـ ــع الرسـ ــول  معاهـ ــدة تـ ــنظم العَلقـ ــة بـ ــين
المسلمين وغيرهم حتى يأمن مكر الكفار ،وهذه بعض المبادت التي احتوتها المعاهدة:

-1المهــاجرون واْلنصــار أمــة مــن دون النــاس يتعــاونون فيمــا بيــنهم ،وهــم يــد واحــدة علــى
من عاداهم.

كافر على أخيه المؤمن.
-2دما هم محفوظة ،فَل يقتل مؤمن مؤمنا ،وّل ينصر مؤمن ا
-3لليهود حريتهم الدينية فَل ُيجبرون على اإلسَلم.

-4اليهــود الــذين يســكنون المدينــة يشــاركون فــي الــدفاع عنهــا ،وّل يعينــون أعــداء اإلســَلم،
وّل ينصرونهم.

-5كــل ظــالم أو آثــم أو متهــاون خــائن ّل ينفــذ مــا فــي هــذا العهــد عليــه اللعنــة والغضــب،
ويقوم اآلخرون بحربه.

-6إذا حــدث خــَلف فــي أي أمــر ،فــإن الحكــم هــو كتــاب هللا وســنة نبيــه صــلى هللا عليــه
وسلم.

وهكــذا وضــح الرســول  حقــوق كــل طائفــة فــي المدين ـة وواجباتهــا ،ورســم المــنهج الــذي
يتعاملون بـه بكـل أمانـة وعـدل ،فلـم يظلـم اليهـود بـل حفـظ لهـم حقـوقهم ،ورغـم ذلـك أظهـر

اليهــود وجههــم القبــيح ،وك ـراهيتهم للرســول  رغــم علمهــم أنــه صــادق ،واتضــح ذلــك فــي

موقفهم من عبدهللا بن سَلم عندما أسلم.
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فقد كان عبد هللا بن سَلم مـن علمـاء اليهـود ،ومـن سـاداتهم ،فلمـا أسـلم كـتم إسـَلمه ،ولـم
يخبر اليهود ،وطلب من النبي  أن يسـألهم عنـه أوّل ،فبعـث رسـول هللا  إلـيهم فقـال:
(أي رجــل فــيكم ابــن ســَلم؟) قــالوا :ذاك ســيدنا وابــن ســيدنا ،وأعلمنــا وابــن أعلمنــا ،فقــال:
(أفرأيتم إن أسلم؟) فقالوا :حاشا هلل ،ما كان ليسلم ،فقال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم:
(يابن سَلم ،اخرج عليهم) فخرج فقال لهم( :يا معشر يهـود ،اتقـوا هللا ،فـ هللا الـذي ّل إلـه

إّل هو إنكم لتعلمون أنه رسول هللا ،وأنه جاء بالحق) فقالوا :كذبت[ .البخاري].

وهكذا كانت عداوة اليهود للنبي  وللمسلمين واضحة منذ أول يوم في المدينة رغم أنهـم

يعرفــون أنــه رســول هللا ًّ
حقــا وصــدقا ،وقــد اشــتدوا فــي تكــذيب رســول هللا صــلى هللا عليــه

وســلم ،وإظهــار حقــدهم عليــه عنــد تحويــل القبلــة مــن بيــت المقــدس إلــى الكعبــة ،وظهــرت
سفاهة عقولهم واضـحة حـين تشـاوروا فيمـا بيـنهم ،واتفقـوا أن يؤمنـوا بـدين هللا أول النهـار،

ويكف ــروا ف ــي آخـ ـره حت ــى يس ــعى الن ــاس إل ــى تقلي ــدهم ،والس ــير عل ــى خط ــاهم ،ولك ــن هللا

فضــحهم بكفــرهم فــي كتابــه الحكــيم ،وأظهــر حقــدهم علــى المســلمين بعــد تــآلف قلــوب أهــل

المدينة من اْلوس والخزرج ،وسعيهم إلى الوقيعة فيما بينهم ،ولكنهم لم يفلحوا في ذلك.
زواج الرسول  من السيدة عائشة:

وبعد ثمانية أشهر من الهجـرة كـان الرسـول  قـد أنهـى بنـاء المسـجد ،واسـتقر المسـلمون

في المدينة ،فأتم الرسول  زواجـه بالسـيدة عائشـة ودخـل بهـا ،وكـان قـد عقـد عليهـا قبـل

الهجرة ،وكان الرسول

 بعــد زواجــه منهــا يقــدرها ،ويفضــلها ،فعــن عمــرو بــن العــاص قــال :قلــت يــا رســول هللا،

أي الناس أحب إليك؟ قال( :عائشة) قلت :ومن الرجال؟ قال( :أبوها) _[الترمذي].
ــــــــــــ
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بناء المسجد النبوي
(الشبكة اإلسَلمية) الدكتور  /أكرم ضياء العمري

إن المساجد في اإلسَلم لها شأن عظيم ،ومكانة رفيعة ،ففيها يعبد هللا تعـالى ويـذكر فيهـا

اســمه { ،فــي بيــوت أذن هللا أن ترفــع ويــذكر فيهــا اســمه يســبح لهــا فيهــا بالغــدو واآلصــال
رجال ( }...النور  ،) 36 :ولم يكـن هديـه  فـي المسـجد قاصـ ار علـى الصـَلة فحسـب،

بــل كمــا كــان مكــان للعبــادة فهــو مكــان للحكــم والقضــاء ،وإدارة الدولــة وسياســتها ،وتجيــيش
الجيوق وغير ذلـك مـن المهـام  .ولمـا كـان المسـجد بهـذه المكانـة فـأول أمـر بـدأ بـه النبـي

 بعد وصوله المدينة بناء المسجد وهذا ما سنقف عليه في المقال التالي:

كان رسول هللا  عند وصوله إلى المدينة المنورة يصلي حيث أدركته الصَلة  ،ثم أمـر

ببنـاء المسـجد فـي أرض كـان فيهـا نخـل لغَلمــين يتيمـين  ،مـن بنـي النجـار  ،وقـد أشــترها
رس ــول هللا  ، وق ــام المس ــلمون بتس ــويتها  ،وقط ــع نخيله ــا  ،وص ــفوا الحج ــارة ف ــي قبل ــة

المسجد التي كانت تتجه نحو بيت المقـدس آنـذاك  ،ومـا أعظـم سـرورهم وهـم يعملـون فـي

بنائه  ،ورسول هللا  يعمل معهم  ،وهم يرتجزون .

وكانــت سـواريه مــن جــذوع النخــل وأعــَله مظلــل بجريــد النخــل  ،ثــم بنــاه بــاللبن بعــد الهجـرة
بأربع سنين  .ثم أعيد بناء المسـجد سـنة 7ه ـ حيـث اشـترك فـي بنائـه أبـو هريـرة  ،و طلـق

بن علي الحنفي ـ أسلما سنة 7هـ وقد جرت توسعة المسجد عند إعادة بنائه هذه.

وقــد حــدد النبــي  موقــع المنبــر  :وبنــى بيــوت أزواجــه بحيــث تحــد المســجد مــن جهــة

الشمال والشرق والجنوب ،وتحدد موقع مصَله بدقة حيث اتخذ محرابا من بعده  ،وكانـت
ثمــة اســطوانة تحــدد موقعــه  ،وصــارت تمســى باســطوانة المخلفــة والقرعــة  ،وهــي اآلن فــي

ظهر المحـراب القـديم  ،وقـد وضـع المصـحف فـي صـندوق عنـد هـذه اّلسـطوانة فـي جيـل

الصحابة  ،وعرف المكان ما بين بيت عائشة رضي هللا عنها والمنبر باسـم " الروضـة ".

و تحــددت فــي زمنــه  اســطوانة التوبــة داخــل الروضــة  ،وهــي اّلســطوانة الرابعــة شــرق

المنبر  ،وكان مصلى العيد في زمنه  فـي موقـع مسـجد الغمامـة اليـوم  ،وكـان مـا بينـه
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وبــين المســجد النبــوي مبلطــا بالحجــارة ويعــرف بــالبَلط حيــث بنــى كثيــر مــن المهــاجرين

بيوتهم في جهته .ولم يوقد في حياته  في المسجد قنديل  ،وّل بسط فيه حصير .

وللمسجد أهمية عظيمة في المجتمع اإلسَلمي  ،فهم يجتمعون فيه للصَلة خمـس أوقـات
كــل يــوم يتقربــون إلــى هللا بالعبــادة  ،ويتعرفــون علــى أحـوال إخـوانهم ويتعــاونون علــى البــر

والتقوى  .ثم إن المسجد كان مرك از للقضاء بين الناس ومنطلقا لقوافل الجهـاد حيـث يعلـن
فيه النفير .

وقد احتل المسجد مكانـا هامـا فـي تعلـيم المسـلمين وتثقـيفهم  ،وتـَلوة مـا ينـزل مـن قـرآن ،

وقد جلس فيه معلمون لتعليم أبناء المسلمين القراءة والكتابة .

وهكــذا تنــوع النشــاط الــذي احتضــنه المســجد النبــوي مــا بــين عبــادة وعلــم وخدمــة اجتماعيــة
وثقافيــة وعســكرية  ،كمــا صــار المســجد النبــوي بالمدينــة منــا ار ومرشــدا ومعلمــا بــار از فــي
الحياة اإلسـَلمية  ،وتابعتـه المسـاجد اْلخـرى التـي بنيـت فـي المـدن واْلمصـار اإلسـَلمية

على مر العصور.

ــــــــــــ
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من نتائج الهجرة قيام الدولة اإلسالمية
(الشبكة اإلسَلمية) الدكتور  /أكرم ضياء العمري

لقــد تغلــب المهــاجرون إلــى المشــكَلت العديــدة  ,واســتقروا فــي اْلرض الجديــدة  ،مغلبــين

مصالح العقيدة ومتطلبات الدعوة ،بل صارت الهجـرة واجبـة علـى كـل مسـلم لنصـرة النبـي

 ، ومواساته بالنفس ،حتى كان فتح مكة فأوقفت الهجرةْ ،لن سبب الهجرة ومشروعيتها

نصـ ـرة ال ــدين وخ ــوف الفتن ــة م ــن الك ــافرين  .وأب ــرز نت ــائج الهجـ ـرة تتمث ــل ف ــي قي ــام الدول ــة
اإلسَلمية اْلولى ،وهي أول دولة أقامها نبي في اْلرض  ،وذلك ْلن دين اإلسَلم يجمـع

ما بين العبادة والتشريع والحكم .

وقد هيأت الهجرة اْلمـة واْلرض إلقامـة دولـة نموذجيـة تهـدف إلـى إيجـاد ظـروف مَلئمـة

لتحقيــق العبوديــة الخالصــة هلل وحــده  ،ولبنــاء مجتمــع تســوده اْلخــوة الدينيــة وينــأى عــن
العصــبية الجاهليــة  ،وكانــت طاعــة هللا ورســوله هــي الوســيلة لبنــاء المجتمــع والدولــة علــى

أسس جديدة  .وفيما يلي توضيح لنتائج الهجرة وقيام الدولة اإلسَلمية.

من أسس الدولة :

أ -تحقيق العبودية الخالصة هلل وحده .

أحدث اإلسَلم نقلة عميقة وشاملة في عالم العقيـدة  ،فلـم يعـد ثمـة مجـال لعبـادة اْلصـنام

والكواكب واْلوهام  ،وّل لممارسة السحر والكهانة  ،وّل للتشبث بالتمائم والرقى  ،بل اتجـه

سكان الدولة اإلسَلمية إلى توحيد هللا في التصور والعبادة والسلوك  ،فاهلل واحد { وإلهكـم

إل ــه واح ــد } (البقـ ـرة :م ــن اآلي ــة )163وه ــو { ّل تدرك ــه اْلبص ــار وه ــو ي ــدرك اْلبص ــار }
(اْلنع ــام :م ــن اآلي ــة )103وّل يش ــبه ش ــيئا م ــن المخلوق ــات  ،وق ــد وص ــف نفس ــه بص ــفات

الســمع والبصــر والعلــم والحيــاة وغيرهــا مــن الصــفات التــي وردت فــي القـرآن والســنة ؛ لكــن

ه ــذه الص ــفات ّل تماث ــل ص ــفات المخل ــوقين{ ل ــيس كمثل ــه ش ــيء وه ــو الس ــميع البص ــير }

(الشورى :من اآلية. )11
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وأح ــدث اإلس ــَلم انقَلب ــا ج ــذريا ف ــي حي ــاة الف ــرد والجماع ــة  ،بحي ــث تغي ــر س ــلوك اْلفـ ـراد

اليــومي وعــاداتهم المتأصــلة تغي ـ ار كليــا  ،كمــا تغيــرت مقاييس ـهم وأحكــامهم ونظ ـرتهم إلــى
الكون والحياة  .وكذلك تغيرت بنية المجتمع بصورة واضحة  ،فاختلفت مظاهر وصور ،

وبرزت معالم وظواهر جديدة  .فالنقلة كبيرة بين ما كان عليه اإلنسان فـي جاهليتـه  ،ومـا

صــار إليــه فــي إســَلمه  .إذ لــم يعــد العربــي متفلتــا مــن الض ـوابط فــي معامَلتــه وعَلقاتــه

اّلجتماعيــة  ،بــل صــار منضــبطا بض ـوابط الش ـريعة اإلســَلمية فــي جزئيــات حياتــه مــن

أخَلق وعادات كالنوم واّلستيقاظ  ،والطعام والشراب  ،والزواج والطَلق  ،والبيع والشـراء

 ،وّل ش ــك أن الع ــادات ت ــتحكم ف ــي اإلنس ــان  ،ويص ــعب علي ــه ال ــتخلص منه ــا واكتس ــاب
عادات وصفات جديدة  ،ولكن مـا ولـده اإلسـَلم فـي أنفسـهم مـن إيمـان عميـق مكـنهم مـن

اّلنخ ــَلع م ــن الشخص ــية الجاهلي ــة بك ــل مَلمحه ــا واكتس ــاب الشخص ــية اإلس ــَلمية بك ــل
مقوماتها  ،فاعتادوا على عبادة هللا تعالى وحده  ،بالصَلة والصوم والحج والزكاة والجهاد

 ،وقصده بكل أعمال الخير اْلخرى  ،والتقرب إليه بالذكر والشكر  ،والصبر على البلوى

 ،واإلناب ــة إلي ــه  ،وال ــدعاء إلي ــه  ،والرغب ــة ف ــي فض ــله ورحمت ــه  ،وام ــتَلء القل ــب بالتوحي ــد

واإلخَلص والرجاء .

واعتادوا أيضا على استحضار النية هلل في نشاطهم اّلجتمـاعي واّلقتصـادي والسياسـي ؛

ّلن العبادة في اإلسَلم مفهومها واسع يمتد لكل عمل يقوم به اإلنسـان إذا قصـد بـه وجـه
هللا وطاعته  .وإلى جانب اّلعتياد علـى الطاعـات  ،فـإن المسـلمين تخلصـوا مـن العـادات

المتأصــلة التــي نهــى عنهــا اإلســَلم كشــرب الخمــر و اْلنكحــة الجاهليــة والربــا ومنك ـرات
اْلخَلق من الكذب والخيانـة والغـش والغيبـة والحسـد والكبـر والظلـم  ...وهكـذا فـإن الدولـة

اإلســَلمية التــي أقامهــا رســول هللا  فــي المدينــة كونــت مجتمعــا ربانيــا يســعى أف ـراده فــي

العمران اْلدبي والمادي لألرض ويتطلعون إلى ما عند هللا من النعيم المقيم .

ب -اْلخوة ووحدة الصف :

إن اْلساس الذي بنيت عليـه العَلقـات فـي مجتمـع الدولـة اإلسـَلمية هـو اّلخـوة اإليمانيـة
التي حددتها اآلية الكريمة { إنما المؤمنون إخوة } (الحجرات :من اآلية, )10
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فاْلخوة الصادقة ّل تكون إّل بين المؤمنين  ،وهم يقفون صفا واحدا للجهاد فـي سـبيل هللا
ولبناء قـوة الدولـة العسـكرية واّلقتصـادية واّلجتماعيـة  ،وذلـك بـرص صـفوفهم  ،والتعـاون

فيمـ ـا بي ــنهم  ،وشــيوع المحب ــة واْللفــة ف ــي مج ــتمعهم  .ق ــال تعــالى { :إن هللا يح ــب ال ــذين
يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص } (الصف)4:

ج -الطاعة بالمعروف في المنشط والمكره :

اتســم جيــل الصــحابة رضـوان هللا علــيهم بالطاعــة الكاملــة ْلوامــر هللا تعــالى وأوامــر رســوله

 ، فقــد كــانوا يقــر ون الق ـرآن وكأنــه ينــزل علــى كــل واحــد مــنهم  -رجــَل كــان أم ام ـرأة -

غضا طريا  ،وكانت لغة التخاطب بينهم هي الفصحى التي نزل بها القرآن  ،وقـد أعـانهم
ذل ــك عل ــى فه ــم الخط ــاب اإلله ــي بس ــهولة ويس ــر  ،كم ــا ول ــد اْلث ــر الق ــوي ف ــي نفوس ــهم ،

وســرعة اّلســتجابة التامــة لتعاليمــه وأحكامــه  .فكــان جيــل الصــحابة قــاد اُر علــى الــتخلص
من عادات الجاهلية وتقاليدها وأعرافها  ،حتى لو كانـت العـادات قـد اسـتقرت منـذ قـرون ,
وصــارت عرفــا مشــروعا وتقليــدا مقب ـوّل  .فمــن ذلــك أنــه لمــا نــزل قــول هللا تعــالى { يــا أيهــا

الــذين آمن ـوا إنمــا الخمــر والميســر واْلنصــاب واْلزّلم رجــس مــن عمــل الشــيطان فــاجتنبوه

لعلكم تفلحون } (المائدة.)90:

خرجــت اْلنص ــار ب ــدنان الخم ــر إلــى اْلزق ــة وأراقوهــا وقــالوا  :انتهينــا ربنــا انتهين ــا ربن ــا .
وشــرب الخمــر الــذي أقلع ـوا عنــه كــان عــادة متأصــلة فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع  ،والخمــر

الذي أراقوه كان ماّل ضحوا به تسليما هلل رب العالمين .

ومــن ذلــك أن قومــا مــن المســلمين وفــدوا علــى رســول هللا صــلى هللا عيــه وســلم فــي أول

النهار  ,فإذا هم عراة حفاة يلبسون أكسية الصوف وعليهم السيوف ,

فتغير وجه الرسول  إشفاقا عليهم  ،وجمع النـاس  ،وحـثهم علـى الصـدقة  ،وقـ أر علـيهم

اآليــات فــي ذلــك ومنهــا { اتقــوا هللا ولتنظــر نفــس مــا قــدمت لغــد } (الحشــر :مــن اآليــة)18

فتتابع الناس حتى جمعوا كومين من طعام وثياب  ،فتهلـل وجـه الرسـول  فرحـا بمبـادرة

الصحابة إلى معونة إخوانهم وطاعة ربهم وكـذلك بـادرت الصـحابيات إلـى طاعـة أمـر هللا
تعالى  ،قالت عائشـة رضـي هللا عنهـا " :يـرحم هللا نسـاء المهـاجرات اْلول  ،لمـا أنـزل هللا
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{ وليضـ ـربن بخم ــرهن عل ــى جي ــوبهن } ( الن ــور  )31ش ــققن م ــروطهن ف ــاختمرن ب ــه" رواه

البخاري .

لقد كان الصـحابة رضـوان هللا علـيهم يلتزمـون بالبيعـة لرسـول هللا  ثـم للخلفـاء ال ارشـدين
من بعـده  ،وكـان للبيعـة قيمـة عاليـة  ،فهـي التـزام حـر  ،وتعاقـد بـين الطـرفين  ،وقـد دللـوا
دائما على صـدق التـزامهم فلبـوا داعـي الجهـاد  ،وخاضـوا غمـار المعـارك فـي أمـاكن نائيـة

عــن ديــارهم  ،ودفــن كثيــر مــنهم فــي أط ـراف اْلرض  ،ومــا عرف ـوا القعــود عــن الجهــاد ،
والحفـاظ علـى الك ارمـة ' والـذود عـن العقيـدة  .فجـزاهم هللا عـن هـذه اّلمـة وهـذا الـدين خيــر
الجـ ـ ـزاء ،وسـ ــلك بن ـ ــا سـ ــبيلهم ،وحشـ ـ ـرنا ف ـ ــي زمـ ـ ـرتهم م ـ ــع النبيـ ــين والص ـ ــديقين والش ـ ــهداء

والصالحين

ــــــــــــ
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المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار
(الشبكة اإلسَلمية)

لو لم ُيشر القرآن الكريم إلى قصة المؤاخاة التي تمت بين المهاجرين واْلنصار  ،ولـو لـم
تـ ِ
ـأت النصــوص النبويــة الصــحيحة والش ـواهد التاريخيــة الموثقــة لتؤكــد هــذه الحادثــة  ،لقلنــا
إنهــا قصــة مــن نســج الخيــال  ،وذلــك ْلن مشــاهدها وأحــداثها فاقــت كــل تصــور  ،وانتقلــت
بعالم المثال والنظريات إلى أرض الواقع والتطبيـق  ،وفـي ظلهـا قـدم الصـحابة الكثيـر مـن

صــور التفــاني والتضــحية علــى نحــو لــم يحــدث فــي تــاريخ أمــة مــن اْلمــم  ،ممــا يجعلنــا
بحاجة إلى أن نقف أمام هذا الحدث نتأمل دروسه  ،ونستلهم عبره .

تبــدأ القصــة عنــدما خــرج المهــاجرون مــن مكــة المكرمــة  ،ليصــلوا إلــى أرض جديــدة وواقــع

مختلــف  ،وكــان مــن أثــر هــذه الرحلــة نشــوء عــدد مــن المشــكَلت الجديــدة  ،لــيس أقلهــا :
الشــعور بالغربــة ومفارقــة اْلهــل والــديار  ،وتــرك معظــم اْلم ـوال والممتلكــات فــي مكــة ،

وطبيعة الوضع المعيشي واّلقتصـادي الجديـد  ،أضـف إلـى ذلـك اآلثـار الصـحية والبدنيـة
التــي أحــدثها اّلنتقــال المفــاجيء إلــى بيئــة أخــرى  ،ممــا أدى إلــى ظهــور اْلم ـراض فــي

صفوفهم كالحمى وغيرها .

كــل هــذه الظــروف تجمعــت لتشــكل ضــغوطا نفســية كبي ـرة  ،كــان ّل بــد معهــا مــن حلــول

عمليــة سـريعة تعوضــهم مــا فقــدوه فــي غـربتهم  ،وتعيــد لهــم كـرامتهم  ،وتُشــعرهم بــأنهم لــن

يكونوا عبأ على إخوانهم اْلنصار .

فكان أول عمل قام به النبي  -  -بعد بنـاء المسـجد تشـريع نظـام المؤاخـاة  ،والتـي تـم
إعَلنه ــا ف ــي دار أن ــس ب ــن مال ــك رض ــي هللا عن ــه  ،وه ــي رابط ــة تجم ــع ب ــين المه ــاجري

واْلنصـ ــاري  ،تقـ ــوم علـ ــى أسـ ــاس العقيـ ــدة  ،وتوثـ ــق مشـ ــاعر الحـ ــب والمـ ــودة  ،والنص ـ ـرة

والحماية  ،والمواساة بالمال والمتاع .

وه ــذه المؤاخ ــاة أخ ــص م ــن اْلخ ــوة العام ــة ب ــين الم ــؤمنين جميع ــا  ،وذل ــك ْلنه ــا أعط ــت
للمتآخيين الحق في التوارث دون أن يكون بينهما صلة من ق اربـة أو رحـم  ،كمـا فـي قولـه
ْ
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تعــالى  { :ولكــل جعلنــا م ـوالي ممــا تــرك الوالــدان واْلقربــون والــذين عقــدت أيمــانكم فــآتوهم

نصيبهم } ( النساء ) 33 :

وقــد اســتمر العمــل بقض ــية الت ـوارث زمنــا  ،حتــى اس ــتطاع المهــاجرون أن يــألفوا المدين ــة

ويندمجوا فـي المجتمـع  ،وفـتح هللا لهـم أبـواب الخيـر مـن غنـائم الحـرب وغيرهـا مـا أغنـاهم

عن اآلخرين  ،فنسخ هللا تعالى العمل بهذا الحكم  ،وأرجع نظام اإلرث إلى ما كـان عليـه

 ،وذلك في قوله تعالى  { :وأولوا اْلرحام بعضهم أولى بـبعض فـي كتـاب هللا } ( اْلنفـال

 ، ) 75 :م ــع بق ــاء العم ــل بالنصـ ـرة  ،وتب ــادل العطاي ــا  ،وإس ــداء المش ــورة والنص ــيحة ،

وغيرها من معاني اْلخوة .

وتذكر لنا مصادر السيرة أسماء بعض الـذين آخـى بيـنهم النبـي  ، -  -فقـد آخـى بـين

أبــي بكــر و خارجــة بــن زهيــر  ،وآخــى بــين عمــر بــن الخطــاب و عتبــان بــن مالــك  ،وبــين
أبي عبيدة بن الجراح و سـعد بـن معـاذ  ،وبـين الزبيـر بـن العـوام و سـَلمة بـن سـَلمة بـن
وقش  ،وبين طلحة بن عبيد هللا و كعب بن مالك  ،وبين مصعب بن عمير و أبو أيـوب

خالد بن زيد رضي هللا عنهم أجمعين  ،وأسماء أخرى بلغت تسعين صحابيا .

وعنــد مراجعــة أســماء هـ ـؤّلء الصــحابة  ،نجــد أن تلــك المؤاخ ــاة لــم تُقــم وزنــا لَلعتب ــارات
القبلي ــة أو الفـ ـوارق الطبقي ــة  ،حي ــث جمع ــت ب ــين الق ــوي والض ــعيف  ،والغن ــي والفقي ــر ،
واْلبـ ــيض واْلسـ ــود  ،والحـ ــر والعبـ ــد  ،وبـ ــذلك اسـ ــتطاعت هـ ــذه اْلخـ ــوة أن تنتصـ ــر علـ ــى

العصبية للقبيلة أو الجنس أو اْلرض  ،لتحل محلها الرابطة اإليمانية  ،واْلخوة الدينية

وقــد ســجل التــاريخ العديــد مــن المواقــف المشـرقة التــي نشــأت فــي ظــل هــذه اْلخــوة  ،ومــن

ذلــك مــا حصــل بــين عبــدالرحمن بــن عــوف و ســعد بــن الربيــع رضــي هللا عنهمــا  ،حيــث

عــرض ســعد علــى أخيــه نصــف مالــه ليأخــذه  ،بــل خي ـره بــين إحــدى زوجتيــه كــي يطلقهــا
ْلجلــه  ،فشــكر لــه عبــد الــرحمن صــنيعه وأثنــى علــى كرمــه  ،ثــم طلــب منــه أن يدلــه علــى

أسواق المدينة  ،ولم يمر وقت قصـير حتـى اسـتطاع عبـدالرحمن بـن عـوف أن يكـون مـن

أصحاب المال والثراء .
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ولم يقف اْلمـر عنـد هـذا الحـد  ،بـل إن كثيـ ار مـن اْلنصـار عرضـوا علـى النبـي -  -

أن يقســم اْل ارضــي الزراعيــة بيــنهم وبــين إخ ـوانهم مــن المهــاجرين  ،ولكــن النبــي -  -
أراد أن تقوم هذه المواساة دونما إضرار بـأمَلكهم  ،فأشـار علـيهم بـأن يحتفظـوا بأ ارضـيهم

مــع إشـراك إخـوانهم المهــاجرين فــي الحصــاد  ،وقــد أورث صــنيعهم هــذا مشــاعر اإلعجــاب
في نفوس المهاجرين  ،حتى إنهم قالوا للنبي  : -  -يا رسـول هللا مـا رأينـا قومـا قـدمنا

علــيهم أحســن مواســاة فــي قليــل  ،وّل أحســن بــذّل فــي كثيــر مــنهم  ،لقــد حســبنا أن يــذهبوا
بــاْلجر كلــه "  ،كمــا كانــت تضــحياتهم وم ـواقفهم النبيلــة ســببا فــي مــدح هللا لهــم بقولــه { :

والــذين تبــوءوا الــدار واإليمــان مــن قــبلهم يحبــون مــن هــاجر إلــيهم وّل يجــدون فــي صــدورهم
حاجــة ممــا أوت ـوا ويــؤثرون علــى أنفســهم ولــو كــان بهــم خصاصــة ومــن يــوق شــح نفســه

فأولئك هم المفلحون } ( الحشر . ) 9 :

وق ــد حف ــظ النب ــي  -  -ه ــذا الفض ــل لألنص ــار  ،فم ــدحهم بقول ــه  ( :ل ــو أن اْلنص ــار
سلكوا واديا أو شعبا  ،لسلكت في وادي اْلنصار ) رواه البخاري  ،وبين حبه لهم بقوله (

اْلنص ــار ّل يح ــبهم إّل م ــؤمن  ،وّل يبغض ــهم إّل من ــافق ؛ فم ــن أح ــبهم أحب ــه هللا  ،وم ــن
أبغضــهم أبغضــه هللا ) رواه البخــاري  ،ودعــا ْلوّلدهــم وذريــاتهم بالصــَلح فقــال  ( :اللهــم
اغفــر لألنصــار  ،وْلبنــاء اْلنصــار ،وْلزواج اْلنصــار  ،ولــذراري اْلنصــار ) رواه أحمــد ،

وآثــر الجلــوس بيــنهم طيلــة حياتــه فقــال  ( :ل ـوّل الهج ـرة لكنــت ام ـ أر مــن اْلنصــار ) رواه

البخاري .

وبهــذا نســتطيع أن نلمــس عظمــة هــذا الجيــل الــذي تربــى علــى يــد النبــي  ، -  -عنــدما
كانــت اْلخــوة اإليمانيــة هــي اْلســاس لعَلقــاتهم  ،فمــا أحوجنــا إلــى أن نتخــذ هــذا المجتمــع
الفريد قدوة لنا في تعاملنا وعَلقاتنا .

ــــــــــــ
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صحيفة المدينة
(الشبكة اإلسَلمية)

بعد هجرة الرسول  إلى المدينة ،وإقامة قواعـد المجتمـع اإلسـَلمي ،كـان مـن الضـروري

تنظــيم العَلقــة بــين المســلمين وغيــرهم مــن أهــل المدينــة ،مــن أجــل تــوفير اْلمــن والســَلم
للنــاس جميعــا ،لــذا كانــت هــذه الوثيقــة لتنظــيم العَلقــة بــين المســلمين مــن جهــة ،وتنظيمهــا
كــذلك مــع مــن جــاورهم مــن القبائــل مــن جهــة أخــرى ،وبمــا أن قبائــل اليهــود كانــت أكثــر

القبائــل حضــو ار فــي المدينــة فقــد جــاءت أغلــب بنــود تلــك الوثيقــة متعلقــة بتنظــيم العَلقــة

معهم.

وبتتبع بنـود الوثيقـة نجـد أنهـا تضـمنت بنـودا خاصـة للمـؤمنين بـين المهـاجرين واْلنصـار،

وبنودا خاصة لليهود تتعلق فيما بينهم وبين والمؤمنين ،وبنودا عامة تشمل الجميع:
أوّل :ما جاء من البنود في حق المؤمنين -:

 ( -1المؤمنـ ــون أمـ ــة واحـ ــدة مـ ــن دون النـ ــاس ) وهـ ــذا البنـ ــد يشـ ــمل المـ ــؤمنين جمـ ــيعهم
مهاجريهم وأنصارهم ،ومن تبعهم ممن لحق بهم وجاهـد معهـم ،وأنهـم أمـة واحـدة مـن دون

الن ــاس ق ــد جمع ــتهم رابط ــة العقي ــدة ،فاتح ــدت قبل ــتهم ووجه ــتهم ووّلءه ــم مم ــا يعن ــي إلغ ــاء
الروابط والعصبيات وذوبان جميع الفوارق التي تحول دون تحقيق هذه الوحدة الشاملة.

( -2كــل فريــق مــن المــؤمنين علــى ربعــتهم –أي الحــال التــي جــاء اإلســَلم وهــم عليهــا-
يتع ــاقلون بي ــنهم وه ــم يف ــدون ع ــانيهم -أس ــيرهم -ب ــالمعروف والقس ــط ب ــين الم ــؤمنين ،وإن

المــؤمنين ّل يتركــون مفرحــا –المثقــل بالــديون -بيــنهم أن يعطــوه بــالمعروف فــي فــداء أو

عق ــل) .وه ــذا البن ــد يق ــرر مب ــدأ التكاف ــل اّلجتم ــاعي ب ــين الم ــؤمنين ب ــأن يعينـ ـوا الض ــعفاء
ويساعدوا المحتاجين.

 -3ومن البنود الهامة( :أن المـؤمنين المتقـين أيـديهم علـى كـل مـن بغـى مـنهم ،أو ابتغـى
دسيعة ظلم أو إثما أو عـدونا أو فسـادا بـين المـؤمنين ،وإن أيـديهم عليـه جميعـا ،ولـو كـان

ولــد أحــدهم) .وهــذا البنــد يحــتم علــى المــؤمنين نص ـرة المظلــومين واْلخــذ علــى يــد البغــاة
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والمفســدين ،ومعنــى قولــه (دســيعة ظلــم) أي طلــب عطيــة مــن دون حــق ،وجــاء تخصــيص

المتقين في هذا البند ْلنهم أحرص الناس على تنفيذ الشريعة من غيرهم.

ّ( -4ل يقتل مؤمن مؤمنا فـي كـافر ،وّل ينصـر كـاف ار علـى مـؤمن) .وفـي هـذا البنـد تأكيـد

علــى الت ـرابط بــين المــؤمنين وم ـواّلة بعضــهم لــبعض ،وفيــه دليــل علــى أن دم الكــافر ّل
يكافئ دم المؤمن.

ثانيا :البنود المتعلقة باليهود فيما بينهم وبين المؤمنين -:

 ( -5ينفــق اليهــود مــع المــؤمنين مــا دام ـوا محــاربين) .وهــو يتعلــق بــدفع قســط مــن نفقــات

الحرب الدفاعية عن المدينة.

 ( -6أن يهود بني عـوف أمـة مـع المـؤمنين ،لليهـود ديـنهم ،وللمسـلمين ديـنهم ،وأن لبقيـة
اليهود من بنـي النجـار وغيـرهم مـاليهود بنـي عـوف ،إّل مـن ظلـم نفسـه وأثـم فإنـه ّل يهلـك

إّل نفســه) .وهــذا البنــد يحــدد العَلقــة بــين اليهــود وبــين الفئــة المؤمنــة ،ويعتبــرهم جــزءا مــن

مواطني الدولة اإلسَلمية ،ويكفل لهـم حـريتهم الدينيـة مـا دامـوا قـائمين بالواجبـات المترتبـة

عليهم.

ّ ( -7ل تُجــار ق ـريش وّل مــن ناصــرها ) وهــو يخــتص بالتعامــل بــين اليهــود والمشــركين،
وعدم السماح لهم بمخالفة قريش وغيرها من القبائل المعادية لإلسَلم.

ّ ( -8ل يخــرج مــن يهــود أحــد إّل بــإذن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم) وبموجــب هــذا
البند يمنع اليهود مـن القيـام بـأي نشـاط عسـكري ضـد المـؤمنين ،خـارج عـن نطـاق وحـدود

المدينة ،مما قد يؤثر على أمن المدينة واقتصادها.

 ( -9إن على اليهود نفقتهم ،وعلى المسلمين نفقتهم ،وإن بيـنهم النصـر علـى مـن حـارب
أهل هذه الصحيفة وإن بينهم النصح والنصر للمظلوم).

ثالثا :البنود العامة :

( -10أن مــا يحــدث بــين أهــل الصــحيفة مــن حــدث أو اشــتجار يخــاف فســاده ،فــإن مــرده
إلى هللا جل وعَل وإلى محمد صلى هللا عليـه وسـلم) وهـذا البنـد يقـرر المرجعيـة العليـا فـي

اْلمور والقضايا بالمدينة ،منعا لقيام أي اضطرابات في الداخل.
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( -11إن يثــرب حـرام جوفهــا ْلهــل هــذه الصــحيفة ) والحــرم هــو مــا ّل يحــل انتهاكــه ،فــَل
يقطع شجره وّل يقتل صيدها ،فهذا البند يحـدد حـرم المدينـة ،ويضـمن اْلمـن فيهـا ،ويضـع

حدا لَلضطرابات والمشاكل التي تهدد السلم واْلمان.

وبنــود هــذه الصــحيفة مبنيــة علــى نصــوص ثابتــة ،وقواعــد شــرعية ،ومصـالح معتبـرة ،منهــا
قوله تعالىّ{ :ل ينهاكم هللا عن الـذين لـم يقـاتلوكم فـي الـدين ولـم يخرجـوكم مـن ديـاركم أن

تبــروهم وتقســطوا إلــيهم إن هللا يحــب المقســطين } (الممتحنــة .)8:وقولــه صــلى هللا عليــه
وسلم ( :المؤمنون تتكافأ دما هم  ،ويسعى بذمتهم أدنـاهم  ،وهـم يـد علـى مـن سـواهم ّ ،ل

يقت ــل م ــؤمن بك ــافر  ،وّل ذو عه ــد ف ــي عه ــده ) رواه اإلم ــام أحم ــد و أب ــو داود وص ــححه

اْللباني .

والمتأمــل فــي بنــود هــذه الوثيقــة يــدرك مــدى العدالــة التــي اتســمت بهــا معاملــة النبــي 

لليهود ،وإسقاط كل اّلعتبـارات الطبقيـة والجاهليـة ،وترسـيخ المبـادت اإلسـَلمية ،كمـا أنهـا

اش ــتملت جميـ ـع م ــا تحتاج ــه الدول ــة ،م ــن مقوماته ــا الدس ــتورية واإلداري ــة ،وعَلق ــة اْلفـ ـراد

بالدولة ،وعَلقة بعضهم ببعض.

ولقــد كــان باإلمكــان أن تــؤتي هــذه الوثيقــة ثمارهــا مــع اليهــود ل ـوّل طبيعــة الغــدر والخيانــة

فــيهم ،حيــث ســلك اليهــود وســائل عــدة ومتنوعــة للكيــد برســول هللا  والــذين آمن ـوا معــه،

وهدم دعائم الدين اإلسَلمي ،إّل أن وسائلهم التـي اتخـذوها بـاءت بالفشـل ،والسـبب يرجـع
إلى حكمة النبي صلى هللا عليه وسلم ،وحنكته في إدارة شؤون الدولة.
ــــــــــــ
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مقدمة الهجرة من مكة إلى المدينة
حرم مشركو مكة الخير كلـه منـذ جحـدوا الرسـالة ،وقعـدوا بكـل صـراط يوعـدون ،ويصـدون

عن سبيل هللا من آمن به ،ويبغونها عوجا.

ولئن نجحت دعايتهم الكاذبة في منع قبائل كثيرة مـن دخـول اإلسـَلم ،فـإن الحـق ّلبـد أن
يعلو ،وأن يثوب إليه المضللون والمخدوعون على شرط أن يظـل أهلـه أوفيـاء لـه ،ح ارصـا

عليه ،صابرين محتسبين.

وقد قيض هللا لإلسَلم من استنقذه من البيئة التـي صـادرته ،فـأنس بعـد وحشـة ،واسـتوطن

بعد غربة ،وشق طريقه في الحياة ،بعد أن زالت الجَلمد الصلدة الملقاة في مجراه.
وبدأ هذا التحول على أيدي الوفود القادمة من "يثرب" إلى مكة في موسم الحج..

كــان أهــل يثــرب يمتــازون عــن ســائر العــرب بجـوارهم لليهــود ،وإلفهــم عقيــدة التوحيــد .وربمــا
حــاورهم اليهــود فــي شــؤون اْلديــان ،ونعـوا علــيهم عبــادة اْلوثــان فــإذا اشــتد الجــدل وطالــت
اللجاجة قال لهم اليهود :يوشك أن يبعث هللا نبيا فنتبعه؛ ونقتلكم معه قتل عاد وإرم!!...

والغريب أن اليهود كانوا أول من كفر بهذا النبي يوم ظهر فيهم واقترب منهم ،ولـذلك نـدد

القرآن بمسلكهم المتناقض:
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ـانوا ِم ْـن قْب ُـل ي ْسـتْفِت ُحون علـى ال ِـذين
{ولما جاء ُه ْم كتاب م ْن ع ْنـد ّللا ُمصـدق ِلمـا مع ُه ْـم وك ُ
كف ُروا فلما جاء ُه ْم ما عرُفوا كف ُروا ِب ِه}.
أما العرب اْلميون الذين ُه ِددوا بمبعثه ،فقد فتحوا مسامعهم له!
فعنــدما وافــى الموســم وقــدمت قبائــل "يثــرب" و أروا الرســول (صــلى هللا عليــه وســلم) يــدعو
الناس إلى هللا ،قال بعضهم لـبعض :تعلمـون وهللا يـا قـوم أن هـذا الـذي توعـدكم بـه يهـود،

فَل يسبقنكم إليه..

وأخــذ ذكــر اإلســَلم يشــيع فــي المدينــة رويــدا رويــدا؛ فــإن لــم يســتقبل بترحيــب لــم يســتقبل

بالسباب والحراب.
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إن عناصـر النفـور والمقاومــة التـي عهـدها فــي "مكـة" تحولـت -هنــا -إلـى عناصـر احتـرام
وإقبال ،ولم تمض ثَلثة أعوام علـى تسـامع اْلنصـار الجـدد باإلسـَلم حتـى أصـبحوا كهفـه

الحصين ،وموئله القريب..

 2,4فروق بين البلدين مكة والمدينة من الناحية اّلقتصادية:

عاشت مكة في بحبوحة من الحياة أمدا طـويَل ،آمنـة مطمئنـة يأتيهـا رزقهـا رغـدا مـن كـل

مكان ،وترجع هذه السعة إلى عاملين-1 :مهارة أهلها التجاريـة -2ومكانـة الحـرم الدينيـة،

كــَل اْلم ـرين أدر عليهــا أخــَلف الخيــر ،فــأثرت حتــى بطــرت ،وشــبعت حتــى أتخمــت .ثــم
عراها ما يعرو كل جماعة تواتيها الحظوظ ويصبغها الترف ،من :تكبر ،وقسوة ،وجحـود،

فلمــا ظهــر فيهــا اإلســَلم ،ودعــا محمــد (صــلى هللا عليــه وســلم) إلــى الحــق ،ردت يــده فــي

فمــه ،وأحــدقت بــه وبمــن معــه ،وملكهــا العنــاد مــن أول يــوم ،وأعلنــت أن مركزهــا -عاصــمة

للوثنيــة ،ومجمعــا لألصــنام .ومثابــة للحجــيج -ســيزول إن هــي اســتمعت إلــى هــذا الــدين،

وأمكنته من البقاء.

وحــاول الرســول عليــه الصــَلة والســَلم -جاهــدا -أن يقنــع أهــل مكــة بــأن قبــولهم للحــق لــن

يحرمهم ذرة من الخير الذي متعوا به ،فأبى الظالمون إّل كفو ار.
ضــنا أولــم نم ِكــن لهــم حرمــا ِ
{وقــاُلوا ِإن نتِبــع اْلهــدى معــك نتخطــف ِمــن أر ِ
آمنــا ُي ْجبــى ِإل ْيـ ِـه
ُ
ْ
ْ ْ ْ
ْ ُ
ْ ُ ْ ُْ
ات ُك ِل شيء ِرْزقا ِم ْن ل ُدنا ول ِكن أ ْكثرُه ْم ّل ي ْعل ُمون}.
ثمر ُ
ْ
ومــن هنــا اشــتبك ســادة مكــة فــي حــرب مــع اإلســَلم ،اعتبروهــا دفاعــا عــن كيــانهم المــادي
ووضــعهم اإلقتصــادي ،إلــى جانــب مــا هنالــك مــن عوامــل أخــرى .وهــذه الحــروب معروفــة

النتائج:

{وكم أهل ْكنـا ِمـن قريـة ب ِطـر ْت م ِعيشـتها فِتْلـك مس ِ
ـاكُن ُه ْم ل ْـم تُ ْسـك ْن ِم ْـن ب ْع ِـد ِه ْم ِإّل قِلـيَل وُكنـا
ْ ْ
ْ ْ
ن ْح ُن اْلو ِارِثين}.

أمــا اْلمــر فــي "يثــرب" فكــان علــى النقــيض ،إن الشــحناء المتأصــلة بــين أهليهــا اســتنزفت
دماءهم ،وقطعت شملهم ،وشغلت بعضهم بالبعض ،حتى أوصـلتهم الحـروب الدائمـة إلـى

درك أســف لــه العقــَلء ،وتمن ـوا اإلنقــاذ منــه .كــان "اْلوس" و"الخــزرج" -وهــم فــي اْلصــل
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قرابة واحدة -يعانون في "يثرب" آثار هذا الخصام العنيف ،ويورثونه أبناءهم؛ حتى يشبوا
-وهم في مهادهم -أعداء! والذي وضع جرثومة هذا الشقاق هم اليهود.

 3,4صنع اليهود في المدينة وفتنهم فيها:

واليهــود الــذين اســتقروا فــي المدينــة وأرباضــها هبط ـوا صــحراء الجزي ـرة فــارين بــدينهم مــن

اّلضــطهاد الصــليبي الــذي عمــل -مــن قــديم -علــى تنصــيرهم أو إفن ـائهم ،ذلــك ْلن رأي
اليهود في عيسى وأمه شنيع.

والنصارى يعتقدون أن اليهود هم قتلة عيسى ،والموعزون بصلبه!!.

وّل شك أن اليهود شعب نشيط ،وأنهم -حيث حلوا -يبـذلون جهـودا مـذكورة للسـيطرة علـى
زمــام التوجيــه المــالي ،وّل يبــالون بأســاليب الختــل والمكــر لبلــوغ أهــدافهم ،وقــد أْلفـوا أنفســهم

قلة بين أصحاب البَلد ،وخشوا أن يفنوا إذا اشتبكوا معهم في صراع سافر .فاحتالوا حتـى
زرعـوا الضــغائن بــين اْلقربــاء ،ومــا ازلـوا بهــا حتــى آتــت ثمرهــا المــر  ،فأخــذ العــرب يأكــل

بعضهم بعضا في سلسلة متصلة من المعارك التـي ّل مبـرر لهـا ،علـى حـين قـوي اليهـود

وتكاثروا ،ونمت ثرواتهم ،واستحكمت حصونهم ،وخيف سطوهم.

وقبــل الهج ـرة ببضــع ســنين وقعــت بــين اْلوس والخــزرج معركــة ُ"بعــاث" كــان النصــر فيهــا
للخزرج ثم عاد لألوس ،وبلغ من حدة الخصام بين الفريقين أن كليهما فكر في استئصال
اآلخر وإبادة خضرائه ،لوّل أن تدخل أولو النهى بالنصح أن يبقوا علـى أنفسـهم وإخـوانهم،

فجوارهم أفضل من جوار الثعالب -يعني اليهود.!-

وهــذه الفــتن المتَلحقــة جعلــت أهــل المدينــة عنــدما ت ارمــت إلــيهم أنبــاء اإلســَلم يؤملــون مــن
و ارئــه الخيــر .مــن يــدري؟ لعلــه يجــدد حيــاتهم فيعيــد الســَلم إلــى صــفوفهم ويهــب لهــم حيــاة
روحية ترجح بكفتهم على اليهود...

قال ابن إسحاق :فلما أراد هللا إظهار دينه ،وإعزاز نبيه ،وإنجاز موعده له خرج رسول هللا

في الموسم الذي لقيه فيه النفر مـن اْلنصـار ،فعـرض نفسـه علـى قبائـل العـرب كمـا كـان
يصــنع فــي كــل موســم ،فبينمــا هــو عنــد العقبــة لقــي رهطــا مــن الخــزرج أراد هللا بهــم خي ـ ار،

فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشيال من قومه قـالوا :لمـا لقـيهم رسـول هللا (صـلى
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هللا عليه وسلم) قال لهم :من أنـتم؟ قـالوا :نفـر مـن الخـزرج  .قـال :مـن مـوالي يهـود؟ قـالوا

نعــم .قــال :أفــَل تجلســون أكلمكــم؟ قــالوا :بلــى ! فجلس ـوا معــه فــدعاهم إلــى هللا ،وعــرض

عليهم اإلسَلم وتَل عليهم القرآن...

قــال :فأجــابوه فيمــا دعــاهم إليــه بــأن صــدقوه ،وقبل ـوا منــه مــا عــرض علــيهم مــن اإلســَلم،
وقالوا له :إنا قد تركنا قومنا وّل قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ،وعسـى أن يجمعهـم

هللا بــك .فســنقدم علــيهم فنــدعوهم إلــى أمــرك ،ونعــرض علــيهم الــذي أجبنــاك إليــه مــن هــذا

الــدين ،فــإن يجمعهـم هللا عليــك فــَل رجــل أعــز منــك!!ثم انصـرفوا راجعــين إلــى بَلدهــم ،قــد

آمنوا وصدقوا.

كــان أولئــك النفــر ،طليعــة الدعايــة الموفقــة لإلســَلم فــي يثــرب ،وقــد أثمــرت جهــودهم علــى

عجل ،فلم تبق دار إّل دخلها اإلسَلم.

حتــى إذا اســتدار العــام ،وأقبــل موســم الحــج ،خــرج مــن المدينــة اثنــا عشــر رجـَل مــن الــذين

أســلموا -فــيهم الســتة الــذين كلمهــم النبــي (صــلى هللا عليــه وســلم) فــي الموســم الســابق-

وعزموا على اّلجتماع برسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) ليوثقوا معه إسَلمهم.

 4,4بيعة العقبة اْلولى بين رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) ونفر من مسلمي المدينة:

وقد لقيهم النبي بالعقبة ،وعقد معهم بيعـة علـى اإليمـان بـاهلل وحـده ،واّلستمسـاك بفضـائل
اْلعمال والبعد عن مناكرها.

عن عبادة بن الصامت قال :بايعنا رسول هللا ليلة العقبة اْلولى "أن ّل نشرك بـاهلل شـيئا،

وّل نس ــرق ،وّل نزن ــي ،وّل نقت ــل أوّلدن ــا ،وّل ن ــأتي ببهت ــان نفتري ــه ب ــين أي ــدينا وأرجلن ــا ،وّل

نعصيه في معروف".

قـال" :فـإن وفيـتم فلكـم الجنـة وإن غشـيتم مـن ذلـك شـيئا فأخـذتم بحـده فـي الـدنيا فهـو كفـارة
له .وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة ،فأمركم إلى هللا .إن شاء عذب ،وإن شاء غفر".

هذا ما كان محمد (صلى هللا عليه وسلم) يدعو إليه ،وكانت الجاهلية تنكره عليه.
أيكره هذه العهود إّل مجرم يحب للناس الريبة ويود لألرض الفساد؟؟
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أتم وفد اْلنصـار هـذه البيعـة ثـم قفـل عائـدا إلـى "يثـرب" ،فـرأى النبـي أن يبعـث معهـم أحـد

الثقات من رجاله ،ليتعهد نماء اإلسَلم في المدينة  ،ويق أر على أهلها القرآن ،ويفقههم فـي
ِ
المعلم اْلمين.
الدين ،ووقع اختياره على "مصعب بن عمير" ليكون هذا
ونجــح "مصــعب" أيمــا نجــاح فــي نشــر اإلســَلم وجمــع النــاس عليــه ،واســتطاع أن يتخطــى

الصــعاب التــي توجــد -دائمــا -فــي طريــق كــل نــازح غريــب ،يحــاول أن ينقــل النــاس مــن
موروث ــات ألفوه ــا إل ــى نظ ــام جدي ــد ،يش ــمل الحاض ــر والمس ــتقبل ،ويع ــم اإليم ــان والعم ــل،
والخلق والسلوك...

وّل تحســبن "مصــعبا" كأولئــك المرتزقــة مــن المبشـرين الــذين دســهم اإلســتعمار الغربــي بــين
يــدي زحفــه علــى الشــرق ،فتــرى الواحــد مــنهم يقبــع تحــت س ـرير م ـريض ليقــول لــه :هــذه

القارورة تقدمها لك العذراء! وهذا الرغيف يهديه إليك المسيح!

وربمــا فــتح مدرســة ظاهرهــا الثقافــة المجــردة ،أو ملجــأ ظــاهره البــر الخــالص ،ثــم لــوى زمــام
الناشئة من حيث ّل يدرون ،ومال بهم حيث يريد!!...

هذا ضرب من التلصص الروحي يتوارى تحت اسم الدعوة إلى الدين .والذين يمثلون هذه

المســاخر يجــدون الج ـرأة علــى عملهــم مــن الــدول التــي تبعــث بهــم ،فــإذا أريــت إص ـرارهم

ومغامراتهم فَل تنس القوى التي تساند ظهورهم في البر والبحر والجو.

أمــا مصــعب فكــان مــن و ارئــه نبــي مضــطهد ورســالة معتبـرة ضــد القــانون الســائد ،ومــا كــان
يملــك مــن وســائل اإلغـراء مــا يطمــع طــَلب الــدنيا ونهــازي الفــرص ،كــل مــا لديــه ثــروة مــن
الكياسة والفطنة ،قبسـها مـن محمـد (صـلى هللا عليـه وسـلم) ،وإخـَلص هلل ،جعلـه يضـحي

بمال أسرته وجاهها في سبيل عقيدته ..ثم هذا القرآن الذي يتأنق في تَلوته ،ويتخير مـن

روائعه ما يغزو به اْللباب ،فإذا اْلفئدة ترق له ،وتتفتح للدين الجديد.

وعــاد "مصــعب" إلــى رســول هللا بمكــة قبيــل الموســم الحافــل ،يخب ـره بمــا لقــي اإلســَلم مــن

قبــول حســن فــي "يثــرب" ،ويبشـره بــأن جموعــا غفيـرة دخلــت فيــه عــن اقتنــاع مــس شــغافهم،

وبصر أنار أفكارهم ،وسوف يرى من وفودهم بهذا الموسم ما تقر به العين.

 5,4بيعة العقبة الكبرى بين محمد (صلى هللا عليه وسلم) ورجال من اْلنصار:
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إن الرجال الذين اعتنقوا اإلسَلم عرفوا-دون شك-تاريخه القريب ،والصـعاب الهائلـة التـي
لقيها ،وحز فـي نفوسـهم أن يستضـعف إخـوانهم فـي مكـة وأن يخـرج نبـيهم وهـو يـدعو إلـى

هللا فَل يجيبه إّل آثم أو كفور!.

ولذلك تساءلوا -وهم خارجون من المدينة قاصدين البيت العتيق -حتى متى نتـرك رسـول

هللا يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟

لقــد بلــغ اإليمــان أوجــه فــي هــذه القلــوب الفتيــة ،وآن لهــا أن تـ ِ
ـنفس عــن حماســها ،وأن تفــك
ْ ُ
هذا الحصار الخانق المضروب حول الدعوة والداعية.

قال جابر بن عبدهللا :فرحل إليه منا سبعون رجَل حتى قـدموا عليـه فـي الموسـم ،فواعـدناه

شعب العقبة ،فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين ،حتـى توافينـا ،فقلنـا :يـا رسـول هللا ،عـَلم
نبايعك؟ قال (صلى هللا عليـه وسـلم) تبـايعوني علـى السـمع والطاعـة فـي النشـاط والكسـل،

والنفقة في العسر واليسر ،وعلى اْلمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وأن تقومـوا فـي هللا

ّل تخــافون لومــة ّلئــم ،وعلــى أن تنصــروني فتمنعــوني -إذا قــدمت علــيكم -ممــا تمنعــون
منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ،ولكم الجنة.

فقمنا إليـه ،وأخـذ بيـده "أسـعد بـن ز اررة" -وهـو أصـغر السـبعين بعـدي ،فقـال رويـدا يـا أهـل

يثــرب ،فإنــا لــم نضــرب إليــه أكبــاد اإلبــل إّل ونحــن نعلــم أنــه رســول هللا ،وإن إخ ارجــه اليــوم

مناوأة للعرب كافة ،وقتل خياركم ،وأن تعضكم السيوف.

فإمــا أنــتم قــوم تصــبرون علــى ذلــك فخــذوه وأجــركم علــى هللا ،وإمــا أنــتم قــوم تخــافون مــن

أنفسكم خيفة فذروه ،فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند هللا!
فقــالوا يــا "أســعد" ِ
ط عنــا يــدك ،ف ـ هللا ّل نــذر هــذه البيعــة وّل نســتقيلها ،فقمنــا إليــه رجــَل
أم ـ ْ
رجَل فبايعناه.

وعــن كعــب بــن مالــك :نمنــا تلــك الليلــة -ليلــة العقبــة  -مــع قومنــا فــي رحالنــا ،حتــى إذا
مضــى ثلــث الليــل ،خرجنــا مــن رحالنــا لميعــاد رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم) ،نتســلل
تســلل القطــا مســتخفين ،حتــى اجتمعنــا فــي الشــعب عنــد العقبــة  ،ونحــن ثَلثــة وســبعون

رجَل ،ومعنا امرأتان من نسائنا ،نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو بن عدي.
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فلما اجتمعنـا فـي الشـعب ننتظـر رسـول هللا (صـلى هللا عليـه وسـلم) ،جاءنـا ومعـه العبـاس

بــن عبــد المطلــب ،وهــو يومئــذ علــى ديــن قومــه ،إّل أنــه أحــب أن يحضــر أمــر ابــن أخيــه
ويستوثق له ،فلما جلس كان أول مـتكلم ،قـال :يـا معشـر الخـزرج إن محمـدا منـا حيـث قـد

علمتم ،وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينـا فيـه ،فهـو فـي عـزة مـن قومـه ومنعـة

في بلده ،وإنه قد أبى إّل اّلنحياز إليكم واللحوق بكـم ،فـإن كنـتم تـرون أنكـم وافـون لـه بمـا

دعوتمــوه إليــه ،ومــانعوه ممــن خالفــه ،فــأنتم ومــا تحملــتم مــن ذلــك!! وإن كنــتم ت ـرون أنكــم

مس ــلموه وخ ــاذلوه بع ــد الخ ــروج إل ــيكم ،فم ــن اآلن ف ــدعوه فإن ــه ف ــي عـ ـزة ومنع ــة م ــن قوم ــه

وبلده...

قال كعب :فقلنا له :قد سمعنا ما قلـت فـتكلم يـا رسـول هللا ،فخـذ لنفسـك وربـك مـا أحببـت،

فتكلم رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) ،فـتَل القـرآن ،ودعـا إلـى هللا ،ورغـب فـي اإلسـَلم،
ثم قال :أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم.

قال كعب :فأخذ البراء بن معرور بيده وقال :نعم ،فوالذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنـع

منــه أزرنــا ،فبايعنــا يــا رســول هللا ،فــنحن -وهللا -أبنــاء الحــروب ،ورثناهــا كــاب ار عــن كــابر،

فاعترض هذا القول -والب ارء يكلم رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) أبو الهيثم بن التيهـان
فقــال :يــا رســول هللا ،إن بيننــا وبــين الرجــال -يعنــي اليهــود -حبــاّل وإنــا قاطعوهــا ،فهــل

عســيت إن فعلنــا ذلــك ثــم أظهــرك هللا أن ترجــع إلــى قومــك وتــدعنا قــال :فتبســم رســول هللا

(صلى هللا عليه وسلم) ،ثم قال :بـل الـدم الـدم والهـدم الهـدم ،أنـا مـنكم وأنـتم منـي ،أحـارب
من حاربتم وأسالم من سالمتم...

وأمرهم رسول هللا (صلى هللا عليه وسـلم) أن يخرجـوا مـنهم اثنـي عشـر نقيبـا يكونـون علـى

قــومهم بمــا فــيهم ،فــأخرجوا مــنهم النقبــاء ،تســعة مــن (الخــزرج) وثَلثــة مــن (اْلوس) ،فقــال
لهـم رسـول هللا عليـه الصـَلة والســَلم :أنـتم علـى قـومكم بمــا فـيهم كفـَلء ككفالـة الحـواريين

لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي.

تلكم بيعة العقبة ،وما أبرم فيها من مواثيق ،وما دار فيها من محاورات...
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إن روح اليقين والفداء واّلستبسال سادت هذا الجمع وتمشت في كل كلمة قيلت ،وبـدا أن

العواطــف الفــائرة ليســت وحــدها الت ــي توجــه الحــديث أو تمل ــي العهــود كــَل ،فــإن حســاب
المستقبل روجع مع حساب اليوم ،والمغارم المتوقعة نظر إليها قبل المغانم الموهومة.

مغــانم؟ أيــن موضــوع المغــانم فــي هــذه البيعــة؟ لقــد قــام اْلمــر كلــه علــى التجــرد المحــض

والبذل الخالص.

هؤّلء السبعون ُمُثل ّلنتشار اإلسَلم ،عن طريق الفكر الحر واّلقتناع الخالص...
فقــد جــاءوا مــن "يثــرب" مــؤمنين أشــد اإليمــان ،وملبــين داعــي التضــحية ،مــع أن مع ـرفتهم
بالنبي كانت لمحة عابرة؛ غبرت عليها اْليام؛ وكان الظن بها أن تزول.

لكننا ّل يجوز أن ننسـى مصـدر هـذه الطاقـة المتأججـة مـن الشـجاعة والثقـة؛ إنـه القـرآن!!

لئن كان اْلنصار قبل بيعتهم الكبرى لم يصحبوا الرسول إّل لماما فإن الـوحي المشـع مـن

السماء أضاء لهم الطريق ،وأوضح الغاية..

لقد نزل بمكة قريب من نصف القرآن ،سال على ألسنة الحفـاظ وتداولتـه صـحائف السـفرة

الكرام البررة ،والقرآن النازل بمكة صور جزاء اآلخرة رأي العين ،فأنت توشك أن تمد يدك
تقطف من أثمار الجنة ،ويستطيع اْلعرابي المتعشق للحق أن ينتقـل فـي لحظـة فـداء مـن

رمضاء الجزيرة إلى أنهار النعيم والرحيق المختوم!

وحكــى القـرآن أخبــار اْلولــين وكيــف أخلــص المــؤمنين هلل فنجـوا مــع رســلهم ،وكيــف طغــى

الكفــار وأســكرهم اإلمهــال فتعنتـوا وتجبــروا ،ثــم حــل العــدل اإللهــي ،فــذهب الظــالمون بــددا،
وتركوا وراءهم دنيا مدبرة ،ودو ار خربة.

فأدبروا ووجوه اْلرض تلعنهم كباطل من جَلل الحق منهزم!!...

ثــم إن الرســول جعــل مــن هــذا اإليمــان بــالحق رباطــا يعقــد مــن تلقــاء نفســه صــلة الحــب

والتناصر بين أشتات المؤمنين في المشرق والمغرب.

فالمسلم في المدينة -وإن لم ير أخاه المستضعف فـي مكـة  -يحنـو عليـه ،ويتعصـب لـه،
ويغض ــب م ــن ظالم ــه ،ويقات ــل دون ــه ،وذل ــك م ــا اس ــتقدم اْلنص ــار م ــن يث ــرب تج ــيش ف ــي

حناياهم مشاعر الوّلء لمن أحبوهم بالغيب في ذات هللا.
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عن أبي مالك اْلشـعري أن رسـول هللا قـال :يـا أيهـا النـاس اسـمعوا واعقلـوا ،واعلمـوا أن هلل
عبــادا ليس ـوا بأنبيــاء وّل شــهداء يغــبطهم النبيــون والشــهداء علــى منــازلهم وق ـربهم مــن هللا.

فجثا رجل من اْلعراب من قاصـية النـاس وألـوى بيـده إلـى النبـي (صـلى هللا عليـه وسـلم)،

فقــال يــا رســول هللا :نــاس مــن النــاس ليس ـوا بأنبي ـاء وّل شــهداء يغــبطهم اْلنبيــاء والشــهداء
على مجالسهم وقربهم من هللا!! انعتهم لناِ ،
حلهم لنا -يعني صفهم لنـا -فسـر وجـه النبـي
بسـؤال اْلع اربــي وقــال :هــم نــاس مــن أفنــاء النــاس ،ونـوازع القبائــل ،لــم تصــل بيــنهم أرحــام

متقاربــة ،تحــابوا فــي هللا وتصــافوا ،يضــع هللا لهــم يــوم القيامــة منــابر مــن نــور ،فيجلســون
عليها ،فيجعل وجوههم نو ار ،وثيابهم نو ار ،يفزع الناس يوم القيامة وّل يفزعون ،وهم أوليـاء

هللا ّل خوف عليهم وّل هم يحزنون.

اإليمان باهلل ،والحـب فيـه ،واْلخـوة فـي دينـه ،والتناصـر باسـمه ،ذلـك كلـه كـان يتـدافع فـي

النفوس المجتمعة في ظَلم الليـل بجـوار مكـة السـادرة فـي غيهـا ،يتـدافع لـيعلن أن أنصـار

هللا ســوف يحمــون رســوله كمــا يحمــون أع ارضــهم ،وســوف يمنعونــه بــأرواحهم فــَل يخلــص

إليه أذى وهم أحياء.

إن مشركي مكة حسبوا أنهم حصروا اإلسَلم في نطـاق ّل يعـدوه ،وأرهقـوا المسـلمين حتـى
شغلوهم بأنفسهم ،فناموا نومة المجرم الذي اغترف اإلثم وأمن القصاص.

حسنت ظنك باْليام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر
وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر

أجــل ،ففــي هــذه الليلــة تحــالف جنــد الحــق أن يقصــموا ظهــر الوثنيــة ،وأن ينتهـوا بالجاهليــة
ورجالها إلى الفناء.

واس ــتمع ش ــيطان م ــن المش ــركين ك ــان يج ــول ف ــي مض ــارب الخي ــام ومن ــازل الحج ــيج إل ــى
الضجة المنبعثة قريبا من العقبة  ،واستطاع أن يقف على جلية الخبر ،فصرل ينـذر أهـل

مكة " :إن محمدا والصباء معه قد اجتمعوا على حربكم!!"..

وكان صوته جهي ار يوقظ النيام.

وشعر المبايعون كأن ائتمارهم بالمشركين قد انكشف ،فلم يكترثوا للنتائج.
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وقال "ابن عبادة" :يا رسول هللا والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن علـى أهـل "منـى" غـدا

بأسيافنا ،فقال رسول هللا :لم نؤمر بذلك ،ولكن ارجعوا إلى رحالكم.

قال كعب :فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جا ونـا فـي منازلنـا فقـالوا :يـا معشـر

الخزرج ،إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صـاحبنا هـذا تسـتخرجونه مـن بـين أظهرنـا ،وتبايعونـه

علــى حربنــا ،وإنــه -وهللا -مــا مــن حــي مــن العــرب أبغــض أن تنشــب الحــرب بيننــا وبيــنهم
مــنكم ،قــال :فانبعــث مـ ْـن هنــاك مــن مشــركي قومنــا يحلفــون ،مــا كــان مــن هــذا شــيء ومــا
علمناه ،وصدقوا لم يعلموا .قال كعب وبعضنا ينظر إلى بعض.

بيد أن القرائن تجمعت على أن ما قيل حق ،فخرجت قريش تطلب اْلنصار ففاتوهم ،ولـم

يدركوا غير سعد بن عبادة.

فعادوا به مغلولـة يـداه إلـى عنقـه ،وأخـذوا يجذبونـه مـن شـعره ويلكزونـه ،فأنقـذه مـنهم جبيـر

بن مطعم ،والحارث بن حرب ،إذ كان "سعد" يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينة.

 6,4طَلئع هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة:

إن نجـاح اإلســَلم فــي تأســيس وطــن لــه ،وسـط صــحراء تمــوج بــالكفر والجهالــة هــو أخطــر
كسب حصل عليه منذ بدأت الـدعوة لـه ،وقـد تنـادى المسـلمون مـن كـل مكـان :هلمـوا إلـى

يثــرب ..فلــم تكــن الهجـرة تخلصــا فقــط مــن الفتنـة واّلســتهزاء ،بــل كانــت تعاونــا عامــا علــى

إقامة مجتمع جديد في بلد آمن.

وأصبح فرضا على كل مسلم قادر أن يسهم في بناء هذا الوطن الجديـد ،وأن يبـذل جهـده

فــي تحصــينه ورفــع شــأنه ،وأصــبح تــرك المدينــة -بعــد الهجـرة إليهــا -نكوصــا عــن تكــاليف
الحق ،وعن نصر هللا ورسوله ،فالحياة بها دين ْلن قيام الدين يعتمد على إعزازها.

وفــي عص ـرنا هــذا أعجــب اليهــود بأنفســهم ،وعــانق بعضــهم بعضــا مهنئــا ْلنهــم اســتطاعوا

تأسيس وطن قومي لهم ،بعد أن عاشوا -مشردين -قرونا طواّل.

ونحــن ّل ننكــر جهــد اليهــود فــي إقامــة هــذا الــوطن ،وّل حمــاس المهــاجرين مــن كــل فــج

للعيش به ،ومحاولة إحيائه وإعَلئه.

856
This file was downloaded from QuranicThought.com

صـنع لليهـود اليـوم-
ولكن ما أبعد البـون بـين مـا صـنع اليهـود اليـوم -أو بتعبيـر أدق ،مـا ُ
وبــين مــا صــنع اإلســَلم وبنــوه ْلنفســهم ،يــوم هــاجروا إلــى يثــرب نجــاة بــدعوتهم ،وإقامــة

لدولتهم.

إن اليهود جا وا على حين فرقة مـن العـرب وغفلـة وضـعف ،وحـاكوا مـؤامراتهم فـي ميـدان

السياسة الغربية الناقمـة علـى اإلسـَلم وأهلـه .فـإذا بالعـالم كلـه يهجـم علـى فلسـطين بالمـال
والسـَلح والنســاء والــدهاء ،فلــم يسـتطع مليــون عربــي حصـرتهم الخيانـات فــي مــآزق ضــيقة

أن يصنعوا شيئا ،فهاموا علـى وجـوههم فـي اْلرض ،نتيجـة اتفـاق "أمريكـا وروسـيا وانكلتـ ار

وفرنســا" و..ملــوك العــرب علــى خــذّلن أولئــك العــرب التعســاء ،وبــذلك قــام الــوطن القــومي
لليهود ،وبثت الدعاية لتشجيع الهجرة إليـه ،وإسـداء العـون لـه مـن دهـاقين السياسـة والمـال

في أنحاء الدنيا !!

أين هذا الحضيض من رجال أخلصوا هلل طوايـاهم ،وترفعـت عـن المـآرب هممهـم ،وذهلـوا

عن المتاع المبذول واْلمان المتاح ،واسـتهوتهم المثـل العليـا وحـدها فـي عـالم يعـج بالصـم

الــبكم ،وربطـوا مســتقبلهم بمســتقبل الرســالة المبـرأة التــي اعتنقوهــا ،وتبعـوا صــاحبها المتجــرد
المكافح ،وهو ّل يني يقول:
{ُقــل هـ ِـذِه س ـِب ِيلي أ ْدعــو ِإلــى ّللاِ علــى ب ِ
صــيرة أنــا ومـ ْـن اتبعِنــي و ُسـ ْـبحان ّللاِ ومــا أنــا ِمـ ْـن
ُ
ْ
اْل ُم ْش ِرِكين}!!
إن المدين ــة الفاض ــلة الت ــي تعش ــقها الفَلس ــفة ،وتخيلـ ـوا فيه ــا الكم ــال ،وج ــاءت ف ــي س ــطور

الكتــب ،دون مــا صــنع المهــاجرون اْلولــون ،وأثبت ـوا بــه أن اإليمــان الناضــج يحيــل البشــر

إلى خَلئق تباهي المَلئكة سناء ونضارة.

إن المســلمين -ب ــاذن رس ــول هللا -هرعــوا م ــن مك ــة وغيره ــا إل ــى "يث ــرب" يحــدوهم اليق ــين،
وترفع ر وسهم الثقة.

ليست الهجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد ناء ،وّل ارتحال طالـب قـوت مـن أرض

مجدبة إلى أرض مخصبة.
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إنها إكـراه رجـل آمـن فـي سـربه ،ممتـد الجـذور فـي مكانـه علـى إهـدار مصـالحه ،وتضـحية
أمواله والنجاة بشخصه فحسـب ،وإشـعاره -وهـو يص ِـفي مركـزه -بأنـه مسـتباح منهـوب ،قـد
يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها .وبأنه يسـير نحـو مسـتقبل مـبهمّ ،ل يـدري مـا يـتمخض

عنــه مــن قَلقــل وأحـزان ،ولــو كــان اْلمــر مغــامرة فــرد بنفســه لقيــل :مغــامر طيــاق ،فكيــف

وه ــو ينطل ــق ف ــي طـ ـول ال ــبَلد وعرض ــها ،يحم ــل أهل ــه وول ــده؟ وكي ــف وه ــو ب ــذلك رض ــي
الضمير ،وضاء الوجه ؟!

إنه اإليمان الذي يزن الجبال وّل يطيش! وإيمان بمن؟ باهلل الذي لـه مـا فـي السـموات ومـا

في اْلرض ،وله الحمد في اْلولى واآلخرة ،وهو الحكيم الخبير.

هذه الصعاب ّل يطيقها إّل مؤمن ،أما الهياب الخوار القلق ،فما يسـتطيع شـيئا مـن ذلـك،
اخ ُر ُجـوا ِم ْـن
إنه من أولئـك الـذين قـال هللا فـيهم{ :ول ْـو أنـا كت ْبنـا عل ْـي ِه ْم أ ْن ا ْقُتُلـوا أ ُنفس ُـك ْم أ ْو ْ
ِدي ِارُك ْم ما فعُلوهُ ِإّل قِليل ِم ْن ُه ْم.}..

أم ــا الرج ــال ال ــذين التقـ ـوا بمحم ــد (ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم) ف ــي مك ــة  ،وقبسـ ـوا من ــه أنـ ـوار
الهــدى ،وتواص ـوا بــالحق والصــبر ،فــإنهم نفــروا خفافــا ســاعة قيــل لهــم :هــاجروا إلــى حيــث

تعزون اإلسَلم وتؤمنون مستقبله.

ونظــر المشــركون ،فــإذا ديــار ب ـ (مكــة) كانــت عــامرة بأهلهــا قــد أقفــرت ،ومحــال مؤنســة قــد

أمحلت.

مر عتبة ،والعباس ،وأبو جهل على دار بني جحش بعدما ُغِلقـت ،فقـد هـاجر رب الـدار،
وزوجه وأخوه أبو أحمد -وكان رجَل ضرير البصر -ونظر عتبة إلى الدار تخفـق أبوابهـا

يبابا ،ليس بها ساكن! فلما رآها تصفر الريح في جنباتها قال:

وكل دار وإن طالت سَلمتها يوما ،ستدركها النكباء والحوب

ثم قال :أصبحت الدار خَلء من أهلها ،فقال أبو جهل للعباس هذا من عمـل ابـن أخيـك،
فرق جماعتنا ،وشتت أمرنا ،وقطع بيننا...

وأبو جهل بهذا الكَلم تبرز فيه طبائع الطغاة كاملة.
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فه ــم يجرم ــون ويرم ــون ال ــوزر عل ــى أكت ــاف غي ــرهم ،ويقه ــرون المستض ــعفين ،ف ــإذا أبـ ـوا

اّلستكانة ،فإبا هم علة المشكَلت ومصدر القَلقل!!..

وكــان مــن أول المهــاجرين "أبــو ســلمة :وزوجــه ،وابنــه" فلمــا أجمــع علــى الخــروج قــال لــه

أصــهاره :ه ــذه نفس ــك غلبتن ــا عليهــا ،أ أري ــت صــاحبتنا هــذه؟ عــَلم نتركــك تس ــير بهــا ف ــي
البَلد؟ وأخـذوا منـه زوجتـه .فغضـب آل أبـي سـلمة لـرجلهم ،وقـالواّ :ل نتـرك ابننـا معهـا إذ

نزعتموهــا مــن صــاحبنا ،وتجــاذبوا الغــَلم بيــنهم ،فخلعـوا يــده وذهبـوا بــه وانطلــق أبــو ســلمة

وحــده إلــى المدينــة ،فكانــت أم ســلمة -بعــد ذهــاب زوجهــا وضــياع ابنهــا -تخــرج كــل غــداة
بــاْلبطح ،تبكــي حتــى تمســي ،نحــو ســنة ،فــرق لهــا أحــد ذويهــا وقــال :أّل تخرجــون هــذه

المسـ ــكينة؟ ف ـ ـرقتم بينهـ ــا وبـ ــين زوجهـ ــا وولـ ــدها ،فقـ ــالوا لهـ ــا :الحقـ ــي بزوجـ ــك إن شـ ــئت،
فاسترجعت ابنها من عصبته ،وهاجرت إلى المدينة ..

ولما أراد "صهيب" الهجرة قال له كفار قـريش  :أتيتنـا صـعلوكا حقيـ ار ،فكثـر مالـك عنـدنا،
وبلغ ــت ال ــذي بلغ ــت ،ث ــم تري ــد أن تخ ــرج بمال ــك ونفس ــك ،وهللا ّل يك ــون ذل ــك ،فق ــال له ــم
صهيب :أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قـالوا :نعـم ،قـال :فـإني قـد جعلـت لكـم

مالي .فبلغ ذلك رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) فقال :ربح صهيب!

وهكـ ــذا أخـ ــذ المهـ ــاجرون يتركـ ــون مكـ ــة ز ارفـ ــات ووحـ ــدانا ،حتـ ــى كـ ــادت مكـ ــة تخلـ ــو مـ ــن

المســلمين .وشــعرت ق ـريش بــأن اإلســَلم أضــحت لــه دار يــأرز إليهــا وحص ـن يحتمــي بــه،
وتوجســت خيفــة مــن عواقــب هــذه المرحلــة الخطي ـرة فــي دعــوة محمــد ،وهاجــت فــي دمائهــا

غرائز السبع المفترس حين يخاف على حياته.

إن محمدا (صلى هللا عليه وسلم) ّل يزال في مكة ،وهو ّ-لبد -مـدرك أصـحابه اليـوم أو

غدا ،فلتعجل به قبل أن يستدير إليها..

 7,4اجتمــاع طواغيــت الكفــر فــي دار النــدوة للقضــاء علــى محمــد (صــلى هللا عليــه وســلم)
ودعوته التوحيدية:

واجتمع طواغيت مكة في دار الندوة ليتخذوا ق ار ار حاسما في هذا اْلمر.
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فرأى بعضهم أن توضع القيود في يـد محمـد (صـلى هللا عليـه وسـلم) ويشـد وثاقـه ،ويرمـى

به في السجن ّل يصله منه إّل الطعام ،ويترك على ذلك حتى يموت..
ورأى آخر أن ينفى من مكة فَل يدخلها ،تنفض قريش يديها من أمره.

وقــد اســتُبعد هــذان اّلقت ارحــان لعــدم جــدواهما واســتقر الـرأي علــى اّلقتـراح الــذي أبــداه "أبــو
جهل" .قال أبو جهل :أرى أن تأخذوا من كل بطـن مـن قـريش شـابا نسـيبا وسـطا فتيـا ،ثـم
نعطي كل فتـى سـيفا صـارما ،ثـم يضـربونه -جميعـا -ضـربة رجـل واحـد ،فـإذا قتلـوه تفـرق

دمــه فــي القبائــل كلهــا ،وّل أظــن بنــي هاشــم يقــوْون علــى حــرب ق ـريش كافــة ،فــإذا لــم يبــق
أمامهم إّل الدية أديناها.
ورضــي المــؤتمرون بهــذا الحــل للمشــكلة التــي حي ـرتهم وانص ـرفوا ليقوم ـوا علــى إنفــاذه ،وق ـد
أشار القرآن إلى تدبير هذه الجريمة بقوله{ :وِإ ْذ ي ْم ُك ُـر ِبـك ال ِـذين كف ُـروا ِلُي ْثِبتُـوك أ ْو يْقُتُلـوك
أو ي ْخ ِرجوك ويم ُكرون ويم ُكر ّللا وّللا خير اْلم ِ
اك ِرين}.
ْ ُ ُ ُ ُْ
ْ ُ
ْ ُ ُ
إن هذا الحكم لم يتخذ في مجلس سر ،بل في اجتماع عام.

ومن الطبيعي أن يعلم به رسول هللا؛ وأن يعرف حقيقة وضعه في مكة ،إنهم ّل ينتظرون
به إّل موعد التنفيذ ،ثم يقدمه الطغام قربانا لألصنام!!.

على أن رسول هللا لم يكن ليوعز إلى أصحابه بالهجرة ويتخلف عنهم.

لقد رسم الخطة التي يذهب بها إلى "يثرب" حين ندب المسلمين للهجرة إليها.

روى الزهري عن عروة عن عائشـة قالـت :قـال رسـول هللا -وهـو يومئـذ بمكـة -للمسـلمين:
"قد أريت دار هجرتكم؛ أريت سبخة ذات نخل بين ّلبتين" فهاجر مـن هـاجر ِقبـل المدينـة

حــين ذكــر ذلــك رســول هللا ،ورجــع إلــى المدينــة مــن كــان هــاجر إلــى أرض الحبشــة مــن

المسلمين.

 8,4هجرة الرسول (صلى هللا عليه وسلم) إلى المدينة:

حــين عــزم رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم) علــى تــرك مكــة إلــى المدينــة؛ ألقــى الــوحي
الكـ ـريم فـ ــي قلب ــه وعلـ ــى لس ــانه هـ ــذا ال ــدعاء الجميـ ــل{ :وُق ــل ر ِب أ ْد ِخْلِنـ ــي م ـ ْـدخل ِ
صـ ـ ْـدق
ْ
ُ
ص ْدق واجعل ِلي ِمن لد ْنك سْلطانا ن ِ
وأ ْخ ِرجِني م ْخرج ِ
صيرا}.
ْ ْ
ْ ُ ُ
ْ ُ
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وّل نعــرف بشـ ار أحــق بنصــر هللا وأجــدر بتأييــده مثــل هــذا الرســول (صــلى هللا عليــه وســلم)

الذي ّلقى في جنب هللا ما ّلقى .ومع ذلك فإن استحقاق التأييد اْلعلى ّل يعنـي التفـريط

قيد أنملة في استجماع أسبابه ،وتوفير وسائله.

ومــن ثــم فــإن رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم) أحكــم خطــة هجرتــه ،وأعــد لكــل فــرض
عدته ،ولم يدع في حسبانه مكانا للحظوظ العمياء.

وشأن المؤمن مع اْلسباب المعتادة ،أن يقـوم بهـا كأنهـا كـل شـيء فـي النجـاح ،ثـم يتوكـل

-بعد ذلك -على هللاْ ،لن كل شيء ّل قيام له إّل باهلل.

فإذا استفرغ المـرء جهـوده فـي أداء واجبـه فـأخفق بعـد ذلـك ،فـإن هللا ّل يلومـه علـى هزيمـة

بلي بها ،وقلما يحدث ذلك إّل عن قدر قاهر يعذر المرء فيه!!

وكثيـ ار مــا يرتــب اإلنســان مقــدمات النصــر ترتيبــا حســنا ،ثــم يجــيء عــون أعلــى يجعــل هــذا

النصر مضاعف الثمار.

كالســفينة التــي يشــق عبــاب المــاء بهــا ربــان مــاهر ،فــإذا التيــار يســاعدها والـريح تهــب إلــى

وجهتها ،فَل تمكث غير بعيد حتى تنتهي إلى غايتها في أقصر من وقتها المقرر.

وهجرة رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) من مكة إلى المدينة جرت على هذا الغـرار ،فقـد

اســتبقى رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم) معــه عليــا وأبــا بكــر  ،وأذن لســائر المــؤمنين

بتقدمه إلى المدينة .

فأما أبو بكر فإن الرسول (صلى هللا عليه وسلم) قال له حين استأذنه ليهاجرّ :ل تعجـل،
لعل هللا أن يجعل لك صاحبا .وأحس أبو بكر كأن الرسول (صلى هللا عليـه وسـلم) يعنـي

نفسه بهذا الرد.

فابتاع راحلتين فحبسهما في داره ،يعلفهما إعدادا لذلك.

وأما علي فإن الرسول (صلى هللا عليه وسلم) هيأه لـدور خـاص ،يؤديـه فـي هـذه المغـامرة

المحفوفة باْلخطار.

قال ابن إسحاق :فحدثني من ّل أتهم عن عروة بن الزبير ،عـن عائشـة ،أنهـا قالـت :كـان

ّل يخطــئ رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم) أن يــأتي بيــت أبــي بكــر أحــد طرفــي النهــار:
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إمــا بكـرة ،وإمــا عشــيا ،حتــى إذا كــان اليــوم الــذي أذن هللا فيــه لرســوله فــي الهجـرة والخــروج
من مكة من بين ظهري قومه ،أتانا رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) بالهـاجرة فـي سـاعة

كان ّل يأتي فيها .قالت :فلما رآه أبو بكر قال :ما جاء رسول هللا (صلى هللا عليه وسـلم)
في هـذه السـاعة إّل ْلمـر حـدث .فلمـا دخـل تـأخر لـه أبـو بكـر عـن سـريره ،فجلـس رسـول

هللا (صــلى هللا عليــه وســلم) ولــيس عنــد رســول هللا أحــد إّل أنــا وأختــي أســماء ،فقــال رســول

هللا (صلى هللا عليه وسلم) :أخرج عني من عندك ،قال :يا رسول هللا ،إنما هما ابنتاي.

وما ذاك -فداك أبي وأمي-؟.

ق ــال :إن هللا أذن ل ــي ب ــالخروج والهجـ ـرة .فق ــال أب ــو بك ــر  :الص ــحبة ي ــا رس ــول هللا؟ ق ــال:

الصحبة.

قالت عائشة :ف هللا ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكـي مـن الفـرح حتـى أريـت أبـا

بكر يومئذ يبكي.

ثم قال :يا نبي هللا إن هاتين الراحلتين كنت أعددتهما لهذا ،فاسـتأج ار عبـدهللا بـن أريقـط -

وهو مشرك -يدلهما على الطريق .ودفعا إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما..

قال ابن إسـحاق :ولـم يعلـم -فيمـا بلغنـي -بخـروج رسـول هللا (صـلى هللا عليـه وسـلم) أحـد

حين خرج -يقصد نوى الخروج -إّل علي وأبو بكر وآله .أما علي فإن رسـول هللا (صـلى

هللا عليـه وسـلم) أمـره أن يتخلـف حتــى يـؤدي عنـه الودائـع التــي كانـت عنـده للنـاس .وكــان
رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم)؛ لــيس بمكــة أحــد عنــده شــيء يخشــى عليــه إّل وضــعه

عنده ،لما يعلم من صدقه وأمانته..

 9,4درس فــي سياســة اْلمــور حــول موضــوع هج ـرة الرســول (صــلى هللا عليــه وســلم) مــن
مكة إلى المدينة:

ويَلحــظ أن النبــي عليــه الصــَلة والســَلم كــتم أسـرار مســيره ،فلــم يطلــع عليهــا إّل مــن لهــم

صلة ماسة ،ولم يتوسع في إطَلعهم إّل بقدر العمل المنوط بهم.
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وقد استأجر دليَل خبي ار بطريـق الصـحراء ليسـتعين بخبرتـه علـى مغالبـة المطـاردين ونظـر

في هذا اّلختيار إلى الكفاية وحدها .فإذا اكتملت في أحد -ولو مشركا -استخدمه وانتفـع

بموهبته.

ومع هذه المرونة في وضـع الخطـة فـإن النبـي عليـه الصـَلة والسـَلم أصـر أن يـدفع ثمـن

راحلته ،وأبـى أن يتطـوع أبـوبكر بـهْ ،لن البـذل فـي هـذه الهجـرة ضـرب مـن العبـادة ينبغـي

الحرص عليه وتستبعد النيابة فيه.

واتفق الرسـول عليـه الصـَلة والسـَلم مـع أبـي بكـر علـى تفاصـيل الخـروج ،وتخيـروا الغـار

الذي يـأوون إليـه ،تخيـروه جنوبـا فـي اتجـاه الـيمن لتضـليل المطـاردين ،وحـددوا اْلشـخاص

الذين يتصلون بهم في أثناء اللجأ إليه ،ومهمة كل شخص.

ثم عاد الرسول عليه الصَلة والسَلم إلى بيته ،فوجد قريشا بدأت تضرب الحصار حوله،

وبعثــت بالفتيــان الــذين وكــل إلــيهم اغتيــال محمــد عليــه الصــَلة والســَلم وتفريــق دمــه بــين

القبائل.

وأوعـز الرســول عليـه الصــَلة والسـَلم إلــى علـي بــن أبـي طالــب فـي هــذه الليلـة الرهيبــة أن

يرتــدي بــرده الــذي ينــام فيــه ،وأن يتســجى بــه علــى س ـريره .وفــي هجعــة الليــل وغفلــة مــن

الحرس ،نسل الرسول عليه الصَلة والسَلم من بيته إلى دار أبي بكر ،ثـم خـرج الـرجَلن

من خوخة في ظهرهـا إلـى غـار ثـور ..إلـى الغـار الـذي اسـتودعته العنايـة مصـير الرسـالة

الخاتمة ،ومستقبل حضارة كاملة ،وتركته في حراسة الصمت والوحشة واّلنقطاع..

 10,4اختبــاء الرســول (صــلى هللا عليــه وســلم) مــع أبــي بكــر فــي الغــار أثنــاء هجرتــه مــن

مكة إلى المدينة:

وسارت اْلمور على ما قدرا ،وكان أبو بكر قد أمر ابنـه عبـدهللا أن يتسـمع لهمـا مـا يقـول
النـاس فيهمــا ،ثـم يأتيهمــا إذا أمسـى بمــا يكـون فــي ذلـك مــن أخبـار .وأمــر عـامر بــن فهيـرة

موّله أن يرعى غنمه نهاره ثـم يريحهـا عليهمـا إذا أمسـى فـي الغـار .فكـان عبـدهللا بـن أبـي
بكــر فــي ق ـريش يســمع مــا يــأتمرون بــه ومــا يقولــون فــي شــأن رســول هللا (صــلى هللا عليــه

وســلم) وأبــي بكــر ،ثــم يأتيهمــا إذا أمســى فــيقص عليهمــا مــا علــم ،وكــان عــامر فــي رعيــان
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أهــل مكــة ،فــإذا أمســى أراح عليهمــا غــنم أبــي بكــر فاحتلبــا وذبحــا ،فــإذا غــدا عبــدهللا مــن
عندهما إلى مكة ،أتبع عامر بن فهيـرة أثـره بـالغنم ِ
يعفـي عليـه .وتلـك هـي الحيطـة البالغـة
كما تفرضها الضرورات المعتادة على أي إنسان..

وانطلــق مشــركو مكــة فــي آثــار المهــاجرين يرصــدون الطــرق ويفتشــون كــل مهــرب ،و ارحـوا
ِ
ينقبون في جبال مكة ،وكهوفها ،حتى وصـلوا -فـي دأبهـم -قريبـا مـن غـار ثـور ،وأنصـت
الرسـول (صـلى هللا عليـه وسـلم) وصـاحبه إلــى أقـدام المطـاردين تخفـق إلـى جـوارهم ،فأخــذ
الروع أبـا بكـر ،وهمـس يحـدث رسـول هللا (صـلى هللا عليـه وسـلم)" :لـو نظـر أحـدهم تحـت

قدمه لرآنا" فقال الرسول عليه الصَلة والسَلم" :يا أبا بكر ما ظنك باثنين هللا ثالثهما".

ويظهر أن المطاردين داخلهم القنوط من العثور عليهما في هذا الفج ،فتراكضـوا عائـدين،

وروى أحمد" :أن المشركين اقتفوا اْلثر حتى إذا بلغوا الجبـل -جبـل ثـور -اخـتلط علـيهم،
فصعدوا الجبل فمروا بالغار ،ف أروا علـى بابـه نسـج العنكبـوت .فقـالوا :لـو دخـل هاهنـا أحـد

لم يكن نسج العنكبوت على بابه .فمكث فيه ثَلث ليال".

ورواية أحمد حسنة ،وإن لم تـرد بهـا السـنن الصـحاح ،ولـم يـرد كـذلك ذكـر لحمـائم باضـت

على فم الغار أو غير ذلك.

قال هللا تعالى في ذكر الهجرة:

{ِإّل تنصــروه فقــد نصــره ّللا ِإ ْذ أ ْخرجــه الـ ِـذين كفــروا ثـ ِ
ـاني ا ْثنـ ْـي ِن ِإ ْذ ُهمــا ِفــي اْلغـ ِ ِ
ـول
ُ ُ ُ ْ
ُ
ُ
ـار إ ْذ يُقـ ُ
ُ ُ
ِلص ِ
احِب ِه ّل ت ْحـزْن ِإن ّللا معنـا فـأنزل ّللاُ س ِـكينت ُه عل ْي ِـه وأيـدهُ ِب ُجُنـود ل ْـم ترْوهـا وجعـل كِلمـة
ال ِذين كف ُروا السْفلى وكِلم ُة ّللاِ ِهي اْل ُعْليا وّللاُ ع ِزيز ح ِكيم}.

والجنــود التــي يخــذل بهــا الباطــل وينصــر بهــا الحــق ليســت مقصــورة علــى نــوع معــين مــن
الســَلح وّل صــورة خاصــة مــن الخ ـوارق ،إنهــا أعــم مــن أن تكــون ماديــة أو معنويــة ،وإذا

كانت مادية فإن خطرها ّل يتمثل في ضخامتها ،فقد تفتـك جرثومـة ّل ت ارهـا العـين بجـيش

ذي لجب {وما ي ْعل ُم ُجُنود رِبك ِإّل ُهو}.
ومــن صــنع هللا لنبيــه أن تعمــى عنــه عيــون عداتــه وهــو مــنهم علــى مــد الطــرف ،ولــم يكــن
ذلـك محابـاة مــن القـدر لقــوم فرطـوا فــي اسـتكمال أســباب النجـاة ،بــل هـو مكافــأة مـن القــدر
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لقــوم لــم يــدعوا وســيلة مــن وســائل الحــذر إّل اتخــذوها ،وكــم مــن خطــة يضــعها أصــحابها
فيبلغون بها نهاية اإلتقان تمر بها فترات عصيبة ْلمور فوق اإلرادة أو وراء الحسبان ،ثم

تستقر أخي ار وفق مقتضيات الحكمة العليا وفي حدود قوله تعالى:
{وّللاُ غ ِالب على أم ِِره ول ِكن أ ْكثر الن ِ
اس ّل ي ْعل ُمون}.
ْ
 11,4ما حدث مع رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) في الطريق إلى المدينة:

مــرت ثــَلث ليــال علــى مبيــت الرســول عليــه الصــَلة والســَلم فــي الغــار ،وخمــد حمــاس
المشركين في الطلب ،وتأهب المهاجران ّلستئناف رحلتهما الصعبة.

وجاء "عبـدهللا بـن أريقـط" فـي موعـده ومعـه رواحلـه قـد أعلفهـا ّلسـتقبال سـفر بعيـد ،وتـزود

الركب ثم سار على اسم هللا.

غيــر أن قريشــا ســاءها أن تخفــق فــي اســترجاع محمــد عليــه الصــَلة والســَلم وصــاحبه،

فجعلت دية كل واحد منهما جائزة لمن يجيء بهما أحياء أو أمواتا.

ومائتان أو مائة من اإلبل في الصحراء ثروة تغري بركوب المخاطر وتحمل المشاق.

وقد قدر رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) أن المشركين لـن يـألوا جهـدا فـي اإلسـاءة إليـه،

فــالتزم ف ــي ســيره جانــب المحــاذرة ،وأع ــانتهم مه ــارة الــدليل عل ــى ســلوك دروب لــم تعتــدها

القوافل ،ثم أطلق الزمام للرواحل فمضت تصل النهار بالليل.

رمى بصدور العيس منخرق الصبا فلم يدر خلق بعدها أين يمما؟

أس ِودة
صر بهم رجل من الحي فقال :لقد رأيت آنفا ْ
فلما مروا بحي بني مدلج ُم ْ
صعدين ،ب ُ
بالســاحل ،مــا أظنهــا إّل محمــدا وأصــحابه؛ ففطــن إلــى اْلمــر س ـراقة بــن مالــك ورغــب أن

تكون الجائزة له خاصة فقال :بل هم فـَلن وفـَلن قـد خرجـوا لحاجـة لهم..ومكـث قلـيَل ثـم

قام فدخل خباءه وقال لخادمه :اخرج بالفرس من وراء الخباء وموعدك خلف اْلكمة.

قال سراقة :فأخذت رمحي وخرجـت مـن ظهـر البيـت وأنـا أخـط بزجـه اْلرض ،حتـى أتيـت
فرســي فركبتهــا فــدفعتها ففــرت بــي حتــى دنــوت مــنهم فعثــرت بــي فرســي فخــررت عنهــا!

فقمت..
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وامتطــى س ـراقة فرســه م ـرة أخــرى وزجرهــا فانطلقــت حتــى قــرب مــن الرســول عليــه الصــَلة

والسَلم وصاحبه ،وكان أبو بكر يكثر اّللتفات يتبين هذا العـدو الجسـور؟ فلمـا دنـا عرفـه

فقال لرسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) وكان ماضيا إلى غايته :-هذا سراقة بن مالك قـد
رهقنــا! ومــا أتــم كَلمــه حتــى هــوت الفــرس مـرة أخــرى ملقيــة سـراقة مــن علــى ظهرهــا ،فقــام

معف ار ينادي باْلمان!!

وقع فـي نفـس سـراقة أن الرسـول عليـه الصـَلة والسـَلم حـق فاعتـذر إليـه وسـأله أن يـدعو

هللا له وعرض عليهما الزاد والمتاع ،فقاّلّ :ل حاجة لنا ،ولكن ع ِـم عنـا الطلـب ،فقـال :قـد

كفيتم ،ثم رجع فوجد الناس جادين في البحث عن محمد عليه الصَلة والسـَلم وصـاحبه،
فجعل ّل يلقى أحدا من الطلب إّل رده وهو يقول :كفيتم هذا الوجه !
أصبح أول النهار جاهدا عليهما ،وأمسى آخره حارسا لهما!!...

 12,4دعاء رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) عند خروجه من مكة مهاج ار:

إن أسفار الصحراء توهي العمالقة اآلمنين .فكيف بركب مهدر الدم مستباح الحق؟.

ما يحس هذه المتاعب إّل من صلي نارهـا ،لقـد برزنـا لـوهج الظهيـرة يومـا فكـادت اْلشـعة

البيضاء المنعكسة على الرمال تخطـف أبصـارنا ،فعـدنا مغمضـين نسـتبقي مـن عيوننـا مـا

خفنا ضياعه.

وعن ـدما تصــبح وتمســي وســط وهــاد ونجــاد ّل تنتهــي حتــى تبــدأ ،تخــال العــالم كلــه مهامــه
مغبرة اْلرجاء داكنة اْلرض والسماء.

وجرت عادة المسافرين أن يأووا في القيلولة إلى أي ظل فـي بطـاح ينتعـل كـل شـيء فيهـا

ظله ،حتى إذا جنحت الشمس للمغيب تحركت المطايا الَلغبة تغالب الجفاف والكرى.

وللعرب طاقة على احتمال هذا الشظف مع قلة الزاد والري.

وقد مر بك أن الرسول -وهو طفل -قطع هذه الطريق ،ذهب مـع أمـه لزيـارة قبـر أبيـه ثـم

عاد وحده!.
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وإنــه اآلن ليقطعهــا وقــد بلــغ الثالثــة والخمســينّ ،ل لزيــارة أبويــه اللــذين ماتــا بالمدينــة؛ بــل
لرعايــة رســالته التــي تشــبثت بــأرض يثــرب جــذورها ،بعــد مــا تبرمــت مكــة بهــا وبصــاحبها

وبمن حوله...

إنــه أرســخ أهــل اْلرض يقينــا بــأن هللا ناصـره ومظهــر دينــه ،بيــد أنــه أســيف للفظاظــة التــي

قوبل بها ،وللجحود الذي ّلحقه من بدء رسالته حتى اضطره إلى الهجرة على هـذا النحـو

العنيف ،ها هو ذا يخرج من مكة وقد أعلن سادتها عن الجوائز المغرية لمن يغتاله...

روى أبــو نعــيم أن رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم) لمــا خــرج مــن مكــة مهــاج ار إلــى هللا
قــال :الحمــد هلل الــذي خلقنــي ولــم أك شــيئا .اللهــم ِ
أعنــي علــى هــول الــدنيا وبوائــق الــدهر

ومصائب الليـالي واْليـام .اللهـم اصـحبني فـي سـفري ،واخلفنـي فـي أهلـي ،وبـارك لـي فيمـا
رزقتنــي ،ولــك فـ ِ
ـذللني ،وعلــى صــالح ُخُلقــي فقـ ِـومني ،وإليــك ِ
رب فحببنــي ،وإلــى النــاس فــَل
تكلن ــي .رب المستض ــعفين وأن ــت رب ــي .أع ــوذ بوجه ــك الكـ ـريم ال ــذي أشـ ـرقت ل ــه الس ــموات

واْلرض ،وكشـ ــفت بـ ــه الظلمـ ــات ،وصـ ــلح عليـ ــه أمـ ــر اْلولـ ــين واآلخ ـ ـرين أن تحـ ــل علـ ــي

غضبك ،وتُنزل بي سخطك .وأعوذ بك مـن زوال نعمتـك ،وفجـأة نقمتـك ،وتحـول عافيتـك،
وجميع سخطك .لك العتبى عندي خير ما استطعت .وّل حول وّل قوة إّل بك.
ومما يلفـت النظـر أن انطـَلق الرسـول (صـلى هللا عليـه وسـلم) مـن مكـة شـاع فـي جوانـب

الصــحراء ،وكــأن أســَلك البــرق طيرتــه إلــى أقصــى البقــاع .فعلــم ب ـه البــدو والحضــر علــى
طول الطريق حتى يثرب ،بل إن المحال التي عرج بها وصل نبؤها إلى أهل مكة بعد أن

انصرف عنها.

والناس يعجبون بقصص البطولة ،وتستثيرهم ألوان التحدي ،وهم يتناقلون اْلخبار السـيالة

على اْللسن ،فيضفون عليهـا ثيـاب اْلسـاطير ،وقـد ُسـرت قلـوب كثيـرة بغلـب محمـد عليـه
الص ــَلة والس ــَلم عل ــى م ــن تبع ــوه ،وترجم ــت عواطفه ــا ه ــذه ش ــع ار يتغن ــى ب ــه وّل يع ــرف

قائله!!..

867
This file was downloaded from QuranicThought.com

مــن ذلــك مــا روي عــن أســماء بنــت أبــي بكــر قالــت :مكثنــا ثــَلث ليــال مــا نــدري أيــن وجــه
رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم) حتــى أقبــل رجــل مــن أســفل مكــة يتغنــى بأبيــات مــن

الشعر:

جزى هللا رب الناس خير جزائه رفيقين حَل خيمتي أم معبد

هما نزّل بالبر ثم تروحا !..فأفلح من أمسى رفيق محمد
ِ
هم ومقعدها للمؤمنين بمرصد!
لي ْه ِن بني كعب مكان فتات ْ
قالت أسماء :فلمـا سـمعنا قولـه عرفنـا حيـث توجـه رسـول هللا (صـلى هللا عليـه وسـلم) ،وأن
وجهه إلى المدينة !

من القائل؟ تذكر الرواية أنـه مـن الجـن! وتلـك عـادة العـرب فـي نسـبة شـعرها فلكـل شـاعر
عندهم شيطان!..

والـ ـ ـراجح أن اْلبي ـ ــات الم ـ ــذكورة م ـ ــن إنش ـ ــاد م ـ ــؤمن يك ـ ــتم إيمان ـ ــه بمك ـ ــة ويتس ـ ــمع أخب ـ ــار
المهاجرين ،فيبدي فرحتـه بمـا يلقـون مـن توفيـق ،ويجـد متنفسـا لمشـاعره المتواريـة فـي هـذا

الغناء المرسل.

واْلبيات تشير إلى واقعة عرضت للرسول عليه الصَلة والسَلم في أثناء رحلتـه ،فقـد مـر

على منازل خزاعة  ،ودخل خيمة أم معبد ،فاستراح بها قليَل ،وشرب من لبن شاتها.

 3,4وصول رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) إلى المدينة عند هجرته إليها:

وكــذلك ت ارمــت أخبــار المهــاجر العظــيم وصــاحبه إلــى المدينــة  ،فكــان أهلهــا يخرجــون كــل
صباح يمدون أبصـارهم إلـى اْلفـق البعيـد ،ويتشـوفون إلـى مقدمـه بلهفـة .فـإذا اشـتد علـيهم

الحر عادوا إلى بيوتهم يتواعدون الغد ،وملء جوانحهم الترقب ،والقلق ،والرجاء.

وفي اليوم الثاني عشـر مـن ربيـع اْلول لـثَلث عشـرة سـنة مـن البعثـة بـرز اْلنصـار علـى

عــادتهم منــذ ســمعوا بمخــرج الرســول عليــه الصــَلة والســَلم إلــيهم ،ووقف ـوا بظــاهر المدينــة

ينتظرون طلعته ويـودون ر يتـه .فلمـا حميـت الظهيـرة وكـادوا ييأسـون مـن مجيئـه وينقلبـون

إلــى بيــوتهم؛ صــعد رجــل مــن اليهــود علــى أطــم مــن آطــامهم لــبعض شــأنه ،ف ـرأى الرســول

عليــه الص ـَلة والســَلم وصــحبه يتقــاذفهم الس ـراب ،وتــدنو بهــم الرواحــل رويــدا رويــدا إلــى
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المدينــة إلــى وطــن اإلســَلم الجديــد ،فصــرل اليهــودي بــأعلى صــوته :يــا بنــي قْيلــة ،هــذا
صاحبكم قد جاء ،هذا جدكم الذي تنتظرون...

فأســرع اْلنصــار إلــى الســَلح يســتقبلون بــه رســولهم ،وســمع التكبيــر يـ ُـرج أنحــاء المدينــة ،
ولبست "يثرب" حلة العيد ومباهجه.
قال البراء :أول من قدم علينا من أصحاب رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) مصعب بـن
عميــر ،وابــن أم مكتــوم .فجعــَل يقرئــان النــاس الق ـرآن ،ثــم جــاء عمــار ،وبــَلل ،وســعد ،ثــم

جاء عمر بن الخطاب في عشرين راكبا .ثم جـاء رسـول هللا (صـلى هللا عليـه وسـلم) ،فمـا
رأيت الناس فرحـوا بشـيء كفـرحهم بـه ،حتـى أريـت النسـاء والصـبيان واإلمـاء يقولـون :هـذا

رسول هللا قد جاء.

يا عجبا لنقائض الحياة واختَلف الناس! إن الذي شهرت مكـة سـَلحها لتقتلـه ،ولـم ترجـع

عنــه إّل مقهــورة؛ اســتقبلته المدينــة وهــي ج ْذّلنــة طــروب ،وتنــافس رجالهــا يعرضــون عليــه
المنعة والعدة والعدد...

ومــن الطريــف أن كثيـ ار مــن أهــل المدينــة لــم يكــن رأى رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم)،

فلمــا قــدم الركــب لــم يعرفــوه مــن أبــي بكــر ْلول وهلــة ،حتــى إن العواتــق كــن يتراءينــه فــوق

البيوت يقلن :أيهم هو؟.

ونزل النبي (صلى هللا عليه وسلم) في بني عمـرو بـن عـوف ،فأقـام فـيهم أربـع عشـرة ليلـة
أســس خَللهــا مســجد قبــاء  .وهــو أول مســجد أســس فــي اإلســَلم .وفيــه نــزل قولــه تعــالى:
يه ِف ِ
{لمس ِجد أ ُِسس على التْقوى ِمن أو ِل يوم أحق أن تُقوم ِف ِ
يه ِرجال ُي ِحبون أ ْن يتطه ُروا}.
ْ
ْ
ْ
ْ
 14,4اســتقرار المدينــة بوصــول ســيد الخلــق إليهــا :رجــل العقيــدة يســير طوعــا لهــا ،ويجــد
طمأنينته حيث تقر عقيدته وتلقى الرحب والسعة.

والنــاس ينشــدون ســعادتهم فيمــا تعلقــت بــه هممهــم وجاشــت بــه أمــانيهم ،وهــم ينظــرون إلــى

الدنيا وحظوظهم منها على ضوء ما رسب في نفوسهم من عواطف وأفكار..

فطالب الزعامة يرضى أو ينقم ،وينشط أو يكسل بمقدار قربه أو بعده من أمله الحبيب.
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انظر المتنبي كم مدح وهجا؟ وكيف انتقل من الشام إلى مصر ،ومن مصـر إلـى غيرهـا،

وانظر إلى ذكره أحاديث الناس عنه وعن بغيته.

يقولون لي :ما أنت في كل بلدة وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن ُي ْسمى

والذي جل أن يسمى صرح بـه فـي مكـان آخـر ،فطلـب أن تنـاط بـه ضـيعة أو وّليـة!! أي

بعض ما وضعته الحظوظ في أيدي الملوك والمَلك؛ وإنـه ليتعجـل هـذا اْلمـل مـن كـافور
فيقول :أبا المسك هل في الكأس فضل أنا له؟ فإني ِ
أغني منذ حين وتشرب!
والمتنبي في نظري أهل -بكفايته -للمناصب الرفيعة .ولكن التطلع إلى الـدنيا بهـذا النـزق

واإللحاح ،محكوم بالمشيئة التي ذكرتها اآلية الكريمة:
ِ
ِ
ِ
اء ِلم ْن ُن ِر ُيد.}...
{م ْن كان ُير ُيد اْلعاجلة عجْلنا ل ُه فيها ما نش ُ
ومــن النــاس مــن يتعشــق الجمــال ويجــري وراء النســاء ويجــد فــي المتعــة بهــن نهمتــه التــي

يسكن بعدها ويستكين ويقول:

ّل أرى الدنيا على نور الضحى بل أرى الدنيا على نور العيون

ومــنهم مــن يبحــث عــن المــال ويقضــي ســحابة نهــاره وشــطر ليلــه يتتبــع اْلرقــام فــي دفــاتره،
يحصي مـا وقـع فـي يـده ويتـربص بمـا لـم يقـع ،وربمـا ذهـل عـن طعامـه ولباسـه فـي غريـزة

اّلقتناء التي سدت عليه المنافذ.

إلى جانب هذه اْلصناف تجد فريقـا آخـر مـن البشـر ّل يطيـق الكـف عـن إسـداء الجميـل،

وبــذل النصــيحة ،ورعايــة الصــالح العــام ،وإفنــاء ذاتــه فــي ســبيل الفضــائل التــي ملكــت لبــه

وعمرت قلبه...

إنه يبيت مسهدا لو فرط في واجب ...راحته الكبرى في نشـدان الكمـال وسـعادته القصـوى

يوم يدرك منه سهما...

وأصــحاب الرســاّلت رهنــاء مــا تحمل ـوا مــن أمانــات ضــخمة ،فمغــانمهم ومغــارمهم وحلهــم
وترحـ ــالهم وصـ ــداقتهم وخصـ ــومتهم ترجـ ــع كلهـ ــا إلـ ــى المعـ ــاني التـ ــي ارتبط ـ ـوا بهـ ــا وحُي ـ ـوا

ْلجلها...
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وصاحب الرسالة العظمى محمد بن عبدهللا ضرب من نفسـه المثـل الفـذ للمكـافحين ،فمنـذ

أخذ على عاتقه تمزيق اْلسداف التي ألقت على العالم ليَل كثيفا من الشرك والخ ارفـة؛ لـم

يفلح أحد في ثنيه عن عزمـه أو تعويـق مسـيره أو ترضـيته برغبـة أو ردعـه برهبـة ،وفنيـت

أمام عينيه فوارق الزمـان والمكـان ،فالغريـب عنـه إذا عـرف الحـق قريـب ،ووطنـه إذا تنكـر

للهدى فهو منه بريء ،والمؤمنون به آخر الدهر هم إخوانه وإن لم يشاهدوه.

ولقــد عــاق فــي مكــة ثَلثــة وخمســين عامــا حتــى ألفهــا وألفتــه ،لكنــه اليــوم يخــرج منهــا إلــى

وطن جديد يرى فيه امتداد قلبه وثمار غرسه.

والرجــال الــذين تنبــع ســعادتهم مــن قلــوبهم ويرتبطــون أمــام ضــمائرهم بمبــادئهم ّل يكرمــون

بيئة بعينها إّل أن تكون صدى لما يرون.

فَل غرو إذا دخل محمـد (صـلى هللا عليـه وسـلم) المدينـة دخـول الوامـق المعتز..واستبشـر

بما آتاه هللا فيها من فتح ،وتوسم من وراء هذه الهجرة بشائر الخير والنصر.
ثوى في قريش بضع عشرة حجة ِ
يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا
ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير واعيا
فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرو ار بطيبة راضيا

وأصبح ّل يخشى ظَلمة ظالم بعيد وّل يخشى من الناس باغيا
بذلنا له اْلموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا

نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافيا
ونعلم أن هللا ّل رب غيره وأن كتاب هللا أصبح هاديا

إن تنظــيم الهجـرة واســتقبال الَلجئــين الفــارين بــدينهم مــن شــتى البقــاع لــيس بالعمــل الهــين،
وفي عصرنا الحاضر تعتبر هذه الحال مشكلة تحتاج إلى الحل السريع؟
ومتى خلت حياة الرجل العظيم من المشكَلت؟

وصــادف إبــان الهج ـرة أن كانــت المدينــة موبــوءة (بحمــى) المَلريــا ،فلــم تمــض أيــام حتــى
مرض بها أبو بكر ،وبَلل.
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واستوخم الصحابة جو المهجـر الـذي آواهـم ،ثـم أخـذت تسـتيقظ غ ارئـز الحنـين إلـى الـوطن

المفقود.

وكــان النبــي (صــلى هللا عليــه وســلم) يصـ ِـبر الصــحابة علــى احتمــال الشــدائد ،ويطــالبهم

بالمزيد من الجهد والتضحية لنصرة اإلسَلم ،وقالّ" :ل يصبر على ْلواء المدينـة وشـدتها

أحد من أمتي إّل كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة ،وّل يـدعها أحـد رغبـة عنهـا إّل أبـدل

هللا فيها من هو خير منه".

وهذا ضرب من جمع القلوب على المهجر الجديد حتى تطيب به وتنفر من مغادرته.

وعــن عائشــة قالــت :لمــا قــدم النبــي عليــه الصــَلة والســَلم المدينــة وعــك أبــو بكــر وبــَلل،
فــدخلت عليهمــا فقلــت :يــا أبــت كيــف تجــدك؟ ويــا بــَلل كيــف تجــدك؟ وكــان أبــو بكــر إذا

أخذته الحمى يقول:

كل امرىء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله

وكان بَلل إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول:

أّل ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد ،وحولي إذخر وجليل

وهل ِأرد ْن يوما مياه مجنة وهل يبدو ْن لي شامة وطفيل؟
قالــت :فــأخبرت رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم) بــذلك فقــال" :اللهــم ِ
حبــب إلينــا المدينــة
وصححها وبارك لنا في ِ
ِ
مدها وصـاعها ،وانقـل حماهـا واجعلهـا
كحبنا مكة ،أو أشد ،اللهم

بالجحفة".

وعن أنس قال رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)" :اللهم اجعل بالمدينة ِ
ض ْـعفي مـا جعلـت
بمكة من البركة".
وعــن أبــي هريـرة قــال" :كــان رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم) إذا أتــي بــأول الثمــر قــال:
"اللهم بارك لنـا فـي مـدينتنا وفـي ثمارنـا وفـي م ِـدنا وفـي صـاعنا ،بركـة مـع بركـة ،اللهـم إن

إبـراهيم عبــدك ونبيـك وخليلــك ،وإنـي عبــدك ونبيـك ،وإنــه دعـاك لمكــة ،وأنـا أدعــوك للمدينــة

بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه" ثم يعطيه أصغر من يحضر من الولدان"...
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بهــذا التشــويق واإلقبــال ارتفــع الــروح المعنــوي بــين المســلمين ،واتجهــت القــوى الفتيــة إلــى
البناء ،متناسية الماضي وما يضم من ذكريات .إن الهجرة الخالصـة ّل تعـود فـي ِهبـة وّل
ترجع عن تضحية ،وّل تبكي على فائت ،بل هي كما قال الشاعر:

إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل!!...
ِ
للمجتمع الجديد في المدينة بعد هجرة المسلمين إليها
ُس ُس البناء ُ
 - 5أُ
 1,5مقدمة أسس البناء للمجتمع الجديد:

ليست اْلمة اإلسَلمية جماعـة مـن النـاس همهـا أن تعـيش بـأي أسـلوب ،أو تخـط طريقهـا

في الحياة إلى أي وجهة ،وما دامت تجد القوت واللذة فقد أراحت واستراحت.

كــَل كــَل ،فالمســلمون أصــحاب عقيــدة تحــدد صــلتهم بــاهلل ،وتوضــح نظ ـرتهم إلــى الحيــاة،
وتــنظم شــئونهم فــي الــداخل علــى أنحــاء خاصــة ،وتســوق صــَلتهم بالخــارج إلــى غايــات

معينة.

وفــرق بــين امــرىء يقــول لــك :همــي فــي الــدنيا أن أحيــا فحســب! وآخــر يقــول لــك إذا لــم
أحــرس الشــرف ،وأصــن الحقــوق ،وأرض هلل وأغضــب مــن أجلــه ،فــَل ســعت بــي قــدم ،وّل

طرفت لي عين...

والمهاجرون إلى المدينة لم يتحولوا عن بلدهم ابتغاء ثراء أو استعَلء.

واْلنصــار الــذين اســتقبلوهم وناصــبوا قــومهم العــداء .وأهــدفوا أعنــاقهم للقاصــي والــداني ،لــم

يفعلوا ذلك ليعيشوا كيفما اتفق...

إنهــم -جميعــا -يريــدون أن يستضــيئوا بــالوحي ،وأن يحصــلوا علــى رضـوان هللا وأن يحققـوا
الحكمة العليا التي من أجلها خلق الناس ،وقامت الحياة...

وهل اإلنسان إذا جحد ربه ،واتبع هواه ،إّل حيوان ذميم ،أو شيطان رجيم؟؟.

ومــن هنــا شــغل رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم) أول مســتقره -بالمدينــة بوضــع الــدعائم

التي ّلبد منها لقيام رسالته ،وتبين معالمها في الشؤون اآلتية:
 -1صلة اْلمة باهلل.

 -2صلة اْلمة بعضها بالبعض اآلخر.
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 -3صلة اْلمة باْلجانب عنها ،ممن ّل يدينون دينها.

 2,5بناء المسجد النبوي في المدينة:

ففي اْلمر اْلول بادر الرسول عليه الصَلة والسَلم إلى بناء المسجد ،لتظهر فيه شعائر

اإلسَلم التي طالما حوربت ،ولتقام فيـه الصـلوات التـي تـربط المـرء بـرب العـالمين ،وتنقـي
القلب من أدران اْلرض ،ودسائس الحياة الدنيا .

والمــروي أن الرســول (صــلى هللا عليــه وســلم) بنــى مســجده الجــامع حيــث بركــت ناقتــه ،فــي

مرب ــد لغَلم ــين يكفلهم ــا "أس ــعد ب ــن ز اررة" وك ــان الغَلم ــان يري ــدان الن ــزول عن ــه هلل ،ف ــأبى

الرسول عليه الصَلة والسـَلم إّل ابتياعـه بثمنـه ،وكـان المربـد قبـل أن يتخـذ مصـلى كهـذه

المصليات التي تنتشر فـي ريفنـا .كانـت تنبـت فيـه نخيـل وشـجر غرقـد ،ويختفـي فـي ت اربـه

بعض قبور للمشركين.

فس ــويت ،وص ــفوا النخـ ـل قبل ــة
ف ــأمر الرس ــول بالنخ ــل فقط ــع ،وب ــالقبور فنبش ــت ،وب ــالخرب ُ
للمسجد -والقبلة يومئذ بيت المقدس -وجعل طوله مما يلي القبلة إلى المؤخرة مائـة ذراع،
والجانبان مثل ذلك تقريبا ،وجعلت عضادتاه مـن الحجـارة ،وحفـر اْلسـاس ثَلثـة أذرع ،ثـم
بني باللبن ،واشترك الرسول (صلى هللا عليه وسلم) وأصحابه في حمل اللبنات واْلحجـار

على كواهلهم.

وكانوا ِ
يروحون عن أنفسهم عناء الحمل والنقل والبناء ..بهذا الغناء:
اللهم ّل عيش إّل عيش اآلخرة فاغفر لألنصار والمهاجره!!

وق ــد ض ــاعف حم ــاس الص ــحابة ف ــي العم ــل ر ي ــتهم النب ــي علي ــه الص ــَلة والس ــَلم يجه ــد

كأحدهم ،ويكره أن يتميز عليهم ،فارتجز بعضهم هذا البيت:

لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل!!

وتم المسجد في حدود البساطة ،فراشه الرمال والحصباء وسقفه الجريد ،وأعمدتـه الجـذوع،

وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضه ،وقد تفلت الكَلب إليه فتغدو وتروح.
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هذا البناء المتواضع الساذج ،هو الذي ربى مَلئكة البشر ،ومؤدبي الجبابرة وملوك الـدار
اآلخ ـرة .فــي هــذا المســجد أذن الــرحمن لنبــي يــؤم بــالقرآن خي ـرة مــن آمــن بــه ،أن يتعهــدهم

بأدب السماء من غبش الفجر إلى غسق الليل.

إن مكانــة المســجد فــي المجتمــع اإلســَلمي ،تجعلــه مصــدر التوجيــه الروحــي والمــادي فهــو
ســاحة للعبــادة ،ومدرســة للعلــم؛ ونــدوة لــألدب ،وقــد ارتبطــت بفريضــة الصــَلة وصــفوفها

أخــَلق وتقاليــد هــي لبــاب اإلســَلم ،لكــن النــاس -لمــا أعيــاهم بنــاء النفــوس علــى اْلخــَلق

الجليلة -استعاضوا عن ذلك ببناء المساجد السامقة ،تضم مصلين أقزاما!!.

أم ــا اْلس ــَلف الكب ــار فق ــد انصـ ـرفوا ع ــن زخرف ــة المس ــاجد وتش ــييدها إل ــى تزكي ــة أنفس ــهم

وتقويمها ،فكانوا أمثلة صحيحة لإلسَلم....

والمســجد الــذي وجــه الرســول (صــلى هللا عليــه وســلم) همتــه إلــى بنائــه قبــل أي عمــل آخــر
بالمدينــة ،لــيس أرضــا تحتكــر العبــادة فوقهــا؛ فــاْلرض كلهــا مســجد ،والمســلم ّل يتقيــد فــي

عبادته بمكان.

إنما هو رمـز لمـا يكتـرث لـه اإلسـَلم أعظـم اكتـراث ،ويتشـبث بـه أشـد تشـبث؛ وهـو وصـل

العباد بـربهم وصـَل يتجـدد مـع الـزمن ،ويتكـرر مـع آنـاء الليـل والنهـار ،فـَل قيمـة لحضـارة

تذهل عن اإلله الواحد ،وتجهل اليوم اآلخر ،وتخلط المعروف بالمنكر!.
والحضارة التي جاء بها اإلسَلم ِ
تذكر أبدا باهلل وبلقائـه ،وتمسـك بـالمعروف ،وتـبغض فـي

المنكر ،وتقف على حدود هللا...

ولقــد شــاهد يهــود المدينــة ومشــركوها هــذا الرســول الجديــد يحتشــد مــع صــحبه فــي إقامــة

المسجد ،يمهده للصَلة؛ فهل أروا سيرة تريب أو مسلكا يغمز؟؟

روى البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف قال :كانت أول خطبة خطبها رسـول هللا (صـلى

هللا عليه وسلم) بالمدينة أن قام فيهم فحمد هللا وأثنى عليه بما هـو أهلـه ثـم قـال :أمـا بعـد:
أيها الناسِ ،
فقدموا ْلنفسكم ،تعلمـن وهللا ليصـعقن أحـدكم ،ثـم ليـدعن غنمـه لـيس لهـا راع،

ثــم ليقــولن لــه ربــه -لــيس لــه ترجمــان وّل حاجــب يحجبــه دونــه :-ألــم يأتــك رســولي فبلغــك؟

وآتيتــك مــاّل وأفضــلت عليــك؟ فمــا قــدمت لنفســك؟ فينظــر يمينــا وشــماّل فــَل يــرى شــيئا ،ثــم
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ينظــر قدامــه فــَل يــرى غيــر جهــنم ،فمــن اســتطاع أن يقــي نفســه مــن النــار ولــو بشــق تمـرة

فليفعــل ،ومــن لــم يجــد فبكلمــة طيبــة ،فــإن بهــا تجــزى الحســنة عشــر أمثالهــا إلــى ســبعمائة
ضعف ،والسَلم عليكم وعلى رسول هللا!!..

 3,5اْلخوة بين المهاجرين واْلنصار في المدينة:

أمــا عــن اْلمــر الثــاني -وهــو صــلة اْلمــة بعضــها بــالبعض اآلخــر -فقــد أقامــه الرســول
(صلى هللا عليه وسلم) علـى اإلخـاء الكامـل .اإلخـاء الـذي تمحـى فيـه كلمـة "أنـا" ويتحـرك

الفــرد فيــه بــروح الجماعــة ومصــلحتها وآمالهــا ،فــَل يــرى لنفســه كيانــا دونهــا ،وّل امتــدادا إّل

فيها...

ومعنى هذا اإلخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية ،فَل حمية إّل لإلسَلم.

وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن ،فَل يتأخر أحد أو يتقدم إّل بمروءته وتقواه.

وقد جعـل الرسـول (صـلى هللا عليـه وسـلم) هـذه اْلخـوة عقـدا نافـذا؛ ّل لفظـا فارغـا ،وعمـَل
يرتبط بالدماء واْلموال؛ ّل تحية تثرثر بها اْللسنة وّل يقوم لها أثر!!..

وكانت عواطف اإليثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه اْلخوة ،وتمأل المجتمـع الجديـد

بأروع اْلمثال...

حــرص اْلنصــار علــى الحفــاوة بــإخوانهم المهــاجرين ،فمــا نــزل مهــاجري علــى أنصــاري إّل

بقرعــة!! وق ـدر المهــاجرون هــذا البــذل الخــالص فمــا اســتغلوه ،وّل نــالوا منــه إّل بقــدر مــا

يتوجهون إلى العمل الحر الشريف.

روى البخــاري أنهــم لمــا قــدموا المدينــة آخــى رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم) بــين عبــد

الــرحمن بــن عــوف وســعد بــن الربيــع ،فقــال ســعد لعبــد الــرحمن :إنــي أكثــر اْلنصــار مــاّل،
فأقسم مالي نصفين ،ولي امرأتان فانظر أعجبهمـا إليـك ،فس ِـمها لـي أطلقهـا ،فـإذا انقضـت

عدتها فتزوجها ،قال عبد الرحمن :بارك هللا لك في أهلك ومالك ،أين سوقكم؟؟

ف ــدلوه عل ــى س ــوق بن ــي قينق ــاع ،فم ــا انقل ــب إّل ومع ــه فض ــل م ــن أق ــط وس ــمن!! ث ــم ت ــابع

الغـ ُـدو..ثم جــاء يومــا وبــه أثــر صــفرة ،فقــال النبــي (صــلى هللا عليــه وســلم)" :م ْهــي ْم"؟ قــال:
تزوجت .قال" :كم سقت إليها" .قال :نواة من ذهب!
ُ
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وإعجــاب المــرء بســماحة "ســعد" ّل يعدلــه إّل إعجابــه بنبــل عبــد الــرحمن ،هــذا الــذي ازحــم

اليهـود فــي ســوقهم ،وبـزهم فــي ميــدانهم ،واســتطاع-بعـد أيــام-أن يكســب مـا يعــف بــه نفســه

ويحصــن بــه فرجــه!! إن علــو الهمــة مــن خَلئــق اإليمــان؛ وقــبح هللا وجــوه أق ـوام انتســبوا

لإلسَلم فأكلوه ،وأكلوا به حتى أضاعوا كرامة الحق في هذا العالم.

وكــان رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم) اْلل اْلكبــر لهــذه الجماعــة المؤمنــة .لــم يتميــز

عنهم بلقب إعظام خاص ،وفي الحديث" :لو كنت متخذا من أمتي خليَل ّلتخذته -يعنـي
أبا بكر -خليَل ،ولكن إخوة اإلسَلم أفضل".

واإلخاء الحق ّل ينبت في البيئـات الخسيسـة ،فحيـث يشـيع الجهـل والغـش والجـبن والبخـل

والجشعّ ،ل يمكن أن يصح إخاء ،أو تترعرع محبة ،ولـوّل أن أصـحاب رسـول هللا (صـلى

هللا عليــه وســلم) جبلــوا علــى شــمائل نقيــة ،واجتمعـوا علــى مبــادىء رضــية ،مــا ســجلت لهــم

الدنيا هذا التآخي الوثيق في ذات هللا.

فسمو الغاية التـي التقـوا عليهـا وجـَلل اْلسـوة التـي قـادتهم إليهـا ،نميـا فـيهم خـَلل الفضـل

والشرف ،ولم يدعا مكانا لنجوم خلة رديئة.

ذلك ،ثم إن محمدا عليه الصَلة والسَلم كان إنسانا تجمع فيه ما تفرق في عالم اإلنسـان

كلــه مــن أمجــاد ومواهــب وخي ـرات ،فكــان صــورة ْلعلــى قمــة مــن الكمــال يمكــن أن يبلغهــا
بشــر ،فــَل غــرو إذا كــان الــذين قبسـوا منــه ،وداروا فــي فلكــه رجــاّل يحيــون بالنجــدة والوفــاء

والسخاء.

إن الحــب كــالنبع الــدافق يســيل وحــده ،وّل يتكلــف اســتخراجه بــاآلّلت واْلثقــال ،واْلخــوة ّل
تف ــرض بقـ ـوانين وم ارس ــيم ،وإنم ــا ه ــي أث ــر م ــن ِ
تخل ــص الن ــاس م ــن نـ ـوازع اْلثـ ـرة والش ــح

و ِ
الضعة.

وقــد تبودلــت اْلخــوة بــين المســلمين اْلولــين ْلنهــم ارتق ـوا -باإلســَلم -فــي ن ـواحي حيــاتهم

كلها ،فكانوا عباد هللا إخوانا .ولو كانوا عبيد أنفسهم ما أبقى بعضهم على بعض!!
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على أن تنويهنا بقيمة التسـامي النفسـاني فـي تأسـيس اإلخـاءّ ،ل يمنـع الحـاكم مـن فرضـه

علــى النــاس نظامــا يؤخــذون بحقوقــه أخــذا ،فــإذا لــم يؤدوهــا طوعــا أدوهــا كرهــا ،وذلــك كمــا

يجبرون على العلم ،والجندية ،وأداء الضرائب وغير ذلك.

وقــد ظلــت عقــود اإلخــاء مقدمــة علــى حقــوق الق اربــة فــي تـوارث التركــات إلــى موقعــة "بــدر"
حتى نزل قوله تعالى:

ضهم أولى ِببعض ِفي ِكت ِ
اب ّللاِ ِإن ّللا ِب ُك ِل شيء عِليم}.
ْ
{وأ ُْوُلوا ْاْل ْرحا ِم ب ْع ُ ُ ْ ْ
ْ
فــألغي التـوارث بعقــد اْلخــوة ،ورجــع إلــى ذوي الــرحم .وروى البخــاري عــن ابــن عبـاس فــي
تفسير قوله تعالى:

ِ
{وِل ُك ـ ــل جعْلن ـ ــا م ـ ــو ِالي ِمم ـ ــا ت ـ ــرك اْلو ِال ـ ــد ِ
وه ْم
ان و ْاْل ْقرُب ـ ــون وال ـ ــذين عق ـ ــد ْت أ ْيم ـ ـ ُ
ـان ُك ْم ف ـ ــآتُ ُ
نِ
صيب ُه ْم.}...

قــال :كــان المهــاجرون -لمــا قــدموا المدينــة -يــرث المهــاجري اْلنصــاري دون ذوي رحمــه،
لألخوة التي آخى النبي عليه الصَلة والسـَلم بيـنهم .فلمـا نزلـت{ :وِل ُكـل جعْلنـا مـو ِالي}...
نسـ ــخت ذلـ ــك ثـ ــم قـ ــال{ :والـ ـ ِـذين عقـ ــدت أيمـ ــان ُكم فـ ــآتُوهم ن ِ
صـ ــيب ُه ْم} مـ ــن النصـ ــر والرفـ ــادة
ُْ
ْ ْ ُ ْ
والنصيحة وقد ذهب الميراث ،ويوصي له.

وروي فــي تفصــيل هــذا اإلخــاء أن النبــي (صــلى هللا عليــه وســلم) تــآخى مــع علــي ،وتــآخى
حمزة مع زيد ،وأبو بكر مع خارجة ،وعمر مع عتبان بن مالك...الخ.

ومن العلماء من يشك في أخوة الرسول عليه الصَلة والسَلم مع علي.

ولكــن مــا صــح أن رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم) جعــل عليــا منــه بمنزلــة هــارون مــن

موسى يؤيد هذه الرواية ،وليس يخدق هذا من منزلة أبي بكر وّل استحقاقه الصدارة.

 4,5عَلقة المسلمين بغير المسلمين في مجتمع المدينة الجديد بعد الهجرة إليها:

أما اْلمر الثالـث ،وهـو صـلة اْلمـة باْلجانـب عنهـا الـذين ّل يـدينون بـدينها ،فـإن الرسـول

عليــه الصــَلة والســَلم قــد ســن فــي ذلــك قـوانين الســماح والتجــاوز التــي لــم تعهــد فــي عــالم

ملــيء بالتعصــب والتغــالي ،والــذي يظــن أن اإلســَلم ديــن ّل يقبــل ج ـوار ديــن آخــر ،وأن

878
This file was downloaded from QuranicThought.com

المســلمين قــوم ّل يســتريحون إّل إذا انفــردوا فــي العــالم بالبقــاء والتســلط هــو رجــل مخطــىء

بل متحامل جريء!.

عنــدما جــاء النبــي عليــه الصــَلة والســَلم إلــى المدينــة ،وجــد بهــا يه ـود ،توطن ـوا ومشــركين
مستقرين.

فلــم يتجــه فك ـره إلــى رســم سياســة لإلبعــاد أو المصــادرة والخصــام ،بــل قبــل -عــن طيــب

خاطر -وجود اليهود والوثنية ،وعرض على الفريقين أن يعاهدهم معاهـدة النـد للنـد ،علـى
أن لهم دينهم وله دينه.

ونحــن نقتطــف فق ـرات مــن نصــوص المعاهــدة التــي أبرمهــا مــع اليهــود دلــيَل علــى اتجــاه
اإلسَلم في هذا الشأن.

جــاء فــي هــذه المعاهــدة :أن المســلمين مــن ق ـريش ويثــرب ومــن تــبعهم فلحــق بهــم وجاهــد

معهم أمة واحدة.

وأن المــؤمنين المتقــين علــى مــن بغــى مــنهم أو ابتغــى دســيعة ظلــم ،أو إثــم ،أو عــدوان ،أو

فساد بين المؤمنين ،وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم!!

يجير مشرك ماّل لقريش وّل نفسا ،وّل يحول دونه على مؤمن...
وأنه ّل ُ
وأنه ّل يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة ،وآمن بـاهلل واليـوم اآلخـر أن ينصـر محـدثا

وّل يؤويه ،وأنه من نصـره أو آواه ،فـإن عليـه لعنـة هللا وغضـبه يـوم القيامـة ،وّل يؤخـذ منـه

صرف وّل عدل.

وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين.
لليهود دينهم وللمسلمين دينهم.

وأن ليهود بني النجار والحارث وساعدة وبني جشم وبني اْلوس الـخ ،مثـل مـا ليهـود بنـي

عوف.

وأن على اليهود نفقـتهم ،وعلـى المسـلمين نفقـتهم ،وأن بيـنهم النصـر علـى مـن حـارب أهـل

هذه الصحيفة.
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وأن بينهم النصح والنصيحة والبر ،دون اإلثم.

وأنه لم يأثم امر بحليفه ،وأن النصر للمظلوم ،وأن الجار كالنفس غير مضار وّل آثم.

وأن هللا على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره...

وأن بينهم النصر على من دهم يثرب.

وأن من خرج آمن ،ومن قعد بالمدينة آمن ،إّل من ظلم وأثم..
وأن هللا جار لمن بر واتقى."..

وهذه الوثيقة تنطق برغبة المسلمين في التعـاون الخـالص مـع يهـود المدينـة لنشـر السـكينة

في ربوعها ،والضرب على أيدي العادين ومدبري الفتن أيا كان دينهم.
وقد نصت بوضوح على أن حرية الدين مكفولة.

فليس هناك أدنى تفكير في محاربة طائفـة أو إكـراه مستضـعف .بـل تكاتفـت العبـارات فـي
هــذه المعاهــدة علــى نص ـرة المظلــوم ،وحمايــة الجــار ،ورعايــة الحقــوق الخاصــة والعامــة،

واستنزل تأييد هللا على أبر ما فيها وأنقاه ،كما استنزل غضبه على من يخون ويغش..

واتفــق المســلمون واليهــود علــى الــدفاع عـن يثــرب إذا هاجمهــا عــدو ،وأقــرت حريــة الخــروج
من المدينة لمن يبتغي تركها ،والقعود فيها لمن يحفظ حرمتها.

ويَلحظ أن الرسول عليه الصَلة والسَلم في هذه المعاهدة أشار إلـى العـداوة القائمـة بـين
المسلمين ومشركي مكة وأعلن رفضه الحاسم لمواّلتهم ،وحرم إسـداء أي عـون لهـم ،وهـل
ينتظر إّل هذا الموقف من قوم ّل تزال جروحهم تقطر دما لبغي قريش وأحَلفها عليهم؟

أكان اليهود صادقين في موافقتهم على هذا العهد؟.
أغلب الظن أنهم لم يكونوا ِ
جادين حين ارتضوه وقبلوا إنفاذه.

وآف ــة العه ــود أن يـ ـرتبط الوف ــاء به ــا بم ــدى المنفع ــة المرج ــوة منه ــا ،ف ــإذا ب ــدا أن المعاه ــدة

المبرمة ّل تحقق المطامع المبتغاة ،قل التمسك بها والتمست الفرص للتحلل منها.

وقد كان اليهود يبنون عظمتهم المادية والسياسية على تفـرق العـرب ،قبائـل متنـاحرة ،فلمـا

دخــل العــرب فــي اإلســَلم وأخــذت الح ـ اززات القديمــة تتَلشــى وتتابعــت تؤكــد أن اإلســَلم
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ســوف يصــنع مــن العــرب أمــة واحدة..استشــعر اليهــود القلــق وســاورتهم الهمــوم ،وشــرعوا
يفكرون في الكيد لهذا الدين والتربص بأتباعه.

ث ــم إن اليه ــود ف ــي المدين ــة ِ
يكون ــون البيئ ــة الت ــي تتـ ـوافر فيه ــا س ــوءات الت ــدين المص ــنوع،

واّلحت ـراف الســمج بمبــادىء الســماء ،وأبــرز خــَلل هــذه البيئــات الحقــد والنفــاق والتمســك
بالقشور والولع بالجدل ،ومن وراء ذلك قلوب خربة ،ونفوس معوجة.

وربم ــا اقتبسـ ـوا م ــن جـ ـوارهم للع ــرب بع ــض فض ــائل الص ــحراء ك ــالكرم والش ــجاعة ،بي ــد أن
انط ـواءهم العنصــري غلــب علــى ســيرتهم ،فالتصــقت هــذه الفضــائل بنفوســهم كمــا تلتصــق

أوراق الزينة بالجدران المشوهة...

وكان المتوقع أن يرحب اليهود باإلسَلم ،فإذا لم يرحبوا به فليكونوا أبطـأ مـن الـوثنيين فـي
مخاصــمته ،فــإن محمــدا (صــلى هللا عليــه وســلم) يــدعو إلــى توحيــد هللا ،وإصــَلح العمــل،

واّلســتعداد لحيــاة أرقــى فــي الــدار اآلخـرة ،والــدين الــذي جــاء بــه وقــر موســى وأعلــى شــأنه،
ونوه بكتابه ،وطلب من اليهود أن ِ
ينفذوا أحكامه ،ويلزموا حدوده.

لكن اليهود صمتوا -أوّل -صمت المستريب ،ثم بدا لهم فقرروا المعالنة بالجحود.

وهــذا الترحيــب المتوقــع تلمــح دّلئلــه فــي كثيــر مــن اآليــات ،فــإن عبــدة اْلصــنام إذا أنكــروا

النبوة فأهل الكتاب يجب أن يشهدوا بها.
ـول ال ـ ِـذين كفـ ـ ُروا ل ْس ــت ُم ْرس ــَل ُق ـ ْـل كف ــى ِب ــاهللِ ش ـ ِـهيدا ب ْيِن ــي وب ْي ــن ُك ْم وم ـ ْـن ِع ْن ــدهُ ِعْل ـ ُـم
{ويُق ـ ُ
اْل ِكت ِ
اب}.

وعبــدة اْلصــنام إذا رفض ـوا التــذكير بــاهلل فأهــل الكتــاب أحــق بــأن يخشــعوا إذا وجــدوا مــن
ِ
ـاه ْم اْل ِكتـاب ِم ْـن قْبِل ِـه ُه ْـم ِب ِـه
يذكرهم به {ولق ْد وصْلنا ل ُه ْـم اْلق ْـول لعل ُه ْـم يتـذك ُرون .الـذين آت ْين ُ
ُي ْؤ ِمُنون}.
غير أنك تدهش ،إذ تجد الجرأة على هللا ،والنفور من أحكامه ،ووصفه بما ّل يليق شائعة

بين اليهود ،شيوعها بين المشركين!

فإذا غضب اإلسَلم على من ينسب إلى هللا ولدا ،بش ار أو حج ار ،فماذا ترى فيمن يصـف
رب السموات واْلرض بالفقر والبخل؟.
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ود ي ُد ّللاِ م ْغُلولة ُغل ْت أ ْي ِد ِ
يه ْم وُل ِعُنوا ِبما قاُلوا.}...
{وقال ْت اْلي ُه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاء ســن ْكتُ ُب مــا قـاُلوا وقـ ْـتل ُه ْم ْاْل ْنِبيــاء
{لقـ ْـد ســمع ّللاُ قـ ْـول الــذين قــاُلوا إن ّللا فقيــر ون ْحـ ُـن أ ْغنيـ ُ
ِ
ول ُذوُقوا عذاب اْلح ِر ِ
يق}.
بغ ْي ِر حق ونُق ُ

على أن اإلسَلم يدع أولئـك الجحـدة فـي ضـَللهم ،فـَل يستأصـل كفـرهم بالسـيف ،ويكتفـي

بأن يعلن دعوته ،ويكشف حقيقته ،ويمأل الجو بآياته ومعالمه.

فمــن اســتراح إليهــا فــدخل فيهــا؛ فبهــا ون ْعمـ ْـت ،وإّل فهــو وشــأنه ،وّل يطالبــه اإلســَلم بشــيء
إّل اْلدب والمسالمة ،وترك الحق يسير من غير عائق أو نكير.
ولقــد جــاء رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم) إلــى المدينــة فمــد يــده إلــى اليهــود مصــافحا،

وتحمــل اْلذى مســامحا ،حتــى إذا رآهــم مجمعــين علــى التنكيــل بــه ومحــو دينــه ،اس ـتدار
إليهم ،وجرت بينه وبينهم من الوقائع ما سنقص أخباره في موضعه...

بتقوى هللا واإلخَلص له دعمت الناحية الروحية في هذا المجتمع الجديد.
وباإلخاء الحق ،تماسك بنيانه وتوثقت أركانه..

وبالعدل والمساواة ،والتعاونُ ،رسمت سياسة اْلجانب ،وعومل أتباع اْلديان اْلخرى.
ومن ثم استقرت اْلوضاع ،ووجد المسلمون متسعا لتجديد قواهم وترتيب شؤونهم.

 5,5المصــطفون اْلخيــار مــن صــحابة رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم) وخبــر اْلذان
لَلجتماع للصَلة:

إن المــؤمنين الــذين صــحبوا اْلنبيــاء واقتربـوا مــن حيــاتهم أتــيح لهــم مــا لــم يــتح لغيــرهم مــن

منابع الصفاء ،ووسائل اّلرتقاء.

إن مشاعرك ترق عندما تسمع النغم العذب ،وعواطفك تسـمو عنـدما تقـ أر البطولـة الرائعـة،
ب ــل إن ال ــذين يحض ــرون تمثي ــل بع ــض الرواي ــات المثيـ ـرة يص ــبغهم ج ــو القص ــة المفتعل ــة،
فيضــحكون ويبكــون ،ويهــدأون ويضــجون ..فمــا ظنــك بقــوم يتبعــون رجــَل ِ
تكلمــه الســماء،

ويتفجر من جوانبه الكمال ،ويسكب على من حوله آيات الطهـر؟ فـإذا ثقلـت نفوسـهم عـن
خيــر ،دفــع بهــا إلــى اْلمــام ،وإذا علقــت بمســالكهم شــهوة ،نقاهــا فــرد عليهــا ســناءها .إن
للعظمــاء إش ــعاعا يغمــر البيئ ــة التــي يظه ــرون فيهــا ،وكم ــا يقتــرب المص ــباح الخامــد م ــن
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المصباح المشتعل فيضيء منه ،تقتـرب النفـوس المعتـادة مـن الفـرد الممتـاز ،فتنطـوي فـي

مجاله وتمشي في آثاره!!

وقــد التــف بمحمــد (صــلى هللا عليــه وســلم) فريــق مــن الربــانيين اْلتقيــاء ،كــانوا لــه تَلميــذ

مخلصــين ،فزكــت -بصــحبته -نفوســهم ،وشــفت طبــاعهم ،حتــى أشــرق عليهــا مــن أن ـوار
اإللهام ما جعلها تنطق بالحكمة وفصل الخطاب.

وّل تحســبن العقــل الجبــار -مهمــا أوتــي مــن نفــاذ -يســتطيع إدراك الكمــال بقوتــه الخاصــة،
فــإذا لــم تســدده عنايــة عليــا فإنــه ســيجوب كــل أفــق دون أن يبصــر غايــة أو يهتــدي طريقــا،

كالطيــار الــذي يضــل فــي الجــو عنــدما يتكــاثر أمــام عينيــه الضــباب .إنــه يحكــم القيــادة،

ويضبط اآلّلت ،ويرسل أنوار مصابيحه في أحشاء الغيـوم المتراكمـة فـإذا لـم يتلـق إرشـادا
يحدد له مكانه وبعده وكيف يهبط ..فإنه سيظل يحلق عبثا..ثم تهوي به الـريح فـي مكـان

سحيق.

وكم من فَلسفة عالجوا شؤون الكون والحياة .فمنهم من ضل عن الحق على طول بحثـه

عنه ،فلم يصـل إليـه قـط .ومـنهم مـن اسـتغرق فـي الوصـول إليـه أعوامـا طـواّل ،ولـو مشـى

وراء الرسل ّلنتهى إليه في أيام قصار ،وهو في مأمن من الشرود والعثار

ثــم إن اإلنســان لــيس عقــَل فحســب ،إنــه -قبــل ذلــك -قلــب ينبغــي أن يســلم مــن اْله ـواء
واآلثام ،وأن ينجو من الشقاوة والظَلم ،وأن يكون في حنايا صاحبه قوة تسوق إلى الخيـر

والحب ،وحاديا يهفو إلى الجمال والرحمة..

والمرسلون الكرام يتعهدون ضمائر البشر بالتعليم والتربية.

وأشبه الناس بهم من اقتفى آثارهم وأخذ في طريقهم ،وأول أولئك قاطبة من صـحبوهم فـي

حياتهم ،وقاسموهم أعباء دعوتهم ومغارم جهادهم..

قــال عبــدهللا بــن مســعود" :مــن كــان مســتنا فليســتن بمــن مــات فــإن الحــي ّل تــؤمن عليــه
الفتنة .أولئك أصحاب محمـد عليـه الصـَلة والسـَلم .كـانوا أفضـل هـذه اْلمـة ،أبرهـا قلوبـا

وأعمقهــا علمــا وأقلهــا تكلفــا .اختــارهم هللا لصــحبة نبيــه وإقامــة دينــه ،فــاعرفوا لهــم فضــلهم،
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واتبعوهم على أثرهم ،وتمسكوا بما استطعتم من أخَلقهم وسيرهم ،فإنهم كانوا على الهـدى

المستقيم."..

وّل شك أن أصحاب محمد يرجحون أصحاب موسى وعيسى.

فــإن تــاريخهم فــي اإليمــان والجهــاد وإبــَلغ الــدعوة إلــى اْلخــَلف كاملــة مضــبوطة غيــر

منقوصة وّل محرفةّ ،ل يشبه أي تاريخ آخر..

ونحــن نســوق هــذه المقدمــة بــين يــدي الكــَلم عــن اْلذان ،وكيــف شــرع؟ فــإن مــيَلد هــذه
الشعيرة العظيمة ،يحمل معـه آيـات ِبينـة عـن عظمـة النفـوس إذا صـفت فنضـحت بـالحق،

وسكن إليها اإللهام..

قال ابن إسحاق :وقد كان رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) حين قدم المدينـة إنمـا يجتمـع

الناس إليه للصَلة لحـين مواقيتهـا بغيـر دعـوة ،فهـم رسـول هللا (صـلى هللا عليـه وسـلم) أن
يجعل بوقـا كبـوق اليهـود الـذين يـدعون بـه لصـَلتهم ،ثـم كرهـه ،ثـم أمـر بالنـاقوس ،فنحـت

ليضرب به للمسلمين للصَلة .فبينما هم على ذلك رأى عبدهللا بن زيد بن ثعلبة أخو بنـي
الحارث النداء ،فأتى رسول هللا فقال :يا رسول هللا ،إنـه طـاف بـي هـذه الليلـة طـائف ،مـر

ب ــي رج ــل علي ــه ثوب ــان أخضـ ـران يحم ــل ناقوس ــا ف ــي ي ــده ،فقل ــت :ي ــا عب ــدهللا ،أتبي ــع ه ــذا

الناقوس؟ فقال :وما تصنع به؟ قال :قلت ندعو به إلى الصَلة .قال :أّل أدلك على خيـر
من ذلك؟ قلت ما هو؟ قال :تقول هللا أكبـر هللا أكبـر ،هللا أكبـر هللا أكبـر .أشـهد أن ّل إلـه

إّل هللا أشــهد أن ّل إلــه إّل هللا .أشــهد أن محمــدا رســول هللا أشــهد أن محمــدا رســول هللا.
حــي علــى الصــَلة حــي علــى الصــَلة .حــي علــى الفــَلح حــي علــى الفــَلح .هللا أكبــر هللا
أكبرّ .ل إله إّل هللا .فلما أخبـر بهـا الرسـول (صـلى هللا عليـه وسـلم) قـال :إنهـا لر يـا حـق

إن شاء هللا! فقـم مـع بـَلل فألقهـا عليـه فليـؤذن بهـا ،فإنـه أنـدى صـوتا منـك .فلمـا أذن بهـا

بــَلل ســمعه عمــر وهــو فــي بيتــه فخــرج إلــى رســول هللا عليــه الصــَلة والســَلم وهــو يجــر
رداءه يقول :يـا نبـي هللا ،والـذي بعثـك بـالحق ،لقـد أريـت مثـل الـذي رأى!! فقـال رسـول هللا

(صــلى هللا عليــه وســلم) :هللف الحمــد .وفــي روايــة :فــأمر رســول هللا بــَلّل فــأذن بــه .قــال
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الزهــري :وزاد بــَلل فــي نــداء صــَلة الغــداة :الصــَلة خيــر مــن النــوم مـرتين .فأقرهــا رســول

هللا.

وفي رواية أخرى رأى عمر في المنامّ :ل تجعلوا الناقوس ،بل ِأذنوا للصَلة ،فـذهب عمـر

إلــى النبــي (صــلى هللا عليــه وســلم) ليخبـره بمــا رأى وقــد جــاء النبــي عليــه الصــَلة والســَلم

الوحي بذلك.

فما راع عمر إّل بَلل يؤذن فقال رسول هللا حين أخبره بذلك :قد سبقك بذلك الوحي.

وهذا يدل على أن الوحي قد جاء بتقرير ما رآه عبدهللا بن زيد..

هذه الكلمات الطيبـة التـي ترتفـع بـين الحـين والحـين تقـرع اآلذان ،وتـوقظ القلـوب ،وتصـيح

بالنــاس :هلم ـوا إلــى هللا..وعاهــا فــي ر يــا صــالحة ذهــن ِنيــر ،فأســرع بهــا إلــى رســول هللا

يرويهــا كمــا ألقيــت فــي روعــه ،لتكــون نــداء المســلمين إلــى الصــَلة مــا أقيمــت علــى ظهــر

اْلرض صَلة..

وتجــاوب النفــوس مــع الــوحي هــو غايــة التــألق وقمــة الحــق ،وهــو أمــارة علــى أن الهــدى

أصــبح غريـزة فيهــا ،فهــي تســتقيم عليــه فــي اليقظــة والنــوم ،وتتجــه إليــه علــى البديهــة وبعــد

التروي ،وكـان رسـول هللا (صـلى هللا عليـه وسـلم) يـربط أصـحابه بـالوحي النـازل عليـه مـن
الســماء ربطــا موثقــا ،يقــر ه علــيهم ويقرأونــه عليــه ،لتكــون هــذه المدارســة إشــعا ار بمــا علــى

الصحاب من حقوق الدعوة وتبعات الرسالة ،فضَل عن ضرورة الفهم والتدبر!!

عن عبدهللا بن مسعود قال رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) :اق أر علـي القـرآن!! فقلـت يـا
رســول هللا :أقـ أر عليــك وعليــك أنــزل؟! قــال :إنــي أحــب أن أســمعه مــن غيــري! قــال :فقـرأت
عليه سورة النساء حتـى جئـت إلـى هـذه اآليـة{ :فك ْيـف ِإذا ِج ْئنـا ِم ْـن ُك ِـل أُمـة ِبش ِـهيد و ِج ْئنـا

ِبك على ه ُؤّل ِء ش ِهيدا} قال حسبك اآلن ،فالتفت إليه ،فإذا عيناه تذرفان..
زاد في رواية (شهيدا ما كنت فيهم.)..

وإذا ك ــان اّلهت ــداء إل ــى ألف ــاظ اْلذان ق ــد ترش ــحت ل ــه سـ ـريرة مص ــفاة ،مش ــغوفة بالعب ــادة،
مشــغولة بــالحق ،فــإن مــن أصــحاب محمــد (صــلى هللا عليــه وســلم) كــذلك مــن انــدمجوا فــي
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معــاني اإليمــان ،وخلصـوا لمعــين الرســالة؛ حتــى إن هللا أمــر رســوله أن يق ـ أر علــيهم بعــض

سور القرآن ،تنويها بمكانهم عند هللا ورسوخهم في آياته.

ْلبي بن كعب" :إن هللا أمرني أن أقـ أر عليـك"{ :ل ْـم ي ُك ْـن
عن أنس بن مالك قال رسول هللا ِ
الـ ِـذين كفــروا ِمـ ْـن أ ْهـ ِـل اْل ِكتـ ِ
ـاب واْل ُم ْشـ ِـرِكين ُمنف ِكــين }..قــال أبـ ِـي :وســماني؟ قــال :نعــم ،وفــي
ُ

روايــة آهلل ســماني لــك؟ قــال :نعــم .قــال :وقــد ذكــرت عنــد رب العــالمين؟ قــال :نعــم ،قــال:

فذرفت عيناه...

 6,5اّلرتقاء الروحي والجماعي الذي أدركه الصحابة لمعنى العبادة:

وســر اّلرتقــاء الروحــي والجمــاعي الــذي أدركــه صــحابة محمــد أنهــم كــانوا موصــولين بــاهلل

على أساس صحيح ،فلم يشعروا في العمل له بمـا يشـعر بـه الكثيـرون مـن عنـت وتكلـف،

وّل بما يعانون من شرود وحيرة.

هن ــاك طبيعت ــان ف ــي اإلنس ــان غي ــر منك ــورتين :اإلعج ــاب بالعظم ــة ،والعرف ــان بالجمي ــل،
فعندما ترى آلـة دقيقـة أو جهـا از عجيبـا أو صـورة رائعـة أو مقـاّل بليغـا فإنـك ّل تنتهـي مـن
تبين حسنه حتى تنطوي جوانحـك علـى اإلعجـاب بصـاحبه ،فـإن الـذكاء العميـق واّلقتـدار

البارز يجعَلنك تهتز من تلقاء نفسك احتراما للرجل الذكي القدير!.

وكــذلك عنــدما يســدى إليــك معــروف أو تمتــد يــد إليــك بنعمــة إنــك تــذكر هــذا الصــنيع لمــن

تطـوع بـه ،وعلــى ضـخامة مــا نلـت مــن خيـر يلهـج لســانك بالثنـاء ويمتلــىء فـؤادك بالحمــد،
كما قال الشاعر:

أفادتكم النعماء مني ثَلثة يدي ،ولساني ،والضمير المحجبا!!

ورسول اإلسَلم جاء يثير هاتين الطبيعتين نحو أحق شيء بهمـا ،ألسـت تعجـب بالعظمـة

وتحتفي بصاحبها! ألست تقدر النعمة وتشكر مسديها!

إنــك ترمــق بــإجَلل مختــرع الطيــارة ،وكلمــا رأيتهــا تشــق الفضــاء زدت إشــادة بعبقريتــه! فمــا
أريــك فــيمن يــدفع اْللــوف المؤلفــة مــن الكواكــب تطيــر فــي جــو الســماء مــن غيــر توقــف وّل

عــوج! ومــا أريــك فــيمن خلــق عقــل هــذا المختــرع ،وأودع فــي تَلفيــف مخــه الــذكاء الــذي

وصل به إلى ما راعك واستثار إعجابك؟
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أليس ربك ورب كل شيء أحق بأن تعرف عظمته وتفتح عيونك على آثار قدرته...؟

فــإذا عرفــت عظمتــه مــن عظمــة الوجــود الــذي يحــيط بــك خجلــت مــن الــتهجم عليــه ونســبة
مــاّل يليــق إلي ـه!! وقلــت مــع العــارفين{ :ربنــا مــا خلْقــت هــذا بـ ِ
ـاطَل ُسـ ْـبحانك ف ِقنــا عــذاب
الن ِار}.

إنك لو استضافك شخص كريم ورأيت البشاشة في وجهه والسماحة في قراه حفظـت لـه -

ما حييت -هذه المنة ،وسعيت جهدك كـي تكافئـه عليهـا ،وحـدثت مـن تعـرف بسـجايا هـذا

المضياف الكريم ،فما رأيك فيمن تولى أمرك بنعمائه من المهد إلى اللحد؟ فأنت ّل تطعم
إّل م ــن رزق ــه ،وّل تكس ــى إّل م ــن س ــتره ،وّل ت ــأوي إّل إل ــى كنف ــه ،وّل تنج ــو م ــن ش ــدة إّل

بإنقاذه!!...

إن محمــدا (صــلى هللا عليــه وســلم) وصــل النــاس ب ـربهم علــى ومضــات لطــاف مــن تقــدير

العظمــة ورعايــة النعمــة ،فهــم إذا انبعث ـوا لطاعتــه كــانوا مــدفوعين إلــى أداء هــذه الطاعــات
بأشواق من نفوسهم ورغبات كامنة تجيش بتوقير العظيم وحمد المنعم...

والعبادة ليست طاعة القهر والسخط ،ولكنها طاعة الرضا والحب!

والعبادة ليست طاعة الجهل والغفلة ،ولكنها طاعة المعرفة والحصافة!

قد تصدر الحكومة أم ار بتسـعير البضـائع فيقبـل التجـار كـارهين؛ أو أمـ ار بخفـض الرواتـب
فيقبل الموظفون ساخطين.

وقد تشير إلى البهيمة العجماء فتنقاد إليك ّل تدري إلى مرتعها تسير أم إلى مصرعها.

تلــك أن ـواع مــن الطاعــات بعيــدة عــن معنــى العبــادة التــي شــرع هللا للنــاس ،فالعبــادة التــي
ِ
ين} والتـي جعلهـا حكمـة
أجراها هللا على اْللسنة في اآليـة الكريمـة {ِإيـاك ن ْعُب ُـد وِإيـاك ن ْسـتع ُ
الوجود وغاية اْلحياء في قوله:
{وما خلْق ُت اْل ِجن و ِْ
اإلنس ِإّل ِلي ْعُب ُدوِني}.
تعني الخضوع المقرون بالمعرفـة والمحبـة ،أي الناشـىء عـن اإلعجـاب بالعظمـة والعرفـان
للجميل..

وقد اطردت آيات القرآن تبني سلوك المؤمنين على هذه العمد الراسية.
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فهــي -إذ تعـ ِـرف النــاس بــاهلل -تـريهم صــحائف مشـرقة مــن خلقــه البــديع ،وفضــله الجزيــل،
تمزق ما نسجته الغفلة على اْلعين من جهالة وجحود.
اء ماء فأ ْخرج ِب ِه ِمـن الثمـر ِ
{ّللا ال ِذي خلق السماو ِ
ات و ْاْلرض وأنزل ِمن السم ِ
ات ِرْزقـا ل ُك ْـم
ْ
ْ
ْ
ُ
وسخر ل ُك ْم اْلُفْلك ِلت ْج ِري ِفي اْلب ْح ِر ِبـأ ْم ِِره وسـخر ل ُك ْـم ْاْلنهـار .وسـخر ل ُك ْـم الش ْـمس واْلقمـر
ـاك ْم ِم ـ ْـن ُك ـ ِـل م ــا س ــأْلتُ ُموهُ وِإ ْن ت ُع ــدوا ِن ْعم ــة ّللاِ ّل
د ِائب ـ ْـي ِن وس ــخر ل ُك ـ ْـم اللْي ــل والنه ــار .وآت ـ ُ
تُ ْحصوها ِإن ِْ
اإلنسان لظُلوم كفار}.
ُ
إن الرجــل ّل يقــوم بالعمــل العظــيم وهــو منســاق إليــه بالســياط الكاويــة ،إنمــا تولــد اإلجــادة
ويبلغ الشيء درجة اإلحسان بما يقارنه من رغبة ورضا.

فإذا أقبل المرء بفكره وقلبه على معتقد وهب له نفسـه وحسـه ،وعـاق يحلـم بـه فـي منامـه،

وينشط له في يقظته ،فذلك يرقى به صعدا في فهم مبدئه وإجادة خدمته.

ومــن ثــم فــإن اإلســَلم ّل يحفــل باإليمــان النظــري البحــت وّل يقبلــه إّل ليكــون ُســلما إلــى مــا
بعده ،وهو اإليمان بالعقل والعاطفة معا.

ّلبد من تلوين الوجدان في قضـايا اإليمـان ،لـيس بمسـلم مـن يعـرف هللا ويكرهـه ،وّل قيمـة
لمسلم يعرف هللا ووجدانـه خـال باهـت ،فـَل إعجـاب فيـه وّل شـكران ،كمـا أنـه ّل غمـط فيـه

وّل جحود.

والمســلم كــل المســلم هــو الــذي يعــرف هللا معرفــة اليقــين ،ويضــم إلــى هــذه المعرفــة إحساســا
يعترف بمجادة المجيد ونعماء المنعم ،تباركت أسما ه!

واإليمــان بهــذه المثابــة هــو اإليمــان المنــتج ،وهــو صــانع العجائــب ،وبــاني الــدول ،ومقــيم

الحضــارات الســنية ،هــو الــذي يجعــل الفــرد يســتحلي التكــاليف المنوطــة بعنقــه ،فيقبــل علــى
أدائها وكأنها رغبات نفس ّل واجبات دين..

أتظــن أن رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم) عنــدما قــام يصــلي حتــى تورمــت أقدامــه كــان

يغالــب اْللــم النــاتج فــي بدنــه كمــا يغالبــه التلميــذ المــذنب ،عنــدما يوقــف الســاعات الط ـوال

معذبا مهانا؟
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كَل..كَل..إن استعذابه للمناجاة واستغراقه في الخشوع أذهـَله عمـا بـه ،وغلبـا علـى بـوادر

اْللم الناشىء من طول الوقوف.

والرجــل الموفــور الحمــاس ،الفــائر العاطفــة ،قــد يظــل يعمــل ويــدأب حتــى يصــل فــي عملــه

ودأبه إلى درجة يصعب منالها على القاعدين الباردين.

ووزن اْلمــور عنــد أصــحاب اإليمــان والهمــم غيــر وزنهــا عنــد أصــحاب الريبــة والعجــز ،أّل

ترى حذيفة بن اليمان عندما انطلق يتعـرف أحـوال المشـركين فـي غـزوة الخنـدق ،فـي ليلـة

باردة قارصة الجو ّلفحة السبرات:

ّل ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خيشومه الذنبا!

لقد انطلق وهو يقول عن نفسه :كأنما أسير في حمام..

هذه ح اررة اإليمان غمرت -بدفئها -الرجل ،وجعلتـه ينفـذ فـي كبـد الليـل البـارد وكأنـه سـهم

مسدد.

هذا اإليمان المرتكز على العواطف المتقدة ،هو الذي أشـعل المعـارك الطاحنـة ،وقـاد إلـى

النصــر المظفــر ،وهــو الــذي هــدم مــا تركــز قرونــا طويلــة فــي ســلطان الظلــم والبغــي ،بعــدما

ظن أنه لن يطيح أبدا.

وأساسه ما علمت من تغلغل اإليمان في العقل والعاطفة معـا ،يغـذو شـجرته الباسـقة مزيـد

من معرفة هللا والشعور بعظمته ونعمته.

ذلك ــم أس ــلوب القـ ـرآن ف ــي تعري ــف الن ــاس ب ــاهلل .إن ــه أس ــلوب يق ــيمهم عل ــى عبودي ــة الح ــب
والتفانيّ ،ل على عبودية التحقير والهوان ،عبودية اإلعجاب بالعظمة واإلقرار باإلحسان،

ّل العبودية المبهمة التي تصادر اإلرادة وتزري باإلنسان.
{قــل :الحمــد هلل وســَلم علــى عبـ ِ
ـادِه الــذين اصــطفى؛ آهللُ خيــر أمــا يشــركون؟ أمـ ْـن خلــق
ُ
السموات واْلرض ،وأنزل لكم مـن الس ِ
ـماء مـاء ،فأنبتنـا بـه حـدائق ذات بهجـة مـا كـان لكـم
أن تنبت ـوا شــجرها؛ أإلــه مــع هللاِ؛ بــل هــم قــوم يعـ ِـدلون! .أمـ ْـن جعــل اْلرض ق ـ ار ار ،وجعــل
خَللها أنها ار ،وجعل لها رواسي ،وجعـل بـين البحـرين حـاج از؟ أِإلـه مـع هللاِ ،بـل أكثـرهم ّل
ِ
اْلرض؛ أِإلــه
ـف الســوء ،ويجعلكــم خلفــاء
يعلمــون! .أمـ ْـن يجيــب المضــطر إذا دعــاه ،ويكشـ ُ
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ظلم ِ
ـات الب ِـر والبحـر ،وم ْـن ُيرس ُـل ِ
الريـاح ُب ْشـ ار
مع هللاِ! قليَل ما تذكرون! أم ْـن يهـديكم فـي ُ
بــين يــدي رحمتــه؛ أإلــه مــع هللا! تعــالى عمــا يشــركون! .أمـ ْـن يبــدأ الخلــق ثــم يعيــده ،ومــن
ِ
ِ
اْلرض؛ أإله مع هللا! قل هاتوا ُبرهانكم إن كنتم صادقين}.
السماء و
يرزقكم ِمن
ُ
إن ه ــذا التس ــا ل المتواص ــل السـ ـريع يف ــتح عل ــى ال ــنفس آفاق ــا بعي ــدة م ــن اإليم ــان ال ــذكي،
ويجعلهــا تهــرع إلــى هللا متجــردة ،تنفــر مــن ش ـوائب الشــرك نفــور الرجــال الكبــار مــن عبــث

الصبية.

وآيات النظر والتفكير يدور -أغلبها -على هذا المحور الثابت.

وربمــا احتاجــت الــنفس -فــي ســاعات غرورهــا -إلــى لــون مــن أدب القمــع والتوعــد يكــبح
جماحها ،وهذا ّل يتنافى -البتة -مـع اْلصـل الـذي قررنـاه آنفـا ،فـإن قسـوة اْلب مـع ولـده
-حيناّ -ل تغير من طبيعة الحنان فيه.

والق ـرآن إذ يحــرك المواهــب الســامية فــي اإلنســان -بعــرض آثــار القــدرة العليــا عليــه -قــد

يردف ذلك بوخزات اإلحساس المخدر ،ليلتفت ويعقلّ ،ل لينكمش ويجبن.
قــال تبــارك وتعــالى{ :ألــم تــرى أن ّللا أ ْنــزل ِمــن الســم ِ
اء مــاء فســلك ُه ينــاِبيع ِفــي ْاْل ْر ِ
ض ثُــم
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
صــف ًّار ثُــم ي ْجعُلـ ُـه ُحطامــا ِإن ِفــي ذِلــك لـذ ْكرى
ُي ْخـ ِـرُج ِبــه زْرعــا ُم ْختلفــا أْلو ُانـ ُـه ثُــم ي ِهـ ُ
ـيج فتــراهُ ُم ْ
ِْلُوِلي ْاْلْلب ِ
اب}.
ْ
إلســَل ِم فهــو علــى نــور ِمــن رِبـ ِـه فويــل ِلْلق ِ
ِِ
اســي ِة
ُ
ْ
ْ
ُ
ويقــول بعــد ذلــك{ :أفمـ ْـن شــرح ّللاُ صـ ْـدرهُ ل ْ ْ
وب ُه ْم ِم ْن ِذ ْك ِر ّللاِ أ ُْولِئك ِفي ضَلل ُمِبين}.
ُقُل ُ
وقد سلك رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) المنهج نفسه في غرس اإليمان ورعاية ثماره.
وكانـ ــت سـ ــيرته فـ ــي اإلقبـ ــال علـ ــى هللا درسـ ــا حيـ ــا ،يفعـ ــم اْلفئـ ــدة بـ ــإجَلل هللا وإعظامـ ــه

والمسارعة إلى طاعته ،والنفور من عصيانه.

وكانت القلوب تتفتح على هدى هللا ورسوله ،فما تسع بعده شيئا.

عن ُجبير بن ُمطعم سمعت النبي عليه الصَلة والسَلم يق أر في المغرب بالطور فلمـا بلـغ
اآلية{ :أم خِلُقوا ِمـن غي ِـر شـيء أم هـم اْلخ ِالُقونـأم خلُقـوا السـماو ِ
ات و ْاْل ْرض بـل ّل ُيوِقُنـون
ْ ُ
ْ ْ
ْ
ْ ْ ُْ
أ ْم ِع ْند ُه ْم خزِائ ُن رِبك أ ْم ُه ْم اْل ُمس ْي ِط ُرون}.
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كاد قلبي أن يطير.!!..

ومــد اإليمــان مــن فك ـرة فــي ال ـرأس إلــى عاطفــة فــي القلــب تجعــل الرجــل ينــبض بــاليقين
واإلخــَلص ه ــو م ــن صــميم الســنة .وهــو مهــاد الخــَلل الفاضــلة الت ــي ســادت المســلمين
وأعلت شأنهم ،وهو معنى الحـديث المشـهور "ثـَلث مـن كـن فيـه وجـد بهـن طعـم اإليمـان:

مــن كــان هللا ورســوله أحــب إليــه ممــا سـواهما ،ومــن أحــب عبــدا ّل يحبــه إّل هلل ،ومــن يكـره

أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه هللا منه كما يكره أن يلقى في النار".

ومــن ذلــك أيضــا أن يتغلغــل اإليمــان بالرســالة والمغــاّلة بصــاحبها إلــى حــد ينســى اإلنســان

مع ــه نفس ــه فه ــو -ع ــن ح ــب وان ــدفاعّ ،ل ع ــن تكلي ــف ورهب ــة -يف ــدي الرس ــالة وص ــاحبها

بالنفس والنفيس.

عن عبدهللا بن هشام :قال :كنا مع النبي عليه الصَلة والسَلم وهـو آخـذ بيـد عمـر ،فقـال
عمــر :يــا رســول هللاْ ،لنــت أحــب إلــي مــن كــل شــيء إّل نفســي! فقــال الرســول (صــلى هللا

عليه وسلم)ّ :ل -والذي نفسي بيده -حتى أكـون أحـب إليـك مـن نفسـك ،فقـال عمـر :فإنـه
اآلن ْلنـ ــت أحـ ــب إلـ ــي مـ ــن نفسـ ــي! فقـ ــال رسـ ــول هللا (صـ ــلى هللا عليـ ــه وسـ ــلم) :اآلن يـ ــا

عمر ،"..أي اآلن فقط تم إيمانك.

وهذا الحديث يحتاج إلى إيضاح .إن الفضائل ّل يجوز أن تطيش بها كفة.

وقد احترم الناس خلق الوفاء في السموأل لما تـرك ابنـه يـذبح ،مـؤث ار أن تسـلم ذمتـه ،ويـرد

إلى من ائتمنه وديعته.

والمرء إذا ضحى بنفسه فداء شرفه ،فقد أدى واجبه.

ومحمد (صلى هللا عليه وسلم) لم يطلب من الناس أن يقدسوا فيه صـورة اللحـم والـدم ،وّل

أن يرغب ـوا بنفســه عــن أنفســهم ليموت ـوا كــي يحيــا أو ليهون ـوا كــي يعظــم ،أو ليفتــدوا أمجــاده

الخاصة بأرواحهم وأموالهم ،أو ليتأله فوقهم كما تأله فرعون وأمثاله من الجبارين.

كــَل كــَل ،فمحمــد يريــد مــن المــؤمنين أن يقدس ـوا فيــه معنــى الرســالة وأن يقتــدوا فيــه مثلهــا

العالية ،وأن يصونوا -في شخصه -معالم الحق المنزل ومآثر الرحمة العامة.
إن اْلنبياء لم يحيوا ْلنفسهم ،والمصيبة فيهم ّل تنزل بهم أو بأهلهم خاصة.
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إنهم يحيون للعالم كله .أليسوا مناط هدايته التامة وسعادته العامة؟

فَل غرو إذ كانت تفديتهم من أصول اإليمان ومعاقد الكمال.

وقــد كــان محمــد (صــلى هللا عليــه وســلم) أهــَل ْلن يحــب؛ ومــا تعــرف الــدنيا رجــَل فاضــت

القلوب بإجَلله ،وتفانى الرجال في حياطتـه وإكبـاره مثـل مـا يعـرف ذلـك لصـاحب الرسـالة

العظمى محمد بن عبدهللا عليه الصَلة والسَلم.

 7,5قيادة الرسول في المدينة التي تهوي إليها اْلفئدة:

عــن عبــدهللا بــن ســَلم قــال :أول مــا قــدم رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم) المدينــة انجفــل
النــاس إليــه ،فكنــت فــيمن جــاءه ،فلمــا تأملــت وجهــه واســتثبته علمــت أن وجهــه لــيس بوجــه

كذاب! قال :وكان أول ما سمعت من كَلمه أن قال:

أيهــا النــاس ،أفش ـوا الســَلم ،وأطعم ـوا الطعــام ،وصــلوا بالليــل والنــاس نيــام ،تــدخلوا الجنــة

بسَلم.

إن أضـواء البــاطن تنضــح علــى الوجــه فتقـ أر فــي أســاريره آيــات الطهــر ،وقــد ذهــب عبــدهللا
يستطلع أخبـار هـذا الـزعيم المهـاجر ،فنظـر إليـه يحـاول استكشـاف حقيقتـه ،فكـان أول مـا

اطم ــأن إلي ــه بع ــد التثب ــت م ــن أحوال ــه أن ه ــذا ل ــيس بك ــاذب ،والمَلم ــح العقلي ــة والخلقي ــة

لشخص ما ّل تعرف بنظرة خاطفة ،ولكن الطابع المادي الذي يضفي علـى الـروح الكبيـر

كثي ار ما يكون عنوانا صادقا على ما وراءه.

علـى أن الــذين عاشـروا محمــدا (صـلى هللا عليــه وسـلم) أحبــوه إلـى حــد الهيـام ،ومــا يبــالون

أن تندق أعناقهم وّل يخدق له ظفر.

وما أحبوه كذلك إّل ْلن أنصبته من الكمال الذي يعشق عادة لم ُيرزق بمثلها بشر.
كــان ثوبــان مــولى رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم) شــديد الحــب لــه ،قليــل الصــبر عنــه،

فأتــاه ذات يــوم وقــد تغيــر لونــه ،يعــرف الحــزن فــي وجهــه ،فقــال لــه رســول هللا (صــلى هللا
عليه وسلم) :ما غير لونك؟ فقال :يا رسول هللا ،ما بـي مـرض وّل وجـع؛ غيـر أنـي إذا لـم

أرك استوحشت وحشة شديدة حتـى ألقـاك ،ثـم إنـي إذا ذكـرت اآلخـرة أخـاف أّل أراك ْلنـك
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ترفع إلى عليين مع النبيين؛ وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلـة أدنـى مـن منزلتـك ،وإن

لم أدخلها لم أرك أبدا ،فنزل قوله تعالى:

{ومن ُيطع هللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم مـن النبيـين والص ِـديقين والشـهداء
وحسن أولئك رفيقا}.
والصالحينُ ،

وفي الحديث "المرء مع من أحب" والمقصود حب اْلسـوة ّل حـب الهـوس ،فـإن الرجـل إذا
أحب من هو مثلـه أو أعلـى منـه ،فأسـاس هـذا الحـب تفـتح قلبـه لخـَلل النبـل التـي خصـوا

بها ،وعظمة المواهب التي ميزهم بها القدر.

وآثار الشجاعة والكرم ّل يرحب بها الجبان الشـحيح ،إنمـا يحييهـا فـي أصـحابها مـن أوتـي

حظا منها ،وهو بسبيله إلى استكمال ما فاته من تمامها.

فمــن نعمــة هللا أن يلحــق بالعظمــاء مــن يعشــق فــيهم جمــال العظمــة ،ولــذلك قــال بعــد اآليــة
ض ُل ِم ْن ّللاِ وكفى ِباهللِ عِليما}.
السابقة...{ :ذِلك اْلف ْ
والحق أن التابع المحب شخص فاضل.

ففي الدنيا كثير من اْلخساء الذين إن علوا حقروا من دونهم ،وإن دنـوا كرهـوا مـن فـوقهم!
فما تدري متى تخلو نفوسهم من أحاسيس البغضاء والضعة؟

أمــا عشــاق المبــادىء المجــردة ،فمــا أن يجــدوا رجلهــا المنشــود حتــى يحيط ـوا بــه ،وتلمــع

عيونهم حبا له ،أي حبا للمبادىء التي حييت فيه وانتصرت به.
وما كان ربك ليضيع هذا اليقين وّل أصحابه اْلبرار.

عن أنس قال :لما كان اليوم الذي دخل النبـي (صـلى هللا عليـه وسـلم) فيـه المدينـة أضـاء

منها كل شيء .فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء ،وما نفضنا أيدينا مـن

دفنه حتى أنكرنا قلوبنا.

فانظر إلى بشاشة العاطفة الغامرة كيف صبغت اآلفاق بألوانها الزاهية ،وانظر إلى حسـرة
الفقد كيف ِ
تخلف سوادها الكابي على كل شيء!!

هكذا كانت دار الهجرة ،لقد أحبت هللا وأحبت رسوله.
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فكان هذا الحب المكين سر انتصـارها ال ارئـع لإلسـَلم ،ومبعـث التضـحية عـن طيـب نفـس

بكل مرتخص وغال.

وقوم يربطهم بقائدهم هذا اإلعزاز الهائل ،تندك أمام عزائمهم اْلطواد الراسية.

سأل الحسـن بـن علـي هنـد بـن أبـي هالـة عـن أوصـاف رسـول هللا (صـلى هللا عليـه وسـلم)

فوصف له بدنه فكان مما قال..." :يمشي هونا ،ذريع المشية -واسع الخطـو .-إذا مشـى
كأنما ينحط من صبب -يهبط بقوة -وإذا التفـت التفـت جميعـا .خـافض الطرف.نظـره إلـى
اْلرض أطـ ــول مـ ــن نظ ـ ـره إلـ ــى السـ ــماء ،جـ ــل نظ ـ ـره المَلحظـ ــة -أي ّل يحـ ـ ِـدق -يسـ ــوق

أصحابه ،ويبدأ من لقيه بالسَلم".

قلـت :صــف لـي منطقــه .قـال :كــان رسـول هللا (صــلى هللا عليـه وســلم) متواصـل اْلحـزان،

دائــم الفك ـرة ،ليســت لــه ارحــة ،وّل يــتكلم فــي غيــر حاجــة ،طويــل الســكوت ،يفتــتح الكــَلم

ويختم ــه بأش ــداقه ّ-ل ب ــأطراف فم ــه -وي ــتكلم بجوام ــع الكل ــم ،فص ــَلّ ،ل فض ــول في ــه وّل
تقصــير ،دمثــا ،لــيس بالجــافي وّل المهــين .يعظــم النعمــة وإن دقــتّ .ل يــذم شــيئا ،ولــم يكــن

يذم ذواقا -مـا يطعـم -وّل يمدحـه .وّل ُيقـام لغضـبه إذا تُع ِـرض للحـق بشـيء حتـى ينتصـر
لــه .وّل يغضــب لنفســه وّل ينتصــر لهــا -ســماحة -إذا أشــار أشــار بكفــه كلهــا .وإذا تعجــب
قلبها .وإذا غضب أعرض وأشاح .وإذا فرح غض طرفه .جـل ضـحكه التبسـم ،ويفتـر عـن

مثل ح ِب الغمام.

وقال ابن أبي هالة يصف مخرجه -على الناس :-كان رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)
يؤلف أصحابه وّل يفرقهم ،يكـرم كـريم كـل قـوم ِ
يخزن لسانه إّل عما يعنيهِ ،
ويوليـه علـيهم،
ويحذر الناس ويحترس منهم ،من غيرأن يطوي عن أحد منهم ِب ْشره.
ِ
ويحســن الحســن ويصــوبه ،ويقــبح القبــيح
يتفقــد أصــحابه ويســأل النــاس عمــا فــي النــاس،
ويوهنه ،معتدل اْلمر غير مختلفّ ،ل يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا.

لكل حال-عنده عتادّ ،ل يقصر عن الحق وّل يجـاوزه إلـى غيـره ..الـذين يلونـه مـن النـاس
خيارهم ،وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة ،وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة.
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ثــم قــال -يصــف مجلســه :-كــان رســول هللا (صــلى هللا عليــه وســلم) ّل يجلــس وّل يقــوم إّل

علــى ذكــر ،وّل يــوطن اْلمــاكن ّ-ل يميــز لنفســه مكانــا -إذا انتهــى إلــى القــوم جلــس حيــث
ينتهــي بــه المجلــس ويــأمر بــذلك ،ويعطــي كــل جلســائه نصــيبه حتــى ّل يحســب جليســه أن
أحدا أكرم عليه منه ،م ْن جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكـون هـو المنصـرف عنـه،
ومــن ســأله حاجــة لــم يــرده إّل بهــا أو بميســور مــن القــول ،قــد وســع النــاس بســطه وخلقــه،

فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق متقاربين ،يتفاضلون عنده بالتقوى ،مجلسـه مجلـس

حل ــم وحي ــاء ،وص ــبر وأمان ــةّ ،ل ترف ــع في ــه اْلصـ ـوات ،وّل ت ــؤبن في ــه الح ــرم ّ-ل تخش ــى

فلتات ــه -يتع ــاطفون ب ــالتقوى .وي ــوقرون الكبي ــر ويرحم ــون الص ــغير ،ويرف ــدون ذا الحاج ــة،
ويؤنسون الغريب.

وقال يصف سيرته :كان دائم البشر -سهل الخلق ،لين الجانب ،ليس بفـظ وّل غلـيظ ،وّل

صخاب ،وّل فحاق ،وّل عتاب ،وّل مـداح ،يتغافـل عمـا ّل يشـتهي وّل يقـنط منـه ،قـد تـرك

نفسه من ثَلث :الرياء ،واإلكثار ،وما ّل يعنيه .وترك الناس من ثَلثّ :ل يـذم أحـدا ،وّل

ِ
يعيره ،وّل يطلب عورته ،وّل يتكلم إّل فيما يرجو ثوابه .إذا تكلم أطرق جلسا ه كأنمـا علـى
ر وســهم الطيــر ،وإذا ســكت -تكلمـواّ .ل يتنــازعون عنــده الحــديث ،مــن تكلــم عنــده أنصــتوا

له حتـى يفـرغ ،حـديثهم حـديث أولهـم ،يضـحك ممـا يضـحكون منـه ،ويعجـب ممـا يعجبـون

منــه ،ويصــبر للغريــب علــى الجفــوة فــي المنطــق ويقــول :إذا أريــتم صــاحب الحاجــة يطلبهــا

فأرفدوه .وّل يطلب الثناء إّل من مكافىء.

هذه خطوط قصار لما يراه الناس من مظاهر الكمال في سيرة النبي "المحمد".

أمــا حقيقــة مــا بنــي عليــه هــذا الرســول الك ـريم مــن أمجــاد وشــمائل فــأمر ّل يــدرك كنهــه،
ومعرفة العظماء ّل يطيقها كل أحد ،فكيف بعظيم خَلئقه القرآن؟ إن اْلمة التـي أخرجـت

للناس في المدينة بلغت اْلوج.

كانت تعمل وتجاهد هلل وحده ،وتسعى إلى غايتها المرموقة في جذل وثقة.

التفت حول نبيها التفاف التَلمذة بالمعلم ،والجند بالقائد ،واْلبناء بالوالد الحنون.
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وتســاندت فيمــا بينهــا بــاْلخوة المتبادلــة المتناص ـرة ،فهــم نفــس واحــدة فــي أجســام متعــددة،

ولبنات مشدودة في بناء متسق صلب.

وأدارت عَلقاتها باآلخرين على العدل والبر ،فليس يظلم في جوارهم بـريء .أو يحـرم مـن

ألطافهم عان.

وبرغم ما وقع عليها من بغي قديم ،فقد جعلت اإلسَلم يجب ما قبله.

فمــن تطهــر مــن جاهليتــه وتــاب إلــى ربــه فــَل نظــر إلــى ماضــيه ،بــل ينضــم إلــى اْلمــة
المسلمة عضوا كريما فيها ،تغفر سيئاته ليستقبل -بصالح عمله -كتابه الجديد.

أما الذين بقوا يكفرون ويصدون ،فَلبد من اإلعداد لهم ،حتـى تخلـص اْلرض مـن كفـرهم

وصدهم.
{ِإن ال ِذين كف ُروا وظل ُموا ل ْم ي ُك ْن ّللاُ ِلي ْغ ِفر ل ُه ْم وّل ِلي ْه ِدي ُه ْم ط ِريقاِ .إّل ط ِريق جهـنم خ ِال ِـدين
ِفيها أبدا وكان ذِلك على ّللاِ ي ِسيرا}.

كانت هذه اْلمة تكدح هلل وتصـل مسـاءها بصـباحها فـي عبادتـه ،وقـد حزمـت أمرهـا علـى

واحد من اثنين :إما أن تحيا هلل ،وإما أن تموت فيه!.

ولو ذهبت توازن بين المسلمين يومئذ وبين سـائر العـالم ،ل أريـت عناصـر الغلـب واّلمتيـاز

تتجمع -لديهم -صاعدة ،على حين تفور -في كيـان الملـل اْلخـرى -زّلزل حاطمـة؛ فـَل
غرو إذا صاروا بعد سنين معدودات دولة فتية ،تقضي لربها ولنفسها ما تشاء.

ثم إن الشرائع المفصلة أخذت تنزل في المدينة منظمة أحوال المسلمين الخاصة والعامـة،

ومبينة قواعد الحَلل والحرام على تدرج ،إلى أن وصلت إلـى وضـعها اْلخيـر كمـا سـجلها

تاريخ التشريع.

فقامت الحدود ،وفرضت الزكاة والصيام ،وزيدت ركعات الصَلة ْلول العهد بيثرب.

عن عائشة :فرضت الصَلة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صَلة السفر ِ
وزيـد فـي صـَلة

الحضر.

( من كتاب فقه السيرة للغزالي )

ــــــ
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من تراث رجاالت الدعوة في مناسبة الهجرة
القيادات التاريخية لإلخوان المسلمين

 -اإلمام البنا :الهجرة درس في حب هللا

 الهضيبي :الدعوة تضحية بالوقت والجهد والمال -التلمساني :المسلمون حياتهم كلها هجرة

تمثـل الهجـرة النبويــة الشـريفة مناســبة يحتفـل بهــا المسـلمون كــل عـام ،تتبــارى فـي اّلحتفــاء

ألسن الخطبـاء ،ويحفـظ التـاريخ مقـاّلت وخطبـا لرجـاّلت الـدعوة ،ومـن هـؤّلء
بها اْلقَلم و ُ
اْلئمة حسن البنا وحسن الهضـيبي وعمـر التلمسـاني رحمهـم هللا جميعـا ،وفيمـا يلـي ننشـر

جانبا من تراث هؤّلء اْلعَلم:

 -1فضيلة المرشد العام اْلستاذ حسن البنا يتحدث عن الهجرة:
نظرات في الهجرة

نحمد هللا تبارك وتعالى ،ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعـا بدعوتـه

إلى يوم الدين ..أما بعد!!

أيها اإلخوان الفضَلء ..أحييكم بتحية اإلسَلم تحية من عند هللا مباركة طيبة ،فسـَلم هللا
عليكم ورحمته وبركاته.

إنكم أيها اإلخوان في حفل تكريم اآلن ،وفي ذكرى رسول كريم؛ ْلنكم اجتمعـتم فـي تـاريخ
هجرتــه المباركــة التــي جــاءت فاصــَل بــين الحــق والباطــل ،بــل ظهــر الحــق وغــاب الباطــل

?ولي ن
نص ُرهُ ِإن ّللا لق ِوي ع ِزيز? (الحج :من اآلية .)40
نصر ّللاُ م ْن ي ُ
ُ
أيهــا اإلخــوة بــرغم هــذا أعتــذر إلــيكم إن لــم يتســع لكــم المكــان ،فقــد وســعتكم صــدورنا ،فــَل
تضــيق صــدوركم مــن زحــام شــديد ،فــإن بــه الرحمــة تتنــزل والخيــر يفــيض ،أفســحوا لهــذه

الــذكرى مــن صــدوركم ومشــاعركم ،فإنهــا -بكــل الحــق -فيهــا العبـرة والعظــة ?لقـ ْـد كــان ل ُكـ ْـم
ـول ّللاِ أُســوة حســنة ِلمـ ْـن كــان يرجــو ّللا واْليــوم ِ
ِفــي رسـ ِ
اآلخــر وذكــر ّللا كِثيــرا? (اْلحـزاب:
ُْ
ْ
ْ
ُ

اآلية .)21
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أيهـا اإلخـوة ..ونشــكر لكـم تلبيـتكم هــذه الـدعوة ،ونهنـئكم بهــذه الـذكرى ،ونسـأل هللا -تبــارك

وتعالى -أن ُيعيدها على اْلمة اإلسَلمية باْلمن واإليمـان والطمأنينـة والسـَلم ،وإنـه أكـرم
مسئول وأفضل مأمول.

أيهــا اإلخ ـوان ..إن الحــديث عــن الهج ـرة حــديث يطــول ،ولكــن سأســتلهم مــن هــذا الشــعور

الفياض وذلك التطور الجديد ذلك المعنى السامي الذي أحدثته الهجرة في النفوس.

ّل شــك أيهــا اإلخــوة أن القلــب اإلســَلمي والعقــل اإلســَلمي واْلمــة اإلســَلمية فــي تطــور

جديد وشـعور جديـد ،أشـرقت أنـواره ،وبـدت مطالعـه فـي هـذه المظـاهر البهيجـة ،وفـي هـذه

العاطفة الروحية التي تزداد بهـا اْلرواح إشـراقا ،وتـزداد بهـا الوحـدة تماسـكا ،تحـس أثـره يـا
أخي في المسـاجد والجمعيـات والجماعـات ،ففـي كـل مكـان يوجـد مظهـر ،وفـي كـل ناحيـة

من نواحي الخير تجد قلوبا تتطلع إلى المستقبل المليء بالخير.

سأستلهم أيها اإلخوة هذا المعنى الذي أتحدث إليكم فيه عن الهجرة ومعانيهـا السـامية فـي

كلمة رئيس الدولة في رسـالته التـي يخاطـب بهـا شـعبه ،ويسـتنهض بهـا اْلمـة اإلسـَلمية،
والتي قـال فيهـا" :أذكـر مـع الـذاكرين فيـه اْلمـاني ،وتمتلـئ القلـوب قـوة وأمـَل وإيمانـا بـاهلل،

تعالت قدرته ،وعلت مشيئته.

إن هجـرة الرســول -صــلوات هللا وســَلمه عليــه -قــد أودعــت ضــمير الزمــان مبــادت شـرفت
بها اإلنسانية ،وسما بها قدر اإلنسان ،ومن حق الذين يحتفلـون بـذكرى الهجـرة أن يهنـأوا،
فــإليكم حقكــم مــن ه ــذه التهنئــة الخاصــة ،وإل ــى المســلمين جميعــا ف ــي كــل مكــان تحي ــاتي

مشفوعة بأماني المجد لهم.

إن رئــيس الحكومــة يهيــب بالمســلمين فــي حــديث الهج ـرة فيقــول" :لقــد هانــت الحيــاة حــين

عــزت العقيــدة ،وصــغرت الــدنيا حــين كبــر المقصــد وســمت الغايــة ،فمــا قيمــة الحيــاة بغيــر
لبابها؟ بل ما غناء الدنيا بدون شرفها؟ وإن لباب الحياة لهو العقيدة ،فإذا خلت منها فهـي
ذل وصــغار ،وإن شــرف الــدنيا أن يعمــل اإلنســان علــى إقالــة العثــار ،ويعــين علــى نوائــب

الحق ،فإذا استنام للباطل ،فليس له من الدنيا نصيب إّل ليل ونهار ،والمـرء بينهمـا خيـال

سار".
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وإن فضــيلة شــيخ اْلزهــر فــي حديثــه عــن الهجـرة يقــول" :إنــه إذ يــذكر مزاياهــا ،إنمــا ننشــر

للنــاس م ــا يج ــب أن يعلم ــوه م ــن مع ــاني الص ــبر والتض ــحية والثب ــات عل ــى المب ــدأ والحي ــاة
الشريفة أو الموت في سبيل المبدأ".

أيهــا اإلخــوان ..هــذا تطــور جديــد فــي الشــعور اإلســَلمي والقلــب اإلســَلمي ،والــذي كانــت

ـول
قلوبنــا تهتــف بــه؛ ْلنهــا لــم تكــن تقيــدها القيــود والرســوم ،ولــم تكــن اْلح ـوال الشــكلية تحـ ُ
بينها وبينه ،وما كنا نطمع أن يهتف به علي ُة القوم وجلة الناس وأهل النفوذ فيهم ،بـل كنـا
نعتبــر هــذا أمنيــة ،فــإذا أحــَلم اْلمــس حقــائق اليــوم ?ويومِئــذ يْفــرح اْلمؤ ِمنــون ِبنصـ ِـر ّللاِ
ُ ُْ ُ
ْ
ْ
ِ
ِ
يم? (الروم.)5 ،4 :
ي ُ
نص ُر م ْن يش ُ
اء و ُهو اْلعز ُيز الرح ُ
وإذا كــان رئــيس الدولــة يقــول إن هج ـرة الرســول -صــلوات هللا عليــه وســَلمه -قــد أودعــت

ضمير الزمان مبادت شرفت بها اإلنسانية ،وسما بها قدر اإلنسان ،فإني أحب أن أتنـاول

شــيئا مــن البيــان لهــذه المبــادت ..هــذه المبــادت العليــا -أيهــا اإلخ ـوان -قــد أنتجتهــا هج ـرةُ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فأودعتها ضمير الزمان وشرفت بها اإلنسـانية ،وأثـرت
في حياة اْلمة الروحية ،فليست حياة اْلمة في اإلصَلحات اّلقتصادية وّل فـي نهضـاتها

اإلدارية ،وّل في أعمالها الشكلية ،فإن هذا في حيـاة اْلمـم ّل يسـاوي فـيض هللا -تبـارك و

ـان بشاشــة قلوبهــا ،تعــالوا-
تعــالى -علــى القلــوب واْلرواح متــى عرفــت ربهــا وخــالط اإليمـ ُ
أيها اإلخوان -نتلمس هذا الفيض من هجرِة رسول هللا -صـلى هللا عليـه وسـلم -مـن مكـة
إلى المدينة نجده واضحا في تلك المبادت التي أشرقت بها الدنيا وعـَل بهـا قـدر اإلنسـان،
والتي امتحن بها رسول هللا -صـلى هللا عليـه وسـلم -أصـحابه مـن المهـاجرين واْلنصـار،

بعد أن درس هذه المبادت في دار اْلرقم بن أبي اْلرقم ،فجـاءت تلـك الهجـرة نتيجـة لتلـك
الدارسات العميقة وانطباعها بتلك المبادت القويمة ،وكـان مـن حـظ الـدنيا أن اسـتجاب لهـا
ُخ ِرجـ ْـت ِللنـ ِ
ـاس
المســلمون واســتحقوا بهــا الشــهادة شــهادة هللا جلــت قدرتُـ ُـه ُ
?ك ْنــتُ ْم خ ْيــر أُمــة أ ْ
تأْمرون ِباْلمعر ِ
وف وت ْنه ْون ع ْن اْل ُمنك ِر وتُ ْؤ ِمُنون ِباهللِ?(آل عمران :من اآلية .)110
ُْ
ُُ
تع ــالوا أيه ــا اإلخ ــوة نت ــدارس تل ــك المب ــادت؛ لعلن ــا نس ــتطيع أن نص ــيبها بنح ــو م ــا أص ــابها

أسَلفنا من عدة قرون.
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أيهــا اإلخــوة إن المبــادت التــي جــاء بهــا النبــي -صــلى هللا عليــه وســلم -والتــي ركــز لهــا

كفاحه في مكة قد أُحيطت بقلوب رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه ،فـإذا نحـن حاولنـا أن

نــنجح كمــا نجح ـوا فعلينــا أن ننــتهج بــنهجهم ،ونســلك مســلكهم ،وإنهــم بــاعوا أرواحهــم هلل،
اشــترى ِمـ ْـن اْل ُمـ ْـؤ ِمِنين أ ُنفسـ ُـه ْم وأ ْمــوال ُه ْم ِبــأن ل ُهـ ْـم
وضــحوا بأنفســهم فــي ســبيل هللا ?ِإن ّللا ْ
اْلجنـة يقـ ِ
ـاتُلون ِفــي سـِب ِ
اإل ِ
يل ّللاِ فيْقُتُلـون وُيْقتُلــون و ْعــدا عل ْيـ ِـه حًّقـا ِفــي التــورِاة و ِ
نجيـ ِـل واْلُقـ ْـر ِ
آن
ُ
ْ
ِ
ِ ِِ ِ
است ْب ِشـ ُـروا ِببـ ْـي ِع ُك ْم الـ ِـذي بــاي ْعتُ ْم ِبـ ِـه وذِلــك ُهــو اْلفـ ْـوُز اْلع ِظــي ُم?
ومـ ْـن أ ْوفــى بع ْهــده مـ ْـن ّللا ف ْ
(التوب ــة :اآلي ــة  ،)111واس ــمحوا ل ــي أيه ــا اإلخ ــوة أن أب ـ ِـين لك ــم مبل ــغ ذل ــك الع ــبء ال ــذي

احتمله رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -في صقل النفوس وفي غرس المبادت.

ومضى  ثَلثة عشر عاما يغرس فـي النفـوس مبادئـه القويمـة وتعاليمـه النافعـة ،ويك ِـرر
ذلك حتى تعيه القلوب وتمتزج به اْلرواح ،وهو بعد هـذا يعتقـد أن هللا أقـرب إليـه مـن كـل

مـا عـداه ،فـإذا دعـا هللف ،وإذا تكلـم هللف ،وإذا أحسـن عمـَل فلوجـه هللا ?أل ْـم تـر أن ّللا ي ْعل ُـم
ما ِفـي السـموات ومـا ِفـي اْل ْر ِ
ض مـا ي ُكـو ُن ِم ْـن ن ْجـوى ثَلثـة ِإّل ُهـو ارِب ُع ُه ْـم وّل خ ْمسـة ِإّل
ِ
ِ
ـانوا? (المجادلـة :مـن اآليـة
ُهو ساد ُس ُه ْم وّل أ ْدنى م ْن ذِلك وّل أ ْكثر ِإّل ُهو مع ُه ْم أ ْين مـا ك ُ
.)7

يــؤمن الرســول -صــلى هللا عليــه وســلم -حــق اإليمــان بــذلك ،ويعلــم علــم اليقــين أن أهــل

السماء واْلرض لو اجتمعوا على أن ينفعوا أحدا أو يضروه ما اسـتطاعوا إلـى ذلـك سـبيَل
?ُقــل ِإن اْلمــر كلــه ِهللِ? (آل عم ـران :مــن اآليــة ِ )154
?هللِ اْل ْمـ ُـر ِمـ ْـن قْبـ ُـل و ِمـ ْـن ب ْعـ ُـد?
ْ ُ ُ
ْ
(الروم :من اآلية  ..)4هذا المبدأ يـا أخـي ،وهـذه الفكـرة اسـتقرت فـي قلـوب طلبـة مدرسـته

اْلوليــة صــلى هللا عليــه وســلم ،واســتولت علــى صــميم قلــوبهم ،يعتــزون بهــا ويعملــون لهــا،
وما كان لصاحب العقيدة السليمة أن ُيفتن فـي عقيدتـه ?و ُه ْـم ّل ُيْفتُنـون? (العنكبـوت :مـن
اآلية .)2
اس ــتقر ه ــذا المب ــدأ وتمكن ــت ه ــذه العقي ــدة ف ــي نف ــوس الم ــؤمنين اْلُول ،ث ــم ج ــاءت الهجـ ـرة
وأصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -على ما هم عليـه مـن العـزم والقـوة ،يتـأهبون

له ــا ويس ــارعون لني ــل شـ ـرفها ،وم ــا ك ــان له ــم م ــن ق ــوة يستنص ــرون به ــا إّل اعتـ ـزازهم ب ــاهلل
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واعتمـادهم علــى هللا ..هـا هــو ذا عمـر -رضــى هللا عنـه -يتنكــب قوسـه ويطــوف بالكعبــة،

ويمر بالمأل من قريش ثم يقول :من أراد أن تثكله أمـه أو ييـتم ولـده فليتبعنـي ،وهـا هـو ذا
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يستعد للهجرة وفي صحبته أبو بكر الصديق ثم يخـرج

ـان بلــده
لــيَل تاركــا وطنــه وحــب قلبــه ،وأي ألــم للــنفس وأي شــدة لهــا مــن أن يتــرك اإلنسـ ُ
ومسقط رأسه ،ولكنه في طاعة هللا وابتغاء مرضاة هللا!!
اخ ُر ُجوا ِم ْـن ِدي ِ
والهجرة أخت القتل ?ول ْو أنا كت ْبنا عل ْي ِه ْم أ ْن ا ْقُتُلوا أ ُنفس ُك ْم أ ْو ْ
ـارُك ْم مـا فعُلـوهُ
ِإّل قِليــل ِمـ ْـن ُه ْم? (النســاء )66 :ومــا كانــت مكــة بالبلــد البغــيض ،بــل هــي أعــز الــبَلد إليــه،
فها هو ذا -صلى هللا عليه وسلم -يخاطبها عنـد ف ارقـه لهـا فيقـول" :يـا مكـة ..إنـك ْلحـب
البَلد إلي ،ولوّل أن أهلك أخرجوني ما خرجت".

أيهــا اإلخــوة ..ذلــك كــان حــبهم لمكــة ولكــن هللا أحــب إلــيهم مــن كــل شــيء ?ُقـ ْـل ِإ ْن كــان
اج ُكـ ْـم وع ِشــيرتُ ُك ْم وأ ْمــوال ا ْقترْفتُ ُموهــا وِتجــارة ت ْخشـ ْـون كســادها
آبــا ُ ُك ْم وأ ْبنــا ُ ُك ْم وِإ ْخــو ُان ُك ْم وأ ْزو ُ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
صـوا حتــى يـأْتي ّللاُ
ومســاك ُن ت ْرضـ ْـونها أحــب إلـ ْـي ُك ْم مـ ْـن ّللا ورُســوله وجهــاد فــي سـبيله فترب ُ
ِبأم ِِره وّللا ّل يه ِدي اْلقوم اْلف ِ
اس ِقين? (التوبة :اآلية .)24
ْ
ُ
ْ
ْ

ـار بدينــه مــن القريــة الظــال ِم
أيهــا اإلخــوة ..ويخــرج رســول هللا -صــلى هللا عليــه وســلم -فـ ًّا
أهلها ،متوخيا كيد أعدائه ،فيختبئ في غار ثور ،ثم يقول له الصـديق أبـو بكـر رضـي هللا

عنه :وهللا يا رسول هللا لـو نظـروا تحـت أقـدامهم ل أرونـا ،فيقـول صـلى هللا عليـه وسـلم" :مـا

ِ
ن
نص ُـروهُ فق ْـد نصـرهُ ّللاُ ِإ ْذ
بالك يا أبا بكر باثنين هللا ثالثهماّ ..ل تحـز إن هللا معنـا" ?إّل ت ُ
أ ْخرجـه ال ِـذين كفـروا ث ِ
ـار ِإ ْذ يُقـول ِلص ِ
ـاني ا ْثن ْـي ِن ِإ ْذ ُهمـا ِفـي اْلغ ِ
ـاحِب ِه ّل ت ْحـزْن ِإن ّللا معنــا
ُ
ُ
ُ
فأنزل ّللا س ِـكينته علي ِـه وأيـده ِبجنـود لـم تروهـا وجعـل كِلمـة ال ِـذين كفـروا الس ْـفلى وكِلمـ ُة ّللاِ
ُ ْ
ُ
ُ
ُ ُُ ْ ْ
ِهي اْل ُعْليا? (التوبة :اآلية .)40
أيها اإلخوة ..لقد امتُحن الذين سـبقوا مـن المهـاجرين فمـا وهنـوا لمـا أصـابهم فـي سـبيل هللا
وما ضعفوا وما استكانوا ،وامتحن اْلنصار بالوفاء والنصرة لهـؤّلء ،فنجحـوا نجاحـا سـجله
هللا ع ــز وج ــل ف ــي كتاب ــه? :وع ــزُروهُ ونص ـ ُـروهُ واتب ُعـ ـوا الن ــور ال ـ ِـذي أُن ـ ِـزل مع ـ ُـه أ ُْولِئ ــك ُه ـ ْـم
اْل ُمْفِل ُحون? (اْلعراف :من اآلية .)157
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وتمضـي اْليـام فــإذا بهـم يكونــون لـه نمـاذج الوفــاء ،مـا تــرددوا ومـا تلكـأوا ،حتــى فـي أحــرج

المواقــف ،فهــا هــو ذا ســعد بــن عبــادة -رضــى هللا عنــه -يقــول فــي إحــدى الغــزوات :إنــا

صُبر في الحق ،فَل نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى" :فاذهب أنت وربك فقـاتَل إنـا
ُ
هاهنــا قاعــدون" ولكــن نقــول :اذهــب أنــت وربــك فقــاتَل إنــا معكمــا مقــاتلون ..عاش ـوا علــى
الحــق ومــاتوا علــى الحــق ،فنــالوا الدرجــة العليــا فــي ســجل الــدرجات ِ
?مـ ْـن اْل ُمـ ْـؤ ِمِنين ِرجــال
صــدُقوا مــا عاهـ ُـدوا ّللا عل ْيـ ِـه ف ِمـ ْـن ُه ْم مـ ْـن قضــى ن ْحبـ ُـه و ِمـ ْـن ُه ْم مـ ْـن ي ْنت ِظـ ُـر ومــا بــدُلوا ت ْبـ ِـديَل?
(اْلحزاب :اآلية .)23
أيهــا اإلخــوة ..ولقــد كــان مــن مفــاخرهم أنهــم كــانوا يقاســمون المهــاجرين أمـوالهم وإن كانــت
محــدودة ،ولكــن قلــوبهم كانــت عامــة وغيــر محــدودة ِ
وســعت كــل مــن وفــد عليهــا ،وهكــذا
تحققــت معنــى الوحــدة الوحــدة الحقيقيــة مــن معرفــة إلــى صــداقة ،ومــن صــداقة إلــى حــب،

ومــن حــب إلــى إيثــار ،وّل عجــب أن ســجل الق ـرآ ُن الك ـريم هــذه المواقــف فــي قولــه تعــالى:
?وال ِذين تبوءوا الدار و ِ
اإليمان ِم ْن ق ْـبِل ِه ْم ُي ِحبـون م ْـن هـاجر ِإل ْـي ِه ْم وّل ي ِج ُـدون ِفـي ص ُـد ِ
ورِه ْم
ُ
ُ
حاجــة ِممــا أُوتُ ـوا وُيـ ْـؤِث ُرون علــى أ ْنُف ِسـ ِـه ْم ولـ ْـو كــان ِب ِهـ ْـم خصاصــة وم ـ ْن ُيــوق ُشــح نْف ِسـ ِـه
فأ ُْولِئك ُه ْم اْل ُمْفِل ُحون? (الحشر :اآلية .)9
ِ
ِ
ـار بالح ــب
هك ــذا ي ــا أخ ــي ام ــتُحن المه ــاجرون باإليم ــان الق ــوي والص ــبر ،وام ــتُحن اْلنص ـ ُ
ـدر اإلنسـان
الكامل فنجحوا جميعا ،واستقر المجتمع بتلك المبادت السامية التي عَل بهـا ق ُ
وشرفت بها قيمة اإلنسان.

أيه ــا اإلخ ــوة ..ه ــذه المب ــادت الت ــي توحيه ــا الهجـ ـرة ه ــا أن ــتم درس ــتموها وقرأتموه ــا ،ولكن ــي
أصــارحكم أن الــدرس شــيء والعمــل بهــا شــيء آخــر ،كمــا أن اْلخــَلق شــيء والعمــل بهــا
شيء آخرِ ،
وعلم الدين شيء والعمل بالدين شيء آخر ،فقد نرى مستشرقا عالمـا بالـدين،

وهو على فكرته وعقيدته ،وعالما يؤلف في اْلخَلق وليس عنده من اْلخَلق شـيء ،وقـد
الرجل بكلمـة وّل بجملـة مـن العلـم ،لكـن نفسـه دِينـة مشـرقة منيـرة ،ولسـان الهجـرة
ّل ينطق
ُ
يفيض كل عام ،ويذكرها المسلمون ،فهل المسلمون يعتبرون بهذا اللسان ويسـتمعون لهـذا

اللسان؟!
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إن القلــوب ل ــم تتجــه بع ــد وّل تريــد أن ت ـ ِ
ـؤدي اّلمتح ــان ،وإذا كــان ه ــذا حالهــا في ــا ض ــيعة
العمــر!! لهــذا أهيــب بــاإلخوان المســلمين إذا عرضـوا ّلحتمــال شــيء عظــيم أهيــب بهــم إذا

عز ذلك على اْلمة أن يكونـوا نمـاذج للـدعوة الحقـة ،فـإذا رآهـم النـاس قـد تحمسـوا واعتـزوا

باإليمان ،وتحلوا بالصبر والوفـاء والحـب والتـآخي والبـذل واّلسـتعداد والتضـحية فـي سـبيل

ويكافح في سبيلها.
الحق ،فسيعملون بعملهم ويتحمسون بحماسهم ،فإن الحقوق تُطلب ُ
فسيروا أيها اإلخوان على بركة هللا ،عاملين على إعَلء كلمة الحـق ،التـي يجـب أن تتجـه
قوي ــا ?وّل ت ِهُنـ ـوا وّل ت ْحزُنـ ـوا وأ ْن ــتُ ْم اْل ْعل ـ ْـون ِإ ْن ُك ْن ــتُ ْم ُم ـ ْـؤ ِمِنين? (آل
إليه ــا قل ــوبكم اتجاه ــا ًّ
عمران :اآلية  ..)139وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 -2فضــيلة اْلســتاذ المرشــد حســن الهضــيبي يتح ــدث عــن الهج ـرة فــي اّلحتفــال ب ــذكرى

الهجرة بالمنصورة -المحرم  1373سبتمبر  ،1953تحدث فضـيلة اْلسـتاذ المرشـد حسـن

الهضيبي فقال:
ِبس ِم هللاِ الر ْحم ِن الرِحي ِم
أيها اإلخوان ..السَلم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ـر بالخطـب ،وّل ننشـر
اْلستاذ سيد قطـب كـان يقـول فـي كلمتـه :إننـا ّل يجـب أن نهـتم كثي ا

الدين بالخطب ،ولهذا فسـأكلمكم وأنـا جـالس؛ ْلنـي ّل أريـد أن أكـون خطيبـا ،وّل أحـب أن

أكون خطيبا.

يا إخوان..

كنا زمانا في المدرسة الثانوية ،وحيث لم تكن هناك وقتها احتفاّلت بالعام الهجـري بـدرت

عندنا فكرة من الغيظ من اّلحتَلل ..فكرة نتنفس بها في جانب من جوانب الحياة ..فقلنـا

نحتفــل بالعــام الهجــري ،وبعــد تعــب أجبن ـا إلــى أن نحتفــل بهــذا العيــد ،ثــم مــرت أيــام وأنــا
فكــرت :مــا الــذي اســتفدناه مــن اّلحتفــال بالعــام الهجــري؟! وجــدت أوّل أنــه ّل فائــدة لهــذا
اّلحتفال بالمرة ..ندخل اّلحتفال ُعصـاة ونخـرج منـه ُعصـاة ،يعنـي مـثَل كنـا نـدخل بغيـر
صَلة المغرب ونخـرج ولـم نص ِـل العشـاء ،وكنـا نـدخل وّل ِعْلـم لنـا بآيـة واحـدة مـن القـرآن،

ونخرج بنفس الحال وّل نعرف آية واحدة من القرآن.
904

This file was downloaded from QuranicThought.com

كنـا نــدرس القــانون فــي مدرسـة الحقــوق وّل نشــعر بأنــه ينقصــنا شـيء ،ومــا كنــا نشــعر بــأن
هناك دينا اسمه اإلسَلم يستوجب علينا أن ندرس شريعة اإلسَلم على اعتبار أنها قـانون

حي ،على اعتبار أنهـا قـانون ّلزم للحيـاة ..فمـا فائـدة هـذه اّلحتفـاّلت؟! وبقينـا علـى هـذه
الحال ،وكلما مر الوقت قل أملي في هذه اّلحتفاّلت؛ ْلن الكَلم الذي ُيقـال فيهـا "يـدخل
من أُذن ويخرج من أُذن" ،وّل نتقدم به شيئا.
خير فلـم
أليس هذا هو الحق؟! نعم هو الحق وهو الواقع ،وجاءت أحداث بالبلد أملنا فيها ا

ـت علـى دعـوة اإلخـوان المسـلمين ،فعلمـت أن هـذا قـبس مـن
ينتج عنها خيـر ،إلـى أن وقع ُ
نور ،وأن هذا النور يوشك أن يهدي الناس كما هداهم أول اْلمر.

يا إخوان..

إن دعـوة اإلخـوان المســلمين ليســت شـيئا جديــدا ..إنهــا الــدين الخـالص ..الــدين الــذي لــيس
ـار ونرجـع إليهـا ..إنهـا قـول بسـيط ج ًّـداّ :ل إلـه إّل هللا محمـد
فيه كتب لمطالعتهـا لـيَل ونه ا

رسـول هللا وإقــام الصـَلة وإيتــاء الزكـاة ..إنهــا اْلخــَلق ..إنهـا الفطـرة السـليمة ..إنهــا شــيء

عملي نعمله كل يوم.

وقــد نظرنــا حولنــا فوجــدنا أن اإلخـوان المســلمين أوجــدوا فــي البلــد حيــاة ..أوجــدوا فــي البلــد
طائفــة مــن الشــباب اســتعدت بــالروح وبالجســم وبالمــال ّلفتــداء الــدين والــوطن ،ووجــدنا أن
هــذه الفئــة ثابتــة ّل تــتكلمّ ،ل تهتــف باســم أحــد ،وّل ِ
تعظــم شخصــا وّل ِ
تحيــي إنســانا ،إنمــا

ِ
تحي ــي هللا س ــبحانه وتع ــالى ،تحي ــتهم هت ــاف هلل س ــبحانه وتع ــالى ،ع ــاملين منيب ــين طيب ــين
يتوجهون هلل بالعمل الطيب ،ويعملون فـي صـمت وسـكون ،إلـى أن أتـت اْلحـداث فأثبتـت

أنهم جنود هللا ًّ
حقا.

الدعوة اإلسَلمية دعوة تشمل الحياة كلهـا ..تـدخل علـى اإلنسـانِ ..
تغيـر مـن عقيدتـه كمـا

غيرت عقيدة عبدة اْلوثان وعبدة الناس ..تدخل في قلوب الناس فتنير بصـائرهم ..تـدخل
في قلـوب النـاس فتـريهم الحـق ًّ
حقـا والباطـل بـاطَل ..تـريهم الحـق فيتبعونـه وتـريهم الباطـل
فيجتنبونه ،هذه هي دعوة اإلخـوان المسـلمين التـي نتحـدث عنهـا ،ونقـيم هـذا اّلحتفـال فـي

الحقيقــة ّل لنقــول لهــم العــام الهجــري فحســب ،إنمــا ُلنبـ ِـين شــيئا مــن حقيقــة دعــوة اإلخ ـوان
905
This file was downloaded from QuranicThought.com

المســلمين ،وّل أريــد أن أطيــل فــي هــذا اْلمــر ،إنمــا أريــد أن نرجــع إلــى يــوم الهج ـرة فقــط
ْلعرض بعض اعتبارات نستفيدها من الهجرة.

يا إخوان..

الحاجــة اْلولــى التــي نســتفيدها مــن كــَلم أخــي عبــد المعــز وكــَلم أخــي ســيد ..اســتفدنا أن
الرسول -صلى هللا عليه وسلم -منح الدعوة كـل ِ
روح ِـه وكـل جس ِـم ِه وكـل ِ
وقت ِـه وكـل ِ
مال ِـه

إن كان عنده مال.

فيــا أيهــا اإلخـوانّ ..ل تظنـوا أن كَلمــي لكــم تملــق ،إن أمــامكم الشــيء الكثيــر الــذي يجــب

أن تفعلوه ،وّل تظنوا أن من انتسب إلى دعـوة اإلخـوان المسـلمين قـد بلـغ منهـا حظـه ًّ
حقـا،
يجــب علــى مــن يــدخل الــدعوة أن يهبهــا ويمنحهــا كــل ِ
وقتـ ِـه وكــل جهـ ِـدِه وكــل ِ
مالـ ِـه وكــل
ِ
نفس ِه ،فـَل نكتفـي بالحضـور إلـى الشـعبة فيمكـث الواحـد فيهـا طـول النهـار ،إنمـا يجـب أن

يمنح الدعوة كل وقته ،وليس معنى كَلمي الواحد يدور في الشوارع ينادي بدعوة اإلخوان

المس ــلمين ،وّل أن ينص ــرف ع ــن أعمال ــه وّل يجع ــل ل ــه م ــن س ــبيل إّل الك ــَلم ع ــن دع ــوة
اإلخوان المسلمين ،ولكن أقـول مـع ذلـك إنـه يجـب أن يمـنح دعـوة اإلخـوان كـل وقتـه وكـل

جهده وكل ماله وكل نفسه ،وذلك بأن يحقق في نفسه وفي عمله وفي سائر النشاط الذي

يعمله في يومه معاني القرآن العظيم.

يجب أن يمنح الواحد هـذه الـدعوة يمـنح هـذا الـدين كـل الوقـت ليحقـق المثـل اْلعلـى الـذي
بينــه القـرآن ،ونحــن فــي هــذا الطريــق لنــا مثــل أعلــى ،وفينــا مــن هــو مثــل أعلــى ،وفينــا مــن

يصــلح ،وفين ــا مــن ّل يطي ــق ،ولكــن كلن ــا يري ــد الوصــول هلل س ــبحانه وتعــالى ،وكلن ــا يري ــد

الصعود إلى جبل ..فمنا من يصل إلى القمة ،ومنا من يصل إلـى منتصـف الجبـل ،ومنـا
من يظل فـي السـفح ،ومنـا مـن يبـدأ ،لكننـا جميعـا لنـا وجهـة واحـدة هـي وجهـة هللا ?أّل ِهللِ

ِ
ِ
ص? (الزمر :من اآلية .)3
الد ُ
ين اْلخال ُ
فيا أيها اإلخوان..

ال ــدين الخ ــالص يقتض ــينا ف ــي التج ــارة وف ــي الز ارع ــة وف ــي معاملتن ــا للن ــاس ،التلمي ــذ ف ــي
مدرســته ،ال ـزارع فــي زرعــه يعبــد هللا بإتقــان عملــه ويعبــد هللا بــأن يفكــر دائمــا فــي هللا حــين
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يعمــل العمــل ،فيعملــه لوجهـ ِـه تعــالى ..إذن نكــون قــد منحنــا الــدعوة كــل وقتنــا وكــل جهــدنا

وكل مالنا ،فَل يدخل على الحياة زيـف منهـا ،وّل يـدخل علينـا الغـرور مـن أي جانـب مـن
جوانب أنفسنا ،فيجـب علينـا دائمـا أن نكـون مسـتغرقين فـي دعـوة هللا سـبحانه وتعـالى كمـا
كان رسول هللا -عليه السَلم -مانحا كل ِ
ِ
بالليل و ِ
النهار ،كـل حاجـة ..كـل عمـل مـن
وقت ِه

أعماله كان خالصـا لوجهـه تعـالى فـي تجارتـه ..فـي نشـاطه ..فـي كـل عمـل مـن أعمالـه..
كـان خالصــا لوجهــه تعــالى ،وكــان يـ ِ
ـؤدي هــذا الواجــب عــن طيــب خــاطر وهــو شــغوف بــه،
فيجب كذلك أن يكون لنا في رسول هللا أسوة حسنة ،وأن نتجه إلى هللا العلي العظيم بك ِـل

أنفسنا وكل قلوبنا وبكل أرواحنا وبكل ما نملك ونعمل لهذه الدعوة ،وبذلك يمكـن أن نقـول

إننا أدينا شيئا نلقى هللا به بوجه حسن.
يا أيها اإلخوان..

الــدعوة كمــا ســمعتم يــا إخـواني ّل تـزال كمــا كانــت فــي أول اْلمــر ،تحفهــا العقبــات وتحفهــا
الصعاب ،وأ اركـم حـين تشـمون طعـم العافي ِـة تطمعـون فـي هـذا وتفكـرون أنكـم وصـلتم إلـى

شيء كبير ..فأنا أتمنى لكم الشدائد حتى تستحقوا أن تكونوا اإلخوان المسلمين.
فنسأل هللا أن ُيديم علينا الشدائد حتى ُي ِديم علينا اإليمان الكامل ،فـَل نسـتطيع أن نمضـي
فـ ــي دعوتنـ ــا إلـ ــى هللا إّل إذا أيقنـ ــا أننـ ــا أمـ ــام عقبـ ــات كثي ـ ـرة وصـ ــعوبات جمـ ــة ويجـ ــب أن

نجتازهــا ..والصــعوبات والعقبــات تتجـدد كــل يــوم ،لــيس فقــط اليــوم ،ولــيس فقــط صــعوبات

وعقبــات إب ـراهيم عبــد الهــادي ،إنمــا مــا زال أمامنــا الكثيــر مــن هــذه الصــعوبات والعقبــات،
نفكــر فــي ذلــك ،ويجــب علينــا أن نكــون مسـ ِ
فيجــب علينــا أن ِ
ـتعدين لــذلك ،ودعــوة اإلخ ـوان
المســلمين ّل تحتــاج إّل إلــى يقظــتهم ،وّل تحتــاج إّل إلــى عنــايتهم بعــد عنايــة هللا بطبيعــة
الحـ ــال؛ ْلن دعـ ــوة اإلخ ـ ـو ِ
ان المسـ ــلمين أصـ ــبحت مـ ــن الـ ــدعوات العالميـ ـ ِـة التـ ــي ّل يمكـ ــن

لشخص من اْلشخاص أن ينال منها .إن دعـوة اإلخـوان لـم ت ُع ْـد دعـوة جماعـة أو جمعيـة
ف ــي مص ــر يق ــال له ــا اإلخـ ـوان المس ــلمون؛ إنم ــا أص ــبحت دع ــوة عالمي ــة ..دع ــوة يعرفه ــا
المشـ ــرق والمغ ـ ــرب ،دعـ ــوة ينتظره ـ ــا الن ـ ــاس جميعـ ــا شـ ـ ـرقيهم وغ ـ ـربيهم ..دع ـ ــوة ينتظره ـ ــا

المسلمون إلنقاذهم من كل ما هم فيه من بَلء ..ينتظرونها فـي مـراكش وفـي تـونس وفـي
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المغــرب اْلقصــى وفــي ليبيــا وفــي خلــيج العــرب وفــي إندونيســيا وفــي تركيــا وفــي باكســتان
وفــي كــل مكــان ينتظــرون دعــوة اإلخ ـوان المســلمين ..ويعتقــدون أنــه ّل ســبيل إلنقــاذهم إّل

باإلخوان المسلمين ،فإذا كان هذا هو اعتقـاد النـاس فـيكم ،وإذا كـان هـذا أمـل النـاس فـيكم

فيجــب أن تحققـوا أمــل النــاس ،ويجــب أن تحقق ـوا رجــاء النــاس ،ويجــب أن تهتمـوا بالــدعوة
وتتفانوا فيها ،وحينئذ ّل يستطيع أن يمسكم أحد.

إن دعــوة اإلخ ـوان المســلمين ليســت ُشــعبا وليســت مكاتــب إداريــة ،وليســت مكتــب إرشــاد،
وليست حاجة اسمها جماعة اإلخـوان المسـلمين ،إنمـا هـي دعـوة أصـبحت فـي القلـوبّ ،ل

يمكن أن يحلها إّل هللا ،قد تكفل ّل بحلهـا ولكـن بصـيانتها ،إنكـم إن فعلـتم كنـتم مجاهـدين
ف ــي س ــبيل هللا ،وهللا تع ــالى وع ــد المجاه ــدين ب ــالخير الكثي ــر فق ــال ?وال ـ ِـذين جاه ـ ُـدوا ِفين ــا
لن ْه ِدين ُه ْم ُسُبلنا وِإن ّللا لمع اْل ُم ْح ِسِنين? (العنكبـوت :اآليـة  )69فـإن فعلـتم ذلـك فلينصـركم
ِ
بالقلة ،وليس بيد مخلوق وإنما هـو
هللا وهللا قد تكفل بالنصر؛ ْلن النصر ليس بالكثرِة وّل
بيد هللا تعالى في آيات القرآن الكريم جميعا.

إنــه اخــتص نفســه بالنصــر فــَل يمنحــه إّل لعبــاده العــاملين إّل لعبــاده المتقــين إّل لعبــاده

ن
نص ـ ُـرهُ ِإن ّللا لق ـ ِـوي ع ِزي ــز ()40
نص ــر ّللاُ م ـ ْـن ي ُ
ال ــذين ينص ــرونه وينص ــرون دين ــه ?ولي ُ
ض أق ــاموا الص ــَلة وآتــوا الزك ــاة وأم ــروا ِب ــاْلمعر ِ
ِ ِ
ـاهم ِف ــي اْل ْر ِ
وف ونه ـ ْـوا ع ـ ْـن
ُْ
ُ
ْ
الــذين إ ْن مكن ـ ُ ْ
ُ
اْلم ْنك ِر وِهللِ ع ِاقب ُة اْلُم ِ
ور(( ?)41الحج) ،فدعوة اإلخوان المسلمين لم تصبح لعبـة فـي يـد
ُ
ُ
الناس ،وإنما أصبحت حقيقة فـي هـذا البلـد وحقيقـة فـي بـَلد العـالم اإلسـَلمي ،وّل بـد مـن
أن ننتصر وّل بد من أن ننال حقنا وواجبنا بتطبيق كتاب هللا تعالى إن عاجَل أو آجَل.

يا أيها اإلخوان..

ّل أريــد أن أطيــل علــيكم ،وأرجــو أن أ اركــم بخيــر وأقــول قــولي هــذا وأســتغفر هللا لــي ولكــم،

والسَلم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 -3فضيلة اْلستاذ المرشد عمر التلمساني يكتب عن الهجرة
 -1المسلمون حياتهم كلها هجرة:
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تطلع علينا شمس أول محرم ويومها يهيب بالمسلمين "يا ابـن آدم :أنـا خلـق جديـد ،وعلـى

عملك شهيد ،فاغتنمني فإني ّل أعود إلى يوم القيامة" فماذا أعددنا لعامنا الجديد بعـد هـذا

النداء الصادق من ناصح مخلص وفي؟ لـم تكـن هجـرة المصـطفى -صـلوات هللا وسـَلمه

عليــه -نتيجــة لفســاد المجتمــع الــذي قامــت دعــوةُ اإلســَل ِم فيــه ،فالــدعوة اإلســَلمية علــى
ـاع ُه ،وتضــاعفت شــروره؛ رغبــة فــي
لســان نبــي مرســل ّل تكــون إّل لمجتمــع فســدت أوضـ ُ
إصَلحه ،وإقامة معالم كل خير فيه ،حتى يسـتقيم حاُل ُـه ،ويسـعد أهلـه بنـوره ،فـإن لـم تكـن
هذه هـي الغايـة المقصـودة لمـا كـان هنـاك للرسـل واْلنبيـاء برسـاّلتهم ودعـواتهم مـن مبـرر

وّل داع.

تتعــدد اآللهــة عنــدهم فتطــالبهم دعــوةُ اإلســَلم بعبــادة الواحــد الــديان ،ويشــيع الظلــم فيــأمرهم
ربهــم علــى لســان رســوله بعــدم التظــالم وإشــاعة الحريــة وبســط المســاواة ،ويتعــالى الــبعض
عل ــى ال ــبعض معت ـ ِـزين بالم ــال والج ــاه والمكان ــة ،فيح ـ ِـذرهم رس ــولهم م ــن التن ــابز باْللق ــاب،
ويبــين لهــم أنــه ّل تفاضــل إّل بالعمــل الطيـ ِ
ـب ،ويقـ ِـدم اإلنســان الخيــر ْلخيــه اإلنســان بعيــدا

ع ــن اّلس ــتغَلل واّلس ــتعباد ،فالداعي ــة ّل يق ــوم إذن بدعوت ــه إّل ف ــي وس ــط س ــادة العس ــف
والفساد ،فكيـف إذا يجـوز للداعيـة أن يهجـر موطنـه لفسـاده وسـوء حالـه ،بـل الصـبر علـى

تأدية الرسالة حتى تؤتي ثمارها مهما قامـت فـي طريقـه العقبـات ،وانهالـت عليـه الـويَلت،

وتنكــر لــه أولئــك الــذين جــاء لهــدايتهم وإشــاعة كــل صــور التعــاون والحــب والتكافــل بيــنهم،

فهل يسوغ لنا بعد ذلك أن نهجر موطننا لما شاع فيه من شر وسوء؟! ّل أظن.
ولقد كان من أسباب الهجرة اشتداد اْلذى بالداعية والمؤمنين معـهِ ،
وضـيق مكـة بالـدعوة،
فـَل بــد لهــم مـن مــوطن يبلغــون فيــه ومنـه مــا ِ
كلفـوا بــه مـن رب العــالمين ،ولزامــا أن ن ارعــي

هذا المعنى تماما م ِ
فرقين بين فساد المجتمع وبين اإلمعان في اْلذى الـذي يلحـق الداعيـة
ُ
ومن معه من المؤمنين الذين آمنوا بدعوته.

الدعاة والمجتمعات

إن الهجرة إذا تمت ّل تكون لينعزل الداعي ُة ومن معـه عـن المجتمـع الـذي ارتحلـوا إليـه ثـم
حلـوا فيــه مســتطيعين فيــه أن يــؤدوا واجــبهم وهــم علــى شــيء مــن اْلمــن واّلطمئنــان ،علــى
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المه ــاجر أن يعل ــم عل ــم اليق ــين -اقت ــداء برس ــول هللا ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم -أن ــه ه ــاجر
ليو ِ
اص ــل العم ــل وليبل ــغ الرس ــالة وإّل فم ــا بل ــغ الرس ــالة ،أل ــيس ه ــذا أم ــر هللا لرس ــوله علي ــه

ـول بِلـ ْـغ مــا أُنـ ِـزل ِإل ْيــك ِمـ ْـن رِبــك وِإ ْن لـ ْـم تْفعـ ْـل فمــا بل ْغــت
الصــَلة والســَلم؟! ?يــا أيهــا الرُسـ ُ
ِ
صــمك ِمـ ْـن النـ ِ
ِ
ـاس? (المائــدة :مــن اآليــة  ..)67فــأي مســلم بعــد هــذا اْلمــر
رســالت ُه وّللاُ ي ْع ُ
الواضح الصريح يبتعد عن تبليغ دعوته ،خاصة إذا أتاح هللا له من الظروف ما يسـتطيع
معه أن ِ
يبلغ الرسالة على أي صورة من الصور؟!
والهجـرة كمـا يـدل اللفـظ انتقـال مـن حـال لحــال ،ومـن مكـان إلـى مكـان ،فهـي بهـذه المثابــة

حركــة ،والحركــة عنصــر مــن عناصــر الــدعوة اإلســَلمية ّل تــتم إّل بــه ،فــإذا كانــت الهجـرة

ار بمعنى كلمة الفرار ،بل هي عمل ،واإلسَلم قول وعمل ّل ينفصـل
حركة فهي ليست فر ا
فيه أحدهما عن اآلخر ،فمن لم يقل كلمة الشهادتين فلن ُيقبل منه صرف وّل عدل ،ومن
قال بغير عمل فما ذلك باإلسَلم؛ ْلنه ما وقر في القلب وصدقه العمل.

ار وّل هزيمــة وّل قعــودا عــن اإلرشــاد إلــى هللا ودينـه ،إنمــا
لــم تكــن الهجـرة علــى التحقيــق فـر ا
كانــت الهج ـرة قيــام دولــة ســادت الــدنيا بأســرها وانتشــار دعــوة شــملت الكــون كلــه ،واتســاع

حركة ماج بها الوجود ..حياة وحضارة وعزة ورفعة وعلو شأن.
ار مـن
ون ِظمت له الطرق ،ولم تكـن فـر ا
الهجرة وليدةُ تفكير طال به العهد وأعدت له العدةُ ،
ش ــقاء إل ــى نع ــيم ،ول ــم تك ــن ت ــرك جه ــد إخ ــَلدا إل ــى ارح ــة ،ل ــم تك ــن س ــببا م ــن ذل ــك عل ــى
اإلطــَلق ،بــل إن جهــود المســلمين بعــد الهج ـرة تضــاعفت ،ومســئولياتهم كبــرت واتســعت،

وعلموا أنهم دعاة الناس جميعا إلى الهدى والرشاد.

إن الهجرة لجوء إلـى كـل حركـة تخـدم الـدعوة ،وهجـرة مـن أسـلوب إلـى أسـلوب ومـن خطـة

إلى خطة ،وتفتيح لمسالك التحرك المثمـر ،فالداعيـة الـواعي إذا تعثـرت بـه خطـة لجـأ إلـى

غيرهــا؛ ســعيا إلــى هللا وحرصــا علــى رضــاه واســتجَلبا للنتــائج الطيبــة ،هــذا مــع اّللت ـزام
الكامل بأصول دعوته وفروعها ،غير مبدل بحجـة التطـوير وّل ِ
مغيـر بحجـة التجديـد ،فمـا

في هذا الدين من قصور يصلحه التطور ،وليس فيه ما يبلى فيحتاج إلى تجديد.
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اإلسَلم أصول وفروع ،وكلها واجبة اّللتزام واّلتباع ،أما محاولة النيل مـن العقيـدة بحجـة
المحافظة على اْلصول والتغيير في الفروع فهذا ّل يكون في اإلسَلم أبـدا؛ ْلنـه مـن يـوم

أن نــزل علــى هــذه اْلرض فهــو صــالح للنــاس جميعــا علــى مختلــف أوضــاعهم وصــفاتهم

ولهجاتهم وأجناسهم؛ ْلن محمدا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا إلـى النـاس
جميعا ،ويوم أن هتف بدعوته في قلب الجزيرة العربية لم ُين ِاد بها العرب أو العجـم ،وإنمـا
خاطــب بهــا كــل إنســان علــى وجــه اْلرض ?يــا أيهــا النـ ِ ِ
ـول ّللاِ ِإلـ ْـي ُك ْم ج ِميعــا?
ُ
ـاس إنــي رُسـ ُ

(اْلعراف :من اآلية .)158

بين العزة والهوان

وكمــا أن اإلســَلم جــاء ليصــلح القــرون اْلولــى ،فقــد جــاء ليصــلح القــرون كلهــا حتــى تقــوم
الساعة ،فالقول إنه ما عاد يصلح لزماننا هذا هو غباء في العقول ،وضـَلل فـي متاهـات

ّل أول له ــا وّل آخ ــر ..إن الهجـ ـرة درس وع ــاه أس ــَلفنا اْلمج ــاد كم ــا وعـ ـوا ك ــل ال ــدروس،

فســادوا وعــزوا وقــادوا الــدنيا ولــم ُيقــادوا ،ولــم ن ُهــن علــى النــاس إّل يــوم أن ضــللنا عــن هــذا
الــدرس وغي ـره مــن دوس النبــوة ،فتناوشــنا اْلعــداء ،وتطــاولوا علينــا حتــى مــن ّل يســتطيع

ِ
ِ
الدروس بعيدين عن الطنطنة الفارغة والحماس
الدرس و
الدفع عن نفسه ،فعلينا باستظهار
في دنيا اْلقوال ،فإن اْلشد إسراعا إلى القتال هو أقلهم حياء من الفرار.

وعلى الشباب أّل يدع الهجرة أو أي درس من دروس النبوة يمـر بـه سـاهيا سـاهما مفرطـا

مضيعا ،بل لينتهز شـبابه قبـل أن يعمـر فينـتكس فـي الخلـق ،وليسـتعن بحيويتـه علـى دفـع
دماء الدعوة النقية الطاهرة في شرايين المجتمـع الـذي يعـيش فيـه ليسـمو بـه فـوق الضـياع

والتمزق ،ويتجه به إلى النصر الصحيح والعزة والكرامة ويمسـح مـن صـفحات تاريخـه كـل

بقعة سوداء لوثها بها كل عدو غاصب أو دخيل.

إن الطريق رسمه اإلسَلم وحـدد معالمـه ،والهجـرة درس علـى الطريـق ومـا أكثـر الـدروس،

وشبابنا مطمع اآلمـال فليمضـوا فـي الطريـق مجاهـدين ومثـابرين رافعـين لـواء الـدعوة عاليـا
الرحاب ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ،وليقووا سواعدهم ِ
ِ
ِ
ويرسخوا إيمـانهم
الجانب ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ منيع
خفاقا عزيز
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ِ
نص ـ ْـرُك ْم وُيثِب ـ ْـت
نص ـ ُـروا ّللا ي ُ
تخض ــع ال ــدنيا له ــم وليعملـ ـوا منتظـ ـرين النص ــر م ــن هللا ?إ ْن ت ُ
أ ْقدام ُك ْم(( ?)7محمد).
يل ّللاِ
ـاجر ِفـي سـِب ِ
ِ
إن الهجرة مادية كانت أو معنوية تأتي بـالخير والفـتح المبـين ?وم ْـن ُيه ْ
ير وسعة وم ْن ي ْخرْج ِم ْن ب ْيِت ِه مه ِ
ي ِج ْد ِفي اْل ْر ِ
اج ار ِإلى ّللاِ ورُسوِل ِه ثُم ُي ْد ِرْك ُـه
ض ُمراغما كِث ا
ُ
ُ
ور رِحيما (( ?)100النساء).
اْلم ْو ُت فق ْد وقع أ ْج ُرهُ على ّللاِ وكان ّللاُ غُف ا
 -2طريق الهجرة والدعوة ليس مفروشا بالحرير:
هــذه الهج ـرة مــن مكــة المكرمــة إلــى المدينــة المنــورة -علــى ســاكنها أفضــل صــَلة وأكمــل

تسليم -كانت مقررة منذ اْلزل في سابق علـم العلـيم الخبيـر ،فكـان ّل بـد أن تكـون صـورة
وزمنا ومكانا ليقترن العلم بالعمل.

آذى المشركون أولوا الجاه والنفـوذ فـي مكـة رسـول هللا -صـلى هللا عليـه وسـلم -وأصـحابه

اْلوائــل -علــيهم رضـوان هللا -إيــذاء بالغــا فــي الــنفس واْلهــل والمــال والولــد إيــذاء عصــف
بقل ـ ـ ـ ــب فاطم ـ ـ ـ ــة الزهـ ـ ـ ـ ـراء -رض ـ ـ ـ ــي هللا عنه ـ ـ ـ ــا -عص ـ ـ ـ ــفا أبكاه ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــوم أن رأت آث ـ ـ ـ ــار
ِ
اإليذاء ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ دما وجروحا على وجه أبيهـا عليـه الصـَلة

والســَلم ،ورأى اْلب الــرحيم دمــوع اْللــم واْلســى تنحــدر علــى الوجنــات الطــاهرة ،فمــا زاد

عل ــى أن ق ــال" :أتبك ــين ي ــا فاطمــة؟! وهللا لي ــتمن هللا ه ــذا اْلم ــر حت ــى يس ــير ال ارك ــب م ــن
صنعاء إلى عمان ّل يخشى على نفسه إّل هللا والذئب على غنمه" أو كما قال.

اإليمان بصدق وعد هلل

لــم يكــن طريــق الرســاّلت والــدعوات مفروشــا بالــدمقس والحري ـر ،ولكنــه كــان -وســيظل-
مميز باْلهوال واْلعاصير ،وْلن كان القائمون على الرساّلت قـد حـل بهـم طوفـان اْلذى
ا

رغم مكانتهم عند ربهم ،فكذلك قد لحق بصحابتهم وتابعيهم من هذا الض ِـر مـا لحـق بهـم،
فهذا أبو بكـر الصـديق آمـن النـاس بص ِ
ـحبته لرسـول هللا -صـلى هللا عليـه وسـلمُ -يضـرب
ُ
حتى تختلط معالم ِ
وجه ِه ،وهو يـذود عـن رسـول هللا -صـلى هللا عليـه وسـلم -وهـو يصـيح
ُ
فى وجه المعتدين" :أتقتلون رجَل أن يقول ربي هللا" واضحا غير مستخف بما يؤمن به.
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وأبــدى الصــحابة -رض ـوان هللا علــيهم -مــن التمســك بالــدعوة واّلستبســال فــي الــذود عنهــا

والتفــاني فــي ســبيل اإلعــَلم بهــا إلــى مســتوى التعــرض ْلفــدح اْلخطــار ارضــين ســعداء
صابرين ومصابرين.

فهذا عبد هللا بن مسـعود (وهـو أول مـن جهـر بـالقرآن فـي مكـة بعـد رسـول هللا -صـلى هللا

عليـه وســلم) يجهــر بـالقرآن علــى مــأل مـن المشــركين ،فينهــالون عليـه ضــاربين حتــى تســيل

دما ه ،ولما رأى أصحابه ما عليه من إيذاء قالوا له :ما كان أغناك عـن ذلـك؟! فكـان رده

المفحــم البــاهر" :وهللا ْلغــادينهم بــه الغــداة" لــم يفــزع لمــا أصــابه ولــم يــأس عليــه ،ولكنــه
ِ
ـاب مــن عزيمتــه ،وّل يقلـ ُـل مــن تصــميمه
يصــمم ويعــالن المشــركين بــالقرآنّ ،ل يــوهن اإلرهـ ُ
على تبليغ دعوته.
إنه مـؤمن ،والمـؤمن الوثيـق الصـلة بربـه ّل يرهـب الشـدائد ،وّل يبـالي علـى أي جنـب كـان

في هللا مصرعه ،ألم تق أروا أن عثمان بن مظعون كان داخَل في جوار الوليد بـن المغيـرة،
ِ
تقدير لذلك الجوار ،فلما رأى ما عليه من اْلمن والسَلمة ،ورأى
ا
فسلم من أذى المشركين

مــا عليــه رســول هللا -عليــه الصــَلة والســَلم -وإخوانــه مــن اإلســاءة واّلعتــداء قــال يحـ ِـدث

نفسـ ــه اْلبيـ ــة" :أروح وأغـ ــدو فـ ــي ج ـ ـوار مشـ ــرك ،ورسـ ــول هللا -صـ ــلى هللا عليـ ــه وسـ ــلم-

وصــحابته يعــذبون ،وهللا مــا هــذا مــن اإليمــان فــي شــيء؟ "وانطلــق إلــى الوليــد يــرد عليــه
وعلم المشركون أنه لم يعد ممتعـا بـذلك ا ِ
جواره الحامي المنيعِ ،
لحمـى ،فانهـالوا عليـه ركـَل
وصــفعا حتــى فقــد إحــدى عينيــه ،فلمــا ُعتــب عليــه ،قــال الرجــل المــؤمن الصــادق المخلــص
المحــب المضـ ِـحي فــي ســبيل الــدعوة بكــل شــيء" :وهللا إن عينــي الســليمة فــي حاجــة لمــا

أصاب أختها ابتغاء وجه هللا".

ثــم يتعــرض لفتنــة اْلمــن والســَلمة م ـرة أخــرى؛ إذ جــاءه الوليــد يعــرض عليــه العــودة إلــى
الم ِعرض عن كل مغريـات الحيـاة سـعيا فـي
جواره ،ولكنه كان هو الرجل الكامل الرجولةُ ،
سبيل هللا ،حتى ولو راحت حياته ،وهي أغلى على الناس من كل شيء ..كـان رده ال ارئـع

ال ــذي ُس ـ ِـجل ل ــه ف ــي ص ــفحات الخل ــودّ" :ل حاج ــة ل ــي بجـ ـوارك ،جـ ـوار هللا خي ــر ل ــي م ــن
جوارك".
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وهكذا أنجاه إيمانـه مـن فتنـة اْلمـن والسـَلمة التـي ينشـدها الغـافلون مهمـا دفعـوا لهـا ثمنـا،
هـ ـؤّلء الغ ــافلون الم ــدعون ،ال ــذين تـ ـراهم ف ــي الرخ ــاء أس ــود الش ــرى ،أعل ــى الن ــاس ص ــوتا،

وأبينهم خطابا وأشدهم حماسا ،حتى إذا ما أبدى الشر ناجذه ،وكشرت المحنة عن أنيابها
الداكن ــة ،ط ــارت قل ــوبهم ش ــعاعا ،وس ــاخت أق ــدامهم ف ــي خ ــزي اّلن ــزواء ،عل ــى مث ــل ه ــذه

الرجولة وهذه التضحية وهذا اليقين تقوم عزة الدعوات ،وتنتصر وتسود ،أما لو طلـب كـل

مســلم الســَلمة لنفســه ،ولــم يبــادل خصــوم الــدعوة الن ـزال لخــَل الميــدان للطغــاة الظــالمين
يصــولون فيــه ويجولــونّ ،ل رادع وّل مناضــل وّل ِ
منكــر وّل حســيب ،قــد يكــون مــن ج ـراء
الوقفــة فــي وجــه الظــالم تعــذيب وتش ـريد وتنكيــل بــل واغتيــال كــذلك ،فمــا أثــر ذلــك علــى

صاحب العقيدة الرجل وهو يكافح من أجل أشرف غاية وأسمى هدف؛ طلبا لبالغ المثوبـة
التــي ّل تُحصــى وّل تُعــد ?ِإنمــا ُيــوفى الصـاِب ُرون أ ْجــرُه ْم ِبغ ْيـ ِـر ِحســاب? (الزمــر :مــن اآليــة
.)10
إن طلــب الســَلمة فــي مواقــف الــروع إن لــم يقــدرها صــاحب الملــك والملكــوت رب الع ـزة

والجبروت لن يحصل عليها طالبها ،حتى ولو تمرغ في قذارة المداهنة والنفاق ،وقد حـدث

بعض الدعاة السَلمة على الفـداء بالسـير فـي ركـاب
في العهد القريب غير البعيد أ ْن آثر ُ
الظالمين فلم ُيغنهم ذلك الهوان من هللا شيئا ،فنالهم مـن السـجن واّلعتقـال مـا نـال غيـرهم
ِ
ِ
ض ِـرُبها ِللن ِ
ـاس ومـا ي ْع ِقُلهـا
ـال ن ْ
من اْلُباة النافرين من الذلـة المنكـرين لَلبتـذال ?وتْلـك اْل ْمث ُ
ِإّل اْلع ِال ُمون (( ?)43العنكبوت).

اشتد اْلذى بالمسلمين في مكة ،وطال مـداه ،واسـتحكمت حلقاتـه ،فكـان ّل بـد مـن حركـة،
والحركة حياة الدعوات ،وقـبس نورهـا ،وقـوام أمرهـا ،وسـر نجاحهـا ،وجـوهر بقائهـا وسـيرها

واستمرارها جيَل بعد جيل ،فكانت أول حركة من الحركات في سـبيل الـدعوة ،هـذه الهجـرة
المباركة ،والهجرة :ترك اْلهل والمال والولد ..المال ..يبسطه الرازق لمـن يشـاء ،ويقبضـه

عمن يشاء ،وقد مات عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد هللا والزبيـر بـن العـوام وعبـد
هللا بــن مســعود ..مــاتوا وهــم أثريــاء اْللــوف والمَليــين وهــم قــد خرجـوا مــن مكــة ّل يملكــون
ـاجر ِفـي سـِب ِ
ِ
يل ّللاِ ي ِج ْـد ِفـي اْل ْر ِ
ـر وسـعة وم ْـن ي ْخ ُـرْج
ض ُمراغمـا كِثي ا
شروى نقير ?وم ْن ُيه ْ
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ِم ْن ب ْيِت ِه مه ِ
ـور
اج ار ِإلى ّللاِ ورُسوِل ِه ثُـم ُي ْد ِرْك ُـه اْلم ْـو ُت فق ْـد وقـع أ ْج ُـرهُ علـى ّللاِ وكـان ّللاُ غُف ا
ُ
رِحيما (( ?)100النساء).

اْلهل ..إن أُخوة الدين خير من أخوة الدم والنسب ،وقد آخى رسول هللا -صلى هللا عليـه

وس ــلم -بـــين المه ــاجرين مـــن مكـ ــة واْلنصـ ــار مـ ــن المدين ــة ،وصـــار لهـــم مـــن الزوجـ ــات

ـات
المؤمنــات الصــالحات مــا قــرت بــه عيــونهم ،وطابــت بــه نفوســهم ?واْل ُم ْؤ ِمُنــون واْل ُم ْؤ ِمنـ ُ
ِ
اء ب ْعض? (التوبة :من اآلية .)71
ب ْع ُ
ض ُه ْم أ ْولي ُ
الولد ..إن في هللا عوضا عن ِ
كل فائت  ،ولقد ُولد للزبيـر بـن العـوام فـي المدينـة عبـد هللا
وعروة ومصعب ،ولعلي بن أبي طالب الحسن والحسين وابن الحنفية وغيرهم ،وْلبي بكر
وعمــر وغيــرهم كثيــر ?يهــب ِلمـ ْـن يشــاء ِإناثــا ويهـ ِ
ـاء الــذ ُكور(( ?)49الشــورى)..
ُ
ُ
ـب لمـ ْـن يشـ ُ
ُ
المســكن ..لقــد اغتنــى المهــاجرون فــي المدينــة ،وبنـوا البيــوت ،واحتــازوا المـزارع ?وأنـ ُـه ُهــو
أ ْغنى وأ ْقنى (( ?)48النجم).

الــوطن ..وكــل مكــان ينبــت العــز طيــب ،ثــم أي وطــن هــذا الــذي يأســى عليــه اإلنســان إذا
وع ِذب ِ
وهضمت فيه حقوقه.
ُ
وديست فيه حرماتهُ ،
ظلم فيه واضطهد وحورب ُ
لقــد أصــبحت المدينــة وطــن المهــاجرين ،فيهــا قامــت لهــم دولــة ،وارتفعــت لهــم اريــة ،وقويــت
ش ــوكة ،وم ــن ب ــين دروبه ــا انس ــالوا انس ــيال الس ــيل الغ ــدق ،ينش ــرون اإلس ــَلم أعـ ـزة كرام ــا

فاتحين.

اإلمام الشهيد حسن البنا

إن اْله ـوال والصــعاب ســمة مــن ســمات الــدعوات الخي ـرة ،وقــد كــان اإلمــام الشــهيد حســن

البنــا -مرشــد اإلخـوان المســلمين اْلســبق -فاقهــا لهــذا المعنــى تمامــا حــين قــال" :ســتعذبون
وتشــردون وتحــاربون وتحبســون وتُقتُل ــون ،ويومئــذ فقــط تكونــون ق ــد بــدأتم تســلكون طري ــق

وس ِـجن رجاُلهـا
أصحاب الـدعوات" ..وقـد صـدقه الواقـع ،فقـد ُحلـت جماعـة اإلخـوان مـراراُ ،
وع ِذبوا ،ثم اغتيل هو نفسه ،فماذا كانت النتيجة؟!
ُ
عـادت الجماعـة فـي كـل مـرة أقـوى ممـا كانـت سـاعة الحـل ،واشـتاقها الشـباب للتفـتح علــى

إش ـراقة دعــوة هللا ،يستوضــحون أمرهــا ،ويؤمنــون بتعاليمهــا ،ويت ِجهــون نحوهــا ،ويتحــدثون
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عن شهدائها في حب وإكبار ،وبلغ صوتها مشـارق اْلرض ومغاربهـا ،فـي غيـر مـا عنـف

وّل تخريــب وّل إرهــاب ،ولكــن عــن طريــق اْلثــر الطيــب ،واْلســوة المجيــدة والقــدوة الَلمعــة
يل رِبــك ِباْل ِح ْكمـ ِـة واْلمو ِعظـ ِـة اْلحســن ِة وجـ ِ
?ادعُ ِإلــى سـِب ِ
ـادْل ُه ْم
المضــيئة ،عــن طريــق واحــد ْ
ْ
ِبالِتي ِهي أ ْحس ُن? (النحل :من اآلية .)127

أُخـرج رســول هللا -صــلى هللا عليــه وســلم -مــن مكــة فــذهب إلــى المدينــة ،وأُخــرج المؤمنــون
منــذ عهــد غيــر بعيــد مــن ديــارهم وأم ـوالهم وأهلــيهم إلــى الســجون والمعــتقَلت ،فاعتبروهــا

هجرة إلى هللا ،لم يضيقوا بها ،ولم ييأسوا على مـا أصـابهم ،أخـذوا ْلواءهـا وشـدائدها أخـذ
ِ
المؤمن الصابر الفاقه ،إنها فتـرة مـن فتـرات حيـاتهم ،قضـى هللا فـي سـابق علمـه أن تكـون

علــى هــذه الصــورة ،فأحســنوا اســتقبالها ،وادخــروا رصــيدها ،وصــبروا وصــابروا معهــا ،لــم
تتزعزع العقيدة في وجدانهم ولم تهتز ،فبهم ثقة ،ولم يتبدل فيهم يقين ،ثم كان ما كان.

إننا ما ذكرنا هنا أن من المسلمين من تعـرض لمـا تعـرض لـه صـحابة رسـول هللا -صـلى
هللا عليه وسلم -حـين الهجـرةّ ،ل نمـن فالفضـل مـن هللا وإليـه ،وّل نـدل فإننـا ّل نبتغـي مـن

ـكور  ،ولكننــا نعــرض الواقــع الماثــل ،الــذي مــا ي ـزال شــهوده أحيــاء ،حتــى
أحــد ج ـزاء وّل شـ ا
يعلم شباب الجيل المؤمن أن دينه حق يجب الثبات عليه.
غيرها من الدعوات ِلما تعرضت له ،ولو ُدِبـر لغيرهـا مـن
إن الدعوة اإلسَلمية لو تعرض ُ
المكائد ما ُدِبر لها ،ولو تحالف مـن القـوى الطاغيـة علـى غيرهـا مـن الـدعوات مـا تحولـت

ـار تُـروى فـي صـحائف التـاريخ ،ولكـن دعـوة هللا باقيـة خالـدةّ ،ل
عليها وضدها لكانـت أخب ا
تفنى وّل تتبدل ،وّل تزول وّل تبلى إلى يوم الدين?وّللاُ غ ِالب على أم ِِره ول ِكن أ ْكثـر الن ِ
ـاس
ْ
ّل ي ْعل ُمون (( ?)21يوسف).
س ــتظل المح ــاوّلت الض ــارية ت ــذهب وتج ــيء ض ــد اإلس ــَلم ،وس ــتظل ق ــوى الش ـ ِـر تح ــاول

وتضغط على المسـلمين فـي كـل مكـان علـى اْلرض فيـه مسـلمون ليصـرفوهم عـن ديـنهم،

ولكن الزمان يسري في بطـون التـاريخ قرنـا بعـد قـرن حـافَل بمـا ُيـدبر فيـه للمسـلمين ،ومـع
ذلــك ســيظل المســلمون مســلمين رغــم أنــف الــدنيا ومــن فيهــا ?وّل ي ازُلــون ُيق ـ ِاتُلون ُك ْم حتــى
ِِ ِ
اعوا? (البقرة من اآلية .)217
ي ُرد ُ
استط ُ
وك ْم ع ْن دين ُك ْم إ ْن ْ
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فليق أر المسلمون صحائف الهجـ ِرة ِ
مفكـرين متعظـين متـدبرين ِعبرهـاِ ،
متفهمـين دروسـها ،ثـم

اجعلوهــا هاديــا لكــم فــي كفــاحكم إذا ألــم بكــم حــدث ،أو نــزل بكــم ظلــم ،أو نــابتكم نائبــة ،أو
ّلحقك ــم طغي ــانّ ،ل ض ــعف ولك ــن ق ــوةّ ،ل تت ــردد ولك ــن ام ـ ِ
ـض إل ــى اْلم ــام ?ول ـ ْـن يِت ــرُك ْم
ِ
ِ
ِ
ـام
أ ْعمال ُك ْم? (محمد :من اآلية ? )35إ ْن ي ْمس ْس ُك ْم ق ْرح فق ْد مـس اْلق ْـوم ق ْـرح م ْثُل ُـه وتْلـك اْلي ُ
ُن ـ ـ ــد ِاوُلها ب ـ ـ ـ ْـين الن ـ ـ ـ ِ
ـاس وِل ـ ـ ــي ْعلم ّللاُ ال ـ ـ ـ ِـذين آمُنـ ـ ـ ـوا ويت ِخ ـ ـ ــذ ِم ـ ـ ـ ْـن ُك ْم ُش ـ ـ ــهداء وّللاُ ّل ُي ِح ـ ـ ــب
الظـ ِـال ِمين( )140وِلــيم ِحص ّللا الـ ِـذين آمن ـوا ويمحــق اْلكـ ِ
ـاف ِرين( )141أ ْم ح ِسـ ْـبتُ ْم أ ْن تـ ْـد ُخُلوا
ُ
ُ
ُ
ْ
اْلجنة ولما ي ْعل ْم ّللاُ ال ِذين جاه ُدوا ِم ْن ُك ْم وي ْعلم الصاِب ِرين(( ?)142آل عمـران) ثـم بعـد هـذا
وك ْم ِإّل أذى? (آل عمران :من اآلية .)111
ضر ُ
كله ?ل ْن ي ُ
ـر عظيمـا ،وهـم
ـر وأج ا
إذا ألموا كمـا تـألمون فميـزتكم علـيهم أنكـم ترجـون مـن هللا رضـاء واف ا
لـيس لهـم مـن هـذا الخيــر الـوفير حـظ وّل نصـيب ،آ ار هـم وأعمـالهم ومكائـدهم ?كمث ِـل ِريــح
ِفيها ِ
صر أصاب ْت ح ْرث ق ْوم ظل ُموا أ ْنُفس ُه ْم فأ ْهلك ْت ُه? (آل عمران :من اآلية .)117
اق أروا صحائف الهجرة ومثلها ومثاليتها ،وتشبهوا برجالها ،فذلك أعـود علـيكم بـالنفع ،اقـ أروا
تاريخكم أوّل قبل أن تق أروا تاريخ خصومكم ،إنكم لو فعلـتم حصـنتم أنفسـكم ضـد كـل دخـل
قد يتسرب إلى أذهانكم.

والعــام ..هــذا العــام ،والعــالم يمــوج باْلحــداث الضــخام ،وقــد أســفرت محــاوّلت أعــدائكم عــن
نوايــاهم الســود ،ووجههــا اْلصــفر الكــالح ،هــل تمــر ذكــرى الهج ـرِة كمــا مــرت مثيَلتهــا مــن

قبل ..كلمات تُرص ،وصفحات تُسطر ،وأقوال تُعاد وتُكرر ،ثم صمت عميق وّل شـيء؟!
أمــا آن للــذين يؤمنــون بنبــي الهج ـرة -عليــه الصــَلة والســَلم -أن يشــعر العــالم بوجــودهم
وبحرصهم على دينهم ،وأن ُيثبتوا للذين يستهينون بشأنهم وّل يأبهون بهم أنهم اليـوم ليسـوا

كمــا كــانوا بــاْلمس وأنهــم اســتيقظوا ووع ـوا ،ومــا عــاد الوعيــد والجبــروت بالــذي يثنــيهم عــن

انطَلقهم.

اللهــم إنــك تعلــم أن الــداعين إليــك أبعــد النــاس عــن التفكيــر فــي دنيــا يصــيبونها ،أو التطلــع
إلــى متعــة يأملونهــا ،إنهــم ّل يطلبــون حكمــا ،وّل يقصــدون ســلطانا وّل مغنمــا ..اللهــم إنــك
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ار
تعلــم أنهــم يريــدون لــدينك ســيادة ،ولكتابــك تحكيمــا ،ولإلســَلم عـ ًّـزا ،وللعــالم أمنــا واســتقر ا
?وّللا ي ْدعو ِإلى د ِار السَل ِم ويه ِدي من يشاء ِإلى ِ
صراط ُم ْست ِقيم (( ?)25اْلنعام).
ْ
ُ ُ
ْ
ُ
اللهــم منــك العــون وبــك الصــون وإليــك الوجهــة وعليــك المعتمــد ،والنص ـرة قــدرتك ،والهدايــة
ص ُر ِإّل ِم ْن ِع ْن ِد ّللاِ? (آل عمران :من اآلية  ،)126وعن طريق إرادتك
مشيئتك ?وما الن ْ
وحدها السداد والتوفيق ?وما ت ْوِف ِيقي ِإّل ِباهللِ? (هود :من اآلية .)88

عــام مضــى ّل قــدرة لنــا علــى تغييــر أحداثــه ،وعــام بــدأ ،عهــدنا فيــه مــع هللا عمــل متواصــل
ف حســنة نـ ِـزْد لـ ُـه ِفيهــا ُح ْســنا? (الشــورى :مــن
وصــبر متأصــل ،وإحســان متقبــل ?ومـ ْـن يْقتـ ِـر ْ
اآليــة  )23وعلــى هللا قصــد الســبيل.تراني قــد وفيــت للهجـرة حقهــا؟ أبــدا ِ
ورب الهجـرة ،كلمــا
ظننتني انتهيت ،رأيتني وكـأنني ابتـديت ،يتـزاحم الفكـر ،وتنهمـر العبـر.اللهم ربنـا ..وجهـك

أردنــا ،ودينــك أحببنــا ،ورســولك اتبعنــا ،وبقرآنــك اهتــدينا ،وفــي ســبيلك جاهــدنا ،وإليــك أنبنــا،
وإليك المصير ?وِهللِ ع ِاقب ُة اْلُم ِ
ور(( ?)41الحج).
ُ
ــــــــــــ
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من دروس الهجرة النبوية
محمد بن إبراهيم الحمد

الحمــد هلل ،والصــَلة والســَلم علــى رســول هللا ،صــلى هللا عليــه وعلــى آل ـه وصــحبه وســلم،

وبعد:

لقد بعث هللا نبينا محمدا بدعوة تمـأل القلـوب نـو ار ،وتشـرف بهـا العقـول رشـدا؛ فسـابق إلـى

قبولها رجال عقَلء ،ونساء فاضَلت ،وصبيان ّل زالوا على فطرة هللا .وبقيت تلك الـدعوة

على شـيء مـن الخفـاء ،وكفـار قـريش ّل يلقـون لهـا بـاّل؛ فلمـا صـدع بهـا رسـول هللا أغـاظ
المشركين ،وحفزهم على منـاوأة الـدعوة والصـد عـن سـبيلها؛ فوجـدوا فـي أيـديهم وسـيلة هـي

أن يفتن ـوا المــؤمنين ،ويســومونهم ســوء العــذاب ،حتــى يعــودوا إلــى ظلمــات الشــرك ،وحتــى
يرهبوا غيرهم ممن تحدثهم نفوسهم بالدخول في دين القيمة.

أما المسلمون فمنهم من كانت له قوة من نحو عشـيرة ،أو حلفـاء يكفـون عنـه كـل يـد تمتـد
إليه بأذى ،ومنهم المستضـعفون ،وهـؤّلء هـم الـذين وصـلت إلـيهم أيـدي المشـركين ،وبلغـوا

في تعذيبهم كل مبلغ.

ولمــا رأى الرســول مــا يقاســيه أصــحابه مــن الــبَلء ،ولــيس فــي اســتطاعته حينئــذ حمــايتهم،
أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة ،ثم إلى المدينة ،ثم لحق بهم في المدينة.

والنــاظر فــي الهجـرة النبويــة يلحــظ فيهــا حكمــا بــاهرة ،ويســتفيد دروســا عظيمــة ،ويســتخلص

فوائد جمـة يفيـد منهـا اْلفـراد ،وتفيـد منهـا اْلمـة بعامـة .فمـن ذلـك علـى سـبيل اإلجمـال مـا

يلي:

 - 1ضرورة الجمع بين اْلخذ باْلسباب والتوكل على هللا:

ويتجلــى ذلــك مــن خــَلل اســتبقاء النبــي  لعلــي وأبــي بكــر معــه؛ حيــث لــم يهــاج ار إلــى
المدينة مع المسلمين ،فعلي بات في فراق النبي  وأبو بكر صحبه في الرحلة.

ويتجلى كذلك في استعانته بعبدهللا بن أريقط الليثي وكان خبي ار ماه ار بالطريق.
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ويتجلــى كــذلك فــي كــتم أس ـرار مســيره إّل مــن لهــم صــلة ماســة ،ومــع ذلــك فلــم يتوســع فــي
إطَلعهــم إّل بقــدر العمــل المنــوط بهــم ،ومــع أخــذه بتلــك اْلســباب وغيرهــا لــم يكــن ملتفتــا

إليها بل كان قلبه مطويا على التوكل على هللا عز وجل.

 - 2ضرورة اإلخَلص والسَلمة من اْلغراض الشخصية:

فمــا كــان عليــه الصــَلة والســَلم خــامَل ،فيطلــب بهــذه ال ـدعوة نباهــة شــأن ،ومــا كــان مقــَل
حريصا على بسطة العيش؛ فيبغي بهذه الـدعوة ثـراء؛ فـإن عيشـه يـوم كـان الـذهب يصـب

في مسجده ركاما كعيشه يوم يَلقي في سبيل الدعوة أذى كثي ار.

 - 3اّلعتدال حال السراء والضراء:

فيوم خرج عليه الصـَلة والسـَلم مـن مكـة مكرهـا لـم يخنـع ،ولـم يـذل ،ولـم يفقـد ثقتـه بربـه،
ولما فتح هللا عليه ما فتح وأقـر عينـه بعـز اإلسـَلم وظهـور المسـلمين لـم يطـش زهـوا ،ولـم
يتعاظم تيها؛ فعيشته يوم أخـرج مـن مكـة كارهـا كعيشـته يـوم دخلهـا فاتحـا ظـاف ار ،وعيشـته

ي ــوم ك ــان ف ــي مك ــة يَلق ــي اْلذى م ــن س ــفهاء اْلح ــَلم كعيش ــته ي ــوم أطل ــت رايت ــه ال ــبَلد

العربية ،وأطلت على ممالك قيصر ناحية تبوك.

 - 4اليقين بأن العاقبة للتقوى وللمتقين:

فالذي ينظر في الهجرة بادت الرأي يظن أن الدعوة إلى زوال واضمحَلل.

ولكن الهجرة في حقيقتها تعطي درسا واضحا في أن العاقبـة للتقـوى وللمتقـين .فـالنبي 

يعلــم بســيرته المجاهــد فــي ســبيل هللا الحــق أن يثبــت فــي وجــه أشــياع الباطــل ،وّل يهــن فــي
دفــاعهم وتقــويم عــوجهم ،وّل يهولــه أن تقبــل اْليــام علــيهم ،فيشــتد بأســهم ،ويجلب ـوا بخــيلهم
ورجـالهم؛ فقــد يكــون للباطـل جولــة ،وْلشــياعه صـولة ،أمــا العاقبــة فإنمـا هــي للــذين صــبروا

والذين هم مصلحون.

 - 5ثبات أهل اإليمان في المواقف الحرجة:

ذلك في جواب النبي ْ لبي بكر لما كان في الغار.

وذلك لما قال أبو بكر :وهللا يا رسول هللا لو أن أحدهم نظر إلى موقع قدمه ْلبصرنا.

فأجابه النبي  مطمئنا له { :ما ظنك باثنين هللا ثالثهما }.
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فهذا مثل من أمثلة الصدق والثبات ،والثقة باهلل ،واّلتكال عليه عنـد الشـدائد ،واليقـين بـأن

هللا لن يتخلى عنه في تلك الساعات الحرجة.

ه ــذه ح ــال أه ــل اإليم ــان ،بخ ــَلف أه ــل الك ــذب والنف ــاق؛ فه ــم س ــرعان م ــا يته ــاونون عن ــد

المخاوف وينهارون عند الشدائد ،ثم ّل نجد لهم من دون هللا وليا وّل نصي ار.

 - 6أن من حفظ هللا حفظه هللا:

ويؤخذ هذا المعنـى مـن حـال النبـي  لمـا ائتمـر بـه زعمـاء قـريش ليعتقلـوه ،أو يقتلـوه ،أو
يخرجوه ،فأنجاه هللا منهم بعد أن حثا في وجوههم التراب ،وخرج من بينهم سليما معافى.

وهذه سنة ماضية ،فمن حفظ هللا حفظه هللا ،وأعظم ما يحفظ به أن يحفظ في دينه ،وهـذا

الحفــظ شــامل لحفــظ البــدن ،ولــيس بالضــرورة أن يعصــم اإلنســان؛ فــَل يخلــص إليــه البتــة؛
فقد يصاب لترفع درجاته ،وتقال عثراته ،ولكن الشأن كل الشأن في حفظ الدين والدعوة.

 - 7أن النصر مع الصبر:

فقــد كــان هينــا علــى هللا عــز وجــل أن يصــرف اْلذى عــن النبــي  جملــة ،ولكنهــا ســنة

اّلبتَلء يؤخـذ بهـا النبـي اْلكـرم  ؛ ليسـتبين صـبره ،ويعظـم عنـد هللا أجـره ،ولـيعلم دعـاة
اإلصـَلح كيــف يقتحمــون الشــدائد ،ويصــبرون علـى مــا يَلقــون مــن اْلذى صــغي ار كــان أم

كبي ار.

 - 8الحاجة إلى الحلم ،ومَلقاة اإلساءة باإلحسان:

فلقــد كــان النبــي  يلقــى فــي مكــة قبــل الهج ـرة مــن الطغــاة والطغــام أذى كثي ـ ار ،فيضــرب
عنها صفحا أو عفوا ،ولما عاد إلى مكة فاتحا ظاف ار عفا وصفح عمن أذاه.

 - 9استبانة أثر اإليمان:

حيث رفع المسلمون ر وسهم به ،وصبروا على مـا واجهـوه مـن الشـدائد ،فصـارت مظـاهر

أولئك الطغاة حقيرة في نفوسهم.
 - 10انتشار اإلسَلم وقوته:
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وهذه من فوائد الهجـرة ،فلقـد كـان اإلسـَلم بمكـة مغمـو ار بشـخب الباطـل ،وكـان أهـل الحـق

في بَلء شديد؛ فجاءت الهجرة ورفعت صوت الحق علـى صـخب الباطـل ،وخلصـت أهـل

الحق من ذلك الجائر ،وأورثتهم حياة عزيزة ومقاما كريما.

 - 11أن من ترك شيئا هلل عوضه هللا خي ار منه:

فلما ترك المهاجرون ديارهم ،وأهليهم ،وأموالهم التي هي أحب شيء إليهم ،لما تركوا ذلـك
كله هلل ،أعاضهم هللا بأن فتح عليهم الدنيا ،وملكهم شرقها وغربها.

 - 12قيام الحكومة اإلسَلمية والمجتمع المسلم.
 - 13اجتماع كلمة العرب وارتفاع شأنهم.

 - 14التنبيه على فضل المهاجرين واْلنصار.
 - 15ظهور مزية المدينة:

فالمدينــة لــم تكــن معروفــة قبــل اإلســَلم بشــيء مــن الفضــل علــى غيرهــا مــن الــبَلد ،وإنمــا
أحرزت فضلها بهجرة المصطفى عليه الصَلة والسَلم أصحابه إليها ،وبهجرة الوحي إلى
ربوعها حتى أكمل هللا الدين ،وأتم النعمة ،وبهذا ظهرت مزايا المدينة ،وأفردت المصنفات

لذكر فضائلها ومزاياها.

 - 16سَلمة التربية النبوية:

فقــد دلــت الهجـرة علــى ذلــك؛ فقــد صــار الصــحابة مــؤهلين لَلســتخَلف ،وتحكــيم شــرع هللا،

والقيام بأمره ،والجهاد في سبيله.

 - 17التنبيه على عظم دور المسجد في اْلمة:

ويتجلــى ذلــك فــي أول عمــل قــام بــه النبــي  فــور وصــوله المدينــة ،حيــث بنــى المســجد؛

لتظهــر فيــه شــعائر اإلســَلم التــي طالمــا حوربــت ،ولتقــام فيــه الصــلوات التــي تـربط المســلم
برب العالمين ،وليكون منطلقا لجيوق العلم ،والدعوة والجهاد.

 - 18التنبيه على عظم دور المرأة:

ويتجلى ذلك من خَلل الدور الذي قامت به عائشة وأختها أسماء رضي هللا عنهما حيـث
كانتا نعم الناصر والمعين في أمـر الهجـرة؛ فلـم يخـذّل أباهمـا أبـا بكـر مـع علمهمـا بخطـر
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المغــامرة ،ولــم يفشــيا ســر الرحلــة ْلحــد ،ولــم يتوانيــا فــي تجهيــز الراحلــة تجهيـ از كــامَل ،إلــى

غير ذلك مما قامتا به.

 - 19عظم دور الشباب في نصرة الحق:

ويتجلى ذلك في الدور الذي قام به علي بن أبي طالب حين نام في فـراق النبـي  ليلـة

الهجرة.

ويتجلى من خَلل ما قام به عبدهللا بن أبي بكر؛ حيث كـان يسـتمع أخبـار قـريش ،ويـزود

بها النبي  وأبا بكر.

 - 20حصول اْلخوة وذوبان العصبيات.

هذه بعض الدروس والفوائد من الهجرة في سبيل اإلجمال.

وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ــــــ
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من نفحات الهجرة
محمد منار ...

نشــأ رســول هللا  فــي مكــة ،وترعــرع فيهــا ،واســتنبئ علــى رأس اْلربعــين مــن ســنه ،وغبــر

ثَلث عشرة سنة يدعو إلى هللا قبل أن يهاجر إلى المدينة.

لقـي  ومعــه أصــحابه الكـرام رضـوان هللا علــيهم مــن المشــركين أذى كثيـراُ ،كــذبوا وأُهينـوا

ونبذوا ،وانصفق عنهم عامة الناس ،وهم المستضعفون ّل عدد لهم وّل عدة.
ُ
ّل عدد لهم وّل عدة ،بالميزان المادي الصرف ،أما بميـزان اإليمـان واليقـين ،فعـددهم أكثـر

وعدتهم أكبر .وهللا أكبر.

كلمــات أذكــر بهــا فــي هــذه المناســبة الغاليــة؛ مناســبة الهجـرة النبويــة .والهجـرة ليســت حــدثا

عابرا ،ولكنها نقلة شعورية؛ فردية وجماعية.

ليست فقط هجر مكة ،ولكنها هجر الشك والشرك والفتن واْلدران .وليست فقط هجرة إلى
المدينة ،ولكنها هجرة إلى اليقـين والتوحيـد واإليمـان؛هجرة إلـى هللا ورسـوله صـلى هللا عليـه

وسلم.

كلمــات ســامية ،وتســمو الكلمــات بقائلهــا ،كمــا تســمو بســياقها ودّلّلتهــا .كلمــات مــن قلــب

الهجرة عن الهجرة.

"ّل تحزن إن هللا معنا"

اشتد حزن سيدنا أبي بكر رضي هللا عنه عندما رأى القافة (الذين يقفون اْلثـر) قـد انتهـوا

إلــى بــاب الغــار الــذي يقيمــان فيــه؛ هــو و رســول هللا  ، فــي انتظــار مناســبة الظــرف،

لتتمة هجرتهما إلى المدينة.

اشــتد حزنــه رضــي هللا عنــه لمــا رآه مــن حــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،وقــد اعتـراه
النصب ،ودميت قدماه الشريفتان .روت كتب السيرة أنه رضي هللا عنه قـال" :نظـرت إلـى

قدمي رسول هللا  في الغار وقد تقطرتا دما فاستبكيت ،وعلمت أنه عليه السَلم لم يكن

تعود الحفاء والجفوة".
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ما أعظمها من رقة ّل تليق إّل بصاحب قـد أدرك حقيقـة مصـحوبه .قـال رضـي هللا عنـه:

"إن قتلــت فإنمــا أنــا رجــل واحــد وإن قتلــت أنــت هلكــت اْلمــة" عنــدها قــال رســول هللا صــلى

هللا عليه وسلمّ" :ل تحزن إن هللا معنا" وقال "ما ظنك باثنين هللا ثالثهما".

ثبات وتثبيت ويقين مسلكه الصحبة ،ومعيـة هللا ثمـن ذلـك التصـديق ،وجـزاء تلـك المحبـة،

التــي لــم تكــن ادعــاء ،ولكــن كانــت حقيقــة ماثلــة ،قــدم الصــديق رضــي هللا عنــه دليلهــا فــي
أكثــر مــن مناســبة .فهــا هــو رضــي هللا عنــه يــدخل قبــل رســول هللا  إلــى الغــار ,ويــتلمس
هل فيه من حية أو سبع ،يقي رسول هللا  منهما بنفسه.

"ّل تحــزن إن هللا معنــا" حــزن علــى رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،ولــيس خــوف علــى

الــنفس أو المــال أو الولــد .مــا أعظمــه مــن إيمــان وتصــديق أوصــل صــاحبه لتلــك المرتبــة
الرفيعة؛ معية هللا.

يقول هللا عز وجل" :إّل تنصروه فقـد نصـره هللا إذ أخرجـه الـذين كفـروا ثـاني اثنـين إذ همـا

فــي الغــار إذ يقــول لصــاحبه ّل تحــزن إن هللا معنــا فــأنزل هلل ســكينته عليــه وأيــده بجنــود لــم
تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة هللا هي العليا وهللا عزيز حكيم" التوبة.40

"إذ يق ــول لص ــاحبه" تنبي ــه وإرش ــاد لمفت ــاح ّل محي ــذ عن ــه لك ــل م ــن أراد أن يتحق ــق بكم ــال

اإليمــان وكمــال التصــديق ،حتــى يفــوز بمعيــة هللا وســكينته ونصــر مــن عنــده وتمكــين؛ إنــه
مفتاح الصحبة.

نال سيدنا أبو بكر ما ناله بصحبة رسول هللا  ومحبته "إذ يقول لصاحبه" "لصاحبه"..
"إن هللا عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودا ار تأمنون بها"

هذا ما قاله رسول هللا ْ لصحابه الكرام عندما أذن لهم بالخروج من مكة إلى المدينة.

اْلخوة في هللا امتـزاج روح بـروح ،وتعلـق قلـب بقلـب ،تنسـي مـن تنسـم بعبيرهـا ،وسـار فـي

رياضها ،كل أصناف اْلذى والوحشة.

أخوة جعلها هللا ،يقول هللا عز وجل " :و ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فـي اْلرض جميعـا

ما ألفت بين قلوبهم ،ولكن هللا ألف بينهم إنه عزيز حكـيم" اْلنفـال .64أخـوة فـي هللا ،ومـا

كان هلل دام واتصل ،وما كان لغير هللا انقطع وانفصل.
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هــي هجـرة إلــى مجتمــع اْلخــوة إذن؛ مجتمــع الحــب فــي هللا والبــذل واإليثــار .يقــول هللا عــز
وجل في حق اْلنصار رضوان هللا عليهم" :والذين تبوءوا الدار واإليمان من قـبلهم يحبـون

من هاجر إلـيهم وّل يجـدون فـي صـدورهم حاجـة ممـا أتـو ويـؤثرون علـى أنفسـهم ولـو كـان

بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون" الحشر.9/

اْلخوة ّل الفرقة ،المحبة ّل الصراع ،البذل ّل الشح ،اإليثار ّل اْلنانية؛ هي اْلسس التـي

بني عليها مجتمع اْلمن واإليمان" .الدار واإليمان" "دا ار تأمنون بها".

أمــن فــي الــدنيا ،للتــدرج علــى م ارتــب العبوديــة ،تحقيقــا ْلمــن اآلخ ـرة وأمانهــا "فليعبــدوا رب

هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" قريش.5-3
"ربح صهيب  ،ربح صهيب"

ورد فــي ســيرة بــن هشــام أن صــهيبا حــين أراد الهجـرة قــال لــه كفــار قـريش :أتيتنــا صــعلوكا
حقيـرا ،فكثــر مالـك عنــدنا ،وبلغـت الــذي بلغـت ،ثــم تريـد أن تــذهب بمالـك ونفســك ،وهللا ّل

يكون ذلك ،فقال لهم صهيب :آرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سـبيلي؟ قـالوا :نعـم .قـال

فإني جعلت لكم مالي ،قال فبلغ ذلك رسول هللا  فقال" :ربح صهيب ،ربح صهيب".

ربح ْلنه قدم برهان صدقه .وأي برهان هو أوضح وأجلى من تنازل المرء عن ماله الـذي

أفنى عمره في جمعه.

إنها هجرة حب المال إلى مآل الحب؛ حب هللا ورسوله والمؤمنين.

وفي سبيل هللا ما لقيت"

"هل أنت إّل أصبع دميت

قال ابن هشام .." :أن رسـول هللا  قـال وهـو بالمدينـة" :مـن لـي بعيـاق بـن أبـي ربيعـة،
وهشام بن العاصي؟" فقال الوليد بـن الوليـد بـن المغيـرة :أنـا لـك يـا رسـول هللا بهمـا ،فخـرج

إلــى مكــة ،فقــدمها مســتخفيا .فلقــي امـرأة تحمــل طعامــا .فقــال لهــا :أيــن تريــدين يــا أمــة هللا؟

قالــت أريــد هــذين المحبوســين –تعنيهمــا -فتبعهــا حتــى عــرف موضــعهما ،وكــان محبوســين
فــي بيــت ّل ســقف لــه فلمــا أمســى تســور عليهمــا  ..ثــم حملهمــا علــى بعي ـره وســاق بهمــا،

فعثر فدميت أصبعه فقال:

وفي سبيل هللا ما لقيت"

"هل أنت إّل أصبع دميت
926

This file was downloaded from QuranicThought.com

معانــاة شــديدة للصــحابيين الجليلــين ،وتعــذيب وأذى مــن قبــل قومهمــا ،لصــدها عــن الهجـرة
إلــى هللا ورســوله صــلى هللا عليــه وســلم .وحــرص مــن المصــحوب اْلعظــم ،عليــه أفضــل
الصَلة والسَلم ،واستجابة سريعة لندائه.وهبة إلنقاذ اْلخـوين ،دون اكتـراث بمـا يمكـن أن

يكون من أذى .إنه هجر التردد والخوف واّلستكانة.

والمهــاجر إلــى هللا ورســوله ،كــل عملــه هلل" ،قــل إن صــَلتي ونســكي ومحيــاي وممــاتي هلل
رب العالمين"اْلنعام ،163ومـا تصـيبه مـن مصـيبة صـغيرة أو كبيـرة إّل يحتسـبها عنـد هللا
عز وجل.فاللهم اجعلنا من المهاجرين إليك وإلى رسولك الكريم.

منازل المهاجرين بالمدينة

قــال ابــن إســحاق  :ونــزل عمــر بــن الخطــاب حــين قــدم المدينــة ،ومــن لحــق بــه مــن أهلــه

وقومه وأخوه زيد بن الخطاب ،وعمرو وعبد هللا ابنا سراقة بن المعتمر وخنـيس بـن حذافـة

السهمي  -وكان صهره على ابنته حفصة بنت عمر فخلـف عليهـا رسـول هللا  بعـده -
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ،وواقد بن عبد هللا التميمي ،حليف لهم وخـولي بـن أبـي

خولي ومالك بن أبي خولي حليفان لهم.

قال ابن هشام  :أبو خولي من بني عجل بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل.

قال ابن إسحاق  :وبنو البكير أربعة هـم إيـاس بـن البكيـر ،وعاقـل بـن البكيـر ،وعـامر بـن

البكير ،وخالد بن البكير وحلفا هم من بني سعد بـن ليـث علـى رفاعـة بـن عبـد المنـذر بـن

زنبر ،في بني عمرو بن عوف بقباء وقد كان منزل عياق بن أبي ربيعة معه عليه حـين

قدما المدينة .

ثم تتابع المهاجرون ،فنزل طلحة بن عبيد هللا بن عثمان ،وصهيب بن سنان علـى خبيـب

بن إساف أخي بلحارث بن الخزرج بالسنح.

قــال ابــن هشــام  :ويقــال يســاف فيمــا أخبرنــي عنــه ابــن إســحاق .ويقــال بــل نــزل طلحــة بــن

عبيد هللا على أسعد بن ز اررة أخي بني النجار.

قال ابن هشام  :وذكـر لـي عـن أبـي عثمـان النهـدي أنـه قـال :بلغنـي أن صـهيبا حـين أراد
الهجرة قال له كفار قريش  :أتيتنا صعلوكا حقيرا ،فكثر مالك عندنا ،وبلغت الـذي بلغـت،
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ثــم تريــد أن تخــرج بمالــك ونفســك ،وهللا ّل يكــون ذلــك ،فقــال لهــم صــهيب أ أريــتم إن جعلــت
لكم مالي أتخلون سبيلي ؟ قالوا  :نعم .قال فـإني جعلـت لكـم مـالي .قـال فبلـغ ذلـك رسـول

هللا  فقال " ربح صهيب ربح صهيب ".

نزول طلحة وصهيب على خبيب بن إساف

فصل وذكر نزول طلحة وصـهيب علـى خبيـب بـن إسـاف ويقـال فيـه يسـاف بيـاء مفتوحـة

في غير رواية الكتاب وهـو إسـاف بـن عنبـة ولـم يكـن حـين نـزول المهـاجرين عليـه مسـلما

فــي قــول الواقــدي بــل تــأخر إســَلمه حتــى خــرج رســول هللا  -  -إلــى بــدر قــال خبيــب
فخرجـت معــه أنـا ورجــل مــن قـومي ،وقلنــا لــه نكـره أن يشــهد قومنــا مشـهدا ّل نشــهده معهــم

فقال أسلمتما ؟ فقلنا ّ :ل ،فقال ارجعا ،فإنا ّل نستعين بمشرك.

وخبيــب هــو الــذي خلــف علــى بنــت خارجــة بعــد أبــي بكــر الصــديق واســمها  :حبيبــة وهــي
التي يقول فيها أبو بكر عند وفاته ذو بطن بنت خارجة أراها جارية وهي بنت خارجة بن

أبي زهير والجارية أم كلثوم بنت أبي بكر مات خبيـب فـي خَلفـة عثمـان وهـو جـد خبيـب

بن عبد الرحمن الذي يروي عنه مالك في موطئه.
منزل حمزة وزيد وأبي مرثد وابنه وأنسة وأبي كبشة

قــال ابــن إســحاق  :ونــزل حم ـزة بــن عبــد المطلــب ،وزيــد بــن حارثــة ،وأبــو مرثــد كنــاز بــن

حصن.

قال ابن هشام  :ويقال ابن حصـين  -وابنـه مرثـد الغنويـان حليفـا حمـزة بـن عبـد المطلـب،
وأنســة وأبــو كبشــة ،موليــا رســول هللا  علــى كلثــوم بــن هــدم أخــي بنــي عمــرو بــن عــوف
بقباء ويقال بـل نزلـوا علـى سـعد بـن خيثمـة ق ويقـال بـل نـزل حمـزة بـن عبـد المطلـب علـى

أســعد بــن ز اررة أخــي بنــي النجــار .كــل ذلــك يقــال ونــزل عبيــدة بــن الحــارث بــن المطلــب،
وأخوه الطفيل بن الحارث ،والحصين بن الحارث ومسطح بـن أثاثـة بـن عبـاد بـن المطلـب

وســويبط بــن ســعد بــن حريملــة أخــو بنــي عبــد الــدار وطليــب بــن عميــر أخــو بنــي عبــد بــن

قصي ،وخباب مولى عتبة بن غزوان ،على عبد هللا بن سلمة ،أخي بلعجَلن بقباء.
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ونزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من المهاجرين على سـعد بـن الربيـع أخـي بلحـارث

بن الخزرج ،في دار بلحارث بن الخزرج.

ونزل الزبير بن العوام ،وأبو سبرة بـن أبـي رهـم بـن عبـد العـزى ،علـى منـذر بـن محمـد بـن
عقبة بن أحيحة بن الجَلح بالعصبة دار بني جحجبى.

ونزل مصـعب بـن عميـر بـن هاشـم ،أخـو بنـي عبـد الـدار علـى سـعد بـن معـاذ بـن النعمـام

أخي بني عبد اْلشهل في دار بني عبد اْلشهل.

ونزل أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ،وسالم مولى أبي حذيفة.

قـال ابــن هشــام  :سـالم مــولى أبــي حذيفــة سـائبة لثبيتــة [ أو نبيتــة ] بنــت يعـار بــن زيــد بــن
عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بـن مالـك بـن اْلوس ،سـيبته فـانقطع
إلى أبي حذيفة بـن عتبـة بـن ربيعـة فتبنـاه فقيـل سـالم مـولى أبـي حذيفـة ويقـال كانـت ثبيتـة

بنت يعار تحت أبي حذيفة بن عتبة فأعتقت سالما سائبة .فقيل سالم مولى أبي حذيفة.

قال ابن إسحاق  :ونزل عتبة بن غزوان بن جابر على عباد بن بشر بن وقش أخي بنـي

عبد اْلشهل في دار عبد اْلشهل.

ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن المنذر أخي حسـان بـن ثابـت فـي دار بنـي

النجار ،فلذلك كان حسان يحب عثمان ويبكيه حين قتل.

وكان يقال نزل اْلعزاب من المهاجرين على سـعد بـن خيثمـة ،وذلـك أنـه كـان عزبـا ،فـاهلل

أعلم أي ذلك كان.

أبو كبشة

وذكر أنسة وأبا كبشة في الذين نزلوا على كلثوم بن الهدم ،فأمـا أنسـة مـولى رسـول هللا -

 فهو من مولدي السراة ،ويكنى  :أبا مسروح ،وقيل أبا مشرح شهد بـدرا ،والمشـاهد كلهـا
مع رسـول هللا  -  -ومـات فـي خَلفـة أبـي بكـر ،وأبـو كبشـة اسـمه سـليم يقـال إنـه مـن

فــارس ،ويقــال مــن مولــدي أرض دوس ،شــهد بــد ار والمشــاهد كلهــا مــع رســول هللا -  -
ومــات فــي خَلفــة عمــر فــي اليــوم الــذي ولـد فيــه عــروة بــن الزبيــر ،وأمــا الــذي كانــت كفــار
ق ـريش تــذكره وتنســب النبــي عليــه الســَلم إليــه وتقــول قــال ابــن أبــي كبشــة وفعــل ابــن أبــي
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كبشة ،فقيل فيه أقوال قيل إنها كنية أبيـه ْلمـه وهـب بـن عبـد منـاف ،وقيـل كنيـة أبيـه مـن

الرضاعة الحارث بن عبد العزى ،وقيل إن سلمى أخت عبد المطلب كـان يكنـى أبوهـا أبـا
كبشة ،وهو عمرو بن لبيد وأشهر من هذه اْلقوال كلها عند الناس أنهم شبهوه برجل كان

يعبــد الشــعرى وحــده دون العــرب ،فنســبوه إليــه لخروجــه عــن ديــن قومــه .وذكــر الــدارقطني

اسم أبي كبشة هذا في المؤتلف والمختلف فقال اسـمه وجـز بـن غالـب وهـو خ ازعـي ،وهـو

من بني غبشان.

وذكر نزولهم بقباء وهو مسكن بني عمرو بن عوف وهو علـى فرسـخ مـن المدينـة  ،وهـو

يمد ويقصر ويؤنث ويذكر ويصرف وّل يصرف وأنشد أبو حاتم في صرفه

وْلبغينكم قبا [ و] عوارضا

وْلقبلن الخيل ّلبة ضرغد

وكــذلك أنشــده قاســم بــن ثابــت فــي الــدّلئل قبــا بضــم القــاف و[ فــتح ] البــاء وهــو عنــد أهــل
العربية تصحيف منهما جميعا ،وإنما هو كما أنشده سيبويه :

قنـا وعوارضــاْ ،لن قنــا جبــل عنــد عـوارض يقــال لــه ولجبــل آخــر معــه قنـوان وبينهمــا وبــين
قباء مسافات وبَلد فَل يصح أن يقرن قبـاء الـذي عنـد المدينـة مـع عـوارض وقنـوين وكـذا

قال البكري في معجم ما استعجم وأنشد [ لمعقل بن ضرار بن سنان الملقب بالشمال ].
والليل بين قنوين رابض

كأنها لما بدا عوارض

وقبــاء :مــأخوذ مــن القبــو وهــو الضــم والجمــع قالــه أبــو حنيفــة وقــال الق ـوابي  :هــن الل ـواتي
يجمعن العصفر واحدتهن قابية .قال وأهل العربية يسمون الضمة من الحركات قبوا ،وأمـا

قولهم ّل والذي أخرج قوبا من قابية يعنون الفرل من البيضة فمن قال فيه

قابيــة بتقــديم البــاء فهــو القبــو الــذي يقــدم ومــن قــال فيــه قابيــة فهــو مــن لفــظ القــوب ْلنهــا
تتقوب عنه أي تتقشر قال الكميت يصف النساء :

من اْلمثال قابية وقوب

لهن وللمشيب ومن عَله

وفي حديث عمر فكانت قابيـة قـوب عامهـا ،يعنـي  :العمـرة فـي أشـهر الحـج وقـد ذكـر أن

قباء اسم بئر عرفت القرية بها.
سالم مولى أبي حذيفة
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فصل وذكر سالما مولى أبي حذيفة الذي كان أبو حذيفة قـد تبنـاه كمـا تبنـى رسـول هللا -

 - زيدا ،وكان سائبة أي ّل وّلء عليه ْلحـد وذكـر المـرأة التـي أعتقتـه سـائبة وهـي ثبيتـة
بنت يعار وقد قيل في اسمها بثينة ذكره أبو عمر وذكر عن الزهري أنه كان يقول فيهـا :

بنت تعار وقال ابن شيبة في المعارف اسمها سلمى [ وقال ابن حبان  :يقال لهـا  :ليلمـة
] ويقال في اسمها أيضـا  :عمـرة وقـد أبطـل التسـبيب فـي العتـق كثيـر مـن العلمـاء وجعلـوا

الـوّلء لكــل مــن أعتـق أخــذا بحــديث النبــي  فــي ذلــك وحمــَل لــه علــى العمــوم ولمــا روي

أيضا عن ابن مسعود أنه قال (ّل سائبة في اإلسَلم) ورأى مالـك ميـراث السـائبة لجماعـة
المسلمين ولم ير وّلءه لمن سيبه فكان للتسييب والعتق عنده حكمـان مختلفـان وسـالم هـذا

هو الذي أمر رسول هللا  سهلة بنت سهيل أن ترضعه ليحرم عليها ،فأرضعته وهو ذو

لحيـة .فـإن قيـل كيــف جـاز لـه أن ينظــر إلـى ثـديها ،فقــد روي فـي ذلـك أنهــا حلبـت لـه فــي

مسعط وشرب اللبن ذكر ذلك محمد بن حبيب.

موقفنا من الغير

ليكن معلوما أن النـاس عنـدنا _ نحـن العـاملين فـي حقـل الـدعوة _ إمـا غيـر مسـلم  ،وإمـا

مسلم

فأما غير المسـلم  :فيقـام فيـه اإلنصـاف فـي حـدود الشـرع  ،وقـد بينـاه بوضـوح فـي الـدرس
السابق .

وأما المسلم :

أ _ فإمــا أنــه يحمــل الوجهــة اإلســَلمية الصــحيحة  ،ويــنعم بــالفهم الســليم  ،وينخــرط فــي

صف الحركة والدعوة إلى هللا بقوله وعمله .

وهذا الصنف  :هو المكسب الحقيقي للدعوة  ،والدعامة القوية للحركة .

ب _ وإما أنه يحمل الوجهة اإلسَلمية  ،ولكن على غير الفهم الصحيح الشامل للدين

وهــذا الصــنف  :يجــب التعــاون معــه  ،بقــدر مــا فيــه مــن خيــر وصــَلح  ،مــع التأكيــد عليــه

فــي بيــان المــنهج الصــحيح  ،والفهــم الشــامل  ،الواجــب اإلتبــاع  ،دون تج ـريح للغيــر مــن

اْلشخاص أو اْلفكار .
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ج _ وإمــا أنــه ّل يحمــل الوجهــة اإلســَلمية بــالمرة  ،ويحمــل غيرهــا  ،وقــد يكــون معاديــا

للوجهة اإلسَلمية  ،أو غير معاد .

وهذا الصنف  :يحتاج معاملة خاصة  ،يشوبها الحذر  ،ويدفع إليها اْلمل .

وإذا كــان الصــنف الثــاني  ،يشــجعنا بوضــعه علــى أن نتعامــل معــه  ،أمــَل فــي توضــيح
الصــورة  ،ون ـوال النتيجــة الطيبــة لهــم وللــدعوة  :فإنــه ّل ينبغــي أن يتــرك الصــنف الثالــث
نهائيا  ،حيث إن كل أعداء الدعوة والمناو ن لها  ،ليس محكوما عليهم أزّل بـدوام عـدائهم

لها وْلصحابها  ،فسبحان مقلب القلوب .

ولذلك  :علينا ونحن نتعامل مع هؤّلء أن يكون في حساباتنا وتوقعاتنا  ،أن هللا تعالى قد
يصــرف قلــوبهم  ،ويحــول اتجــاههم لمناصـرة الــدعوة بــدّل مــن العــداء لهــا  ،أو علــى اْلقــل

التعاطف مع أصحابها بدل التحامل عليهم .

وهــذا يقتضــينا  :أن ّل نقطــع اْلمــل فــي رحمــة هللا  ،وأن ّل نســد الطريــق أمــام مــن تلمــس

قيادة الحركة اإلسَلمية اْلمل فيهم أو الخير لديهم من هؤّلء .

ولــيس ذلــك ببعيــد علــى فضــل هللا تعــالى فه ـؤّلء ســحرة فرعــون  ،الــذين كــانوا مــن أعــدي

أعداء موسى عليه الصَلة والسَلم

كانوا كفا ار فـي صـدر اليـوم  ،وهـم الـذين قـال لهـم فرعـون  ،اسـتعداء ( إن هـذان لسـاحران
يريــدان أن يخرجــاكم مــن أرضــكم بســحرهما ويــذهبا بطـريقتكم المثلــى

فــاجمعوا كيــدكم ثــم

ائتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى ) وقد اسـتجابوا للعـداء  ،و ( قـالوا يـا موسـى إمـا أن

تلقي وإما أن نكون أول من ألقى ) .

هــم هــم الــذين صــاروا فــي وســط اليــوم مســلمين  ،و ( قــالوا آمنــا بــرب هــارون وموســى )

وصــمدوا أمــام التهديــد والوعيــد _ حينمــا قــال لهــم فرعــون ( فألقطعــن أيــديكم وأرجلكــم مــن

خــَلف وْلصــلبنكم فــي جــذوع النخــل ولــتعلمن آينــا أشــد عــذابا وأبقــى ) _ ولــم يكون ـوا فــي
صمودهم صامتين أو خائفين  ،بل كانوا شجعانا فدائيين ( قالوا لن نؤثرك على ما جاءنـا

من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ) .
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هم هم الذين أصبحوا في آخر اليـوم _ ّل تـابعين لموسـى ودعوتـه فقـط _ بـل تحولـوا إلـى

دعــاة معــه لهــذا الــدين الــذي كــانوا يكفــرون بــه فــي صــدر يــوم الزينــة هــذا  ،اســمعهم وهــم

يدعون إلى هللا تعالى  ،حيث يقولون ( إنا آمنا بربنا ليغفر لنـا خطايانـا ومـا أكرهتنـا عليـه
من السحر وهللا خير وأبقى

إنه من يأت مجرما فـإن لـه جهـنم ّل يمـوت فيهـا وّل يحيـى

ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئـك لهـم الـدرجات العلـي

من تحتها اْلنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ) "" 83

جنـات عـدن تجـري

سبحان مقلب القلوب ! ! . .

هو خالقها  ،ومالكها  ،ومقلبها ! ! . .

وفي الحديث  " :عن أنـس قـال  :كـان رسـول هللا  ، يكثـر أن يقـول  :يـا مقلـب القلـوب

ثبــت قلبــي علــى دينــك  ،فقلــت  :يــا رســول هللا ! آمنــا بــك  ،وبمــا جئــت بــه  ،فهــل تخــاف

علينا ؟ قال  :نعم  . .إن القلوب بين إصبعين من أصابع هللا يقلبها كيف يشاء " "" 84

ولــذلك ّ :ل يســتطيع أحــد أن يحكــم بــدوام فســاد أحــد أو صــَلحه ؛ ْلن ذلــك فــي علــم هللا

فقط .

وما دام اْلمر كـذلك  :فـَل داعـي ْلن نفقـد اْلمـل _ فـي اإلفـادة للـدعوة أو بالـدعوة _ مـن
أي أحد  ،كل ما علينـا  :أن نعمـل مـا علينـا بإتقـان وإخـَلص لمـا هـو مطلـوب منـا  ،وأن

ندع النتائج ومدى اّلستجابة  ،وتصريف القلوب هلل تعالى .

وهذا ما فعله النبي  _ في هذا الدرس العظيم من دروس الهجرة _ مع سراقة بن مالك
.

وقصته مشهورة في كتب السنة وكتب السيرة .

ومعلوم فيها مَلحقته ولحوقه برسول هللا  طمعا في الجائزة  ،التي رصدتها قريش لمـن

يقتل مجمدا  ، قبل أن يصل إلى غايته .

وفيها  . . . " :فدنوت منهمـا  ،حتـى إنـي ْلسـمع قـراءة رسـول هللا  ، وهـو ّل يلتفـت ،

وأبو بكـر يكثـر اّللتفـات  ،ثـم ركضـت الفـرس  ،فوقعـت بمنخريهـا  ،فأخرجـت قـداحي مـن

كنانتي  ،فضربت بها  :أضره أم ّل أضـره ؟ فخـرج ّل تضـره  ،فأبـت نفسـي حتـى أتبعـه ،
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فأتيت ذلك الموضع  ،فوقعت الفرس  ،فاستخرجت يديـه مـرة أخـرى  ،فضـربت بالقـداح _

أي مـرة ثانيــة _ أضـره أم ّل ؟ فخــرج ّل تضـره  ،فأبــت نفســي  ،حتــى إذا كنــت منــه بــذلك

الموضع  :خشيت أن يصيبني ما أصابني بأذيته  ،فقلت إني أرى سيكون لـك شـأن فقـف

أكلمك  ،فوقف النبي  ، فسأله أن يكتب له أمانا  ،فكتب له أمانا "

وفي روايـة البخـاري  " :فنـاديتهم باْلمـان  ،فوقفـوا  ،فركبـت فرسـي  ،حتـى جئـتهم  ،ووقـع

في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عـنهم  :أن سـيظهر أمـر رسـول هللا  ، فقلـت

لــه  :إن قومــك قــد جعل ـوا فيــك الديــة  ،وأخب ـرتهم أخبــار مــا يريــد النــاس بهــم  ،وعرضــت

علــيهم ال ـزاد والمتــاع  ،فلــم يرزآنــي ولــم يســأّلني  ،إّل أن قــال  :أخــف عنــا  ،فســألته أن
يكتــب لــي كتــاب أمــان  ،فــأمر عــامر بــن فهي ـرة فكتــب لــي فــي رقعــة مــن أدم  ،ثــم مضــى
رسول هللا . 

ورجع سراقة  ،فجد في الطلب  ،فجعـل يقـول  :قـد اسـتبرأت لكـم الخبـر  ،قـد كفيـتم مـا هـا

هنا "

" وكان أول النهار  :جاهدا عليهما  ،وآخره  :حارسا لهما " "" 14

وفـي روايــة ثالثــة  :فالتفـت أبــو بكــر  ،فــإذا هـو بفــارس قــد لحقهـم  ،فقــال  :يــا رســول هللا ،

هـذا فـارس قـد لحـق بنـا  ،فالتفــت نبـي هللا  ، فقـال  :اللهـم اصـرعه ؛ فصـرعه الفــرس ،
ثــم قامــت تحمحــم  ،فقــال  :يــا نبــي هللا مرنــي بمــا شـئت  ،فقــال  :قــف مكانــك ّ ،ل تتــركن

أحدا يلحق بنا .

قال  :فكان أول النهار جاهدا على نبي هللا  ، وكان آخر النهار مسلحة له " "" 14
إن سراقة قد تغير  ،وغير خطته .

وم ــا ذل ــك  :إّل ْلن ــه اقتن ــع أن ه ــذا الرج ــل  ص ــادق ف ــي دعوت ــه  ،مؤي ــد م ــن أجله ــا ،

منصور بسببها .

ولذلك  :رضي أن يذود عن رسول هللا  آخر النهار _ بعد أن كان يطارده فـي أولـه _
وصار يصرف الناس عن مَلحقته في هذا الطريق الذي يسير فيه .
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والَلفت للنظر  :أن النبي  لم يقتله  ،وكان يستطيع للعجز الذي أصاب سراقة وفرسـه
_ بل لم ينهره أو يعنفه  ،أو يكذبه في صـدق تحولـه  ،أو يـرفض اإلفـادة منـه وبـه  :إنمـا

كان اْلمر عكس ذلك تماما  ،حيث اطمأن إليه  ،وطلب منه أن يخـف عنهمـا  ،وذلـك :

بإتمام خطته في البحث عنهما من باب التعمية والتضليل على الكفار

والمَلحـظ  :أنـه إذا كــان سـحرة فرعـون قــد أسـلموا فــي يـومهم وأفـادت مــنهم وبهـم الــدعوة :

فإن سراقة لم يسلم في يومه _ بل ظل على شركه _ ومع ذلك أفادت منه وبه الدعوة .

وهذا الدرس العظيم من دروس الهجرة  :يقتضينا أن نقـف عنـده بعـض الشـيء لنعـي هـذه

اْلمور " 59" :

أوّل  :بإمكان الحركة اإلسَلمية _ إفـادة مـن هـذا الـدرس _ أن تأخـذ مـن صـفوف أعـدائها

من تتوافر القناعة عنده بانتصارها  ،ليتعامل معها  ،ويناصرها  ،بشرط :

أ _ توافر القدرة على تحديد الصديق من العدو فـي صـفوف الكفـار  ،والقـدرة علـى تحديـد

من يرجى منه النفع في صفوف اْلعداء .

ب _ أن يكون تقدير اْلمر _ في ذلك _ للقيادة  ،من خَلل تعاملها  ،أو فهمها لهذا أو

ذاك  ،أو من خَلل من ترشحه القيادة للقيام بهذه المهمة .

إن المنطق الظاهري يقتضـي قتـل سـراقة بـن مالـك ْلنـه قـد يـدل عليهمـا  ،خاصـة وأنـه لـم

يسلم بعد  ،ولكن تقدير رسول هللا  لشخصه  :أنه صادق الوّلء لهما  ،وأنه تخلى عـن

عدائه لهذه الحركة  ،أمام هذه المعجزات .

ثانيــا ّ :ل ينبغــي أن يكــون الحكــم علــى الرجــل أو الفئــة مــن النــاس مــن خــَلل الماضــي

القريب أو البعيد في عدائهم لإلسَلم .

فمناط اْلمر  :هو الثقة بتغير هذا الرجل  ،أو هذه الفئة  ،مهما كان ماضـيه فـي الحـرب

ضد اإلسَلم .

وْلن ه ــذا الحك ــم للقي ــادة  :فله ــا _ م ــن خ ــَلل تعامله ــا  ،آو فهمه ــا م ــع هـ ـؤّلء الن ــاس _

اّلجتهاد اْلوفى في هذا الموضوع .
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وإذا كان لرسول هللا  هذا الحكم بموجب الـوحي ؛ ولـذا ّل يخطـئ ْ ،لنـه ّل ينطـق عـن

الهوى  :فليس أمام قيادة الحركة اإلسَلمية سوى اّلجتهاد في هذا اْلمر .

ولذا  :قد تخطئ القيادة في هذا اْلمر وقد تصيب .
فإذا أصابت  :فبها ونعمت .

وإذا أخطأت _ مـثَل _ فـَل غضاضـة فـي ذلـك  ،وّل داعـي ْلن تقـيم القاعـدة الـدنيا عليهـا
لهذا الخطأ  ،وحسبها أنها اجتهدت قدر طاقتها لصالح الدعوة .

إذ ينبغي أن يكون واضحا  :أن الحركة اإلسَلمية في مسيرتها إلقامة دولة اإلسـَلم  ،قـد

تض ــطر إل ــى أن تتح ــالف م ــع ع ــدو قري ــب  ،وتتع ــاون مع ــه  ،ب ــل تطل ــب من ــه ج ــزءا م ــن
المناص ـرة جلــيَل أو يســي ار  ،إذا اطمأنــت إليــه  ،دون تفويــت شــئ مــن الــدين  ،أو تــرخص

في وسيلة  :غير مشروعة .

وميزان هذا اّلطمئنان  :هو مدى ثقة هذا العدو بقوة الحركة اإلسَلمية .

ولذلك  :فما على القيادة إّل أن تبذل الجهد في التأكد من هذه الثقة  ،وّل شـئ عليهـا بعـد

ذلك  ،أصابت التقدير أو أخطأته .

ثالثــا  :إن ســلوك اْلعــداء  ،وم ـواقفهم مــن الحركــة اإلســَلمية يجعــل لــدى الحركــة حريــة
التعامل معهم من خَلل المواقف  ،بحيث يكون اْلمر في النهاية لصالح اإلسـَلم ودولتـه

.

فهذا رسول هللا  : أعطى اْلمان لسراقة بناء على  :فهمـه لـه  ،وتقـديره لموقفـه  ،وثقتـه
فــي تغي ـره  ،وقــد أعلــن س ـراقة مناص ـرته ووّلءه  ،ونفــذ مــا أعلنــه والتــزم بــه بنــاء علــى هــذا

اْلمان .

ولــذا  :فالقيــادة تســتطيع أن تهــادن وتــؤمن وتســتفيد بمــن تشــاء وممــن تشــاء  ،بنــاء علــى

تقديرها لهؤّلء الناس  ،دون قيد لها  ،أو حجر عليها .

وكــم نتمنــى للقاعــدة اإلســَلمية الصــلبة أن تكــون عونــا لقيادتهــا علــى هــذا التحــرك _ إفــادة

مــن هــذا ال ــدرس _ ّل أن توجــه لهــا ســهام النق ــد والتجـ ـريح  ،واّلتهــام فــي وعيهــا وحس ــن

قيادتها على أقل اْلحوال  ،وقد يصل اّلتهام إلى دينها في أغلب اْلحوال .
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نسوة في طريق الهجرة
هج ـرة المرســلين ليســت كهج ـرة البشــر  ،ذلــك أنهــا هج ـرة هــدفها التمكــين لــدين هللا تعــالى
بإرساء قواعده في اْلرض إلعَلء شعائره إلى السماء  ،وهي هجرة ّل يقدم عليها الرسـول

إّل بــإذن ربــه  ،وكــم فــات هــذا المعنــى كثي ـ ار مــن البــاحثين فخلط ـوا حتــى آذوا النبــي 

بقــولهم هــاجر خوفــا أو ف ـ ار ار مــن اْلعــداء  ،يقولــون هــذا وموســوعات الســيرة النبويــة بــين

أي ــديهم تق ــص عل ــيهم ح ــث الص ــديق رض ــي هللا عن ــه رس ــول هللا  أن يه ــاجر فيب ــين ل ــه
الرسول  أنه في انتظار أمر ربه  .حتـى أذن سـبحانه فكانـت الهجـرة مـن أجـل ديـن هللا

 :فلم تكن لدنيا  ..أو مال ...

واستوى  -لهذا اْلمر  -رجال ونسـاء  ،ومـا أكثـر مـا كـان مـن حـديث للرجـال فـي الهجـرة
ربما كان سببا في خفاء أمر نسوة كـن علـى طريـق الهجـرة مـن قبـل الهجـرة ومـن بعـدها ،

أدين أدوا ار غاية في الروعة والفداء واإليمـان  ،نسـوة صـدقن أيضـا مـا عاهـدن هللا عليـه ،

فلمعن في سماء اإلسَلم نجوما باهرات لم يكن مثلهن في التاريخ  ،ومن تلك النسوة :

( -1التمهيد للهجرة) نسيبة بنت كعب المازنية  ،وأم منيع أسماء بنت عمرو السلمية :

ُبعــث النبــي  فــي مكــة  ،وأخــذ يــدعو قومــه  ،فأســلم مــنهم قليــل  ،وبســطت قـريش أيــديها
وألسنتها بالسوء  ،فأخذ النبي  يعرض نفسـه علـى القبائـل علـه يجـد مـن بينهـا ناصـ ار ،
فلم يجد منها جميعا أذنا صاغية وّل قلبا واعيا حى لقي في موسـم الحـج نفـ ار مـن الخـزرج

فعـرض علـيهم اإلسـَلم وتـَل علـيهم القـرآن فصـدقوه وآمنـوا بـه  ،وقـالوا  :إنـا تركنـا قومنــا ،

وّل قــوم بيــنهم مــن العــدواة والشــر مــا بيــنهم  ،وعســى أن يجمعهــم هللا بــك فســنقدم علــيهم
ونــدعوهم إلــى أمــرك  ،ونعــرض علــيهم الــذي أجبنــاك إليــه مــن هــذا الــدين فــإن يجمعهــم هللا

إليه  ،فَل رجل أعز منك  ،ثم انصرفوا عن رسول هللا  وقد بايعوه .

فلمــا عــاد إلــى المدينــة المنــورة أذاع ـوا بهــا اإلســَلم فأجــاب داعيــتهم خلــق كثيــر  ،حتــى إذا
كان موسم الحج من قابل ذلك العام  ،خرج من المدينة ثَلثة وسبعون رجَل وامرأتان إلـى
رسول هللا  ليبايعوه ويؤتوه عهدهم وذمامهم أن يمنعوه مما يمنعـون منـه أنفسـهم وأهلـيهم
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 ،فتوافـدوا جميعـا إلـى العقبـة الثانيـة التـي كانـت النـواة اْلولـى فـي لبنـة الدولـة اإلسـَلمية ،

وما يهمنا من أمر هذه البيعة هو ما كان من أمر المرأتين وهما :

?  ...نســيبة بنــت كعــب بــن عمــرو بــن عــوف بــن مبــذول بــن عمــرو مــن بنــي النجــار :
وتكنى أم عمارة اْلنصارية  ،وهـي زوج زيـد بـن عاصـم الصـحابي الجليـل  ،وكانـت بطلـة

مجاهدة من أبطال اإلسَلم  ،ويحفظ لها التاريخ وقفتها يـوم أحـد  ،وهـي تقاتـل دون النبـي
 حتى قال  [ :ما التفت يمينا وشماّل إّل وأنا أراها تقاتل دوني] وقد جرحت ثَلثـة عشـر

جرحا  ،والدم ينزف منها  ،فنادى المصطفى  ابنها عمارة قائَل  [ :أمـك أمـك اعصـب

جرحهــا  ،بــارك هللا علــيكم مــن أهــل بيــت  ،مقــام أمــك خيــر مــن مقــام فــَلن وفــَلن ] فلمــا
سمعت أمه قالت  :ادع هللا أن نرافقك في الجنة ،فقال  [ :اللهم اجعلهم رفقائي في الجنـة

] فقالت  :ما أبالي ما أصابني من الدنيا .

ويحــدث التــاريخ عــن موقفهــا فــي حــروب الــردة ومقاتلــة مســيلمة الكــذاب الــذي قتــل ابنهــا
"حبيب" وقطعه قطعا  ،وشاركت في الحرب كأحد اْلبطـال الميـامين حتـى قطعـت يـدها ،

فهــذه الم ـرأة ومــا اتصــفت بــه مــن صــفات تفــوق الخيــال كانــت أولــى المبايعــات للنبــي 
وام ـرأة بمثــل هــذه القــوة والشــجاعة ّل بــد أن يكــون لهــا فــي قومهــا رأي ومكانــة  ،وّل بــد أن

يكون لها تأثير على نساء قومها  ،الذين عرفوا فيما بعد اْلنصار .

?  ...أم منيع  :أسماء بنـت عمـرو بـن عـدي بـن نـابي بـن سـواد بـن سـلمة  ،وتعـرف بـأم
منيع اْلنصارية  ،وهي أم معاذ بن جبل  ،أحد اْلئمة المعـدودين مـن أصـحاب النبـي 

أسلمت حين تنفس صبح اإلسَلم بالمدينة المنورة  ،قبل بيعة العقبة الثانية  ،وجـاءت مـع

وفد البيعـة وكانـت مـن أتـم القـوم عقـَل  ،وأحكمهـم أريـا  ،ومـن المشـاركات فـي الجهـاد فـي
غزوة خيبر .كلتا المرأتين كانت مثاّل في قومها للرأي والحكمة والعقل والشجاعة  ،وّل بـد
أن يكــون لــذلك تــأثير علــى مــن سـواهما مــن نســاء يثــرب  ،فقامتــا مــع الرجــال بتعبئــة الجــو

العــام اليثربــي وتيهئتــه لإلســَلم حتــى كانــت الهجـرة فكــان المجتمــع اليثربــي مسـتعدا لتكــوين
وتشييد وإقامة الدولة اإلسَلمية التي تكونت نواتها اْلولى ببيعة العقبة .

 ( -2طليعة الهجرة ) ليلى بنت أبي حثمة العدوية :
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هــي ليلــى بنــت أبــي حثمــة بــن حذيفــة بــن غــانم بــن عــامر بــن عبــد هللا بــن كعــب بــن لــؤي

القرشية العدوية  ،زوج عامر بن ربيعة العنبري .

قبل مبعث النبي  كان زوجهـا مهيـأ نفسـيا لر يـة النبـي  واإليمـان بدينـه  ،وذلـك ْلن
زيد بن عمرو بن نفيل قال لعامر زوجها  ،أنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل  ،ثم مـن بنـى

عبد المطلب  ،وّل أراني أدركه  ،وأنـا أومـن بـه وأصـدقه وأشـهد أنـه نبـي  ،فـإن طالـت بـك

مدة  -يا عامر  -ورأيته فأقرئه مني السَلم.

وهكذا كانت "ليلى" مهيـأة لقبـول الـدين الجديـد ْ ،لنـه زوجهـا كـان يـردد كثيـ ار قـول زيـد بـن

عمــرو بــن نفيــل فلمــا ســرى فــي مكــة أن رســول هللا  يــدعو إلــى هللا الواحــد اْلحــد أقبــل
عــامر وليلــى وأســلما  ،وكانــا فــي طليعــة المهــاجرين إلــى الحبشــة لمــا اشــتد أذى ق ـريش ،
وقال لهم النبي  [ : أخرجوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا ّل يظلم عنده أحد  ،وهـي

أرض صــدق ] تقــول ليلــى  :كــان عمــر بــن الخطــاب مــن أشــد النــاس علينــا فــي إســَلمنا ،

فلمــا تهيأنــا للخــروج إلــى أرض الحبشــة  ،جــاءني ُعمــر وأنــا علــى بعيــري نريــد أن نتوجــه ،
فقــال  :أيــن يــا أم عبــد هللا ؟  -وهــي أم عبــد هللا بــن عــامر  ،وبــه كانــت تكنــى  -فقلــت
آذيتمونيا في ديننا  ،فنذهب في أرض هللا حيث ّل نؤذى في عبادة هللا  ،فقـال  :صـحبكم
هللا  ،ثم ذهب فجاءني زوجي عامر بن ربيعة  ،فأخبرته بما رأيت من رقة عمر  ،فقال :

ت ـ ــرجين أن يس ـ ــلم ؟ فقل ـ ــت نع ـ ــم  ..وه ـ ــاجرت وه ـ ــي وزوجهـ ـ ـا إل ـ ــى الحبش ـ ــة  ،ولم ـ ــا عل ـ ــم
المهــاجرون بإســَلم عمــر عــادوا أمــَل فــي أن يكــون فيــه المنعــة والحمايــة  ،فلمــا اشــتد أذى

الكفار  ،هاجرت ليلى وزوجها "عامر" مرة أخـرى عائـدة إلـى الحبشـة  ،وعنـدما أذن النبـي

 للمسلمين بالهجرة إلى يثرب وقال  [ :من أرد أن يخرج فليخرج إليها ] كانت ليلى بنت

أبي حثمة  ،هي أول امرأة هاجرت إلى المدينـة  ،فقـد كـان أول المهـاجرين  -أبـو سـلمة-

ثــم تبعــه  ،عــامر بــن ربيعــة  ،وزوجــه ليلــى وتعــد أول ظعينــة تهــاجر إلــى المدينــة  ،ويظــن
الكثير أن أول مهاجرة كانت أم سـلمة ولكنهـا كانـت "ليلـى" وليسـت أم سـلمة كمـا سيتضـح

من عرضنا ْلم سلمة فيها بعد .
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ولم تكن هجـرة ليلـى بنـت أبـي حثمـة  ،إلـى يثـرب -المدينـة -مجـرد انتقـال مـن مكـان إلـى

مكــان ولكــن كــان لهــا دور إيجــابي هــي وبــاقي المهــاجرات والمهــاجرين فــي توطيــد دعــائم

الــدين اإلســَلمي فــي قلــوب اليثربيــات واليث ـربيين  ،ولــيس أدل علــى ذلــك ممــا رأينــاه مــن

خروج اْلنصار والمهاجرين ونسائهم للقاء النبي  بعد علمهم بهجرته المباركة .

( .3بداية الهجرة) رقيقة بنت صيفي :

هي رقيقة بنت صيفى وقيل بنت أبي صيفي بن هاشم بـن عبـد منـاف بـن قصـي  ،عمهـا

عبد المطلب بن هاشم وكان أسن منه  ،وتتصل "رقيقة" برسول هللا  في هاشم بن عبد

مناف فهو جدها وجد أبيه  ،ولما أدركها اإلسَلم كانت قد تطاول عليهـا القـدم  ،وجـاوزت

حد الهرم  ،والتاريخ اإلسَلمي يحفظ لها وقفة مـع اإلسـَلم  ،كثيـ ار مـا يغفلهـا المؤرخـون ،

فلقد كانـت ترقـب مـا يـدور علـى السـاحة مـن حولهـا وتـرى أن عـدد المسـلمين فـي ازديـاد ،

وكــذلك عــذاب المشــركين يحمــي وطيســه كلمــا أســلم مشــرك  ،وقــد اجتمــع كبــار المشــركين
ليَل ومعهم إبليس اللعين في صورة شيخ نجدي وانتهى أمرهم إلى أن يقتلوا النبـي  فـي

داره  ،بيــد فتيــة  ،مــن كــل قبيلــة فتــى ليتــوزع دمــه  فــي القبائــل  ،تلــك الم ـرأة المســنة -
رقيقة  -هي التي استشفت خبر قريس يوم ائتمروا بالنبي  فذهبت العجوز تجر أثقالهـا

حتى أنهت إلى النبـي  الخبـر وحذرتـه مـن المبيـت فـي داره وحدثتـه بحـديث القـوم الـذي
ّل يعلمه إّل هللا ثم هي ومن تآمروا عليه  ،ذهبت العجوز التي أنافت على المائة  ،لتنقل

الخبر ولم تأمن على نقله ابنها مخرمـة بـن نوفـل وهـو مـن لحمـة النبـي  وذوي صـحبته

 ،ذلك ْلن الشك فيها وهي العجوز المسنة مستبعد  ،وما أطيب امرأة  ،وأجـل منزلتهـا أن

ذهبــت إلــى رســول هللا  بمثــل مــا ســبق بــه جبريــل إليــه علــى نبينــا وعليــه أفضــل الصــَلة

والسَلم .

ولعل هناك من يقول  :وأي عظمة تجدها امرأة سمعت خب ار فألقته كما سمعته ؟

ذلك قول من لم يستبطن اْلمر  ،ويتبـين دخيلتـه  ،فـإن فئـة قليلـة العـدد خطيـرة الغـرض ،
من هامات القوم  ،وأشداء فتيانهم  ،بيتوا أمرهم واحتجزوا خبرهم عـن بقيـتهم  ،والممـالئين

لهــم  ،وتعاهــدوا وتعاقــدوا أّل يــذيعوه حتــى يمضــوه  ،فئــة ذلــك شــأنها وتلــك غايتهــا لــيس
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بــالهين اليســير كشــف أمرهــا والوقــوف علــى ذوات نفوســها  ،واســتنقاذ رســول هللا  مــن

كيدها وشر غائلتها .

وتكــون -رقيقــة -مشــاركة فــي أعظــم حـوادث اإلســَلم خطـ ار  ،وأبقاهــا أثـ ار  ،وأدومهــا علــى
مر الدهور ذك ار  ،وأقومها ببناء اإلسَلم  ،وبنقلهـا خبـر قـريش يكـون البـدء الفعلـي للهجـرة

.

( .4الفداء والبطولة) أسماء بنت أبي بكر :

هي أسماء بنت أبي بكر الصديق بن أبـي قحافـة القرشـية التيميـة  ،وأمهـا قتيلـة بنـت عبـد

العزى بن أسد  ،وهي شقيقة عبد الرحمن بن أبي بكـر  ،وأم عبـد هللا ابـن الزبيـر  ،وأخـت

عائشــة أم المــؤمنين ْلبيهــاا  ،أســلمت بعــد ســبعة عشــر مســلما  ،وأصــبحت بطلــة ض ـربت
أروع اْلمثلة في البطولة والفداء .

تنقل ــت العظ ــائم م ــن ي ــد ط ــاهرة إل ــى ي ــد ط ــاهرة  ،فبع ــد أن دعم ــت العج ــوز -رقيق ــة بن ــت
صيفي -أثرها أقامت الفتاة الحدثـة "أسـماء بنـت أبـي بكـر" أثرهـا أيضـا  ،لقـد أعجـل النبـي

 وصــاحبه عــن ابتغــاء ال ـزاد  ،وشــغلهما الغــرض اْلســمى عــن الغــرض اْلدنــى  ،فســا ار

خفيفين إلى غار الذورة العليا في جبل ثور إخفاء ْلمرهما  ،وإعياء للذاهبين في أثرهما .

قامــت الفتــاة بحمــل أمانــة ُيشــفق علــى الرجــال مــن حملهــا  ،فكانــت تقطــع ثَلثــة أميــال إّل
قليَل  -وهي الصبية الناشئة -فـي جـوف الليـل  ،ووحشـة الطريـق  ،بـين أسـنة الصـخر ،
ومساحات الرمال  ،تمشى متخفيـة حـذرة مترقبـة حتـى تصـعد إلـى هامتـه  ،ثـم تنحـدر فـي

جوفه فتوافي رسول هللا  وصاحبة كل ليلة بالزاد والماء وبما عسى أن تكون قد سـمعته
 ،أو رأته  ،من حديث القوم وخبرهم.

قامت الصغيرة بدور فدائي وحملت أمانة اإلمـداد والتمويـل للرحلـة المباركـة  ،ونقـل أخبـار

الكفار  ،ولما أراد النبي  الرحيل من الغار متجها إلى يثـرب جهـزت الـزاد والمـاء  ،ولـم
تجد ما تربطهمـا بـه  ،فشـقت نطاقهـا وربطتهمـا بـه  ،وحـين فعلـت ذلـك قـال النبـي [ : 

أبدلك هللا بنطاقك هذا نطاقين في الجنة ] فقيل لها ذات النطاقين .

942
This file was downloaded from QuranicThought.com

تلــك هــي الصــبية التــي تركــت الولــدان والوّلئــد مــن لــداتهها وأترابهــا يغــدون إلــى مَلعــبهم
ويأوون إلى صدور أمهاتهم  ،وذهبت إلى حيث يعجز أشداء الرجال وأبطـالهم  ،فـأي قـوة

تلك التي أمدها هللا بها  ،وأي قلـب ذلـك الـذي أودعـه هللا بـين ضـلوعها  ،وأيـة عزمـة تلـك

التــي خفقــت فــي نفســها ؟ فلعمــري لــئن ســلمت الفتــاة "أســماء" مــن عث ـرات الطريــق ووعثــاء
الص ــحراء تح ــت ج ــنح اللي ــل البه ــيم  ،فل ــم تس ــلم م ــن أذى قـ ـريش وكفاره ــا  ،فجاءه ــا نف ــر
واقتحموا عليها وداعتها وهدوءها وأحاط بها رجال القوم وهي فريدة بينهم ّل يحمي ظهرهـا

رجــل  ،وســألوها فــي عصــبية  :أيــن أبــوك يــا بنــت أبــي بكــر ؟ فــردت فــي صــمود وشــمول

وثقــة وإبــاء ّ :ل أدري أيــن أبــي !! فرفــع النــذل أبــو جهــل -لعنــه هللا  -يــده ولطمهــا لطمــة
قاسية طار لها قطرهـا  ،ولـم يـوهن ذلـك شـيئا مـن عزيمتهـا وّل عبـث بمكنـون سـرها .وتعـد
هــذه الفتــاة الفدائيــة مــثَل لتلــك النفــوس التــي استخلصــها هللا لدينــه  ،واصــطنعها لدعوتــه ،
ونفث فيها من روحه  ،فكانت مستق ار لفضائل الكمال  ،ويحدثنا التـاريخ بإسـهاب لمواقفهـا

البطولية بعد ذلك في مجال الجهـاد والـدعوة  ،ولـيس أعظـم مـن قولتهـا ّلبنهـا عبـد هللا بـن

الزبير حـين خشـي مـن التمثيـل بجثتـه  :يـا بنـي إن الشـاه ّل يضـيرها سـلخها بعـد ذبحهـا ،

فــامض واســتعن بــاهلل  ،قالــت هــذا وهــي تحــذر مصــير ابنهــا  ،ولكنهــا تعلمــت أن تضــحي
منذ الصغر  ،وّل تبخل في سبيل هللا بالجهد بالمال والولد

 .5عاتكة بنت خالد الخزاعية " أم معبد "  ( :الوصف الفذ لرسول هللا : ) 

هــي عاتكــة بنــت خالــد بــن خليــف بــن منقــذ بــن ربيعــة بــن كعــب بــن عمــرو مــن خ ازعــة ،

وتعــرف "بــأم م ْعبــد الخزاعيــة" مــن ربــات الفصــاحة والبَلغــة وكانــت امـرأة بــرزة جلــدة تســقى
وتطعــم  ،فمــر الرســول  عليهــا فــي خيمتهــا  ،هــو وأبــو بكــر رضــي هللا عنــه  ،وم ـوّله
عــامر بــن فهي ـرة والــدليل عبــد هللا بــن أريقــط  ،وســألوها لحمــا وتم ـ ار ليشــتروه  ،فلــم يصــيبوا

عندها شيئا  ،وفي كسر الخيمة شاة فقال رسول هللا  [ : يا أم معبد هل بها من لـبن ]
؟ فقالت  :هي أجهـد مـن ذلـك  ،فقـال  [ :أتـأذنين لـي أن أحلبهـا ؟] قالـت  :نعـم إن أريـت

بهــا حلبــا  ،فمســح الرســول  بيــده ضــرعها وســمى هللا  ،ودعــا لهــا فــي شــاتها  ،فــدرت ،
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واجترت فدعا بإناء فحلب فيه حتى عـَله البهـاء ثـم سـقاها حتـى رويـت ثـم سـقى أصـحابه

حتى رووا وشرب آخرهم ثم حلب فيه ثانيا ثم غادره عندها وارتحلوا عنها .

وما لبثت " أم معبد " حتى جاء زوجها يسوق أعن از عجافا فلمـا رأى اللـين قـال فـي عجـب

 :من أين لك اللبن يا أم معبد والشـاه عـازب حيـال  ،وّل حلـوب فـي البيـت ؟ قالـت عاتكـة
ّ :ل وهللا إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت  .فقال  :صفيه لـي  ،فـ هللا

وخلـدت عاتكـة فـي التـاريخ بمـا قدمتـه مـن وصـف
إني ْلراه صاحب قريش الـذي تطلـب ُ ،
للمصطفى  فهو أدق وصف وصف به  ،فلم يصفه الواصـفون بمثـل مـا وصـفته بـه أم

معبد  .قالت في وصـفه  :أريـت رجـَل ظـاهر الوضـاءة حسـن الخلـق ملـيح الوجـه لـم تعبـه
صــعلة  ،قســيم  ،وســيم فــي عينيــه دعــج  ،وفــي أشــفاره وطــف  ،وفــي
ثجلــة ولــم تــزر بــه ُ
صورته صحل  ،أكحل أزج أقـرن فـي عنقـه سـطع  ،وفـي لحيتـه كثاثـة  ،إذا صـمت فعليـه

الوق ــار  ،وإذا تكل ــم س ــما وع ــَله البه ــاء  ،حل ــو المنط ــق  ،فص ــل ّل ن ــزر وّل ه ــذر  ،ك ــأن

منطقه خزرات نظم ينحدرن  ،أبهى الناس  ،وأجمله من بعيد  ،وأحسنه من قريب  ،ربعة

ّل تشنأه عين من طول  ،وّل تقتحمه عين من قصر  ،غصن بين غصنين  ،فهو أنضـر

الثَلثــة منظ ـ ار  ،وأحســنهم قــدا  ،وإن أمــر تبــادروا ْلم ـره  ،محفــود محشــود ّ ،ل عــابس وّل

مفنـ ــد  .فقـ ــال  - :أي بعلهـ ــا  -هـ ــذا وهللا صـ ــاحب ق ـ ـريش الـ ــذي تطلـ ــب  ،ولـ ــو صـ ــادفته
ّللتمست أن أصحبه  ،وْلجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيَل .

وأي محدث يريـد أن يصـف النبـي ّ ل يسـعه إّل أن يعـود إلـى وصـف أم معبـد البليـغ ،

وقد كان لها دور أيضا في الهجرة  ،فخيمتها معروفـة علـى الطريـق مـن مكـة إلـى المدينـة

 ،وبع ــد رحي ــل النب ــي  م ــن الغ ــار انقطع ــت أخب ــاره ع ــن أص ــحابه ف ــي مك ــة فل ــم يعلمـ ـوا

الوجهة التي قصدها النبـي صـلى هللا علهيـه وسـلم وبعـد مـا حـل فـي خيمـة أم معبـد عـرف
كل من بمكة ذلك  ،وعن هذا تحكى الفدائية "أسـماء" فتقـول  :مكثنـا ثـَلث ليـال مـا نـدري

أين وجه رسول هللا  حتى أصبح صوت بمكة عال بين السماء واْلرض يتغنـى بأبيـات
من شعر غناء العرب  ،وإن الناس ليتبعونه  ،يسمعون الصوت وّل يرون صاحبه  ،حتى

خرج من أعلى مكة وهو يقول :
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جزى هللا رب الناس خبر جزائه رفيقين حَل خيمتى أم معبد
هما نزّل بالبر وارتحَل به فأفلح من أمسى رفيق محمد

فيا ُلقصي ما زوى هللا عنكم به من فعال ّل تجازى وسؤدد
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد
دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح  ،ضبرة الشاة مزبد

فغادرها رهنا لديها لحالب ُيدر لها في مصدر ثم مورد
قالت أسماء  :فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول هللا  ، وأن وجهه إلى المدينة ،
وأخذ المهاجرون على خيمتي أم معبد حتى لحقوا بالنبي . 

وهكــذا كانــت خيمتــا أم معبــد حلقــة الوصــل لتصــل مــا انقطــع مــن أخبــار النبــي  عــن
المســلمين فــي مكــة  ،وفــي الخيمــة كانــت ال ارحــة للمهــاجرين  ،ثــم الترحــال للحــاق بــالنبي
صلى هللا عليه وسلم

نفحات من هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم
التأريخ الهجري:

رفــع صــك إلــى أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه محلــه فــي شــعبان فقــال

عمــر :أي شــعبان؟ الــذي هــو آت أو الــذي نحــن فيــه؟ ثــم قــال ْلصــحاب رســول هللا 

ضعوا للناس شيئا يعرفونه وقد أجمعت كلمة الصحابة علـى اسـتبعاد تـاريخ الـروم والفـرس

ليكــون للمســلمين تــاريخهم المســتقل الــذي ابتــدأ حقيقــة برســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم،

ولما كانت الهجرة النبوية هي الحد الفاصل بين المرحلة المكية والمدنية للدعوة اإلسَلمية

فقــد اتفقــت اآلراء علــى أن يكتب ـوا التــاريخ مــن مقــدم رســول هللا  إلــى المدينــة وعلــى أن

يكون البدء من شهر هللا المحرم فهو مصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام.

آفاق جديدة:

فتحت هجرة النبي  إلى المدينـة آفاقـا جديـدة للـدعوة اإلسـَلمية التـي تعتمـد مبـدأ الكلمـة
الواعية المستندة إلى توحيد هللا عز وجل ،ولقد دخلت المدينة (يثرب سابقا) مرحلـة جديـدة

بعــد بيعــة العقبــة الثانيــة حيــث بــدأ فيهــا التــاريخ ،وبــدأ فيهــا التحــول والتطــور نحــو حيــاة
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أفضــل ،إذ تحولــت ن ازعــات اْلوس والخــزرج إلــى ألفــة ومحبــة ،وتبــدلت ف ـرقتهم إلــى ع ـزة
وتوحد ،وانهارت وثنيتهم أمام نور توحيد هللا وبدأ دور يهود يثرب يأفل ويغيب حيث كـانوا

يس ــيطرون عل ــى اقتص ــاد يث ــرب ويس ــعون جاه ــدين إل ــى تش ــتيت القبائ ــل العربي ــة وتمزي ــق
وحدتها وإشـعال نـار الفـتن والخصـومات بـين أهلهـا ،ولمـا دخلـت طَلئـع الـدعوة اإلسـَلمية

تكشفت مؤامرات يهود وبدأ دورهـم باّلنهيـار وقـام سـفير رسـول هللا  مصـعب بـن عميـر

بنشــاط دعــوي كبيــر حيــث دخــل علــى يديــه إلــى اإلســَلم عــدد كبيــر مــن زعمــاء بنــي عبــد
اْلش ــهل والقبائ ــل العربي ــة اْلخ ــرى بحي ــث ل ــم يب ــق بي ــت ف ــي المدين ــة إّل ودخ ــل إلي ــه ن ــور

اإلسَلم.

الدعوة بالتربية والقدوة:

هــاجر إلــى المدينــة المنــورة ( )79مســلما مــن المســلمين اْلوائــل الــذين دخل ـوا مدرســة دار

اْلرق ــم ب ــن أب ــي اْلرق ــم بمك ــة المكرم ــة حي ــث ك ــان محم ــدا  يعلمه ــم الكت ــاب والحكم ــة
ويزكيهم ،وكان كتابهم القرآن الكريم يتعلمون أحكامه وعلومه وأخَلقه وآدابه حتى تخرجـوا

م ــن ه ــذه المدرس ــة وق ــد تطه ــرت عقي ــدتهم م ــن الش ــرك والوثني ــة ،وتنظف ــت نفوس ــهم م ــن

اْلمـ ـراض اْلخَلقي ــة ،وخل ــت قل ــوبهم مم ــا س ــوى هللا ،وأخ ــذوا م ــن رس ــول هللا  ال ــدروس

التربويــة عــن طريــق القــدوة الطيبــة ،واْلســوة العمليــة الحســنة ،وبموجــب عقــد التــآخي بــين
المهــاجرين واْلنصــار فقــد دخــل المهــاحرون ( )79بيتــا مــن بيــوت اْلنصــار فنقل ـوا إلــيهم

العقيدة الحقة واْلخَلق الفاضلة والسلوك المسـتقيم عـن طريـق القـدوة الحسـنة ،وهـذا بـدوره

حــول هــذا المجتمــع إلــى مجتمــع فاضــل يعــرف فيــه كــل فــرد حقوقــه وواجباتــه تحــت ظــَلل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وكم نحن بحاجة إلى اتباع أسلوب الدعوة العملية بالقدوة

واْلسوة الحسنة ليعشق اآلخرون اإلسَلم من خَلل التزامنا العملي به ولقد ضرب التجـار

المسلمون أروع المثل في البَلد التـي سـافروا إليهـا فـرأى أهلهـا معـامَلت صـادقة ،وأخَلقـا

فاضلة مما دعاهم إلى الدخول فـي ديـن التجـار المسـلمين هكـذا فتحـت أندونيسـيا وماليزيـا

وجــزر اْلرخبيــل فــي جنــوب شــرق آســيا .إن فــي ذلــك لــذكرى لمــن كــان لــه قلــب أو ألقــى

السمع وهو شهيد.
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المعية اإللهية:

وصــل المشــركون إلــى غــار ثــور حيــث انقطعــت آثــار أقــدام النبــي  وصــاحبه الصــديق
وخشــي أبــو بكــر رضــي هللا عنــه علــى رســول هللا  وقــال :لــو نظــر أحــدهم إلــى موضــع

قدمه لرآنا فأجابه النبي  مـا ظنـك بـاثنين هللا ثالثهمـا ّل تحـزن إن هللا معنـا ،ولقـد سـطر

الق ـرآن هــذه الحادثــة فقــال "فقــد نص ـره هللا إذ أخرجــه الــذين كفــروا ثــاني اثنــين إذ همــا ف ـي

الغ ــار إذ يق ــول لص ــاحبه ّل تح ــزن إن هللا معن ــا ف ــأنزل هللا س ــكينته علي ــه وأي ــده بجن ــود ل ــم

تروها" وّل بـأس مـن إلقـاء الضـوء علـى التسـا ل التـالي :هـل المعيـة اإللهيـة كانـت خاصـة

برســول هللا  وصــاحبه الصــديق فــي الغــار؟ ولــدى الرجــوع إلــى الحقــائق القرآنيــة نجــد مــا

يلي:

 -1طلب هللا من موسى وهـارون القيـام بواجـب الـدعوة والـبَلغ إلـى فرعـون بقولـه :اذهـب
إلى فرعون إنه طغى فاعتذر إلى هللا بالخوف من استكبار فرعون وطغيانه "قاّل ربنا إننـا

نخاف أن يفرط علينـا أو أن يطغـى" فطمأنهمـا هللا بالمعيـة اإللهيـة الناصـرة "قـال ّل تخافـا

إنني معكما أسمع وأرى"

 -2وظلت هذه المعية اإللهية مع نبيه موسى عليه السَلم لما فـر مـن فرعـون وجنـده مـع
المؤمنين خشي من معه بأن يظفر بهم فرعون "فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسـى

إنا لمدركون" فطمأنهم موسى بالمعية اإللهية "قال كَل إن معي ربي سيهدين".

 -3وقد طلب هللا مـن بنـي إسـرائيل القيـام بعـدة أمـور ّلسـتحقاق المعيـة اإللهيـة "وقـال هللا
إنــي معكــم لــئن أقمــتم الصــَلة وآتيــتم الزكــاة وآمنــتم برســلي وعزرتمــوهم وأقرضــتم هللا قرضــا

حسنا" وبإمكان كل مسلم أن يستحق شرف المعية اإللهية إذا قام بمتطلباتها ،وهي:

أ -التقــوى" :إن هللا مــع الــذين اتق ـوا والــذين هــم محســنون" والتقــوى هــي امتثــال أوامــر هللا
واجتناب نواهيه.

ب -الصبر" :إن هللا مع الصابرين".
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ج ـ ـ  -اإلحس ــان" :وإن هللا لم ــع المحس ــنين" ويش ــمل اإلحس ــان تق ــديم الخي ــر إل ــى الخل ــق،
ومجاهدة النفس في العبادة حتـى يصـل اإلنسـان إلـى مقـام "أن تعبـد هللا كأنـك تـراه فـإن لـم

تكن تراه فإنه يراك".

هجرة الصديق مع رسول هللا  إلى المدينة

اشتدت قريش في أذى المسلمين ،والنيل منهم فمنهم من هاجر الى الحبشة مرة أو مـرتين

ف ار ار بدينه...ثم كانت الهجـرة الـى المدينـة ومـن المعلـوم أن أبـا بكـر اسـتأذن النبـي  فـي
الهجرة فقال لـهّ( :ل تعجـل لعـل هللا يجعـل لـك صـاحبا)( )1فكـان أبـوبكر يطمـع أن يكـون
في صحبة النبي  وهذه السيدة عائشة رضي هللا عنها تحدثنا عـن هجـرة رسـول هللا 

وأبيها  -رضـي هللا عنـه  -حيـث قالـت( :كـان ّليخطـئ رسـول هللا  أن يـأتي بيـت أبـي
بكر أحد طرفي النهـار ،إمـا بكـرة ،وإمـا عشـية ،حتـى إذا كـان اليـوم الـذي أذن فيـه لرسـول

هللا  فـ ــي الهج ـ ـرة ،والخـ ــروج مـ ــن مكـ ــة مـ ــن بـ ــين ظهـ ــري قومـ ــه ،أتانـ ــا رسـ ــول هللا 

بالهــاجرة( ،)2فــي ســاعة كــان ّليــأتي فيهــا قالــت :فلمــا رآه أبــوبكر ،قــال :ماجــاء رســول هللا
 هــذه الســاعة إّل ْلمــر حــدث .قالــت :فلمــا دخــل ،تــأخر لــه أبــوبكر عــن س ـريره فجلــس
رسول هللا  ، وليس عند أبي بكر إّل أنا وأختي أسـماء بنـت أبـي بكـر ،فقـال رسـول هللا

 أخرج عني من عندك .فقال :يارسـول هللا ،إنمـا همـا إبنتـاي ،ومـاذاك فـداك أبـي وأمـي!

فقــال :إنــه قــد أذن بــي فــي الخــروج والهج ـرة .قالــت :فقــال أبــوبكر :الصــحبة يارســول هللا؟

قال :الصحبة .قالت :ف هللا ماشعرت قط قبل ذلك اليوم أحد يبكي مـن الفـرح ،حتـى أريـت
أب ــا بك ــر يبك ــي يومئ ــذ ،ث ــم ق ــال :ي ــانبي هللا ،إن ه ــاتين راحلت ــان ق ــد كن ــت أع ــددتهما له ــذا
فاستأج ار عبدهللا بن أرقط رجَل من بني الديل بن بكر ،وكانت أمه امرأة من بني سهم بن

عمــرو ،وكــان مشــركا -يــدلهما علــى الطريــق ،فــدفعا إليــه راحلتيهمــا فكانتــا عنــده يرعاهمــا

لميعادهما(.)3

وجاء في رواية البخاري عن عائشة في حديث طويل تفاصيل مهمة وفـي ذلـك الحـديث :
(......قالــت عائشــة :فبينمــا نحــن يومــا جلوســا فــي بيــت أبــي بكــر فــي نحــر الظهي ـرة قــال

قائل ْلبي بكر هذا رسـول هللا  متقنعـا( ،)4فـي سـاعة لـم يكـن يأتينـا فيهـا ،فقـال رسـول
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هللا ْ لبي بكر :أخرج من عندك ،فقال أبوبكر :إنما هـم أهلـك .فقـال :فـإني قـد أذن لـي
فـي الخــروج فقــال أبــوبكر :الصــحبة بــأبي أنـت يارســول هللا قــال رســول هللا  : نعــم ،قــال

ابوبكر :فخذ بأبي أنت يارسول هللا إحد راحلتي هاتين ،قال رسول هللا  : بالثمن ،قالت

عائشــة :فجهزناهمــا أحســن الجهــاز ،ووضــعنا لهــم ســفرة فــي ج ـراب ،فقطمــت أســماء بنــت
أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت بـه علـى فـم الجـراب ،فبـذلك سـميت ذات النطـاقين ،ثـم

لحق رسول هللا  وأبوبكر بغـار فـي جبـل ثـور ،فكمنـا( )5فيـه ثـَلث ليـال يبيـت عنـدهما

عبــدهللا بــن أبــي بكــر وهــو غــَلم شــاب ثقــف( ،)6لقــن( ،)7فيـدلج( )8مــن عنــدهما بســحر،
فيصــبح مــع ق ـريش بمكــة كبائــت ،فــَل يســمع أم ـ ار يكتــادان( )9بــه إّل وعــاه حتــى يأتيهمــا
بخبر ذلك حين يختلط الظَلم ،ويرعى عليهما حيث تذهب ساعة من العشـاء فيبيتـان فـي

رســل -وهــو لــبن منحهمــا ورضــيفهما( )10ينعــق( )11بهــا عــامر بــن فهي ـرة بغلــس()12

يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثَلث ،واستأجر رسـول هللا  وأبـوبكر رجـَل مـن

بنــي الــديل وهــو مــن بنــي عبــد ابــن عــدي -هاديــا خريتــا -والخريــت المــاهر -قــد غمــس

حلفا( )13في آل العاص بن وائل السهمي ،وهو على دين كفار قريش ،فأمناه فدفعا إليـه
راحلتيهما ،وواعده غار ثور بعد ثَلث ليال براحلتيهما صبح ثَلث ،وانطلـق معهمـا عـامر

بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل(.)14
__________

( )1تاريخ الدعوة الى اّلسَلم ،ص.107

( )2الهاجرة :نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر أو العصر.
( )3السيرة النبوية ّلبن كثير (.)234-233/2
( )4متقنعا :مغطيا رأسه.

( )5كمنا فيه :أي استت ار واستخفيا ومنه الكمن في الحرب.

( )6ثقف :ذو فطن وذكاء والمراد ثابت المعرفة بما يحتاج إليه( .النهاية .)216/1
( )7لقن :فهم حسن التلقي لما يسمعه( ،النهاية.)266/4 ،

( )8يدلج :أدلج إذا سار أول الليل وأدلج بالتشديد إذا سار آخره.
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( )9يكتادان :أي يطلب لهما فيه المكروه وهو من الكيد.

( )10الرضيف :اللبن المرضوف وهو الذي طرح فيه الحجارة المحماة.

( )11ينعق :نعق بغنمه ،أي صاح بها وزجرها( .القاموس المحيط.)265/3 ،

( )12الغلس :ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح( .النهاية.)377/3 ،
( )13غمس حلفا :أي أخذ بنصيب من عقدهم وحلفهم يأمن به.

( )14البخاري ،كتاب مناقب اْلنصار ،باب هجرة النبي رقم .395

لم يعلم بخروج رسول هللا  أحد حـين خـرج إّل علـي بـن أبـي طالـب ،وأبـوبكر الصـديق،

وآل أب ــي بك ــر ،وج ــاء وق ــت الميع ــاد ب ــين رس ــول هللا  اب ــي بك ــر  -رض ــي هللا عن ــه ،-

فخرجــا مــن خوخــة(ْ ،)1لبــي بكــر فــي ظهــر بيتــه ،وذلــك لإلمعــان فــي اّلســتخفاء حتــى
ّلتتبعهما قريش ،وتمنعهما من تلك الرحلة المباركة ،وقـد اتعـدا مـع الليـل علـى أن يلقاهمـا

عبدهللا بـن أريقـط فـي غـار ثـور بعـد ثـَلث ليـال( ،)2وقـد دعـا النبـي  عنـد خروجـه مـن

مكة الى المدينة( ،)3ووقف عند خروجه بـالحزورة فـي سـوق مكـة وقـال( :وهللا إنـك لخيـر

أرض هللا وأحب أرض هللا الى هللا ،ولوّل أني أخرجت منك ماخرجت)(.)4

ثــم أنطلــق رســول هللا وأبــوبكر والمشــركون يحــاولون أن يقتف ـوا آثــارهم حتــى بلغ ـوا الجبــل -

جبل ثور -اختلط عليهم ،فصعدوا الجبل فمـروا بالغـار ،فـرآوا علـى بابـه نسـيج العنكبـوت،
فقالوا :لو دخل هاهنا أحد لم يكن نسج العنكبـوت علـى بابـه( ،)5وهـذه مـن جنـود هللا عـز

وجل{ :وما ي ْعل ُم ُجُنود رِبك ِإّل ُهو} (سورة المدثر ،اآلية.)31:
وبالرغم من كل اْلسباب التي اتخذها رسول هللا  فإنه لم يرتكن إليها مطلقا ،وإنما كان

كامل الثقة في هللا ،عظيم الرجاء في نصره وتأييده ،دائـم الـدعاء بالصـيغة التـي علمـه هللا
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
اجع ْـل ِلـي
إياها( ،)6قال تعالى{ :وُق ْل رب أ ْدخْلني ُم ْدخل ص ْدق وأ ْخ ِر ْجنـي ُم ْخـرج ص ْـدق و ْ
ِمن لد ْنك سْلطانا ن ِ
صيرا} (سورة اّلسراء ،اآلية.)80:
ْ ُ ُ
وفي هذه اآلية الكريمة دعاء ُيعلمه هللا عز وجـل لنبيـه  ليـدعوه بـه ،ولتـتعلم أمتـه كيـف
تــدعو هللا وكيــف تتجــه إليــه؟ دعــاء بصــدق المــدخل وصــدق المخــرج ،كنايــة عــن صــدق
الرحلــة كلهــا ،بــدئها وختامهــا ،أولهــا وآخرهــا ومــابين اْلول واآلخــر ،وللصــدق هنــا قيمتــه
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بمناسبة ماحاوله المشركون من فتنته عما أنزله هللا عليه ليفتـرى علـى هللا غيـره ،وللصـدق
اجع ْل ِلي ِم ْن ل ُد ْنك ُسْلطانا
كذلك ظَلله :ظَلل الثبات ،واّلطمئنان والنظافة اّلخَلص {و ْ
صيرا} قوة وهيبة اسـتعلى بهمـا علـى سـلطان اْلرض وقـوة المشـركين ،وكلمـة ِ
نِ
{م ْـن ل ُـد ْنك}
تصور القرب واّلتصال باهلل واّلستمداد من عونه مباشرة واللجوء الى حماه.

وصاحب الدعوة ّليمكـن أن يسـتمد السـلطان إّل مـن هللا ،وّل يمكـن أن يهـاب إّل بسـلطان
هللاّ ،ليمكن أن يستظل بحاكم أو ذى جاه فينصره ويمتعه مالم يكن أتجاهه قبل ذلك الـى

هللا والــدعوة قــد تغــزو قلــوب ذوي الســلطان والجــاه ،فيصــبحون لهــا جنــدا وخــدما فيفلحــون،

ولكنها هي ّلتفلح إن كانت من جند السلطان وخدمه ،فهـي مـن أمـر هللا ،وهـي أعلـى مـن

ذوي السلطان والجاه(.)7

وعن ــدما أح ــاط المش ــركون بالغ ــار ،أص ــبح م ــنهم رأي الع ــين طم ــأن الرس ــول  الص ــديق
بمعية هللا لهما :فعن ابي بكر الصديق  -رضي هللا عنه  -قـال :قلـت للنبـي  وأنـا فـي

الغ ــار :ل ــو أن أح ــدهم نظ ــر تح ــت قدمي ــه ْلبصـ ـرنا .فق ــال :ماظن ــك ياأب ــابكر ب ــاثنين هللا

ثالثهما()8؟

ِ
ص ُـروهُ فق ْـد نصـرهُ ّللاُ ِإ ْذ أ ْخرج ُـه ال ِـذين
وسجل الحق عز وجل ذلك فـي قولـه تعـالى{ :إّل ت ْن ُ
ـار ِإ ْذ يُق ـ ِ ِ ِ ِ
كف ــروا ث ـ ِ
ِ
ـاني ا ْثن ـ ْـي ِن ِإ ْذ ُهم ــا ِف ــي اْلغ ـ ِ
ُ
ـول لص ــاحبه ّل ت ْح ــزْن إن ّللا معن ــا ف ــأ ْنزل ّللاُ
ُ
س ِكينت ُه عل ْي ِه وأيدهُ ِب ُجُنود ل ْـم ترْوهـا وجعـل كِلمـة ال ِـذين كف ُـروا الس ْـفلى وكِلمـ ُة ّللاِ ِهـي اْل ُعْليـا
وّللاُ ع ِزيز ح ِكيم} (سورة التوبة ،اآلية.)40:
__________

( )1الهجرة في القرآن الكريم ،ص.334

( )2خاتم النبيين ْلبي زهرة ()659/1؛ السيرة النبوية ّلبن كثير (.)234/2
( )3السيرة النبوية ّلبن كثير (.)234-230/2

( )4الترمذي ،كتاب المناقب ،باب فضل مكة (.)722/5
( )5مسند اّلمام أحمد (.)348/1

( )6الهجرة النبوية المباركة ،ص.72
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( )7في ظَلل القرآن (.)2247/4

( )8البخــاري ،كتــاب فضــائل الصــحابة ،بــاب مناقــب المهــاجرين رقــم 3653؛ مســلم رقــم

.5381

وبعد ثَلث ليال من دخـول النبـي  فـي الغـار خـرج رسـول هللا  وصـاحبه مـن الغـار،

وقد هدأ الطلب ،ويئس المشركون من الوصول الى رسول هللا ،وقد قلنـا أن رسـول هللا 
ِ
وأبا بكر قد استأج ار رجَل من بني الـديل يسـمى عبـدهللا بـن أريقـط وكـان مشـركا وقـد أمنـاهُ
فــدفعا إليــه راحلتيهمــا وواعــداه غــار ثــور بعــد ثــَلث ليــال براحلتيهمــا وقــد جاءهــا فعــَل فــي
الموعد المحدد وسلك بهمـا طريقـا غيـر معهـودة ليخفـي أمرهمـا عمـن يلحـق بهـم مـن كفـار

قريش( ،)1وفي أثناء الطريق الى المدينة مر النبي  بأم معبد( ،)2في قديد( ،)3حيـث
مس ــاكن خ ازع ــة ،وه ــي أخ ــت حب ــيش ب ــن خال ــد الخ ازع ــي ال ــذي روى قص ــتها ،وه ــي قص ــة
تناقلها الرواة وأصـحاب السـير ،وقـال عنهـا ابـن كثـر( :وقصـتها مشـهورة مرويـة مـن طـرق

يشد بعضها بعضا)(.)4

وقــد أعلنــت ق ـريش فــي ن ـوادي مكــة بأنــه مــن يــأتي بــالنبي  حيــا أو ميتــا فلــه مائــة ناقــة

وانتشر هـذا الخبـر عنـد قبائـل العـرب الـذين فـي ضـواحي مكـة وطمـع سـراقة بـن مالـك بـن

جعشــم فــي نيــل الكســب الــذي أعدتــه ق ـريش لمــن يــأتي برســول هللا  فأجهــد نفســه لينــال
ذلك ،ولكن هللا بقدرته التي ّليغلبها غالب ،جعله يرجع مدافعا عـن رسـول هللا  بعـد أن

كان جاهدا عليه(.)5

ولما سـمع المسـلمون بالمدينـة بمخـرج رسـول هللا  مـن مكـة ،كـانوا يفـدون كـل غـداة الـى
الحرة ،فينتظـرون حتـى يـردهم حـر الظهيـرة ،فـانقلبوا يومـا بعـد ماأطـالوا انتظـارهم فلمـا أووا

الى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم( )6من آطامهم ْلمـر ينظـر إليـه فبصـر رسـول

هللا  ، وأص ــحابه مبيض ــين( ،)7ي ــزول به ــم السـ ـراب( ،)8فل ــم يمل ــك اليه ــودي أن ق ــال
ب ــأعلى ص ــوته ،يامعش ــر الع ــرب ه ــذا ج ــدكم( ،)9ال ــذي تنتظ ــرون ،فث ــار المس ــلمون ال ــى

الســَلح فتلقـوا رســول هللا  بظهــر الحـرة فعــدل بهــم ذات اليمــين حتــى نــزل بهــم فــي بنــي
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عــوف ،وذلــك يــوم الخمــيس اْلثنــين( )10مــن شــهر ربيــع اْلول( ،)11فقــام أبــابكر حتــى
ظلل عليه بردائه ،فعرف الناس رسول هللا  عند ذلك(.)12

كان يوم وصول الرسـول  وأبـي بكـر الـى المدينـة يـوم فـرح وابتهـاج لـم تـر المدينـة يومـا

مثله ،ولبس الناس أحسن مَلبسهم كأنهم في يوم عيد ،ولقد كان حقا يوم عيدْ ،لنه اليوم

الذي انتقل فيه اّلسـَلم مـن ذلـك الحيـز الضـيق فـي مكـة الـى رحابـة اّلنطـَلق واّلنتشـار

به ــذه البقع ــة المبارك ــة المدين ــة ،ومنه ــا ال ــى س ــائر بق ــائع اْلرض لق ــد أح ــس أه ــل المدين ــة
بالفضل الذي حبـاهم هللا بـه ،وبالشـرف الـذي اختصـهم هللا بـه ،فقـد صـارت بلـدتهم موطنـا

إلي ـواء رســول هللا وصــحابته المهــاجرين ثــم لنص ـرة اّلســَلم كمــا أصــبحت موطنــا للنظــام

اّلسَلمي العام التفصيلي بكل مقوماته ولـذلك خـرج أهـل المدينـة يهللـون فـي فـرح وابتهـاج

ويقولــون يارســول هللا يامحمــد يارســول هللا( ،)13وبعــد هــذا اّلســتقبال الجمــاهيري العظــيم

الــذي لــم يــرد مثلــه فــي تــاريخ اّلنســانية ســار رســول هللا  حتــى نــزل فــي دار أبــي أيــوب

اّلنص ــاري  -رض ــي هللا عن ــه  ،)14(-ون ــزل الص ــديق عل ــى خارج ــة ب ــن زي ــد الخزرج ــي
اْلنصاري.

__________

( )1المستفاد من قصص القرآن ،زيدان (.)101/2
( )2هي عاتكة بنت كعب الخزاعية.

( )3وادي قديد يبعد عن الطريق المعبد حوالي ثمانية كيلومترات.
( )4البداية والنهاية (.)188/3

( )5السيرة النبوية ،عرض لوقائع وتحليل ْلحداثها للصَلبي ،ج ،1ص.)543
( )6أطم :كالحصن.

( )7مبيضين :عليهم ثياب بيض.

( )8السراب :أي يزول بهم السراب عن النظر بسبب عروضهم له.
( )9جدكم :حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه.

( )10قال الحافظ بن حجر :هذا هو المعتمد وشذ من قال الجمعة( .الفتح.)544/4 ،
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( )11الهجرة في القرآن الكريم ،ص.351
( )12نفس المصدر ،ص.352

( )13المصدر السابق ،ص.353

( )14الهجرة في القرآن الكريم ،ص.354

وب ــدأت رحل ــة المتاعـ ـب والمص ــاعب والتح ــديات ،فتغل ــب عليه ــا رس ــول هللا  للوص ــول
للمستقبل الباهر لألمة والدولة اّلسَلمية التي استطاعت أن تصنع حضارة إنسـانية رائعـة

على أسس من اإليمان والتقوى واإلحسـان والعـدل بعـد أن تغلبـت علـى اقـوى دولتـين كانتـا

تحكمان في العـالم ،وهمـا الفـرس والـروم( ،)1وكـان الصـديق  -رضـي هللا عنـه  -السـاعد
اْليمن لرسول هللا  منذ بزوغ الـدعوة حتـى وفاتـه  ، وكـان ابـوبكر  -رضـي هللا عنـه

 ينهــل بصــمت وعمــق مــن ينــابيع النبــوة :حكمــة وإيمانــا ،يقينــا وعزيمــة ،تقــوى وإخَلصــا،ِ
وصديقية ،ذك ار ويقظـةُ ،حبـا وصـفاء ،عزيمـة وتصـميما،
فإذا هذه الصحبة تثمر :صَلحا
إخَلصا وفهما ،فوقف مواقفه المشـهودة بعـد وفـاة رسـول هللا  ، فـي سـقيفة بنـي سـاعدة
ماهــدم،
وغيرهــا مــن المواقــف وبعــث جــيش أســامة وحــروب الــردة ،فأصــلح مافســد ،وبنــى ُ

وجمــع مــاتفرق ،وقــوم مــاانحرف( ،)2إن حداثــة هجـرة الصــديق مــع رســول هللا فيهــا دروس
وعبر وفوائد منها:

ِ
ص ُروهُ فق ْد نصرهُ ّللاُ ِإ ْذ أ ْخرج ُه ال ِذين كف ُروا ث ِاني ا ْثن ْـي ِن ِإ ْذ ُهمـا ِفـي
أوّل :قال تعالى{ :إّل ت ْن ُ
اْلغ ِار ِإ ْذ يُقول ِلص ِ
احِب ِه ّل ت ْحزْن ِإن ّللا معنا فأ ْنزل ّللاُ س ِكينت ُه عل ْي ِه وأيدهُ ِب ُجُنود ل ْـم ترْوهـا
ُ
وجعــل كِلمــة الـ ِـذين كفـ ُـروا السـْـفلى وكِلم ـ ُة ّللاِ ِهــي اْل ُعْليــا وّللاُ ع ِزيــز ح ِكــيم} (ســورة التوبــة،
اآلية.)40

ففي هذه اآلية الكريمة دّللة على أفضلية الصديق من سبعة أوجه ففي اآلية الكريمة من

فضائل أبي بكر  -رضي هللا عنه :-
 -1أن الكفار أخرجوه:

الكفار أخرجوا الرسول (ثاني أثنين) فلزم أن يكونوا أخرجوهما ،وهذا هو الواقع.
 -2أنه صاحبه الوحيد:
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الــذي كــان معــه حــين نصـره هللا إذ أخرجــه الــذين كفــروا هــو أبــوبكر ،وكــان ثــاني أثنــين هللا
ثالثهما .قوله {ث ِاني ا ْثن ْي ِن} ففـي المواضـع التـي ّليكـون مـع النبـي  مـن أكـابر الصـحابة
إّل و احد يكون هو ذلك الواحد مثل سفره في الهجرة ومقامه يوم بدر في العريش لم يكن
معه فيه إّل أبوبكر ،ومثل خروجه الى قبائل العرب يدعوهم الى اّلسَلم كـان يكـون معـه

مــن أكــابر الصــحابة أبــوبكر ،وهــذا اختصــاص فــي الصــحبة لــم يكــن لغي ـره باتفــاق أهــل

المعرفة بأحوال النبي . 

 -3أنه صاحبه في الغار:

الفضيلة في الغار ظاهرة بـنص القـرآن وقـد أخرجـا فـي الصـحيحين مـن حـديث أنـس ،عـن

أبــي بكــر الصــديق  -رضــي هللا عنــه  ،-قــال :نظــرت الــى أقــدام المشــركين علــى ر ســنا
ونح ــن ف ــي الغ ــار ،فقل ــت :يارس ــول هللا ل ــو أن أح ــدهم نظ ــر ال ــى قدمي ــه ْلبصـ ـرنا .فق ــال:
ياأبابكر ماظنك بـاثنين هللا ثالثهمـا( .)3وهـذا الحـديث مـع كونـه ممـا اتفـق أهـل العلـم علـى

صحته وتلقيه بالقبول فلم يختلف في ذلك اثنان منهم فهو مما دل القرآن على معناه(.)4

 -4أنه صاحبه المطلق:
قولهِ{ :إ ْذ يُقـول ِلص ِ
ـاحِب ِه} ّليخـتص بمصـحابته فـي الغـار ،بـل هـو صـاحبه المطلـق الـذي
ُ
عمل في الصحبة كما لم يشركه فيه غيره -فصار مختصـا باْلكمليـة مـن الصـحبة ،وهـذا
ممــا ّلنـ ـزاع في ــه بــين أهــل العل ــم بــاحوال النب ــي  ولهــذا قــال مــن قــال مــن العلم ــاء :إن

فضائل الصديق خصائص لم يشركه فيها غيره(.)5

 -5أنه المشفق عليه:

قولـه {ّل ت ْحــزْن} يــدل علــى أن صــاحبه كــان مشــفقا عليــه محبــا لــه ناصـ ار لــه حيــث حــزن،
وإنمـا بحـزن اإلنسـان حــال الخـوف علـى مــن يحبـه ،وكـان حزنـه علــى النبـي  لـئَل يقتــل
ويذهب اّلسَلم ،ولهذا لما كان معه في سفر الهجرة كان يمشي امامـه تـارة ،ووراءه تـارة،

فس ــأله النب ــي  ع ــن ذل ــك ،فق ــال :أذك ــر الرص ــد ف ــأكون أمام ــك ،وأذك ــر الطل ــب ف ــأكون

وراءك( ،)6وفـي روايــة أحمــد فــي كتــاب فضـائل الصــحابة... :فجعــل أبــوبكر يمشــي خلفــه
ويمشــي أمامــه فقــال لــه النبــي  مالــك؟ قــال :يارســول هللا أخــاف أن تــؤتى مــن أمامــك
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فأتقــدم ،قــال :فلمــا انتهينــا الــى الغــار قــال أبــوبكر :يارســول هللا كمــا أنــت حتــى أيمــه...فلما
رأى أبــوبكر حج ـ ار فــي الغــار فألقمهــا قدمــه ،وقــال يارســول هللا إن كانــت لســعة أو لدغــة

كانت بي( .)7فلم يكن يرضـى بمسـاواة النبـي؛ بـل كـان ّليرضـى بـأن يقتـل رسـول هللا 

وهــو يعــيش؛ بــل كــان يختــار أن يفديــه بنفســه وأهلــه ومالــه .وهــذا واجــب علــى كــل مــؤمن،
والصديق أقوم المؤمنين بذلك(.)8

 -6المشارك له في معية اّلختصاص:
__________

( )1انظر :الهجرة في القرآن الكريم ،أم محزون ،ص.355
( )2في التاريخ اّلسَلمي ،شوقي ابوخليل ،ص.226

( )3البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،رقم 3653؛ مسلم رقم .1854
( )4منهاج السنة (.)240،241/4
( )5منهاج السنة (.)252،245/4

( )6ابوبكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم بالخَلفة ،ص.43
( )7منهاج السنة (.)262،263/4
( )8نفس المصدر (.)263/4

قولهِ{ :إن ّللا معنا} صـريح فـي مشـاركة الصـديق للنبـي  فـي هـذه المعيـة التـي اخـتص
بها الصديق لم يشركه فيها أحد مـن الخلـق ...وهـي تـدل علـى أنـه معهـم بالنصـر والتأييـد

واإلعانــة علــى عــدوهم  -فيكــون النبــي  قــد أخبــر أن هللا ينص ـرني وينصــرك ياأبــابكر،
ِ
صـ ُـر ُرُســلنا والـ ِـذين ءامُنـوا
ويعيننــا علــيهم ،نصــر إكـرام ومحبــة كمــا قــال هللا تعــالى{ :إنــا لن ْن ُ
ِ
ِ
ـوم اْل ْشــه ُاد} (ســورة غــافر ،اآليــة  .)51وهــذا غايــة المــدح ْلبــي
فــي اْلحيــاة الــد ْنيا ويـ ْـوم يُقـ ُ
بكر؛ إذ دل على أنه ممن شهد له الرسول باّليمان المقتضي نصر هللا له مع رسوله في

مثل هذه الحال التي يخذل فيها عامة الخلق إّل من نصره هللا(.)1

وقــال الــدكتور عبــدالكريم زيــدان عــن المعيــة فــي هــذه اآليــة الكريمــة وهــذه المعيــة الربانيــة
المســتفادة مــن قولــه تعــالى {ِإن ّللا معنــا} أعلــى مــن معيتــه للمتقــين والمحســنين فــي قولــه
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تعــالى {ِإن ّللا مــع الـ ِـذين اتقـ ْـوا والـ ِـذين ُهـ ْـم ُم ْح ِسـ ُـنون} ْلن المعيــة هنــا لــذات الرســول وذات
صـاحبه ،غيـر مقيـدة بوصــف هـو عمـل لهمــا ،كوصـف التقـوى واإلحســان بـل هـي خاصــة

برسوله وصاحبه مكفولة هذه المعية بالتأييد باآليات وخوارق العادات(.)2

 -7أنه صاحبه في حال إنزال السكينة والنصر:
قــال تعــالى {فــأ ْنزل ّللاُ سـ ِـكينت ُه عل ْيـ ِـه وأيــدهُ ِب ُجُنــود لـ ْـم ترْوهــا( }...ســورة التوبــة ،اآليــة )40
فــإن مــن كــان صــاحبه فــي حــال الخــوف الشــديد فــألن يكــون صــاحبه فــي حضــور النصــر
والتأييد أولى وأحرى ،فلم يحتج أن يذكر صـحبته لـه فـي هـذه الحـال لدّللـة الكـَلم والحـال

عليهــا .وإذا علــم أنــه صــاحبه فــي هــذه الحــال علــم أنمــا حصــل للرســول مــن إنـزال الســكينة

والتأييــد بــالجنود التــي لــم يره ـا النــاس لصــاحبه فيهــا أعظــم ممــا لســائر النــاس .وهــذا مــن
بَلغة القرآن وحسن بيانه(.)3

ثانيا :فقه النبي  والصديق في التخطيط واْلخذ باْلسباب:

إن من تأمل حادثة الهجرة رأى دقة التخطيط فيها ودقة اْلخذ باْلسباب من ابتـدائها ومـن

مقــدماتها إلــى مــاجرى بعــدها يــدرك أن التخطــيط المســدد بــالوحي فــي حيــاة رســول هللا 
كــان قائمــا وأن التخطــيط جــزء مــن الســنة النبويــة وهــو جــزء مــن التكليــف اإللهــي فــي كــل
ماطولب به المسلم وأن الذين يميلون إلى العفوية بحجة أن التخطيط وإحكام اْلمـور ليسـا

من السنة أمثال هؤّلء مخطئون ويجنون على أنفسهم وعلى المسلمين(.)4

فعندما حان وقت الهجرة للنبي  في التنفيذ نَلحظ اآلتي:

أ-وجــود التنظــيم الــدقيق للهج ـرة حتــى نجحــت رغــم ماكــان يكتنفهــا مــن صــعاب وعقبــات،
وذلك أن كل أمر من أمور الهجرة كان مدروسا دراسة وافية ،فمثَل،

-1جاء  إلى بيت أبي بكر في وقت شدة الحر -الوقت الذي ّليخرج فيه أحـد بـل مـن

عادته لم يكن يأتي له لماذا؟ حتى ّليراه أحد.

-2إخفاء شخصيته  أثنـاء مجيئـة للصـديق وجـاء إلـى بيـت الصـديق متلثمـاْ ،لن التلـثم
يقلل من إمكانية التعرف على معالم الوجه المتلثم(.)5
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-3أمر  أبا بكر أن يخرج من عنده ،ولمـا تكلـم لـم يبـين إّل اْلمـر بـالهجرة دون تحديـد
اإلتجاه .

-4وكان الخروج ليَل ومن باب خلفي في بيت أبي بكر(.)6

-5بلــغ اّلحتيــاط مــداه ،باتخــاذ طــرق غيــر مألوفــة للقــوم ،واّلســتعانة بــذلك بخبيــر يعــرف
مســالك الباديــة ،ومســارب الصــحراء ،وكــان ذلــك الخبيــر مشــركا مــادام علــى خلــق ور ازنــة

وفيـ ــه دليـ ــل علـ ــى أن الرسـ ــول  كـ ــان ّليحجـ ــم عـ ــن اّلسـ ــتعانة بـ ــالخبرات مهمـ ــا يكـ ــن
مصــدرها( ،)7وقــد بــين الشــيخ عبــدالكريم زيــدان أن القاعــدة واْلصــل عــدم اّلســتعانة بغيــر
المس ــلم ف ــي اْلم ــور العام ــة ،وله ــذه القاع ــدة اس ــتثناء وه ــو جـ ـواز اّلس ــتعانة بغي ــر المس ــلم
بشروط معينة وهي :تحقق المصلحة أو رجحانها بهـذه اّلسـتعانة ،وأن ّليكـون ذلـك علـى

حســاب الــدعوة ومعانيهــا ،وأن يتحقــق الوثــوق الكــافي بمــن يســتعان بــه ،وأن ّلتكــون هــذه
اّلســتعانة مثــار شــبهة ْلف ـراد المســلمين ،وأن تكــون هنــاك حاجــة حقيقيــة لهــذه اّلســتعانة

علــى وجــه اّلســتثناء ،وإذا لــم تتحقــق لــم تجــز اّلســتعانة( ،)8وقــد كــان الصــديق  -رضــي
هللا عنه  -قد دعا أوّلده لإلسـَلم ونجـح بفضـل هللا فـي هـذا الـدور الكبيـر والخطيـر ،وقـام

بتوظي ــف أسـ ـرته لخدم ــة اإلس ــَلم ونج ــاح هجـ ـرة رس ــول هللا  ، ف ــوزع ب ــين أوّلده المه ــام
الخطيرة في مجال التنفيذ العملي لخطة الهجرة المباركة:

-1دور عبدهللا بن أبي بكر-رضي هللا عنهما:-
__________

( )1منهاج السنة (.)242،243/4

( )2المستفاد من قصص القرآن (.)100/2
( )3منهاج السنة (.)272/4

( )4اْلساس في السنة ،سعيد حوى (.)3578

( )5السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحيطة ،ص.141
( )6معين السيرة للشامي ،ص.147

( )7الهجرة في القرآن الكريم ،ص.361
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( )8المستفاد من قصص القرآن (.)144،145/2

فقد قام بـدور صـاحب المخـابرات الصـادق وكشـف تحركـات العـدو ،لقـد ربـى عبـدهللا علـى

حــب دينــه ،والعمــل لنص ـرته ببصــيرة نافــذة وفطنــة كاملــة وذكــاء متوقــد ،يــدل علــى العنايــة
الفائقة التي اتبعها سيدنا أبو بكر في تربيته وقد رسم له أبوه دوره في الهجرة فقام به خير
قيام ،وكان يمتثل في التنقل بين مجالس أهل مكة يستمع أخبارهم ،ومايقولونه في نهـارهم

ثــم يــأتي الغــار إذا أمســى فيحكــي للنبــي  وْلبيــه الصــديق  -رضــي هللا عنــه  -مايــدور
بعقول أهل مكـة ومايدبرونـه ،وقـد أتقـن عبـدهللا هـذا الواجـب بطريقـة رائعـة فلـم تأخـذ واحـدا

من أهل مكة ريبة فيه ،وكان يبيت عند الغار حارسا حتى إذا اقترب النهار عاد إلى مكة

فما شعر به أحد(.)1

-2دور عائشة وأسماء رضي هللا عنهما:

كان ْلسماء وعائشة دور عظيم أظهر فوائد التربية الصحيحة حيث قامتا عند قدوم النبي

 إلــى بيــت أبــي بكــر ليلــة الهج ـرة بتجهيــز طعــام للنبــي  وْلبيهمــا :تقــول أم المــؤمنين

عائشة رضي هللا عنها ،فجهزناهما -تقصد رسول هللا  وأباها -أحسن الجهـاز فصـنعنا
لهما سفرة في جراب ،فقطعت أسماء قطعة من نطاقها فربطت به على فـم الجـراب فلـذلك

سميت ذات النطاقين(.)2

-3دور أسماء في تحمل اْلذى وإخفاء أسرار المسلمين:

أظهرت أسماء رضي هللا عنها دور المسلمة الفاهمة لدينها ،المحافظة على أسرار الدعوة
المتحملة لتوابع ذلك من اْلذى والتعنت فهذه أسماء تحـدثنا بنفسـها حيـث تقـول :لمـا خـرج

رســول هللا  وأبــو بكــر  -رضــي هللا عنــه  -أتانــا نفــر مــن ق ـريش ،فــيهم أبــو جهــل بــن

هشام ،فوقفوا على باب أبي بكر ،فخرجت إليهم ،فقالوا :أين أبوك يابنت أبي بكر؟ قلـت:
ّل أدري وهللا أين أبي؟ قالت :فرفع أبو جهل يده -وكان فاحشا خبيثا -فلطم ِ
خدي لطمـة
طرح منها قرطي قالت :ثم انصرفوا.)3()...

فهذا درس من أسماء رضي هللا عنها تعلمـه لنسـاء المسـلمين جـيَل بعـد جيـل كيـف تخفـي
أسرار المسلمين عن اْلعداء وكيف تقف صامدة شامخة أمام قوى البغي والظلم؟
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-4دور أسماء رضي هللا عنها في بث اْلمان والطمأنينة في البيت:

خــرج أبــو بكــر  -رضــي هللا عنــه  -مــع رســول هللا  ومعــه مالــه كلــه وهــو مــاتبقى مــن
أرســماله -وكــان خمســة آّلف أو ســتة آّلف درهــم -وجــاء أبــو قحافــة ليتفقــد بيــت ابنــه،

ويطمــئن علــى أوّلده وقــد ذهــب بص ـره ،فقــال :وهللا إنــي ْلراه قــد فجعكــم بمالــه مــع نفســه،
قالت :كَل يا ِ
أبت ،ضع يدك على هذا المال .قالت :فوضع يده عليه ،فقـالّ :لبـأس ،إذا
كان تـرك لكـم هـذا فقـد أحسـن ،وفـي هـذا بـَلغ لكـمّ .لوهللا مـاترك لنـا شـيئا ،ولكنـي أردت

أن أسكن الشيخ بذلك(.)4

وبهــذه الفطنــة والحكمــة ســترت أســماء أباهــا ،وســكنت قلــب جــدها الض ـرير ،مــن غيــر أن
تكذب ،فإن أباها قد ترك لهم حقا هذه اْلحجار التـي كومتهـا لتطمـئن لهـا نفـس الشـيخ إّل

أنه قد ترك لهم معها إيمانا باهلل ّلتزلزله الجبال ،وّلتحركه العواصف الهوج ،وّليتأثر بقلـة
أو كث ـرة فــي المــال ،وورثهــم يقينــا وثقــة بــه ّلحــد لهــا ،وغــرس فــيهم همــة تتعلــق بمعــالي

اْلمــور ،وّلتلتفــت إلــى سفاســفها ،فضــرب بهــم للبيــت المســلم مثــاّل عــز أن يتكرر،وقــل أن

يوجد نظيره.

لقــد ض ـربت أســماء رضــي هللا عنهــا بهــذه المواقــف لنســاء وبنــات المســلمين مــثَل ُهــن فــي
أمــس الحاجــة إلــى اإلقتــداء بــه ،والنســج علــى منوالــه وظلــت أســماء مــع أخواتهــا فــي مكــة،
ّلتشــكو ضــيقا ،وّلتظهــر حاجــة ،حتــى بعــث النبــي  زيــد بــن حارثــة وأبــا ارفــع م ـوّله،
وأعطاهما بعيـرين وخمسـمائة درهـم إلـى مكـة فقـدما عليـه بفاطمـة وأم كلثـوم ابنتيـه ،وسـودة

بنـت زمعــة زوجـه وأســامة بـن زيـد ،وأمـه بركــة المكنـاة بــأم أيمـن ،وخــرج معهمـا عبــدهللا بــن
أبي بكر بعيال أبي بكر ،حتى قدموا المدينة مصطحبين(.)5

-5دور عامر بن فهيرة-مولى أبي بكر  -رضي هللا عنه : --

من العادة عند كثير من الناس إهمال الخادم ،وقلـة اّلكتـراث بـأمره ،لكـن الـدعاة الربـانيين

ّليفعلون ذلك ،إنهم يبذلون جهدهم لهداية من يَلقـوه لـذا أدب الصـديق  -رضـي هللا عنـه
 -عامر بن فهيرة موّله وعلمه ،فأضحى عامر جاه از لفداء اإلسَلم وخدمة الدين.
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وقد رسم له سيدنا أبو بكـر  -رضـي هللا عنـه  -دو ار هامـا فـي الهجـرة ،فكـان يرعـى الغـنم

مــع رعيــان مكــة لكــن ّليلفــت اْلنظــار لشــيء ،حتــى إذا أمســى أراح بغــنم ســيدنا أبــي بكــر

على النبي  فاحتلبا وذبحا ثم يكمل عامر دور عبدهللا بن أبي بكر حين يغدو من عنـد
رسول هللا  وصـاحبه عائـدا إلـى مكـة فيتتبـع آثـار عبـدهللا لـيعض عليهـا ممـا يعـد ذكـاء،

وفطنة في اإلعداد لنجاح الهجرة(.)6
__________

( )1السيرة الحلبية ()213/2؛ البداية والنهاية (.)182/3
( )2البداية والنهاية (.)184/3

( )3الهجرة النبوية المباركة ،ص.126
( )4السيرة النبوية ّلبن هشام ( )102/2إسناده صحيح.

( )5تاريخ الطبري ()100/2؛ الهجرة النبوية المباركة ،ص.128
( )6تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين ،ص.115

وإن لــدرس عظــيم يســتفاد مــن الصــديق لكــي يهــتم المســلمون بالخــدم الــذين يــأتونهم مــن
مشــارق الــدنيا ومغاربهــا ويعــاملونهم علــى كــونهم بشـ ار أوّل ثــم يعلمــونهم اإلســَلم ،فلعــل هللا

يجعل منهم من يحمل هذا الدين كما ينبغي.

إن ماقام بـه الصـديق مـن تجنيـد أسـرته لخدمـة صـاحب الـدعوة عليـه الصـَلة والسـَلم فـي

هجرته يـدل علـى تـدبير لألمـور علـى نحـو ارئـع دقيـق ،واحتيـاط للظـروف بأسـلوب حكـيم،

ووضــع لكــل شــخص مــن أشــخاص الهج ـرة فــي مكانــه المناســب ،وســد لجميــع الثغ ـرات،
وتغطية بديعة لكل مطالـب الرحلـة ،واقتصـار علـى العـدد الـَلزم مـن اْلشـخاص مـن غيـر

زي ــادة وّل إسـ ـراف لق ــد أخ ــذ الرس ــول  باْلس ــباب المعقول ــة أخ ــذا قوي ــا حس ــب اس ــتطاعته

وقدرته  ...ومن ثم باتت عناية هللا متوقعة(.)1

إن اتخاذ اْلسباب أمر ضـروري وواجـب ،ولكـن ّليعنـي ذلـك دائمـا حصـول النتيجـة ،ذلـك

ْلن هذا أمر يتعلق بأمر هللا ،ومشيئته ومن هنـا كـان التوكـل أمـ ار ضـروريا وهـو مـن بـاب

استكمال اتخاذ اْلسباب.
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إن رســول هللا  أعــد كــل اْلســباب واتخــذ كــل الوســائل ولكنــه فــي الوقــت نفســه مــع هللا

ي ـ ــدعوه ويستنص ـ ـ ـره أن يكلـ ـ ــل سـ ـ ــعيه بالنج ـ ــاح وهنـ ـ ــا يس ـ ــتجاب الـ ـ ــدعاء ،ويكلـ ـ ــل العمـ ـ ــل

بالنجاح(.)2

ثالثا :جندية الصديق الرفيعة وبكائه من الفرح:

تظهر أثر التربية النبوية في جندية أبي بكـر الصـديق  -رضـي هللا عنـه  ،-فـأبو بكـر -

رضــي هللا عنــه  -عنــدما أراد أن يهــاجر إلــى المدينــة وقــال لــه رســول هللا ّ( : لتعجــل
لع ــل هللا يجع ــل ل ــك ص ــاحبا) فق ــد ب ــدأ ف ــي اإلع ــداد والتخط ــيط للهجـ ـرة (فابت ــاع راحلت ــين

واحتبسهما في داره يعلفهما إعدادا لذلك) وفـي روايـة البخـاري ،وعلـف راحلتـين كانتـا عنـده

ورق السمر-وهو الخبط -أربعة أشهر) .لقد كان يدرك بثاقب بصره  -رضـي هللا عنـه -
وهــو الــذي تربــى ليكــون قائــدا ،أن لحظــة الهج ـرة صــعبة قــد تــأتي فجــأة ولــذلك هيــأ وســيلة

الهجـ ـرة ،ورت ــب تموينه ــا ،وس ــخر أسـ ـرته لخدم ــة النب ــي  ، وعن ــدما ج ــاء رس ــول هللا 

وأخبره إن هللا قد أذن له في الخروج والهجرة ،بكا من شدة الفـرح وتقـول عائشـة رضـي هللا

عنهــا فــي هــذا الشــأن :فـ هللا ماشــعرت قــط قبــل ذلــك اليــوم أن أحــدا يبكــي مــن الفــرح حتــى
أريــت أبــا بكــر يبكــي يومئــذ ،إنهــا قمــة الفــرح البشــري ،أن يتحــول الفــرح إلــى بكــاء ممــا قــال

الشاعر عن هذا:

ورد الكتاب من الحبيب بأنه  ... ... ...سيزورني فاستعبرت اجفاني

غلب السرور علي حتى إنني  ... ... ...من فرط ماقد سرني أبكاني

ياعين صار الدمع عندك عادة  ... ... ...تبكين من فرح ومن أحزاني

فالصديق  -رضي هللا عنه  -يعلم أن معنى هذه الصحبة أنه سيكون وحـده برفقـة رسـول
رب العالمين بضعة عشرة يومـا علـى اْلقـل وهـو الـذي سـيقدم حياتـه لسـيده وقائـده وحبيبـه

المصــطفى  فــأي فــوز فــي هــذا الوجــود يفــوق هــذا الفــوز :أن يتفــرد الصــديق وحــده مــن
دون أهـ ــل اْلرض ومـ ــن دون الصـ ــحب جميعـ ــا برفقـ ــة سـ ــيد الخلـ ــق وصـ ــحبته كـ ــل هـ ــذه

المدة( ،)3وتظهر معاني الحب في هللا في خوف أبـي بكـر وهـو فـي الغـار مـن أن يراهمـا
المشركون ليكون الصديق مثَل لما ينبغي أن يكون عليه جندي الدعوة الصادق مـع قائـده
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اْلمين حين يحدق بـه الخطـر مـن خـوف وإشـفاق علـى حياتـه ،فمـا كـان أبـو بكـر سـاعتئذ

بالذي يخشى على نفسه المـوت ،ولـو كـان كـذلك لمـا ارفـق رسـول هللا  فـي هـذه الهجـرة

الخطي ـرة وهــو يعلــم أن أقــل ج ازئــه القتــل إن أمســكه المشــركون مــع رســول هللا  ، ولكنــه
كــان يخشــى علــى حيــاة الرســول الكـريم  ، وعلــى مســتقبل اإلســَلم إن وقــع الرســول 

في قبضة المشركين( ،)4ويظهر الحس اْلمني الرفيع للصديق فـي هجرتـه مـع النبـي 

فـي مواقــف كثيـرة منهـا ،حــين أجـاب الســائل :مــن هــذا الرجــل الـذي بــين يــديك؟ فقــال :هــذا
هــاد يهــديني الســبيل ،فظــن الســائل بــأن الصــديق يقصــد الطريــق ،وإنمــا كــان يقصــد ســبيل

الخير وهذا يدل على حسن استخدام أبي بكـر للمعـاريض فـ ار ار مـن الحـرج أو الكـذب(،)5

وفــي إجابتــه للســائل توريــة وتنفيــذا للتربيــة اْلمنيــة التــي تلقاهــا مــن رســول هللا ْ ، لن
الهجرة كانت س ار وقد أقره الرسول  على ذلك(.)6
رابعا :فن قيادة اْلرواح وفن التعامل مع النفوس:

__________

( )1أضواء على الهجرة ،لتوفيق محمد ،ص.397-393
( )2من معين السيرة ،ص.148

( )3التربية القيادية (.)191،192/2

( )4السيرة النبوية دروس وعبر للسباعي ،ص.71
( )5الهجرة النبوية المباركة ،ص.204
( )6السيرة النبوية للسباعي ،ص.68

يظهــر الحــب العميــق الــذي ســيطر علــى قلــب ابــي بكــر لرســول هللا  فــي الهج ـرة ،كمــا
يظهر حب سائر الصحابة أجمعين فـي سـيرة الحبيـب المصـطفى  وهـذا الحـب الربـاني

كــان نابع ـا مــن القلــب ،وبــإخَلص ،لــم يكــن حــب نفــاق أو نابعــا مــن مصــلحة دنيويــة ،أو

رغبــة فــي منفعــة أو رهبــة لمكــروه قــد يقــع ومــن أســباب هــذا الحــب لرســول هللا  صــفاته
القيادية الرشيدة ،فهو يسهر ليناموا ،ويتعب ليستريحوا ،ويجوع ليشبعوا ،كان يفرح لفـرحهم

ويحــزن لحـزنهم ،فمــن ســلك ســنن الرسـول  مــع صــحابته ،فــي حياتــه الخاصــة والعامــة،
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وشارك الناس في أفـراحهم وأتـراحهم وكـان عملـه لوجـه هللا أصـابه هـذا الحـب إن كـان مـن

الزعماء أو القادة أو المسؤولين في أمة اإلسَلم(.)1

وصدق الشاعر الليبي أحمد رفيق المهدوي عندما قال:

 ... ...فإذا أحب هللا باطن عبده

 ... ... ... ...ظهرت عليه مواهب الفتاح

 ... ...وإذا صفت هلل نية مصلح

 ... ... ... ...مال العباد عليه باْلرواح()2

إن القي ــادة الص ــحيحة ه ــي الت ــي تس ــتطيع أن تق ــود اْلرواح قب ــل ك ــل ش ــيء وتس ــتطيع أن
تتعامل مع النفوس قبل غيرها ،وعلى قدر إحسان القيادة يكون إحسان الجنود وعلـى قـدر

البــذل مــن القيــادة يكــون الحــب مــن الجنــود ،فقــد كــان  رحيمــا ،وشــفوقا بجنــوده وأتباعــه،

فهــو لــم يهــاجر إّل بعــد أن هــاجر معظــم أصــحابه ،ولــم يبقــى إّل المستضــعفين والمفتــونين

ومن كانت له مهمات خاصة بالهجرة(.)3

والجدير بالذكر أن حب الصديق لرسول هللا  كان هلل ومما يبين الحب هلل والحب لغيـر

هللا :أن ابا بكر كان يحب النبي  مخلصا هلل ،وأبوطالب عمه كان يحبـه وينصـره لهـواه

ّل هلل ،فتقبــل هللا عمــل أبــي بكــر وأنــزل فيــه قولــه { :وسـ ُـيجنُبها اْل ْتقــى صــدق هللا العظــيم
الـ ِـذي ُيـ ْـؤِتي مالـ ُـه يتزكــى صــدق هللا العظــيم ومــا ْلحــد ِع ْنــدهُ ِمـ ْـن ِن ْعمــة تُ ْجــزى صــدق هللا
العظيم ِإّل ْابِتغاء و ْج ِه رِب ِه اْل ْعلى صدق هللا العظيم ولس ْـوف ي ْرضـى صـدق هللا العظـيم }
(سورة الليل ،اآليات ،)21-17:وأما أبوطالب فلم يتقبل عمله ،بل أدخله النارْ ،لنه كان

مشركا عامَل لغير هللا .وأبوبكر لم يطلب أجره من الخلقّ ،ل من النبي  وّل من غيره،
بل آمن به وأحبه وكأله وأعانه مـن هللا ،متقربـا بـذلك الـى هللا وطالبـا اْلجـر مـن هللا ويبلـغ

عن هللا أمره ونهيه ووعده ووعيده(.)4

خامسا :مرض أبي بكر الصديق بالمدينة في بداية الهجرة:
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كانــت هجـرة النبــي  وأصــحابه عــن البلــد اْلمــين تضــحية عظيمــة عبــر عنهــا النبــي 

بقولـ ــه( :وهللا إنـ ــك لخيـ ــر أرض هللا وأحـ ــب أرض هللا الـ ــى هللا ،ول ـ ـوّل أنـ ــي أخرجـ ــت منـ ــك

ماخرجت)(.)5

وعن عائشة رضي هللا عنها قالت :لما تقدم رسول هللا  المدينـة قـدمها وهـي أوبـأ ارض

هللا من الحمى ،وكان واديها يجري نجـَل -يعنـي مـاء آجنـا -فأصـاب أصـحابه منهـا بـَلء

وسـقم وصــرف هللا ذلــك عـن نبيــه .قالــت :فكــان أبـوبكر ،وعــامر بــن فهيـرة وبــَلل فــي بيــت
واح ــد ،فأص ــابتهم الحم ــى ،فاس ــتأذنت رس ــول هللا  ف ــي عي ــادتهم ف ــأذن ،ف ــدخلت إل ــيهم
أعودهم وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب وبهم ماّل يعلمه إّل هللا من شـدة الوعـك(،)6

فدنوت من أبي بكر فقلت:
ياأبت كيف تجدك؟ فقال:

 ... ...كل امرت مصبح في أهله

 ... ... ... ...والموت أدنى من شراك نعله

قالــت :فقلــت وهللا مايــدري أبــي مــايقول.ثم دنــوت مــن عــامر بــن فهيـرة فقلــت :كيــف تجــدك

ياعامر؟ فقال:

 ... ...لقد وجدت الموت قبل ذوقه

 ... ... ... ...إن الجبان حتفه من فوقه
 ... ...كل امرت مجاهد بطوقه()7

 ... ... ... ...كالثور يحمى جلده بروقه()8

قالت :قلت :وهللا مايدري عامر مايقول .قالت :وكان بَلل إذا أقلع عنه الحمـى اضـطجع
بفناء البيت ثم يرفع عقيرته( ،)9ويقول:

 ... ...أّل ليت شعري هل أبيتن ليلة

 ... ... ... ...بواد وحولي إذخر( )10وجليل

 ... ...وهل أ ُِردن يوما مياه م ِجنة

 ... ... ... ...وهل يبدون لي شامة وطفيل()11
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قالت :فأخبرت رسـول هللا  بـذلك فقـال( :اللهـم ِ
حبـب إلينـا المدينـة كحبنـا مكـة ،أو أشـد،
اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها وأجعلها بالجحفة)(.)12
__________

( )1الهجرة النبوية ْلبي فارس ،ص.54
( )2الحركة السنوسية للصَلبي (.)7/2
( )3الهجرة النبوية المباركة ،ص.205
( )4الفتاوى ّلبن تيمية (.)286/11

( )5الترمذي ،كتاب المناقب ،باب فضل مكة ( )722/5رقم .3925
( )6الوعك :الحمى.

( )7بطوقه :بطاقته.
( )8بروقه :بقرنه.

( )9عقيرته :صوته.

( )10إذخر :نبات طيب الرائحة.

( )11شامة وطفيل :جبَلن مشرفان على مجنة على بريد مكة.

( )12البخاري ،كتاب الدعوات ،باب الدعاء يرفع الوباء والوجع رقم .6372

وقد استجاب هللا دعاء نبيه  وعـوفي المسـلمون بعـدها مـن هـذه الحمـى ،وغـدت المدينـة

موطن ـ ــا ممت ـ ــا از لك ـ ــل الواف ـ ــدين والمه ـ ــاجرين إليه ـ ــا م ـ ــن المس ـ ــلمين عل ـ ــى تن ـ ــوع بيئ ـ ــاتهم

ومواطنهم(.)1

شــرع رســول هللا  بعــد اســتق ارره بالمدينــة فــي تثبيــت دعــائم الدولــة اإلســَلمية ،فــآخى بــين

المهــاجرين واْلنصــار ،ثــم أقــام المســجد ،وأبــرم المعاهــدة مــع اليهــود وبــدأت حركــة السـرايا،
واهتم بالبناء اّلقتصادي والتعليمي والتربـوي فـي المجتمـع الجديـد ،وكـان أبـوبكر  -رضـي

هللا عنــه  -وزيــر صــدق لرســول هللا  وّلزمــه فــي كــل أحوالــه ولــم يغيــب عــن مشــهد مــن

المشاهد ولم يبخل بمشورة أو مال أو رأي(.)2
(( من كتاب أبو بكر الصديق للصَلبي))
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__________

( )1التربية القيادية (.)310/2

( )2تاريخ الدعوة الى اّلسَلم في عهد الخلفاء الراشدين ،ص.121
ــــــ
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المرأة في الهجرة  ..صور من جهاد رائدات التضحية
أحَلم علي

تطل علينا ذكرى الهجرة مع بداية العام الهجري الجديـد فتغمرنـا بعبـق التضـحيات وتجسـم

لنا أعظم صور الجود بالنفس والمال على مر التاريخ..

كــان المقصــود مــن الهجـرة إلــى المدينــة إقامــة الدولــة اإلســَلمية التــي تحمــل الــدعوة وكــان
التوجيه إلى المدينة من هللا  -تعالى  -وروى البخاري فـي حـديث طويـل وفيـه ( ...قالـت

عائشة :فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحـر الظهيـرة قـال قائـل ْلبـي :هـذا
رسول هللا  -  -متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها ،فقال أبو بكر :فداء له أبي وأمي

وهللا مــا جــاء فــي هــذه الســاعة إّل ْلمــر ،قالــت :فقــال رســول هللا ْلبــي بكــر" :أخــرج مــن
عنــدك " فقــال أبــو بكــر :إنمــا هــم أهلــك ،فقــال "فــإني قــدُ ُ ُ أذن لــي فــي الخــروج" فقــال أبــو
بكر :الصحبة بأبي أنت يا رسـول هللا ،فقـال لـه رسـول هللا " -  -نعـم" ،قـال أبـو بكـر:

فخذ بأبي أنت يا رسول هللا إحدى راحلتي هاتين ،فقال رسول هللا" :بثمنها".) ......

ولقد سبق حادث الهجرة هذا هجرة بعـض الصـحابة وزوجـاتهم وكـان أول مـن قـدم المدينـة

من أصحاب رسول هللا  -  -أبو سلمة بـن عبـد اْلسـد الـذي أخـذ أصـهاره منـه زوجتـه

عنــوة ومنعوهــا مــن الهج ـرة معــه فلــم يجلــس فــي مكــة وينتظــر م ـوافقتهم علــى اصــطحابها

ولكنــه اســتدار واتجــه إلــى هللا ..وهــي بــدورها  -رضــي هللا عنهــا  -لــم تتهمــه بــالتفريط فــي
حقها ولم تطلب منه الطَلق ْلنه تركها في رمضاء نفسية وحسية بين ظهراني المشركين

فــي مكــة ،لقــد تعالــت علــى ذلــك  -رضــي هللا عنهــا  -رغــم الــويَلت التــي عانتهــا بســبب
حرمانهــا مــن وليــدها الــذي أخــذه أهــل زوجهــا بعــد أن خلعـوا كتفــه ..وهكــذا لــم تكــن الهجـرة
نزهــة أو رحلــة ترفيهيــة ولكنهــا مغــادرة اْلرض واْلهــل ووشــائج القربــى وعَلقــات الصــداقة

والمودة وترك اْلموال والتخلي عن كل ذلك من أجل العقيدة..

ومــا أحوجنــا اليــوم فــي مطلــع عــام جديــد إلــى إحيــاء ذكــرى هــذه النمــاذج الفــذة علنــا نفيــق

ونستفيق من غفلتنا التي طالت وطالت معهـا رقـدة إيثـار السـَلمة بـداخلنا ..وغـدونا نشـدو
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ليــل نهــار "مــاذا نفعــل؟! " ..لنبــرر ْلنفســنا تقاعســنا وجبننــا وركــون أجســادنا إلــى اْلرض

[أرضــنا المســلوبة بمختل ــف أنــواع الس ــلب] ..أجس ــادنا التــي تخشــى مفارقــة الطعــام اللذي ــذ

والفراق الوثير ..كما أنها تخشى غضبة الذئاب!!..

نح ــن بحاج ــة إل ــى إحي ــاء تض ــحية أس ــماء بن ــت أب ــي بك ــر ..اْلنث ــى الحام ــل ف ــي ش ــهرها

اْلخير ..لم تتعلل أسـماء بظروفهـا الصـحية وتعتـذر عـن هـذه المهمـة الشـاقة!! لقـد كانـت

جــزءا مــن عمليــة الهجـرة ،كــان عليهــا أن تقطــع ش ـوارع مكــة بــين العيــون الحاقــدة واْلنفــس
التــي تــتلمظ للثــأر ..وتمضــي أســماء بعيــدا بعيــدا جنــوبي مكــة فــي أعلــى الجبــل تنقــل الـزاد

لرسول هللا ..-  -

ما أعظم جهادك يا ابنة خليفة رسول هللا وأنت حامـل فـي شـهرك اْلخيـر وتصـعدين جـبَل
يعجز الرجل العادي عن صعوده ..أتُـراك أقـوى بنيـة مـن غالبيـة رجـال غثـاء السـيل؟!! أم
أنك تحملين بين جنبيـك نفسـا عظيمـة حملتهـا علـى كفـك فـي سـبيل هللا وهـي التـي جعلتـك

تتعالين على اآلّلم والصعاب!!

ولكــن هكــذا أصــحاب الــدعوات فــي كــل زمــان؛ عنــدما يمتــزج حــب الــدعوة بــدماء قلــوبهم

يصبحون جندا وخدما لهـا فيفلحـون ..و يرزقـون معيـة هللا لهـم ..فلقـد تجسـدت فـي حـادث

الهجرة عبقرية التخطيط البشري الـذي وضـعه سـيد الخلـق  -  -بتوفيـق مـن ربـه ..لقـد

اختيــر اْلفـراد المنــوط بهــم اْلدوار بدقــة وذكــاء عجيــب ..أفـراد أهــل للمســؤولية ..ولــم تكــن

المـ ـرأة المس ــلمة بمن ــأى ع ــن ه ــذه المس ــؤولية ..وم ــن ال ــذي اختاره ــا لتش ــارك ف ــي عملي ــة

الهج ـرة؟! إنــه ســيد الخلــق  ،-  -وفــي هــذا فخــر يــتألْل بــه جبــين الم ـرأة المســلمة أبــد
الــدهر ،فهــي لــم تســتبعد بــدعوى أنهــا ام ـرأة ضــعيفة!! وهــذا أحــد أقــوى اْلدلــة علــى نظ ـرة

اإلسَلم السامية للمرأة..

وكــان تصــرف أســماء فــي المواقــف التــي مــرت بهــا فــي هــذه اْلثنــاء شــاهدا علــى رجاحــة

عقلها وسرعة البديهـة عنـدها وأنهـا بحـق أهـل ّلختيـار رسـول هللا لهـا ..فعنـدما لـم تجـد مـا

تجمــع بــه زادهــا  -علــى الفــور  -شــقت نطاقهــا نصــفين وربطــت الســفرة بأحــدهما ..وغــدا
ذلك علما لها أبد الدهر "ذات النطاقين"! ..
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الموقـف الثـاني واْلكثـر صـعوبة يـوم أنُ طـرق عليهـا البـاب بعنـف وعنـدما فتحـت وجـدت

أمامهــا أبــا ســفيان وفرعــون اْلمــة أبــا جهــل يســأل عــن أبيهــا ..مــتجهم الوجــه يتطــاير شــرر

الغضــب مــن عينيــه ..كــان يمكــن للرجــال أن ينهــاروا أمــام هــذا الموقــف ..لكــن أســماء لــم
تنهــار وأجابــت بثبــات وصــَلبةّ :ل أدري ..وجمــع عــدو هللا حقــده وغيظــه فــي صــفعة لطــم

بهــا وجههــا فأطــارت قرطهــا مــن أذنهــا ..وبقيــت فــي ر ازنــة الجبــال بينمــا مضــى عــدو هللا

يأكلــه الغــيظ( ..الغريــب هنــا أن عــدو هللا أبــا جهــل بعــد أن لطــم أســماء قــال ْلبــي ســفيان:

احفظها عني يا أبا سفيان حتى ّل تقول العرب أني لطمت امـرأة! هـذا م ْـن وصـفه رسـولنا
الكـ ـريم  -  -بأن ــه فرع ــون اْلم ــة ..ولك ــن يب ــدو أن ــه ف ــي عالمن ــا الي ــوم فرع ــون ص ــغير

جدا!).

الموقف الثالث من مواقف أسماء العظيمة في الهجرة يوم ثار جـدها أبـو قحافـة علـى ابنـه

أبـي بكـر ْلنـه أخــذ مالـه كلـه ،وفـي ذكــاء نـادر جمعـت كومـة مــن الحصـى وغطتهـا بثــوب

وقــادت جــدها اْلعمــى ليتحســس الحصــى علــى أنــه مــال وجـواهر فتهــدأ ثائرتــه ويكــف عــن
الكــَلم فــي خــروج ابنــه أبــي بكــر ..لقــد نجحــت فــي حفظهــا للســر حتــى تمـ ِـوه علــى جــدها

الجـواهر بالحصــى ..ولــم تكــن شخصــيتها بهــا مــن حــب اّلســتطَلع (الــذي كثيـ ار مــا يكــون

في غير محله) ما يجعلها تسأل أباها ،وهي تنقل لهما الـزاد ،إلـى أيـن يتجهـا بعـد الخـروج
من الغار ..كـل مـا كانـت تعلمـه مـن عمليـة الهجـرة هـي أنهـا مسـؤولة عـن نقـل الـزاد ،وأن

محمدا  -  -وأباها قد غاد ار الغـار ..أمـا إلـى أيـن؟ فـَل تـدري ،وبعـد أن أنهـت مهمتهـا

كانت جاهلة تماما بالخطوات الَلحقة ،وها هي تؤكد ذلك قائلة:

(فمضــى ثــَلث ليــال مــا نــدري أيــن توجــه رســول هللا  ،-  -حتــى أتــى رجــل مــن أســفل

مكة يغني بأبيات والناس يسمعونه وّل يرونـه وهـو ينشـد هـذه اْلبيـات ...فلمـا سـمعنا قولـه

عرفنا أين توجه رسول هللا)..

هكـ ــذا أثبتـ ــت أسـ ــماء  -رضـ ــي هللا عنهـ ــا  -وسـ ــجل التـ ــاريخ ..أن الم ـ ـرأة كـ ــفء وأهـ ــل

للمسؤولية والثقة! ..

المصدر:

http://www.asyeh.com
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هجرة النبي  وخروجه إلى الغار
الهجرة لغة :

الهجرة :هي اّلسم من الهجر أو الهجران  ،وهي مأخوذة من مادة ( ه ـ ج ر ) التـي تـدل

على معنيين:

اْلول  :القطيعة.

الثاني  :شد شيء وربطه

فمــن اْلول  :أخــذ الهجــر ضــد الوصــل وكــذلك الهج ـران  ,وقــولهم  :هــاجر القــوم مــن دار

إلــى دار  :أي تركـوا اْلولــى إلــى الثانيــة كمــا فعــل المهــاجرون حــين هــاجروا مــن مكــة إلــى

المدينة .

ِ
الهج ـرة  :الخــروج مــن أرض إلــى أرض والمهــاجرون  :الــذين
قــال ابــن منظــور  :الهج ـرةُ و ُ
ذهبوا مع النبي  -  -مشتق منهم.

الهجرة في الشرع :

هي ترك الوطن الذي بين الكفار  ،واّلنتقال إلى دار اإلسَلم

ـب  :الهجـرة  :الخــروج مــن دار الكفــر إلــى دار اإليمــان  ،كمــن هــاجر مــن مكــة
قــال ا
الرغـ ُ
إلى المدينة .

الكفوي :الهجرة هجرتان :
قال ُ
اْلولى :هجرة المسلمين في صدر اإلسَلم إلى الحبشة ف ار ار من أذى قريش

الثانيــة :هج ـرة رســول هللا  -  -والمســلمين قبلــه وبعــده ومعــه إلــى المدينــة وقــد كانــت

الهجرة من فرائض اإلسَلم بعد هجرته  -  -ثم نسخت بعد فتح مكة.

لقوله ّ (( –  -لهجرة بعد الفتح )) صـحيح مسـلم -كتـاب اإلمـارة -بـاب المبايعـة بعـد

فتح مكة على اإلسَلم والجهاد والخير برقم (.)2468

لقــد ع ــاق نبين ــا  -صــلوات هللا وســَلمه علي ــه  -محبوب ــا ب ــين قوم ــه وعش ــيرته  ،محترم ــا
عندهم غاية اّلحترام  ،والتقدير مما أدى بهم إلـى أن حكمـوه فـي وضـع الحجـر اْلسـود ،

972
This file was downloaded from QuranicThought.com

حينما تنازعوا في وضـعه  ،ولقبـوه بالصـادق اْلمـين  ،ولكـن سـرعان مـا انقلـب هـذا الحـب

والتقدير إلى ُكره وبغضاء  ,وحقد ذميم  ،وذلك حينما صدع  -صلوات هللا وسـَلمه عليـه
 -بالــدعوة إلــى هللا  ،إلــى إفـراده ســبحانه باْللوهيــة  ،والربوبيــة  ،والطاعــة واإلتبــاع  ،عنــد

ذلك ثارت ثائرة قريش بالتصدي له وتكذيبه فقالوا :
{أجع ــل ْاآلِله ــة ِإله ــا و ِ
اح ــدا ِإن ه ــذا لش ــيء ُعج ــاب} ( )5س ــورة ص )) ص  . 5 :وق ــالوا
ْ
ُنزل علي ِه ِ
الذ ْكر ِمن ب ْيِننا بل ُهم ِفـي شـك ِمـن ِذ ْك ِـري بـل لمـا يـ ُذوُقوا عـذ ِ
{:أأ ِ
اب} ( )8سـورة
ْ
ْ
ُ
ْ ْ
ص .وص ــاروا يق ــابلون رس ــول هللا  -  -بأش ــد أنـ ـواع اإلي ــذاء  ،م ــن س ــخرية ومحاول ــة
اغتيــال  ،وعــروض دنيويــة  ،وغيــر ذلــك  ،مــن الوســائل التــي يســلكها أعــداء هللا للقضــاء

علـى اإلسـَلم ودعاتــه فـي كــل زمـان ومكــان  .ولمـا كانـت الهجـرة أمـ ار مهمــا إلعـَلء شــأن

الــدين  ،ولحصــول الحريــة الكاملــة لعبــادة هللا وطاعتــه  ،وْلنهــا ّل تحــدث إّل عــن حــرب
ومضــايقة مــن أعــداء هللا ْلوليائــه  .لــذلك نــوه هللا بــذكرها فــأطلع بعــض اْلمــم علــى أمرهــا
فكان عندهم العلم اليقين بهجرة سيد المرسلين من البلـد اْلمـين إلـى المدينـة النبويـة  .عـن

أبي موسى عن النبي  -صلى هللا عليه وسلم -قال :

(( أريــت فــي المنــام أنــي أهــاجر مــن مكــة إلــى أرض بهــا نخــل ،فــذهب وهلــي إلــى أنهــا

اليمامة  ،أو هجر  ،فإذا هي المدينة يثرب )) ..البخاري -كتاب المناقب -باب عَلمات

النبوة في اإلسَلم برقم ()3352

وعند البخاري  (( :رأيت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين ّلبتين وهما الحرتـان ))

البخاري-كتاب الحواّلت-باب جوار أبي بكر في عهد النبي وعقده برقم (.)2134

وبع ــد م ــا عل ــم  -علي ــه الص ــَلة والس ــَلم  -مك ــان هجرت ــه وب ــايع اْلنص ــار عل ــى النصـ ـرة
والتأييد ,واطمأنت نفسه الشريفة على وجود بلـد آمـن يسـتطيع فيـه هـو وأصـحابه  -رضـي

هللا عنهم -أن يعبدوا هللا ويـدعوا النـاس إلـى عبادتـه وتوحيـده  ,وعنـد ذلـك أذن  -صـلوات
هللا وسَلمه عليه ْ -لصحابه بالهجرة – إلى طيبة الطيبة .فعن عروة وعائشـة قـاّل  :لمـا

صدر السبعون من عند رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -طابت نفسه وقد جعل هللا له
منعة  ,وقوما أهل حرب  ,وعدة ونجدة ،وجعل البَلء يشتد علـى المسـلمين مـن المشـركين
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لما يعلمـون مـن الخـروج  ،فضـيقوا علـى أصـحابه وتعبثـوا بهـم  ،ونـالوا مـنهم مـا لـم يكونـوا

ين ــالون مـ ــن الشـ ــتم واْلذى ،فشـ ــكا ذلـ ــك أصـ ــحاب رسـ ــول هللا  -صـ ــلى هللا عليـــه وس ــلم-
واستأذنوه في الهجرة فقال  (( :قد رأيت دار هجرتكم  ،رأيت سبخة ذات نخـل بـين ّلبتـين

وهمــا الحرتــان ولــو كانــت الس ـراة أرض نخــل وســبال لقلــت هــي هــي ))  ،ثــم مكــث أيامــا
فخــرج إلــى أصــحابه مســرو ار  ،فقــال  (( :قــد أخبــرت بــدار هجـرتكم ،وهــي يثــرب فمــن أراد

الخــروج فليخــرج إليهــا )) .البخــاري-كتــاب الحـواّلت-بــاب جـوار أبــي بكــر فــي عهــد النبــي

وعقده برقم ()2134

فجعــل القــوم يتجهــزون ويتوافقــون ويتواســعون ويخرجــون ويخفــون ذلــك ،فكــان أول مــن قــدم

المدينة من أصحاب رسول هللا  -صـلى هللا عليـه وسـلم ، -أبـو سـلمة بـن عبـد اْلسـد ,ثـم

قــدم بعــده عــامر بــن ربيعــة معــه ام أرتــه ليلــى بنــت أبــي خيثمــة  ،فهــي أول ظعينــة قــدمت

المدين ــة  ،ث ــم ق ــدم أص ــحاب رس ــول هللا  -ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم -أرس ــاّل  ،فنزلـ ـوا عل ــى
اْلنصار فآووهم ونصروهم وواسوهم .

ثم أقام رسول هللا  -صلى هللا عليه وسـلم -بمكـة بعـد أصـحابه مـن المهـاجرين ينتظـر أن
يؤذن له في الهجرة  ،ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إّل مـن حـبس أو فـتن إّل

علي بن أبي طالب ,وأبو بكر بـن أبـي قحافـة الصـديق  -رضـي هللا عنهمـا  -وكـان بقـاء

الصديق بإذن من رسول هللا .وكان أبوبكر كثي ار ما يستأذن رسول هللا -  -في الهجـرة
فيقول لـه رسـول هللا ّ (( :-  -ل تعجـل لعـل هللا يجعـل لـك صـاحبا فيطمـع أبـوبكر أن

يكونه )) .انظر سيرة ابن هشام .102/2

ولما أزفت التراتيب التي قضاها هللا  ،بعد أن وقت لهـا أوقاتهـا  ،ورأت قـريش أن الفرصـة

ســانحة للنيــل مــن رســول هللا  -  -بعــد أن خــرج أصــحابه مــن مكــة  ،وبقــي وحيــدا مــع

المستضعفين  ،وحسبتها غنيمة سهلة المنال  ،فاجتمع رجالها في دار النـدوة  ،يتشـاورون

فيما بينهم بشأن رسول هللا  -  -فاقترح بعضهم حبسه في حديد وتجويعه حتى يمـوت
 ،لكــنهم رفض ـوا ذلــك مخافــة أن يجتمــع أصــحابه وينقــذوه .وأشــار ربيعــة بــن عــامر بــأن
يخرجوه من بين أظهرهم فيفرغون بذلك منه  ،لكن هـذا الـرأي لـم يجـد موافقـه عنـد القـوم ،
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خشية أن يغلب النبي الناس بحديثه  ،ثم يجمع منهم قوة تدحر قريشا في يـوم مـن اْليـام.

ورأى أبو جهل أخي ار أن يأخذوا من كل قبيلة فتى شابا جلدا  ،شريفا  ،ثم يعطى كـل فتـى
منهم سيفا صـارما  ،فيعمـدون إليـه فيضـربونه ضـربة رجـل واحـد  ،وهكـذا يتفـرق دمـه بـين

القبائل كلها .وحظي رأي أبـو جهـل بـالقبول التـام ،وفيمـا كانـت قـريش تجمـع فتيانهـا ،نـزل

جبريل على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يعلمـه بمـا

ف ارشــه تلــك الليلــة قــال هللا – تعــالى {: -وي ْم ُكـ ُـرون وي ْم ُكـ ُـر
سورة اْلنفال

يبيـت ضـده ،ويـأمره أن ّل يلـزم
ّللا وّللا خيــر اْلمـ ِ
ـاك ِرين} ()30
ُ ُ ُْ

وكــان مــن عــادة رســول هللا  -  -أن يــأتي بيــت أبــي بكــر كــل يــومين  :بك ـرة وعشــية ،

قالت عائشة  :فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل ْلبـي بكـر
 :هــذا رســول هللا  -صــلى هللا عليــه وســلم -متقنعــا  -مغطيــا أرســه  -فــي ســاعة لــم يكــن
يأتينا فيها  ،فقال أبو بكر  :فداء له أبي وأمي  ،وهللا ما جاء به في هذه الساعة إّل أمر

فجاء رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فاسـتأذن لـه  ،فـدخل  ،فاسـتأ خـر أبـو بكـر عـن
السرير حتى جلس عليه  ،فقال ْلبي بكـر  ( :أخ ِـرج م ْـن ِعنـدك ) فقـال أبـو بكـر إنمـا هـم
أهلك بأبي أنت يا رسول هللا .قال النبي  ( : -  -فإني قد أُذن لي في الخروج ) فقـال

أبــو بكــر وهــو يبكــي مــن الفــرح – الصــحبة يــا رســول هللا اختــر إحــدى راحلتــي هــاتين فقــال
رسول هللا  ( : -  -بالثمن ) واستأجر عبد هللا بـن أريقـط  ،وكـان – مشـركا  -يـدلهما

علــى الطريــق  ،ودفعــا إليــه الـراحلتين اللتــين أعــدهما الصــديق – رضــي هللا عنــه – للهجـرة
فكانت عنده يرعاهما لميعاديهما الذي واعده بعد ثَلث .وقد اشتركت أسـماء وعائشـة ابنتـا

الصــديق فــي تجهيــز الســفرة التــي ســيأخذها المهــاجران ووضــعتاها فــي جـراب  ،فلمــا أرادتــا
ربــط فــم الج ـراب لــم تجــد شــيئا فشــقت الســيدة أســماء نطاقهــا نصــفين فربطــت فــم الج ـراب

بنصفه  ،وانطلقت باآلخر  ،فلذلك سميت ( بذات النطاقين أو ذات النطاق).

النبي  –  -ينجو من كيد قريش :

عــاد رســول هللا -  -بعــدما أخبــر أبــا بكــر بــاإلذن لــه فــي الهجـرة  ،وبعــد أن أعــد العــدة
للهجرة إلى بيته ،وكان جبريل  -عليه السَلم  -أمـر النبـي  -صـلى هللا عليـه وسـلم -أن
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ّل يبيت على فراشه  ،فلما كانت عتمة الليل اجتمع فتيـان مـن قـريش علـى بابـه  ،وبيـدهم

السيوف المرهفة  ،ويتطاير من عيونهم شر الغدر والمكيدة ،فلما رأى رسـول هللا  -صـلى
هللا عليه وسلم -مكانهم قال لعلي بن أبي طالب (( :نم على فراشي  ،وتسبح ببـردي هـذا

الحضرمي اْلخضر  ،فإنه لن يخلص إليك منهم شيء تكرهه))

وفي هجعـة مـن الليـل خـرج  -  -وقـد أخـذ هللا علـى أبصـارهم فلـم يبصـروا بـه  ،وكـان

أخذ كفا من تراب فصـار ينثـر منـه علـى ر وسـهم زيـادة فـي النكايـة بهـم  ،وهـو يتلـوا قـول
ِ
هللا  -تبــارك وتعــالى{:-وجعْلنــا ِمــن بـ ْـي ِن أ ْيـ ِـد ِ
اه ْم ف ُهـ ْـم ّل
يه ْم سـ ًّـدا و ِمـ ْـن خْلف ِهـ ْـم سـ ًّـدا فأ ْغشـ ْـين ُ
يب ِ
ص ُرون} ( )9سورة يس ثم انصرف رسـول هللا لشـأنه  ،وبقـي المشـركون ينتظـرون النـائم
ُْ

حتــى يخــرج فيفعلـوا بــه مــا اتفقـوا عليــه  ،لكــن هللا حــارس ّل ينــام فقــد أعمــى أبصــارهم عــن
ر ية رسوله فخرج رسول هللا سالما من بين أظهرهم يذر التراب على ر وسهم.

ذهاب الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -إلى بيت الصديق ونظره إلى البيت ودعاءه :

وذهب رسول هللا -صـلى هللا عليـه وسـلم -مـن فـوره إلـى بيـت الصـديق – رضـي هللا عنـه
– وكــان الصــديق يترقــب وصــوله فــي أيــة ســاعة بعــد أن اتفقــا علــى الصــحبة فــي الهج ـرة

وأعدا للسفر عدته.

ولمــا خــرج مــن مكــة توجــه إلــى البيــت  ،وقــال  (( :وهللا إنــك ْلحــب اْلرض إلــي  ،وإنــك

ْلح ــب أرض هللا إل ــى هللا  ،ولـ ـوّل أن أهل ــك أخرج ــوني من ــك ماخرج ــت )) رواه اب ــن ماج ــة

أنظر صحيح ابن ماجه 2برقم  2523اْللباني البداية والنهاية ()178 / 3
ثم توجه إلى هللا بهذا الدعاء :

أك شــيئا ،اللهــم أعنــي علــى هــول الــدنيا  ،وبوائــق الــدهر،
(( الحمــد هلل الــذي خلقنــي ولــم ُ
ومصائب الليالي واْليام ,اللهم اصحبني في سفري  ،واخلفني في أهلـي  ،وبـارك لـي فيمـا

رزقتني  ،ولك فذللني  ،وعلى صالح ُخلقي فقوني  ،وإليك ربي فحببني  ،وإلى النـاس فـَل
تكلنــي.رب المستضــعفين وأنــت ربــي  ،أعــوذ بوجهــك الك ـريم الــذي أش ـرقت لــه الســماوات

واْلرض  ،وكش ــفت ب ــه الظلم ــات ،وص ــلح علي ــه أم ــر اْلول ــين واآلخـ ـرين ،أن تح ــل عل ــي

غضبك ،وتنزل بي سخطك.
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أعــوذ بــك مــن زوال نعمتــك ،وفجــأة نقمتــك ،وتحــول عافيتــك ،وجميــع ســخطك ،لــك العتبــى

عندي خير ما استطعت ،وّل حول وّل قوة إّل باهلل )).1
النبي  -  -وصاحبه في الغار:

خرج الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -وصاحبه وقـد تـزودوا بـالزاد والمـاء لـيَل مـن خوخـة

فــي ظهــر بيــت أبــي بكــر حتــى ّل يراهمــا أحــد ،وســلكا طريقــا غيــر معهــودة ،فبــدّل مــن أن

يسي ار نحو الشمال ذهبا إلى الجنـوب حيـث يوجـد (غـار ثـور) وكـان خروجـه كمـا قـال ابـن

إسحاق لهَل ربيع اْلول  ،وقيل :في أواخر صفر.

ولما وصل النبي  -  -وصاحبه إلـى الغـار وأراد رسـول هللا  -صـلى هللا عليـه وسـلم-
أن ينزل فيه قال له الصديق  :مكانك حتى أستبرت لك ،فإن كان بـه أذى نـزل بـي قبلـك،
ثــم نــزل فتحســس الغــار فلــم يجــد بــه شــيئا ،فنــزل رســول هللا وقــد بلــغ منــه اإلعيــاء والتعــب

مبلغه فما أن دخَل حتى توسد الرسول قدم أبي بكر ونام  ،وكان الصديق يأخـذ مـن ثوبـه
ويســد فــم اْلجحــار خشــية أن يكــون شــيء مــن اله ـوام فتــؤذي رســول هللا -صــلى هللا عليــه

وسلم - , -رضي هللا عن الصديق  -ما أصدقه فـي الصـحبة  ،فبقـي منهـا جحـر فألقمـه
عقبه  ،وكانت به حية فلدغته  ،فمنعه مكان رسـول هللا -صـلى هللا عليـه وسـلم -منـه أن

يتململ أي صدق في الصحبة بعد هذا وأي فداء يفدي بنفسه بعد هذا  -رضـي هللا عنـك

 -يا أبا بكر ولعن هللا من يطعن فيك!!!

ولكن اْللم لما اشتد به تحدرت دموعه  ،فسقطت على وجـه رسـول هللا  -صـلى هللا عليـه

وسلم -فقال  ( :ما لك يا أبا بكر؟ ) فأخبره بما حدث فتفل عليها رسول هللا  -صـلى هللا

عليه وسلم -فبرئت بإذن هللا تعالى).

حفظ هللا  -عز وجل  -نبيه  -  -من كيد اْلعداء :

روي أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -لما دخـل هـو وصـاحبه الصـديق بالغـار أمـر

هللا – س ــبحانه -ش ــجرة فنبت ــت عل ــى ف ــم الغ ــار  ،وانتش ــرت أغص ــانها عل ــى باب ــه  ،وأله ــم
العنكبــوت فنســجت علــى أغصــان الشــجرة ،وألهــم حمــامتين وحشــيتين فعششــتا وباضــتا بــين
أغصان الشـجرة ،وقـد كـان لهـذه اآليـات الـثَلث أثرهـا فـي تضـليل المشـركين وصـدهم عـن
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اقتح ــام الغ ــار ودخول ــه كم ــا س ــترى ع ــن كث ــب  ,وهك ــذا وق ــى هللا نبي ــه وص ــاحبه بأض ــعفه
جنده.ولما تبينت قريش إفـَلت النبـي مـنهم جـن جنـونهم  ،وصـاروا يهيمـون علـى وجـوههم

طلبا له  ،وجعلوا لمن يأتي به حيا أو ميتا مائـة ناقـة  ،وبعثـوا القافـة وهـي (جمـع قـائف ،

وهو الذي يتبع أثر اْلقدام في اْلرض حتى يعلم أين ذهـب صـاحبه)  .إثـرة فـي كـل وجـه

 ،مــنهم  :كــرز بــن علقمــة  ،وسـراقة بــن جعشــم  ،فصــاروا يتبعــون اْلثــر حتــى انتهـوا إلــى

جبل ( ثور ) ثم صعدوا الجيل حتى وقفوا على فم الغار .وهنا وقفوا متحيرين !!..

إذ لــو كــان دخــل الغــار فكيــف لــم يتهــدم نســيج العنكبــوت  ، !!..وكيــف لــم ينكســر بــيض

الحمام؟!

ووقفـ ـوا مت ــرددين  ،أي ــدخلون الغ ــار أم ّل؟ حت ــى إن أح ــدهم ه ــم أن ي ــدخل الغ ــار فق ــال ل ــه

اآلخـ ــرون  :إن هـ ــذا العنكبـ ــوت لمـ ــن قبـ ــل مـ ــيَلد محمـ ــد !! وهكـ ــذا نـ ــرى أن هللا صـ ــرف
المشركين عن النبـي  -  -وصـاحبه  ،وهـذا مـن حفـظ هللا – عـز وجـل  -لنبيـه  -
 -من كيد أعدائه وحساده .

لطيفة خرافيـة ُ :سـئل بعضـهم عـن الحكمـة فـي اختفائـه  -  -فـي غـار ثـور دون غيـره
فأجاب بأنه  -  - -كان يحب الفأل الحسـن  ،وقـد قيـل إن اْلرض مسـتقرة علـى قـرن
الثور فناسب استق ارره  -  -في غار ثور تفا ّل بالطمأنينة واّلستقرار فيمـا يقصـده هـو

ورفيقه 2سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد .242 / 3
يقول الشرف البوصيري:

خير البرية لم ت ِ
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على ِ ...
نسج ولم ت ُح ِم

ط ِم 3
أغنت عن ُمضاعفة  ...من الدروِع وعن عال من اْلُ ُ
وقاي ُة هللا ْ
أهم المراجع

 .1زاد المعاد .3 /

 .2السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة  /د محمد بن محمد أو شهبة ج . 1/
 .3أحاديث الهجرة جمع وتحقيق ودراسة  /الدكتور  /سليمان بن علي السعود.
 .4السيرة النبوية دروس وعبر  /د  /مصطفى السباعي.
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 .5قبسات تربوية من السيرة النبوية د  /حس
 .6هذا الحبيب يامحب  /الجزائري .
_____________

 - 1قــال الشــيخ اْللبــاني – رحمــه هللا – فــي تحقيقــه علــى " فقــه الســيرة" للغ ازلــي (-166

 )167عزاه إليه ابن كثير ( )187من طريق محمد بن إسحاق قال :بلغنـي أن رسـول هللا
 لمــا خــرج مــن مكــة مهــاج ار إلــى هللا يريــد المدينــة .قــال :فــذكر الــدعاء قلــت :وهــذا إســناد

ضعيف معضل.

 2ما ذكرناها إّل لبيان بطَلنها  ،فالقول بأن اْلرض على قرن ثور من خرافات النـاس ،
وهللا ورسوله بريئان من الباطل والخرافة .

 3قــد ســبق تعليقنــا بعــدم صــحة قصــة العنكبــوت والحمــام ونقلنــا كــَلم العلمــاء فــي ذلــك ،

فارجع إلية .

خروج النبي من الغار إلى المدينة

بعد ثَلث ليال وقد هدأ الطلب  ،ويئس المشـركون مـن إدراكهمـا خرجـا مـن الغـار  ،وكـان
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وأبو بكر استأج ار رجَل مـن بنـي الـديل وكانـا قـد دفعـا

راحلتهما  ،وواعداه غار ثور بعد ثَلث ليال براحلتيهما صبح ثَلث ،وانطلق معهما عامر

بن فهيرة يخدمهما ويعينهما ،يردفه أبو بكر ويعقبه  ،فكانوا ثَلثة والدليل.

طريق الهجرة :

فلمــا خــرج بهــا عبــد هللا بــن أريقــط دليلهمــا ســلك بهمــا أســفل مكــة  ،ثــم مضــى بهمــا علــى
الســاحل حتــى عــارض الطريــق أســفل مــن ( عســفان ) ،ثــم ســلك بهمــا أســفل ( أمــج ) ،ثــم

استجاز بهما حتى عارض بهما الطريـق بعـد أنـأ جـاز قديـدا أجـاز بهمـا مـن مكانـه ذلـك ،

فســلك بهمــا ( الخــرار ) ثــم ســلك بهمــا ثنيــة م ـرة  ،ثــم ســلك بهمــا القفــاء  ،ثــم أجــاز بهمــا

مدلجــة لقــف  ،ثــم اســتبطن بهمــا مدلجــة فجــاج ،ويقــال  :فجــاج فيمــا قــال ابــن هشــام– ثــم
سلك بهما مرجح من ذي الغضون قال ابن هشام  :ويقال :العضوين ،ثم بطـن ذي كثـر،

ثــم أخــذ بهمــا علــى الجداجــد ثــم علــى اْلجــرد  ،ثــم ســلك بهمــا ذا ســلم مــن بطــن أعــداء مــن
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لجة تعهن  ،ثم على العبابيد ثـم أجـاز بهمـا الفاجـة ثـم هـبط بهمـا العـرج وقـد أبطـأ عليهمـا
بعض ظهرهما  ،فحمل رسول هللا  –  -رجل من أسلم يقال له  :أوس بن حجر علـى

جمــل لــه يقــال لــه  :ابــن الــرداء إلــى المدينــة ،وبعــث معــه غَلمــا لــه يقــال لــه  :ســعود بــن

هنيدة ثم خرج بهما دليلهما من العرج فسلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبه ،ويقال ثنية

الغــائر – فيمــا قــال ابــن هشــام حتــى هــبط بهمــا بطــن رئــم  ،ثــم قــدم بهمــا قبــاء علــى بنــي
عمــرو بــن عــوف ّلثنتــي عش ـرة ليلــة خلــت مــن شــهر ربيــع اْلول يــوم اّلثنــين حــين اشــتد

الضحاء وكادت الشمس تعتدل.

في خيمة أم معبد:

وفــي الطريــق إلــى المدينــة مــر النبــي بــأم معبــد ،وإليــك قصــتها لمــا فيهــا مــن معجـزة ظــاهرة

للنبــي ،ولمــا فيهــا مــن صــورة واضــحة لكثيــر مــن نســاء الجاهليــة فــي عفتهــا وشــهامتها ،
ومروءتهـا  ،وبَلغتهــا وفصــاحتها ،فقـد وصــفت النبــي -صــلى هللا عليـه وســلم -بمــا يعجــز

عنه بيان غيرها.

ـام البيهقــي وغيـره عــن أخــي أم معبــد حبــيش قــال  :لمــا خـرج رســول هللا – – 
روى اإلمـ ُ
ومعــه أبــو بكــر الصــديق – رضــي هللا عنــه  -وعــامربن فهي ـرة  ،وابــن أريقــط يــدلهم علــى
الطريق فمروا بقديد على أم معبد  ":عاتكة بنت خالد الخزاعيـة "  ،وكانـت بـرزة  ،جلـدة ،
تحتبي بفناء القبة  ،ثم تسقي وتطعم من يمر بها  ،وكان القوم مرملين مسـنين  ،فسـألوها

 :هــل عنــدها لــبن أو لحــم يشــترونه منهــا فلــم يجــدوا عنــدها شــيئا  ،وقالــت  :وهللا لــو كــان

عندنا شيء ما أعوزكم القـرى فنظـر رسـول هللا  -  -إلـى شـاة فـي كسـر الخيمـة خلفهـا
الجهد عن الغنم  ،فسألها رسول هللا  ( : -  -هل بها مـن لـبن؟ ) فقالـت هـي  :أجهـد

من ذلك فقال  (( :أتأذنين لي أن أحلبها؟ )) فقالت  :نعم بـأبي أنـت وأمـي إن أريـت حلبـا
فاحلبهــا  ،فــدعا بالشــاة فاعتقلهــا  ،ومســح ضــرعها  ،فتفاجــت ودرت ودعــا بإنــاء ي ـربض
الرهط  ،فحلب فيه ثجـا وسـقى القـوم حتـى رووا  ،وسـقى أم معبـد حتـى رويـت  ،ثـم شـرب

آخرهم وقال  (( :ساقي القوم آخر هم شربا ))  ،ثم حلب فيه مرة أخرى فشربوا علَل بعـد
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نهل  ،ثم حلب فيه آخ ار وغـادره عنـدها  ،وفـي روايـة أنـه قـال لهـا أن (( ارفعـي هـذا ْلبـي

معبد إذا جاءك )) ثم ركبوا وذهبوا في انتظار الرسول.

ولما بلغ المسلمين بالمدينة مخرج النبي  -صلى هللا عليـه وسـلم -مـن مكـة هـو وصـاحبه

الصديق -رضي هللا عنه-كانوا يخرجون كل غـداة إلـى الحـرة فينتظرونـه حتـى يـردهم حـر
الظهي ـرة  ،فعل ـوا ذلــك م ـ ار ار  ،فــانقلبوا يومــا بعــد مــا أطــالوا انتظــارهم ،فلمــا أووا إلــى بيــوتهم

أوفى رجل مـن يهـود علـى أطـم مـن آطـامهم ْلمـر ينظـر إليـه فبصـر برسـول هللا  -صـلى

هللا عليــه وســلم -وأصــحابه مبيضــين  ،يــزول بهــم السـراب  ،فلــم يملــك اليهــودي أن صــاح
بأعلى صوته  :يا معشر العرب  ،هذا جدكم الذي تنتظـرون فثـار المسـلمون إلـى السـَلح

 ،فتلقوا رسول هللا  –  -بظهر الحرة  ،فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل فـي بنـي عمـرو

بن عوف.

وكانــت منــازل بنــي عمــر وبــن عــوف فــي قبــاء  ،وكــان ذلــك يــوم اّلثنــين مــن شــهر ربيــع

اْلول  ،وقيــل لهــَلل ربيــع اْلول  ،وقيــل  :لليلتــين خلتــا منــه وقيــل لثــامن يــوم منــه  ،وقــال
ابن إسحاق ّلثنتي عشرة ليلة خلتا من ربيع اْلول  ،وعند ابن سعد لثَلث عشرة منه

فقام أبو بكـر للنـاس يتلقـاه  ،وجلـس رسـول هللا  -صـلى هللا عليـه وسـلم -صـامتا  ،فطفـق
من جاء من اْلنصار ممن لم ير رسول هللا  -  -ولـم يعرفـه مـن قبـل يحيـى أبـا بكـر،

حتى أصابت الشمس رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فأقبل أبو بكر حتى ظلـل عليـه

بردائه  ،فعرف النـاس رسـول هللا  -صـلى هللا عليـه وسـلم -عنـد ذلـك .فأقـام رسـول هللا -

ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم -ف ــي بن ــي عم ــرو ب ــن ع ــوف أربع ــة أي ــام  .اّلثن ــين  ،والثَلث ــاء ،

واْلربعاء  ،والخميس  ،وخرج يوم الجمعة قاصدا المدينة.

استقبال أهل المدينة لرسول هللا :–  -

إنــه مــا إن ركــب  -  -راحلتــه وســارت بــه مــن ديــار بنــي ســالم متجهــة نحــو المدينــة ،
وأهل كل دار من دور اْلنصار يمر بها إّل ويستقبله رجالها قائلين هلم إلينا يا رسول هللا

إلى العدد والعدة وهم ممسكون بخطام ناقته وهو يقول " :دعوها فإنها مأمورة"
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وخــرج أهــل المدينــة ّلســتقبال الحبيــب –  – علــى بكـرة أبــيهم  ،فــامتألت بهــم الطــرق ،
وظهروا على سطوح المنازل نساء وأطفاّل ورجاّل وهـم يقولـون  ،هللا أكبـر جـاء رسـول هللا
 ،هللا أكبــر جــاء محمــد هللا أكبــر جــاء رســول هللا  ،والنســاء والصــبيان يض ـربون بالــدفوف

وينشدون 1:

الوداع
 ...من ثنيات
طلع البدر علينا ...
ْ
داع
وجب الشكر علينا  ... ...ما دعا هلل ْ

المطاع
أيها المبعوث فينا  ... ...جئت باْلمر
ْ
داع
جئت شرفت المدينة  ... ...مرحبا يا خير ْ

ـب س ــيره ف ــي تل ــك الحش ــود الحاش ــدة  ،والجم ــوع المتجمع ــة ف ــي ه ــذا الي ــوم
وواص ــل الحبي ـ ُ
التاريخي العظيم الذي قال فيه أنس بن مالك " :لقد رأيت اليوم الـذي دخـل فيـه رسـول هللا

-  -علينا واليوم الذي قبض فيـه فلـم أر يـومين مثلهمـا قـط " (هـذا الحبيـب يـا محـب –

الجزائري  -ص )163

وبع ــد الجمع ــة دخ ــل النب ــي  -  -المدين ــة وم ــن ذل ــك الي ــوم س ــميت بل ــدة يث ــرب بمدين ــة
الرسول  -  -ويعبر عنها بالمدينة إختصا ار وكان يوما تاريخيا أغر فقـد كانـت البيـوت

والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقديس  ،واْلنصار إن لم يكونوا أصحاب ثـروات طائلـة

؛ إّل أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل الرسول  –  -عنده.

من فوائد الهجرة ما يلي:

 .1دليل كمال اإليمان  ،وحسن اإلسَلم.

 .2إعَلن العبودية الكاملة هلل – عزوجل  -واّلنقياد له .
 .3دليل محبة هللا ومحبة رسوله .-  -
 .4دليل صَلح العبد واستقامته.

 .5الوعد بالكرامة والفوز بالجنة.

 .6تفريج الكربات وحصول الخيرات.

 .7تمحيص لإليمان واختبار لإلنسان.
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موسوعة نظرة النعيم 3566 / 8

وهللا أعلم  ...وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أهم المراجع

 .1زاد المعاد .3 /

 .2السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة  /د محمد بن محمد أو شهبة ج . 1/
 .3أحاديث الهجرة جمع وتحقيق ودراسة  /الدكتور  /سليمان بن علي السعود.
 .4السيرة النبوية دروس وعبر  /د  /مصطفى السباعي.
 .5قبسات تربوية من السيرة النبوية د  /حس
 .6هذا الحبيب يامحب  /الجزائري .
____________

 1قال الشيخ اْللباني – رحمه هللا – بأنها ضعيفة أنظر السلسلة الضـعيفة  2بـرقم 598
.

هجرة عامر وزوجه وهجرة بني جحش

قال ابن إسحاق :ثم كان أول من قـدمها مـن المهـاجرين بعـد أبـي سـلمة عـامر بـن ربيعـة،

حليــف بنــي عــدي بــن كعــب ،معــه ام أرتــه ليلــى بنــت أبــي حثمــة بــن غــانم بــن عبــد هللا بــن

عوف بن عبيد بن عدي بن كعـب .ثـم عبـد هللا بـن جحـش بـن رئـاب بـن يعمـر بـن صـبرة
بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمـة ،حليـف بنـي أميـة بـن عبـد شـمس،

احتمــل بأهلــه وبأخيــه عبــد بــن جحــش وهــو أبــو أحمــد  -وكــان أبــو أحمــد رجــَل ض ـرير
البصر وكان يطوف مكة ،أعَلهـا وأسـفلها ،بغيـر قائـد وكـان شـاعرا ،وكانـت عنـده الفرعـة

ابنــة أبــي ســفيان بــن حــرب وكانــت أمــه أميمــة بنــت عبــد المطلــب بــن هاشــم  -فغلقــت دار

بنــي جحــش هج ـرة فمــر بهــا عتبــة بــن ربيعــة .والعبــاس بــن عبــد المطلــب ،وأبــو جهــل بــن
هشـام بــن المغيـرة ،وهـي دار أبــان بــن عثمــان اليـوم التــي بــالردم وهـم مصــعدون إلــى أعلــى

مكــة ،فنظــر إليهــا عتبــة بــن ربيعــة تخفــق أبوابهــا يبابــا ،لــيس فيهــا ســاكن فلمــا رآهــا كــذلك

تنفس الصعداء ثم قال
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يوما ستدركها النكباء والحوب

وكل دار وإن طالت سَلمتها

قال ابن هشام  :وهذا البيت ْلبي داود اإليادي في قصيدة له .والحوب التوجع
( وهو في موضع آخر الحاجة ويقال الحوب اإلثم ).

قال ابن إسحاق  :ثم قال عتبة ( بن ربيعة )  :أصبحت دار بني جحش خـَلء مـن أهلهـا
فقال أبو جهل وما تبكي عليـه مـن قـل بـن قـل .قـال ابـن هشـام  :القـل  :الواحـد .قـال لبيـد

بن ربيعة :

كل بني حرة مصيرهم

قل وإن أكثرت من العدد

قــال ابــن إســحاق  :ثــم قــال هــذا عمــل ابــن أخــي هـذا ،فــرق جماعتنــا ،وشــتت أمرنــا وقطــع

بيننا .فكان منزل أبي سلمة بن عبد اْلسد وعامر بن ربيعـة ،وعبـد هللا بـن جحـش ،وأخيـه

أبي أحمد بن جحش على مبشر بن عبد المنذر بن زنبر بقباء .في بني عمرو بن عوف

ثم قدم المهاجرون أرساّل ،وكان بنو غنم ابن دودان أهل إسَلم قد أوعبوا إلى المدينة مع
رســول هللا  هج ـرة رجــالهم ونســا هم عبــد هللا بــن جحــش ،وأخــوه أبــو أحمــد بــن جحــش،

وعكاشة بن محصن ،وشجاع وعقبة ابنا وهب وأربد بن حميرة.

قال ابن هشام  :ويقال ابن حميرة.
هجرة عمر وقصة عياق معه

قــال ابــن إســحاق :ثــم خــرج عمــر بــن الخطــاب ،وعيــاق بــن أبــي ربيعــة المخزومـي ،حتــى
قدما المدينة .فحدثني نافع مولى عبد هللا بن عمر ،عن عبد هللا بن عمر ،عن أبيه عمر
بن الخطاب ،قال (اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة ،أنا وعياق بن أبي ربيعة ،وهشام

بن العاصي بن وائل السهمي التناضب من أضاة بني غفار ،فوق سـرف ،وقلنـا  :أينـا لـم

يصبح عندها فقد حبس فلـيمض صـاحباه .قـال فأصـبحت أنـا وعيـاق بـن أبـي ربيعـة عنـد
التناضب ،وحبس عنا هشام وفتن فافتتن).
تغرير أبي جهل والحارث بعياق

فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء وخرج أبو جهل بن هشام والحـارث
بن هشام إلى عياق بن أبي ربيعة ،وكـان ابـن عمهمـا وأخاهمـا ْلمهمـا ،حتـى قـدما علينـا
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المدينــة ،ورســول هللا  بمكــة فكلمــاه وقــاّل  :إن أمــك قــد نــذرت أن ّل يمــس أرســها مشــط
حتـى تـراك ،وّل تسـتظل مـن شـمس حتـى تـراك ،فـرق لهـا ،فقلـت لـه يـا عيـاق إنــه وهللا إن
يريدك القـوم إّل ليفتنـوك عـن دينـك فاحـذرهم فـ هللا لـو قـد آذى أمـك القمـل ّلمتشـطت ولـو

قد اشتد عليها حر مكة ّلستظلت .قال فقال أبر قسـم أمـي ،ولـي هنالـك مـال فآخـذه .قـال

فقلــت  :وهللا إنــك لــتعلم أنــي لمــن أكثــر قـريش مــاّل ،فلــك نصــف مــالي وّل تــذهب معهمــا.
قــال فــأبى علــي إّل أن يخــرج معهمــا ق فلمــا أبــى إّل ذلــك قــال قلــت لــه أمــا إذ قــد فعلــت مــا
فعلت ،فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها ،فإن رابك مـن القـوم ريـب فـانج
عليها .فخرج عليها معهما ،حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبـو جهـل يـا ابـن أخـي،

وهللا لقد استغلظت بعيري هذا ،أفَل تعقبني على ناقتك هذه ؟ قال بلى .قـال فأنـال وأناخـا

ليتحــول عليهــا ،فلمــا اســتووا بــاْلرض عــدوا عليــه فأوثقــاه وربطــاه ثــم دخــَل بــه مكــة ،وفتنــاه

فافتتن.

قال ابن إسحاق  :فحدثني به بعض آل عياق بن أبي ربيعة  :أنهما حـين دخـَل بـه مكـة

دخَل به نها ار موثقا ،ثم قاّل  :يا أهل مكة ،هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا.

كتاب عمر إلى هشام بن العاصي

قــال ابــن إســحاق  :وحــدثني نــافع عــن عبــد هللا بــن عمــر ،عــن عمــر فــي حديثــه قــال (فكنــا
نقول ما هللا بقابل ممن افتتن صرفا وّل عـدّل وّل توبـة قـوم عرفـوا هللا ثـم رجعـوا إلـى الكفـر

لبَلء أصابهم قال وكانوا يقولون ذلك ْلنفسهم .فلما قدم رسـول هللا  المدينـة  ،أنـزل هللا
تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم ْلنفسهم "قل يا عبادي الـذين أسـرفوا علـى أنفسـهم ّل تقنطـوا
من رحمة هللا إن هللا يغفر الذنوب جميعا إنـه هـو الغفـور الـرحيم وأنيبـوا إلـى ربكـم وأسـلموا

لـه مـن قبـل أن يـأتيكم العـذاب ثـم ّل تنصـرون واتبعـوا أحسـن مـا أنـزل إلـيكم مـن ربكـم مــن

قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم ّل تشعرون ").

قال عمر بن الخطاب  :فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاصي قال

فقال هشام بـن العاصـي  :فلمـا أتتنـي جعلـت أقر هـا بـذي طـوى ،أصـعد بهـا فيـه وأصـوب

وّل أفهمهــا ،حتــى قلــت  :اللهــم فهمنيهــا .قــال فــألقى هللا تعــالى فــي قلبــي أنهــا إنمــا أنزلــت
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فينا ،وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا .قال فرجعت إلى بعيري ،فجلست عليه فلحقـت
برسول هللا  وهو بالمدينة.

خروج الوليد بن الوليد إلى مكة في أمر عياق وهشام

قال ابن هشام  :فحدثني من أثق به أن رسول هللا  قال وهـو بالمدينـة (مـن لـي بعيـاق

بن أبي ربيعة ،وهشام بن العاصي ؟ فقال الوليد بن الوليـد بـن المغيـرة  :أنـا لـك يـا رسـول

هللا بهمــا ،فخــرج إلــى مكــة ،فقــدمها مســتخفيا ،فلقــي ام ـرأة تحمــل طعامــا ،فقــال لهــا  :أيــن
تريـ ــدين يـ ــا أمـ ــة هللا ؟ قالـ ــت أريـ ــد هـ ــذين المحبوسـ ــين  -تعنيهمـ ــا  -فتبعهـ ــا حتـ ــى عـ ــرف
موضعهما ،وكانا محبوسين في بيت ّل سقف له فلما أمسى تسـور عليهمـا ،ثـم أخـذ مـروة

فوضعها تحت قيديهما ،ثـم ضـربهما بسـيفه فقطعهمـا ،فكـان يقـال لسـيفه "ذو المـروة" لـذلك
ثم حملهما على بعيره وساق بهما ،فعثر فدميت أصبعه فقال:

هل أنت إّل أصبع دميت

وفي سبيل هللا ما لقيت

ثم قدم بهما على رسول هللا  المدينة).
وصول رسول هللا  إلى المدينة

(الشبكة اإلسَلمية) أ.د /أكرم ضياء العمري

كان المسلمون في المدينة قد سمعوا بخـروج النبـي  مـن مكـة  ،فكـانوا يغـدون كـل غـداة
إلــى ظــاهر المدينــة ينتظرونــه  ،حتــى إذا اشــتد الحــر علــيهم عــادوا إلــى بيــوتهم  ،حتــى إذا
كان اليوم الذي قدم فيه انتظروه حتى لم يبق ظل يستظلون به فعادوا  ،وقـدم الرسـول 

وقــد دخل ـوا بيــوتهم  ،فبصــر بــه يهــودي فنــاداهم  ،فخرج ـوا فاســتقبلوه  ،وكانــت فــرحتهم بــه

غامرة  ،فقد حملوا أسلحتهم وتقدموا نحو ظاهر الحرة فاستقبلوه .

وقد نزل الرسول  في قباء في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة وأسس مسجد قباء

.

ولمــا ع ـزم رســول هللا صــلى عليــه وســلم أن يــدخل المدينــة أرســل إلــى زعمــاء بنــي النجــار

فجاءوا متقلدين سيوفهم .
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وقد سجلت رواية أن عـدد الـذين اسـتقبلوه خمسـمائة مـن اْلنصـار  ،فأحـاطوا بالرسـول 

و بــأبي بكــر وهمــا راكبــان  ،ومضــى الموكــب داخــل المدينــة  ( ،وقيــل فــي المدينــة  :جــاء

نب ــي هللا  . ) وق ــد ص ــعد الرج ــال والنس ــاء ف ــوق البي ــوت  ،وتف ــرق الغلم ــان ف ــي الط ــرق
ينادون  :يا محمد يا رسول هللا  ,يا رسول هللا .

قــال الصــحابي الب ـراء بــن عــازب  -وهــو شــاهد عيــان  " : -مــا أريــت أهــل المدينــة فرح ـوا
بشيء فرحهم برسول هللا " 

أما تلك الروايات التي تفيد استقباله بنشيد ( طلع البدر علينا مـن ثنيـات الـوداع ) فلـم تـرد

بها رواية صحيحة .

وأقبل رسول هللا  يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب اْلنصاري فتسـاءل  :أي بيـوت

أهلنا أقرب ؟ فقال أبو أيوب  :أنا يا نبي هللا  ،هذه داري وهذا بابي  .فنزل في داره .

وقــد ورد فــي كتــب الســيرة أن زعمــاء اْلنصــار تطلعـوا إلــى استضــافة الرســول  ، فكلمــا
مر بأحدهم دعاه للنزول عنـده  ،فكـان يقـول لهـم  :دعـوا الناقـة فإنهـا مـأمورة فبركـت علـى

باب أبي أيوب  ،وكـان داره طـابقين  ,قـال أبـو أيـوب اْلنصـاري  " :لمـا نـزل علـي رسـول

هللا  في بيتي نزل في السفل وأنا و أم أيوب في العلو  ,فقلت لـه  :يـا نبـي هللا  -بـأبي

أنت وأمي  -إني ْلكره وأعظم أن أكون فوقك  ،وتكـون تحتـي  ،فـاظهر أنـت فـي العلـو ،
وننزل نحن فنكون في السفل  .فقال  :يا أبـا أيـوب  :إن أرفـق بنـا وبمـن يغشـانا أن نكـون

فــي ســفل البيــت  .قــال  :فلقــد انكســر حــب لنــا فيــه مــاء  ,فقمــت أنــا وأم أيــوب بقطيفــة لنــا
مالنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول هللا  منه شيء يؤذيه "

.

وقد أفادت رواية ابن سعد أن مقامه  بدار أبي أيوب سبعة أشهر .

وقــد اقترعــت اْلنصــار علــى ســكنى المهــاجرين  ،وآثــروهم علــى أنفســهم  ,فنــالوا مــن الثنــاء

العظيم الذي خلد ذكرهم على مر الدهور وتتـالي اْلجيـال  ،إذ ذكـر هللا مـأثرتهم فـي قـرآن
يتلوه الناس  { :والذين تبوأوا الدار واإليمان من قـبلهم يحبـون مـن هـاجر إلـيهم وّل يجـدون
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فــي صــدورهم حاجــة ممــا أوتـوا ويــؤثرون علــى أنفســهم ولــو كــان بهــم خصاصــة ومــن يــوق
شح نفسه فألئك هم المفلحون} ( الحشر. )9

وقد أثنى رسول هللا  على اْلنصـار ثنـاء عظيمـا فقـال  ( :لـوّل الهجـرة لكنـت امـرءا مـن
اْلنصار) و ( لو سلكت اْلنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي اْلنصار أو شعبهم)

وكان رسول هللا  يصـلي حيـث أدركتـه الصـَلة  ،ثـم أمـر ببنـاء المسـجد فـي أرض كـان

فيها نخل لغَلمين يتيمين من بني النجار .

وقــد اشــتراها رســول هللا  ، وقــام المســلمون بتســويتها وقطــع نخيلهــا وصــفوا الحجــارة فــي

قبلة المسجد  ،وما أعظم سرورهم وهم يعملـون فـي بنائـه ورسـول هللا  يعمـل معهـم وهـم
يرتجزون :

اللهم إنه ّل خير إّل خير اآلخرة فانصر اْلنصار والمهاجرة

وقــد بنــاه أوّل بالجريــد ثـم بنــاه بــاللبن بعــد الهجـرة بــأربع ســنين  ،وقــد واجــه المهــاجرون مــن

مكــة صــعوبة اخــتَلف المنــال  ،فالمدينــة بلــدة زراعيــة  ،تغطــي أ ارضــيها بســاتين النخيــل ،

ونسبة الرطوبة في جوها أعلى من مكة  ،وقد أصيب العديد من المهاجرين بالحمى مـنهم

أبو بكر و بَلل .

فــأخبرت عائشــة رضــي هللا عنهــا رســول هللا  فقــال  ( :اللهــم حبــب إلينــا المدينــة كحبنــا
مكـ ــة أو أشـ ــد  ،وصـ ــححها  ،وبـ ــارك لنـ ــا فـ ــي صـ ــاعها ومـ ــدها  ،وانقـ ــل حماهـ ــا فاجعلهـ ــا

بالجحفة)  .وقال ( :اللهم امض ْلصحابي هجرتهم  ،وّل تردهم على أعقابهم ) .

لقــد تغلــب المهــاجرون علــى المشــكَلت العديــدة  ،واســتقروا فــي اْلرض الجديــدة مغلبــين
مصالح العقيدة ومتطلبات الدعوة  ،بل صارت الهجرة واجبة على كل مسـلم لنصـرة النبـي

عليــه الصــَلة والســَلم ومواســاته بــالنفس  ،حتــى كــان فــتح مكــة فأوقفــت الهجـرة ْلن ســبب
الهج ـرة ومشــروعيتها نص ـرة الــدين وخــوف الفتنــة مــن الكــافرين  .والحكــم يــدور مــع علتــه ،
ومقتضــاه أن مــن قــدر علــى عبــادة هللا فــي أي موضــع اتفــق لــم تجــب عليــه الهجـرة منــه ،
وإّل وجبت  .ومن ثم قال الماوردي  :إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بَلد الكفر ،
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فقــد صــارت البلــد بــه دار إســَلم  ،فاإلقامــة فيهــا أفضــل مــن الرحلــة منهــا لمــا يترجــى مــن

دخول غيره في اإلسَلم .

وعندما دون التـاريخ فـي خَلفـة عمـر بـن الخطـاب رضـي هللا عنـه اتخـذت مناسـبة الهجـرة

بداية التاريخ اإلسَلمي  ،لكـنهم أخـروا ذلـك مـن ربيـع اْلول الـى المحـرم ْلن ابتـداء العـزم
على الهجرة كان في المحـرم  ،إذ بيعـة العقبـة الثانيـة وقعـت فـي أثنـاء ذي الحجـة  ،وهـي

مقدمــة الهج ـرة  .فكــان أول هــَلل اســتهل بعــد البيعــة والعــزم علــى الهج ـرة هــَلل المحــرم ،

فناسب أن يجعل مبتدأ التاريخ اإلسَلمي .وهللا الموفق والهادي الى سواء السبيل.
ــــــ
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وقفات مع الهجرة النبوية
د .عبد الحليم محمد عصفور

مشرف قسم العَلقات العامة واْلعَلم التربوي بالمدارس السعودية بأنقرة

الحمد هلل  ..الحمد هلل الـذي أعزنـا باإلسـَلم وأكرمنـا باإليمـان ..الحمـد هلل الـذي جعلنـا مـن

أتباع سيدنا

محمــد عليــه الصــَلة والســَلم  ..اللهــم ربنــا لــك الحمــد كمــا ينبغــي لجــَلل وجهــك وعظــيم
سلطانك لك

الحمد آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى ..

مــا زلنــا نعــيش تطلعــات الهجـرة النبويــة الشـريفة  ،مــا زلنــا نحلــل أحــداثها  ،ونقطــف ثمارهــا
ونتفيء ظَللها؛ لندرك أيها اإلخوة المؤمنـون  ،أن اإلسـَلم سلسـلة مسـتمرة  ،حلقـة شـاملة
منذ فجر تاريخ البشرية وإلى يوم اللقاء اْلكبر مـع هللا  ..فالمسـلمون يعيشـون ضـمن تلـك

الــدائرة الواســعة الشــاملة  ،وأن مــنهج هللا لعبــاده منــذ فجــر التــاريخ البشــري وإلــى يومنــا هــذا

وإلــى يــوم اللقــاء اْلكبــر مــع هللا  ..يســير وفــق وتي ـرة ثابتــة واضــحة معلنــة  ،ومــا نريــد أن
نتحدث عنه اليوم الهجرة أيهـا اإلخـوة المؤمنـون  ،بـدايتها مـع بدايـة الـدعوة ْ ،لن مـن أراد

أن يصــل إلــى هللا ّل بــد إّل وأن يضــحي فــي ســبيله ْ ،لن اإلنســان حينمــا يريــد أن يحقــق
ذاته  ،أن يحقق انتماءه  ،هويته ّ ،ل بد إّل وأن يهجر كل الخصال التي تتنافى مـع تلـك

الهويــة  ،لــذلك يقــول الرســول صــلى هللا عليــه وســلمّ [ :ل هج ـرة بعــد الفــتح  ،ولكــن جهــاد

ونية ] .

الهجـ ـرة  :ني ــة  ،والنب ــي  حينم ــا عب ــر ع ــن حقيق ــة الم ــؤمن والمسـ ـلم والمه ــاجر ،ق ــال [
والمهاجر من هجر ما نهى هللا عنـه ]  ،فـالهجرة محطـة تعبئـة إلـى هللا عـز وجـل  ،تكـون

بترك ما نهى هللا عنـه  ،باّلنتقـال مـن مرحلـة إلـى مرحلـة  ،مـن مرحلـة صـراع إلـى مرحلـة

اســتقرار  ،مــن مرحلــة اضــطراب وعــذاب إلــى مرحلــة اســتقرار وهنــاء  ،الهج ـرة هــي بدايــة

990
This file was downloaded from QuranicThought.com

تكــوين المجتمــع المســلم  ..والهج ـرة أيهــا اإلخــوة دليــل علــى مصــداقية الســير إلــى هللا عــز
وجل .

ذكرنــا حــين ذكرنــا مــن مــنهج الهجـرة النبويــة الشـريفة الطــاهرة  ،أنهــا عمليــة انتقــال وعمليــة
ترسيخ وتثبيت للمبادت  ،فالنبي  حينما خرج من داره وقد أحـاط المشـركون بـه  ،وتلـك

قوة مادية ّل يستهان بها  ،من كل قبيلة أخذوا شابا جلدا قويا حتى إذا ما خرج رسول هللا

انهالوا عليه بضربة رجل واحـد ،فينهـدر دمـه فـي القبائـل  ،ولكـن ربـك بالمرصـاد  ..وتلـك

هي حقيقة الـدعوة دائمـا وأبـدا  ،تحـيط بهـا دعـاوى المكـر ،تحـيط بهـا قـوى التـآمر فـي كـل

مكان وزمان  ..يريدون أن يضربوه ضربة رجل واحد،
ِِ ِ
اه ِهم وّللا مِتم ُن ِِ
ِ
وره ول ْو ك ِره اْلك ِاف ُرون { ّل بالقوة الذاتية  ،وّل
} ُير ُيدون ليطفئوا ُنور ّللا بأ ْفو ْ ُ ُ
ِ
نص ُروهُ فق ْد نصرهُ ّللاُ {
بالقوة المادية  ،إنما من خَلل قوله تعالى } إّل ت ُ
على المؤمنين في كل مرحلة من م ارحـل حيـاتهم ،وفـي كـل عقبـة مـن عقبـات هـذه الحيـاة

أن يضعوا هذه الحقيقة نصب أعينهم  ،إن تخليتم أنتم فإن هللا موجود ،
ظ ِهره على ِ
ِ
الد ِ
} ُهو ال ِذي أ ْرسل رسول ُه ِباْل ُهدى وِد ِ
ين ُكِل ِه ول ْو ك ِره اْل ُم ْش ِرُكون {
ين اْلح ِق لُي ْ ُ
ُ
هذه حقيقة يجب أن نضعها نصب أعيننا  ،انهزمنـا أم انتصـرنا ،التزمنـا أم انحرفنـا  ،فـإن
هللا مظهر دينه  ،ومعز نبيه  ،مهما تآمر المتآمرون ومهما مكر المـاكرون ،وإنكـم لترونـه
دلــيَل واقعيــا مــن خــَلل مــا يعيشــه المســلمون اليــوم ،تــرون أن كــل قــوى العــالم تتــآمر علــى

اإلســَلم  ،واْلغــرب مــن ذلــك أن المســلمين يتــآمرون علــى أنفســهم  ،فكــل عوامــل النخــر

والتهديم والضياع والتمزيق قائمة في المسلمين  ،واإلسَلم ثابت قائمّ ،ل يسـتطيع أحـد أن

ِ
نص ُروهُ فق ْـد نصـرهُ ّللاُ {  ،رغـم أن كـل الوسـائل الماديـة التـي
ينال منه ْلنه أمر هللا } إّل ت ُ
أمرنا أن نأخذ بها وأن نعد العدة معها  ،مفقودة في حياة المسلمين المعاصرين  ،مع ذلك

نجد أن اإلسَلم في انتشار وتطور واستمرار …

حيــاة المســلمين وواقعهــم  ،يبعــد غيــر المســلمين عــن اإلســَلم  ..ومــع ذلــك مــا مــن شــمس
تشــرق إّل وآّلف المعتنقــين للــدين مــن جديــد  ..مــن مــن؟ مــن العلمــاء  ..مــن البــاحثين ،

مــن الخب ـراء  ..مــن كــل الــدنيا علــى اخــتَلف أشــكالهم وأل ـوانهم يشــهدون أن ّل إلــه إّل هللا
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وأن محمدا رسول هللا ..

وّل أكتمكم س ار إذا قلت لكم  :ما من مستشرقا  ،باحثا  ،عالما  ،عاقَل  ،إّل وبـذرة ّل إلـه

إّل هللا مغروســة فــي قلبــه  ..إنمــا تنتظــر الظهــور  ،تنتظــر اّلنبثـاق  ،الخــروج بعامــل مــن

عوامل الكون ..

حينمــا أحــاط المشــركون برســول هللا  ، مــاذا فعــل رســول هللا  ،فــتح بــاب الــدار  ،وأخــذ
حفنــة مــن الت ـراب وراح يق ـ أر ســورة } يــس واْلُقـ ْـر ِ
آن اْلح ِكــي ِم ِإنــك ل ِمــن اْل ُم ْرسـ ِـلين علــى
ِ
نزيــل اْلع ِزيـ ِـز الــرِحي ِم ِلتُنـ ِـذر قومــا مــا أُنـ ِـذر آبــا هم فهــم غـ ِ
صــراط م ْســت ِقيم ت ِ
ـافُلون لقـ ْـد
ْ
ُ ُْ ُ ْ
حــق اْلقــول علــى أ ْكثـ ِـرِهم فهــم ّل يؤ ِمنــون ِإنــا جعْلنــا ِفــي أعنـ ِ
ـاق ِه ْم أ ْغــَلّل ف ِهــي ِإلــى اْل ْذقـ ِ
ان
ْ ُ ْ ُْ ُ
ْ
ُْ
يهم س ًّـدا و ِمـن خْل ِف ِهـم س ًّـدا فأ ْغشـيناهم فهـم ّل يب ِ
ِ
ِ ِ
ص ُـرون
ْ
ْ ُ ْ ُ ْ ُْ
ْ
ف ُهم مْقم ُحون وجعْلنا من ب ْي ِن أ ْيـد ْ
ِ
نصـ ُـروهُ فقـ ْـد
{  ،ووضــع التـراب علــى ر وســهم  ،وخــرج مــن بيــنهم وهــم ّل يرونــه  } ..إّل ت ُ
نصرهُ ّللاُ
الجان ــب اإليم ــاني ف ــي حي ــاة المس ــلمين  ،جان ــب يج ــب أن يك ــون نص ــب أعينن ــا  ،نأخـ ـذ

باْلس ــباب وّل نق ــف معه ــا ،نع ــد الع ــدة ونعتق ــد أن النص ــر م ــن عن ــد هللا ّ ،ل تقص ــيرنا وّل
إعـدادنا بـه يكـون النصـر أو الفشـل ،إنمـا النصــر يكـون مـن عنـد هللا  ،إنمـا أنـت يـا مــؤمن

فــي هــذه الــدار  ،فــي هــذا الوجــود مبتلــى  ،وهــذا اّلختبــار واّلبــتَلء ليميــز هللا الخبيــث مــن

الطي ــب  ،فأع ــد نفس ــك وخ ــذ باْلس ــباب  ،وق ــف م ــع رب اْلس ــباب  ..ف ــإذا م ــا ت ــر س ــخت
العقيدة الصحيحة في نفوس المسـلمين  ،كـانوا أهـَل إلدراك معـاني الهجـرة ولقطـف ثمارهـا

ولتفيؤ ظَللها كما ذكر .

أســأل هللا العظــيم  ..رب العــرق العظــيم  ..أن ينــور قلوبنــا وعقولنــا بنــور محبتــه  ..بنــور

محبــة نبيــه  ..بــالتزام منهجــه  ..بمـواّلة مــن والــى ومعــاداة مــن عــادى  ..أقــول قــولي هــذا
وأستغفر هللا .

ــــــ
يا سيد السادات يا رسول هللا
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للشاعر  :عبد الرحيم محمود

في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة

يا سيد السادات فيك تسامى عطر الحروف تشوقا وخزامى

قلبي إليك ملوع ومشوق

ماذا أقول إذا فؤادي هاما

في حب طه وهو أفضل مرسل من حبه نهوى الصَلة قياما
ووضعت للقلب الجميل وساما
قد طبت أحمد خلقة وخليقة ُ
قد فقت في جودك ريحا مرسَل والغيث يرجى إذ نراه غماما
في يوم هجرتك العظيم تحنني كالبلبل الشادي أحب حماما
أوصتك أمك بالرجولة مرة فغدوت في وجه الظَلم حساما
وغدوت نو ار للخليقة مرشدا للحق هديك ترفع اإلسَلما

فأزلت من عقل اْلنام جهالة وصنعت من جهالها أعَلما

وعبدت نهج الشريعة إذ رأيت ظَلما
وأنرت للناس الطريق ُ
ونقلت أمتك العظيمة للهدى وأزلت من آفاقها أوهاما
يا سيدي تُهنا ببحر ضياعنا ورأى العدو جميعنا أغناما
فالذبح فينا كل يوم عادة أطفالنا وشيوخنا تترامي

الفرس عادوا سيدي قد أشعلوا للنار معبدها فصار ضراما
والروم عادوا باغتصاب نسائنا وغدا الجميع بذلنا يتنامى

ما عاد قتل الناس غير محرم أمسى دماء العالمين حراما
إّل دماء المسلمين وعرضهم لجميع أوغاد الزناة مراما

يا سيد السادات جفت أدمعي وتركت عند جفافها اْلقَلما
ماذا أقول وأنت تعرف حالنا أمست جميع حياتنا آّلما

قد عادت اْلصنام تعبد سيدي يا من كسرت بنورك اْلصناما
يا أمة اإلسَلم صونوا عهده كونوا له فوق الصَلة صياما
وّل تكونوا مثلما أنتم فما شاء النبي لعهده أقزاما
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من خان عهدا للنبي مآله نار تكون مع الضرام ضراما
وتصير كل حياته ومماته ومصيره نا ار تكون غراما
ــــــــــــ
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ات من روائع اإلدارة
الهجرُة النبويةُ ..خطو ٌ
د .محمد عمر دولة

رب العــالمين ،والصــَلةُ والســَلم علــى رسـ ِ
الحمــد هلل ِ
ـول هللا اْلمــين ،وعلــى آلــه وصــحِبه
أجمعين .وبعد ،فـإن فـي الهجـرِة ُدروسـا إداريـة عديـدة ِ
وعبـ ار مفيـدةُ ،نح ِ
ـاو ُل بيانهـا فـي هـذه
ُ

العجالة:
ُ

ِ )1
الهجرةُ منهج واقعي:
ِ
فــالهجرة النبويــة تُ ِ
تحقيقــه تلــك الرحلــة
عل ُمنــا أن اإلســَلم الــذي خــاض النِبــي  مــن أجـ ِـل
ُ
ِ
وركـود؛ ولكنـه ِدي ُـن إنجـاز وإ ْقـدام وض ْـرب
الشاقة والهجرة المباركـة لـيس ديـن ُج ُمـود وُق ُعـود ُ
في م ِ
ناك ِب اْلرض:
ِ
ِ
الخذّلن!
بالحرمان و
يا ِهجرة طال ْت مسافتُها على من ُخص
ِ
نخ ِ
ور الفؤ ِاد جبان![]1
يا هجرة طال ْت مسافتُها على كسَلن م ُ
والهجرةُ من أحسن اْلدل ِـة علـى أن ِديننـا لـيس ِديـن سـذاجة وفوضـى ،بـل ِدي ُـن ِنظـام وإدارة
ِ
ِ
ِ
ِ
إن اقتضـى اْلمـ ُـر ُمغــادرة
محســوس ،و ْ
لمــوس ُ
وج ْهـد واقعــي ُ
وتخطـيط ُم ْحكــم ،وفعـل ُم ْثمــر م ُ
ِ
ومفارقة اإلخوان.
اْلوطان ُ
فَل ريب "أن ِ
الدين اإلسَلمي لم ي ِ
لألنف ِ
س واْلموال،
ص ْل إلينا بسهولة ،بل بعد ُجهد وبذل ُ
ِ
لألهل والديار .ففـي البيعـة اْلولـى كـان اإليمـان بـاهلل ورسـوله ،وفـي البيعـة الثانيـة
ومفارقة
ُ

كــان العهــد علــى الهج ـرة ،والجهــاد .وبهــذه العناصـ ِـر الثَلثــة :اإليمــان ،والهج ـرة ،والجهــاد،
ِ
ِ
ـود الفئــة
ـود اإلســَلم فــي واقــع جمــاعي ُممكــن .والهج ـرةُ لــم تكـ ْـن ِلتــتم ل ـوّل ُوجـ ُ
يتحقــق ُوجـ ُ
المســتعدة لإليـواء؛ ولهــذا قــال تعــالىِ( :إن الـ ِـذين آمُنـوا وهــاج ُروا وجاهـ ُـدوا ِبــأ ْمو ِال ِه ْم وأ ْنُف ِسـ ِـه ْم
ِف ــي سـ ـِب ِ ِ ِ
ِ
ِ
ـاء ب ْع ــض) ]2[،ول ــم تك ــن البيعـ ـ ُة
يل هللا وال ــذين آوْوا ونص ـ ُـروا أ ُْولئ ــك ب ْع ُ
ض ـ ُـه ْم أ ْولي ـ ُ
والهجـ ـرة والجه ــاد ِلت ـ ِـتم لـ ـوّل انس ــَلل الم ــؤمنين الج ــدد ِم ــن وّلئه ــم القبل ــي وال ــو ِ
طني؛ للـ ـوّلء
ُ
ُ
ِ
لقياداتهم العشائرية إلى القيادة اإلسَلمية الواحدة]3[."...
الشرعي وترِكهم

 )2الهجرة وثمرةُ التوكل:
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ليست الهجرة مجرد ِرحلة من مكان إلى مكان ،أو ِ
انتقال في فتـ ِرة محـددة مـن الزمـان .بـل
ُ ُ
ِ
ِ
أن
إن أمر الهجرة
أكثر عبـ ار؛ أّل تـرى أن هللا عـز وجـل قـد حـث عبـاده علـى ْ
أعظم نظ ار و ُ
ُ
ُ ِ
ِ
ِ
(هــو
مش ـوا فــي مناكِبهــا
يض ـربوا فــي
اْلرض وي ُ
ويبتغ ـوا مــن فضــل هللا؟ فقــال جــل جَللــهُ :
ال ِذي جعل ل ُكم اْلرض ذُلوّل فام ُشـوا ِفـي من ِ
اكِبهـا وُكُلـوا ِم ْـن ِرْزِق ِـه وِإل ْي ِـه الن ُش ْـوُر) ]4[،وقـال
ْ ْ
ْ
ِ
اْلرض يبت ُغــون ِمــن فضـ ِـل هللا) ]5[.قــال ابـ ُـن كثيــر رحمــه
تعــالى( :وآخــرون يضـ ِـرُبون فــي
ِ
ِ
المكاس ــب والمت ــاجر" ]6[.وق ــال
يبتغ ــون ِم ــن فض ـ ِـل هللا ف ــي
"ومس ــافرين ف ــي
اْلرض ُ
هللاُ :
البغــوي رحمــه هللا" :يعنــي المســافرين للتجــارة يطلبــون مــن رز ِق هللا" ]7[.وقــال البيضــاوي
اْلرض ابتغــاء للفضـ ِـل :المســافرةُ للتجــارِة وتحصـ ِ
ِ
ـيل العلــم"]8[.
ـرب فــي
رحمــه هللا" :والضـ ُ
وكذلك قال اْللوسي رحمه هللا]9[.
ِ
نستخلصــها مــن ُد ِ
ويقيننــا بنصـ ِـر هللا وتمسـ ُـكنا
والفائــدة التــي
روس الهج ـرة :توكُلنــا علــى هللا ُ
ُ
ِ
يارن ــا ،وُل ــزوم الثب ـ ِ
ُخ ِر ْجن ــا م ــن ِد ِ
ـات أم ــام
إن أ ْ
ـوب الحف ــاظ عل ــى مبادئن ــا و ْ
ووج ـ ُ
بش ــرِع هللاُ ،
ُ
ضـ ِ
ـب والترهيــب .فــاهلل عــز وجــل وِلــي المهـ ِ
ـغوط الترغيـ ِ
ـاج ِر إلــى هللا بالنصـ ِـر والتأييــد ،كمــا
ُ
ُ
قال تعالى في قصة الهجرة( :إّل تنصروه فقد نصره هللا إ ْذ أخرجه الذين كفروا ِ
ثاني اثن ْـين
ُُ
إ ْذ همــا فــي الغـ ِ
ـول لصــاحِبه ّل تحــزْن إن هللا معنــا فــأنزل هللا سـ ِـكينته عليــه وأيــده
ـار إ ْذ يقـ ُ

العليـ ــا وهللا عزيـ ــز
بجنـ ــود لـ ــم تروهـ ــا وجعـ ــل كلمـ ــة الـ ــذين كفـ ــروا السـ ــفلى وكلم ـ ـ ُة هللا هـ ــي ُ
حكيم)]10[.
 )3الهجرة حياة جديدة:

وقــد دعــا هللا عــز وجــل ِعبــاده إلــى التوكـ ِـل عليــه ووعــدهم ُمراغمــا كثي ـ ار وســعة ،فقــال جــل
ـاجر فــى سـ ِ
ِ
ِ
اْلرض ُمراغمــا كثيـ ار وســعة ومــن يخـ ُـرْج مــن
ـبيل هللا ي ِجـ ْـد فــي
جَللــه( :ومــن ُيهـ ْ
ِ
بيتــه مه ـ ِ
وت فقــد وقــع أجـ ُـره علــى هللا وكــان هللا غفــو ار
ـاج ار إلــى هللا ورســوِله ثــم ُي ْد ِرْكــه الم ـ ُ
ُ
"اختِلــف فــي تأويـ ِـل اْل ُمـراغم :فقــال مجاهــد :المـراغم
رحيمــا) ]11[.قــال القرطِبــي رحمــه هللاُ :

المتزحزُح [عما يكره] ]12[،وقال ابـن عبـاس والضـحاك والربيـع وغيـرهم :المـراغم المتحـول
والمــذهب ،وقــال ابـ ُـن زيــد :الم ـراغم المهــاجر ،وقالــه أبــو ُعبيــدة .قــال النحــاس ]13[:فهــذه
ِ
اْلقـوال م ِتفقـ ُة المعــاني؛ فــاْلمراغم :اْلمــذهب واْلمتحــول فــي حـ ِ
الموضــع
ـال ِهجـرة ،وهــو اسـ ُـم
ُ ُ ُ
ُ
ُ ُ
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ـان الح ـ ِ
ال ــذي ُيـ ـراغم في ــه" ]14[.وق ــال الس ــعدي رحم ــه هللا" :ه ــذا ف ــي بي ـ ِ
ـث عل ــى الهجـ ـرِة
ِ
ـادق فـي وع ِـده أن مـن هـاجر فـي س ِ
ِ
والتر ِ
ِ
ـبيله
غيب
ْ
وبيان ما فيها مـن المصـالح؛ فوعـد الص ُ
ِ
ِ
ِ
اْلرض وسـعة؛ فـاْلمراغم م ْشـت ِمل علـى مص ِـال ِح ال ِـد ِ
ين،
يجد ُمراغما في
ابتغاء مرضاته أنه ُ
ُ ُ ُ
والســع ُة علــى مصـ ِـال ِح الــدنيا؛ وذلــك أن كثي ـ ار ِمــن النــاس يتــوه ُم أن فــي الهج ـ ِرة شــتاتا بعــد
اْل ِ
الغنى وُذّلًّ بعد ِ
ُلفة وفق ار بعد ِ
الع ِز ِ
وشدة بعد الرخاء .واْلمر ليس كذلك"]15[.
ورِحم هللا الصفدي حيث قال:
اآلفاق إّل و ِمن ج ْدواك ر ِ
ِ
احلِتي وزادي!
وما ساف ْر ُت في
ِ
ِ
م ِقيم ِ
البَلد![]16
إن قِلق ْت ركاِبي في
الظن عندك واْلماني و ْ
ُ

ِ )4
الهجرةُ ُمراغم وسعة:
قال الـرازي رحمـه هللا م ِبينـا بعـض الثم ِ
ـهور أن هـذه المراغمـة
ـار اّلجتماعيـة للسـفر" :المش ُ
ُ
ِ
بسبب أنهم فارقوا وخرجوا عن ِ
أن يكـون
إنما حصل ْت
ديارهم .وعندي فيه وجه آخر :وهـو ْ
ـاجر فــي سـ ِ
ِ
ِ
أرض ذلــك البلـ ِـد ِمــن الخيـ ِـر
ـبيل هللا) إلــى بلــد آخــر ي ِجـ ْـد فــي
المعنــى( :ومــن ُيهـ ْ
ـف أعدائــه الــذين كــانوا معــه فــي ِ
والنعمـ ِـة مــا يكــون ســببا ِلــرْغ ِم أنـ ِ
بلدتــه اْلصــلية؛ وذلــك ْلن

مــن فــارق وذهــب إلــى بلــدة أجنبيــة فــإذا اســتقام أمـ ُـره فــي تلــك البلــدة اْلجنبيــة ووصــل ذلــك
ـوء معـاملِتهم معـه ،ورغمـت أُُنـوُفهم بس ِ
ِ ِ ِ
ِ
ـبب ذلـك .وحم ُـل
ُ
الخبر إلى أهل بلدته خجُلـوا مـن ُس ُ
اللفـ ِـظ علــى هــذا أقــرب مــن ح ِ
ملــه علــى مــا قــالوه وهللا أعلــم .والحاصـ ُـل كأنــه قيــل :يــا أيهــا
ُ
طنـك خوفـا ِمـن أن تقـع فـي المش ِ
اإلنسان إنك كنت إنما تكره الهجرة عـن و ِ
ـقة والمحن ِـة فـي
ْ
ُ
ُ
ـفر؛ ف ــَل تخ ــف؛ ف ــإن هللا تع ــالى ي ِ
عطي ــك م ــن ال ـ ِـنع ِم الجليل ـ ِـة والم ارت ـ ِ
الس ـ ِ
ـب العظيم ــة ف ــي
ْ
ُ
ـوف أعــدائك؛ ويكــون ســببا ِلسـ ِ
ـعة ع ِ
مهاجرِتــك مــا يصــير ســببا لــرغ ِم أُنـ ِ
يشــك! وإنمــا ُقـ ِـدم فــي
ُ
ُ
ُ
ـداء علــى ِذكـ ِـر سـ ِ
اآليــة ِذكــر رغ ـ ِم اْلعـ ِ
ـان الــذي يهـ ِ
ـعة العـ ِ
ـيش؛ ْلن ابتهــاج اإلنسـ ِ
ـاج ُر عــن
ُ
ُ
بسبب ِش ِ
أهله ِ
ِ
تصير سببا ِلرغ ِم ِ
لمهم عليه بدولِته؛ من حيث إنها ِ
ظِ
ِ
ِ
اْلعداء
أنوف
وبلده
دة ُ
ُ
ابتهاجه بتلك الدولة من حيث إنها صارت سببا ِلس ِ
ِ
ِ
العيش عليه"]17[.
عة
أشد من
ِ )5
الهجرةُ ِعزة:
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ـاء رضــي هللا ع ــنهم ال ــذهاب ف ــي
قــال القرطب ــي رحم ــه هللا" :ق ــال ابـ ُـن العرب ــي :قس ــم العلم ـ ُ
اْلرض قسمين :هربا وطلبا .فاْلول :ي ِ
نقس ُم إلى سـتة أقسـام :اْلول الهجـرة ،وهـي الخـروج
من دار الحرب إلى دار اإلسـَلم ...وهـذه الهجـرة باقيـة مفروضـة إلـى يـوم القيامـة ،والتـي

النبي صلى هللا عليه وسلم]18[."...
انقطع ْت
صد إلى ِ
ِ
بالفتح هي الق ُ
ِ
آن بأجمـ ِـل أسـُلوب هــم
وّل يخفـى أن فـي الهجـرِة عـزة نفــس ونجـاة مــن الـذل .وقـد حكــى القـر ُ
المستضــع ِفين وآمــالهم فــي الهج ـ ِرة بالــدين؛ فقــال هللا عــز وجــل( :ومــا لكــم ّل تُقـ ِ
ـاتُلون فــي
ـال والنس ِ
ـبيل هللا والمستضـع ِفين مـن الرج ِ
س ِ
ـاء و ِ
الوْل ِ
أخ ِر ْجنـا مـن هــذه
ـدان الـذين يقوُلـون ربنـا ْ
القر ِ
الظال ِم أهُلها واجعل لنا من لد ْنك وِلياًّ واجعل لنا ِمن لد ْنك ن ِ
ِ
صي ار)]19[.
ية
ُ
ُ
ْ ْ
ْ ْ

ابن شبرين رحمه هللا]20[:
قال ُ
ِ ِ
لت أُم ِس ُكها على اْلمذل ِة في أ ِ
وحال أرضيها!
لي همة ُكلما حاو ُ ْ
رض ّللاِ و ِاسعة حتى ي ِ
هاجر عبد ُمؤمن فيها؟
قالت ألم ت ُك أ ُ
ُ
 )6ذم من استُ ِ
ضعف ولم ي ِ
هاجر:
ُ
عق ِ
ـث يكــون عزيـ از ِ
بدينــه حـ اًّر فــي ِ
يدتــه؛ فقــال هللا عــز
ـافر إلــى حيـ ُ
ُ
وقــد ذم القـر ُ
آن مــن لــم ُيسـ ْ
ُ
أنف ِسـهم قـالوا فـيم ُكنـتم قـالوا كنـا ُمستضـع ِفين فـي
وجل( :إن الذين توفاهم المَلئك ُة ظ ِـالمي ُ
هاجروا فيها فأولئك مأواهم جهـنم وسـاءت م ِ
ِ
ِ
ِ
صـي ار
ْ
ُ
اْلرض قالوا ألم ت ُك ْن ُ
أرض هللا واسعة فتُ ُ
ُ
ِ
ـال والنس ـ ِ
إّل المستض ــع ِفين م ــن الرج ـ ِ
ـاء و ِ
الوْل ـ ِ
يعون ِحيل ــة وّل يهت ـ ُـدون س ــبيَل
ـدان ّل يس ــتط ُ
غفــو ار رحيمــا) ]21[.وقــد رثــى النِبــي ِ لسـ ِ
ـعد
يعفــو عــنهم وكــان هللا ُ
فأولئــك عســى هللاُ أن ُ
ِ
ـعد بـ ــن
ـائس سـ ـ ُ
بـ ــن خولـ ــة حينمـ ــا تـ ــوفي بمكـ ــة .فقـ ــال صـ ــلى هللا عليـ ــه وسـ ــلم( :لكـ ــن البـ ـ ُ

ِ
ـاْلرض
أن يمــوت الرجـ ُـل بـ
خولــة) ]22[،قــال ابـ ُـن اْلثيــر رحمــه هللا" :وكــان النبــي  يكـرهُ ْ
ِ
أن
ـول هللا ْ 
ـائس س ُ
التـي هـاجر منهـا؛ فمـن ثـم قـال( :لكـن الب ُ
ـعد بـن خولـة؛ يرثـي لـه رس ُ

مات بمكة)"]23[.

وقـ ــد ذكـ ــر اْلدبـ ــاء أن السـ ــفر ُينجـ ــي مـ ــن الـ ــذ ِل ،كمـ ــا قـ ــال الحسـ ــن بـ ــن علـ ــي بـ ــن وكيـ ــع
التنيسي]24[:
س ِ
الغنى و ِ
تغر ْب على ِاس ِم ّللاِ وِالت ِم ِ
ساف ْر ففي اْل ِ
مس فو ِائ ِد
سفار خ ُ
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تفرج نفس وِا ِلتماس معيشة و ِعلم وآداب ورفق ُة ِ
ماج ِد!
ُ
ُ
ُ
سفار ُذل وغربة وتشتيت شمل وِارِتكاب ش ِ
فِإن قيل في اْل ِ
دائ ِد
ُ
ُ
ُ
ضد و ِ
دار هوان بين ِ
فلْلموت خير ِللفتى ِمن م ِ
قام ِه ِب ِ
حاس ِد[]25
ُ
ُ
 )7تخطيط الهجرة:
ِ
ط ِ
يعنــي التفكيــر والتــدِبير،
لقــد كــان
ط النبــوي للهج ـرِة فــي غايـ ِـة الدقــة ،و"التخطــي ُ
التخطــي ُ
ِ
اتخاذ القرار" ]26[.ومن تدبر خطو ِ
ات الهجـرة
والتأمل العلمي في اْلمور ،ثم التبصر قبل
ْ
النبويـ ــة أدرك مـ ــا فيهـ ــا مـ ــن وضـ ــوح الهـ ــدف ،ود ارسـ ــة البيئـ ــة المحيطـ ــة ،واختيـ ـ ِ
ـار أحسـ ــن
الوســائل .وقــد تقــرر فــي عل ـ ِم (اإلدارة) أن "م ارحــل التخطـ ِ
ـيط ِ العلمــي تتكــو ُن مــن :مرحلـ ِـة
تحديد اْلهداف ،ومرحلة التنبؤ بالمنال والبيئة المتوقـع أن تتحقـق اْلهـداف فيهـا؛ حتـى ّل
تــؤثر المتغيـ ـرات عل ــى الخط ــة ،ومرحل ــة تق ـ ِ
ـدير أفض ـ ِـل الط ــر ِق والوس ــائل الت ــي يمك ـ ُـن به ــا
ِ
اْلهداف المحددة"]27[.
تحقيق
ُ
 )8التمهيد للهجرة:

وقــد مهــد  لنشـ ِـر دعــوِة اإلســَلم وكلمــة التوحيـ ِـد ،فبعــث إلــى المدينــة مصــعب بــن عميــر
رضــي هللا عنــه" ،ولقــد اختــاره الرســول  عــن علــم بشخصـ ِ
ـيته مــن جهــةِ ،
وعلــم بالوضـ ِـع
ُ
القائم في المدينة من جهة أخرى ،حيث كان رضي هللا عنه  -بجانب حفظه لما نزل من

ـدر كبيــرا ،فضــَل عــن قــوة
وحسـ ِـن الخلــق والحكمــة ،قـ ا
القـرآن  -يملــك مــن اللباقــة ،والهــدوءُ ،
ِ
حماسه للدين؛ ولذلك تمكن خَلل أشهر أن ينشر اإلسَلم في سائر بيوتات
إيمانه ،وشدة
ـار م ــن كب ــار زعمائه ــا ،كس ــعد ب ــن مع ــاذ ،وأس ــيد ب ــن
المدين ــة ،وأن يكس ــب لإلس ــَلم أنص ـ ا

الحضير ،وقد أسلم بإسَلمهما خلق كثير من قومهم"]28[.

ثــم كــان التمهيــد اآلخــر فــي (بيعــة العقبــة الثانيــة) حيــث قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه

منعوِني مما ت ُ ن
اء بـن
وسلم( :أُبا ِي ُعكم على ْ
أن ت ُ
منعو منه نساءكم وأبناءكم ،قال :فأخـذ البـر ُ
ِ
ـابر
بالحق نِبيا؛ فنحن وهللا أهل الحرب ،ورثناهـا ك ا
معرور بيده ،ثم قال :نعم .والذي بعثك

ـول هللا  م ــنهم عل ــى اثن ــي عش ــر نقيب ــا؛ ليكونـ ـوا عل ــى
ع ــن ك ــابر) ]29[.ث ــم اعتم ــد رس ـ ُ
ْ
قو ِمهم :تسعة من الخزرج ،وثَلثة مـن اْلوس؛ فقـد عاهـد اْلنصـار فـي هـذه البيعـة رسـول
999
This file was downloaded from QuranicThought.com

ِ
الحماية والنص ِرة والمنعة ]30[.وقد أحسن الشيخ سلمان العودة حـين
هللا  على اإليو ِاء و
قال" :قد كانت هـذه البيعـ ُة هـي التمهي ِـد اْلخيـر لهجـرِة النِبـي  وأصـحابه إلـى المدينـة،
وبعدها بدأ المهاجرون يغادرون أرض مكة"]31[.

 )9الهجرة تحول من الجماعة المصغرة إلى الدولة:
ِ
للرجال المخلصين ،والبن ِ
ِ
ـاء العلمـي
لإلعداد ِ العقدي
فقد كانت المرحل ُة المكي ُة فترة تربوية
ِ
أوجب ِ الواجبات لقيا ِم الدولة اإلسَلمية على تقوى من هللا ورضوان.
للمؤمنين ،وهذا من
لعقول ِ الص ِ
ـحابة ب ِ
ِ
ـالعلم ِ
ِ
ول ِ قُلـوِبهم باإليمـان
البناء التربوي العظيم ـ
وقد ظهر ْت ثمرةُ هذا
ِ
ـوم دولــة لإلســَلم إّل علــى بنــاء
ـ ـ فــي بنــاء دولــة لإليمــان والعلــم والعــدل والــدعوة؛ فــَل تقـ ُ
ـدين و ِ
ِ
اإليمان والعلم؛ لينهضوا بأمانة حم ِـل ال ِ
ِ
إقامتـه ونش ِـره علـى بصـيرة ،كمـا
للرجال على
جاء بيان ذلك صريحا فـي ح ِ
ـذر ِ ِ
ـديث حذيفـة رضـي هللا عنـه( :إن اْلمانـة نزل ْـت فـي ج ِ
ُ
ِ
قلوب الرجال ،ثم علموا من القرآن ،ثم علموا من السنة)]32[.
المنصـُـفون مــن علمـ ِ
ِ
ـاء الغــرب بــأن ديننــا ِد ِ يـ ُـن ِعلــم![ ]33وهلل در الشــيخ ســلمان
وقـد شـ ِـهد
يخ وجهـه شـطر المدين ِـة ِ المنـورة يرُقـب حركـة بن ِ
ـاء الدولـة
العودة حين قال" :لقد ولى التـار ُ ْ
ُ
اإلسَلمية اْلولى ،ثم حركة جه ِ
ـت ِ
ـاد هـذه الدولـة لتثبي ِ
ـاع
أركانهـا ،وتوسـيع نط ِاقهـا ،وإخض ِ
النـ ِ
ـاس لحكــم هللا عــز وجــل؛ فالمدينــة لــم تكــن مهربــا يلــوُذ بــه المســلمون مــن ظلــم ق ـريش
وبطشــها وتعــذيبها إلــى حيــث الدعــة والســكون! كــَل؛ وأنــى ْلصـ ِ
ـحاب العقائــد الحيــة الدعــة

ِ
ّلنطَلق الدعوِة ومواجهـة اْلعـداء،
والسكون؟! ولكنها كانت تحوّل إلى جبهة أخرى ُمهيأة
وإظهار الدين ولو كره الكافرون"]34[.

 )10فقه الحذر في خطة الهجرة:
ِ
ـات التــي اتخــذها النِبــي  للهج ـرة ،فقــد كانــت دقيقــة جــدا .وقــد
ـات واّلحتياطـ ُ
وأمــا الترِتيبـ ُ
أحســن د .يحيــى اليحيــى فــي اسـ ِـتيعاِبها بتفصــيل جـ ِ
ـامع ،فقــال" :لقــد جــاءت ُخط ـ ُة الهج ـرِة
غاية اإلحكام و ِ
والترتيب لها في ِ
أخذ الحيطة ،وقد تمثلـت فـي النق ِ
الدقة في ِ
ـاط التاليـة-1 :
ُ
ِ
ِ
ِ
المناسـب ،وهـو أبـو بكـر الصـديق ،اختـاره مـن بـين جمي ِـع الصـحابة كمـا
الصاحب
يار
اخت ُ

في البخاري.
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ـأمر الصـ ِ
 -2التعـريض لــه بــالخبر ،فلــم يقطـ ْـع لــه النِبــي  بـ ِ
ـحبة فــي الهجـرة؛ وإنمــا قــال:
(لعل هللا يجعل لك صاحبا) كما في البخاري.
احلتين قبل مدة طويلة مـن الهجـرة؛ إ ْذ لـو اشـترى الـر ِ
ُ ِ
احلتين ُقبيـل الهجـرة فربمـا
-3
إعداد ر ْ
ُ
ِ
ْلمــر بيتــه مــع
لفــت أنظــار ق ـريش إلــى ذلــك ،ومــاذا يريــد أبــو بكــر بهــاتين ال ـراحلتين إّل ْ
محمــد؟ وبخاصــة بعــد تفــاُق ِم اْلزمـ ِـة واشـِـت ِ
داد الوحشـ ِـة بعــد بيعـ ِـة العقبـ ِـة الثانيــة ،وهــذه روايــة
البخاري.

 -4دفع الر ِ
ِ
الدليل قبل الهجرة ،كما في البخاري.
احلت ْين إلى
 -5زيــارة أبــي بكــر كــل يــوم ،فقــد كــان النِبــي ّ ل يخطئــه يــوم أن يـ ِ
ـأتي أبــا بكــر غــدوة
ْ
وعش ــية ،وعل ــى ه ــذا ل ــم يك ــن اْلم ــر غريب ــا عل ــى قـ ـريش ف ــي مجيئ ــه إلي ــه وق ــت التخط ــيط
للهجرة ،كما في البخاري.

 -6تغييــر الوقــت المعتــاد للزيــارة ،ولعــل ذلــك بســبب الرصــد ِمــن ِقبـ ِـل ق ـريش لزيا ارتــه فــي
الوقت المعتاد ،كما في البخاري.
ِ
ِ
ِ
وقت الظهيرة؛ حيث يستظل النـاس ويكونـون فـي
يار الوقت المناسب للزيارة ،وهو ُ
 -7اخت ُ
ُبيوِتهم ،كما في البخاري.
 -8الخروج إلى أبي بكر م ِ
بالقناع؛ حتى ّل ُيعرف ،كما في البخاري.
تنك ار
ِ
ُ
ُ
 -9اإلسـرار ْلبــي بكــر بخبـ ِـر الهجـرة ،وكتمــان ذلــك عــن أهـ ِـل ِ
بيتــه فــي بدايــة اْلمــر حيــث
قال له( :أخرج من عندك) ،كما في البخاري.

 -10اإلسراع في إعداد الزاد وتجهيزه ،كما في البخاري.
يت عِلي على الفراق ،كما في المسند ْلحمد.
 -11مِب ُ
ظهر ِ
بيت أبي بكر ،ولم يخرجوا من ِ
 -12الخرو ُج ِمن خوخة في ِ
الباب المعتاد ،كمـا فـي
رواية ابن إسحاق.

يق المدينة ،فاْلصل أن يخرجوا من ِ
ِ
المعاكس لطر ِ
جهة الشمال
 -13الخرو ُج من الطريق
ُ
حيث طريق المدينة ،فخرجوا جهة الجنوب ،كما في البخاري.
اختيار ِ
عد عن اْلنظار لَلختفاء فيه ،كما في البخاري.
-14
الب ُ
الغار؛ حيث ُ
ُ
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 -15البقاء في ِ
الطلب عنهما ،كما في البخاري.
سكن
الغار ثَلثة أيام؛ حتى ي ُ
ُ
ُ
ف على ِ
كيد العدو ومتاب ِ
عته و ِ
ط للتعر ِ
ِ
اْلمر أهمية كبيرة.
إعطاء هذا
 -16التخطي ُ
ُ ُ
ـار ق ـريش وتر ِ
ِ
ِ
المناسـ ِ
تيباتهــا للقـ ِ
ـب لهــذه المهمــة فــي متابعــة أخبـ ِ
ـبض
ـار الرجـ ِـل
 -17اختيـ ُ
الف ِ
ِ
بالذكاء و ِ
ط كل خبـر وّل
يلفت نظرهم ،ويمتاز
طنة؛ فيلتق ُ
عليهما ،فقد اختاروا شابا قد ّل ُ
يفوته شيء ،كما في البخاري.

اْلخبار أوّل بأول حيث ي ِ
ـدث ّل يسـت ِ
ـأتي ب ِ
ِ
حم ُل التـأخير
ُ -18متابع ُة
ـالخبر كـل يـوم ،فالح ُ
أكثر من هذا ،كما في البخاري.
 -19ترتي ــب مج ــيء اْلمخِب ـ ِـر وانصـ ـرِافه ،سـ ـواء ف ــي وق ـ ِ
ـت المج ــيء واّلنصـ ـراف ،أو ف ــي
ُ
ُ
طريقة الذهاب واإلياب ،كما في البخاري.
 -20إسناد م ِ
ِ
همة اإلتي ِ
المناسـب ،وهـو ال ارعـي عـامر بـن ُفه ْيـرة ،كمـا فـي
ـان بـاللبن للرج ِـل
ُ ُ
البخاري.
ِ
تيب ُح ِ
عامر بن ُفه ْيرة وانصرِافه ،كما في البخاري.
ضور
 -21تر ُ
ِ
عامر بن ُفه ْيرة أثر عبد هللا بن أبي بكر بالغنم حتـى تُع ِمـي أثـر ه ،كمـا هـو
 -22اتباعُ
عند ابن إسحاق.
ِ
الدليل ذي الكفاءة العالية ،كما في البخاري.
اختيار
-23
ُ
 -24الخرو ُج من ِ
الغار آخر الليل ،كما في البخاري وعند موسى بن عقبة.
ِ
 -25سلوك طريق ِ
غير الطر ِ
المعتاد للمدينة ،كما في البخاري.
يق
-26
-27
-28

اصطحاب عامر للخدمة.
ُ
ِ
السير بدون توقف ،كما في البخاري.
ُمواصل ُة
تأخير ِ
وقت الراحة ،كما في البخاري.
ُ
مالــه ،ومــن فوائــد ذلــك أن أبــا بكــر كــان رجــَل ِ
حمــل أبــي بكــر جميــع ِ
غنيــا؛ فربمــا
ُ

-29
ل ِحقهــم الطلــب؛ فاســتطاع أن يفــدي أنفســهما بــذلك المــال ،وكــان مبلغــا كبي ـ ار قــدر بخمســة

آّلف ،كما عند ابن إسحاق ،وتقدير المبلغ رواه أحمد والحاكم"]35[.
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أي أمر من أُم ِ
أن نتساءل" :هل نحن عندما نر ُيد أن ُنْق ِدم على ِ
ـور الـدعوة؛ نسـتعد
فينبغي ْ
المؤســف أن الو ِ
لــذلك؟ ُنخطــط لــه؟ ُن ِجيـ ُـد تحديــد المر ِ
احــد منــا إذا أراد أن ي ْع ُمــر بيتــا؛
احــل؟
ِ ُ
ط ِعدة أشـهر ،نعـم إذا أقبـل علـى أمـر ِمـن أم ِ
ـور الـدنيا؛ خطـط ورتـب واسـتعد،
جلس ُيخ ِط ُ
ُ
ِ
ولكـ ْـن فــي أُمـ ِ
ـائج الســيئ ُة لكثيــر مــن
ـور الــدعوِة ي ْخ ـِب ُ
ط خــبط عش ـواء؛ ومــن هنــا جــاءت النتـ ُ
ُ
الحركات؛ ْلنهم يتحركون بدو ِن تخط ِ
ِ
الدعو ِ
ـيط ،يتحركـون بـدو ِن د ارسـة للواقـع ،وبـدو ِن
ات و
حس ــاب للمس ــتقبل؛ حس ــب اْلس ـ ِ
ـباب الت ــي ش ــرعها هللا سـ ـبحانه وتع ــالى ...فالمس ـ ِـل ُم ك ـ ِـيس
ِ
ِ
أن يكـون قـد قلـب جميـع اْلمـور ،وأخـذ بجمي ِـع الوس ِ
ـائل
فطن ،فَل ُيْقـد ْم علـى أمـر إّل بعـد ْ
واْلســباب ،وهــذا الــدرس واضــح وجِلــي وعظــيم فــي ســيرِة الرسـ ِ
ـول صــلى هللا عليــه وســلم:
ُ
تخطيط محكم دقيقّ ،ل ت ِجد فيه ثغرة من الثغر ِ
ات"]36[.
ُ
ُ
عال ِم ِ
وس الهجرِة النبوية الع ِطرة ،وم ِ
أن يجعلنا من المنت ِف ِعين ِب ُد ُر ِ
السـيرِة المحمديـة
نسأل هللا ْ
ُ
ـض ِبن ــي ِجْل ــدِتنا؛ حت ــى ق ــال
ـض الغـ ـر ِبيين م ــا ل ــم ُي ْد ِرْك ــه بع ـ ُ
الشـ ـريفة .فق ــد أدرك منه ــا بع ـ ُ
ـدأت تحـس بحكم ِـة
الفيلسوف والكاتب اإلنجليزي المعروف برنارد شو" :إن أوروبـا اآلن ابت ْ
تعيش ِدينه ...إن بو ِادر الع ِ
صر اإلسَلمي اْلوروبي قريبة ّل محالة ،وإنـي
محمد ،وبدأت
ُ
كمحمــد لــو تســلم ِزمــام الحك ـ ِم المطلـ ِ
بأجم ِعــه اليــوم؛ لــتم لــه
ـق فــي العــالم ْ
أعتقـ ُـد أن رجــَل ُ
النجــاح فــي ح ِ
كمــه ،ولقــاد العــالم إلــى الخيــر ،وحــل مشـ ِ
ـاكله علــى وجــه يح ِقــق للعــال ِم ِ
كلــه
ُ
ُ ُ
ُ
المنشودة"]37[.
السَلم والسعادة
ُ
والحمــد هلل ِ
رب العــالمين ،والصــَلة والســَلم علــى رســول هللا اْلمــين ،وعلــى آلــه وصــحبه

أجمعين.

----------------------

[ ]1البيتان ّلبن القيم رحمه هللا.
[ ]2اْلنفال .72

[ ]3الهجرة ومقدماتها للشيخ يحيى اليحيى ص  ،36-35والغرباء اْلولـون للشـيخ سـلمان

العودة ص .491
[ ]4الملك .15
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[ ]5المزمل .20

[ ]6تفسير ابن كثير .440/4
[ ]7تفسير البغوي .411/4

[ ]8تفسير البيضاوي .408/5

[ ]9في روح المعاني .114/29
[ ]10التوبة .40

[ ]11النساء .100

[ ]12قال مجاهد رحمه هللا(" :يجد في اْلرض مراغما كثيرا) :يعني متزحزحـا عمـا يكـره".

تفسير مجاهد .171/1

[ ]13قال النحاس رحمه هللا" :المراغم عند أهل اللغة والمهاجر واحد ،يقـال :راغمـت فَلنـا

إذا هجرتــه وعاديتــه :كأنــك ّل تباليــه وإن لصــق أنفــه بالرغــام :وهــو التـراب" .معــاني القـرآن

للنحاس .174/2

[ ]14تفسير القرطبي .347/5
[ ]15تفسير السعدي .196/1

[ ]16البيتان لخليل بن أيبك الصفدي.
[ ]17التفسير الكبير للرازي .13/11

[ ]18تفسير القرطبي  .351-349/5وأحكام القرآن ّلبن العربي .613-610/1
[ ]19النساء .75

[ ]20ق ــاض فاض ــل م ــن أه ــل س ــبتة ،وه ــي إح ــدى الم ــدينتين المغـ ـربيتين المحتلت ــين م ــن

إسبانيا .توفي سنة  747هـ.
[ ]21النساء .99-97

[ ]22رواه البخاري ومسلم.

[ ]23النهاية في غريب الحديث ّلبن اْلثير .243/5
[ ]24المتوفى سنة  393هـ.
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[ ]25وقد ُن ِسبت إلى الشافعي بهذه الرواية:
وطان في طل ِب العَل و ِ
سافر ففي اْل ِ
تغرب ع ِن اْل ِ
مس فو ِائ ِد
سفار خ ُ
ُ
تفرج هم وِا ِ
كتساب معيشة و ِعلم وآداب وصحب ُة ِ
ماج ِد
ُ
ُ
ُ
كتساب الش ِ
سفار ُذل و ِمحنة وقطع الفيافي وِا ِ
وِإن قيل في اْل ِ
دائ ِد
ُ
ُ
فموت الفتى خير له ِمن ح ِ
دار هوان بين واق و ِ
يات ِه ِب ِ
حاس ِد
ُ
ُ
وقال ابن المقرب علي بن المقرب المتوفى سنة 629هـ.
ِ
ُقم فِا ُ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
طب قد ف ِقما
شدد العيس للترحال ُمعت ِزما وارِم الفجاج بها فالخ ُ
ُ
وّل تلفت ِإلى أهل وّل وطن فاْل ُحر يرح ُل عن ِ
دار اْلذى كرما!
ِ
الر ِ
وس ِ
جال وكم قد أورثت ِنعما!
كم ِرحلة وهبت ع از ت ُ
دين ل ُه ُش ُ
[ ]26مفهوم التخطيط العلمي ،دكتور زكريا حسين.
[ ]27مفهوم التخطيط العلمي ،لدكتور زكريا حسين.

[ ]28الغرباء اْلولون ،الجزء اْلول ،الفصل الثالث ،ص.20

[ ]29صحيح ابـن حبـان  ،471/15حـديث  .7011كتـاب إخبـاره عـن مناقـب الصـحابة،

وقال الشيخ شعيب اْلرنا وط :إسناده قوي.

[ ]30الغرباء اْلولون ،الجزء اْلول ،الفصل الثالث ،ص.24
[ ]31الغرباء اْلولون ،الجزء اْلول ،الفصل الثالث ،ص.27
[ ]32رواه البخاري ومسلم.

[ ]33فق ــال ال ــدكتور م ــوريس بوك ــاي رئ ــيس قس ــم الج ارح ــة ف ــي جامع ــة ب ــاريس" :ل ــم ِ
أج ـ ْـد
ِ
ِ
التواف ــق ب ــين ال ـ ِ
ـدين ف ــي
ـدين والعل ــم إّل ي ــوم ش ــر ُ
عت ف ــي د ارس ــة القـ ـرآن الكـ ـريم؛ ف ــالع ُلم وال ـ ُ

اإلسَلم شقيقان توأمان؛ ْلن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ي ْد ُعوان كل ُمسلم إلى
ـال اْلو ِ
طلب ِ العلم ،طبعا إنما نجمت إنجازات الحضارِة اإلسَلمية العظيمة عـن امتث ِ
ِ
ام ِـر
المفروضة على المسلمين منذ ِ
فجر اإلسـَلم" .القـرآن الكـريم والعلـم المعاصـر ،د .مـوريس

بوكــاي ص.123وقــد اعتنــق بوكــاي اإلســَلم عــام1982مُ .يعتبــر كتابــه (التــوراة والق ـرآن
والعلــم) مــن أهــم الكتــب التــي درســت الكتــب المقدســة علــى ضــوء المعــارف الحديثــة .ولــه
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كتاب (القرآن الكريم والعلـم العصـري) منحتـه اْلكاديميـة الفرنسـية عـام 1988م جـائزة فـي
التــاريخ .وهــو القائــل" :إن أول مــا يثيــر الدهشــة فــي روح مــن يواجــه نصــوص القـرآن ْلول

مـرة هــو ثـراء الموضــوعات العلميــة المعالجــة ،وعلــى حــين نجــد فــي التــوراة الحاليــة أخطــاء
علمي ــة ض ــخمةّ ،ل نكتش ــف ف ــي القـ ـرآن أي خط ــأ! ول ــو ك ــان قائ ــل القـ ـرآن إنس ــانا فكي ــف
يســتطيع فــي القــرن الســابع أن يكتــب حقــائق ّل تنتمــي إلــى عصـره؟ ...لــيس هنــاك تفســير

وضعي لمصدر القرآن".

[ ]34الغرباء اْلولون ،الجزء اْلول ،الفصل اْلول ،ص .28
[ ]35الهجرة ومقدماتها للدكتور يحيى اليحيى ص .57-55

[ ]36الفوائد الجنية من الهجرة النبوية ( ،)9لسلمان بن يحي المالكي.

[ ]37النبــي  كمــا تحــدث عنــه المنصــفون والعقــَلء فــي الغــرب ،إدريــس الكنبــوري .ص

.7

ــــــــــــ

1006
This file was downloaded from QuranicThought.com

فوائد معنوية من الهجرة النبوية
الهج ـرة تلــك المفــردة التــي نكررهــا م ـرة فــي أول كــل عام.حينمــا نجلــس نتــذاكر فضــلها و

أحيانــا نعيــد اْلحــداث التــي حفظناهــا عــن ظهــر قلب.دعونــا هــذه المـرة نتنــاول الهجـرة مــن
جهــة أخــرى هــي أولــى بالــذكر مــن مجــرد التــرداد لألحــداث.أبعاد الهج ـرة التــي غابــت عــن

أذهان الكثير.اليوم موعدنا مع "باقات البطوّلت" التي قدمها النبي و الصحابة لكي تصـل
"أمتنا" إلى وضعها المزدهر,ذلك الوضـع الـذي أذهـل الكبـراء و تعجبـت منـه العلياء.حيـث

صدق فيها قول عز من قائل "خير أمة" .و بعد أن ضـلت الركـاب و حـادت الخيـول عـن

طريقها صدق فينا الشطر اْلول من اآلية " كنتم ".

لم تكن الهجرة حادث طـارت فـي حيـاة الصـحابة فقـد سـبقه تمهيـد مخطـط لـه كـالهجرة إلـى
"مهيــأ " لــه مــن
الحبشــة و بيعتــي العقبــة اْلولــى و الثانيــة.فَل بــد للعمــل النــاجح أن يكــون ُ
قبل المسئولين الـذين هـم بـدورهم يمثلـون دور القائـد الفـذ.و حـين يتجسـد أمامنـا قولـه عليـه

أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل  ،فذهب ظنـي
أيت في المنا ِم أني
الصَلة و السَلم "ر ُ
ُ
إلى أنها اليمامة أو هجر  ،فإذا هي يثـرب " نتـيقن أن ثمـة صـدق بـاطن خالطـة مصـادقة
ظاهر.فمن ذا الذي يود أن تثمر غراسة بَل جهد د وب و النبي صلى هللا علية وسـلم قـد

بــين لنــا "وضــوح" هدفــه الــذي لــم يتفــان هــو بتوفيــق هللا مــن تحصــيله.فكان ّل بــد مــن جـزاء

يطابق العمل بل و يزيد.

اْللم الذي تلقاه حبيبنا فـداه آبائنـا و أمهاتنـا بعـد وفـاة عضـديه (الـزوج الحنـون رضـوان هللا

عليها)و عمه أبو طالب ذلك الذي كان رحيلـه سـببا فـي إكتمـال حـزن عـام (الحـزن) و مـا

تبعــه مــن رحلــة إلــى الطــائف انتهــت بإيــذاء الحبيــب حتــى جــاءه جبريــل عليــه الســَلم بملــك

الجبال "عله يطبق عليهم اْلخشبين".

ِ
صَلِب ِه ْم م ْـن ي ْعُب ُـد
هنا تظهر عزيمة الداعي و فضل المربي " ب ْل أ ْر ُجو أ ْن ُي ْخ ِرج ّللاُ م ْن أ ْ
ك ِبـ ِـه شـ ْـيئا" .هلل درك يــا أبــا القاســم أي مدرســة حلــم هــذه التــي تخرجــت
ّللا و ْحــدهُ ّل ُي ْشـ ِـر ُ

منها.
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تسـفر اْليــام عــن مكنونهــا و تبــرز الحاجــة لتمهيـد الــدعوة فليســت اإلنجــازات مصــادفة كمــا
أن الــدعوة ليســت إختراعا.الــدعوة مخطــط مرســوم بخريطــة لهــا مفــاتيح لتوضــيح كــل فعــل

كأنما جاء على قدر مقدور .

تستمر التهيئة النفسية للقبائل في مواسـم الحـج يتبعهـا بيعتـين كـان لهمـا الفضـل فـي بسـط

رداء اإلسَلم في المدينة.

و مع تتابع اْلحداث يرى المعلم و القائد ضرورة إرسال سفير "بمواصـفات خاصـة" يشـرع

في شرح تعاليم اإلسَلم  ,يسـعى إلـى إصـَلح

مبـدئي لـتلكم اْلرض التـي ستصـير يومـا

مــا مــأوى لإلســَلم و المســلمين كــي يقــول فيهــا عليــه الصــَلة و الســَلم "لـوّل الهجـرة لكنــت

إمرء من اْلنصار"

كأي عمل إنقَلبي جبار ّل يقـوم علـى جهـد رجـل واحـد و إن كـان نبيـا فـَل بـد مـن مـؤازرة

أتباعــه الــذين أحســن هللا إختيــارهم ليحملـوا معــه "شــط ار " مــن هـ ِـم الــدعوة فيكونـوا خيــر مــن

يضــحي ْلجــل هــذا الــدين الــذي كأنمــا جائنــا علــى أطبــاق فضــة ســائغة.و بتلــك الجهــود

توضع أول حجـرتين فـي بنـاء الـدين أّل وهمـا "أول مسـجد وضـع فـي اإلسـَلم" و المؤاخـاة
بـ ــين "صـ ــنفين" مـ ــن النـ ــاس عـ ــاداتهم مختلفـ ــة و طبـ ــائعهم ّل تتشـ ــابه ّلسـ ــيما أن أحـ ــدهما
"مطرود" بينما اآلخر "يؤثرون عل أنفسهم و لو كان بهم خصاصة"

أين ستجد هكذا تربية في تأريخ العظماء..و ماذا تسمي نقلـة نوعيـة كهـذة فـي عـالم البـدو

الذين لم يكونوا يفقهون شيئا حتى جاء ذلك اْلمي ليخرجهم من الظلمات إلى النور؟!

أما وقد رأينا صورة اْلوائل دعونا نستخدم مرآتنا التي عافت صورنا و نحن بدورنا عفناها

(المرآة).أما ترى أنـك بحاجـة إلـى هجـرة تحـس فيهـا بأنـك تهجـر الباطـل و أوحالـة و تتـرك

المنكر و أهله ؟

لكن تذكر معي أن هذه الهجرة ليست وليدة قرار أو حتـى فكـرة تنتظـر النـور لتنمـو.الهجرة

التــي نتحــدث عنهــا ليســت بمختلف ــة عــن س ــابقتها.هي هجـ ـرة بــالروح ّل الجس ــد بــالفكر ّل

الجثمــان .و إن كنــت قــد هــززت أرســك قبـوّل فــدعني أخبــرك عــن بعــض مــا يجــب "إعــداده"

كي تكون هجرتك ناجحة.
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ـاجر مـن مكـة إلـى أرض
أنت تحتاج إلى دراسة "جـادة" لهجرتـك " .أري ُ
ـت فـي المنـا ِم أنـي أه ُ
بها نخل ،فذهب ظني إلى أنها اليمامة أو هجر  ،فإذا هي يثرب "

هــل حــددت مســار هجرتــك بالضــبط؟.وهل تعلــم مــا تلــك القيــود التــي تحطمهــا و مــاذا عــن

تلك الرفقة التي ستغادر ساحتهم ؟ هل حددت وجهتك و هل تعلمت تلك التعويذة التي ّل
بد لك منها للخَلص من كل ما يجعلك " تخلد إلى اْلرض و تتبع هواك ".؟

أمــا المرحلــة التاليــة هــي "و اصــبر نفســك مــع الــذين يــدعون ربهــم بالغــداة و العشــي" .لــن

ت ــدوم ط ــويَل ف ــي طري ــق يق ــل الس ــائرين في ــه و أن ــت ف ــي أول ولوجك.كم ــا أن ــه ّل بـ ـد م ــن
شــخص "ثقــة" تتكــأ عليــه كلمــا أحلولكــت الســاعات أمامــك " أو هكــذا هــُيأ لــك" رجــال هــم
بمثابــة القناديــل إن الشــموس غابــت .يرفعــون همتــك حينمــا تخبــو ,يزيلــون عنــك عقبــات

الطريق إن أشتد بك الحنين إلى الماضي .

قبل أن تقـرر الهجـرة عليـك أن تبحـث عـن (رجـال) بهـم تشـد أزرك و ترفـع بهـم هامتـكّ.ل

يضيقون ذرعا في التضحية من أجل خدمة الدين و السالكين فيه.

هنا نبدأ الخوض في المرحلة اْلهم..هل ستنتظر (جبريَل) يخبرك أنك على صواب متـى

ما ضاقت السبل و أحسست أن الجميع قد تفرق إّل في مضـايقتك قـد توحد.عنـدما تسـمع

عبــارات الســخرية التــي قــد تصــل إلــى اإليــذاء !!.هنــا الوضــع يختلــف فلســنا فــي عصــر

المعج ـزات .لكــن ثمــة يقــين عليــه أن يتولــد بــداخلك كلمــا ســاورك الشــك فــي مصــداقية مــا
تصنع .ثق بأن الصادق هو وحده القادر على إجتياز عقبات الطريق .عد إلى الكتـاب و

الس ــنة لتطم ــئن أن م ــا تص ــنعه ّل يخ ــالف ش ــرعا و ّل يص ــير ب ــدعا .عن ــدها فق ــط أطب ــق

الجـبَلن علــى كـل مــن يخبــرك أنـك تســير خــارج السـرب و قــل ( و إن تطــع أكثـر مــن فــي
اْلرض يضلوك عن سبيل هللا)

أم ــا و ق ــد عزم ــت الهجـ ـرة ّ,ل ب ــد ان تفك ــر ع ــن (أول عم ــل س ــتقوم ب ــه) .و له ــذه الخط ــوة
أهميتها الخاصة حيث أنك ( كأي مهاجر) ستراودك الحنين إلى موطنك اْلول (وهللا انك

ْلحب بَلد هللا إلى هللا والـى نفسـي ولـوّل أن أهلـك أخرجـوني مـا خرجـت).حتى تقتلـع ذلـك
الحنين,عليك أن تصنع عمَل به تشعر أنك مبدع في طريـق الهجـرة و أن ثمرتـك سـتؤدي
1009
This file was downloaded from QuranicThought.com

أوكلها على خير ما يرام.هل ستبني مسجد قلبك؟ أقصد به (ذلـك المكـان الـذي ستسـتأنس

بــه فــي هجرتــك و تلــوذ بــه كلمــا أشــتد قــيظ الصــيف أو زمهريــر الشــتاء ).مكــان تجتمــع بــه
مع أحبة طرقوا الفؤاد و ملؤه بهجة و أمانـا .تشـعر معهـم انكـم و إن كنـتم (كثـر) فمـا أنـتم

إّل (جسد واحد إذا مرض عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى)

بوح أخير...

معرفة الـداء و الـدواء ّل تكفـي لعـَلج فعـال  .كمـا ان حسـن اإلسـتخدام لقوعـد باطلـة يزيـد

ال_طــين_ بلــة .إذا فــَل بــد مــن تواجــد الثَلثــة العوامــل معــا لعمــل هجـرة جــادة مــن الظــَلم
إلى النور.و لنتذكر موعظة من كَلم عمر "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسـبوا وزنـوا أنفسـكم

قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب أن تحاسبوا اليوم يومئذ تعرضون".

هكذا فقط تترك الهجرة أثرها في القلوب ّ.ل تتردد في جمع المتاع متى ما كنت واثقـا مـن
وضوح هدفك.و تذكر قول الحبيب (عبادة في هـرج كهجـرة إلـي) .وهـل هنـاك أكثـر هرجـا

من حال كهذا حيث نسفت المبادت و ذل فيه أهل الطاعة و ُعز فيه أهل المعصية.
هاجر أخي فكلنا ذلك المهاجر حتى يقضي هللا بأمره.
ــــــــــــ
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الهجرة وصناعة األمل
من كان يظن أن يكون أولئك النفر الستة بدايـة مرحلـة جديـدة مـن العـز والتمكـين ،والبـذرة

اْلولى لشجرة باسقة ظلت تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟.

ومن كان يخطر بباله أن تشهد تلك الليلة من ليالي الموسـم ورسـول هللا  وصـاحبه أبـو

بكر يطوفـان بمنـى حتـى إذا سـمعا صـوت رجـال يتكلمـون مـاّل إلـيهم فقـاّل وقـالوا ،وتحـدثا

وسمعوا ،وبينا فأصغوا فانشرحت القلوب ،وّلنت اْلفئـدة ونطقـت اْللسـنة بالشـهادتين ،وإذا

بأولئــك النفــر مــن شــباب يثــرب يطلقــون الش ـ اررة اْلولــى مــن نــار اإلســَلم العظيمــة التــي

أحرقــت الباطــل فتركتــه هشــيما تــذروه الريــاح .مــن كــان يظــن أن تلــك الليلــة كانــت تشــهد
كتابة السطور اْلولى لملحمة المجد والعزة؟.

إن نص ــر هللا ي ــأتي للم ــؤمن م ــن حي ــث ّل يحتس ــب وّل يق ــدر ،لق ــد ط ــاف رس ــول هللا 
بمجتمعات القبائل وقصد الر سـاء وتوجـه بالـدعوة إلـى الوجهـاء وسـار إلـى الطـائف ،فعـل

ذلك كله عشر سنوات وهو يرجو أن يجد عند أصحاب الجاه والمنعة نصـرة وتأييـدا ،كـان

يقول  في كل موسم" :من يؤويني؟ من ينصرني؟ حتى أبلغ رسالة ربي" ،ومع كل هذا
لم يجد من يؤويه وّل من ينصره ،بـل لقـد كـان الرجـل مـن أهـل الـيمن أو مـن مضـر يخـرج

إلى مكة فيأتيه قومه فيقولون له :احذر غَلم قريش ّل يفتنك!.

لــم تــأت النص ـرة والحمايــة والتمكــين مــن تلــك القبائــل العظيمــة ذات المــال والســَلح ،وإنمــا

جاءت من ستة نفر جاءوا على ضعف وقلة.

"إنها التقادير يـوم يـأذن هللا بـالفرج مـن عنـده ،ويـأتي النصـر مـن قلـب المحنـة ،والنـور مـن

كبد الظلماء ،وهللا تعالى هو المؤيد والناصر ،والبشر عاجزون أمام موعود هللا".

ســتة نفــر مــن أهــل يثــرب كلهــم مــن الخــزرج دعــاهم رســول هللا  إلــى اإلســَلم ولــم يكــن

يتوقــع مــنهم نص ـرة وإنمــا أراد دعــوتهم فــآمنوا وأســلموا ...ثــم تتابعــت اْلحــداث علــى نســق
عجيب ،قال جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه ،وكان أحد النفر الستة :حتى بعثنا هللا إليه

مــن يثــرب فآوينــاه وصــدقناه فيخــرج الرجــل منــا فيــؤمن بــه ويقرئــه الق ـرآن فينقلــب إلــى أهلــه
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فيسلمون بإسَلمه ،حتى لم تبق من دور اْلنصار إّل وفيها رهـط مـن المسـلمين يظهـرون

اإلسَلم ،ثم ائتمروا جميعا فقلنا :حتى متى نترك رسول هللا يطوف ويطرد فـي جبـال مكـة

ويخاف؟ فرحل إليه منا سبعون رجـَل حتـى قـدموا عليـه الموسـم ،فواعـدناه العقبـة فاجتمعنـا

عندها من رجل ورجلين حتى توافينا ،فقلنا :يا رسول هللا عَلم نبايعك؟ قال" :على السمع

والطاعة فـي النشـاط والكسـل ،والنفقـة فـي العسـر واليسـر ،وعلـى اْلمـر بـالمعروف والنهـي

عــن المنكــر ،وأن تقولـوا فــي هللا ّل تخــافون لومــة ّلئــم ،وعلــى أن تنصــروني فتمنعــوني إذا
قدمت عليكم مما تمنعون منه نساءكم وأبنـاءكم وأزواجكـم ،ولكـم الجنـة" ،قـال جـابر :فقمنـا

إليه فبايعناه (مسند أحمد).

أ أريــتم ...يعــرض الكب ـراء والزعمــاء ويســتكبر المــأل وتتألــب القبائــل وتتــآمر الوفــود وتســد

اْلبواب ...ثم تكون بداية الخَلص بعد ذلك كله في ستة نفر ّل حول لهم وّل قوة.

فهل يدرك هذا المعنى المتعلقون بأذيال الماديـة الصـارخة والنافضـون أيـديهم مـن قـدرة هللا

وعظمته؟.

وه ــل ي ــدرك ه ــذا المعن ــى الغ ــارقون ف ــي تش ــا مهم اليائس ــون م ــن ف ــرج قري ــب له ــذه اْلم ــة

المنكوبة المغلوبة على أمرها؟.

إن هللا ليضــع نص ـره حيــث شــاء وبيــد مــن شــاء وعلينــا أن نعمــل حتــى تصــل دعوتنــا إلــى
العــالمين ،وأّل نحتقــر أحــدا وّل نســتكبر علــى أحــد ،وعلينــا أن نواصــل ســيرنا مهمــا يظلــم
الليل وتشتد اْلحزان ،فمن يـدري لعـل هللا يصـنع لنـا فـي حلكـات ليلنـا الـداجي خيـوط فجـر

واعد؟ ومن يدري لعل آّلمنا هذه مخاض العزة والتمكين؟.
أعظم دروس الهجرة!

إننا على أبواب عـام هجـري جديـد يقبـل محمـَل بمـا فيـه ،وعلـى أعقـاب عـام هجـري مـودع
يمضي بما استودعناه نقف متذكرين هجرة المصطفى صلى هللا عليه وسلم ...إنها ذكرى

اّلعتبار واّلتعاظ ّل ذكرى اّلحتفال واّلبتداع .إنها وقفـة نسـتقرت فيهـا فصـَل مـن فصـول

الحياة خطه رسول هللا  وصـحبه .إنهـا رجعـة إلـى العقـل فـي زمـن طاشـت فيـه العقـول.
ووقفة مع الروح في زمن أسكرت اْلرواح فيه مادية صخابة جرافة.
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إن من أعظم دروس الهجرة وأجل عبراتها "صناعة اْلمل" نعم .إن الهجـرة تعلـم المـؤمنين

فن صناعة اْلمل .اْلمل في موعود هللا .اْلمل في نصر هللا .اْلمـل فـي مسـتقبل مشـرق
لـ "ّل إله إّل هللا" .اْلمل في الفرج بعد الشدة ،والعزة بعد الذلة ،والنصر بعد الهزيمة.

لقــد أريــتم كيــف صــنع ســتة نفــر مــن يثــرب أمــل النصــر والتمكــين .وهــاهو رســول هللا 

يصنع اْلمل مرة أخرى حين عزمت قريش على قتله.

قال ابن إسحاق :فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصـدونه متـى نـام فيثبـون

عليه.

وعلى أن كـل حسـاب مـادي يقطـع بهـَلك رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ،كيـف ّل وهـو

فــي الــدار والقــوم محيطــون بهــا إحاطــة الس ـوار بالمعصــم .مــع ذلــك صــنع رســول هللا 
اْلمــل ،وأوكــل أم ـره إلــى ربــه وخــرج يتلــو قولــه تعــالى{ :وجعْلنــا ِمــن بـ ْـي ِن أ ْيـ ِـد ِ
يه ْم سـ ًّـدا و ِمـ ْـن
أغشــيناهم فهــم ّل يب ِ
ِ
صـ ُـرون} (يــس .)9:خــرج اْلســير المحصــور يــذر التـراب
خْلف ِهـ ْـم سـ ًّـدا ف ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ
على الر وس المستكبرة التـي أرادت قتلـه! وكـان هـذا التـراب المـذرور رمـز الفشـل والخيبـة

اللــذين لزمــا المشــركين فيمــا اســتقبلوا مــن أمــرهم .فــانظر كيــف انــبلج فجــر اْلمــل مــن قلــب

ظلمة سوداء.

ويمضي رسول هللا  في طريقه يحث الخطى حتى انتهى وصاحبه إلى جبل ثور ،وهو
جبل شامخ وعر الطريـق صـعب المرتقـى ،فحفيـت قـدما رسـول هللا  وهـو يرتقيـه فحملـه

أبو بكر وبلغ به غار ثور ومكثا هناك ثَلثة أيام.
مرة أخرى يصنع اْلمل!!

ومرة أخرى يصنع اْلمل في قلب المحنة ،وتتغشـى القلـوب سـكينة مـن هللا وهـي فـي أتـون
القل ــق والت ــوجس والخ ــوف ..يص ــل المط ــاردون إل ــى ب ــاب الغ ــار ،ويس ــمع ال ــرجَلن وق ــع

أقـدامهم ،ويهمـس أبـو بكــر :يـا رسـول هللا لــو أن بعضـهم طأطـأ بصـره لرآنـا! فيقـول صــلى
هللا عليه وسلم" :يا أبا بكر .ما ظنك باثنين هللا ثالثهما؟".
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وكان ما كان ،ورجع المشركون بعد أن لم يكـن بيـنهم وبـين مطلـوبهم إّل خطـوات! فـانظر

م ـرة أخــرى كيــف تنقشــع عتمــة الليــل عــن صــباح جميــل .وكيــف تتغشــى عنايــة هللا عبــاده
المؤمنين {ِإن هللا ُيد ِاف ُع ع ِن ال ِذين آمُنوا} (الحج.)38:
أمان
وإذا العناية ّلحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن ُ

ويســير الصــاحبان فــي طريــق طويــل مــوحش غيــر مــأهول ّل خفــارة لهمــا مــن بشــر ،وّل

سَلح عندهما يقيهما:

ّل دروع سابغات ّل قنـا

مشرعـات ّل سيوف منتضاه

ومن اإليمان أمن وارف

ومن التقوى حصـون للتقـاة

قوة اإليمان تغنـي ربها

عن غرار السيف أو سن القناة

يسير الصـاحبان حتـى إذا كانـا فـي طريـق السـاحل لحـق بهمـا سـراقة بـن مالـك طامعـا فـي

جــائزة ق ـريش مــؤمَل أن ينــال منهمــا مــا عجــزت عنــه ق ـريش كلهــا ،فطفــق يشــتد حتــى دنــا
منهما وسمع قراءة رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ،ومـرة ثالثـة ،وهـذا الفـارس علـى وشـك
أن يقبض عليهما ليقودهما أسيرين إلى قريش تذيقهما النكال ،مرة ثالثة يصنع اْلمـل ،وّل

يلتفــت رســول هللا  إلــى س ـراقة وّل يبــالي بــه وكــأن شــيئا لــم يكــن يقــول لــه أبــو بكــر :يــا
رسـ ــول هللا هـ ــذا الطلـ ــب قـ ــد لحقنـ ــا ،فيقـ ــول لـ ــه مقالتـ ــه اْلولـ ــىّ{ :ل ت ْحـ ــزْن ِإن هللا معنـ ــا}
(التوبة.)40:

لقــد اصــطنع اْلمــل فــي هللا ونص ـره فنص ـره هللا وســاخت قــدما فــرس س ـراقة ،فلمــا اســتوت

قائمة إذا ْلثر يديها غبار ساطع في السماء كالدخان ،فأدرك سـراقة أنهـم ممنوعـون منـه.

ومرة ثالثة جاء النصر للرسول  من حيث ّل يحتسب .وعاد سراقة يقول لكـل مـن قابلـه
في طريقـه ذاك :ارجـع فقـد كفيـتكم ماههنـا ،فكـان أول النهـار جاهـدا عليهمـا وآخـره حارسـا

لهما!.

ويبلغ أهل المدينة خبـر هجـرة الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم ،الرجـل الـذي قـدم لهـم الحيـاة

وص ــنع له ــم اْلم ــل .الرجـــل ال ــذي أنقـ ــذهم م ــن أن يكونـ ـوا حطبـ ـا لجه ــنم .ي ــبلغهم الخبـ ــر
فيخرجون كل غداة ّلستقباله حتى تردهم الظهيرة .كيف ّل وقد اقتربت اللحظة التي كانوا
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يحصون لها اْليام ويعدون الساعات؟ قال الزبير :فانقلبوا يومـا بعـدما أطـالوا انتظـاره فلمـا

أووا إلــى بيــوتهم أوفــى رجــل مــن يهــود أطمــا مــن آطــامهم لينظــر إليــه فبصــر برســول هللا

صــلى هللا عليــه وآلــه وســلم وأصــحابه مبيضــين يــزول بهــم السـراب ،فلــم يملــك اليهــودي أن

قال بأعلى صوته :يا معشر العرب هذا صاحبكم الذي تنتظرون.

فثار المسلمون إلى السَلح فتلقوا رسول هللا  بظاهر الحرة .تلقـوه بقلـوب تفـيض سـعادة

وفرحا ...وتأمل مظاهر الفرحة الغامرة:

 -قال أنس" :شـهدت يـوم دخـل النبـي  المدينـة فلـم أر يومـا أحسـن منـه وّل أضـوأ منـه"

(الحاكم).

 -قــال أبــو بكــر" :ومضــى رســول هللا  حتــى قــدم المدينــة وخــرج النــاس حتــى دخلنــا فــي

الطريــق وصــاح النســاء والخــدام والغلمــان :جــاء رســول هللا ،هللا أكبــر ،جــاء محمــد ،جــاء
رسول هللا" (الحاكم).

 -ق ــال أن ــس" :لم ــا ق ــدم رس ــول هللا  المدين ــة لعب ــت الحبش ــة لقدوم ــه فرح ــا ب ــذلك لعبـ ـوا

بحرابهم" (أبو داود).

وصدق من قال:

أقبل فتلـك ديـار يثرب تقبل

يكفيك من أشواقها ما تحمل

يتطلعون إلى الفجاج وقولهـم

أفما يطالعنا النبي المرسـل

القوم مـذ فارقت مكـة

أبى الكرى وجوانح تتململ

رفت نضارتها وطاب أريجها
فكأنما في كـل دار روضـة

وتدفقت أنفاسـها تتسلسـل

وكأنمـا في كل مغنى بلبل

وهكذا تعلمنا الهجـرة فـي كـل فصـل مـن فصـولها كيـف نصـنع اْلمـل ،ونترقـب وّلدة النـور

من رحم الظلمة ،وخروج الخير من قلب الشر ،وانبثاق الفرج من كبد اْلزمات.

ما أحوجنا في هذا الزمن!

مــا أحوجنــا ونحــن ف ــي هــذا الــزمن ،زمــن اله ـزائم واّلنكســارات والج ارحــات إلــى تعلــم ف ــن

صناعة اْلمل.
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فمن يدري؟ ربما كانت هذه المصائب بابا إلى خير مجهول ،ورب محنة في طيها منحة،

أوليس قد قال هللا{ :وعسى أن ت ْكرُهوا ش ْيئا و ُهو خ ْير ل ُك ْم؟} (البقرة.)216:
لقد ضاقت مكة برسول هللا ومكرت به فجعل نصره وتمكينه في المدينة.

وأوجفــت قبائــل العــرب علــى أبــي بكــر مرتــدة ،وظــن الظــانون أن اإلســَلم ازئــل ّل محالــة،

فإذا به يمتد من بعد ليعم أرجاء اْلرض.

وهاجت الفتن في اْلمة بعد عثمان حتى قيل ّل قرار لها ثم عادت المياه إلى مجراها.

وأطبــق التتــار علــى أمــة اإلســَلم حتــى أبــادوا حاضـرتها بغــداد سـرة الــدنيا وقتلـوا فــي بغــداد
وحدها مليوني مسـلم وقيـل :ذهبـت ريـح اإلسـَلم فكسـر هللا أعـداءه فـي عـين جـالوت وعـاد

لألمة مجدها.

وتماْل الصليبيون وجيشوا جيوشهم وخاضت خيـولهم فـي دمـاء المسـلمين إلـى ركبهـا حتـى
إذا اسـ ــتيئس ضـ ــعيف اإليم ــان نهـ ــض صـ ــَلح الـــدين فرجحـ ــت الكفـــة الطائشـــة وطاشـ ــت

الراجحة ،وابتسم بيت المقدس من جديد.

وقويت شوكة الرافضة حتى سيطر البويهيون على بغـداد والفـاطميون علـى مصـر وكتبـت
مسبة الصحابة على المحاريب ثم انقشعت الغمة واستطلق وجه السنة ضاحكا.

وهكذا يعقب الفرج الشدة ،ويتبع الهزيمة النصر ،ويؤذن الفجـر علـى أذيـال ليـل مهـزوم...

فلم اليأس والقنوط؟.

اشتدي أزمة تنفرجي

قد آذن ليلك بالبلج

إن اليــأس والقنــوط ليســا مــن خلــق المســلم ،قــال ســبحانه{ :وّل ت ْيأ ُس ـوا ِمــن رْو ِح هللاِ ِإنـ ُـه ّل
ي ْيأ ُس ِمن رْو ِح هللاِ ِإّل اْلق ْوُم اْلك ِاف ُرون} (يوسف.)87:

قال ابن مسعود رضي هللا عنه" :أكبر الكبائر اإلشـراك بـاهلل واْلمـن مـن مكـر هللا والقنـوط

من رحمة هللا واليأس من روح هللا".

إذا اشتملت على اليأس القلوب

ولم تر ّلنكشاف الضر وجهـا

أتاك على قنـوط منك غـوث

وضاق لما به الصدر الرحيب
وّل أغنـى بحيلتـه اْلريـب

يمـن به اللطيف المسـتجيب
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فموصـول بها الفرج القريب

وكل الحـادثات وإن تنـاهت

فيا أيها الغيورون على أمة اإلسَلم ..يا من احترقت قلـوبهم آلّلمهـا ،نعمـا هـذا اْللـم ومـا

أصــدقه علــى إيمــانكم وحــبكم لــدينكم ،ولكــن ّل يــبلغن بكــم اليــأس مبلغــه ،فــإن الــذي أهلــك
فرعــون وعــادا وثمــود وأصــحاب اْليكــة والــذي رد التتــار ودحــر الصــليبين قــادر علــى أن
يمزق شمل الروس ويبدد غطرسة الصهيونية ويحطم أصنام الوثنية المعاصرة.

وأنت ..يا من ابتَلك هللا في رزقك أو صحتك أو ولدك.

أنــت ..يــا مــن جهــدك الفقــر وانتهكتــك العلــل وأخــذ المــوت أحبابــك وعــدت فــي أعــين النــاس
كالدرهم الزائف ّل يقبله أحد.

أنــت ..يــا مــن أصــبحت فــي مزاولــة الــدنيا كعاصــر الحجــر يريــد أن يشــرب منــه ،ويــا مــن

سدت في وجهك منافذ الرزق وأبواب الحَلل.

أنت ..هل نسيت رحمة هللا وفضله؟
--------------

بقلم الدكتور عادل بن أحمد نقَل عن إسَلم اونَلين
ــــــــــــ
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الهجرة ..دروس في التخطيط الحديث
في عالمنا اليوم ُيعرفون التخطيط بأنه يعني اإلجابة على أسئلة ثَلثة ،هي:
أين نحن؟ وإلى أين نريد أن نذهب؟ وكيف سنصل إلى هناك؟

ويقسمونه إلى تخطيط إستراتيجي طويل المدى يعنى بالعموميات ،مثل :مـن نحـن؟ ومـاذا

نمث ـ ــل؟ وكي ـ ــف يمكنن ـ ــا اّلس ـ ــتمرار؟ وتخط ـ ــيط تكتيك ـ ــي قص ـ ــير الم ـ ــدى ي ـ ــدعم التخط ـ ــيط

ويعنى بالتفاصيل وآلية التنفيذ والوقت المتاح لإلنجاز.
اإلستراتيجيُ ،
فهل هذه المعاني كانت حاضرة في ذهنه  وهو يفكر في الهجرة؟
هذا ما نحاول التعرف عليه.
إستراتيجية الهجرة

لقد كان التخطيط اإلستراتيجي واضحا في فكر النبي  وهو يترسم خطاه وسط اْلمـواج
العاتية في جزيرة العرب ،ومَلمح هذا التخطيط اإلستراتيجي هي:

تحديد الرسالة:

من نحن؟ وما الهدف من وجودنا؟ وما المشكَلت التي تواجهنا؟

كان الهدف واضحا ،وهو الحصول على بقعة أرض ُيقام فيها مجتمع وتؤسس فيها دولة،
وتنطلــق منهــا الــدعوة إلــى اآلفــاق ،وكانــت العقبــة الكئــود أمــام تحقيــق هــذا اْلمــر هــو عنــاد
واستكبار مشركي قريش وصدهم عن سبيل هللا.

تقييم البيئة المحيطة:

كان ــت البيئ ــة ف ــي مك ــة ّل تص ــلح إلتم ــام ه ــذا اْلم ــر؛ فمقاوم ــة المش ــركين لإلس ــَلم ت ــزداد
شراسة يوما بعد يوم ،وقلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة؛ فهل تُ ِ
غني مخاطبة الحجارة؟!
لق ــد وص ــل تق ــدم ال ــدعوة ف ــي مك ــة إل ــى طري ــق مس ــدود ،ول ــم تع ــد هن ــاك فائ ــدة م ــن تكـ ـرار

المحاولة.
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وكــان ّل بــد أن تكــون اْلرض المنشــودة أرضــا عربيــة؛ ْلنــه ّل يمكــن أن يقــوم لهــذا الــدين
كيان إّل في ظل مجتمع عربي يتكلم العربية ،ويفهم القـرآن كتـاب هللا المعجـز ،خصوصـا

حملة الرسالة اْلولين.

فنظر الرسول  إلـى مدينـة الطـائف راجيـا مـن أهلهـا اّلسـتجابة وهـم لهـم مقـام رفيـع بـين
العرب ،ولم يكن جوابهم أقل سوءا من إخوانهم مشركي مكة.

وكان يغشى المواسم ويأتي اْلسواق كعكاظ ومجنة وذي المجاز.

وكانــت اّلســتفادة مــن وجــوده فــي مكــة وهــي محــج العــرب يفــدون إليهــا مــن كــل مكــان،

ومحاولة اّللتقاء بوفود القبائل ،وعرض اإلسَلم عليهم ،بل وكـان يتبـع منـازلهم عسـى أن

يستجيب مستجيب؛ فينال الشرف العظيم.

وأدرك النبــي  أن المشــكلة فــي رفــض القبائــل لــه هــو طلــب النص ـرة والحمايــة لحرصــها
على رضاء قريش ،ولما يعنيه ذلك من حرب اْلسود واْلحمر؛ فلـم يطلبـه مـن أهـل يثـرب

في أول اْلمر حتى أطلعه مصعب على نتيجة عمله.
استعراض الموارد:

وكــان الرســول  فــي الوقــت الــذي يبحــث فيــه عــن مكــان آخــر يــدرك أن فــي ق ـريش مــن

اإلمكانــات مــا ينبغــي اّلســتفادة منــه لخدمــة الــدعوة ،وهــو يريــد أن يــدخر هــذه اإلمكانــات

والطاق ــات للمس ــتقبل؛ ل ــذلك عن ــدما ج ــاءه جبري ــل ومع ــه مل ــك الجب ــال -بع ــد خروج ــه م ــن

الطائف -يسـتأمره فـي أن يطبـق علـى أهـل مكـة اْلخشـبين ،قـال" :بـل أرجـو أن ُيخـرج هللا
من أصَلبهم من يعبد هللا عز وجل وحده ّل يشرك به شيئا" (من حديث رواه البخاري).

وهذه قمة ُبعد النظر ،أن تدخر أعداءك لَلستفادة منهم مستقبَل ،ولوّل ذلك لما ُوجـد خالـد
بن الوليد وعمرو بن العـاص وعكرمـة بـن أبـي جهـل وسـهيل بـن عمـرو ...وغيـرهم كثيـر،

كم ــا أن أه ــل الط ــائف أص ــبحوا بع ــد إس ــَلمهم أش ــد القبائ ــل العربي ــة دفاع ــا ع ــن اإلس ــَلم،
وجرت على أيديهم الفتوحات.

وكانت طاقات المسلمين وإمكانـاتهم مبعثـرة أو معطلـة ،وكانـت الحاجـة لمكـان تتجمـع فيـه

هــذه الطاقــات البش ـرية وتتفجــر فتقــوى شــوكتهم ويكثــر س ـوادهم؛ لــذلك كــان اْلمــر لجميــع
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المسـلمين بــالهجرة -فيمـا بعــد -إلمـداد الدولــة الوليـدة بالطاقــات البشـرية والكفــاءات الكفيلــة

بمواجهة أعداء اإلسَلم.

طرح البدائل وتحديد الخيار:

لقــد كــان الرســول  يعــرف مــا اإلســَلم ،ومــاذا يريــد ،ويــدرك البيئــة والصــعوبات المحيطــة
به ،ويطرح البدائل في ضوء الر ية اإلستراتيجية الواضحة.
إما المكوث بمكة وهو يعني النفخ في ِقربة مثقوبة ،وإما الخروج للبحث عن مكـان جديـد،
واستمر في البحث عن البديل حتى جاءت نسمات يثرب.
التدرج في الخطوات:

لم يكن رسول هللا  يتعجل خطواته ،وّل يقطف الثمرة قبل أوانها؛ فقد كـان القـوم يَلقـون
اْلهوال من بطش قريش ،ومع هذا لم يأذن الرسول  لهم بحمل السَلح؛ فهـو يعلـم أنـه

إن رفع سَلحا فإن المشـركين سـيجتثون المسـلمين عـن بكـرة أبـيهم ،وقـد رأينـاه كيـف تـدرج

في خطواته مع أهل يثرب؛ فقـد طلـب مـنهم أوّل أن ُي ْسـلموا ويصـدقوا وينظـروا فـي قـومهم،
وبعــد ســنة بــايعهم علــى مــا ّل خــَلف عليــه مــن أخــَلق وفضــائل ،وأجــل طلــب حمايتــه

ونصرته ،وأرسل معهم مصعبا ليتلو عليهم القرآن ،وينظر في توقيت طلب النصرة منهم،

وبعد سنتين طلب منهم البيعة علـى قدومـه وحمايتـه ،وجعـل نقبـاءهم مـن أنفسـهم ،بعـد أن

أصبحت اْلرضية جاهزة لبناء دولة اإلسَلم.
وضوح الر ية:

وق ــد وض ــحت الر ي ــة باس ــتجابة أه ــل يث ــرب ،وبتأك ــد الرس ــول  م ــن إخَلص ــهم لـ ـربهم،
واستعدادهم لحمايته ،وحماسهم إلقامة دولة اإلسَلم.

فكان ــت يث ــرب ه ــي الوجه ــة ،وه ــي أنس ــب مك ــان لبن ــاء الدول ــة ،وأص ــبحت م ــأرز اإليم ــان
وموطن اإلسَلم.

وهكــذا فقــد عــرف محمــد  طريقــه وأدرك غايتــه ،بمــا أوتــي مــن فكــر ثاقــب ،وإســتراتيجية
واضحة ،ومعرفة بالواقع ،وخطوات محسوبة ،وقبل كل ذلك تأييد من هللا..

ولم يبق إّل العمل.
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خطة الهجرة

كانــت ر يــة الرســول  جليــة ،وإســتراتيجيته واضــحة ،وهــي الــذهاب إلــى المدينــة إلقامــة
الدولة اإلسَلمية؛ ْلنه بدون دولة لن يكون هناك إسَلم ،ولن تكون هناك دعوة.

وك ــان الرس ــول  ينتظ ــر اإلذن بالتنفي ــذ ،فج ــاءه ال ــوحي ب ــاإلذن للخ ــروج وبداي ــة العم ــل،
وكانت هذه هي اللحظة التي ينتظرها الرسول بفارغ الصبر.

جلــس الرســول  وأبــو بكــر رضــي هللا عنــه ليرســما معــالم خطــة الهج ـرة ،ومــا الخطــة إّل
هدف ،ووسائل لتحقيقه ،ووقت لتنفيذه؛ فكانت معالم الخطة كالتالي:

أما الهدف فواضح ِبين ،ولكن كيف السبيل والمشركون يتربصون؟

 -وكــان الق ـرار بمبيــت "علــي" فــي ف ارشــه  إليهــامهم بأنــه النبــي ،وإشــغالهم بــذلك ريثمــا

يتمكن النبي وأبو بكر من اّلبتعاد عن مكة والوصول إلى غار ثور.

 -ثــم الخــروج مــن دار أبــي بكــر باتجــاه الجنــوب؛ فقــد كــان الرســول  يعلــم أن أهــل مكــة

ســيقلبون اْلرض بحثــا عنــه ،فاختــار طريــق الــيمن جنوبــا ،بــدّل مــن الطريــق الشــمالي إلــى

يثرب.

 -وحددا غار ثور مكانا للمكوث فيه  3أيام حتى تخف حدة المطـاردة ،وواعـدا الـدليل أن

يأتيهما هناك ،ومعه الراحلتان اللتان جهزهما أبو بكر.

 -وبعد ذلك يتم التوجه بصحبة الدليل الماهر عبر طريق وعر غير متوقع إلى المدينة.

هذه هي الخطوط العريضة للخطـة التـي رسـمها الرسـول  مـع أبـي بكـر رضـي هللا عنـه

قبل خروجهما ،وتم تشكيل فريق العمل ،وتوزعت المهام كالتالي:

أبو بكر الصديق:

-الرفيق والصاحب والمستشار والمدير والمنفذ.

علي بن أبي طالب:

-التمويه :بأن ينام في فراق النبي  ليلة الهجرة ليوهم المتآمرين بأنه النبي.

-رد اْلمانــات :فــنحن أصــحاب رســالة ،وهيهــات أن ننســى مبادئنــا فــي حمــأة ص ـراعنا مــع

أعدائنا.
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عبد هللا بن أبي بكر:

العــين التــي تعــرف أخبــار ق ـريش ،وتوصــلها إلــى الــرفيقين فــي الغــار ،وكــان يأتيهمــا بعــد

حلول الظَلم ،ويبيت عندهما ،ثم يدلج بسحر.
عامر بن فهيرة:

 توفير الغذاء :بأن يأتي بالغنم ،فيريحهما على مقربة من الغار ،فيحلب منها الرفيقان. -التغطية على آثار ابن أبي بكر :بأن يتبع بغنمه أثره.

أسماء بنت أبي بكر:

-إعداد سفرة الطعام التي سيقتات عليها المساف ارن في الطريق الطويل.

عبد هللا بن أريقط:

الدليل الماهر اْلمين الذي سيأتي في موعده بعد  3أيام ومعه الراحلتان.

ويَلحــظ فــي هــذه التشــكيلة مــدى الدقــة فــي اّلختيــار ،واّلعتمــاد علــى أصــحاب الكفــاءات

ووضــع فـي المكــان المناسـب لــه تمامـا؛ فــاْلمر لــيس
والثقـات؛ فقــد اختيـر كــل فـرد بعنايــةُ ،
هينا ،إنه أمر بقاء اإلسَلم أو فنائه.
خطة ذكية ،وتفصيل مـدروس ،وسـرية تامـة ،وفريـق عمـل مـاهر ،وحماسـة للعمـل ،وتنفيـذ

دقيق؛ فقد عرف كل شخص دوره ،وأدى مهمته ،وكـان التنفيـذ محكمـا ،واْلداء رائعـا ،ولـم

ُيترك شيء للصدفة ..ولم يبق إّل أن تتنزل رحمات هللا.
القدرة اإللهية والجهد البشري

لقــد رأينــا كيــف خطــط رســول هللا  ونفــذ واســتفاد مــن كــل الطاقــات واإلمكانــات المتاحــة
حوله؛ ليعلمنا أن اإلسَلم دين العمل والجد واْلخذ باْلسباب ،وكيف تـدخل الفعـل اإللهـي
لنصرته؛ ليعلمنا هللا أنه مهما أخـذنا بأسـباب القـوة والنصـر ،فـنحن ضـعفاء بدونـه ّل حـول

لنا وّل قوة.

وهكــذا تســير هــذه الثنائيــة فــي حياتنــا ،بــين التوكــل علــى هللا واْلخــذ باْلســباب ،بــين اإلرادة
اإللهيــة واإلدارة البش ـرية ،بــين تــدبير اإللــه وتفكيــر العبــد؛ فــإذا أهملنــا اّلعتمــاد علــى هللا،
وظننــا أن قوتنــا كفيلــة بضــمان تفوقنــا خبنــا وخسـرنا ،وإذا أهملنــا اْلخــذ باْلســباب ،وجلســنا
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فــي بيوتن ــا نــدعو هللا أن ينصـ ـرنا ويزل ــزل اْلرض مــن تحــت أعــدائنا ..فل ــن يزيــدنا هللا إّل
خسرانا.

"إن الرسول  ظل قلبه يخفق بدعاء هللا وهـو يرسـم الخطـط ،ويضـع الضـمانات ،ويهيـئ

الموارد واإلمكانات والدفوع الكفيلة بإيصاله إلى هدفـه .لـم يجـئ هـذا الـدعاء قبـل التخطـيط
فحســب ،وّل جــاء بعــده فحســب؛ فلــيس فــي عَلقــة اإلرادة البش ـرية بالمشــيئة اإللهيــة خــَلل

الحــدث قبليــة وّل بعديــة ،وإنمــا تســير اّلثنتــان فــي انســجام ارئــع؛ ْلن هــذه مــن تلــك؛ وْلن
اإلنســان فــي أصــغر جزئيــات الحركــة وفــي أكبرهــا إنمــا ينفــذ قــدر هللا وناموســه فــي اْلرض

في مدى الحرية التي أتيحت له.

أما أن يجيء الدعاء والتوجه قبل التخطيط فحسب ،أو بعد التنفيذ فحسب؛ فهو مـن قبيـل
الثنائيات التي ترفضها مبادت السماء أشد الرفض؛ ْلنها تفصل بين هللا واإلنسان ،وتقسم

حظ الطرفين في حركة التاريخ بما ّل يتفق أساسا والسنن الكبرى.

إن الرســول  هيــأ اْلســباب الكاملــة لنجــاح الحركــة وهــو ينظــر إلــى هللا ،ووضــع خطواتــه

ُكله ــا والخطـ ـوات أن
اْلول ــى عل ــى ال ــدرب وه ــو ي ــدعو هللا ،وم ــا لبث ــت اْلس ــباب أن آت ــت أ ُ
انتهت إلى هدفها ،وظل الرسول  ينظر إلى هللا ويدعوه ،وما أحرانا في يـوم هجرتـه أن

ـرقيا
نتمعن في هذه التعاليم في زمـن طغـت فيـه التفاسـير واْلهـواء ،وكـل قـال مـا عنـده ،ش ًّ

بعد كـل مـا عنـدهم"( .عمـاد الـدين خليـل :خطـوات
كان أو غر ًّبيا ،لكن المسلمين لم يقولوا ُ
في طريق الهجرة).

فكيــف بحــال أمــة هــي خيــر أمــة أخرجــت للنــاس ،آتاهــا هللا أفضــل كتــاب وخيــر مــنهج فلــم

تتبعه ،وآتاها أفضل الثروات وخير اإلمكانات فأعطتها ْلعدائها!
وأخيرا:

هــذه هــي الهج ـرة ،وهــذه دروســها ،وهــذه نظرتنــا إليهــا ،لهــا انتســب التــاريخ ،ولهــا انتســب
المسلمون ،ولها انتسبت سور القرآن ،ولها انتسب الصحابة ،ولها انتسبت دولة اإلسَلم.

"فعف ــوا رس ــول هللا إن قصـ ـرنا أو أخطأن ــا ونح ــن نتح ــدث عن ــك ف ــي يـ ـوم هجرت ــك ح ــديث

المحبــين الــذين تحاصــرهم القيــود فــي كــل مكــان ،وتســعى إلــى ســحق مطــامحهم ظلمــات
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بعضــها فــوق بعــض؛ فيلجئــون إليــك مـ ِ
ـر ثورًّيــا
ـؤملين أن تمــنحهم المزيــد مــن التعــاليم ،كسـ ا

روحيا على الظلمات ،وحركة إيجابية صوب المصير الفذ المتفرد.
للقيد ،واستعَلء
ًّ

وما أحرى الهجرة أن تكون هذا الدرس)1(..
----------

()1نقَل عن إسَلم أون ّلين بقلم علي البغدادي
ــــــــــــ
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وحي الهجرة
مصطفى صادق الرافعي

ـر "أب ــا بك ــر"
ب ــدأ اإلس ــَلم ف ــي رج ــل "النب ــي" وامـ ـرأة "خديج ــة" وغ ــَلم "عل ــي" ..ث ــم زاد ح ـ ًّا

وعبدا"..بَلل".

أليست هذه الخمس هي كل أطوار البشرية في وجودها ..مخلوقة في اإلنسانية والطبيعة،

ومصنوعة في السياسة واّلجتماع؟!

فها هنا مطلع القصيدة ،وأول الرمز في شعر التاريخ!

ولبث النبي –  – ثَلث عشرة سنةّ ..ل يبغيـه قومـه إّل ش ًّـرا ،علـى أنـه دائـب يطُلـب..
يجــد ،ويعــرض ..ثــم ّل يقبــل منــه! وي ِ
ثــم ّل ِ
خفــق ..ثــم ّل يعتريــه اليــأس! ..ويجهــد ..ثــم ّل
ُ
ُ
يتخونه الملل! ويستمر ماضيا ّل يتحرف ،ومعتزما ّل يتحول.

أليســت هــذه هــي أســمى معــاني التربيــة اإلنســانية ..أظهرهــا هللا كلهــا فــي نبيــه ،فعمــل بهــا،

وثبت عليها ،وكانت ثَلثة عشرة سنة في هذا المعنى كعمر طفل ُولد ونشأ وأحكـم تهذيبـه
ُ
بالحوادث ،حتى تسلمته الرجولة.
الكاملة ..بموانيها من الطفولة الكاملة بوسائلها!..
فلسفيا دقيقا ي ِ
علم المسلمين كيف يجب أن ينشـأ المسـلم :غنـاه فـي قلبـه،
أفليس هذا فصَل
ًّ
ُ
صِلح قبـل المقلـد..
الم ْ
وقوته في إيمانه ،وموضعه في الحياة موضوع النافع قبل المنتفع ،و ُ

وفــي نفســه مــن قــوة الحيــاة مــا يمــوت بــه فــي هــذه الــنفس أكثــر مــا فــي اْلرض والنــاس مــن

شهوات ومطامع!

ثم ..أليست تلك العوامل اْلخَلقية هي هي التي ألقيت في منبع التاريخ اإلسـَلمي لي ُعـب

منهـا تيـاره ،فتدفعـه فـي مج ارهـا بـين اْلمـم ،وتجعـل مـن أخـص الخصـائص اإلسـَلمية فـي
هــذه الــدنيا الثبــات علــى الخطــوة المتقدمــة ..وإن لــم تتقــدم ،وعلــى الحــق وإن لــم يتحقــق،
والتبر من اْلثرة ..وإن شحت عليها النفس ،واحتقار الضعف وإن حكم وتسلط ،ومقاومة

الباط ــل وإن س ــاد وتغل ــب ،وحم ــل الن ــاس عل ــى مح ــض الخيـ ـرة وإن ردوا بالش ــر ،والعم ــل
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للعمل ..وإن لم يأت بشيء ،والواجب للواجب ..وإن لم يكن فيه كبير فائدة ،وبقـاء الرجـل

رجَل ..وإن حطمه كل ما حوله؟!

قــالوا :إن عمــه – صــلى هللا عليــه وســلم -أبــا طالــب .بعــث إليــه حــين كلمتــه قـريش ،فقــال
له :يا ابن أخي ..إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا ..فأ ْب ِعد علي وعلى نفسك ،وّل
تحملني من اْلمر ما ّل أطيق.
ومس ِـلمه ،وأنـه قـد ضـعف
فظن رسول هللا –  – أنه قد بدأ لعمله فيه بـداء ،وأنـه خاذلـه ُ
عــن نص ـرته والقيــام معــه ..فقــال :يــا عمــاه ..لــو وضــعوا الشــمس فــي يمينــي ،والقمــر فــي
يساري ..على أن أترك هذا اْلمر؛ ما تركته ..حتـى ُي ِ
ظهـره هللا أو أهلـك فيـه مـا تركتـه ثـم

استعبر –  – فبكى!

يا دموع النبوة! لقد أثبت أن النفس العظيمة لن تتعزى عن شيء منها بشيء من غيرها..

كائنا ما كانّ ..ل من ذهب اْلرض وفضتها ،وّل من ذهب السماء وفضـتها ،إذا ُوضـعت

الشمس في يد ،والقمر في اْلخرى!

وكل حوادث المدة قبل الهجرة على طولها ليست إّل دليل ذلك الزمن على أنه زمـن نبـي،

ّل زمـن ملــك أو سياســي أو زعـيم ..ودليــل الحقيقــة علـى أن هــذا اليقــين الثابـت لــيس يقــين

اإلنس ــان اّلجتم ــاعي م ــن جه ــة قوت ــه ،ب ــل يق ــين اإلنس ــان اإلله ــي م ــن جه ــة قلب ــه .ودلي ــل
الحكم ــة عل ــى أن ه ــذا ال ــدين ل ــيس م ــن العقائ ــد الموض ــوعة الت ــي تنش ــرها ع ــدوى ال ــنفس

للنفس ..فها هو ذا ّل يبلغ أهله في ثَلث عشـرة سـنة أكثـر ممـا تبلـغ أسـرة تتوالـد فـي هـذه
الحقبة .ودليل اإلنسانية على أنه وحي هللا بإيجاد اإلخاء العـالمي والوحـدة اإلنسـانية .أفلـم

يكن خروجه عن موضوعه هو تحققه في العالم؟!

هذه هي حكمة هللا في تـدبيره لنبيـه قبـل الهجـرة ..قـبض عنـه أطـراف الـزمن ،وحصـره مـن
ثَلث عشرة سـنة فـي مثـل سـنة واحـدةّ ..ل تصـدر بـه اْلمـور مصـادرها كـي تبـث أنهـا ّل

تصدر به ،وّل تستحق به الحقيقة لتدل على أنها ليست من قوته وعمله.
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وكان –  – على ذلـك – وهـو فـي حـدود نفسـه ،وضـيق مكانـه – يتسـع فـي الـزمن مـن

حيث ّل يرى ذلك أحد وّل يعلمه ،وكأنما كانت شمس اليوم الذي سينتصر فيـه – قبـل أن
تُشرق على الدنيا بثَلث عشرة سنة – مشرقة في قلبه – صلى هللا عليه وسلم.-
والفصل من السنة ّل يقدمه الناس وّل يؤخرونـهْ ،لنـه مـن سـير الكـون كلـه ..والسـحابة ّل

ُيشعلون ب ْرقها بالمصابيح! ومع النبي من مثل ذلك برهان هللا علـى رسـالته ..إلـى أن نـزل
قولــه – تعــالى[ :-وقــاتلوهم حتــى ّل تكــون فتنــة ويكــون الــدين كلـ ُـه هلل] ..فحــل الفصــل..
وانطلقت الصاعقة ..وكانت الهجرة!

تلك هي المقدمة اإللهية للتاريخ..

طبيعيــا أن يطـ ِـرد التــاريخ بعــدها ،حتــى قــال الرشــيد للســحابة وقــد مــرت بــه :أمطــري
وكــان
ًّ

اجك!
حيث شئت ..فسيأتيني خر ُ

ــــــــــــ
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المحرم واالحتفال بالسنة الهجرية
الشيخ اْلمين الحاج محمد أحمد

ورد في فضل المحرم عامة ،وعاشـره وتاسـعه خاصـة ،عـدد مـن اْلحاديـث واآلثـار ،تحـث

علــى اإلكثــار مــن الصــيام فــي شــهر هللا المحــرم خاصــة ،ويــومي تاســوعاء وعاشــوراء ،أي
التاسع والعاشر ،أو العاشر والحادي عشر؛ من ذلك :

قولــه صــلى هللا عليــه وســلم" :أفضــل الصــيام بعــد شــهر رمضــان شــهر هللا الــذي تدعونــه

المحرم ،وأفضل الصَلة بعد الفريضة قيام الليل".

وعن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه سئل عن يـوم عاشـوراء ،فقـال" :مـا أريـت رسـول هللا

 يوما يتحرى فضله على اْليام إّل هذا اليوم ـ يعني يـوم عاشـوراء ـ وهـذا الشـهر ـ يعنـي
رمضان".

وعن أبي قتادة أن رجَل سأل النبي  عن صيام عاشـوراء ،فقـال" :أحتسـب علـى هللا أن
يكفر السنة التي قبله".

وصح عنه أنه قال" :لئن بقيت إلى قابل ْلصومن التاسع والعاشر".

هــذا ك ــل مــا ص ــح ف ــي هــذا الش ــهر ،أمــا اّلحتف ــال ف ــي أولــه ب ــالهجرة ،واتخــاذ ذل ــك عي ــدا
وعطلة ،فهذا لم يرد فيه حـديث صـحيح ،ولـم ُيـؤثر عمـل ذلـك عـن أحـد ممـن يقتـدى بهـم،
من الصحابة ،والتابعين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ إذ لو صح في ذلك حـديث،

أوأثــر ،أوفعــل ،لنقــل إلينــا ،كمــا نقـ ـل إلين ــا الحــث علــى إكثــار الصــيام في ــه ،ســيما يــومي
عاشوراء وتاسوعاء ،فإن الهمم متوفرة لنقل ذلـك وحفظـه والعمـل بـه؛ وحيـث لـم يصـلنا فـي
ذلــك خبــر صــحيح ،وّل فعــل موصــول بــالقرون الفاضــلة ،دل ذلــك علــى عــدم مشــروعية

اّلحتفال في أول المحرم بالهجرة واتخاذ ذلك عيدا وعطلة عامةْ ،لن ما لم يكن فـي ذلـك

اليوم دينا فلن يكون اليوم دينا .
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روى معمــر عــن ابــن طــاوس عــن أبيــه قــال :قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلمّ" :ل

تتخــذوا شــه ار عيــدا وّل يومــا عيــدا" ،يعنــي غيــر أعيــاد المســلمين الثَلثــة المعلومــة :الجمعــة

من كل أسبوع ،وعيد الفطر وأيام التشريق ،وعيد اْلضحى .

قــال الحــافظ ابــن رجــب الحنبلــي رحمــه هللا( :وأصــل هــذا أنــه ّل يشــرع أن يتخــذ المســلمون
عيــدا إّل مــا جــاءت بــه الش ـريعة باتخــاذه عيــدا وهــو يــوم الفطــر ،ويــوم اْلضــحى ،وأيــام
التشريق ،وهي أعياد العـام؛ ويـوم الجمعـة وهـو عيـد اْلسـبوع؛ ومـا عـدا ذلـك فاتخـاذه عيـدا

وموسما بدعة ّل أصل له في الشريعة).

أول من سن التأريخ بهجرة الرسول  من مكة إلى المدينة الخليفة الراشد واإلمام العـادل
عمر بن الخطاب ،وكان ذلك في السنة السادسة عشرة من الهجرة في خَلفته ،وقد عمـل

ذلك بمشورة أصحاب الرسول  وإجماعهم؛ ولو كان اّلحتفال بالهجرة مشروعا مـن قب ُـل
لمــا غفــل عنــه عمــر ،ولــو كــان ســنة لفعلــه هــو ،إذ عمــل الخلفــاء ال ارشــدين ســنة؛ فلــو كــان
خي ار لما غفل عنه هؤّلء اْلخيار وانتبه إليه الخلوف من اْلمـة فـي القـرون المتـأخرة ،ولـو
ك ــان مش ــروعا لم ــا س ــبق إلي ــه المت ــأخرون وترك ــه اْلول ــون ،ف ــدل ذل ــك عل ــى أن اّلحتف ــال
بالهجرة واتخاذ ذلك عيدا وعطلة ّل أصل له في الدين ،ومن ثـم فهـو بدعـة ومحـدث ،وقـد

أعلمنــا رســولنا  أن كــل بدعــة ضــَللة ،وأن مــن أحــدث فــي الــدين مــا لــيس منــه فعملــه
مــردود عليــهّ ،ل يقبــل منــه صـرفا وّل عــدّل ،بــل ســيؤاخذ بابتداعــه هــذا ،وبتقليــد النــاس لــه،

بحكم رسول هللا  ": من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ّل يـنقص ذلـك

من أوزارهم شيئا ".

اعلــم أخــي المســلم أن هــذا العلــم ديــن فــانظر ممــن تتلقــى دينــك ،وّل تكــن إمعــة تقــول :إن
أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ،ولكن ِ
وطن نفسك على اتباع الحق ،فـالخير كـل
ُ
ُ
الخير في اّلتباع ،والشر كل الشر في اّلبتداع؛ اللهم هل بلغت ،اللهم فاشهد.
ــــــــــــ
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ما ينبغي أن يستقبل به المسلمون عامهم الهجري
الشيخ اْلمين الحاج محمد أحمد

الحمــد هلل " الــذي جعــل الليــل والنهــار ِخلفــة لمــن أراد أن يــذكر أو أراد شــكو ار" ،وصــلى هللا

وسلم وبارك على محمد القائل  ":كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل".

فــإن فــي تعاقــب الليــل والنهــار ،وكـ ِـر الســنين والشــهور واْليــام ،وتقــارب الزمــان ،واّلبــتَلء
بــالنعم والمصــائب العظــام ،لعب ـرة ْلولــي اْللبــاب ،وذكــرى ْلصــحاب العقــول الكبــار ،وفــي

التغافل عن ذلك حسرة وندامة ،وشقاوة ،وغباوة.

وبعد..

فــإني أود أن أذكــر نفس ـي أوّل وإخـ ـواني المســلمين بمــا ينبغــي علين ــا أن نســتقبل بــه العــام
الهجري الجديدْ ،لن الذكرى تنفع المؤمنين ،وتنبه الغافلين ،وتعين الذاكرين ،فأقول :

أوّل  :ينبغي على المسلمين أفرادا وجماعات ،رعاة ورعية ،علمـاء وعامـة ،نسـاءا ورجـاّل،

أن يحاس ــبوا أنفس ــهم بأنفس ــهم حس ــابا ش ــديدا ص ــارما قب ــل أن يحاس ــبوا ،وعل ــيهم أن يزنـ ـوا
أعمــالهم قبــل أن تــوزن علــيهم ،وليتزين ـوا ليــوم العــرض اْلكبــر ،علــى مــا صــدر مــنهم فــي
العــام المنصــرم واْلع ـوام الســابقة ،فــإن وجــد المــرء خي ـ ار فليحمــد هللا ،وإن وجــد غيــر ذلــك

فليعج ــل بالتوب ــة واإلناب ــة قب ــل فـ ـوات اْلوان واجتم ــاع الحسـ ـرتين :حسـ ـرة الم ــوت ،وحسـ ـرة
الفوت.

ثانيــا  :تجديــد التوبــة الصــادقة النصــوح مــن جميــع الــذنوب واآلثــام ،وعــدم التـواني فــي ذلــك

أوالتسويف فيها.

ثالث ــا  :عل ــى المس ــلمين أفـ ـرادا وجماع ــات ،حكام ــا ومحك ــومين ،ش ــبابا ورج ــاّل ،اّلنعت ــاق

والتحــرر مــن ال ـوّلء لغيــر هللا ،فــَل يــدعوا غي ـر هللا عــز وجــل ،وّل يســتغيثوا بغيــر هللا ،وّل
يص ـرفوا شــيئا مــن العبــادة لغيــر هللا ،فــإن فعل ـوا شــيئا مــن ذلــك فقــد أشــركوا مــع هللا غي ـره،

وعليهم أن يجددوا إيمانهم.
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رابعا  :اّلنعتاق والتحرر من تقليد الكفار والتشبه بهم ،خاصـة فـي نظـام الحكـم ،والتحـاكم

إلــى ق ـوانينهم الوضــعية ،ومنــاهج التربيــة والتعلــيم ،والتحــدث برطانــاتهم وتعلمهــا مــن غيــر
ضــرورة ،والعــيش فــي ديــارهم ،والتشــبه بهــم فــي المخبــر والمظهــر ،فــي اللــبس واْلعي ــاد

ونحوها.

خامس ــا  :التح ــرر واّلنعت ــاق م ــن الت ــأريخ بتـ ـواريخ الكف ــار ،والع ــودة إل ــى العم ــل بتاريخن ــا

الهجري ،فهذا من أضـعف اإليمـان ،فمـن لـم يقـو علـى مخالفـة الكفـار ـ ومخـالفتهم قربـى ـ
في هذه اْلمور فلن يقوى على مخالفتهم في غيرها من اْلمور الكبار .

سادسا  :عدم العمل بالحساب في إثبات اْلهلة ،خاصـة المتعلقـة بهـا العبـادات الشـرعية،

كالص ـ ــيام ،والح ـ ــج ،والزكـ ـ ــاة ،والعـ ـ ــدة ،والكفـ ـ ــارات ،إّل ف ـ ــي الص ـ ــَلة ّلرتباطه ـ ــا ب ـ ــالتقويم
الشمسي.

س ــابعا  :اّلهتم ــام باللغ ــة العربي ــة ومن ــع ت ــدريس غيره ــا م ــن اللغ ــات ،س ــيما ف ــي مرحلت ــي

اْلســاس والمرحلــة الثانويــة ،وإعــادة النظــر فــي الوســائل والطــرق التــي تــدرس بهــا ،وجعلهــا

اللغ ــة الرس ــمية ف ــي دواوي ــن الحكوم ــة ،وف ــي المحاف ــل ،ووس ــائل اإلع ــَلم المختلف ــة ،وع ــدم

التحــدث بغيرهــا فــي المحافــل الدوليــة ،ومــع الــزوار اْلعــاجم ،والعمــل علــى القضــاء علــى

اللهجات العامية فهي بَلء على العربية.

ثامنا  :رفع راية الجهاد وإعانة المجاهـدين بالمـال ،والعتـاد ،والـدعاء ،والعمـل إلعـداد القـوة

إلرهاب أعداء هللا ،فلن يصلح آخر هذه اْلمة إّل بما صلح به أولها.

تاســعا  :العمــل علــى بعــث عقيــدة الـوّلء والبـراء فــي اْلمــة ،فقــد ضــعفت هــذه العقيــدة ،بــل

انع ــدمت ل ــدى طائف ــة كبيـ ـرة م ــن المس ــلمين ،حي ــث أص ــبحوا يوال ــون أع ــداء المل ــة وال ــدين،

ويعـ ــادون إخ ـ ـوانهم المسـ ــلمين ،ومـ ــا خـ ــذّلن المسـ ــلمين حكامـ ــا ومحكـ ــومين إلخ ـ ـوانهم فـ ــي

العراق ،وفلسطين ،وأفغانستان ،وكشمير ،والشيشان ،والفلبين ،وغيرها عنا ببعيد.

عاش ار  :بعث روح اْلخوة اإليمانية بين المسلمين ،فقد كـان أول عمـل قـام بـه سـيد الخلـق

بعد هجرته إلى المدينة ،وبعد بنـاء مسـجده ،أن آخـى بـين المهـاجرين الـذين تركـوا أمـوالهم

وأهلــيهم ،وبــين اْلنصــار الــذين آثــروهم علــى أنفســهم وأهلــيهم ،عــن طريــق التكافــل ،خاصــة
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الفقراء منهم ،وأن ّل ندعهم للمنصرين الذين يحملون المساعدات إليهم بالشـمال ويحملـون

اإلنجيل باليمين.

أحد عشر  :علينا أن نتذكر بهـذه المناسـبة حرمـة الهجـرة لغيـر ضـرورة مـن ديـار اإلسـَلم
إلى ديار الكفر التي فتن بها كثير مـن المسـلمين ،سـيما اْلطبـاء ،والمهندسـين ،والشـباب؛

حيــث ّل تحــل الهجـرة لــديار الكفــار ولــو كانــت بغــرض الــدعوة ،كمــا وضــح ذلــك كثيــر مــن

أهل العلم القدامى والمحدثين ،منهم الشيخ عثمان دانفوديـو وغيـره ،كمـا ّل يحـل للمسـلمين

من أهلها البقاء فيها إّل لعدم وجود البديل.

الثــاني عشــر  :علينــا اّلشــتغال واّلهتمــام بــالعلم الشــرعي ،فــالعلم قائــد والعمــل تبــع لــه،
ومشــكلة اإلســَلم الحقيقيــة تكمــن بــين جهــل أبنائــه وكيــد أعدائــه ،فنشــر العلــم الشــرعي مــن

ِ
أجل القربات بعد أداء الفرائض ،إذ ّل يدانيه شيء من العبادات.

الثالث عشر  :العمل على إشاعة فريضة اْلمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،التي هـي
صمام اْلمان لهـذه اْلمـة مـن اّلنحـراف والزيـغ؛ فالنصـيحة هلل ،ولرسـوله ،ولكتابـه ،وْلئمـة

المسلمين وعامتهم قدر الطاقة واجبة  ":من رأى منكم منكـ ار فليغيـره بيـده ،فـإن لـم يسـتطع

فبلســانه ،فــإن لــم يســتطع فبقلبــه ،ولــيس وراء ذلــك مثقــال حبــة مــن خــردل مــن إيمــان " ،أو

كما قال صلى هللا عليه وسلم.

ال اربــع عشــر  :ينبغــي للمســلمين جميعــا أن يعلم ـوا أن اليــأس والقنــوط مــن رحمــة هللا مــن

الكبائر العظيمة ،وعليهم أن يقـاوموا ذلـك فـي نفوسـهم ،وأن يعملـوا علـى اجتثـاث ذلـك مـن

نفــوس غيــرهم ،خاصــة الشــباب ،فاّلستســَلم لليــأس ،والقنــوط ،والرضــا بــالواقع مــن أقــوى

عوامل الهزيمة ،ومن أخطر أسباب الضعف المهينـة.

الخــامس عشــر  :اعلــم أخــي المســلم أن الع ـزة هلل ،ولرســوله ،وللمــؤمنين ،ولكــن المنــافقين
والمتخاذلين ّل يعلمون؛ فَل خير في مـؤمن ّل يعتـد ويعتـز بدينـه؛ وتـذكر خطـاب هللا عـز

وج ــل للفئ ــة المؤمن ــة عق ــب انهـ ـزاهمهم ف ــي أح ــد  ":وّل تهنـ ـوا وّل تحزنـ ـوا وأن ــتم اْلعل ــون "؛

ف ــالمؤمن ه ــو اْلعل ــى بإس ــَلمه ،وبتوكل ــه عل ــى رب ــه ،وبثقت ــه ب ــأن العاقب ــة للمتق ــين ،وب ــأن

النصر بيد العزيز الحكيم ،لمن أخذ بأسبابه ،وعمل بمقتضى شرعه وخطابه.
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الســادس عشــر  :علينــا أن نــوقن يقينــا صــادقا جازمــا أن هللا قــد أعزنــا باإلســَلم ،وأن مــن

طلب العزة في غيره أذله هللا ،أو كما قال الخليفة الملهم عمر بن الخطاب.

وآخر دعوانا أن الحمـد هلل رب العـالمين ،والعاقبـة للمتقـين ,وّل عـدوان إّل علـى الظـالمين،

والسَلم علينا وعلى جميع عباد هللا الصالحين.
ــــــــــــ
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حول مدلوالت الهجرة
التحرير

يهجر ه ْج ار وِهجرانا بمعنى الفطع والترك؛ قال ابن فارس:
الهجرة في اللغة اسم من هجر ُ
"الهــاء والجــيم وال ـراء أصــَلن ،يــدل أحــدهما علــى قطيعــة وقطــع ،واآلخــر علــى شــد شــيء
وربطــه .فــاْلول اله ْجــر :ضــد الوصــل ،وكــذلك ِ
اله ْج ـران ،وهــاجر القــوم مــن دار إلــى دار:
تركوا اْلولى للثانية ،كما فعل المهاجرون حين هاجروا من مكة إلى المدينة".
أم ــا الهجـ ـرة ش ــرعا فالمش ــهور ف ــي تعريفه ــا أنه ــا ت ــرك دار الكف ــر والخ ــروج منه ــا إل ــى دار

اإلسَلم ،غيـر أن الحـافظ ابـن حجـر عرفهـا تعريفـا أشـمل وأعـم فقـال " :الهجـرة فـي الشـرع

ترك ما نهى هللا عنه،وذلك لقوله صلى هللا عليه وسلم(( :المهـاجر مـن هجـر مـا نهـى هللا

عنــه)) وهــي تشــمل الهج ـرة الباطنــة والهج ـرة الظــاهرة ،فأمــا الهج ـرة الباطنــة فهــي تــرك مــا
تدعو إليه النفس اْلمارة بالسوء وما يزينـه الشـيطان ،وأمـا الظـاهرة فهـي الفـرار بالـدين مـن

الفتن ،واْلولى أصل للثانية.

ولما كانت الثانية أعظم أمارات اْلولـى وأكمـل نتائجهـا ،و لمـا كانـت هجرتـه  مـن مكـة

إلى المدينة أشرف الهجرات وأشهرها انصرف اللفظ عند اإلطَلق إليها.

أمــا لفــظ الهجـرتين فهــو عنــد اإلطــَلق يـراد بــه الهجـرة إلــى الحبشــة والهجـرة إلــى المدينــة ،
وقد يراد به معنى آخر كما بين اإلمام ابـن القـيم فـي مقدمـة كتابـه طريـق الهجـرتين وبـاب

السـ ــعادتين حيـ ــث بـ ــين مقصـ ــده بـ ــالهجرتين بقولـ ــه ":فلـ ــه _أي المـ ــؤمن _ فـ ــي كـ ــل وقـ ــت

هجرتان:

هجـرة إلــى هللا بالطلــب والمحبــة والعبوديــة ،والتوكــل واإلنابــة والتســليم ،والتفــويض والخــوف

والرجاء واإلقبال عليه وصدق اللجإ واّلفتقار في كل نفس إليه.

وهجرة إلى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة ،بحيث تكون موافقة لشرعه الذي
هو تفصيل محاب هللا ومرضاته ،وّل يقبل هللا من أحد دينـا سـواه ،وكـل عمـل سـواه فعـيش

النفس وحظها ّل زاد المعاد ،وقد قـال شـيخ الطريقـة وإمـام الطائفـة الجنيـد بـن محمـد قـدس
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هللا روحــه :الطــرق كلهــا مســدودة إّل طريــق مــن اقتفــى آثــار النبــي صــلى هللا عليــه وســلم،
فإن هللا عز وجل يقول :وعزتي وجَللي لو أتوني مـن كـل طريـق واسـتفتحوا مـن كـل بـاب

لمـا فتحـت لهـم حتـى يـدخلوا مـن خلفـك ،وقـال بعـض العـارفين :كـل عمـل بـَل متابعـة فهـو
عيش النفس".

على ضوء التعريفات السابقة يمكن تقسيم الهجرة إلى نوعين اثنين:

 -1الهجـرة المعنويــة :وهــي الهجـرة التــي قصــدها اإلمــام ابــن القــيم :الهج ـرة مــن المعصــية
إلى الطاعة ومن البدعة إلى السنة ومن الكفر إلى اإلسَلم .

الهجرة الحسية :وهي التي تتطلب انتقاّل من مكان إلى أخر  ،ومن أمثلتها :

أ -الهجرة إلى النبي  في المدينة ،وهذه أشرف الهجرات وأفضلها على اإلطَلق.
ب -الهجـ ـرة م ــن دار الكف ــر إل ــى دار اإلس ــَلم وه ــذه يختل ــف حكمه ــا ب ــاختَلف الظ ــروف

واْلوضاع.

ج -هجـ ـرة أه ــل ال ــذنوب والمعاص ــي وهجـ ـرة أه ــل اْلهـ ـواء والب ــدع بمف ــارقتهم ومق ــاطعتهم

ومباعدتهم زج ار لهم أو حذ ار منهم.

د -الهج ـرة إلــى الشــام فــي آخــر الزمــان عنــد ظهــور الفــتن فعــن عبــد هللا بــن عمــرو قــال:
س ــمعت رس ــول هللا  يق ــول(( :س ــتكون هجـ ـرة بع ــد هجـ ـرة ،فخي ــار أه ــل اْلرض أل ــزمهم

مهـ ــاجر إب ـ ـراهيم ويبقـ ــى فـ ــي اْلرض ش ـ ـرار أهلهـ ــا ،تلفظهـ ــم أرضـ ــوهم ،تقـ ــذرهم نفـ ــس هللا،

وتحشرهم النار مع القردة والخنازير)) .

وقــد نــدب هللا المــؤمنين للهج ـرة فــي أيــات كثي ـرة يقــول تعــالىِ{" :إن ٱلـ ِـذين ءامُن ـوْا وٱلـ ِـذين
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــاجروْا وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ُدوْا ِف ـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِب ِ
يل هللِ أ ُْولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـئك ي ْر ُج ـ ـ ـ ـ ـ ــون ر ْحم ـ ـ ـ ـ ـ ــة هللِ و هللُ غُف ـ ـ ـ ـ ـ ــور
ُ
ظِل ُمـوْا لُنبـوئن ُه ْم ِفـى ٱلـد ْنيا
رِحيم}[البقرة.]218:وقوله{ : :وٱل ِذين هـج ُروْا ِفى هللِ ِم ْن ب ْع ِـد مـا ُ
حســنة وْلجــر ٱ ِ
ـانوْا ي ْعل ُمــون} [النحــل .]41:وقولــه { :ثُــم ِإن ربــك ِللـ ِـذين
آلخــرِة أ ْكبـ ُـر لـ ْـو كـ ُ
ُْ
ه ـ ـ ـج ُروْا ِم ـ ــن ب ْع ـ ـ ِـد م ـ ــا ُفِتُنـ ـ ـوْا ثُ ـ ــم ج ـ ـ ـه ُدوْا وص ـ ــب ُروْا ِإن رب ـ ــك ِم ـ ــن ب ْعـ ـ ـ ِدها لغُف ـ ــور رِح ـ ــيم}
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ْلر ِ
ض ُمراغمــا كِثي ـ ار وســعة
[النحــل .]110:وقولــه {ومــن ُيهــاج ْر فــى س ـِبيل ّللا يجـ ْـد فــى ٱ ْ
ومن ي ْخ ُرْج ِمن ب ْيِت ِه ُمهـ ِج ار ِإلى هللِ ورُسوِل ِه ثُم ُي ْد ِرْك ُه ٱْلم ْو ُت فق ْد وقع أ ْج ُرهُ على هللِ وكـان
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هللُ غُفو ار رِحيما} [النساء ،]100:وغير ذلـك مـن اآليـات ،كمـا وردت أحاديـث عديـدة تنـوه
بفضــل الهج ـرة منهــا قولــه صــلى هللا عليــه وســلم(( :أمــا عملــت أن اإلســَلم يهــدم مــا كــان
قبله؟! وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟! وأن الحـج يهـدم مـا كـان قبلـه؟!))  ،وقـول الرسـول

ْ لبي فاطمة الضمري(( :عليك بالهجرة فإنه ّل مثل لها))

نسأل هللا أن يجعلنا من المهاجرين إليه وإلى رسوله ..أمين.
ــــــــــــ
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هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم
أي معلم كان ..وأي إنسان ؟؟ إن الذين بهـرتهم عظمتـه لمعـذورين ..ابـن عبـد هللا محمـد

..رسول هللا إلى الناس فـي قـيظ الحيـاة ..أي صـدق وأي طهـر وأي نقـاء أي تواضـع أي

وفاء أي احترام للحياة ولألحياء ؟ لقد آتاه هللا مـن أنعمـه بالقـدر الـذي يجعلـه أهـَل لحمـل
رايتــه والتحــدث باســمه بــل ويجعلــه أهــَل ْلن يكــون خــاتم رســله ..ومــن ثــم كــان فضــل هللا

عليــه عظيمــا ..إنســان ينــذر حياتـه لــدعوة ..هــاهو ذا محمــد قبــل رســالته وهــا هــو ذا بعــد
رســالته هــا هــو ذا والمهــد يســتقبله ثــم هــا هــو ذا وفـراق المــوت يــدثره هــل تــرى العــين فــي

طول حياته وعرضها من تفاوت..؟أبدا ..واآلن لنقف قليَل على مقربة من السنين اْلولـى

لرسالته ؟ فتلـك سـنوات قلمـا نجـد لهـا فـي تـاريخ الثبـات والصـدق والعظمـة نظيـ ار!! لقـد رآه

الن ــاس واْلذى ينوش ــه م ــن ك ــل جان ــب  ،وم ــن أراد أن يتص ــور مبل ــغ اإلظطه ــاد وم ــدى
الحرب التي شـنتها قـريش علـى الرسـول اْلعـزل ؟ فليقـ أر كتـب السـير وسـيجد أن الرسـول

 لبــث شــامخا ناهضــا متفانيــا أمــام المـؤامرة الدنيئــة وأمــام ســاعة الصــفر التــي انتظرتهــا
قريش والمحاولة التي باءت بالفشل مع الثقة بنجاحها؟

نكـ ْـن فــي
واآلن ونحــن ذاهبــون ســويا نخــوض أحــداث قصــة ووقــائع مغــامرة الرســول ُ 
لقــاء مــع أحــد أصــحابه الك ـرام وهــو أبــو بكــر الصــديق رضــي هللا عنــه حيــث يبهرنــا مــن
إيمانــه وتضــحياته وإيثــاره فشــيخا نـراه تتســاقط دموعــه علــى وجــه الرســول عليــه الســَلم ولــم
يتحرك !!!ومن عظمة الغـرض الـذي أقامـه لحياتـه مـا ّل نكـاد نعـرف لـه نظيـ ار فـإن كـل

أســباب هــذا اإلعجــاز ســتكون واضــحة هــذه اْلســباب التــي لــم تكــن شــيئا ســوى النــور الــذي

اتبعوه ..سوى محمد رسول هللا الذي جمع هللا له من ر ية الحق ورفعة النفس مـا شـرفت
به الحياة وأضاءت به مقادير اإلنسان !! فهيا أحبتنا نعرض قصة هجـرة الرسـول .. 

لمــا تــم اتخــاذ الق ـرار الغاشــم بقتــل النبــي  نــزل إليــه جبريــل بــوحي ربــه تبــارك وتعــالى
,فــأخبره بم ـؤامرة ق ـريش  ,وأن هللا قــد أذن لــه فــي الخــروج وحــدد لــه وقــت الهج ـرة قــائَلّ :ل

تبت هـذه الليلـة علـى ف ارشـك الـذي كنـت تبيـت عليـه .وذهـب النبـي  فـي الهـاجرة إلـى
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أبي بكر رضي هللا عنه ليبرم معـه م ارحـل الهجـرة  ,قالـت عائشـة رضـي هللا عنهـا :بينمـا

نحن جلوس في بيت أبي بكـر فـي نحـر الظهيـرة قـال قائـل ْلبـي بكـر هـذا رسـول هللا 

متقنعا ,في ساعة لم يكن يأتينا فيها  ,فقال أبو بكر  :فداء لـه أبـي وأمـي  ,وهللا مـا جـاء
به في هذه الساعة إّل أمر .

قالت  :فجاء رسول هللا  فاستأذن  ,فأذن له  ,فدخل  ,فقال النبي ْ لبي بكر :أخرج
من عندك  .فقال أبو بكـر  :إنمـا هـم أهلـك ,بـأبي أنـت يـا رسـول هللا  .قـال :فـإني قـد أذن

لــي فــي الخــروج ,فقــال أبــو بكــر  :الصــحبة بــأبي أنــت يــا رســول هللا ؟قــال رســول هللا 
:نعم(.صحيح البخاري )

وبعد إبرام خطة الهجرة رجع رسول هللا  إلى بيته  ,ينتظر مجيء الليل .

تطويق منزل الرسول صلى هللا عليه و سلم:

أما أكـابر مجرمـي قـريش فقضـوا نهـارهم فـي اإلعـداد لتنفيـذ الخطـة المرسـومة التـي أبرمهـا
برلمان مكة (دار الندوة)صـباحا ,واختيـر لـذلك أحـد عشـر رئيسـا مـن هـؤّلء اْلكـابر  ,وهـم

:أبو جهل بن هشام –الحكم بن أبي العاص-عقبـة بـن أبـي معـيط –النضـر بـن الحـارث
–أمية بن خلف – زمعة بن اْلسود –طعيمة بن عـدي –أبـو لهـب –أبـي بـن خلـف –نبيـه

بن الحجاج-أخوه منبه بن الحجاج (زاد المعاد) قال ابن إسحاق :فلما كانـت عتمـة الليـل
اجتمعوا على بابه يرصدونه متى نام  ,فيثبون عليه (ابن هشام)وكانوا على ثقة من نجاح
هذه المؤامرة الدنية  ,حتى وقـف أبـو جهـل وقفـة الزهـو والخـيَلء وقـال مخاطبـا ْلصـحابه
المطوفين في سخرية واستهزاء  :إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك

العــرب والعجــم ثــم بعثــتم مــن بعــد مــوتكم فجعلــت لكــم جنــان كجنــان اْلردن وإن لــم تفعلـوا
كان له فيكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نا ار تحرقون فيها .

وقد كان ميعـاد تنفيـذ تلـك المـؤامرة بعـد منتصـف الليـل فبـاتوا متيقظـين ينتظـرون سـاعة

الصفر ولكـن هللا غالـب علـى أمـره بيـده ملكـوت السـماوات واْلرض يفعـل مـا يشـاء وهـو
يجير وّل يجار عليه ,فقد فعـل مـا خاطـب بـه الرسـول  فيمـا بعـد (وإذ يمكـر بـك الـذين

كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر هللا وهللا خير الماكرين )(.)30:8
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الرسول  يغادر بيته :

ومع غايـة اسـتعداد قـريش لتنفيـذ خطـتهم فقـد فشـلوا .ففـي هـذه السـاعة الحرجـة قـال رسـول

هللا  لعلي بن أبي طالب  :نم على فراشي  ,وتسج ببردي هـذا الحضـرمي اْلخضـر ,
فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شئ تكرهه منهم وكان رسول هللا  ينام فـي بـرده ذلـك إذا

نام

 .ثم خرج رسول هللا  و اخترق صفوفهم و أخذ حفنة من البطحـاء فجعـل يـذره,على

ر وسهم  ،و قد أخـذ هللا أبصـارهم عنـه فـَل يرونـه وهـو يتلـو (وجعلنـا مـن بـين أيـديهم سـدا

ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم ّل يبصرون ) ()9:36فلم يبق منهم رجل إّل وقد وضـع

علــى أرســه ت اربــا ومضــى إلــى بيــت أبــي بكــر فخرجــا مــن خوخــة فــي دار أبــي بكــر لــيَل
حتى لحقـا بغـار ثـور فـي اتجـاه الـيمن .وبقـي المحاصـرون ينتظـرون حلـول سـاعة الصـفر

وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه

فق ــال :م ــا تنتظ ــرون ؟ ق ــالوا محم ــدا.قال :خب ــتم وخسـ ـرتم ق ــد وهللا م ــر بك ــم  ,وذر عل ــى
ر وســكم الت ـراب  ,وانطلــق لحاجتــه قــالوا وهللا مــا أبص ـرناه وقــاموا ينفضــون الت ـراب عــن

ر وسهم .ولكنهم تطلعوا من صير الباب فـ أروا عليـا فقـالوا وهللا إن هـذا لمحمـد نائمـا عليـه

بــرده فلــم يبرحـوا كــذلك حتــى أصــبحوا  .وقــام علــي عــن الفـراق فســقط فــي أيــديهم وســألوه

عن الرسول  فقال ّ :ل علم لي به .

من الدار إلى الغار:

غ ــادر رس ــول هللا  بيت ــه ف ــي ليل ــة  27م ــن ش ــهر ص ــفر س ــنة  14م ــن النب ــوة المواف ــق

 12/13سبتمبر سنة 622م .وأتى إلى دار رفيقه –وأمن الناس عليه في صحبته ومالـه
–أبــي بكــر رضــي هللا عنــه  .ثــم غــادر ا منــزل اْلخيــر مــن بــاب خلفــي ليخرجــا مــن مكــة

على عجل وقبل أن يطلع الفجر .

ولم ــا ك ــان النب ــي  يعل ــم أن قريش ــا س ــتجد ف ــي الطل ــب وأن الطري ــق ال ــذي س ــتتجه إلي ــه
اْلنظــار ْلول وهلــة هــو طريــق المدينــة الرئيســي المتجــه شــماّل فقــد ســلك الطريــق الــذي

يضاده تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن .سلك هذا الطريـق نحـو
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خمســة أميــال حتــى بلــغ إلــى جبــل يعــرف بجبــل ثــور وهــذا جبــل شــامخ وعــر الطريــق
صعب المرتقى ذا أحجار كثيـرة فحفيـت قـدما رسـول هللا  وقيـل :بـل كـان يمشـي فـي
الطريق على أطراف قدميه كـي يخفـي أثـره فحفيـت قـدماه وأيـا مـا كـان فقـد حملـه أبـو بكـر

حين بلغ إلى الجبل وطفـق يشـتد بـه حتـى انتهـى بـه إلـى غـار فـي قمـة الجبـل عـرف فـي

التاريخ بغار ثور .
إذ هما في الغار :

ولما انتهيا إلى الغار قال أبـو بكـر  :وهللا ّل تدخلـه حتـى أدخلـه قبلـك ,فـإن كـان فيـه شـئ

أصابني دونك فدخل فكسحه ووجد في جانبـه ثقبـا فشـق إ ازره وسـدها بـه وبقـي منهـا اثنـان

فألقمهما رجليه  ,ثم قال لرسول هللا  : ادخل  .فـدخل رسـول هللا  ووضـع أرسـه فـي
حجره ونام فلدغ أبو بكر في رجله من الحجر ولم يتحرك مخافـة أن ينتبـه رسـول هللا 

 ،فســقطت دموعــه علــى وجــه رســول هللا  فقال:مالــك يــا أبــا بكــر ؟قــال  :لــدغت فــداك

أبي وأمي  ،فتفل رسول هللا  فذهب ما يجده.وكمنا فـي الغـار ثـَلث ليـال ليلـة الجمعـة
وليلة السبت وليلـة اْلحـد  ,وكـان عبـد هللا بـن أبـي بكـر يبيـت عنـدهما  .قالـت عائشـة :

وهو غَلم شاب ثقف لقن ,فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت ,

فَل يسمع أم ار يكتادان به إّل وعـاه حتـى يأتيهمـا بخبـر ذلـك حـين يخـتلط الظـَلم .وكـان
يرعــى عليهمــا عــامر بــن فهي ـرة مــولى أبــي بكــر منحــة مــن غــنم  ،فيريحهــا عليهمــا حــين

تــذهب ســاعة مــن ا لعشــا ء فيبيتــان فــي رســل –وهــو لــبن منحتهمــا ورضــيفهما -حتــى

ينع ــق بهم ــا ع ــامر ب ــن فهيـ ـرة بغل ــس يفع ــل ذل ــك ف ــي ك ــل ليل ــة م ــن تل ــك اللي ــالي ال ــثَلث
(صــحيح البخــاري ) .وكــان عــامر بــن فهي ـرة يتبــع بغنمــه أثــر عبــد هللا بــن أبــي بكــر بعــد

ذهابه إلى مكة ليعفي عليه.أما قريش فقد جن جنونهـا حينمـا تأكـد لـديها إفـَلت رسـول هللا

 صباح ليلة تنفيـذ المـؤامرة .فـأول مـا فعلـوا بهـذا الصـدد أنهـم ضـربوا عليـا وسـحبوه إلـى

الكعب ـة وحبســوه ســاعة علهــم يظفــرون بخبرهمــا .ولمــا لــم يحصــلوا مــن علــي علــى جــدوى

جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر فقالوا لها :أيـن

أبــوك ؟ قالــت ّ:ل أدري وهللا أيــن أبــي ؟فرفــع أبــو جهــل يــده فلطــم خــدها لطمــة طــرح منهــا
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قرطهــا .وقــررت قـريش فــي جلســة طارئـة مســتعجلة اســتخدام جميــع الوســائل التــي يمكــن
بها القبض على الـرجلين  ،فوضـعت جميـع الطـرق النافـذة مـن مكـة (فـي جميـع الجهـات

)تحت المراقبة المسلحة الشديدة كما قررت إعطاء مكافـأة ضـخمة قـدرها مائـة ناقـة بـدل

كــل واحــد منهمــا لمــن يعيــدهما إلــى ق ـريش حيــين أو ميتــين كائنــا مــن ك ـان .وحينئــذ جــدت

الفرسـ ــان والمشـ ــاة وقصـ ــاص اْلثـ ــر فـ ــي الطلـ ــب وانتشـ ــروا فـ ــي الجبـ ــال والوديـ ــان والوهـ ــاد
والهضــاب لكــن مــن دون جــدوى وبغيــر عائدة.وقــد وصــل المطــاردون إلــى بــاب الغــار ,

ولكــن هللا غالــب علــى أمـره ،روى البخــاري عــن أنــس عــن أبــي بكــر قــال :كنــت مــع النبــي

صلى هللا عليـه وسـلم فـي الغـار فرفعـت أرسـي فـإذا أنـا بأقـدام القـوم فقلـت يـا نبـي هللا لـو
أن بعضهم طأطأ بصره رآنا .قال:اسكت يا أبا بكر اثنان هللا ثالثهما وفي لفظ :مـا ظنـك

يا أبا بكر باثنين هللا ثالثهما (صحيح البخاري ) .وقـد كانـت معجـزة أكـرم هللا بهـا نبيـه 

 ,فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إّل خطوات معدودة .

في الطريق إلى المدينة :

وحين خمدت نار الطلب ،و توقفت أعمال دوريات التفتيش ،و هـدأت ثـائرات قـريش بعـد

استمرار المطـاردة الحثيثـة ثَلثـة أيـام بـدون جـدوى  ،تهيـأ رسـول هللا  وصـاحبه للخـروج

إلى المدينة .

وكانا قد استأج ار عبد هللا بـن أريقـط الليثـي  ،وكـان هاديـا خريتـا –مـاه ار بـالطريق –وكـان
على دين كفار قريش وأمناه على ذلك  ،وسلما إليه راحلتيهما وواعـداه غـار ثـور بعـد

ثَلث ليال براحلتيهما فلما كانت ليلة اّلثنين –غرة ربيع اْلول سنة 1/16ه ـ سبتمبر سـنة

622م – جاءهمــا عبــد هللا بــن أريقــط بــالراحلتين وحينئــذ قــال أبــو بكــر للنبــي  : بــأبي
أنــت يــا رســول هللا خــذ إحــدى راحلتــي هــاتين  .وقــرب إليــه أفضــلهما .فقــال رســول هللا 

:بالثمن

وأتتهمــا أســماء بنــت أبــي بكــر رضــي هللا عنهــا بســفرتهما ونســيت أن تجعــل لهــا عصــاما

فلما ارتحَل ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام فشقت نطاقها باثنين فعلقت السفرة
بواحــد وانتطقــت بــاْلخر فســميت ذات النطــاقين (صــحيح البخــاري ) .ثــم ارتحــل رســول
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هللا  وأبو بكر رضي هللا عنه وارتحل معهما عامر بن فهيرة وأخذ بهم الدليل -عبـد هللا

بن أريقط –عن طريق السواحل .وأول مـا سـلك بهـم بعـد الخـروج مـن الغـار أنـه أمعـن فـي
اتجاه الجنوب نحو اليمن ,ثم اتجه غربا نحو الساحل حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه

النــاس اتجــه شــماّل علــى مقربــة مــن شــاطئ البحــر اْلحمــر وســلك طريقــا لــم يكــن يســلكه

أحد إّل ناد ار.وقد ذكر ابن إسحاق المواضـع التـي مـر بهـا رسـول هللا  فـي هـذا الطريـق

قال:لما خرج بهما الدليل سلك بهما أسفل مكة ثم مضى بهما على الساحل حتى عـارض
الطريق أسفل من عسفان ثم سلك بهما على أسفل أمج ثم استجاز بهما حتـى عـارض
بهما الطريق بعـد أن أجـاز قديـدا ثـم أجـاز بهمـا مـن مكانـه ذلـك فسـلك بهمـا الخـرار ،

ثم سلك بهما ثنية المرة ثم سلك بهما لقفا  ،ثم أجاز بهما مدلجة لقـف  ،ثـم اسـتبطن بهمـا
مدلجة مجاح ثم سلك بهما مرجح محاج  ،ثـم تـبطن بهمـا مـرجح ذي الغضـوين ،ثـم بطـن

ذي كشــر ،ثــم أخــذ بهمــا علــى الجداجــد  ،ثــم علــى اْلجــرد  ،ثــم ســلك بهمــا ذا ســلم  ،مــن
بطن أعداء مدلجة تعهن  ،ثم على العبابيد  ،ثم أجاز بهما الفاجـة  ،ثـم هـبط بهمـا العـرج

ثــم ســلك بهمــا ثنيــة العــائر –عــن يمــين ركوبــة -حتــى هــبط بهمــا بطــن رئــم  ،ثــم قــدم بهمــا
على قباء  .وهاك بعـض مـا وقـع فـي الطريـق -1 :روى البخـاري عـن أبـي بكـر الصـديق

رضي هللا عنـه قـال :أسـرينا ليلتنـا ومـن الغـد حتـى قـام قـائم الظهيـرة وخـَل الطريـق ّل يمـر

فيــه أحــد فرفعــت لنــا صــخرة طويلــة لهــا ظــل لــم تــأت عليهــا الشــمس فنزلنــا عنــده وســويت

للنبي  مكانا بيدي ينام عليه  ،وبسطت عليه فروة وقلت نم يا رسول هللا  ،وأنا أنفض

لك ما حولك  ،فنام وخرجت أنفض ما حوله  ،فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريـد

منهـا مثــل الــذي أردنـا فقلــت لــه  :لمــن أنـت يــا غــَلم ؟فقــال  :لرجـل مــن أهــل المدينــة أو
مكة قلت :أفي غنمك لبن ؟قال :نعم قلت  :أفتحلب ؟قال :نعم فأخذ شاة فقلـت  :انفـض

الضــرع مــن الت ـراب والشــعر والقــذى .فحلــب فــي كعــب كثبــة مــن لــبن ومعــي إداوة حملتهــا

للنبي  يرتوي منها  ،يشرب ويتوضأ  ،فأتيت النبي  فكرهت أن أوقظه فوافقته حين
أستيقظ  ،فصببت من الماء على لبن حتى برد أسفله فقلت :اشرب يا رسول هللا  ،فشرب

حتــى رضــيت ثــم قــال :ألــم يــأن الرحيــل ؟قلــت :بلــى قــال :فارتحلنــا  -2.وفــي الطريــق لقــي
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النبي  أبا بريدة  ،وكان رئيس قومه  ،خرج في طلـب النبـي عليـه السـَلم وأبـي بكـر ؛
رجاء أن يفوز بالمكافأة الكبيرة التـي كـان قـد أعلـن عنهـا قـريش ،ولمـا واجـه رسـول هللا 

وكلم ــه أس ــلم مكان ــه م ــع س ــبعين رج ــَل م ــن قوم ــه  ،ث ــم ن ــزع عمامت ــه  ،وعق ــدها برمح ــه ،

فاتخــذها اريــة تعلــن بــأن ملــك اْلمــن والســَلم قــد جــاء لــيمأل الــدنيا عــدّل وقســطا-3.وفــي
الطريق لقي الرسول  الزبير  ،وهو في ركـب المسـلمين  ،كـانوا تجـا ار قـافلين مـن الشـام

 ،فكسا الزبير رسول هللا  وأبا بكر ثيابا بيضاء .

النزول بقباء:

وفــي يــوم اّلثنــين  8ربيــع اْلول ســنة  14مــن النبــوة –وهــي الســنة اْلولــى مــن الهج ـرة-
الموافــق  23ســبتمبر ســنة 622م نــزل رســول هللا  بقباء.قــال عــروة بــن الزبيــر  :ســمع

المس ــلمون بالمدين ــة بمخ ــرج رس ــول هللا  م ــن مك ــة فك ــانوا يغ ــدون ك ــل غ ــداة إل ــى الحـ ـرة
فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يومـا بعـد مـا أطـالوا انتظـارهم  ،فلمـا أووا إلـى

بيوتهم أوفى رجـل مـن يهـود علـى أطـم مـن آطـامهم ْلمـر ينظـر إليـه  ،فبصـر برسـول هللا

 وأصــحابه مبيضــين يــزول بهــم الس ـراب  ،فلــم يملــك اليهــودي أن قــال بــأعلى صــوته يــا
معاشر العرب  ،هذا جدكم الذي تنظـرون  ،فثـار المسـلمون إلـى السـَلح  .قـال ابـن القـيم
 :كبــر المســلمون فرحــا بقدومــه وخرج ـوا للقائــه فتلقــوه وحيــوه بتحيــة النبــوة  ،فأحــدقوا بــه

مطيفــين حولــه والســكينة تغشــاه والــوحي نــزل عليــه ( فــإن هللا هــو م ـوّله وجبريــل وصــالح
المــؤمنين والمَلئكــة بعــد ذلــك ظهير)وكانــت المدينــة كلهــا قــد زحفــت لَلســتقبال

يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها .

وكــان

وأقام رسـول هللا  بقبـاء أربعـة أيـام  .وأسـس مسـجد قبـاء وصـلى فيـه  ،وهـو أول مسـجد

أسس على التقوى بعد النبوة  ،فلما كان اليوم الخامس –يوم الجمعة -ركـب بـأمر هللا لـه

 ،وأبــو بكــر ردفــه  ،وأرســل إلــى بنــي النجــار –أخوالــه – فجــاءوا متقلــدين ســيوفهم فســار
نحو المدينة  ،فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فجمـع بهـم فـي المسـجد الـذي فـي

بطــن ال ـوادي  ،وكــانوا مائــة رجــل (.صــحيح البخــاري –زاد المعــاد –ابــن هشــام –رحمــة

للعالمين)
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الدخول في المدينة :

وبعد الجمعة دخل النبي  المدينة ومن ذلـك اليـوم سـميت بلـدة يثـرب بمدينـة الرسـول
 ، ويعبر عنها بالمدينة مختص ار وكان يوما تاريخيا أغر  ،فقـد كانـت البيـوت والسـكك

تـرتج بأصـوات التحميـد والتقــديس  ،و كانـت بنــات اْلنصـار تتغنــى بهـذه اْلبيــات فرحــا

وسرو ار :

أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا هلل داع

أيها المبعوث فينا جئت باْلمر المطاع

وقال الرسول : اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا  ،وصححها  ،وبـارك
في صاعها ومدها  ،وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
ــــــــــــ
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ماذا تعلمنا هجرة الرسول؟
خطبة الجمعة  4محرم 1427هـ الموافق  3فبراير 2006
تاريخ13-03-2006 :

حمدا هلل  ،وشك ار هلل  ،وصَلة وسَلما عليك يا رسول هللا .

الحمد هلل والحمد دائما هلل  ،والشكر دائما هلل  ،والصَلة والسَلم دائما على رسول هللا

عبــاد هللا  :إنــا فــي هــذه اْليــام ونحــن نتــذكر دروس الهج ـرة  ،ونتأمــل ونتــدبر فــي تــاريخ

البعثــة المحمديــة  ،ونتــدبر قــانون هللا علــى هــذه اْلرض  ،وقــد جعــل انتشــار ديــن الحــق
وانتشار كل رساّلت السماء  ،من خَلل جهـاد  ،ومـن خـَلل فكـر وعمـل وصـراع  ،يـدور

بــين معســكر الحــق ومعســكر الباطــل  ،بــين الــذين ُيرشــدون إلــى طريــق الحيــاة وبــين الــذين

يوجهون إلى طريق الموت  .وهذا هو حال الدنيا منذ القدم
"و ْات ُل عل ْي ِه ْم نبأ ْابني آدم ِباْلح ِق ِإ ْذ قربـا ُق ْربانـا فتُُقِبـل ِمـن أح ِـد ِهما ول ْـم ُيتقب ْـل ِمـن اآلخـر"..
ْ
[المائدة ]27
هــذا هــو قــانون اْلرض  ،دائمــا كــان هنــاك مــن يــدعو إلــى اتجــاه  ،ومــن كــان يــدعو إلــى

اتجــاه مضــاد  ،واليــوم كــذلك  ،وغــدا ســيظل اْلمــر كــذلك  ،إنهــا اْلرض بقانونهــا وبحكمــة

هللا في خلقها .
"ِ..إِني ج ِ
اعل ِفي اْل ْر ِ
ض خِليفة[ "..البقرة ]30
فك ــان اإلنس ــان بوجــوده  ،هــو ف ــي معن ــى خَلفــة هللا عل ــى هــذه اْلرض  ،وكــان اإلنســان
بوجوده  ،إما في طريق الحق  ،وإما في طريق الباطل

" ونْفــس ومــا ســواها فأْلهمهــا ُف ُجورهــا وتْقواهــا قـ ْـد أْفلــح مــن زكاهــا وقـ ْـد خــاب مــن دســاها "
[الشمس ]10-7
فل ــيس اله ــدف أن يك ــون الن ــاس جميع ــا ف ــي اتج ــاه واح ــد  ،وإنم ــا اله ــدف أن يظ ــل ه ــذا

اّلختَلف  ،وأن يظل هذا الحوار بجميع صوره وأشكاله  ،قائما على هذه اْلرض  .وكـل

الرســل حــين ظهــروا علــى هــذه اْلرض  ،حوربـوا واضــطهدوا  ،وكــان انتشــار دعــوتهم مــن
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خَلل الحوار  ،ومن خَلل الجهاد  ،ومـن خـَلل اّلخـتَلف  ،ومـا يسـتتبعه مـن صـراعات
بصــور مختلفــة  ..إرادة هللا فــي هــذا اّلخــتَلف  ،إرادة هللا فــي هــذا التنــوع  ،إرادة هللا أن

يكون هنـاك الشـيطان  ،وأن يكـون هنـاك اإلنسـان الـذي هـو خليفـة هللا علـى هـذه اْلرض:
"..اهِبطا ِم ْنها[ "..طه ]123
ْ
هكذا خاطب هللا آدم وإبليس  ،فكانت حكمته أن يتواجد آدم وإبليس على هذه اْلرض

الــذي يســلك طريــق الحــق  ،يتخــذ اْلســباب وقـوانين هــذه اْلرض حتــى يســتطيع أن ينشــر

دعوته ّ ،ل يعتمد على خـرق للعـادة  ،وّل يعتمـد علـى أن هنـاك غيبـا سـوف ينصـره بـدون

جهــد  ،وبــدون جهــاد  ،وبــدون دعــوة وحـوار وفكــر  ،وقــد يصــل اْلمــر فــي بعــض اْلحيــان
إلى صراع وحرب علـى هـذه اْلرض بقوانينهـا وبأسـاليبها  .كانـت الهجـرة إذا هـي فـي ظـل
هذا القانون اْلرضي  .حـين اشـتد أذى الكفـار فـي مكـة  ،وحـين أصـبح رسـول هللا والـذين

معــه فــي خطــر مــن وجــودهم فــي هــذه البقعــة  ،وهللا حــافظ لهــم  ،وقــد يقــول قائــل ألــم يكــن
يستطيع هللا أن يحفظهم فـي مكـة  ،وأن يقـويهم فـي مكـة  ،وأن يجعلهـم ينتصـروا وهـم فـي

مكة ؟

كمــا قلنــا ليســت القضــية هنــا أن نقــول أن هللا قــادر أو غيــر قــادر –حاشــا هلل -وإنمــا هــو

قــانون هللا  ،قــدرة هللا فــي قانونــه  ،وفــي آلياتــه  ،وفــي أســاليبه  ،وفــي أس ـبابه  ،وفــي أن
يكــون هنــاك درس للنــاس جميعــا  ،أن يتخــذوا اْلســباب  ،وأن يتبعـوا الطريــق القــويم  ،وأن
يعلموا دائما أن هناك فك ار مضادا  ،واتجاهـا مضـادا لهـم وْلفكـارهم  ..فكانـت الهجـرة هـي

تعبيــر عــن اتخــاذ هــذه اْلســباب  ،واللجــوء إلــى مكــان حصــين آمــن  ،حتــى يعــد المســلمون
ويج ِمعوا قوتهم  ،ويستطيعوا أن يقفوا أمام هذا الظَلم ..
أنفسهم ُ ،
حــين ننظــر فــي أحــداث الهجـرة  ،نجــد أن هنــاك أحــداثا خرجــت عــن المــألوف مــن ظـواهر
هذه اْلرض  ،وقد يقول قائـل ألـيس فـي هـذا تنـاقض لمـا نقولـه مـن أن القـانون سـار علـى

الجميع؟ نقول أن ما حدث هو في إطار القانون  ،وأن اإلنسان يوم يبـذل كـل جهـده وكـل
قدراته وكل إمكاناته  ،فإنه يكون بذلك أهَل لقوة أكبر من هذه اْلرض تساعده في حركته
ّ ،ل يكون ذلك وهو يهمـل أمـ ار  ،وهـو يفـرط فـي سـبب  ،وإنمـا تكـون هـذه الرعايـة الغيبيـة
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يــوم يكــون قــد بــذل الجهــد واتخــذ الســبب واجتهــد فــي أم ـره  ،فــي هــذه اللحظــة تكــون هنــاك

رعاية غيبية لإلنسان  ..لقد هاجر الرسول ولم يصر علـى بقائـه فـي هـذا المكـان  ،واتخـذ

جميــع التــدابير بقــدر اســتطاعته وإمكاناتــه  ،هنــا تتــدخل إرادة هللا الغيبيــة  ،فتحــدث بعــض
الظواهر التي تساعده في حركته وفي هجرته  ،فيخرج أمام المرابطين أمـام بيتـه دون أن

يروه  ،ويدخل في غار وينسج العنكبوت نسيجه أمامه فَل يدخله من يتابعوه .

هكــذا نجــد بعــض الظ ـواهر الغيبيــة التــي ســاعدت  ،ولكــن فــي إطــار – كمــا قلنــا – مــن

المســاعدة لمــن اجتهــد  ،ولمــن اتخــذ الســبب  ،واتجــه فــي الطريــق القــويم  .هكــذا نجــد فــي
أحــداث كثي ـرة  ،نجــد فــي بــدر وكــان المســلمون قلــة "..كــم ِمــن ِفئــة قِليلــة غلبـ ْـت ِفئــة كِثيــرة
ِبِإ ْذ ِن ّللاِ[ "..البقرة ]249
نجد التدخل الغيبي والمسـاعدة الروحيـة  ،وفـي أُحـد يـوم تخلـى المسـلمون عمـا أمـروا بـه ،

لم يتدخل الغيب ليحميهم أو ليسـاعدهم ْ ،لنهـم لـم يسـاعدوا أنفسـهم ولـم يلتزمـوا بمـا أمـروا
بــه  ..هــذا هــو القــانون  ،علــى اإلنســان أن يبــذل كــل طاقاتــه وكــل إمكاناتــه ّ ،ل بــالكَلم

اْلجوف  ،وإنما بالعمل الصالح  ،وبأن يكون قدوة صالحة  ،وأن يكون فك ار مني ار .

يغضب المسلمون اليوم لما يجدوه في الغرب من إهانات لنبـيهم الكـريم – فـي نظـرهم –

واإلهانات هي لهم هم  ،وقد كانوا أسوأ مثَل  ،لم يفهموا ولم يدركوا ما جاءهم به رسـولهم
ورســول هللا لهــم  ،وظنـوا أنهــم بحـرفيتهم الشــديدة يؤمنــون  ،ولــم يــدركوا أنهــم بهــذه الحرفيــة
إنما هم فرطوا في أمر دينهم الذي أمرهم أن ُيعملوا عقولهم  ،وأن يتـدبروا أمـور حيـاتهم ،

وأن يتبع ـوا مــا هــو أحســن و أفضــل وأقــوم  ،وأن يتعلم ـوا أن الهــدف هــو اْلحســن واْلقــوم
واْلفضل  ،وأن الكلمات هي تعبير عما هـو أحسـن  ،فـي لحظـة مـا  ،فـي وقـت مـا  ،فـي

ظــرف مــا  ،وأن العب ـرة بالمقصــد  ،وأن علــى المســلم الحــق أن يتأمــل فــي آيــات هللا وفــي

أحاديــث رســول هللا  ،بتعمــق وتفكــر وتــدبر  ،وأن يتبــع المعنــى اْلساســي الــذي يتفــق مــع

أمور أخرى .

فاآليــات تفســر بعضــها بعضــا  ،واْلحاديــث تفســر بعضــها بعضــا  ،وّل يجــب أن نختــزل

ق اررنــا وعقيــدتنا  ،بحــديث مــن كلمــات محــدودة  ،قيــل فــي إطــار وفــي مضــمون معــين ،
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وهناك حديث آخر يفسره ويوضحه ّ .ل نأخذ مجرد كلمات مبتـورة  ،ونقـول أنهـا حـديث ،

ويبنــى عليــه مســلك ومــنهج  ،إنمــا علينــا أن ننظــر إلــى كــل اْلحاديــث
ُيبنــى عليــه فكــر ُ ،
وإل ــى ك ــل اآلي ــات  ،كبني ــان واح ــد متكام ــل يوض ــح بعض ــه بعض ــا  ،هن ــاك الع ــام وهن ــاك
الخاص  ،هناك المطلق وهناك المقيـد  ،والهـدف فـي النهايـة أن تكـون أمـة صـالحة نافعـة

 ،تستطيع أن تقدم شيئا للبشرية  ،وأن تكون مثَل صالحا لإلنسانية  ،في فكرها وعلمهـا ،

ف ــي عمله ــا وإتقانه ــا  ،ف ــي إخَلص ــها وص ــدقها  ،ف ــي تق ــدمها وازدهاره ــا  ،ف ــي احترامه ــا
لإلنسان ولكل كائن من كان على هذه اْلرض  ،في عقول متفتحة متقبلة متنورة  ،ولـيس

فــي عقــول منغلقــة متجمــدة  ،فــي أمــة تعــرف هـدفها وتعــرف مقصــودها  ،تعــرف أن عليهــا
أن تعب ــد هللا حق ــا  ،بإخَلص ــها ف ــي علمه ــا وف ــي عمله ــا وف ــي إخَلص ــها  ،ليس ــت مج ــرد

كلمــات يلوكهــا اللســان  ،وليســت مجــرد حركــات تقــوم فيهــا اْلجســاد  ،وإنمــا فــي ممارســات
ومعــامَلت ترفــع مــن قيمــة اإلنســان  ،وتجعلــه أكثــر علمــا  ،وأكثــر عمــَل  ،وأكثــر نفعــا ،
وأكثر صَلحا وإصَلحا  ،فأين هو اإلسَلم في مجتمعاتنا وفـي أفكارنـا وفـي معتقـداتنا؟ .
الكــل يظــن أن هنــاك مــن يت ـربص بالمســلمين  ،والمســلمون ّل يســتحقون أن يت ـربص بهــم
أحـ ــد  ،إنهـ ــم يضـ ــرون أنفسـ ــهم أكثـ ــر مـ ــن أي إنسـ ــان آخـ ــر  ،بجهلهـ ــم  ،وبقلـ ــة فكـ ــرهم ،

وبتجمدهم  ،إّل من رحم هللا .

عبــاد هللا  :نســأل هللا أن يرفــع هــذه الغمــة  ،وأن يجعــل منــا أداة خيــر وســَلم ورحمــة  ،لنــا

ولمجتمعنا وْلمتنا.

فحمدا هلل  ،وشك ار هلل  ،وصَلة وسَلما عليك يا رسول هللا ..
--------------

الحمد هلل  ،والصَلة والسَلم على رسول هللا ..

عب ــاد هللا  :م ــا أردن ــا أن نقول ــه الي ــوم  :أن اإلنس ــان علي ــه أن يتخ ــذ أس ــباب وقـ ـوانين ه ــذه
اْلرض  ،ليعبــر عــن فك ـره وعــن معتقــده  ،وأن كــل إنســان عليــه أن يــدفع فيمــا يــرى أنــه
الخيـر وفيمـا يـرى أنـه الحـق  ،وأن لـيس الهــدف أن يصـير النـاس جميعـا فـي فكـر واحــد ،

أو أن يكون الجميع في إيمان بشكل واحد  ،وبصورة واحدة  ،واّلختَلف سيظل قائما
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" ولو شاء ربك لجعل الناس أُمة و ِ
احدة[ "..هود ]118
ْ
ِ
اكم[ " ..الحجرات ]13
اك ْم ُش ُعوبا وقب ِائل ِلتعارُفوا ِإن أ ْكرم ُك ْم ِعند ّللا أ ْتق ُ
إنما " ..وجعْلن ُ
فـ ــاّلختَلف سـ ــيظل قائمـ ــا علـ ــى هـ ــذه اْلرض  ،وسيسـ ــتمر الص ـ ـراع بـ ــين جميـ ــع اْلفكـ ــار
والمعتقدات  ،وكل إنسان يريد أن يؤدي رسالته  ،عليه أن يتخذ اْلسباب التـي تمكنـه مـن
أن يقــول مــا يعتقــده  ،ومــا يعتقــده لــيس حقــا مطلقــا  ،إنمــا هــو حــق نســبي يـراه  ،ودوره أن
يحاول أن يوضحه  ،بغض النظر عن أنه أفضل أو أقل  ،أصوب أو أكثر خطأ .

فإن على اإلنسان أن يحاول فيما يعتقد  ،وهذا هو الذي يجعله فـي معنـى الحيـاة  ،وهـذا

هــو الــذي يجعلــه يعمــل ويبحــث  ،ويقــدم مــا ي ـراه بصــور يعتقــد أنهــا أفضــل  ،لــذلك كــان

الحديث:

"من اجتهد فأخطأ فله أجر  ،ومن اجتهد فأصاب فله أجران "

ْلن هنا العبـرة فـي هـذا الحـديث بمحاولـة اإلنسـان أن يجتهـد  ،هـذا هـو المهـم  ،المهـم أن

يحــاول أن يســلك طريــق الحــق  ،مــن خــَلل أن يــتعلم قــانون هــذه اْلرض  .اإلنســان الــذي

يبذل جهدا  ،ويحاول بكل الطرق سلوك ما هو حق  ،يساعده الغيـب إذا احتـاج إلـى ذلـك

ّلســتمرار طريقــه ودعوتــه  ،علــى اإلنســان أّل يفكــر فــي ذلــك مســبقا  ،إنمــا الــدعم اإللهــي
الغيبي سوف يجيء في وقته  ..على اإلنسان أن يعمل بقانون هذه اْلرض  ،وأن يجتهـد
بقــدر مــا يســتطيع  .هــذا مــا نتعلمــه مــن أحــداث تاريخنــا  ،وأحــداث حاض ـرنا أيضــا  ،ومــا

سيكون عليه الحال في مستقبلنا  ،فقوانين هذه اْلرض سـارية عليهـا منـذ القـدم  ،وإلـى أن

يرث هللا اْلرض ومن عليها سيظل قانونه ساريا عليها .

الله ــم وه ــذا حالن ــا  ،وه ــذا فهمن ــا  ،وه ــذا قيامن ــا  ،نتج ــه إلي ــك  ،ونتوك ــل علي ــك  ،ونوك ــل
ظهورنا إليك  ،ونسلم وجوهنا إليك ّ ،ل ملجأ وّل منجى منك إّل إليك .

اللهم ونحن نسألك الخير كل الخير  ،والنور كل النور  ،والحق كل الحق .

اللهم فاكشف الغمة عنا  ،وعن بلدنا  ،وعن أرضنا .

اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا  ،وشرور اْلشرار من حولنا .
اللهم ألف بين قلوبنا

اللهم احيي قلوبنا
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اللهم ألف بين أرواحنا
اللهم زكي نفوسنا

اللهم طهر أرواحنا

اللهم اثلج صدورنا

اللهم كن لنا في الصغير والكبير من شأننا .

اللهم كن لنا فيما نعلم  ،وفيما ّل نعلم  ،وفيما أنت به أعلم .

اللهم ّل تجعل لنا في هذه الساعة ذنبا إّل غفرته  ،وّل هما إّل فرجته  ،وّل حاجة لنا فيها

رضاك إّل قضيتها.

اللهم ارحمنا  ،واغفر لنا  ،واعف عنا .

ِ
ِ
ِ
ـاب " [آل عمـران
" ربنا ّل تُ ِز ْ
غ ُقُلوبنا ب ْعد إ ْذ هد ْيتنا وه ْب لنا من ل ُدنك ر ْحمة إنك أنت اْلوه ُ
]8
ــــــــــــ
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تأمالت في معاني الهجرة
مسعود صبري 2004/02/23 -
الحــديث عــن الهج ـرة النبويــة مــن مكــة إلــى المدينــة المنــورة لــيس بالــذي ُيكتفــى فيــه بمقالــة
سـريعة ،ومــا أحســب أن واحــدا مــن المفكـرين -مهمــا أوتــي مــن الحكمــة وفصــل الخطــاب-
قادر على أن يحيط بأحـداث السـيرة حكمـا تسـتفاد ،وعبـ ار تؤخـذ؛ فسـيرته -صـلى هللا عليـه

وسلمّ -ل ت ْخلق من كثرة الرد؛ فهي كجزء من السنة النبوية ،قسيم القرآن في وحيـه ،وهـذا
ما عبر عنه النبي " أّل إني أوتيت القرآن ومثله معه" .أو ما عبر عنه الشافعي رحمـه

هللا :السنة وحي.

الهجرة سنة اْلنبياء

وّل ش ــك أن الهجـ ـرة ه ــي إح ــدى وس ــائل الوقاي ــة م ــن اض ــطهاد الكف ــر لإليم ــان ف ــي بداي ــة

دعوتــه ،فلــم تكــن الهج ـرة النبويــة خاصــة بســيد الخلــق محمــد -صــلى هللا عليـه وســلم؛ فقــد
هــاجر قبلــه ســيدنا إبـراهيم عليــه الصــَلة والســَلم حــين وقــف قومــه ضــده وعــادوه ،بــل كــان

أقــرب النــاس إليــه مــن يعاديــه ،وهــو أبــوه ،أو عمــه كمــا يــذكر بعــض المفس ـرين .وهــذا مــا
حدث للنبي صلى هللا عليه وسلم؛ فقد عاداه أقـرب النـاس إليـه عمـه أبـو لهـب ،يـدور معـه

فــي اْلس ـواق ،فيبشــر الرســول بدعوتــه ،ويقــول للنــاس" :قول ـواّ :ل إلــه إّل هللا" ،فيقــول أبــو
لهب معقبـا علـى كَلمـهّ" :ل تصـدقوه إنـه كـذاب" ،فيسـأل مـن ّل يعـرف :مـن هـذا؟ فيقـول

أهل مكة :هذا محمد يدعو إلى دين جديد ،وهذا عمه أبو لهب يكذبه.
إبراهيم قد هاجر

هذا الموقف كـان شـبيها بمـا حـدث إلبـراهيم عليـه السـَلم مـن أبيـه -أو عمـه ،-وقـد حكـى
ـاب ِإبــر ِ
اهيم ِإنــه كــان ِ
ِ
ِ
صـ ِـديقا نِبًّيــا ِإ ْذ قــال
ُ
القـرآن الكـريم ذلــك حــين قــال{ :وا ْذ ُكـ ْـر فــي الكتـ ِ ْ
ِِ
صر وّل ي ْغِني عنك شيئا يا أب ِت ِإِني قـد ج ِ
ِ
ِ
ـاءني
ْ
ْ
ُ
ْلبيه يا أبت لم ت ْعُب ُد ما ّل ي ْسم ُع وّل ُي ْب ُ
العل ِم ما لم يأِْتك فاتِبعِني أه ِدك ِ
ِمن ِ
صراطا س ِوًّيا يا أب ِت ّل ت ْعُب ِـد الش ْـيطان ِإن الش ْـيطان
ْ
ْ
ْ
ِ ِ
ِ
ـاف أن يمسـك عـذاب ِمـن الـر ْحمن فت ُكـون للشـ ْيط ِ
ان
كان للر ْحم ِن عصًّيا يـا أبـت ِإنـي أخ ُ
1051
This file was downloaded from QuranicThought.com

ِ
ِ ِ
اه ِ
ِ
ِ
اه ُج ْرِنـي م ًّليـا قـال
يم لـئن ل ْـم تنتـه ْل ْر ُجمنـك و ْ
و ًّليا قال أراغب أنـت ع ْـن آلهتـي يـا إ ْبـر ُ
ســَلم عليــك سأســتغ ِفر لــك رِبــي ِإنــه كــان ِبــي ح ِفًّيــا وأعتـ ِـزلكم ومــا تــدعون ِمــن دو ِن هللاِ
ُ
ُْ
ُ
ْ
ْ ُْ
ْ ُْ
وأ ْد ُعو رِبي عسى أّل أ ُكون ِب ُدعاء رِبي ش ِقًّيا}.

الهجرة إلى هللا وليست إلى مكان

بل صرح القرآن الكريم بهجـرة إبـراهيم حـين حكـى عنـه قولـه{ :وقـال إنـي مه ِ
ـاجر إلـى رِبـي
ُ
ِ
ِ
ِ
يم}.
إن ُه ُهو العز ُيز الحك ُ

ويعطينــا إب ـراهيم عليــه الســَلم فــي هــذا معنــى غايــة فــي اْلهميــة؛ أن الهج ـرة لــم تكــن إلــى
مكان؛ فليس المكان مقصودا في ذاتـه ،وإنمـا الهجـرة تكـون إلـى هللا تعـالى؛ فتكـون الهجـرة

إلى المدينـة لنبينـا هـي تعريـف بالمكـان ،ولكنهـا كانـت هجـرة الرسـول إلـى ربـه فـي المدينـة

المنورة.

وقد هاجر مع إبراهيم عليه السَلم ابن أخيه نبي هللا لوط ،وبعض المفسرين يرى أن قوله
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـيم} هـو مـن قـول لـوط ،ولـيس مـن
تعالى{ :وقال إني ُمهاجر إلى ربي إن ُه ُهو العزي ُـز الحك ُ
قول إبراهيم ،ويستندون فـي ذلـك إلـى مـا قبلهـا {فـآمن ل ُـه ُلـوط} ،وإن كـان الكـل قـد هـاجر،

والهجرة تحققت إلبراهيم عليه السَلم ،كما تحققت للوط عليه السَلم.

وموسى قد هاجر

وقــد هــاجر س ــيدنا موســى -عليــه الســَلم -مــن بــين أهلــه إلــى مــدين ،بعــد اضــطهاد آل
فرعــون لــه ،وخشــية قتلــه ،وهــذا مــا حــدث فــي الهج ـرة أيضــا حــين تــآمر المشــركون علــى

الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وتناقشوا في دار الندوة ،واتفقوا على قتلـه ،وفـي هـذا يحكـي
القرآن الكريم{ :وإ ْذ ي ْم ُك ُر ِبك ال ِذين كف ُروا ِلُي ْثِبتُوك أ ْو يْقُتُلوك أ ْو ُي ْخ ِر ُجوك وي ْم ُك ُرون وي ْم ُك ُـر
ّللا وّللا خير الم ِ
اك ِرين}.
ُ ُ ُْ
والهجرة خشية اّلضطهاد مع موسـى عليـه السـَلم ،حكاهـا القـرآن حـين قـال{ :وجـاء ر ُجـل
ِ ِ
ـاخ ُرْج ِإنـي لـك ِمـن
ِم ْن أ ْقصا المدينة ي ْسعى قال يا ُموسى إن المأل يـأْت ِم ُرون ِبـك ِليْقُتُلـوك ف ْ
الن ِ
اص ِحين فخرج ِم ْنها خ ِائفا يترق ُب قال ر ِب ن ِجِني ِمن الق ْو ِم الظ ِال ِمين}.
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وإن كـان موسـى عليـه السـَلم قـد خـرج مهـاج ار خائفـا ،فـإن محمـدا  هـاجر دون خــوف،
وإن أخــذ اّلحتيــاط بعــد علمــه بمحاولــة اغتيالــه وقتلــه ،بــل إنــه لــم يهــاجر حتــى هــاجر ُجــل

أصحابه ،ثم رتب هجرته ،وخطط لها حسب ما ذكرت كتب السيرة.

الهجرة ومعانيها المتجددة

وهــذه الهجـرة التــي يفــر بهــا المســلم بدينــه خوفــا عليــه ،والتــي مــن أجلهــا يتــرك مالــه ووطنــه
وتجارته معنى متجدد على مـر العصـور والـدهور ،ويمكـن اّلسـتئناس فـي ذلـك بقولـه عـز
اج ُك ْم وع ِشيرتُ ُك ْم وأ ْموال ا ْقترْفتُ ُموها وِتجـارة
وجلُ{ :ق ْل إن كان آبا ُ ُك ْم وأ ْبنا ُ ُك ْم و ْ
إخو ُان ُك ْم وأ ْزو ُ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
صـوا
ت ْخش ْون كسادها ومساك ُن ت ْرض ْونها أحب إل ْي ُكم من ّللا ورُسـوله وجهـاد فـي سـبيله فترب ُ
حتى يأِْتي ّللا ِبأم ِِره وّللا ّل يه ِدي القوم الف ِ
اس ِقين}.
ْ
ُ
ْ
ُ ْ
ولعل هذا المعنى هو الذي أراده النبي  بقوله" :والمهاجر مـن هجـر مـا نهـى هللا عنـه"،

ولو في ذلك هجرة المكان.

ومن القديم حكى النبي  لنا قصة الرجل الذي قتـل تسـعة وتسـعين نفسـا ،واسـتفتى أعبـد
أهل اْلرض ،فجهل ،وأضله بإفتائه أّل توبة له ،فقتله ،وأكمل بـه المائـة ،ثـم اسـتفتى أعلـم

أهــل اْلرض ،فدلــه علــى الهجـرة ســبيَل للتوبــة ،والحفــاظ علــى الــدين فهــاجر ،ثــم مــات فــي
الطريــق؛ فكــان مــا كــان مــن خصــام المَلئكــة حولــه ،وأخــذ مَلئكــة الرحمــة لــه؛ ليكــون مــن
عباد هللا المرحومين ،بعد أن سلك طريق الهجرة.

وحــين تكــون الهج ـرة هلل ف ـ ار ار بالــدين ،تتصــاغر أمامهــا شــهوات الــنفس كلهــا ،مــن المــال

والجــاه واْلرض وغيــر ذلــك ،وهــذا مــا حــدث مــع صــهيب الرومــي -رضــي هللا عنــه ،-فقــد

أراد الهجـرة للنبــي -صــلى هللا عليــه وســلم -فاعترضــه أهــل مكــة ،وقــد كــان صــهيب عبــدا،
حرا ،ثم أصـبح تـاجرا ،فسـاومه أهـل مكـة علـى غنـاه وتجارتـه ،فتـرك
فكاتب سيده ،وأصبح ًّ

لهم دنيـاه ،لينـال رضـا هللا تعـالى ،ولمـا علـم النبـي  بـذلك فـرح بـه قـائَل" :ربـح البيـع أبـا

يحيى".

بئست الهجرة!

1053
This file was downloaded from QuranicThought.com

ولكن يَلحظ أن عددا غير قليل من شبابنا يهاجرون من أوطانهم ،ولو كـان فـي هـذا بيـع
لــدينهم فتتَلشــى عقــولهم وقلــوبهم وحيــاتهم ،ويــذوبون فــي المجتمعــات التــي هــاجروا إليهــا،

ولم يأخذوا منهـا إّل اّلنسـَلل عـن العقيـدة والـدين ،مـع مـا قـد يكـون فيهـا مـن فوائـد كثيـرة،

ومصالح عديدة.

وأقصــد مــن هــذا أنــه يجــب أّل تكــون الهج ـرة مقصــودة فــي ذاتهــا ،بــل تكــون ســبيَل لشــيء

نافع ،ولعل الضابط الـذي وضـعه الفقهـاء فـي هـذا هـو الحفـاظ علـى الـدين؛ فمـن رأى مـن

نفسه القدرة على الحفاظ على دينه ،والنيل من متاع الـدنيا فـَل بـأس بهـذا ،وإن كـان قـاد ار

على عرض اإلسَلم بصـورة جيـدة ،فقـد جمـع هللا تعـالى لـه الحسـنيين ،أو كمـا قـال القائـل
فــيمن يجمــع هللا تعــالى لــه ثـواب الــدنيا واآلخـرة :نصــنع كــأم موســى؛ ترضــع ولــدها ،وتأخــذ

أجرها.

وإن كانــت الهج ـرة ت ـرتبط باّلنتقــال مــن مكــان إلــى مكــان ،فهنــاك هج ـرة الحــال ،وهــي أن

ينتقــل اإلنســان مــن حــال إلــى حــال ،ومــن بــاب أولــى أن يكــون المقصــود بهــا اّلنتقــال مــن
حالة إلى اْلحسن ،أو ما يعبر عنه في الدعاء" :اللهم غير حالنا إلى أحسن حال".

وفي الهجرة تجديد

وهـذه الهجـرة باقيـة إلــى يـوم القيامــة ،وكلنـا فــي حاجـة إليهــا ،وإن كانـت الــدعوة إلـى تجديــد

الخطــاب الــديني ينعــق بهــا اآلن كــل نــاعق ،ممــن صــحت نيتــه وس ـريرته ،أو كانــت ســتا ار
لمغــنم شخصــي ،سـواء أكانــت مــن ِقبــل أفـراد ،أو مــن قبــل دول ،فإنــه يجــب تجديــد الحالــة
الدينيــة ،وهــي فــي طياتهــا تحمــل معنــى الهج ـرة؛ ذلــك ْلن اإلنســان بطبعــه متغيــر ،يزيــد
إيمانه وينقص ،يسـيء ويحسـن ،يصـيب ويخطـئ ،وهـذه طبيعـة البشـر "لـو لـم تـذنبوا ْلتـى

هللا بــأقوام غيــركم ،يــذنبون ،فيســتغفرون هللا فيغفــر لهــم" ،ولــيس الحــديث دعــوة للــذنب ،فمــا

أكثر ذنوب العباد ،ولكن هي دعوة لَلستغفار ،ولعل هجرة الحـال ،وتجديـد الحالـة الدينيـة

مطل ــوب عل ــى دوام الي ــوم ،فق ــد أخب ــر المعص ــوم -ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم -ع ــن رب ــه أن ــه
ســبحانه يتنــزل كــل يــوم إلــى الســماء الــدنيا ،فينــادي :هــل مــن تائــب فــأتوب عليــه؟ هــل مــن
مســتغفر فــأغفر هللا؟ هــل مــن ســائل فأعطيــه؟ هــل مــن كــذا ،هــل مــن كــذا ...حتــى يطلــع
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الفجر.

وكــذلك فــي الحــديث" :إن هللا يبســط يــده بالليــل ليتــوب مســيء النهــار ،ويبســط يــده بالنهــار

ليتوب مسيء الليل ،حتى تطلع الشمس من مغربها".
هجرات مطلوبة

ولعلنــا -ونحــن فــي ذكــرى الهج ـرة -نريــد أن ننظــر إلــى أنفســنا ،وأن نســطر مســاوئنا ومــا
علــق فــي نفوســنا مــن شـوائب؛ فنســعى إلــى تصــحيحها ،وننشــد اْلصــلح لهــا ،وهــذا الملمــح

أحسبه واحدا من أوجه التجديد الديني الذي يجب اّلنتباه له.

وإن كنا ندعو إلى هجـرة الرذائـل فـي اْلخـَلق والسـلوك ،فإننـا أيضـا فـي حاجـة إلـى هجـرة
الرذائــل فيمــا يخــص شــئون حياتنــا عامــة ،وأن نأخــذ مــن هج ـرة الرســول  مــا ينفعنــا فــي
مسيرتنا؛ فنهجر العشوائية في تسيير أمورنا ،ونهجر الجدال الذي ّل يراد به حق ،ونهجر

تضــييع الوقــت بغيــر شــيء نــافع ،ونهجــر عــدم إتقــان العمــل ،وغيــر ذلــك ممــا يعرفــه كــل
إنسان عـن نفسـه ،وإن اشـترك الـبعض فـي مسـاحات معينـة ،ولكـن يبقـى التمـايز بـين بنـي

البشر سمة أساسية.
__

( ) محرر بالقسم الشرعي بالموقع.

ــــــــــــ
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أعظم أنواع الهجرة  -هجرة القلوب
صالح بن فوزان الفوزان

الحم ــد هلل ذي الفض ــل واإلحس ــان ،ش ــرع لعب ــاده هجـ ـرة القل ــوب ،وهجـ ـرة اْلب ــدان ،وجع ــل

هــاتين الهجـرتين بــاقيتين علــى مــر الزمــان ،ولــيكن لنــا فــي ســيرة نبــيكم خيــر أســوة ،وذلــك

بترســم خطــاه والســير علــى نهجــه واإلقتــداء بــه فــي أقوالــه وأفعالــه وأخَلقــه كمــا أمــركم هللا
ِ ِ
ِ
ُســوة حســنة ِلمــن كــان ي ْر ُجــو ّللا واْليـ ْـوم ْاآل ِخــر
بــذلك فقــال :لقـ ْـد كــان ل ُكـ ْـم فــي رُســول ّللا أ ْ
وذكر ّللا كِثي ار [اْلحزاب.]21:
فـ ــي أول شـ ــهر المحـ ــرم يكثـ ــر النـ ــاس مـ ــن التحـ ــدث عـ ــن هج ـ ـرة الرسـ ــول فـ ــي الخطـ ــب
والمحاض ـرات ووســائل اإلعــَلم ،وّل يعــدو حــديثهم فــي الغالــب أن يكــون قصصــا تاريخيــا

يملؤون به الفراغ في أيام معدودات ثم ُيتـرك وينسـى دون أن يكـون لـه أثـر فـي النفـوس أو
قدوة فـي اْلعمـال واْلخـَلق ،بـل ّل يعـدو أن يكـون ذلـك عـادة سـنوية تتـردد علـى اْللسـنة
دون فقه لمعنى الهجرة وعمل بمدلولها.

إن الهجرة معناها لغة :مفارقة اإلنسان غيره ببدنه أو بلسانه أو بقلبه.

ومعناها شرعا :مفارقة بَلد الكفر أو مفارقة اْلشرار أو مفارقة اْلعمال السـيئة والخصـال

المذمومة.

وهــي مــن ملــة إب ـراهيم الخليــل عليــه الصــَلة والســَلم حيــث قــالِ :إِنــي ذ ِ
اهــب ِإلــى رِبــي
س ــي ْه ِد ِ
ين [الص ــافات ]99:أي مه ــاجر م ــن أرض الكف ــر إل ــى اإليم ــان ،وق ــد ه ــاجر عليـ ـه
الصَلة والسَلم ببعض ذريته إلى الشام حيث البَلد المقدسة والمسجد اْلقصى ،والـبعض

اآلخر إلى بَلد الحجاز حيث البلد الحرام والبيت العتيق ،كما جاء فـي دعائـه لربـه :ربنـا
ِ
نت ِمن ُذ ِريِتي ِبواد غ ْي ِر ِذي زْرع ِعند ب ْيِتك اْل ُمحرِم [إبراهيم.]37:
ِإني أ ْسك ُ
والهج ـرة مــن ش ـريعة محمــد حيــث أمــر الصــحابة بــالهجرة إلــى الحبشــة لمــا اشــتد علــيهم
اْلذى من الكفار في مكة فخرجوا إلى أرض الحبشة مرتين ف ار ار بدينهم ،وبقى النبي فـي
مكة يدعو إلى هللا ويَلقي من الناس أشد اْلذى ،وهـو يقـول :ر ِب أ ْد ِخْلِنـي م ْـدخل ِ
صـ ْدق
ُ
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ص ْـدق واجعـل ِلـي ِمـن لـدنك سـْلطانا ن ِ
وأ ْخ ِرجِني م ْخـرج ِ
صـي ار [اإلسـراء ،]80:فـأذن هللا لـه
ْ
ُ ُ
ْ ُ
بالهجرة إلى المدينة وأذن ْلصحابه بالهجرة إليها ،فبادروا إلى ذلك ف ار ار بدينهم وقد تركوا
دي ــارهم وأمـ ـوالهم يبتغ ــون فض ــَل م ــن هللا ورضـ ـوانا وينص ــرون هللا ورس ــوله ،وق ــد أثن ــى هللا
عليهم ومدحهم ووعدهم جزيل اْلجر والثواب ،وصارت الهجرة قرينة الجهاد في كتـاب هللا

عز وجل ،وصار المهـاجرون أفضـل الصـحابة حيـث فـروا بـدينهم وتركـوا أعـز مـا يملكـون
مــن الــديار واْلم ـوال واْلقــارب والعشــيرة ،وبــاعوا ذلــك هلل عــز وجــل وفــي ســبيله وابتغــاء

مرضاته.

وصــار ذلــك شـريعة ثابتــة إلــى أن تقــوم الســاعة فقــد جــاء فــي الحــديثّ { :ل تنقطــع الهجـرة

حتــى تنقطــع التوبــة ،وّل تنقطــع التوبــة حتــى تخــرج الشــمس مــن مغربهــا } ،فكــل مــن لــم
يسـتطع إظهـار دينــه فـي بلـد فإنــه يجـب عليـه أن ينتقــل منهـا إلـى بلــد يسـتطيع فيـه إظهــار

دينه.

وقــد توعــد هللا مــن قــدر علــى الهج ـرة فلــم يهــاجر ،قــال تعــالىِ :إن الـ ِـذين توفــاهم اْلم ِ
آلئك ـ ُة
ُُ
ض قــاْلوْا ألــم تكــن أرض ّللاِ
ِ
ِ
ِ
ضــع ِفين ِفــي اْل ْر ِ
ظـ ِـالمي أ ْنُفسـ ِـه ْم قــاُلوْا فــيم ُكنــتُ ْم قــاُلوْا ُكنــا ُم ْست ْ
ْ ُْ ْ ُ
ِ
ِ
و ِاســعة فتُهـ ِ ِ
ضــع ِفين ِمــن
اه ْم جهــن ُم وسـ ْ
ـاءت مصــي ار (ِ )97إّل اْل ُم ْست ْ
ـاج ُروْا فيهــا فأ ُْول ــئك م ـأْو ُ
ِ
ال و ِ
الرج ِ
النساء واْل ِوْلد ِ
ِ
يعون ِحيلة وّل ي ْهت ُدون سِبيَل ( )98فأ ُْول ِـئك عسـى ّللاُ أن
ان ّل ي ْستط ُ
ور [النساء.]99-97:
ي ْعُفو ع ْن ُه ْم وكان ّللاُ عُفوا غُف ا
فهذا وعيد شديد لمن ترك الهجرة بـدون عـذر ،وهـذه اآليـة الكريمـة عامـة فـي كـل مـن أقـام
بين ظهراني المشـركين وهـو قـادر علـى الهجـرة ولـيس متمكنـا مـن إقامـة الـدين ،وأنـه ظـالم
ِ
ـاه ُم
لنفســه مرتكــب ح ارمــا باإلجمــاع وبــنص هــذه اآليــة حيــث يقــول تعــالىِ :إن الــذين توفـ ُ
ِ
ِ
ِ
ضع ِفين ِفي اْل ْر ِ
ض أي ّل نقـدر
اْلمآلئك ُة ظ ِالمي أ ْنُفس ِه ْم أي يترك الهجرة قاُلوْا ُكنا ُم ْست ْ

علــى الخــروج مــن البلــد وّل الــذهاب فــي اْلرض ،وهــذا اعتــذار مــنهم غيــر صــحيح ْلنهــم

ض
كانوا يقدرون على الهجرة فتركوها ،ولهذا قالت لهـم المَلئكـة توبيخـا لهـم :أل ْـم ت ُك ْـن أ ْر ُ
ّللاِ و ِاسعة فتُه ِ
اج ُروْا ِفيها .
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فمن لم يستطع إظهـار دينـه فـي بلـد وجـب عليـه الخـروج إلـى بلـد يسـتطيع فيهـا ذلـك ،فـإن
ـاجر ِفــي سـِب ِ
ِ
يل ّللاِ ي ِجـ ْـد
بــَلد هللا واســعة وّل تخلــو مــن بــَلد صــالحة ،قــال تعــالى :ومــن ُيهـ ْ
ِفــي اْل ْر ِ
ض ُمراغمــا كِثي ـ ار وســعة [النســاء]100:أي مكانــا يتحصــن فيــه مــن أذى الكفــار،
وسعة في الرزق ،ويعوضه هللا بها عما ترك في بلده من المال ،كمـا قـال تعـالى :وال ِـذين
ِ
ِ ِ
ِ
ظِلمـوْا لُنبـ ِـوئنهم ِفــي الــد ْنيا حســنة وْلجــر ِ
ـانوْا
اآلخــرِة أ ْكبـ ُـر لـ ْـو كـ ُ
ُْ
ُْ
هــاج ُروْا فــي ّللا مــن ب ْعــد مــا ُ ُ
ي ْعل ُمون ( )41ال ِذين صب ُروْا وعلى رِب ِه ْم يتوكُلون [النحل.]42،41:

ومــن أن ـواع الهج ـرة هجــر المعاصــي مــن الكفــر والشــرك والنفــاق وســائر اْلعمــال الســيئة

ـاه ُج ْر [المــدثر،]5:
والخصــال الذميمــة واْلخــَلق الوخيمــة ،قــال تعــالى لنبيــه  :والر ْجــز فـ ْ
الرجز :اْلصنام .وهجرتها :تركها والبراءة منها ومن أهلها.
وقال النبي  { :المسلم من سلم المسـلمون مـن لسـانه ويـده ،والمهـاجر مـن هجـر مـا نهـى

هللا عنه } .أي تـرك مـا نهـى هللا عنـه مـن اْلعمـال واْلخـَلق واْلقـوال والمآكـل والمشـارب

المحرمة والنظر المحرم والسماع ،كل هذه اْلمور يجب هجرها واّلبتعاد عنها.

ومن أنواع الهجرة هجر العصاة من الكفـار والمشـركين والمنـافقين والفسـاق وذلـك باإلبتعـاد

اصِب ْر على ما يُقوُلون [المزمـل ]10:أي :اصـبر علـى مـا يقولـه
عنهم ،قال هللا تعالى :و ْ
اه ُجـ ْـرُه ْم ه ْج ـ ار ج ِمــيَل [المزمــل ]10:أي اتــركهم تركــا ّل
مــن كــذبك مــن ســفهاء قومــك :و ْ
عتاب معه.
وم ــن أعظ ــم أنـ ـواع الهجـ ـرة هجـ ـرة القل ــوب إل ــى هللا تع ــالى ب ــإخَلص العب ــاده ل ــه ف ــي الس ــر

والعَلنيــة ،حتــى ّل يقصــد المــؤمن بقولــه وعملــه إّل وجــه هللا ،وّل يحــب إّل هللا ومــن يحبــه

هللا ،وكذلك الهجرة إلى رسول هللا باتباعه وتقديم طاعته والعمل بما جاء به.

وبالجملة فهذه الهجرة هجرة إلى الكتاب والسنة من الشركيات والبدع والخ ارفـات والمقـاّلت
والمذاهب المخالفة للكتاب والسنة.

فتبين من هذا أن الهجرة أنواع هي:

هجــر أمكنــة الكفــر ...وهجــر اْلشــخاص الضــالين ...وهجــر اْلعمــال واْلق ـوال الباطلــة..
وهجر المذاهب واْلقوال واآلراء المخالفة للكتاب والسنة.
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فلــيس المقصــود التحــدث عــن الهجـرة بأســلوب قصصــي وســرد تــاريخي ،أو تقــام لمناســبتها

طقوس واحتفاّلت ثم تنسى وّل يكون لها أثر في النفوس أو تأثير في السـلوك ،فـإن كثيـ ار

ممــن يتحــدثون عــن الهجـرة علــى رأس الســنة ّل يفقهــون معناهــا وّل يعلمــون بمقتضــاها بــل
يخالفونها في سلوكهم وأعمالهم؛ فهم يتحدثون عن هجرة الرسول وأصحابه وتركهم أوطان

الكفر إلى وطن اإليمان ،وهم مقيمون في بَلد الكفر أو يسـافرون إليـه لقضـاء اإلجـازة أو
للنزهة أو لقضاء شهر العسل كما يسمونه بعد الزواج!!

يتحدثون عن الهجرة وهم ّل يهجرون عبـادة القبـور واْلضـرحة ،بـل يعبـدونها مـن دون هللا

كما تعبد اْلصنام أو أشد .يتحدثون عن الهجرة وهـم ّل يهجـرون المـذاهب الباطلـة واآلراء

المضــلة بــل يجعلونهــا مكــان الش ـريعة اإلســَلمية .يتحــدثون عــن الهج ـرة وهــم ّل يهجــرون

المعاصـ ــي واْلخـ ــَلق الرذيلـ ــة .يتحـ ــدثون عـ ــن الهج ـ ـرة وهـ ــم ّل يهجـ ــرون عـ ــادات الكفـ ــار
وتقاليدهم بل يتشبهون بهم ،فأين هي معاني الهجرة وأنواعها من تصرفات هؤّلء؟

فاتقوا هللا عباد هللا ،واقتبسوا من الهجرة وغيرها من أحداث السيرة النبوية دروسا تنهجونهـا

في حياتكم ،وّل يكن تحدثكم عن الهجرة مجرد أقوال على اْللسنة أو حب ار على اْلوراق.
قال تعـالى :وال ِـذين آمُنـوْا وهـاجروْا وجاه ُـدوْا ِفـي سـِب ِ
يل ّللاِ وال ِـذين آووْا ونص ُـروْا أُولـ ِـئك ُه ُـم
ُ
اْل ُم ْؤ ِمُنون حقا ل ُهم م ْغ ِفرة وِرْزق ك ِريم [اْلنفال.]74:
وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ــــــــــــ
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هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم
المسجد النبوي
•

المقدمة

•

وقفة تأمل

•
•
•
•
•
•

وقفة حساب

الهجرة والمجتمع الجديد

اإلحتفال بالمناسبات اإلسَلمية
الرسالة المحمدية

يهود المدينة

الخاتمة

المقدمة

الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سـيئات
أعمالنا ،من يهده هللا فَل مضل له ،ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ،وأشهد أن ّل إلـه

إّل هللا وحده ّل شريك له  ،خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل  ،وأتـم علينـا

النعمة بأعظم ديـن شـرع  ،وجعلنـا بهـذا الـدين خيـر أمـة أخرجـت للنـاس أمـة وسـطا لنكـون
شهداء على الناس ويكون الرسول علينـا شـهيدا ،وأشـهد أنـا سـيدنا وإمامنـا وأسـوتنا وحبيبنـا

ومعلمنــا محمــدا عبــد هللا ورســوله ،أدى الرســالة وبلــغ اْلمانــة ونصــح لألمــة وجاهــد فــي هللا

حــق جهــاده وأحيــا هللا برســالته قلوبــا ميتــة وأســمع بــه آذانــا صــما وبصــر بــه أعــين عميــا

وأخــرج بــه النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور بــإذن ربهــم إلــى ص ـراط العزيــز الحميــد ،اللهــم
صلي وسلم وبارك علـى هـذا الرسـول الكـريم وعلـى آلـه وصـحابته وأحينـا اللهـم علـى سـنته

وأمتنــا علــى ملتــه واحش ـرنا فــي زمرتــه مــع الــذين أنعمــت علــيهم مــن النبيــين والصــديقين

والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

أما بعد ،،،
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فيــا أيهــا اْلخــوة المســلمون  ،بــاْلمس اســتقبلنا عامــا هجريــا جديــدا وودعنــا عامــا آخــر ،

وهكــذا مســيرة الحيــاة لإلنســان  ،نــودع ونســتقبل  ،اإلنســان دائمــا مــودع ومســتقبل  ،مــودع

يومــا ومســتقبل يومــا  ،مــودع أســبوعا ومســتقبل أســبوعا  ،مــودع شــه ار ومســتقبل شــه ار ،
مودع عاما ومستقبل عاما  ،وهذه كلها محسوبة من عمر اإلنسان  ،كل عام ينقضي بـل

كــل يــوم ينقضــي بــل كــل ســاعة تنقضــي بــل كــل لحظــة تنقضــي هــي صــفحة مــن كتــاب

اإلنسان تطوى وورقة من شجرة تذبل  ،حتى ينتهي اْلجل (فإذا جاء أجلهم ّل يسـتأخرون
ساعة وّل يستقدمون) .

وقفة حساب

م ــن ح ــق اإلنس ــان أن يق ــف ف ــي رأس الع ــام وقفت ــين ،وقف ــة يحاس ــب فيه ــا نفس ــه الحس ــاب
الختامي على عام مضى ،ماذا سجل فيه من خير؟ ومـاذا اكتسـب فيـه مـن شـر؟ مـاذا لـه

ومــاذا عليــه ؟ مــاذا ربــح ومــاذا خســر؟ وفــي أي شــيء ربــح وفــي أي شــيء خســر؟ التــاجر
الواعي هو الذي يحاسب نفسه آخر كل عام  ،يجرد حساب اْلرباح والخسائر ليحاول أن

يتف ــادى الخس ــائر وأن ي ــزداد م ــن اْلربــاح  ،هــذا ف ــي أربــاح الــدنيا وخســائرها  ،فم ــا ب ــالكم
بأرباح اآلخرة وخسائرها ،من واجب كل مسلم أن يقـف هـذه الوقفـة ،ومـن واجـب اْلمـة أن

تقف هذه الوقفـة علـى رأس كـل عـام  ،مـاذا قـدمت؟ ومـاذا أخـرت؟ مـاذا كسـبت فيـه ومـاذا
خس ــرت؟ ،مــن حــق اْلم ــم الواعيــة النض ــيجة البص ــيرة أن تق ــف هــذه الوقفــة لتع ــرف مــاذا

صــنعت  ،مــن واجــب أمتنــا أن تقــف هــذه الوقفــة لتحاســب نفســها مــاذا صــنعت فــي قضــية

فلسطين؟ ،ومـاذا صـنعت فـي قضـية الشيشـان؟ ،ومـاذا صـنعت فـي قضـية كشـمير؟ ،مـاذا
صنعت في قضية أفغانستان ؟ وفـي القضـايا المعلقـة القديمـة ،هـل أدت اْلمـة واجبهـا؟ أم
لم تؤد الواجب المطلوب منها  ،هذه المحاسبة دليل الحياة والوعي واإليمان ،ودليل العقـل

 ،ف ــالكيس م ــن دان نفس ــه ،العاق ــل الفط ــن المتص ــرف التص ــرف الحس ــن الك ــيس م ــن دان

نفسه ،من حاكمها وحاسبها ،وعمل لما بعد الموت ،والعاجز من أتبـع نفسـه هواهـا وتمنـى
على هللا اْلماني( ،وقـالوا لـن يـدخل الجنـة إّل مـن كـان هـودا أو نصـارى تلـك أمـانيهم،)..
اْلمر ليس باْلمـاني( ،قـل هـاتوا برهـانكم إن كنـتم صـادقين ،بلـى مـن أسـلم وجهـه هلل وهـو
1061
This file was downloaded from QuranicThought.com

محسن فله أجره عند ربه وّل خوف عليهم وّل هم يحزنون)  ،ليسـت الجنـة بالعنـاوين  ،وّل
باْلسماء وّل بالدعاوى ( ،ليس بأمانيكم وّل أماني أهـل الكتـاب ،مـن يعمـل سـوء يجـزى بـه

وّل يجــد لــه مــن دون هللا وليــا وّل نصــيرا)( ،ومــن يعمــل مــن الصــالحات مــن ذكــر أو أنثــى

وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة وّل يظلمون نقيرا)  ،هذه وقفة على رأس العام.

وقفة تأمل

ووقف ــة أخ ــرى للتأم ــل ف ــي ه ــذا الح ــدث  ،الهجـ ـرة  ،الت ــي أله ــم عم ــر ب ــن الخط ــاب وأله ــم
المسلمون معـه أن يجعلوهـا بدايـة لتـاريخ هـذه اْلمـة  ،لـم يجعلـوا بدايـة التـاريخ لهـذه اْلمـة

مــيَلد الرســول عليــه الصــَلة والســَلم وّل بعثتــه  ،وّل وفاتــه  ،وّل اّلنتصــار فــي غــزوة بــدر

أو فتح مكة  ،إنما جعلوا هذا التاريخ يبدأ من هجرة النبي عليه الصَلة والسَلم  ،والهجرة
لــم تكــن فــي محــرم  ،الهجـرة كانــت فــي شــهر ربيــع اْلول ولكــن عمــر والصــحابة قــالوا نبــدأ

العــام مــن أولــه  ،مــن أول شــهر المحــرم  ،فاتخــذوا هــذا الحــدث الجليــل بدايــة لتــاريخ ه ـذه
اْلمة  ،فهل هو جدير بهذا ؟ نعم  ،هـو جـدير بهـذا  ،لقـد هـاجر رسـل هللا عامـة أو عـدد

كبي ــر م ــن رس ــل هللا ه ــاجروا  ،ولك ــن ل ــم تك ــن هجـ ـرتهم مث ــل هجـ ـرة محم ــد علي ــه الص ــَلة
والسَلم  ،هاجر إبراهيم (فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنـه هـو العزيـز الحكـيم)
( ،وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين) فخرج من بلد إلى بلـد إلـى أن اسـتقر بـه المقـام فـي

فلســطين وفــي المدينــة التــي دفــن فيــه وســميت باســمه عليــه الصــَلة والســَلم مدينــة الخليــل

إب ـراهيم  ،وهــاجر موســى عليــه الســَلم  ،ولكــن كانــت هجرتــه قبــل البعثــة حينمــا خــرج مــن
مصر بعد أن قتل ذلك القبطي خطأ واستغفر هللا وقال له من قال (إن المأل يأتمرون بك

ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين  ،فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القـوم

الظالمين) وذهب إلى مدين وتزوج فيهـا وعـاق فيهـا عشـر سـنوات مـع ذلـك الشـيخ الكبيـر

بعــد أن تــزوج ابنتــه ولــم يكــن لــه فــي هــذه المــدة الســنوات العشــر عمــل يــذكر  ،كــان شــابا
صالحا زوجا طيبا صه ار كريما عاق مع هذا الرجل عشر سنوات ولكن لم يقم فيها بدور

.

الهجرة والمجتمع الجديد
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محمــد عليــه الصــَلة والســَلم لــم تكــن هجرتــه كهجـرة موســى حينمــا قــال (ففــررت مــنكم لمــا

خفــتكم فــوهبني هللا حكمــا وجعلنــي مــن المرســلين)  ،لــم تكــن هج ـرة محمــد عليــه الصــَلة
والسَلم لمجرد الفرار من الفتنة أو الهـرب مـن اإليـذاء والتضـييق ّ ،ل  ،لقـد كانـت الهجـرة

ســعيا حثيثــا إلقامــة مجتمــع جديــد  ،مجتمــع إســَلمي بمعنــى الكلمــة  ،كانــت ســعيا إلقامــة

مجتمع وبناء أمة وإنشاء دولة جديدة تقوم على الربانيـة واإلنسـانية واْلخَلقيـة والعالميـة ،

كان هذا هو هدف محمد عليه الصَلة والسَلم من هذه الهجـرة  ،وفعـَل اسـتطاع أن يقـيم

هذه الدولة وأن يؤسس هذا المجتمع وينشيء هذه اْلمة الجديـدة خيـر أمـة أخرجـت للنـاس
 ،ولكن إذا كان استطاع في المدينة أن يقيم هذا المجتمع وتلك الدولـة فـإن الفضـل يرجـع

فــي ذلــك إلــى مرحلــة التأســيس فــي مكــة  ،إلــى العهــد المكــي  ،لــيس اْلمــر كمــا قــال أحــد
الكتاب الكويتيين القصير النظر أن محمدا فشل في العهد المكي  ،ولم يسـتطع أن يحقـق

ما هدف إليه  ،كبرت كلمـة تخـرج مـن فيـه  ،مـا قـال إّل كـذبا  ،لـم يفشـل رسـول هللا عليـه
الصَلة والسَلم  ،بل كان هذا العهد المكي وهذه السنوات الثَلثـة عشـر اسـتطاع فيهـا أن

يقــيم اْلســاس  ،لــم يرفــع البنــاء وإنمــا وضــع البنــاء  ،اْلســاس ممكــن أن يكــون مت ـرين أو

ثَلثة ولكن ممكن أن تقيم عليه عمارة من خمسين طابقا  ،وكما قال الشاعر
خفي اْلساس عن العيون تواضعا

من بعد ما رفع البناء مشيدا

كانــت مرحلــة مكــة مرحلــة التأســيس  ،مرحلــة دار اْلرقــم بــن أبــي اْلرقــم التــي يلقــن فيهــا
الرســول عليــه الصــَلة والســَلم مبادئــه وقيمــه وتعاليمــه لخَلصــة أصــحابه لتكــوين الجيــل
اْلول لإلســَلم الــذي ســيحمل الرســالة مــن بعــد ويبلــغ الــدعوة إلــى العــالم  ،هــذا هــو الجيــل

المؤســس الــذي نشــأ فــي دار اْلرقــم  ،فــي العهــد المكــي نــزل مــن القـرآن نحــو ثمــانين ســورة
يلقنهــا النبــي عليــه الصــَلة والســَلم ْلصــحابه ويأخــذونها عنــه ويعيشــون فيهــا وبهــا ولهــا ،

عاشـوا قـرآنيين محمــديين  ،هــذا العهــد هــو الــذي قــال هللا فيــه لرســوله (يــا أيهــا المزمــل ،قــم
الليل إّل قليَل  ،نصفه أو انقص منه قليَل  ،أو زد عليـه ورتـل القـرآن تـرتيَل  ،إنـا سـنلقي
عليك قوّل ثقيَل) يهيئه هللا ويعده لهذا العبء الثقيل الذي ينتظره فعليه أن يهيئ نفسـه فـي

مدرســة الليــل ومدرســة الق ـرآن (إنــا ســنلقي عليــك قـوّل ثقــيَل) فتهيــأ لهــذا القــول الثقيــل وهــذا
1063
This file was downloaded from QuranicThought.com

العــبء الكبيــر بــالقرآن وبقيــام الليــل  ،كــان العهــد المكــي هــو عهــد بنــاء هــذا الجيــل وتبليــغ
الــدعوة  ،مــا وجــد الرســول عليــه الصــَلة والســَلم إلــى ذلــك ســبيَل  ،بلغهــا إلــى أهلــه وإلــى
عشيرته اْلقربين  ،إلى قريش ومن حول قريش  ،بلغها إلى القادمين إلى موسم الحج كـل

عام  ،يعرض نفسه عليهم  ،بلغها في الطائف ووصل إلى الطائف في رحلة آسية حزينة

معروفــة  ،بلغهــا إلــى كــل مــن اســتطاع أن يبلغهــا إليــه  ،ســمح ْلصــحابه أن يهــاجروا إلــى
الحبشــة م ـرتين ف ـ ار ار بــدينهم وظــل عليــه الصــَلة والســَلم يعــرض هــذه الــدعوة علــى قبائــل

العرب  ،لم ييأس أبدا ولم يقنط من رحمة ربه أبدا ولم يلق السَلح أبدا  ،حتى هيأ هللا له

هــذه الفئ ــة الت ــي ادخره ــا هللا تعــالى لنصـ ـرة دين ــه م ــن أبنــاء يث ــرب م ــن اْلوس والخ ــزرج ،
فحينمــا عــرض علــيهم اإلســَلم انشــرح صــدورهم وانفتحــت قلــوبهم ودخلـوا فــي هــذا الــدين ،
كانوا قليَل ثم كثـروا وبـايعهم النبـي عليـه الصـَلة والسـَلم فـي مكـة وفـي موسـم الحـج وفـي

العقبة  ،بايعهم مرتين  ،بيعة العقبة اْلولى وبيعة العقبة الثانية  ،بيعة العقبة الثانية هـي

التــي عاهــدهم فيهــا وعاهــدوه علــى أن يهــاجر إلــيهم وأن يمنعــوه ممــا يمنعــون منــه أنفســهم

وأهليهم وذ ارريهم  ،هكذا بايعهم النبي  ، كان هذا كله في العهد المكي  ،تأسـس العهـد
المدني في مكة  ،ولوّل هذا العهد المكي ما كانت الهجرة إلى المدينـة  ،ولـذلك القـول بـأن

محمدا  فشل في العهد المكي قول إنسـان جسـور وجـريء علـى هللا ورسـوله وجهـول لـم
يدرس السيرة النبوية كما ينبغي .

اإلحتفال بالمناسبات اإلسَلمية

هــذه الهج ـرة أيهــا اْلخــوة  ،مــن حقنــا نحــن المســلمون أن نعتــز بهــا ونفخــر  ،ســألني أحــد

اْلخوة على موقع ( )islamonline.netعلـى اإلنترنـت ( ،لمـاذا ّل يهـتم المسـلمون وّل
يحتفــون بمقــدم العــام الهجــري كمــا يهــتم النصــارى ويحتفــون بمقــدم العــام المــيَلدي؟) وهــو
سـؤال محــرج حقيقــة  ،هنــاك مــن المســلمين مــن يعتبــرون أي احتفــاء أو أي اهتمــام أو أي
حديث بالذكريات اإلسَلمية  ،بـالهجرة النبويـة  ،باإلسـراء والمعـراج  ،بمولـد الرسـول ، 

بغزوة بدر الكبرى  ،بفتح مكة  ،بأي حدث من أحـداث سـيرة محمـد  ، أي حـديث عـن
هذه الموضوعات يعتبرونه بدعة في الدين  ،وكل بدعة ضـَللة وكـل ضـَللة فـي النـار ،
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وهــذا لــيس بصــحيح علــى إطَلقــه  ،إنمــا الــذي ننك ـره فــي هــذه اْلشــياء اّلحتفــاّلت التــي
تخالطهــا المنكـرات ،وتخالطهــا مخالفــات شــرعية وأشــياء مــا أنــزل هللا بهــا مــن ســلطان كمــا

يحدث في بعض البَلد في المولد النبـوي وفـي الموالـد التـي يقيمونهـا لألوليـاء والصـالحين

 ،ولكن إذا انتهزنا هذه الفرصة للتذكير بسيرة رسول هللا  وبشخصية هذا النبـي العظـيم

وبرسالته العامة الخالدة التي جعلها هللا رحمـة للعـالمين فـأي بدعـة فـي هـذا وأي ضـَللة ،
إننا حينما نتحدث عن هذه اْلحداث نذكر الناس بنعمة عظيمة  ،والتذكير بـالنعم مشـروع

ومحمود ومطلوب  ،وهللا تعالى أمرنا بذلك في كتابه (قل يا أيها الذين آمنوا اذكـروا نعمـة

هللا علــيكم إذ جــاءتكم جنــود فأرســلنا علــيهم ريحــا وجنــودا لــم تروهــا وكــان هللا بمــا تعملــون

بص ــي ار  ،إذ ج ــاءوكم م ــن ف ــوقكم وم ــن أس ــفل م ــنكم وإذ ازغ ــت اْلبص ــار وبلغ ــت القل ــوب

الحنــاجر وتظنــون بــاهلل الظنونــا)  ،يــذكر بغــزوة الخنــدق أو غــزوة اْلح ـزاب حينمــا غــزت

قـ ـريش وغطف ــان وأحابيش ــهما النب ــي علي ــه الص ــَلة والس ــَلم والمس ــلمين ف ــي عق ــر داره ــم
وأح ــاطوا بالمدين ــة إحاط ــة السـ ـوار بالمعص ــم وأرادوا إب ــادة خضـ ـراء المس ــلمين واستئص ــال
ش ــأفتهم وأنق ــذهم هللا م ــن ه ــذه الورط ــة وأرس ــل عل ــيهم ريح ــا وجن ــودا ل ــم يره ــا الن ــاس م ــن

المَلئكــة  ،يــذكرهم هللا بهــذا  ،اذكــروا ّل تنسـوا هــذه اْلشــياء  ،معناهــا أنـه يجــب علينــا أن
نــذكر هــذه الــنعم وّل ننســاها  ،وفــي آيــة أخــرى (قــل يــا أيهــا الــذين آمن ـوا اذكــروا نعمــة هللا

عليكم إذ هـم قـوم أن يبسـطوا إلـيكم أيـديهم فكـف أيـدهم عـنكم واتقـوا هللا وعلـى هللا فليتوكـل

المؤمنــون) يــذكرهم بمــا كــان يهــود بنــي قينقــاع قــد عزم ـوا عليــه أن يغتــالوا رســول هللا 
ومكــروا مكــرهم وكــادوا كيــدهم وكــان مكــر هللا أقــوى مــنهم وأســرع ( ،ويمكــرون ويمكــر هللا

وهللا خير الماكرين)  ،ذكر النعمة مطلوب إذن  ،نتذكر نعم هللا في هذا ونذكر المسلمين

بهــذه اْلحــداث ومــا فيهــا مــن عبــر ومــا يســتخلص منهــا مــن دروس  ،أيعــاب هــذا ؟ أيكــون

هذا بدعة وضَللة ؟.
الرسالة المحمدية

ثم من ناحية أخرى أن هذا الحديث عن هذه اْلحداث الكبيرة في حياة رسول هللا  مثل

حادث الهجرة أو غزوة بدر أو فتح مكة أو غير ذلك إنما تمثـل تجسـيدا لألسـوة المحمديـة
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 ،نحــن مــأمورون أن نأتســي برســول هللا  وأن نتخــذه مــثَل بشـريا أعلــى لنــا  ،فقــد وضــع

هللا فيه الكماّلت التي تفرقت في الرسل واجتمعـت فـي شخصـه  ،هللا تعـالى ذكـر لـه عـدد

مــن الرســل ثــم قــال (أولئــك الــذين هــدى هللا فبهــداهم اقتــده) فاقتــدى بهــدي اْلنبيــاء وبهــدى

اْلنبياء جميعا  ،ولـذلك قـال "إنمـا بعثـت ْلتمـم مكـارم اْلخـَلق" تمـم هللا فيـه المكـارم التـي

توزعــت عنــد اآلخ ـرين  ،فمــن حقنــا أن نتمثــل هــذه اْلســوة ( ،لقــد كــان لكــم فــي رســول هللا
أسوة حسنة لمن كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكـر هللا كثيـرا)  ،هـو أسـوة فـي كـل شـيء ،
أسوة في معاملته للحق تبارك وتعالى  ،وفي معاملـة الحـق لـه  ،أسـوة فـي معاملتـه للخلـق

سواء كـانوا أنصـا ار أم خصـوما  ،مـوالين أم معـادين  ،وكـذلك فـي معاملـة الخلـق لـه  ،هـو
أسوة في ذلك كله وسيرته حافلة وجامعة يستطيع كل إنسان أن يتخذ منهـا موضـعا للقـدوة

 ،فليســت كســيرة بعــض النبيــين يمكــن أن تقتــدي بــه فــي موضــع وّل تقتــدي فيــه بــآخر ،
تستطيع أن تقتدي بالمسيح عليه السَلم في زهده وبعده عـن الـدنيا وإع ارضـه عـن زخـارف

الحياة  ،ولكنك ّل تستطيع أن تقتدي به زوجا فلم يتـزوج  ،وّل أبـا وّل جـدا وّل تسـتطيع أن

تقتــدي بــه فــي الحــرب والســلم ْلنــه لــم يســالم ولــم يحــارب  ،وّل تســتطيع أن تقتــدي بــه فــي
حالة الغنى ْلنه لم يملك ماّل  ،وّل تستطيع أن تقتدي به في حالة الحكم ْلنه لـم يحكـم .

أما محمد  فتستطيع أن تقتدي به في كـل هـذه اْلمـور  ،العـزب يسـتطيع أن يقتـدي بـه
في حالة العزوبة ْلنه لم يتزوج إّل في الخامسة والعشرين  ،كيف قضى هـذه السـنين مـن

البلــوغ حـوالي عشــر ســنوات يقتضــي بــه  ،المتــزوج بزوجــة واحــدة يســتطيع أن يقتضــي بــه

ْلن ــه ع ــاق م ــع زوج ــة واح ــدة تكبـ ـره بخمس ــة عش ــر عام ــا معظ ــم عمـ ـره  ،م ــن الخامس ــة

والعش ـرين حتــى الخمســين  ،وصــاحب الــزوجتين واْلكثــر يســتطيع أن يقتــدي بــه ْلنــه فــي

أواخ ـ ــر حيات ـ ــه اقتض ـ ــت ظ ـ ــروف ال ـ ــدعوة أن يت ـ ــزوج وت ـ ــزوج الكبيـ ـ ـرة والص ـ ــغيرة والعربي ـ ــة
واإلسـ ـرائيلية والبك ــر والثي ــب وص ــاحبة اْلوّلد وغي ــر ص ــاحبة اْلوّلد  ..أنـ ـواع  ،ليج ــد ك ــل
إنســان فــي حياتــه مجــاّل للقــدوة  ،يســتطيع الوالــد أن يقتــدي بــه فــي معاملــة أوّلده البنــين

والبنــات  ،فــي حالــة الحيــاة وفــي حالــة الممــات ْ ،لن معظــم أوّلده ودعهــم فــي حيــاتهم ،
مات أوّلده بنين وبنات فـي حياتـه مـا عـدا أصـغر بناتـه فاطمـة الزهـراء رضـي هللا عنهـا ،
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هــذا نبــي جعلــه هللا أســوة  ،فلمــاذا نحــرم أنفســنا مــن الحــديث عــن هــذه اْلســوة المحمديــة ؟
والح ــديث ع ــن اْلس ــوة ف ــي وقته ــا ه ــو أنس ــب وأوق ــع  ،المرب ــون الحقيقي ــون يقول ــون انته ــز

الفرص ــة لترب ــي التلمي ــذ  ،لترب ــي الت ــابع عن ــدما ت ــأتي الفرص ــة  ،تـ ـربط الفرص ــة والمناس ــبة

بالمقصــود التربــوي والهــدف التربــوي ّ ،ل مــانع إذن أن نتحــدث فــي هــذه المناســبات عــن

شخصية رسول هللا  وعن سيرة رسول هللا  وعن رسالة رسول هللا  الذي قـال عـن

نفس ــه " إنم ــا أن ــا رحم ــة مه ــداه " أخ ــذ ذل ــك م ــن ق ــول هللا تع ــالى (وم ــا أرس ــلناك إّل رحم ــة
للعالمين) لقد كان النبي  هو خيـر النـاس فـي كـل أحوالـه  ،هـو خيـر المهـاجرين وخيـر

الــدعاة وخيــر الق ـواد فــي الحــرب وخيــر اْلئمــة فــي الصــَلة وخيــر القضــاة إذا حكــم وخيــر

المفتــين إذا أفتــى وخيــر اْلزواج إذا تــزوج وخيــر اآلبــاء إذا أنجــب وخيــر اْلجــداد إذا أحفــد
وخيــر النــاس فــي كــل شــيء  ،هللا تعــالى جعلــه المثــل اْلعلــى ليــرى النــاس الكمــال البشــري
مجسدا واإلسَلم الحي ماثَل أمام اْلعين  ،الناس ليسوا فَلسفة يعرفون اْلمور بالتجريـب

والوصــف النظــري  ،النــاس فــي حاجــة إلــى مثــل عملــي  ،إلــى مثــال مجســد يرونــه أمــامهم
واضحا لألعين مسموعا لـآلذان مـؤث ار فـي القلـوب وكـان هـذا هـو محمـدا رسـول هللا وخـاتم

النبيين صلى هللا عليه وسلم.

فيا أيها اْلخوة المسلمون  ،حاولوا أن تدرسوا سـيرة رسـول هللا  ، تدرسـوها مـن ينابيعهـا

الصــافية  ،مــن الق ـرآن الك ـريم  ،ومــن الحــديث ومــن كتــب الســيرة ومــن كتــب التــاريخ العــام
ومــن غيرهــا مــن الكتــب حتــى تعيشـوا مــع هــذا الرســول الكـريم وتتأسـوا بــه وليكــون لكــم نعــم

المعلم ونعم اْلسوة  ،أسأل هللا تبارك وتعالى أن يفقهنا فـي ديننـا وأن ينيـر لنـا طريقنـا وأن
يهيئ لنا من أمرنا رشدا  ،أقول قولي هذا وأستغفر هللا تعالى لـي ولكـم فاسـتغفروه إنـه هـو

الغفور الرحيم  ،وادعوه يستجب لكم .

يهود المدينة

الحمد هلل  ،غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ّل إله إّل هو إليه المصير

 ،وأشهد أن ّل إله إّل هللا وحده ّل شريك له  ،يسبح له ما فـي السـماوات ومـا فـي اْلرض
له الملك وله الحمد وهو على كـل شـيء قـدير  ،وأشـهد أن سـيدنا وإمامنـا وأسـوتنا وحبيبنـا
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محمد عبدهللا ورسـوله البشـير النـذير والسـراج المنيـر صـلوات هللا وسـَلمه عليـه وعلـى آلـه

وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين.

أما بعد ،،،

فعندما هاجر رسول هللا  إلى المدينة  ،كان فيها ثـَلث قبائـل مـن اليهـود  ،حينمـا شـرد
اليهود فـي اْلرض وكـانوا كمـا قـال هللا تبـارك وتعـالى (وقطعنـاهم فـي اْلرض أممـا) جـ ازء

ما أفسدوا سلط هللا عليهم أعداءهم وأدبهم مـن أدبهـم  ،ومـن هـؤّلء الرومـان الـذين شـتتوهم

في أنحاء اْلرض  ،وكان منهم قبائـل ذهبـت إلـى بـَلد العـرب واسـتوطنت ضـواحي يثـرب
 ،هذه القبائل هي قبائل بني قينقاع وبنـي النضـير وبنـي قريظـة  ،وجـدهم النبـي  حـول

المدينــة فعقــد معهــم اتفاقــا  ،اتفاقيــة مشــهورة  ،كتبــت وحــددت العَلقــات ونظمــت الحقــوق
والواجبات بين أهل هذه المدينة التي تعتبر أساسـا للدولـة الجديـدة  ،المدينـة كانـت تأسيسـا

لجماعــة جديــدة  ،لــم يقــل الق ـرآن (يــا أيهــا الــذين آمن ـوا ) إّل فــي العهــد المــدني ْلن هــذا

خطاب للجماعة المؤمنة  ،قبل ذلك (يا أيهـا النـاس) ( ،يـا أهـل الكتـاب)  ،يـا كـذا  ..إنمـا
فــي المدينــة (يــا أيهــا الــذين آمنـوا ) ْلنــه تأسســت جماعــة جديــدة علــى أســاس اإليمــان بــاهلل
وبرســاّلته وبكتابــه وبــاليوم اآلخــر  ،أقــام الرســول هــذه المعاهــدة لضــبط اْلمــور وتحديــدها
ولذلك يعتبر كثير من الدارسين والباحثين في السيرة النبوية يعتبرون هذه المعاهدة بمثابـة

دســتور مكتــوب يــنظم العَلقــة بــين المســلمين بعضــهم وبعــض والقبائــل بعضــها وبعــض
وبينهم وبين اليهود في حالة السلم وفي حالة الحرب  ،ومما يذكر أن النبي عليـه الصـَلة

والســَلم وجــدهم يصــومون يــوم عاشــوراء  ،العاشــر مــن المحــرم  ،فســألهم لمــاذا تصــومون

هذا اليوم فقالوا هـذا يـوم نجـى هللا فيـه موسـى وبنـي إسـرائيل فقـال عليـه الصـَلة والسـَلم "
نحن أولى بموسى منكم" فصامه وأمر بصـيامه  ،صـيام يـوم العاشـر مـن المحـرم  ،ولكنـه

في أواخر حياته كـان يحـب أن يتميـز عـن أهـل الكتـاب ويقـول دائمـا خـالفوهم حتـى تتميـز

الشخصية المسـلمة عـن غيرهـا فـي عباداتهـا ومعامَلتهـا وأخَلقياتهـا وّل تـذوب فـي غيرهـا
من اْلمم  ،فلذلك قـال فـي آخـر حياتـه " لـئن عشـت إلـى قابـل ْلصـومن التاسـع " أي مـع

العاشر  ،يصوم يومين حتى ّل يكون اليوم العاشر الذي يصـومه أهـل الكتـاب ولكنـه قـدر
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له عليه الصَلة والسَلم أن يلحق بالرفيق اْلعلى ويلقى ربه فلم يصم اليوم التاسـع ولكنـه
عزم على هذا فأصبح سنة  ،ومن أجل هذا نوصي المسـلمين بصـيام عاشـوراء وتاسـوعاء

أسوة برسول هللا  ، المهم أن هؤّلء اليهـود سـرعان مـا نقضـوا العهـد  ،سـرعان مـا نكثـوا

العهــود وتعــدوا الحــدود وغلبــت علــيهم طبيعــة الغــدر التــي تعــودوا عليهــا حتــى مــع رســل هللا
وم ــع أنبيائ ــه (فكلم ــا ج ــاءكم رس ــول بم ــا ّل ته ــوى أنفس ــكم اس ــتكبرتم ففري ــق ك ــذبتم وفري ــق
تقتلــون) ( ،وكلمــا عاهــدوا عهــدا نبــذه فريــق مــنهم بــل أكثــرهم ّل يعلمــون) ( ،فبمــا نقضــهم

ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلـوبهم قاسـية) سـرعان مـا نقضـت هـذه القبائـل اليهوديـة واحـدة بعـد

اْلخرى عهدهم مع رسول هللا  ، بدأ بنو قينقاع ثم بنو النضير الذين نزلـت فـيهم أوائـل
س ــورة الحش ــر ث ــم بن ــو قريض ــة ال ــذين ك ــانوا م ــع المغيـ ـرين عل ــى المدين ــة ض ــد محم ــد 
والمسلمين  ،كان المفروض أن يكونوا مع الرسول ضد هؤّلء الذين يهاجمون المدينة مـن

الخــارج كمــا تقضــي اّلتفاقيــة  ،لكــنهم نقضـوا العهــد وقــالوا لقـريش نحــن معكــم علــى محمــد
ولــذلك القـرآن يقــول (إذ جــاءوكم مــن فــوقكم ومــن أســفل مــنكم) مــن الــداخل ومــن الخــارج ،

ولــذلك كــان عقــابهم أليمــا مــن رســول هللا  ، ثــم كانــت غــزوة خيبــر  ،هــذه هــي طبيعــة
اليهــود الــنقض للعهــود ّ ،ل يرقبــون فــي مــؤمن إنــا وّل ذمــة  ،وّل يرعــون لمســلم عهــدا وّل
حرمة وّل يتوقع منهم أن يفوا بعهد وانظروا مـاذا يفعلـون اآلن  ،اتفـاق مدريـد أو محادثـات
مدريد ثم اتفاق أوسلو ثم واي ريفر ثم شرم الشـيخ ثـم  ..ثـم  ..وكلهـا حبـر علـى ورق فـي

نظر هؤّلء ّ ،ل يريدون أن تقوم للفلسطينيين دولة حرة مستقلة يسودون فيها على أرضهم
 ،إنمــا تظــل دويلــة أو ســلطة تحــت رحمــتهم ّل يملكــون أرضــها وّل ســماءها وّل مياههــا وّل

أجواءهـ ــا وّل يملكـ ــون مـ ــا حولهـ ــا ،المم ـ ـرات فـ ــي أيـ ــديهم ،هـ ــذا مـ ــا تريـ ــده الدولـ ــة اليهوديـ ــة
الصهيونية اإلسرائيلية والعجب منـا أننـا نصـدق أن هـؤّلء سـيعطوننا شـيئا ،لـن يعطونـا إّل

الس ارب ( ،يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جـاءه لـم يجـده شـيئا ووجـد هللا عنـده فوفـاه حسـابه

وهللا سريع الحساب).

الخاتمة
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اللهم هيـئ لنـا مـن أمرنـا رشـدا  ،اللهـم ّل تكلنـا إلـى أنفسـنا طرفـة عـين وّل أقـل مـن ذلـك ،

اللهم اجعل هذا العام عام خيـر وبركـة علـى أمـة اإلسـَلم واجعلـه نـذير وبـال وحسـرة علـى

أعداء اإلسَلم  ،اللهم اجعل يوم المسلمين خي ار من أمسهم واجعل غـدهم خيـ ار مـن يـومهم

وأحســن عــاقبتهم فــي اْلمــور كلهــا وأجــرهم مــن خــزي الــدنيا وعــذاب اآلخ ـرة  ،اللهــم اجمــع

كلمة هذه اْلمة على الهدى وقلوبها على التقى ونفوسها على المحبة ونياتها على الجهـاد

فــي ســبيلك وعزائهــا علــى عمــل الخيــر وخيــر العمــل  ،اللهــم أكرمنــا وّل تهنــا وأعطنــا وّل
تحرمنا  ،وزدنا وّل تنقصنا وآثرنا وّل تؤثر علينـا وارض عنـا وأرضـنا  ،اللهـم انصـرنا علـى

أع ــداءك أع ــداء اإلس ــَلم  ،الله ــم انصـ ـرنا عل ــى اليه ــود الغ ــادرين وانصـ ـرنا عل ــى ال ــروس

الظـ ـ ــالمين المتجب ـ ـ ـرين وانص ـ ـ ـرنا علـ ـ ــى الص ـ ـ ـربيين الحاقـ ـ ــدين وانص ـ ـ ـرنا علـ ـ ــى الهنـ ـ ــدوس
المتعصبين وانصرنا على جميع أعداءك أعداء الدين  ،اللهـم رد عنـا كيـدهم وفـل حـدهم ،

اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم  ،اللهم أنزل عليهم بأسك الذي ّل يرد

عن القوم المجرمين  ،اللهم انصـر اخوتنـا فـي الشيشـان وفـي فلسـطين وفـي لبنـان وانصـر

اخوتنــا فــي كشــمير وانصــر اخوتنــا فــي كــل مكــان مــن أرض اإلســَلم  ،اللهــم أيــدهم بــروح

مــن عنــدك وأمــدهم بمــأل مــن جنــدك واحرســهم بعينــك التــي ّل تنــام  ،ربنــا اغفــر لنــا ذنوبنــا
وإسـرافنا فــي أمرنــا وثبــت أقــدامنا وانصـرنا علــى القــوم الكــافرين  ،اللهــم ّل تهلكنــا بمــا فعــل

السفهاء منا وّل تسلط علينا بذنوبنا من ّل يخافك وّل يرحمنا واجعل هذا البلد آمنـا مطمئنـا
 ،سخاء رخاء وسائر بَلد المسلمين.

ــــــــــــ
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الهجرة المباركة شمس ساطعة ومنارة للتاريخ
الحمد هلل المنفرد باْللوهية والصَلة والسَلم على سيدنا محمد خير البرية.

قال هللا تعالى{ :إّل تنصـروه فقـد نصـره هللا إذ أخرجـه الـذين كفـروا ثـاني اثنـين إذ همـا فـي
الغار إذ يقول لصاحبه ّل تحزن إن هللا معنا} (سورة التوبة .)40

إخوة اإلسَلم ،إن الماضي صفحات والتاريخ عبر وعظات وفي صفحات الماضـي وعبـر

التــاريخ المجي ــد السـ ـراج ال ــذي يكش ــف للمستبصــر الر يــة ويهدي ــه س ـواء الســبيل .وهجـ ـرة
الرسول المباركة هي واحدة من تلك العبر والعظات .واْلمة اإلسَلمية تمر اليوم بمرحلة

من أدق مراحل تاريخها وهي لـذلك أحـوج مـا تكـون لَلسـتفادة مـن دروس الهجـرة المباركـة

وعبرها.

لقد كانت الهجرة إيذانا بأن صولة الباطل مهمـا عظمـت وقوتـه مهمـا بلغـت فمصـيرها إلـى
الزوال ونهايتها إلى الفشل والبوار وإيذانا بأن الحـق ّل بـد لـه مـن يـوم يحطـم فيـه اْلغـَلل

وتعلو فيه رايته وترتفع كلمته.

ولئن كانت الهجرة المباركة حركة نوعية في تاريخ المنطقة ونقطة تحول فـي حيـاة الـدعوة
اإلسَلمية إّل أنه سبق تلك الهجرة الجسـدية هجـرة روحيـة عظيمـة تمثلـت بقبـول المهتـدين

للــدعوة المحمديــة ودخــولهم فــي ديــن هللا وثبــوتهم فيــه علــى الــرغم مــن اّلضــطهاد والتنكيــل

وكافــة المحــاوّلت لصـرفهم عــن دعــوة الحــق .بعــد هــذه الهجـرة مــن الضــَلل إلــى اإليمــان
ومن ظَلم الجاهلية إلى نور اإلسَلم وبعد هجرة اْلرواح التي تسـامت عـن التعلـق بالـدنيا
وهجرت كل ما ألفت من عادات بغيضة وتقاليد بالية جاءت هجرة الصـحابة إلـى الحبشـة

ثم إلى المدينة لتشكل قمة العطـاء واّلسـتعداد للتضـحية بكـل شـىء مـن مـال وأهـل وأرض

في سبيل هللا.

وجــاءت هج ـرة الرســول بــأمر مــن ربــه عــز وجــل لــتعلن نهايــة عهــد اّلضــطهاد واّلســتبداد

وبداية فجر مشرق وعهد مجيد .ومن هناك من يثرب انبثق نور الدعوة قويا وضـاء فبـدد

الظلم وجاز ما اعترضه من عقبات .وانطلقت كلمة الحق تحملها القوافل والركبـان وتبشـر
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بها أصـوات الـدعاة إلـى الصـَلة فـي كـل أذان حتـى أتـم هللا علـى المسـلمين النعمـة وجـاب

عــنهم كــل محنــة ودخــل النــاس فــي دي ـن هللا أفواجــا وأذن مــؤذن الحــق فــي أبــاء وع ـزة :هللا
أكبر هللا أكبر جاء الحق وزهق الباطل.

لم تكن هجرة الرسول  هربا من المشركين وّل يأسا من واقع الحال ولم تكن هجرته 

حبا في الشهرة والجاه والسلطان فقـد ذهـب إليـه أشـراف مكـة وسـاداتها وقـالوا لـه :إن كنـت

تريد بما جئت به مـاّل جمعنـا لـك مـن أموالنـا حتـى تكـون أكثرنـا مـاّل وإن كنـت تريـد ملكـا

ملكن ــاك إي ــاه” ولك ــن النب ــي العظ ــيم أس ــمى وأش ــرف م ــن أن يك ــون مقص ــوده ال ــدنيا والج ــاه

والســلطان .ولــم تكــن هجرتــه التماســا للهــدوء وطلبــا لل ارحــة فهــو يعلــم يقينــا أنهــا دعــوة حــق

ورســالة هــدى ّل بــد أن يؤديهــا كمــا أم ـره هللا وهــو لهــذا يقــول لعمــه أبــي طالــب حــين أتــاه
يطلــب منــه الكــف عــن العــرض لقومــه ومــا يعبــدون “وهللا يــا عــم لــو وضــعوا الشــمس فــي
يمينــي والقمــر فــي يســاري علــى أن أتــرك هــذا اْلمــر مــا تركتــه حتــى يظه ـره هللا ســبحانه

وتعالى أو أهلك دونه”.

لقــد كانــت الهج ـرة فــي ســبيل هللا إلقامــة صــروح العــدل والحــق وبنــاء دولــة اإليمــان ونشــر

التوحيد في كافة أرجاء الجزيرة العربية بل في كافة أرجاء المعمورة.

وعنــدما وصــل الرســول العظــيم مــع صــاحبه الصــديق أبــي بكــر إلــى يثــرب المدينــة المنــورة

خرج المؤمنون من أهلها مرحبين بقدوم النبي الكـريم وصـاحبه الـوفي واستبشـروا بقـدومهما

وقــدوم اْلصــحاب كــل خي ــر .وضــرب ه ـؤّلء مــع إخــوانهم المهــاجرين أروع اْلمثلــة ف ــي

التضــحية واْلخــوة والتحابــب والتبــاذل فــي هللا .لقــد جمعهــم اإلســَلم ووحــدتهم العقيــدة وألــف

النبي بين قلوبهم حتى صاروا على قلب رجل واحد ّل يفرق بينهم طمع وّل دنيا وّل يباعـد

بينهم حسد وّل ضغينة .مثلهم كمثـل البنيـان المرصـوص يشـد بعضـه بعضـا ،ومـثلهم فـي
وتـوادهم وتعــاطفهم وتـراحمهم كمثــل الجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تــداعى لــه ســائر

اْلعضاء بالسهر والحمى.

لقــد كــان مــن المهــاجرين مــن تــرك الــدار والمــال واْلهــل والولــد والمتــاع ابتغــاء مرضــاة هللا

فمــاذا قــدم اْلنصــار؟ لقــد اســتقبل اْلنصــار إخ ـوانهم المهــاجرين ومــدوا لهــم يــد المســاعدة
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والعــون حتــى كــان اْلنصــاري يقســم مالــه ومتاعــه بينــه وبــين أخيــه المهــاجر .فمــاذا فعلنــا
نحن مع إخواننا المحتاجين والمهجرين والمعوزين.

إن الدروس المستفادة من الهجرة كثيرة ومن جملتهـا ضـرورة الصـبر علـى الشـدائد والبَليـا
وكافة أنواع الظلم واّلستبداد والصمود في وجه الباطل والثبات فـي ميـدان الجهـاد والكفـاح

والوقــوف إلــى جانــب الحــق فــي شــجاعة وحــزم وصـرامة وعــزم .وإن احتفالنــا بهــذه الــذكرى

في الظروف الحالية التي تمر بها اْلمـة يبعثنـا علـى مضـاعفة التضـحية والفـداء والمثـابرة

على نصرة الحق ومكافحة الباطل.

اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن منك ـرات اْلخــَلق واْلعمــال واْله ـواء ونعــوذ بــك مــن فتنــة النــار

وعذاب النار.

ــــــــــــ
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هجرة الرسول 
لم ــا ض ــاقت مك ــة بأفض ــل أهله ــا وخي ــرهم عن ــد هللا ،رس ــول هللا  واص ــحابه ،جع ــل هللا

للمسلمين فرجا ومخرجا ،فأذن لهم بالهجرة إلى المدينة حيث النصرة ،وقبول الحق .

وقد أرل لهجرة المصطفى  . الزهري فقال  " :مكـث رسـول هللا  بعـد الحـج بقيـة ذي

الحج ــة  ,والمح ــرم وص ــفر ث ــم إن مش ــركي قـ ـريش اجتمع ـوا "  -يعن ــي عل ــى قتل ــه  -وق ــال
الحاكم  " :تواترت اْلخبار أن خروجه كان يوم اّلثنين ودخلوه المدينة كـان يـوم اّلثنـين "

.

وقد أذن هللا تعالى لرسوله  بالهجرة إلى المدينـة  ,وكـان يتـردد علـى بيـت أبـي بكـر كـل

يــوم صــباحا ومســاء ّ ,ل يكــاد يــدع ذلــك  ,فلمــا أذن لــه بــالهجرة جــاءهم ظه ـ ار علــى غيــر

عادتــه وهــو متقنــع  ,فــأخبر أبــا بكــر بــذلك  .واختيــاره وقــت الظهــر ْلن النــاس تــأوي إلــى
بيوتها للقيلولة ف ار ار من الحر  ,وتقنعه يفيد شعوره بالخطر من حوله  ,فقد اعتزمـت قـريش

قتلــه  ,وّلبــد أنهــا ســتعمد إلــى رصــد تحركــه  .قــال تعــالى { :وإذ يمكــر بــك الــذين كفــروا

ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر هللا وهللا خير الماكرين } (اْلنفال .)30

مؤامرة لقتل الرسول 

وقد بينت رواية ضعيفة  -بسبب اإلرسـال  -قصـة اجتمـاع المشـركين علـى بـاب الرسـول

 وذره التراب على ر وسهم .

كمــا بــين ابــن عبــاس حصــار المشــركين لبيتــه ابتغــاء قتلــه  ,ومبيــت علــي رضــي هللا علــى

ف ارشــه ولحاقــه  بالغــار  ,ولمــا علــم المشــركون ذلــك فــي الصــباح اقتصـوا أثـره إلـى الغــار
ف أروا على بابه نسيج العنكبوت فتركوه  .ولكـن هـذه الروايـة ّل تصـلح لَلحتجـاج بهـا وهـي

أجــود مــا روي فــي قصــة نســيج العنكبــوت علــى فــم الغــار  ،وقــد ورد حــديث ضــعيف جــدا

يفيد أن الرسول  لما بات في غار ثـور أمـر هللا شـجرة  ,فنبتـت فـي وجـه الغـار  ,وأمـر

حمــامتين وحشــيتين  ,فوقعتــا بفــم الغــار  .وأن ذلــك ســبب صــدود المشــركين عــن الغــار .
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ومثل هذه اْلساطير تسربت إلى مصادر كثيرة في الحديث والسيرة  .وعلى أيـة حـال فـإن

ائتمار المشركين لقتله ثابت بنص اآلية فَل يبعد أن يحاصروا بيته .

في غار ثور

قالــت عائشــة رضــي هللا عنهــا  ( :فبينمــا نحــن يومــا جلــوس فــي بيــت أبــي بكــر فــي نحــر
الظهيرة  ,قـال قائـل ْلبـي بكـر  :هـذا رسـول هللا  متقنـا فـي سـاعة لـم يكـن يأتينـا فيهـا .

فقال أبو بكـر  :فـداء لـه أبـي وأمـي  ,وهللا مـا جـاء بـه فـي هـذه السـاعة إّل أمـر  .قالـت :

فجاء رسول هللا عليه وسلم فاستأذن فأذن له  ,فدخل  .فقـال النبـي ْ لبـي بكـر  :أخـرج
من عندك  .فقال أبو بكر  :إنمـا هـم أهلـك بـأبي أنـت يـا رسـول هللا  .قـال  :فـإني قـد أذن
لي في الخروج  .فقال أبو بكر  :الصـحابة بـأبي أنـت يارسـول هللا  .قـال رسـول هللا : 

نعم  .قال أبو بكر  :فخذ  -بأبي أنت يا رسول هللا  -إحدى راحلتي هـاتين  .قـال رسـول

هللا  : بالثمن  .قالت عائشة  :فجهزناهما أحث الجهـاز  ,وضـعنا لهـم سـفرة فـي جـراب

فقطعــت أســماء بنــت أبــي بكــر قطعــة مــن نطاقهــا  ,فربطــت بــه علــى فــم الجـراب  .وبــذلك
سميت ذات النطاق  .قالت  :ثم لحق رسول هللا  وأبو بكر بغار في جبل ثور  ,فكمنـا

فيــه ثــَلث ليــال  ,يبيــت عنــدهما عبــد هللا بــن أبــي بكــر  -وهــو غــَلم شــاب ثقــف لقــن -

فيدلج مـن عنـدهما بسـحر  ,فيصـبح مـن قـريش بمكـة كبائـت  ,فـَل يسـمع أمـ ار يكتـادان بـه

إّل وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يخـتلط الظـَلم  ,ويرعـى عليهمـا عـامر بـن فهيـرة -

مــولى أبــي بكــر  -منحــة مــن غــنم  ,فيريحهــا عليهمــا حتــى تــذهب ســاعة مــن العشــاء ,

فيبيتان في رسل  -وهو لبن منحتهما ورضيفهما  -حتى ينعق بها عامر بن فهيـرة بغلـس
 ,يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثَلث  .واستأجر رسول هللا  وأبـو بكـر رجـَل

من بني الـديل وهـو مـن بنـي عـدي بـن عـدي هاديـا خريتـا قـد غمـس حلفـا فـي العـاص بـن

وائــل الســهمي  -وهــو علــى ديــن الكفــار  -فــدفعا اليــه راحلتيهمــا  ,وواعــداه غــار ثــور بعــد

ثَلث ليال براحلتيهما صبح ثَلث) .

وتشير رواية صحيحة أخرى إلى أن رسول هللا  وأبا بكر ركبـا  ،قـال  ( :فانطلقـا حتـى

أتيا الغار وهو بثور ) .
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موقف علي بن أبي طالب رضي هللا عنه

وثمة رواية حسنة تفيد أن الرسول  انطلق إلى الغار من بيته حيـث حاصـره المشـركون

يريدون قتله  ,فلبس علـي رضـي هللا عنـه ثوبـه ونـام مكانـه واختـرق رسـول هللا  حصـار
المشركين دون أن يروه  ,بعد أن أوصى عليا بأن يخبر أبا بكر أن يلحـق بـه  ,فجـاء أبـو

بكر وعلي نائم  ,وأبو بكر يحسب أنه نبي هللا  , قال  :فقال  :يا نبي هللا ..

فقال له علي  :إن نبي هللا  قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه .
قال  :فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار .

قــال  :وجعــل علــي يرمــي بالحجــارة  ,كمــا كــان يرمــي نبــي هللا  وهــو يتضــور  ,قــد لــف
رأسه في الثوب ّل يخرجه  ,حتى أصبح .

ثم كشف عن رأسه  ,فقالوا  :إنك للئيم !  .كان صاحبك نرميه فَل يتضور وأنت تتضـور

وقد استنكرنا ذلك .

لقد كان غار ثور قد تحدد منطلقا للهجـرة  ,وضـرب الموعـد مـع الـدليل فـي ذلـك المكـان ,

وكان خروج المصطفى والصديق الى الغار ليَل .

وّل تقوى هذه الروايـة علـى معارضـة مـا فـي الصـحيح  ,ولكـن يمكـن التوفيـق بينهمـا ْ ,لن
روايــة الصــحيح ليســت ص ـريحة فــي ركوبهمــا مــن بيــت الصــديق رضــي هللا عنــه  .فــإذا

افترضنا أن اصطحابهما معا جرى من بئر ميمون أمكن التوفيق بين الروايتين .
أبو بكر الصديق يضع ثروته في خدمة الدعوة

لقد حمل أبو بكر رضي هللا عنه ثروته ليضعها تحت تصرف رسول هللا  , وقد ذكرت
أســماء ابنتــه أنهــا خمســة آّلف أو ســتة آّلف درهــم  .لقــد مكــث اّلثنــان فــي الغــار ثــَلث

ليال وقد تمكن المشركون من اقتفاء أثرهم إلى الغـار حيـث رأى الصـديق أقـدامهم فقـال ":

يــا نبــي هللا  ,لــو أن بعضــهم طأطــأ بص ـره رآنــا "  .قــال  ( :اســكت ي ـا أبــا بكــر اثنــان هللا

ثالثهما ) .

وإلى هذا اليقين التام والتوكل الكامـل تشـير اآليـة { ثـاني اثنـين إذ همـا فـي الغـار إذ يقـول

لصاحبه ّل تحزن إن هللا معنا } ( التوبة )40
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اإلعَلن عن مكافأة

لقد أخفقت قريش في العثور عليهما  ,فأعلنت عن مكافأة لمن يقتلهما أو يأسرهما وأرخت
رواية واهية خروج النبي  مـن الغـار فـي ليلـة اّلثنـين ْلربـع ليـال خلـون مـن شـهر ربيـع

اْلول  ,وأدركتهمــا القيلولــة ظهــر يــوم الثَلثــاء بقديــد  .وهــذا التحديــد يثيــر الشــك بصــحة
الروايــة فضــَل عــن ضــعف اإلســناد .لقــد مضــى اّلثنــان فــي الطريــق الــى المدينــة وهمــا

يحسان برصد المشركين لهما  .قال أبو بكر  " :أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليَل
ــــــــــــ
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نفحات من هجرة الرسول
التاريخ الهجري:

رفــع صــك إلــى أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه محلــه فــي شــعبان فقــال

عمر :أي شعبان؟ الذي هو آت أو الذي نحن فيه؟

ثم قال ْلصحاب رسول  ضعوا للناس شيئا يعرفونه وقـد أجمعـت كلمـة الصـحابة علـى

استبعاد تاريخ الـروم والفـرس ليكـون للمسـلمين تـاريخهم المسـتقل الـذي ابتـدأ حقيقـة برسـول

هللا صلى هللا عليه وسلم ،ولما كانت الهجرة النبوية هي الحد الفاصل بين المرحلة المكيـة

والمدنية للدعوة اإلسَلمية فقد اتفقت اآلراء على أن يكتبوا التاريخ من مقدم رسـول هللا 

إلــى المدينــة وعلــى أن يكــون البــدء مــن شــهر هللا المحــرم فهــو مصــرف النــاس مــن حجهــم

وهو شهر حرام.

آفاق جديدة:

فتحت هجرة النبي  إلى المدينة آفاقا جديدة للدعوة اإلسَلمية العالمية التـي تعتمـد مبـدأ
الكلمة الواعية المستندة إلى توحيد هللا عز وجل ولقد دخلت المدينة (يثرب سابقا) ،مرحلـة

جديدة بعد بيعة العقبة الثانية حيث بدأ فيها التاريخ ،وبدأ فيها التحول والتطور نحـو حيـاة

أفضــل ،إذ تحولــت ن ازعــات اْلوس والخــزرج إلــى ألفــة ومحبــة ،وتبــدلت ف ـرقتهم إلــى ع ـزة
وتوحد ،وانهارت وثنيتهم أمام نور توحيد هللا وبدأ دور يهود يثرب يأفل ويغيب حيث كـانوا

يس ــيطرون عل ــى اقتص ــاد يث ــرب ويس ــعون جاه ــدين إل ــى تش ــتيت القبائ ــل العربي ــة وتمزي ــق

وحدتها وإشـعال نـار الفـتن والخصـومات بـين أهلهـا ،ولمـا دخلـت طَلئـع الـدعوة اإلسـَلمية

تكشفت مؤامرات يهود وبدأ دورهـم باّلنهيـار وقـام سـفير رسـول هللا  مصـعب بـن عميـر

بنشــاط دعــوي كبيــر حيــث دخــل علــى يديــه فــي اإلســَلم عــدد كبيــر مــن زعمــاء بنــي عبــد

اْلش ــهل والقبائ ــل العربي ــة اْلخ ــرى بحي ــث ل ــم يب ــق بي ــت ف ــي المدين ــة إّل ودخ ــل إلي ــه ن ــور

اإلسَلم .وهـذه آفـاق الـدعوة مفتوحـة علـى أشـدها فـي عصـر العلـم والعقـل وحريـة التفكيـر،

وّل يحتــاج الداعيــة إلــى كبيــر عنــاء فــي تبليــغ الرســالة التــي تنقــذ العــالم مــن ف ارغــه الروحــي
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وضــياعه اْلخَلقــي فلــتكن أخــي أحــد الــدعاة الــذين يــدعون إلــى هللا بالحكمــة والموعظــة

الحسنة.

الدعوة بالتربية والقدوة:

هــاجر إلــى المدينــة المنــورة ( )79مســلما مــن المســلمين اْلوائــل الــذين دخل ـوا مدرســة دار

اْلرق ــم ب ــن أب ــي اْلرق ــم بمك ــة المكرم ــة حي ــث ك ــان أس ــتاذهم محم ــدا  يعلمه ــم الكت ــاب
والحكمــة ويــزكيهم ،وكــان كتــابهم الق ـرآن الك ـريم يتعلمــون أحكامــه وعلومــه وأخَلقــه وآدابــه

حتى تخرجوا في هذه المدرسة وقد تطهرت عقيدتهم من الشرك والوثنية ،وتنظفت نفوسهم

من اْلمراض اْلخَلقية ،وخلت قلـوبهم ممـا سـوى هللا ،وأخـذوا مـن رسـول هللا  الـدروس
التربويــة عــن طريــق القــدوة الطيبــة ،واْلســوة العمليــة الحســنة ،وبموجــب عقــد التــآخي بــين

المهــاجرين واْلنصــار فقــد دخــل المهــاحرون ( )79بيتــا مــن بيــوت اْلنصــار فنقل ـوا إلــيهم

العقيدة الحقة واْلخَلق الفاضلة والسلوك المسـتقيم عـن طريـق القـدوة الحسـنة ،وهـذا بـدوره

حول المجتمع المدني إلى مجتمع فاضل يعرف فيه كل فرد حقوقـه وواجباتـه تحـت ظـَلل
رســول هللا  وكــم نحــن بحاجــة إلــى اتبــاع أســلوب الــدعوة العمليــة بالقــدوة واْلســوة الحســنة

ليعشق اآلخرون اإلسَلم من خَلل التزامنا العملي به ولقد ضرب التجـار المسـلمون أروع
المثــل فــي الــبَلد التــي ســافروا إليهــا ف ـرأى أهلهــا معــامَلت صــادقة ،وأخَلقــا فاضــلة ممــا

دع ــاهم إل ــى ال ــدخول ف ــي دي ــن التج ــار المس ــلمين هك ــذا فتح ــت أندونيس ــيا وماليزي ــا وج ــزر
اْلرخبيل في جنوب شرق آسيا .إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السـمع وهـو

شهيد.

المعية اإللهية:

وصــل المشــركون إلــى غــار ثــور حيــث انقطعــت آثــار أقــدام النبــي  وصــاحبه الصــديق
وخشــي أبــو بكــر رضــي هللا عنــه علــى رســول هللا  وقــال :لــو نظــر أحــدهم إلــى موضــع

قدمــه لرآنــا فأجابــه النبــي  مــا ظنــك بــاثنين هللا ثالثهمــا ّل تحــزن إن هللا معنــا ولقــد ســطر

القرآن هذه الحادثة فقال فقد نصره هللا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما فـي الغـار

إذ يقــول لصــاحبه ّل تحــزن إن هللا معنــا فــأنزل هللا ســكينته عليــه وأيــده بجنــود لــم تروهــا وّل
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بأس من إلقاء الضوء علـى التسـا ل التـالي :هـل المعيـة اإللهيـة كانـت خاصـة برسـول هللا

صلى هللا عليه وسلموصاحبه الصديق في الغار؟ ولدى الرجوع إلى الحقـائق القرآنيـة نجـد

ما يلي:

 -1طلب هللا من موسى وهـارون القيـام بواجـب الـدعوة والـبَلغ إلـى فرعـون بقولـه :اذهـب
إلى فرعون إنه طغى فاعتذر إلى هللا بالخوف من استكبار فرعون وطغيانـه قـاّل ربنـا إننـا

نخــاف أن يفــرط علينــا أو أن يطغــى فطمأنهمــا هللا بالمعيــة اإللهيــة الناص ـرة قــال ّل تخافــا

إنني معكما أسمع وأرى

 -2وظلت هذه المعية اإللهية مع نبيه موسى عليه السَلم ولما فر من فرعون وجنده مع
المؤمنين خشي من معه بأن يظفر بهم فرعون فلما تراءى الجمعـان قـال أصـحاب موسـى

إنا لمدركون فطمأنهم موسى بالمعية اإللهية قال كَل إن معي ربي سيهدين.

 -3وقــد طلــب هللا مــن بنــي إسـرائيل القيــام بعــدة أمــور ّلســتحقاق المعيــة اإللهيــة وقــال هللا
إنــي معكــم لــئن أقمــتم الصــَلة وآتيــتم الزكــاة وآمنــتم برســلي وعزرتمــوهم وأقرضــتم هللا قرضــا

حسنا  -4وبإمكان كل مسلم أن يستحق شرف المعية اإللهية إذا قام بمتطلباتها ،وهي:

أ -التق ــوى إن هللا م ــع ال ــذين اتقـ ـوا وال ــذين ه ــم محس ــنون والتق ــوى ه ــي امتث ــال أوام ــر هللا
واجتناب نواهيه.

ب -الصبر إن هللا مع الصابرين.

جـ  -اإلحسان وإن هللا لمع المحسنين ويشمل اإلحسان تقديم الخير إلى الخلق ،ومجاهـدة

النفس في العبادة حتى يصل اإلنسان إلـى مقـام »أن تعبـد هللا كأنـك تـراه فـإن لـم تكـن تـراه

فإنه يراك.

ــــــــــــ
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الهجرة ..تاريخ في التاريخ
قمر كيَلني

الهجـرة النبويــة الشـريفة مــن مكــة إلــى المدينــة بظروفهــا وســياقها ليســت حــدثا تاريخيــا ..بــل

هي تاريخ في التاريخ .فقد كان العرب قبل الهجرة يؤرخون كما يشا ون نسبة إلـى قبـائلهم

وحروبهم وغزواتهم..

وربمــا حـوادث وظـواهر تمــر بهــم أو يشــهدونها فيقولــون ,هــذا يــوم كــذا ..أو هــذا عــام كــذا.

حت ــى كان ــت هجـ ـرة الرس ــول فتمرك ــزت حي ــاة المس ــلمين حوله ــا ,وم ــن ث ــم الع ــرب وس ــائر

المســلمين .وأصــبحت الهج ـرة بوصــلة أو بوصــلتين ..اْلولــى دينيــة تــدور حولهــا العقيــدة,
فال ــذين انض ــموا إل ــى الرس ــول م ــن اْلنص ــار ,وال ــذين م ــا لبثـ ـوا أن التحقـ ـوا برس ــولهم م ــن
المهـ ــاجرين شـ ــكلوا جميعـ ــا أول مسـ ــجد ..وأول آذان ..وأول صـ ــَلة ..وأول ثـ ــورة إيمانيـ ــة

أخذت تتسع وتترسخ حتى أصبحت هدفا ومنطلقا في الوقت نفسه..

أمــا البوصــلة اْلخــرى فهــي التــي أصــبحت تجمــع القبائـل العربيــة فــي ســائر أنحــاء الجزيـرة

ليلتفـوا حــول نـواة لدولــة لــم يعرفوهــا قــط .دولــة تقــوم علــى شـريعة ســماوية وتطبيقــات عمليــة

في العدل والمساواة ,واْلخوة ,والحق ,والهداية ,ونبذ تاريخ ودخول في تاريخ.

وتشــاء القــدرة اإللهيــة أن يؤســس للدولــة المدنيــة التــي توســعت خــارج الجزي ـرة العربيــةّ ,ل
تحمــل رســالة ســماوية فقــط بــل ش ـريعة ونهجــا ,ومنظومــة للحيــاة الح ـرة الكريمــة .ويصــبح

للعرب دولتهم التي تشملهم جميعا كعرب وإن كان بينهم مسيحيون ويهود.

وما إن انتشرت الدعوة اإلسَلمية منذ الهجرة إلى ممالـك وإمبراطوريـات فـي الشـام وفـارس

وبَلد الروم حتى تهاوت تلك النظم أمام الدعوة اإللهية والدولة الفتية ,ثـم أصـبح اّلنتشـار
أمـ ار متـوات ار ومتزامنــا مــع الفتوحــات كمــا اقتضــت خاتمــة الرســاّلت .وأصــبح للهجـرة تــاريخ

ليس فقط لموضوع الهجرة بل للنصرة والنفرة من أجل إقامة مجتمعات جديـدة ذات منـاهج

جديدة يتشعب فيهـا اإليمـان واحتـرام حقـوق اإلنسـان .ومـا كـان فـي هـذه المجتمعـات مـاهو
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إجبــار بــل اختيــار مــادام اإلســَلم يقــولّ :ل إك ـراه فــي الــدين ,وتصــبح الهج ـرة أيضــا رم ـ از

أسمى من كل الرموز وشعلة تفصل بين الظلمة والنور.

وإذا مــا تتبعنــا التــأريخ بالســنة الهجريــة وجــدناه يشــمل ّل الحيــاة السياســية فقــط بــل الثقافيـة,

والمدنية.,الوّلدة والموت مما هو مبثوث في كل تراثنا العربـي حتـى حصـلت المواءمـة فـي

العصــر الحــديث بــين التــاريخين المــيَلدي نســبة إلــى مــيَلد الســيد المســيح والهجــري نســبة

إلى هجـرة الرسـول الكـريم والفـارق معـروف ومحسـوب بينهمـا بحيـث ّل يخطئـه الـدارس أو

المــؤرل أو حتــى القــارىء العــادي .هــذا وقــد اصــطلح مــؤخ ار فــي الكتــب الحديثــة أن يوضــع
التاريخ ــان مع ــا ب ــين قوس ــين أح ــدهما أو اآلخ ــر حس ــب المنب ــع حت ــى إن المستشـ ـرقين أو
المســتعربين أنفســهم لــم يقــدروا علــى تجاهــل التــاريخ الهجــري الــذي حملــه الت ـراث العربــي

بأكمله.

وما تعلقنا بالتأكيد بهذا التاريخ واّلحتفـاء بـه إّل ومضـة صـغيرة مـن قـرون طويلـة وصـلت

إلــى ح ـوالي ألــف عــام ونصــف فهــل يمكننــا التخلــي عنــه أو حتــى إغضــاء الطــرف س ـواء

اجتاحتنا العولمة أم وقفنا على أعتابها من دون خوف.
ــــــــــــ
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وجاء عام جديد...آمال برغم اآلالم
محمد بن شاكر الشريف

الحمــد هلل مصــرف اْليــام والــدهور ومقلــب الليــل والنهــار ،والصــَلة والســَلم علــى البشــير
النذير محمد بن عبد هللا الذي أرسله ربه رحمة للعالمين أما بعد

فــإن الجديــد مــن كــل شــيء محبــب إلــى القلــوب ومــبهج للنفــوس ،تشــتاق إليــه وتــأنس بــه،

وذلــك بعكــس القــديم الــذي غالبــا مــا تعافــه النفــوس ،وتبتعــد عنــه ،وقــد أقبــل علينــا عامنــا

الجديــد بزهوتــه وجمالــه والــذي يــذكرنا بمناســبة مــن أهــم وأعظــم المناســبات التــي مــرت بهــا

اْلمــة اإلســَلمية ،فهــل يحمــل إلينــا عامنــا الجديــد أنبــاء مســتقبلية ســارة غيــر مجــرد عطــر
الــذكريات الجميلــة ،هــل يبــزغ الفجــر الــذي طــال انتظــاره ،وتتب ـوأ اْلمــة اإلســَلمية المكانــة

التي تليق بها ،وتتحرر شعوبها من كل ألوان اّلستعباد المعلنة والمخفية.

إن العــام الهجــري لــم يكتســب قيمتــه إّل مــن خــَلل الحــدث الفــذ الــذي ارتــبط بــه ،أّل وهــو

هجــر الــديار واْلوطــان واْلهــل والخــَلن ،قربــة إلــى هللا تعــالى وتقــديم حبــه ودينــه ورســوله

على حب اآلبـاء واْلبنـاء واإلخـوان واْلزواج والعشـيرة واْلمـوال والتجـارات والمسـاكنُ" ،ق ْـل
ِ
اج ُكـ ْـم وع ِشــيرتُ ُك ْم وأ ْمــوال ا ْقترْفتُ ُموهــا وِتجــارة ت ْخشـ ْـون
إن كــان آبــا ُ ُك ْم وأ ْبنــآ ُ ُك ْم وِإ ْخــو ُان ُك ْم وأ ْزو ُ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ص ـوْا حتــى
كســادها ومســاك ُن ت ْرضـ ْـونها أحــب إلـ ْـي ُكم مــن ّللا ورُســوله وجهــاد فــي س ـبيله فترب ُ
يأِْتي ّللا ِبأم ِِره وّللا ّل يه ِـدي اْلقـوم اْلف ِ
اس ِـقين" [التوبـة  ،]24:لقـد كانـت هجـرة الرسـول 
ْ
ُ
ْ
ُ ْ

من مكة إلى المدينة عمَل إيجابيا وإعدادا للمواجهة التي ّل بد منها بين الحق وأهله وبـين

الباطــل وأح ازبــه ،ولــم تكــن عمــَل انســحابيا يــؤثر الفـرار علــى المواجهــة؛ إبقــاء علــى المهــج
وضنا باْلرواح أن تزهق في سبيل هللا ،واْلموال أن تنفق في نصرة دينه وإعَلء كلمته.

كانــت الهج ـرة الميمونــة حــدا فاصــَل واضــحا بــين مــرحلتين متمــايزتين مــن م ارحــل الــدعوة

اإلســَلمية :مرحلــة كــف اْليــدي والصــبر علــى اْلذى رغبــة فــي هدايــة النــاس وجمــع أكبــر

عــدد مــن اْلنصــار لرســالة اإلســَلم ،ثــم مرحلــة الــدفاع عــن الــنفس ورد العــدوان والمعاملــة

بالمثل ،والدعوة إلى هللا بالجهاد في سبيله تعالى ،وكان في هذا تعليمـا وتـدريبا لألمـة مـن
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بعـ ُـد علــى أهميــة م ارعــاة الواقــع وظروفــه علــى أرض الحــدث ،بعيــدا عــن اْلفكــار النظريــة
التــي ّل تمتلــك رصــيدا مــن الواقــع أو التجربــة ،يؤهلهــا لقيــادة المواجهــة مــع الجاهليــة التــي
تتعدد صورها وتتباين ألوانها على مدى التاريخ.

ظل رسول هللا  طيلة ثَلثة عشر عاما يدعو إلى هللا تعالى في مكـة المكرمـة يصـبر

من قومه على اْلذى ،ويحتمل مـنهم الصـد واإلعـراض ،لـم يصـبه مـن ذلـك كلـل أو ملـل،
ولـم يدفعـه ذلـك إلـى سياســة حـرق الم ارحـل ،أو القفـز إلـى نهايــة الطريـق مـن غيـر المــرور

علــى محطاتــه المتتابعــة ،وقــد كــان فــي هــذا دليــل علــى أهميــة حنكــة القائــد وخبرتــه ،وعــدم
يأســه وقنوطــه مــن تحقــق المطلــوب ،رغــم الظــَلم الــدامس الــذي يغلــف اْلجـواء ،وكــان فــي
هذا أيضـا دعـوة إلـى اْلمـل المشـرق بـانبَلج الصـبح بعـد عتمـة الليـل ،والثقـة فـي وعـد هللا

تعـالى بالنصــر والتمكــين وإن طــال الــزمن ،وهــذا يــدفع المــؤمن ويشــحذ همتــه ويحملــه علــى
العمــل الــدائب ،كمــا أن فيــه مــا يشــعر أن تــأخر النصــر قــد يكــون لحكمــة تربيــة النفــوس

وتثبيــت دعــائم اإليمــان ولــيس فقــط نتيجــة للتقصــير وعــدم بــذل الجهــد المطلــوب ،فــإن هللا
تعــالى ينصــر عبــاده الــذين صــدقوه وّل يخــذلهم وّل يســلمهم ْلعــدائهم ،وأنهــم لــو تعرض ـوا

ْلم ــور طارئ ــة تخ ــرج ع ــن ق ــدراتهم ف ــإن هللا تع ــالى يجع ــل له ــم منه ــا مخرج ــا ،فـ ـإذا أُت ــي

المسلمون فلن يؤتـوا إّل مـن قبـل أنفسـهم ،والتـاريخ كلـه شـاهد علـى ذلـك ،فـاهلل صـادق فـي
وعده وّل يخلـف الميعـاد كمـا قـال تعـالى ":ولق ْـد صـدق ُك ُم ّللاُ و ْعـدهُ ِإ ْذ ت ُحسـون ُهم ِبِإ ْذِن ِـه حتـى
ـنكم مــن ُي ِريـ ُـد الــد ْنيا
اكــم مــا تُ ِحبــون ِمـ ُ
ِإذا ف ِشـْلتُ ْم وتنــازْعتُ ْم ِفــي اْل ْمـ ِـر وعصـ ْـيتُم ِمــن ب ْعـ ِـد مــا أر ُ
ـنكم مــن ي ِريـ ُـد ِ
ضــل علــى
اآلخــرة ثُــم صــرف ُك ْم عـ ْـن ُه ْم ِلي ْبتِلــي ُك ْم ولقـ ْـد عفــا عـ ُ
و ِمـ ُ
ـنك ْم وّللاُ ُذو ف ْ
ُ
اْل ُم ْؤ ِمِنين" [آل عمران ،]152:وقال تعالى مقر ار قاعدة عامة تنطبق على كل أحد في كل
وقت وفي كل مكان "ومن يت ِق ّللا ي ْجعل ل ُه م ْخرجا" [الطَلق  ]3:فكـل مـن كـان متقيـا هلل
عـز وجــل فــإن هللا قـد وعــده بــالمخرج مـن الضــيق الــذي هـو فيــه ،وهــذا ممـا يجعــل الصــف
المجاه ــد ف ــي س ــبيل هللا يح ــذر المعص ــية أش ــد الح ــذر ،فمعص ــية هللا أش ــد عل ــى الج ــيش

المجاهد في سبيله من أسلحة عدوه وإن كانت أسلحة قوية متطورة.
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إن الهجرة لم تكن حدثا اضط ارريا لجأ إليه المسلمون تخلصا من ظرف طارت ،بـل كانـت

ودِبر بعنايـة تامـة كاملـة سـواء فـي أرض الحـدث نفسـه مكـة المكرمـة أم
حدثا قد خطط له ُ
في اْلرض المستقبلة له المدينة المنورة ،فلم يهاجر الرسول  إلـى المدينـة إّل بعـد أن
استقر اإليمان في نفوس طائفة ليست بالقليلة من عظماء أهل المدينة وقادتهم ،وقد كـانوا

بــايعوه م ــن قبــل عل ــى أن يمنعــوه مم ــا يمنعــون من ــه أنفســهم وأهل ــيهم ،وإذا كــان التخط ــيط

والتــدبير قــد ظهــرت دّلئلــه فــي أرض المهجــر ،فــإن الــدّلئل كانــت أشــد ظهــو ار فــي أرض
الحدث نفسه مما ينفي أن تكون الهجرة قد حدثت اضط ار ار من غير روية أو تدبير.

كانت هجرة الرسول  مفعمة بالعظات والعبر فقد كان رسول هللا  يدعو في مكة
إلــى طاعــة ربــه حتــى ضــيق أهلهــا عليــه واتفقـوا علــى قتلــه ليتخلصــوا منــه ،بعــد أن أخفقــت
كل محاوّلتهم من اإلغراء أو التخويف واإليـذاء ،فـي ِإثنائـه عـن تبليـغ الـدعوة التـي ائتمنـه

هللا عــز وجــل عليهــا ،ورغــم أن الرســول  كــان يــدعو إلــى ربــه وّل يــدعو إلــى نفســه،
ورغم أن هللا تعالى قد أخبـره بمـا مكـر بـه الـذين كفـروا وأذن لـه فـي الهجـرة ،لكـن الرسـول

 لم يهاجر إّل بعد أن أعد العـدة وأحكـم الخطـة لـذلك أيمـا إحكـام ،فـذهب إلـى أبـي بكـر
رضي هللا تعالى عنه ليعلمه بأمر الهجرة في ساعة لم يكن يذهب إليـه فـي مثلهـا حتـى ّل

يفطن له أحد ،وقال له :أ ْخ ِرج من عندك حتى يحافظ على سرية اْلمر ،ثم استأجر رجَل
خريتــا أي مــاه ار بــالطرق ليكــون دليلــه فــي الهجـرة ،وذهــب فــي أول أمـره فــي طريــق الــيمن

ولــم يــذهب مباشـرة فــي طريــق المدينــة ،حتــى يمـ ِـوه علــى المشــركين ويغطــي عــنهم وجهتــه،

واختبــأ فــي غــار ثــور ثَلثــة أيــام حتــى يهــدأ الرصــد ولــم يواصــل الرحلــة ،وكــان يرســل مــن
يأتيه بأخبار أهل مكة حتى يعرف خطتهم ليتصرف وهو على علـم بمـا يـدبرون ،ولـم يقـل

:إن هللا معــي-وهــو معــه حقــا-فــَل علــي أن آخــذ باْلســباب ،ممــا يبــين أن العــاملين لنصـرة

ه ــذا ال ــدين ينبغ ــي عل ــيهم اْلخ ــذ باْلس ــباب المعين ــة له ــم ،وإّل ك ــانوا مقصـ ـرين وم ــن ك ــان

مقص ار فَل يلومن إّل نفسه ،وقد بين هللا تعالى أن رحمته قريب من المحسـنين ،فقـال عـز
مــن قائــل ِ":إن ر ْحمــت ّللاِ ق ِريــب ِمــن اْل ُم ْح ِسـ ِـنين" [اْلع ـراف ]56:فمــن كــان مقص ـ ار فيمــا
وجب عليه لم يكن من المحسنين.
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وعندما أراد رسول هللا  أن يتجهز لهذا السفر البعيد عرض عليه أبـو بكـر رضـي هللا

تعــالى عنــه أن يعطيــه دابــة مــن عنــده كــان قــد أعــدها لمثــل هــذا اليــوم ،فــأبى الرســول 
أخـذها إّل بــالثمن ،تقــول عائشــة رضــي هللا تعــالى عنهــا ":لقــل يــوم كــان يــأتي علــى النبــي

 إّل يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار ،فلما أُذن له في الخروج إلى المدينـة لـم

يرعنا إّل وقد أتانا ظهرا ،ف ُخِبر به أبو بكر ،فقال :مـا جاءنـا النبـي  فـي هـذه السـاعة
إّل ْلمر حدث ،فلما دخل عليه قال ْلبي بكر :أخرج من عندك ،قـال :يـا رسـول هللا إنمـا

هم ــا ابنت ــاي ،يعن ــي :عائش ــة وأس ــماء ،ق ــال :أش ــعرت أن ــه ق ــد أُذن ل ــي ف ــي الخ ــروج؟ ق ــال

:الصــحبة يــا رســول هللا ،قــال :الصــحبة ،قــال يــا رســول هللا :إن عنــدي نــاقتين أعــددتهما
للخروج فخذ إحداهما ،قـال :قـد أخـذتها بـالثمن"  ،وفـي هـذا مـا يرشـد علـى أن الـداعي إلـى

هللا يتحمــل النفقــات الماديــة التــي تحتــاج إليهــا دعوتــه وّل يحمــل اآلخـرين حتــى وإن بــذلوها

بطيب نفس ،ما دام قاد ار على ذلك حتى يتحصل له اْلجر الكامل

والعاملون لدين هللا تعالى يأتيهم من فضـل وكراماتـه لهـم وقـت الشـدة مـا يخـرجهم بـه مـن

الورطــات التــي ّل يملكــون لهــا دفعــا ،لكــن بعــد أن يكونـوا قــد أخــذوا باْلســباب المتاحــة لهــم

حتى ّل يكونوا مقصرين ،وقد حدث هذا في قصة الهجرة ،فمع كل هذه اّلحتياطات التـي

أخ ــذ به ــا الرس ــول  إّل أن المش ــركين ق ــد تمكنـ ـوا ف ــي نهاي ــة اْلم ــر م ــن خ ــَلل حمل ــة
اّلستنفار غير المسبوقة في البحث والتحري إلى أن يصلوا إلى مكـان الغـار الـذي يختبـئ

فيـه الرســول  وصــاحبه ،ولــو نظــر أحــدهم إلــى أســفل قدميــه لرآهمــا ،وهنــا يصــرف هللا

تعــالى أبصــار المشــركين عــن الرســول  وصــاحبه ،ويســجل القـرآن هــذا المشــهد الفريــد

ِ
نص ُـروهُ فق ْـد نصـرهُ
ورسول هللا  يسري عن أبي بكر ما أهمـه ،فيقـول هللا تعـالى ":إّل ت ُ
ـار ِإ ْذ يُقـول ِلص ِ
ّللاُ ِإ ْذ أ ْخرج ُه ال ِذين كف ُروْا ث ِاني ا ْثن ْي ِن ِإ ْذ ُهمـا ِفـي اْلغ ِ
ـاحِب ِه ّل ت ْحـزْن ِإن ّللا
ُ
معنا فأنزل ّللاُ س ِكينت ُه عل ْي ِه وأيدهُ ِب ُجُنود ل ْم ترْوها وجعـل كِلمـة ال ِـذين كف ُـروْا الس ْـفلى وكِلمـ ُة
ّللاِ ِهي اْل ُعْليا وّللاُ ع ِزيز ح ِكيم" [التوبة ،]40:وبعـدما عجـزت قـريش وأحسـت بعـدم قـدرتها
علــى الوصــول إلــى رســول هللا  وصــاحبه جعلــت لمــن يــدل عليهمــا أو يقــبض عليهمــا
جائزة كبيرة ،فأخذ الناس يبحثون في كل واد وناحية ،إلى أن تمكن أحد فرسان قريش من
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معرفــة طريــق الرســول &ذ61554ق ،لكــن هللا تعــالى منعــه منــه قبــل أن يلحــق بــه ،وي ِعـ ُـده
الرس ــول إن رد الرص ــد ع ــنهم بج ــائزة ف ــوق ج ــائزة المش ــركين ،ي ِع ــده وه ــو ف ــي ه ــذه الحال ــة

بسـ ـواري كس ــرى مل ــك الف ــرس ال ــذي ك ــان يمث ــل مل ــك إح ــدى الق ــوتين العظمي ــين ف ــي ذل ــك

الزم ــان ،وه ــذا درس ترب ــوي عظ ــيم م ــن دروس الهجـ ـرة ف ــَل يكف ــي للمجاه ــد ف ــي س ــبيل هللا
س ــَلمة المعتق ــد وحس ــن الني ــة ،والرغب ــة ف ــي نص ــر دي ــن اإلسـ ـَلم ،ب ــل ّل ب ــد م ــن اْلخ ــذ

باْلسـباب التـي خلقهـا هللا تعـالى ،فمـا خلقهـا هللا وجعلهـا موصـلة لمسـبباتها إّل لكـي يعمـل
بها الناس ويسـتفيدوا منهـا ،وفـي هـذا درس آخـر وهـو بيـان حقيقـة التوكـل فـإن رسـول هللا

 كان سيد المتوكلين ،فالتوكل ّل يعني إهمال اْلسباب أو تركها ،بل يأخـذ المسـلم بكـل

اْلســباب الممكنــة ويتوكــل علــى هللاْ ،لن اْلســباب قــد ّل تنــتج مســبباتها ،فيحتــاج المســلم
إلى التوكل على هللا في كل حين.

لقــد كانــت هجـرة الرســول  فــي ســبيل هللا فتحــا عظيمــا ونصـ ار كبيـرا ،نصـ ار علــى شــح
الــنفس التــي تميــل دائمــا لَلرتبــاط بــاْلرض وعــدم مغادرته ـا والتشــبث بهــا ،فكانــت الهج ـرة
إعــَلء لقــيم الــدين علــى قــيم التعلــق بــالوطن ،فــإن التعلــق باْلوطــان قــد يوقــع المســلم فيمــا

يعرضــه لســخط هللا تعــالى ،فقــد تمســك قــوم مــن المســلمين اْلوائــل باْلوطــان حتــى منعــتهم

مــن الهجـرة فــي ســبيل هللا ،وقــد اضــطرتهم قيــادات المشــركين للخــروج فــي الجــيش المشــرك
ليكثروا أعداد المشركين في أعين المسلمين من غير أن يباشـروا القتـال حقيقـة ،فهـم بـذلك

أقــل ممــن يعمــل فــي الخطــوط الخلفيــة أو الشــؤون اإلداريــة بكثيــر بــل ّل نســبة بيــنهم ومــع
ذلك أنـزل هللا تعـالى فـيهم قولـه ِ":إن ال ِـذين توفـاهم اْلم ِ
آلئكـ ُة ظ ِـال ِمي أ ْنُف ِس ِـه ْم قـاُلوْا ِفـيم ُكنـتُ ْم
ُُ
ض ّللاِ و ِاســعة فتُهـ ِ
ضــع ِفين ِفــي اْل ْر ِ
ـاج ُروْا ِفيهــا فأ ُْول ـ ِـئك
قــاُلوْا ُكنــا ُم ْست ْ
ض قــاْلوْا ألـ ْـم ت ُكـ ْـن أ ْر ُ
مـأْواهم جهــنم وسـاءت م ِ
صــي ار" [النسـاء ،]97:وقــد ضــمن هللا تبـارك وتعــالى لمـن خــرج مــن
ْ
ُْ
ُ

بيته مهاج ار إلى هللا بدينـه أن يوسـع عليـه ،وأن أجـره ّل يضـيع حتـى لـو حـال المـوت بينـه
ـاجر ِفــي س ـِب ِ
ِ
يل ّللاِ ي ِجـ ْـد ِفــي اْل ْر ِ
ض ُمراغمــا كِثي ـ ار
وبــين الهج ـرة ،قــال هللا تعــالى ":ومــن ُيهـ ْ
اج ار ِإلى ّللاِ ورسوِل ِه ثُم يد ِرْكه اْلموت فقد وقع أجره على ّللاِ
وسعة ومن ي ْخرْج ِمن ب ْيِت ِه مه ِ
ُْ ُ ْ ُ ْ
ُ
ْ ُُ
ُ
ُ
وكان ّللاُ غُفو ار رِحيما"[النساء . ]100:
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كمــا كانــت أيضــا نصـ ار علــى اْلعــداء حيــث تمكــن الرســول  بهــذه الهجـرة الموفقــة أن
يكســر الطــوق الــذي صــنعه المشــركون حــول الــدعوة ،فــتمكن مــن مقابلــة الوفــود مــن غيــر
مضــايقات ودعــوتهم إلــى هللا تعــالى وهــذا مصــداق قولــه تعــالى  ":ي ِجـ ْـد ِفــي اْل ْر ِ
ض ُمراغمــا
كِثيـ ـ ار وس ــعة" ،وتمكن ــت ال ــدعوة ف ــي م ــدة قص ــيرة أن تحق ــق م ــن الفتوح ــات واّلنتص ــارات

واّلستجابة واّلنتشار ما لم يتحقق لها في مدة طويلة ،حتى عم اإلسَلم جزيرة العرب في
ما ّل يزيد عن عشر سنوات.

لقــد ربــى رســول هللا  جيــل المهــاجرين اْلُول علــى العطــاء غيــر المحــدود فلمــا أذن

لهم بالهجرة لم يتخلف عن ذلك أحـد ممـن آثـر هللا ورسـوله والـدار اآلخـرة ،فلـم يتعلـق أحـد

مــنهم بأهــل أو أم ـوال أو ديــار وقــد ســجل الق ـرآن الك ـريم هــذا المشــهد العظــيم فقــال تعــالى
ِ
ِ
ِ
ِ
":لْلُفقــراء اْلمهـ ِ
ُخ ِر ُج ـوا ِمــن ِديـ ِ
ضــوانا
ـاج ِرين الــذين أ ْ
ضــَل مــن ّللا وِر ْ
ـارِه ْم وأ ْمــو ِال ِه ْم ي ْبت ُغــون ف ْ
ُ
وينصــرون ّللا ورســوله أُولِئــك هــم الصـ ِ
ـادُقون" [الحشــر  ،]8:والهجـرة فــي ســبيل هللا شـريعة
ُ ُ
ُ ُ ْ
ُُ
محكمــة غيــر منســوخة بــل هــي قائمــة مــا دام هنــاك مــن المســلمين مــن ُيحــارب فــي دينــه،
فيخرج المسلم إلى حيث يمكنه أن يعبد هللا ،قال رسول هللا ّ": ل تنقطع الهجـرة حتـى

تنقطـع التوبـة ،وّل تنقطـع التوبــة حتـى تطلـع الشـمس مــن مغربهـا" وقـال ّ": ل تنقطــع
الهجرة ما قوتل العدو" وقال ": ستكون هجرة بعد هجرة ،فخيـار أهـل اْلرض ألـزمهم
مهاجر إبراهيم . "...

وقــد بلــغ مــن مكانــة الهجـرة وموقعهــا فــي الــدين أن هللا تعــالى قــد قطــع وّليــة التناصــر بــين
المــؤمنين وبــين مــن آمــن ولــم يهــاجر فقــال تعــالى  ":الـ ِـذين آمُنـوْا ولــم يهـ ِ
ـاج ُروْا مــا ل ُكــم ِمــن
ْ ُ
ِِ ِ
ِ
وك ْم ِفــي الـ ِـد ِ
صـ ُـر ِإّل علــى قـ ْـوم
استنصـ ُـر ُ
ين فعلـ ْـي ُك ُم الن ْ
وّليــتهم مــن شـ ْـيء حتــى ُيهــاج ُروْا وِإ ِن ْ
بين ُكم وبينهم ِميثاق وّللا ِبما تعمُلون ب ِ
صير"
ْ
ُ
ْ ْ ُْ
إن حــدث الهجـرة يمثــل معلمــا بــار از مــن معــالم صــناعة اْلمــة التــي تســتعلي بإيمانهــا علــى
كــل الــروابط التــي مــن شــأنها أن تكبــل انطَلقــة اْلمــة الكبــرى نحــو الســمو والكمــال ،وّل

أحس ــب أن محاول ــة إع ــادة بن ــاء اْلم ــة لتحق ــق ف ــي ع ــالم الواق ــع م ــا أن ــيط به ــا م ــن المه ــام
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الجســام ،يمكــن أن تــتم إّل عبــر بنــاء الجيــل المتخلــق بــأخَلق المهــاجر إلــى هللا ورســوله،
فهل حان الوقت لبروز هذا الجيل وتبوأ مكان الصدارة
ــــــــــــ
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خصائص العمران في المدن اإلسالمية
للدكتور عبد المنعم حسنين

أستاذ بالدراسات العليا بالجامعة ورئيس شعبة الدعوة بها

تمهيد

كان شروق شمس اإلسَلم نقطة تحول فـي تـاريخ المسـلمين بخاصـة ،وفـي تـاريخ البشـرية
بعامــة ،لمــا أحدثــه مــن تغييــر جــذري فــي حيــاة المســلمين ،وفــي مظــاهر حضــارتهم ،ثــم مــا

أحدثــه فــي الحضــارة اإلنســانية فــي القــرون التــي تلــت ذلــك الحــدث العظــيم ،وهــو تغييــر
ستظل آثاره باقية إلى أن يرث ّللا اْلرض ومن عليها.

وكانت هجرة خاتم اْلنبيـاء والمرسـلين -صـلى هللا عليـه وسـلم -مـن مكـة إلـى يثـرب بدايـة
لقيــام دولــة المســلمين ،بقيــادة النبــي اْلمــين فــي هــذه المدينــة الطيبــة التــي أصــبحت القلــب

النــابض فــي الدولــة اإلســَلمية وصــارت مركــز إشــعاع للــدعوة اإلســَلمية ،وســميت المدينــة

المنورة ،وانتشرت منها أشعة شمس اإلسَلم ،دين ّللا الحق ،فاستضاء بنـور اإلسـَلم أهـل
اْلرض في كثير من أنحائها ،فخرجوا من الظلمات إلى النور ،وهدوا إلى سواء السبيل.

وكان من نتيجة ذلك التحول العظيم في مظـاهر الحيـاة فـي المدينـة المنـورة ،قاعـدة الدولـة

ِ
اإلســَلمية ،بعــد اســتقرار الرســول –صــلى ّللا عليــه وســلم -فيهــا ،أن أصــبح للعمــران فــي
الم ــدن اإلس ــَلمية بع ــد ذل ــك خص ــائص واض ــحة مميـ ـزة ج ــديرة ب ــأن يدرس ــها ،ويه ــتم به ــا
المشتغلون بتخطيط المدن ،ويتبينوا آثارها في الحضارة اإلسَلمية.

وسأحاول فـي هـذا البحـث أن أبـين أهـم خصـائص العمـران فـي المدينـة المنـورة فـي عصـر

رســول ّللا -صــلى ّللا عليــه وســلم -وهــي الخصــائص التــي ظهــرت بوضــوح فــي المــدن

اإلسَلمية اْلخرى ،بعـد عصـر الرسـول فـي أنحـاء العـالم اإلسـَلمي الكبيـر ،حـين اتسـعت

دولــة اإلســَلم ،وغلبــت صــبغته علــى مظــاهر الحيــاة ،عنــد كثيــر مــن شــعوب العــالم علــى

اختَلف أماكن هذه الشعوب ،وأجناسها وألوانها وألسنتها وباهلل التوفيق.

أوّل -المدينة قبـل اإلسـَلم:
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كانت مدينة يثرب -التي تعد النموذج اْلول والكامل للمدن اإلسـَلمية -قبـل اإلسـَلم تقـع
فــي واحــة خصــيبة كثيـرة العيــون علــى الطريــق التجــاري بــين الــيمن والشــام علــى بعــد أكثــر

من أربعمائة كيلومتر من جهة الشمال من مكة المكرمة ،وكانت تسكنها قبائل عربية قبل

شروق شمس اإلسَلم.

وتفيد اْلخبار التي وصلت إلى الدارسين أن قبائل العماليق سكنت مدينـة يثـرب واسـتقرت

فيهــا ،وهــي قبائــل تنتمــي إلــى العــرب البائــدة ،وتــدل اْلخبــار كــذلك علــى حــدوث هج ـرات
يهودية إلى يثرب ،وأن اليهود استطاعوا اّلنتصار على العماليق ،مما مكـنهم مـن النـزول

بيثرب واّلستقرار فيها.

وق ــد ذك ــرت كت ــب الت ــاريخ أن الهجـ ـرات اليهودي ــة إل ــى يث ــرب ح ــدثت من ــذ عص ــر نب ــي ّللا

موسى عليه السـَلم ،ثـم تتابعـت فـي أوقـات الغـزو البـابلي لفلسـطين ،ثـم فـي أثنـاء احـتَلل
الرومان لبيت المقدس ،وبطشهم باليهود ،وتدميرهم لهيكل نبي هللا سليمان عليه السَلم.

ومن المسلم به بين الدارسين أن اليهود سكنوا يثرب قبـل اإلسـَلم ،فكـان عـدد مـن القبائـل
اليهودية يعيش في يثرب في الوقت الذي أشرقت فيه شمس اإلسَلم ،وحين هاجر رسـول

اإلســَلم -صــلى ّللا عليــه وســلم -إلــى هــذه المدينــة وأســس فيهــا دولــة اإلســَلم ،فأصــبحت
تسمى المدينة المنورة وظهرت فيهـا الخصـائص المميـزة للمـدن اإلسـَلمية فـي شـتى أنحـاء

العالم.

ومــن القبائــل اليهوديــة التــي كانــت تســكن يثــرب -وقــت ظهــور اإلســَلم -بنــو قينقــاع وبنــو

النضــير وبنــو قريظــة ،إلــى جانــب القبائــل العربيــة الســاكنة فيهــا ،وكــان أشــهر هــذه القبائــل

العربية اْلوس والخزرج.

ومــن المــرجح أن اليهــود ســكنوا مدينــة يثــرب قبــل أن يســكنها اْلوس والخــزرج ،وأن اليهــود
كــانوا يشــتغلون بالز ارعــة ويملكــون جــزءا مــن أ ارضــي المدينــة ،ويقيمــون الحصــون واْلطــم

ليحتموا بها ،وليحفظوا بها حاصَلتهم الزراعية.

أمــا اْلوس والخــزرج فهــم مــن قبائــل اْلزد اليمنيــة التــي هــاجرت مــن الــيمن بعــد تهــدم ســد

م ــأرب واتجه ــت ش ــماّل ،فأق ــام ج ــزء منه ــا ف ــي بادي ــة العـ ـراق ،وأق ــام ج ــزء آخ ــر ف ــي مك ــة،
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وواصــل جــزء ثالــث منهــا ســيره حتــى بلــغ باديــة الشــام فأقــام فيهــا ،ووصــل جــزء اربــع إلــى
منطقــة يثــرب فأقــام فيهــا ،وكانــت مضــاربه بجـوار اليهــود ،وكــان اْلوس والخــزرج يشــكلون

أفراد ذلك الجزء الرابع من قبائل اْلزد اليمنيـة اْلصـل ،وكـانوا يعرفـون مدينـة يثـرب جيـدا،

ْلنها تقع على الطريق التجاري بين اليمن والشام.

وكــان اليهــود ينظــرون باســتعَلء إلــى اْلوس والخــزرج فــي بدايــة اْلمــر ،ثــم مــا لبث ـوا أن

حــالفوهم ،غيــر أن اْلح ـوال تغيــرت بعــد ذلــك ،فقويــت شــوكة اْلوس والخــزرج ،ورجحــت

كفــتهم ،بعــد أن تغلبـوا علــى اليهــود ،فأخــذوا يملكــون جــزءا مــن اْل ارضــي الزراعيــة ،ويبنــون
الحصون ،فصارت لهم الكلمة العليا في المدينة وأخذ نفوذ اليهود في الضعف.

وتن ــافس اْلوس والخ ــزرج عل ــى الس ــلطان ،فظه ــر الش ــقاق ب ــين ص ــفوفهم ،مم ــا أدى إل ــى

اش ــتعال نيـ ـران الح ــروب ب ــين الطـ ـرفين ،واس ــتمرت ه ــذه الحـ ـروب زمن ــا ،وتب ــادل الطرف ــان

النصــر والهزيمــة ،واضــطربت -فــي أثنائهــا -اْلح ـوال فــي المدينــة ،فاســتغل اليهــود تمــزق

الصــف العربــي ،وحــالف بعضــهم اْلوس ،بينمــا حــالف بعضــهم اآلخــر الخــزرج ،ليزيــدوا
الصــف العربــي تمزقــا وضــعفا ،وليزيــدوا اْلح ـوال فــي المدينــة اضــطرابا ،وظلــت اْلح ـوال

مضطربة إلى وقت شروق شمس اإلسَلم في أوائل القرن السابع الميَلدي.

وتفيــد اْلخبــار المرويــة أن الص ـراع بــين اْلوس والخــزرج ظــل قائمــا إلــى وقــت قريــب مــن

هج ـرة الرســول -صــلى هللا عليــه وســلم -مــن مكــة إلــى مدينــة يثــرب ،وأن يــوم بعــاث كــان
آخر مظاهر الصراع بين الطرفين ،وكان ذلك قبل الهجرة النبوية بخمسة أعوام.

وكانت طبيعة مدينة يثرب الجغرافية تيسر الحياة فيها ،حيث المياه وفيرة ،والعيـون كثيـرة،

واْلرض خصبة ،تجود فيها الزروع المختلفـة ،ويكثـر فيهـا النخيـل ممـا يجعـل العـيش فيهـا

أكثر يس ار من العيش في مكة الشديدة الجفاف ،لوجودها فـي واد غيـر ذي زرع ،تحاصـره

الجبال ،وتقل فيها المياه.

غير أن التكوين السكاني في مدينة يثرب قبل اإلسَلم لم يسـاعد علـى إيجـاد تجـانس بـين

ســكانها الــذين كــانوا مــن اليهــود والعــرب ،فلــم يكــن الوئــام ســائدا بــين الطــائفتين ،كمــا أن

العرب أنفسهم كانوا متخاصـمين تكثـر بيـنهم الحـروب -كمـا ذكرنـا -فانعـدم اّلسـتقرار فـي
1092
This file was downloaded from QuranicThought.com

المدين ــة قب ــل اإلس ــَلم ،وافتق ــدت التنظ ــيم اإلداري الص ــحيح ال ــذي يجع ــل الطمأنين ــة تس ــود

ربوعها ،ممـا أثـر فـي النـواحي العمرانيـة فيهـا قبـل هجـرة الرسـول –صـلى ّللا عليـه وسـلم-

إليها.

وهكذا أثر انعدام التجانس السكاني في المدينة قبل الهجرة النبوية في شكل العمران فيهـا،

فكان سكانها يعيشون في وحدات منفصـلة ،وفـي قبائـل متنـافرة تخشـى كـل منهـا اْلخـرى،
وتبنــي الحصــون لتحتمــي بهــا إذا هوجمــت ،فلــم تســتطع المدينــة قبــل اإلســَلم منافســة مكــة

في التقدم والزعامة ،برغم تيسر الحياة في المدينـة لوجـود الز ارعـة فيهـا ،ووفـرة الميـاهْ ،لن

مكــة كانــت ذات تكــوين ســكاني يســاعد علــى اّلســتقرار والتقــدم ،فكــان أكثــر ســكانها مــن
العرب تحب زعامة قريش ،مما ساعد على تنظـيم أمـور اإلدارة والحكـم ،كمـا سـاعد وجـود

البيــت الح ـرام بمكــة علــى جعلهــا مهــوى لنفــوس العــرب ومحــل احت ـرامهم جميعــا ،ممــا أدى

إلــى نمــو التجــارة بهــذه المدينــة المقدســة ،فقامــت اْلسـواق فيهــا ،للتعامــل مــع الوافــدين إليهــا
لزيارة الكعبـة ،فـارتفع شـأن مكـة ،وصـارت لهـا الزعامـة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة بينمـا قـل

شأن مدينة يثرب ّلنعدام التجانس بين سكانها ،وفقدانها التنظيم في الحكم واإلدارة ،وعـدم

وجود أماكن مقدسة فكانت ّل تقوى على منافسة مكة في أهميتها وزعامتها.

وقد تغير هذا كله بعد هجـرة الرسـول الكـريم  إلـى المدينـة وتأسـيس دولـة اإلسـَلم فيهـا،

فأصــبح للعم ـران فيهــا خصــائص ظــاهرة ممي ـزة ،وصــارت هــذه الخصــائص واضــحة فــي
جميع المدن اإلسَلمية بعد عصر الرسول مما سنبينه فيما يلي:
ثانيـا -المدينة بعـد اإلسـَلم:

كانــت هج ـرة خــاتم اْلنبيــاء والمرســلين -صــلوات هللا وســَلمه عليــه -مــن مكــة إلــى مدينــة
يثــرب أهــم أحــداث التــاريخ ِ
اإلســَلمي ،لم ــا كــان لهــا مــن نتــائج كثي ـرة فــي حيــاة المســلمين

وتاريخهم ومظـاهر حضـارتهم بعامـة ،وفـي المدينـة وسـائر المـدن اإلسـَلمية بخاصـة ،فقـد

ظهرت آثارها في التنظيم السكاني ،وفي التنظيم العمراني ،وفي جميع مظاهر الحيـاة بعـد
تأسيس الدولة اإلسَلمية في تلك المدينة المنورة.
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فصارت مق ار لرسول ّللا -صلى ّللا عليه وسلم -ومرك از إلشـعاع اإلسـَلم ،ديـن ّللا وديـن

الحــق الــذي يزهــق أمامــه كــل باطــل ،ديــن التوحيــد ،الــذي يــدعو إلــى عبــادة إلــه واحــد ّل
شريك له ،ويحارب الشرك والوثنية ،دين المساواة ،الذي ّل يفرق بـين النـاس جميعـا ،علـى

اخــتَلف أجناســهم وأل ـوانهم وألســنتهم وأمكنــتهم وّل يفضــل عربيــا علــى أعجمــي وّل أحمــر

على أسود إّل بالتقوىْ ،لن النـاس جميعـا سواسـية كأسـنان المشـط ،فكلهـم آلدم ،وآدم مـن

تراب ،وْلنهم جميعا مخلوقون من نفس واحـدة كمـا قـال ّللا الخـالق سـبحانه فـي أول سـورة
النســاء{ :يــا أيهــا النــاس اتُقـوا رب ُكــم الـ ِـذي خلق ُكــم ِمـ ْـن نْفــس و ِ
احــدة وخلــق ِم ْنهــا زْوجهــا وبــث
ُ
ْ
ُ
ِم ْن ُهما ِرجاّل كِثي ار وِنساء واتُقوا ّللا ال ِذي تساءُلون ِب ِه واْل ْرحام ِإن ّللا كان عل ْي ُك ْم رِقيبا}وقد
جعل ّللا بحكمته الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا.
اك ْم ُش ُـعوبا
اك ْم ِم ْن ذكر وأ ُْنثى وجعْلن ُ
اس ِإنا خلْقن ُ
قال تعالى في سورة الحجرات{ :يا أيها الن ُ
ِ
اك ْم}.
وقب ِائل ِلتعارُفوا ِإن أ ْكرم ُك ْم ِع ْند ّللا أ ْتق ُ
وعل ــى ه ــذا اْلس ــاس تب ــدو أهمي ــة هجـ ـرة الرس ــول -ص ــلى هللا عدي ــة وس ــلم -إل ــى المدين ــة
واتخاذهــا قاعــدة لدولــة اإلســَلم ،فقــد أدى هــذا اْلمــر إلــى إيجــاد تغيـرات جوهريــة فــي هــذه

المدينــة بعــد أن هــاجر الرســول إليهــا وهــاجرت معــه فئــة قليلــة ،أخــرج أفرادهــا مــن ديــارهم
وأموالهم ،ف ار ار بدينهم الحـق ،فأصـبح علـى هـؤّلء المهـاجرين أن يـدبروا أمـر معاشـهم ،فـي
مقرهم الجديد بالمدينة ،بعـد أن تركـوا مـا يملكـون فـي مكـة ولـم يلبثـوا أن ظفـروا برعايـة ّللا

وتوفيقه فارتفع شأنهم ،وأصابوا توفيقا لم يصيبوا مثله فـي مكـة وصـارت لهـم الغلبـة والعـزة
ّلتبــاعهم مــا جــاء فــي كتــاب هللا الك ـريم ،وهــدي الرســول ذي الخلــق العظــيم ،صــلوات هللا

وسَلمه عليه.

وكــان اليهــود فــي المدينــة قبــل الهج ـرة قــد أعلن ـوا مــا وجــدوه فــي التــوراة واإلنجيــل داّل علــى
بعثة رسول جديد ،يدعو إلى التوحيد ،ويختم به اْلنبيـاء والمرسـلون ْلن اليهـود كـانوا أهـل

كتــاب ،فكــانوا علــى يقــين مــن بعثــة رســول اإلســَلم ،أمــا اْلوس والخــزرج فكــانوا وثنيــين،
وكان اليهود يعيرونهم بـوثنيتهم ،فلمـا بعـث الرسـول -صـلى هللا عليـه وسـلم -ودعـا النـاس

إلى الدخول في اإلسـَلم ،حتـى يسـعدوا فـي الـدنيا واآلخـرة ،كـان اْلوس والخـزرج الوثنيـون
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أكثـر اسـتعدادا لتقبلـه مــن اليهـود الـذين أعمــاهم الحقـد عـن ر يـة الحــق وأصـم آذانهـم الكـره

فلــم يســتمعوا إلــى نــداء رســول الهــدى بــل ناصــبوه العــداء ،وكــان اْلوس والخــزرج فــي وقــت
شروق شمس اإلسَلم أصحاب الكلمة العليا في المدينة برغم تنـاحرهم ،فكانـت اسـتجابتهم

لن ــداء الحـ ـق ودخ ــولهم ف ــي اإلس ــَلم م ــن العوام ــل الميسـ ـرة للرس ــول ولل ــذين آمنـ ـوا مع ــه أن
يهاجروا إلى المدينة دون أن يخشوا عـداوة اليهـود لهـم ،وكـان وصـول الرسـول -صـلى ّللا

عليه وسلم -إلـى المدينـة ،واتخاذهـا مقامـا ومقـ ار لدولـة اإلسـَلم إيـذانا ببـدء تنظـيم عم ارنـي

جديد ظهرت فيه صـبغة اإلسـَلم ،وأصـبحت لـه خصـائص مميـزة صـارت واضـحة ظـاهرة

في المـدن اإلسَلمية بعـد ذلك ،وما زالت واضحـة ظاهرة إلى يومنـا هـذا.

وكان المسلمون على قلة عددهم -وقت الهجرة -أقوياء بإيمانهم بـاهلل ،وثقـتهم فـي نصـره،
وفــي أنهــم ســيهزمون أعــداء هللا مهمــا كثــروا ،بعــد أن بــاعوا أنفســهم وأم ـوالهم هلل عــز وجــل
وأصــبحوا يتوقــون إلــى الظفــر بإحــدى الحس ــنيين النصــر أو الشــهادة وهكــذا أخــذ مجتم ــع
المدينــة بعــد الهجـرة النبويــة يتشــكل علــى أســاس جديــد مــن العقيــدة يختلــف اختَلفــا جوهريــا

عن مجتمعها قبل الهجرة ،اْلمر الذي ظهرت آثـاره بوضـوح فـي العمـران فـي هـذه المدينـة

المنـورة الطيبــة فــي عصــر الرســول -صــلى ّللا عليــه وســلم -وقــد أخــذ الرســول الكـريم بعــد
استق ارره فـي المدينـة يقـيم دولـة إسـَلمية تضـم طوائـف المدينـة المختلفـة دون تمييـز بينهـا،

فكــان نظــام الدولــة مــن نــوع جديــد ،لــم يشــهد لــه التــاريخ مثــيَل ْلنــه يقــوم علــى أســاس مــن
الدين ،الذي يقرر المسـاواة بـين النـاس جميعـا ويكفـل لهـم حـق الحيـاة الكريمـة تحـت ظلـه،

وّل يكره أحدا على الدخول في اإلسَلم.

وهكذا طبقت الدولة اإلسَلمية منذ قيامها مبدأ المساواة فـي الحقـوق والواجبـات بـين جميـع

أف ـراد الدولــة علــى اخــتَلف أجناســهم وأل ـوانهم وعقائــدهم ،وأخــذ الرســول -صــلى هللا عليــه

وسـلم -يــنظم الحيــاة فــي المدينــة ،وفقــا لمبــادت اإلســَلم القويمــة .وكــان ســكان المدينــة مــن

اْلوس والخــزرج واليهــود فــي حاجــة إلــى التوفيــق بيــنهم ،حتــى تســتقر اْلح ـوال ،ويختفــي

اّلضطراب ويصفو الجو في المجتمع الجديد.
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وكان نفر من اْلوس والخزرج قد أسلموا قبل هجرة الرسـول -صـلى ّللا عليـه وسـلم -إلـى

المدينة ،ووصف الـذين لقـوا الرسـول مـنهم قـومهم بـأنهم فـي حالـة فرقـة وشـقاق ،ممـا أورده

ابن هشام في سيرته ،وذكر أنهم قالوا للنبي" :فإن يجمعهم ّللا عليـه -أي علـى اإلسـَلم-

فَل رجل أعز منك".

ثــم جــاء المهــاجرون مــن مكــة إلــى المدينــة ،فانضــافوا إلــى ســكانها مــن اْلوس والخــزرج
واليهود ،ممـا جعـل المدينـة فـي حاجـة إلـى تنظـيم سـكاني جديـد ،وتخطـيط عم ارنـي ،يهيـئ
لدولة اإلسَلم السـبيل إلـى التقـدم ،لهدايـة الضـالين إلـى صـراط هللا المسـتقيم ،وحمـل نعمـة

اإلسَلم إلى العالمين.

وقــد نظــم الرســول الك ـريم -بتوفيــق مــن رب العــالميين -الحيــاة فــي المجتمــع الجديــد فــي
المدينــة المنــورة ،وثبــت قواعــد العم ـران فيهــا بعــد أن أصــبح -صــلوات هللا وســَلمه عليــه-
اإلمــام والقائــد يبلــغ الــوحي ،ويغــرس الثبــات والصــبر واليقــين فــي قلــوب المــؤمنين وهــو فــي
الوقت نفسه ينظم الحيـاة فـي مجتمـع الدولـة اإلسـَلمية ويحكـم فـي كـل خـَلف يشـجر بـين

أفـراد هــذا المجتمــع ،وييســر أســباب الحيــاة للمهــاجرين الــذين تركـوا ديــارهم وأمـوالهم ابتغــاء
مرضاة هللا ،ونصرة لدين الحق الذي ارتضاه لعباده ،وبعث به خاتم أنبيائه ورسله.

ومــن الثابــت أن المهــاجرين اســتقبلوا اســتقباّل حســنا مــن إخ ـوانهم المســلمين فــي المدينــة،

غيــر أن إقــامتهم واســتقرارهم وتــدبير معيشــتهم ،كانــت مــن اْلمــور التــي تحتــاج إلــى تنظــيم
في مدينة يشكل اليهود جزءا مـن سـكانها ،ويضـمرون للمسـلمين الحقـد والكـره والشـر ،ممـا

يجعــل مــن المتوقــع أن يظهــر غــدر اليهــود بالمســلمين فــي وقــت مــن اْلوقــات ،ويــدعو إلــى

أخذ الحيطـة والحـذر ،كمـا أن الرسـول -صـلى ّللا عليـه وسـلم -تـرك وراءه فـي مكـة عـدوا
لدودا من المشركين المنكرين لدين ّللا الحق ،وكان هذا العـدو يتـربص بالمسـلمين الـدوائر

ويبيــت فــي نفســه العــدوان ،فكانــت حمايــة المســلمين فــي المدينــة مــن عدوانــه تحتــاج إلــى
تثبيــت الجبهــة الداخليــة فــي المدينــة ،وبنائهــا بنــاء قويــا يســتطيع الصــمود فــي وجــه الخطــر

الخارجي المتوقع.
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وقد عالج الرسول -صلى ّللا عليه وسلم -هذه اْلمور جميعا -بعد استق ارره في المدينـة-
معالجة حكيمة ،فنظم الحياة بين سكان المدينة تنظيما يكفل لهـم اّلسـتقرار والتعـاون فيمـا

بي ــنهم لص ــد الخط ــر الخ ــارجي ،وأرس ــى قواع ــد دول ــة إس ــَلمية عظيم ــة ّل مثي ــل لهـ ـا ف ــي
التاريخ ،فأصبح للعمران في المدينة المنورة خصائص مميزة سنعرضها فيما يلي:

ثالثا -خصائص العمران في المدينة:

نستطيع التعـرف علـى خصـائص العمـران فـي المدينـة المنـورة فـي عصـر الرسـول -صـلى

ّللا عليه وسلم -إذا درسنا أعمال الرسول الكريم بعد هجرته واستق ارره في المدينـة ،وإقامتـه

دولة اإلسَلم فيها.

وكان مجتمع المدينة يتكون مـن طـائفتين واضـحتين بعـد الهجـرة النبويـة ،طائفـة المسـلمين

وطائفة غير المسلمين ،وكانت طائفـة المسـلمين تتكـون مـن المهـاجرين الـذين هـاجروا مـع

الرســول مــن مكــة إلــى المدينــة ،ومــن الــذين أســلموا مــن أهــل المدينــة مــن اْلوس والخــزرج،

ومن الذين أسلموا من اليهود وهم قلة.

أما طائفة غير المسلمين فكان أكثر أفرادها من اليهود ثم من الذين لم يسلموا مـن اْلوس

والخزرج.

وقد حرص الرسول الكريم -صلوات هللا وسَلمه عليه -علـى تـوفير أسـباب الحيـاة اآلمنـة

المريحــة لجميــع ســكان المدينــة المنــورة مــن مســلمين وغيــر مســلمين مــع صــبغ المجتمــع

بالصبغة اإلسَلمية ،فجعل للعمران خصائص أهمها:

 -1المسجد مركز تجمع المسلمين:

كــان أول عمــل قــام بــه الرســول -صــلى ّللا عليــه وســلم -بعــد اســتق ارره فــي المدينــة بنــاء
المســجد ،ليكــون مكانــا يجتمــع فيــه المســلمون ،وكــان هــذا العمــل مــن جانــب الرســول دلــيَل

علــى أن بنــاء المســجد هــو أول ســمة مــن ســمات المــدن اإلســَلمية ،وأول شــيء يجــب أن
يبن ــى فيه ــا ،فه ــو أول خصيص ــة م ــن خص ــائص العمـ ـران ف ــي ظ ــل اإلس ــَلم ،ول ــذلك ب ــدأ
الرسول اإلمام القائد -صلى ّللا عليه وسلم -به في المدينة المنورة حين صارت مق ار لـه،

وقاع ــدة للدول ــة اإلس ــَلمية ،وق ــد ص ــار ه ــذا العم ــل أه ــم خص ــائص العمـ ـران ف ــي الم ــدن
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اإلسَلمية فـي أنحـاء العـالم المختلفـة ،فكـان أول عمـل يقـوم بـه قائـد المسـلمين المجاهـدين

بعــد النصــر والفــتح بنــاء مســجد فــي المدينــة المفتوحــة ،وقــد فعــل المســلمون هــذا فــي كــل

مدينة يسر ّللا لهم فتحهـا سـواء فـي بـَلد الفـرس أو فـي بـَلد الهنـد أو فـي أي مكـان آخـر
من العالم ،تمكن المجاهدون المسلمون بفضل ّللا من الوصول إليه ،وكان المسجد مركز

تجمـع المسـلمين فـي العبـادات ،وفـي الد ارسـة والـتعلم ،وفـي المعـامَلت ،كمـا كـان المســجد
مرك ــز إش ــعاع ،يش ــع من ــه ن ــور اإلس ــَلم ف ــي المنطق ــة الت ــي أشـ ـرقت عليه ــا ش ــمس ال ــدين

الحنيف.

لقد كان مـا فعلـه الرسـول -صـلى ّللا عليـه وسـلم -بعـد اسـتق ارره فـي المدينـة المنـورة بقليـل
سنة ،اتبعهـا وّلة المسـلمين وقـادتهم بعـد عصـر الرسـول الكـريم ،فقـاموا ببنـاء المسـاجد فـي

المدن اإلسَلمية وجعلوا بناء المسجد أول عمل يقومون به.

وك ــان المس ــجد ه ــو المق ــر ال ــذي اتخ ــذه رس ــول ّللا -ص ــلى ّللا علي ــه وس ــلم -ف ــي المدين ــة

المنــورة ،وهــو إمــام المســلمين وقائــدهمْ ،لنــه المكــان الــذي تــؤدى فيــه جماعــة المســلمين
الصـ ــلوات والشـ ــعائر الدينيـ ــة ،وتتشـ ــاور فيـ ــه فـ ــي شـ ــؤونها المختلفـ ــة ،مـ ــن حـ ــرب وسـ ــلم
ومعامَلت ،وتستقبل فيه الوفود ،فهو المكان الذي تتحـد فيـه القلـوب ،ويشـعر فيـه الجميـع

بــأنهم فــي ضــيافة هللا سواســية ّل فــرق بــين حــاكم ومحكــوم وغنــي وفقيــر وقــوي وضــعيف

وعالم وجاهل ،فالكل عبيد ّللا يرجون رحمته ،ويخشون عقابه ،ويدعونه ضارعين طـالبين

مغفرتــه ورض ـوانه ،وهكــذا تبــدو أهميــة البــدء ببنــاء المســجد فــي المدينــة اإلســَلمية وجعلــه

الخصيصة اْلولى من خصائص العمران في المدن اإلسَلمية.
-2إقامة ولي اْلمر بجوار المسجد:

أما الخصيصة الثانية من خصائص العمران في المدن اإلسَلمية ،فهي إقامة ولي اْلمر

بجوار المسجد ،وقد فعل رسـول ّللا -صـلى ّللا عليـه وسـلم -هـذا اْلمـر بعـد اسـتق ارره فـي

المدينــة المنــورة ،فقــد اتخــذ مســكنه بج ـوار المســجد بعــد بنائــه ،وكــان صــلوات ّللا وســَلمه

عليــه يخــرج مــن بيتــه إلــى المســجد أرســا -كمــا ذكــر ابــن هشــام فــي ســيرته -فأصــبح هــذا
اْلمــر تخطيطــا عمرانيــا طبــق فــي المــدن اإلســَلمية بعــد عصــر الرســول -صــلى هللا عليــه
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وســلم -اقت ــداء ب ــه ،وتطبيق ــا لس ــنته ،فك ــان وّلة المس ــلمين يقوم ــون ببن ــاء المس ــاجد أوّل ث ــم
يبنــون بيــوتهم ودواويــنهم بج ـوار المســاجد ،فكــان مســكن ال ـوالي فــي عاصــمة وّليتــه بج ـوار

المسجد.

وقد حقق هذا اْلمر فائدة كبرى فقوى الصلة بين الراعي والرعية ،ووثق الرابطة بـين أفـراد

الجماعــة اإلســَلمية ،وزاد اْللفــة بيــنهم ،فصــار المؤمنــون جســدا واحــدا ،يشــعر كــل عضــو
فيــه بمــا يصــيب العضــو اآلخــر ،وقــوى بــذلك بنــاء المجتمــع اإلســَلمي ،وأصــبح مجتمعــا

فريـ ــدا ،لـ ــم يشـ ــهد لـ ــه التـ ــاريخ مثـ ــيَل فـ ــي سـ ــمو الخلـ ــق ،وصـ ــلة الـ ــرحم ،وانتشـ ــار الت ـ ـراحم

والتعاطف والود بين أفراد المجتمع بحيث يحب الواحد منهم ْلخيه ما يحبه لنفسه ،بـل قـد

يؤثر أخاه على نفسه ْلنه يراقب ّللا في كل أعماله ،ويرجو بها ثواب هللا ويخشى عقابه.
 -2العقيدة تحدد مكان اإلقـامة:

والخصيصة الثالثة من خصائص العمران اإلسَلمية هي تحديد مكان اإلقامة فـي المدينـة
اإلسَلمية على أساس العقيدة ،وقد اتضح هذا اْلمر منذ اسـتقرار الرسـول الكـريم -صـلى

ّللا عليه وسلم -في المدينة المنورة ،واتخاذها قاعدة لدولة اإلسَلم.

وكان المسلمون في المدينة يتكونـون مـن المهـاجرين الوافـدين مـع رسـول ّللا  -  -ومـن
الذين أسلموا من سـكان المدينـة اْلصـليين مـن اْلوس والخـزرج وبعـض اليهـود وهـم الـذين

س ــموا اْلنص ــارْ ،لنه ــم ه ــم ال ــذين آووا المه ــاجرين م ــن مك ــة ونص ــروهم ،.بع ــد أن تركـ ـوا
ديارهم وأموالهم وأصبحوا في حاجة إلى ضمان معيشتهم في المدينة المنورة.

وقد أحسن المسـلمون مـن سـكان المدينـة اْلصـليين اسـتقبال إخـوانهم المهـاجرين وأعطـوهم

شــيئا مــن الم ــال ،كمــا ســمحوا لهــم بالتجــارة والز ارعــة ،فعمــل بعــض المهــاجرين ف ـي م ـزارع

إخوانهم اْلنصار مزارعة ،واستطاع المهاجرون بذلك أن ينظموا أمور معيشتهم.

وهكذا أصبحت العقيدة هي اْلسـاس الـذي قـام عليـه التنظـيم العم ارنــي فـي المدينـة المنـورة

ف ــي عص ــر الرس ــول –  – وص ــار مب ــدأ اْلخ ــوة اإلس ــَلمية ه ــو الس ــائد ف ــي المجتم ــع

اإلســَلمي وهــو المبــدأ الــذي قــرره ّللا جــل وعــَل فــي قولــه تعــالىِ{ :إنمــا اْل ُم ْؤ ِمُنــون ِإ ْخــوة}

وق ــرره الرس ــول الكـ ـريم -ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم -ف ــي قول ــه "المس ــلم أخ ــو المس ــلم" وبه ــذا
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أصــبحت رابطــة العقيــدة أقــوى مــن رابطــة الــدمْ ،لن لحمــة الــدم فشــلت – قبــل اإلســَلم فــي
التأليف بـين قلــوب سـكان المدينـة اْلصـليين  -كمـا ذكرنـا  -فأحـل اإلسـَلم محلهـا رابطـة

العقيــدة ،وجعــل الرســول -صــلى هللا عليــه وســلم -هــذه الرابطــة خصيصــة مــن خصــائص
التنظيم العم ارنـي في قاعدة دولة اإلسـَلم ،ثـم أصـبحت خصيصـة مـن خصـائص العمـران

في المدن اإلسَلمية بعد عصر الرسول.

وكانت رابطة العقيدة هي التي أصلح بها الرسول  –  -بين اْلوس والخزرج ،وجمعهم

فــي اســم واحــد هــو اْلنصــار ،فبعــدت عــنهم روح العصــبية ،وتــآلفوا لنص ـرة ديــن هللا الحــق

الذي أنعم ّللا به عليهم ،وصار ذلك اّلسم علما عليهم ،فعرفوا جميعا به.

كم ــا ألـــف الرس ــول الكـ ـريم  -  -برابط ــة العقي ــدة ب ــين المه ــاجرين واْلنص ــار ،وجع ــل
المؤاخــاة هــي اْلســاس الــذي يبنــى عليــه التــآلف ،فجعــل كــل رجــل مــن المهــاجرين يؤاخ ــي
رجَل من اْلنصار ،فيصير الرجَلن أخوين ،تربط بينهما المؤاخاة برباط كرباط الدم.

وقد حققت المؤاخاة الهدف المنشود ،فألفت بين قلوب المسلمين جميعا في المدينة المنورة

م ــن مه ــاجرين وأنص ــار ،فك ــان رب ــاط العقي ــدة أق ــوى أس ــس التنظ ــيم العم ارنـ ــي ف ــي الم ــدن
اإلسَلمية في مختلف العصور.

 -4تنظيم العمران والحياة وفقا لدستور:

وكانــت الخصيصــة الرابعــة مــن خصــائص العم ـران فــي المــدن اإلســَلمية تنظــيم العم ـران

والحياة على أسس قويمة وفقا لدستور ،يستمد مبادئه من كتاب هللا جل وعَل ،ومن هـدى
الرســول -ص ــلى هللا علي ــه وســلم -كمــا حــدث ف ــي المدين ــة المنــورة ،بع ــد الهجـ ـرة النبوي ــة،

واستقرار المسلمين فيها ،واتخاذها قاعدة لدولة اإلسـَلم فقـد آخـى الرسـول الكـريم -  -

بين المسلمين على اختَلف قبائلهم ثم حـدد العَلقـات بـين المسـلمين وغيـر المسـلمين مـن

سكان المدينة المنورة من ناحية ،وبين سـكان المدينـة مـن مسـلمين وغيـر مسـلمين وسـكان
شــبه الجزيـرة العربيــة خــارج المدينــة المنــورة مــن ناحيــة أخــرى ،وكتــب الرســول  -صــلى هللا

عليه وسلم -صحيفة لتحديد هذه العَلقات وتوضيحها وتنظيم العمران والحياة ،فـي قاعـدة
دولة اإلسَلم ،ثم في المدن اإلسَلمية بعد ذلك.
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وكانــت هــذه الصــحيفة دســتو ار مكتوبــا ،يقــوم علــى أســاس مــن العلــم بــأحوال النــاس والفهــم

الدقيق لظروفهم ،ويقرر العَلج الناجع ّلستمرار حياتهم واستقرارها.

وقد كتبت الصحيفة بعد استقرار الرسول  في المدينة المنورة وحدد الرسول الكـريم فيهـا

العَلق ــات ب ــين س ــكان المدين ــة م ــن المه ــاجرين واْلنص ــار واليه ــود ،وبي ــنهم وب ــين ال ــذين
يحيط ــون به ــم م ــن س ــكان الع ــالم حين ــذاك ،وكان ــت كتابته ــا بع ــد الع ــام اْلول م ــن الهجـ ـرة

النبوي ــة ،أي بع ــد إقام ــة الدول ــة اإلس ــَلمية فأص ــبحت م ــن الوث ــائق ذات اْلهمي ــة البالغ ــة،
الَلزمة لفهم اْلحداث التي وقعـت بعـد كتابتهـا ،ولتوضـيح خصـائص العمـران فـي المدينـة

المنـورة فــي عصــر الرســول  -صــلى ّللا عليــه وســلم -وفــي المــدن اإلســَلمية جميعهــا بعــد
ذلك.

أما سكان المدينة المنورة في عصر الرسول الكريم فكانوا طـائفتين طائفـة المسـلمين الـذين

دخلوا في دين ّللا الحق واستجابوا لدعوة الرسول -صلى ّللا عليه وسـلم -مـن المهـاجرين

واْلنصــار الــذين ربطــت كلمــة التوحيــد بــين قلــوبهم فصــاروا يكونــون أمــة اإلســَلم ،التــي
تحمل أمانة الدعوة إلى دين ّللا الحق ،وتجاهد في هللا حق جهاده ،حتـى تصـير كلمـة ّللا

هي العليا فتنتشر أشـعة شـمس اإلسـَلم فـي أرجـاء العـالم المختلفـة ،وقـد حـددت الصـحيفة

الصــَلت بــين المســلم وأخيــه المســلم والعَلقــات بــين المســلمين وغيــر المســلمين مــن ســكان

المدينة الذين هم أفراد الطائفة الثانية ،وبينت الحقوق والواجبات بالنسبة للجميع.

وقد أورد ابن إسحاق في سيرته نـص هـذه الصـحيفة ،وسـجل هـذه الوثيقـة القيمـة المنظمـة

للعمران والحياة في المدينة فهي تكفـل للسـكان مـن غيـر المسـلمين -وأكثـرهم مـن اليهـود-
حقوقهم وتبـين مـا علـيهم مـن واجبـات ،فقـد وادع الرسـول الكـريم فـي تلـك الصـحيفة اليهـود
وأقرهم على دينهم وأموالهم كما جعل عليهم اّلشتراك مع المسـلمين فـي مواجهـة الظـروف

اإلقتصــادية الصــعبة إذا وجــدت ،وفــي صــد العــدو الخــارجي إذا هــاجم المدينــة ،غيــر أن

اليهــود غــدروا وتــآمروا علــى الرســول -صــلى ّللا عليــه وســلم -وعلــى جماعــة المســلمين،
فكــان إخـراجهم مــن المدينــة فــي عصــر الرســول الكـريم جـزاء وفاقــا لهــم ،وكــان لهــذا اْلمــر
أثره في المدينة المنورة منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا.
1101
This file was downloaded from QuranicThought.com

وكانت نصوص الصحيفة مستمدة مما جاء في القرآن الكريم ،فنصـت علـى أن المسـلمين

أمة واحدة ،وأن هذه اْلمة خير أمة أخرجت للناس ،لقول ّللا تعالى في سـورة آل عمـران:
اس تأْمرون ِباْلمعر ِ
ِ
وف وت ْنه ْون ع ِن اْل ُم ْنك ِر وتُ ْؤ ِمُنون ِباهلل}.
ُ
{ك ْنتُ ْم خ ْير أُمة أ ْ
ُْ
ُخ ِرج ْت للن ِ ُ ُ
وحثــت الصــحيفة المســلمين علــى التـراحم والتعــاون بيــنهم مصــداقا لقــول ّللا عــز وجــل فــي
ســورة اْلنفــالِ{ :إن الـ ِـذين آمُن ـوا وهــاجروا وجاهـ ُـدوا ِبــأمو ِال ِهم وأ ْنُف ِسـ ِـهم ِفــي س ـِب ِ
يل ّللاِ والـ ِـذين
ُ
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
اء ب ْعض}.
آوْوا ونص ُروا أُولئك ب ْع ُ
ض ُه ْم أ ْولي ُ
وقولــه تعــالى{ :والـ ِـذين آمُن ـوا ِمـ ْـن ب ْعـ ُـد وهــاج ُروا وجاهـ ُـدوا مع ُكـ ْـم فأُولِئــك ِمـ ْـن ُك ْم} كمــا دعــت
الصــحيفة إلــى م ارعــاة حقــوق القربــى والصــحبة والجـوار تطبيقــا لقــول ّللا ســبحانه فــي ســورة
اعُبـ ـ ُـدوا ّللا وّل تُ ْشـ ـ ِـرُكوا ِبـ ـ ِـه شـ ـ ْـيئا وِباْلو ِالـ ــد ْي ِن ِإ ْحسـ ــانا وِبـ ـ ِـذي اْلُق ْربـ ــى واْليتـ ــامى
النسـ ــاء{ :و ْ
ين واْلجـ ِ ِ
واْلمس ِ
ِ
ـب وابـ ِـن السـِب ِ
ـار اْلجُنـ ِ
ـاك ِ
يل ومــا ملكـ ْـت
ـب والصـاح ِب ِباْلج ْنـ ِ ْ
ـار ذي اْلُق ْربـى واْلجـ ِ ُ
أ ْيم ُان ُك ْم.}..

ودعت الصحيفة كذلك إلى التمسك برباط الوّلء ومراعاة حقوق المـواّلة ،امتثـاّل ْلمـر هللا
عز وجل في سورة النساء{ :وِل ُكل جعْلنا مو ِالي ِمما ترك اْلو ِالـد ِ
ان واْل ْقرُبـون وال ِـذين عقـد ْت
أيمان ُكم فآتُوهم ن ِ
صيب ُه ْم ِإن ّللا كان على ُك ِل شيء ش ِهيدا}.
ُْ
ْ ُ ْ
ْ
كمــا دعــت إلــى مراقبــة هللا فــي كــل عمــلْ ،لن اإلنســان سيحاســب علــى الصــغيرة والكبيـرة،
كما قال هللا عز وجل في سورة الزلزلة{ :فم ْن ي ْعم ْل ِم ْثقال ذرة خ ْي ار يرهُ} وّل يخفى ما لهذا
من أثر في الحياة والعمران.
ودعــت الصــحيفة كــذلك إلــى تــرك عــادات الجاهليــة ،ورد اْلمــور إلــى هللا ورســوله واإللتـزام

بحكــم ّللا ورســوله فــي كــل أمــر ،امتثــاّل ْلمــر ّللا ســبحانه فــي قولــه فــي ســورة النســاء{ :يــا
ِ
ِ
ِ
يع ـوا الرُســول وأُوِلــي اْل ْمـ ِـر ِمـ ْـن ُك ْم ف ـِإ ْن تنــازْعتُ ْم ِفــي شــيء
يع ـوا ّللا وأط ُ
أيهــا الــذين آمُن ـوا أط ُ
ْ
ول ِإ ْن ُك ْنتُم تُؤ ِمُنون ِباهللِ واْليو ِم ِ
فردوه ِإلى ّللاِ والرس ِ
اآلخ ِر ذِلك خ ْير وأ ْحس ُن تأ ِْويَل}.
ْ ْ
ُ ُ
ْ
ُ

وهكذا قام المجتمع اإلسَلمي في المدينة المنورة – التي أسست فيها دولة اإلسَلم -علـى

أســس ثابتــة مــن تقــوى ّللا ،ومــن المبــادت القويمــة التــي جــاء بهــا اإلســَلم فــي كتــاب ّللا

الكريم.
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وفــي قــول الرســول وعملــه ،وكــان لهــذأ أثــر واضــح فــي طبيعــة العم ـران وخصائصــه فــي
المدينة المنورة ،وفي سائر المدن اإلسَلمية فـي عصـور قـوة المسـلمين ،والتـزامهم بمبـادت

دينهم الحق القويم.

وواضح أن خصائص العمران في ظـل اإلسـَلم ،قـد تغيـرت تغيـ ار جوهريـا عـن خصائصـه
قبل اإلسـَلم ،فقـد جعـل اإلسـَلم المسـلمين جميعـا أمـة واحـدة يتسـاوى أفرادهـا فـي الحقـوق

والواجبـ ــات ،و بـ ــذلك أصـ ــبح اإلسـ ــَلم يجـ ــب مـ ــا قبلـ ــه ،وصـ ــار الشـ ــعار والـ ــدثار لسـ ــائر

المسلمين.

وكان ــت أم ــة اإلس ــَلم ف ــي المدين ــة المن ــورة أم ــة فاض ــلة ،ت ارق ــب هللا ف ــي أعماله ــا ف ــَل تب ــدأ

بالعدوان ،بل تحب السَلم ،وتحمي الجار وتنصر المظلوم ،وتلتـزم بالعهـد ،وتفـي بالوعـد،
وكانـ ــت تضـــم المسـ ــلمين وغيـ ــر المســـلمين الـ ــذين أدمجـ ـوا فـ ــي اْلمـ ــة بـ ــنص ص ـ ـريح فـ ــي

الصــحيفة ،وكــان المســلمون بقيــادة الرســول -صــلى ّللا عليــه وســلم -هــم قلــب هــذه اْلمــة

النابض بالحياة والحركة وكانت اْلمة تزداد قوة ،كلما أزداد الدين انتشا ار.

وقــد حرصــت اْلمــة اإلســَلمية علــى اســتقرار الحيــاة والعم ـران فــي المدينــة المنــورة ،ومنــع
نشوب الحروب الداخلية ،وأوجبت تحكيم الرسول فـي كـل مـا يشـجر مـن خـَلف ،والتسـليم

بما يقضى به ،وتطبيق مبدأ العقاب بالمثل فالنفس بالنفس والعـين بـالعين واْلنـف بـاْلنف

واْلذن بــاْلذن والســن بالســن والجــروح قصــاص تنفيــذا ْلمــر هللا عــز وجــل الــذي جــاء فــي

سورة المائدة ،مما ساعد على أستتاب اْلمن والسَلم في منطقة المدينة المنورة.

كما أوجبت الصحيفة علـى أهـل المدينـة جميعـا أن يتحـدوا لصـد أي عـدوان يتهـدد المدينـة

من خارجها ،فتكامل بذلك نظام اْلمة ،وصارت الهجرة إلى المدينة شرطا للحصول علـى
رعاي ــة الدول ــة اإلس ــَلمية ،تطبيق ــا لق ــول ّللا تع ــالى ف ــي س ــورة اْلنف ــال{ :وال ـ ِـذين آمُنـ ـوا ول ـ ْـم
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
وك ْم ِفــي الـ ِـد ِ
ين فعلـ ْـي ُك ُم
است ْنصـ ُـر ُ
ُيهــاج ُروا مــا ل ُكـ ْـم مـ ْـن وّليــته ْم مـ ْـن شـ ْـيء حتــى ُيهــاج ُروا وِإ ِن ْ
ص ُر ِإّل على ق ْوم ب ْين ُك ْم وب ْين ُه ْم ِميثاق}.
الن ْ
 -5حماية المدينة من الغزو الخارجي والتمرد الداخلي:
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أمــا الخصيصــة الخامســة مــن خصــائص العمـران فــي المــدن اإلســَلمية فهــي حمايتهــا مــن

الغــزو الخــارجي والتمــرد الــداخلي .وقــد ظهــرت هــذه الخصيصــة فــي الدولــة اإلســَلمية منــذ
قيامها في عصـر الرسـول -صـلى هللا عليـه وسـلم -بعـد أن وجـدت فيهـا أداة للحكـم وضـم

إليها ما حولها مـن القبائـل ومـن المنـاطق الزراعيـة التـي تمـدها بـالمؤن ،فقـد وجــه الرسـول

– صلى هللا عليه وسلم -سرايا عديدة من المدينة إلـى مـا حولهـا ،وكانـت السـرايا حمـَلت

حربي ــة ص ــغيرة ته ــدف إل ــى ت ــأمين الح ــدود واستكش ــاف م ــا ح ــول المدين ــة ،ورد أي ع ــدو
مجاور ،وكان عدد هذه السرايا ثماني سـرايا ،أرسـلت قبـل غـزوة بـدر ،وقـاد الرسـول  -

 -بعضها بنفسه ،وقاد أصحابه البعض اآلخر.

وكــان مــن نتيجتهــا عقــد أحــَلف مــع القبائــل المجــاورة ،لتــأمين المدين ـة مــن غــارات البــدو
عليهــا ومنــع أي غــزو خــارجي عنهــا ،حتــى تســتقر الحيــاة والعم ـران فيهــا ،فتقــوى الجبهــة

الداخليــة علــى صــد أي هجــوم يأت ــي مــن خــارج المدينــة وبخاصــة مــن جانــب ق ـريش التــي
منعــت الس ـرايا مــرور تجارتهــا فــي أ ارضــي الدولــة اإلســَلمية ،وأظهــرت أن حــدود الدولــة

محروسـة كمـا أصــلح الرسـول فـي تلــك اْلثنـاء بـين اْلوس والخــزرج حـين دب النـزاع بيــنهم
بتح ـ ـريض مـ ــن اليهـ ــود ،حتـ ــى يكـ ــون اإلخـ ــاء والتماسـ ــك بـ ــين المسـ ــلمين عونـ ــا لهـ ــم علـ ــى

اّلنتصار على أعدائهم في الدين.

وهكــذا قــام العمـران فــي المدينــة المنــورة ثــم فــي ســائر المــدن اإلســَلمية علــى مبــادت قويمــة

مــن اْلخــوة فــي الــدين والســَلم بــين المقيمــين داخــل حــدود دولــة المســلمين ،والضــرب علــى
أيدي الخائنين والمعتـدين ،ونشـر الـدين باإلقنـاع ّل بـاإلكراه ،والجهـاد فـي سـبيل ّللا للـدفاع

ع ــن دين ــه الح ــق وإلعـ ـزاز أم ــة اإلس ــَلم الت ــي جعله ــا ّللا خي ــر أم ــة أخرج ــت للن ــاس حت ــى
تواصل حمل نعمة اإلسَلم  -التي أنعـم ّللا بهـا عليهـا -إليصـالها إلـى الحيـارى الضـالين

مــن أفـراد البشــر فــي ســائر أنحــاء العــالم ،أداء لزكــاة النعمــة التــي أنعــم هللا بهــا علــى هـؤّلء

المؤمنين.

خاتمـة:
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هذه دراسة سريعة موجزة لخصـائص العمـران فـي المدينـة المنـورة فـي عصـر رسـول ّللا -

صلى ّللا عليه وسلم -وهي القاعدة اْلولى لدولة اإلسـَلم ومركـز اإلشـعاع الـذي انتشـرت
منــه أشــعة شــمس اإلســَلم إلــى أرجــاء العــالم المختلفــة فهــدت شــعوبا كثيـرة إلــى صـراط ّللا

المستقيم ودخل الناس في دين هللا الحق على اخـتَلف ألـوانهم وأجناسـهم وألسـنتهم فنعمـوا

بنعمــة اإلســَلم ،الــذي ّل يقبــل مــن أحــد ديــن غيـره لقولــه تعــالى{ :ومـ ْـن ي ْبتـ ِـغ غ ْيــر اإلســَلم
اآلخ ِرة ِمن اْلخ ِ
ِدينا فل ْن يْقبل ِم ْنه وهو ِفي ِ
اس ِرين}.
ُ ُ
ُ
ونســتطيع مــن هــذه الد ارســة أن نتبــين أبــرز خصــائص العمـران فــي المــدن اإلســَلمية علــى
مر العصور وهي خمس خصائص:

أولها :بناء المسجد وجعله مرك از للحياة اإلسَلمية ،تؤدى فيه الصـلوات والشـعائر الدينيـة،
ويتلقى فيه المسلمون العلم ،ويتدارسون أمورهم.

وثانيها :إقامة ولي اْلمر بجوار المسجد وبناء بيوت الوّلة ودواوينهم حولـه لتقويـة الرابطـة

بين الراعي والرعية ومراقبتهم جميعا هلل في كل عمل.

وثالثها :إقامة التنظيم العمراني على أسـاس العقيـدة ،والتـأليف بـين المسلمــين جميعـا علـى
هــذا اْلســاس ،وإ ازلــة الف ـوارق بيــنهم بالمؤاخــاة بيــنهم إلبعــاد روح العصــبية واإلتحــاد صــفا

واحدا لنصرة دين ّللا الحق..

ورابعهــا :تنظــيم الحيــاة وفقــا لدســتور يحــدد العَلقــات بــين المســلمين وغيــر المســلمين مــن

سكان دولة اإلسَلم وبين هـؤّلء السـكان وبـين جيـرانهم خـارج حـدود الدولـة علـى أن يكـون

هذا الدستور مكتوبا ومستمدا مـن كتـاب ّللا ،وعمـل رسـول هللا  وإخـراج الخـائنين للعهـد

من بَلد المسلمين.

وخامســها :حمايــة بــَلد المســلمين مــن التمــرد الــداخلي والغــزو الخــارجي باإلصــَلح بــين

المتنازعين ،وقتال المعتدين ،والجهاد في سبيل هللا ،لنصرة دينه الحق ،ونشره في اآلفاق.

وإن أوضــح دليــل علــى التمســك بمبــادت اإلســَلم هــو الحفــاظ علــى هــذه الخصــائص فــي
المدن اإلسـَلمية ،بحيـث تظهـر فـي تخطيطهـا وتنظيمهـا وتبقـى واضـحة إلـى أن يـرث ّللا

اْلرض ومن عليها ،وهو خير الوارثين.
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والصــَلة والســَلم علــى خــاتم اْلنبيــاء والمرســلين ،وعلــى آلــه وصــحبه ومــن دعــا بدعوتــه
واهتدى بهديه إلى يوم الدين.

ــــــــــــ
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وقفة مع نهاية العام الهجري 1425هـ
إن الحمــد هلل نحمــده و نســتعينه و نســتهديه  ،ونعــوذ بــاهلل مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات

أعمالنــا  ،مــن يهــده هللا فــَل مضــل لــه ،ومــن يضــلل فــَل هــادي لــه  ،و أشــهد أن ّل الــه إّل
هللا واشهد أن محمد عبده و رسوله … أما بعد:

أخــي الحبيــب ،لقــد وقفــت أمــام يــوميتي ْلنــزع آخــر ورقــة بهــا  ،آخــر يــوم مــن عمــر العــام

المنصــرم 1425هـ ـ  ،و علــى غيــر عــادتي تثاقلــت يــدي هــذه الم ـرة و هــي تمتــد إليهــا  ،و
انتــابني إحســاس نبــه فــي وجــداني شــعو ار  ،مــا كنــت أعي ـره إهتمامــا علــى مــدى أكثــر مــن
 350يوما قد انتهت  ،لقد أحسست بإشفاق عليهـا  ،و قـد تـراءت لـي كأنهـا تحتضـر  ،و
ترنو إلى يدي في فزع وذل  ،كأنها تطلب مني أن أمهلها لحظـات تـودع فيهـا هـذه الحيـاة

 ،فعدلت عن نزعها  ،و رحت أتأمل هذه الورقة اْلخيرة  ،و اعترتنـي رهبـة عنـدما عرفـت

أننـي فــي الحقيقيـة بنزعهــا قـد نزعــت حزمــة مـن أيــام عمـري ْ ،لطــوي بهـا ســجلي الــذي ّل

يغادر صغيرة وّل كبيرة  ،وبما فيها من خير وشر .

أخــي الحبيــب ،إن هــذه اليوميــة المحتضـرة تشــبه عمــر أي مخلــوق  ،وإنهــا تتنــاقص أيامهــا

مثلمــا تتنــاقص أعمارنــا يومــا بعــد يــوم  ،وكمــا يتنــاقص بتراكمــات الحقــب والســنين عمـ ُـر
الزمان  ،وكل المخلوقات في تنـاقص مطـرد حتـى تنتهـي إلـى الـزوال (كـل مـن عليهـا فـان
ويبقــى وجــه ربــك ذو الجــَلل واإلكـرام)  ،إن كــل المخلوقــات تنتهــي أعمارهــا  ،و تمضــي

حيث شاء هللا لها  ،و تطوى  ،إّل هذا المخلوق (اإلنسان) فإنه الوحيد الذي يبقى متبوعـا
بعد رحيله من هذه الدنيا  ،وموقوفا للحساب والجزاء .

عــدت مــن ذهــولي  ،و أخــذت اســتحث ذاكرتــي القاصـرة  ،علهــا تســترجع بعــض مــا رســب
وعلــق بهــا مــن أحــداث العــام المنصــرم  ،قبــل أن تغمرهــا دوائــر النســيان  ،و وقفــت طــويَل
أستعرض ذلك الشريط الطويل (العمـر)  ،يـا سـبحان هللا العظـيم  ،إنـه شـريط عجيـب حقـا
 ،فقـ ــد اكـ ــتظ اكتظاظـ ــا  ،و أفعـ ــم إفعامـ ــا  ،لقـ ــد اكـ ــتظ بـ ــالحوادث المختلفـ ــة  ،و اْلحـ ــداث

1107
This file was downloaded from QuranicThought.com

المتابينــة  ،و اْلعمــال الحقي ـرة والجليلــة  ،عنــي و عــن غيــري ممــن ّل حصــر لهــم  ،مــن

الذين مروا أمام عدسة هذا الشريط بالصوت والصورة .

لقد تذكرت هجرة المصطفى  وما كان فيها مـن أحـداث  ،ومـا أحوجنـا  -أخـي الحبيـب
– و نحــن نســتقبل عامــا هجريــا جديــدا أن نعــيش بقلوبنــا و عقولنــا و مشــاعرنا وواقعنــا مــع

رسول هللا  في هجرته من مكة المكرمة إلي المدينة المنـورة و التـى حـوت علـى الكثيـر

من الدروس والعبر منها على سبيل المثال ّل الحصر  ،قيمة الزمن وأهميته .

فلقد جاهد النبي  في سبيل هللا حق الجهاد  ،منذ أنزل هللا عليـه قولـه تعـالى ( :يـا أيهـا
المــدثر قــم فأنــذر و ربــك فكبــر  ،و ثيابــك فطهــر)  ،فكــان  يواصــل الليــل مــع النهــار و

الســر مــع اإلعــَلن  ،و مــا كــان يخشــى فــي هللا لومــة ّلئــم  ،و ّل كــان يردعــه عــن تبليــغ
الدعوة تهديد قريش و وعيدها .

و استجاب لـه منـذ البدايـة صـديق اْلمـة أبـو بكـر مـن الرجـال  ،و مـن الصـبيان علـي بـن

أبى طالب  ،و من النساء زوجته خديجة بنت خويلـد  .و اسـتجاب ْلبـى بكـر  -:عثمـان

بــن عفــان  ،و طلحــة بــن عبيــد هللا  ،و ســعد ب ـن أبــي وقــاص رضــي هللا عــنهم جميعــا و

أرضاهم .

و تعه ــد  أص ــحابه بالتربي ــة و التعل ــيم فك ــان يجمعه ــم ف ــي دار اْلرق ــم ب ــن أب ــي اْلرق ــم
فــيعلمهم مــا ينــز ل عليــه مــن الق ـران الك ـريم  ،و يــأمرهم بحســن اْلخــَلق و يحــذرهم مــن

الفسق و الشرك و العصيان  ،وكان  قدوة لهم في جميع أقواله وافعاله.

و كان للوقت قيمة كبرى عندهم  ،فكانوا يستغلون أوقاتهم في طاعة هللا و في التزود من

علم الرسول  و فضله  ،وكانت العقيـدة فـي نفوسـهم أهـم مـن المـال و اْلهـل و الولـد ،
و عنــدما خيــروا بــين الــوطن و القبيلــة و رغــد الحيــاة و بــين خشــونة العــيش و الغربــة و

التشرد اختاروا صحبة رسول هللا والهجرة في سيل هللا .

لقد صدق الصحابة رضوان هللا عليهم ما عاهدوا هللا عليه  ،و عنـدما ابـتَلهم هللا صـبروا

وضربوا أروع اْلمثلة في الفداء والتضحية  ،و عندما نادى منادي الجهاد كـانوا يتسـابقون

(وعجلت إليك ربي لترضى) .
على الموت في سبيل هللا ولسان حالهم يقول
ُ
1108
This file was downloaded from QuranicThought.com

و بعد ثَلثة عشر عاما من البـذل و التضـحية أكـرم هللا جـل وعـَل محمـدا  و أصـحابه
رضي هللا عنهم ،

بالنصر وجاءهم من جهة المدينة .

 13عاما كانت محسوبة بأيامها و لياليها و ساعاتها .

13عاما ّل يهنأ المسلمون فيها بلذيذ الطعـام والشـراب  ،و ّل يصـرفهم عـن ذكـر هللا حـب

الدنيا و التثاقل إلى اْلرض .

 13عاما من العمل الجاد  ،و التخطيط الدقيق  ،والتربية الرائعة .

فأين نحن اليوم  -أخي الحبيب  -من سـيرة الرسـول وأصـحابه صـلى هللا عليـه وعلـى آلـه

وصحبه وسلم .

لقد انسلخ عام كامل من أعمارنا  ..انسلخ بثوانيه ودقائقه وساعاته و أيامـه  ،فمـاذا قـدمنا
فيه من أعمال صالحة ندخرها ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضـع كـل ذات

حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب هللا شديد .

إن الجـ ـواب أخ ــي الحبي ــب عل ــى ه ــذا السـ ـؤال مخج ــل ومخج ــل ج ــدا  ،و لك ــن ّلب ــد م ــن

اّلعت ـراف ب ــاْلمر الواق ــع  ،فالواحـ ـد منــا يخ ــرج مــن بيتــه فــي الصــباح البــاكر  ،ويمض ــي
سحابة يومه في مدرسته أو جامعته أو عملـه  ،و يعـود إلـى بيتـه آخـر النهـار وقـد أضـناه

التعب فيتناول طعام الغداء ويرتاح قليَل ثم يمضي بقيـة اليـوم وأول الليـل فـي المـذاكرة أو

قضــاء اْلمــور المعيشــية  ،ثــم ينــام  ،ثــم يعــود فــي الصــباح و هكــذا و هكــذا  ،إنهــا و هللا
حياة ليست فيها دقـائق مخصصـة لقـراءة القـرآن و لـتعلم أحكـام ديننـا و ليسـت فيهـا دقـائق
مخصصة لقيام الليل و صـَلة السـنن و النوافـل و ليسـت فيهـا دقـائق مخصصـة لحضـور

مجــالس الــذكر و المحاض ـرات وليســت فيهــا أيــام لصــيام اّلثنــين والخمــيس وليســت فيهــا
دقائق لبذل المعروف وقضاء حوائج الناس .

أخي الحبيب ،لقد شـغلتنا دنيانـا عـن طاعـة ربنـا  ،ونحـن الـذين حـذرنا جـل و عـَل منهـا ،
قال تعالى { يا أيها ال ِذين آمُنوا ّل ُتْل ِه ُك ْم أ ْمواُل ُك ْم وّل أ ْوّل ُد ُك ْم عـن ِذ ْك ِـر ّللاِ ومـن يْفع ْـل ذِلـك
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فأُولِئـك هـم اْلخ ِ
ـاكم ِمـن قْب ِـل أن يـأِْتي أحـد ُك ُم اْلم ْـو ُت فيُقــول
اس ُـرون { }9وأ ِنفُقـوا ِمـن مـا رزْقنـ ُ
ْ
ُُ
ر ِب ل ْوّل أخ ْرتِني ِإلى أجـل ق ِريـب فأصـدق وأ ُكـن ِمـن الص ِـال ِحين { }10ولـن ُيـؤ ِخر ّللاُ نْفسـا
ِإذا جاء أجُلها وّللاُ خِبير ِبما ت ْعمُلون } .

وكان ابن عمر رضي هللا عنهما يقـول ( :إذا أمسـيت فـَل تنتظـر الصـباح و إذا أصـبحت

فَل تنتظر المساء  ،وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك) رواه البخاري .

وقال ّ( ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتـى يسـأل عـن أربـع  :عـن عمـره فـيم أفنـاه  ،و

عـن شـبابه فــيم ابـَله  ،وعــن مالـه مـن أيــن اكتسـبه و فــيم أنفقـه  ،و عـن علمــه مـاذا عمــل
به) السلسلة الصحيحة (. )946

سوف يسألنا مالك يوم الدين يوم الحشر عن أعمارنا  ،هل أفنيناها في اْلعمال الصالحة

والطاعــات  ،أم أفنيناهــا فــي اللهــو والغفلــة والعبــث .ويســألنا ســبحانه وتعــالى عــن أجســامنا
هل أبليناها بالصـيام والقيـام وغـض البصـر وحفـظ السـمع واللسـان  ،أم أبليناهـا فـي تنـاول

ما لذ و طاب من الطعام والشراب .و السائل جل وعَل يعرف خفايا أمورنا  ،و ّل يعجـزه

شي ء في اْلرض و ّل في السماء .

قــال تعــالى ( :ألــم تــر أن هللا يعلــم مــا فــي الســماوات ومــا فــي اْلرض مــا يكــون مــن نجــوى

ثَلثة إّل هو رابعهـم وّل خمسـة إّل هـو سادسـهم وّل أدنـى مـن ذلـك وّل أكثـر إّل هـو معهـم

أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن هللا بكل شيء عليم) .

أخ ــي الحبي ــب ،إن الكثي ــر م ــن أبن ــاء المس ــلمين ف ــي معظ ــم ال ــبَلد العربي ــة و اإلس ــَلمية
يحتفلون بذكرى الهجرة في كل سنة  ،ولكن لألسـف الشـديد القليـل جـدا مـنهم الـذي يعـرف

الحكمــة التــي انطــوت عليهــا حادثــة الهج ـرة  ،فــاهلل عــز وجــل فــي كتابــه العزيــز قــد انحــى
بالَلئمة على جماعة من أصحاب رسول هللا  كانوا في مكة يصـلون و يصـومون فقـط

 ،و ّل يســتطيعون أن يفعلـوا أكثــر مــن ذلــك مــن مظــا هــر الــدين ْلنهــم كــانوا تحــت ســلطة
ق ـريش و ّل قــوة لهــم عليهــا  ،ثــم هــم لــم يهــاجروا إلــى قلعــة اإلســَلم ليكون ـوا مــن جنودهــا
ويظهروا شعائر دينهم بكل راحة  ،فأنزل هللا فيهم قوله تعالى( :إن الذين توفـاهم المَلئكـة
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ظــالمي أنفســهم قــالوا فــيم كنــتم قــالوا كنــا مستضــعفين فــي اْلرض قــالوا ألــم تكــن أرض هللا
واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا) .

فالحكمة أخي الحبيـب مـن الهجـرة هـي أن اإلسـَلم ّل يكتفـي مـن أهلـه بالصـَلة و الصـوم

فقــط  ،بــل يريــد مــنهم مــع ذلــك أن يطبق ـوا كــل أوامــر هللا عــز وجــل و أوامــر رســوله 

الظــاهرة والباطنــة فــي أنفســهم وفــي كــل أمــور حيــاتهم اليوميــة كمــا قــال تعــالى ( :يــا أيهــا
الــذين آمنـوا ادخلـوا فــي الســلم كافــة و ّل تتبعـوا خطـوات الشــيطان إنــه لكــم عــدو مبــين) و
السلم هو اإلسـَلم  ،و قـال تعـالى ( :قـل إن صـَلتي و نسـكي و محيـاي وممـاتي هلل رب

العالمين) .

أخــي الحبيــب ،إن الهج ـرة باقيــة لــم تنتهــي بعــد  ،فقــد قــال ّ( : ل تنقطــع الهج ـرة حتــى
تنقطع التوبة  ،و ّل تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها) رواه ابوداود و النسائي

 ،صحيح اإلرواء ( . ) 1208

و عن عبد هللا بن عمير عـن أبيـه عـن جـده  ،أنـه قيـل لرسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم:

ما أفضل الهجرة ؟ قال ( :من هجر ما حرم هللا)  .مشكاه المصابيح ( . ) 3833

و قــال  فــي حجــه الــوداع ( :أّل أخبــركم بــالمؤمن ؟ مــن أمنــه النــاس علــى أم ـوالهم و
أنفسهم  .و المسلم ؟ من سلم النـاس مـن لسـانه ويـده  .و المجاهـد ؟ مـن جاهـد نفسـه فـي

طاعـ ــة هللا  .و المهـ ــاجر ؟ ( وهنـ ــا الشـ ــاهد ) مـ ــن هجـ ــر الخطايـ ــا و الـ ــذنوب) السلسـ ــلة

الصحيحة (. )549

فَلبد من الهجرة مـن تـرك الصـَلة مـع الجماعـة و النـوم عـن الصـلوات إلـى الصـَلة علـى

وقتهــا مــع الجماعــة فــي الصــف اْلول  .و ّلبــد مــن الهج ـرة مــن ق ـراءة المجــَلت والج ارئــد
التافهة إلى قراءة القرآن الكريم و تدبر آياته .

و ّلبــد مــن الهجــرة مــن ســماع اْلغــاني و التلــذذ بالغيبــة إلــى ســماع الق ـرآن والمحاض ـرات
المفيدة .

وّلبــد مــن الهج ـرة مــن النظــر المحــرم فــي المجــَلت و اْلس ـواق و القن ـوات إلــى النظــر فــي

كتاب هللا و سنه رسوله و سيرته و عظمة هللا في مخلوقاته .
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وّل بد من الهجرة من الكذب و الغيبة و الكَلم البذيء إلى ذكر هللا عز وجل و دعائـه و

التلذذ بمناجاته .

وّل بـ ــد مـ ــن الهج ـ ـرة مـ ــن الجلسـ ــات الفارغـ ــة و التافهـ ــة إلـ ــى مجـ ــالس الـ ــذكر و حضـ ــور
المحاضرات النافعة .

وّل بــد مــن الهج ـرة مــن أصــدقاء الســوء س ـواء كــانوا مــن اْلقــارب أو مــن زمــَلء الد ارســة

والعمـ ــل  ،الـ ــذين يصـ ــدون اإلنسـ ــان عـ ــن سـ ــلوك طريـ ــق اّللت ـ ـزام والهدايـ ــة  ،إلـ ــى اإلخـ ــوة
الصالحين الذين يدلون على الخير و يعينون المسلم عليه .

وباختصار ّل بد من الهجرة من كل ما يغضب هللا  ،إلى كل ما يرضـي هللا  ،و مـن كـل

معصية يبغضها هللا إلى كل طاعة يحبها هللا .

أخــي الحبيــب ،أن بدايــة العــام الهجــري الجديــد فرصــة لكــل واح ـد منــا لكــي يفــتح صــفحة

جديدة مع هللا عز و جل  ،صفحة بيضاء نقية  ،يعاهد هللا فيهـا أن يسـلك طريـق اّللتـزام

و الهداية  ،يعاهد هللا فيها أن يكـون كتـاب هللا عـز وجـل جليسـه  ،و ذكـر هللا عـز و جـل

أنيسه  ،و قيام الليل و صيام النهار سبيله  ،و اْلل الصالح في هللا نديمه .

صــفحة يعاهــد هللا فيهــا أن يتــرك كــل معصــية تبغضــه  ،و كــل أغنيــة ماجنــة مــن الق ـرآن
تحبسه  ،و كل نظرة محرمة للقلب تقتله  ،وكل جليس سيئ من هللا يبعده .

بهــذا و هــذا وحــده نحيــي ذكــرى الهجـرة الشـريفة  ،و نحقــق مقاصــدها  ،و هــذا هــو الفــَلح

الذي يـدعونا إليـه المـؤذن خمـس مـرات فـي كـل يـوم عنـدما يـدعونا إلـى الوقـوف بـين يـدي

هللا عز و جل .

اللهم أجعل عامنا القادم أفضل من عامنـا الماضـي بتوفيقنـا لطاعتـك و تـرك معصـيتك يـا

رب العــالمين  ،اللهــم اجعــل عامنــا القــادم فرصــة لقبولنــا فــي قافلــة العائــدين إليــك والمنيبــين

إليك يا ذا الجَلل و اإلكرام  ،و صلى هللا على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
ــــــــــــ
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مفهوم الهجرة من  ..إلى ..

حمزة الحمزاوي
باحث تربوي

مــع دخولنــا عــام هجــري جديــد  ..جلســت متــأمَل متســائَل  ..كيــف يمكــن أن أســتفيد وأفيــد
من مفهوم الهجـرة بشـكل واقعـي معاصـر بعـد أن أرشـف هـذا المفهـوم فـي سـجل التاريخيـة

لــيس إّل  ..وبعــد أن حصــر فــي ترجمــة اّلنتقــال المكــاني بهجــر اْلرض ومتعلقاتهــا مــن
المال و الولد وسواها  ..لذا ّلبد بداية أن أشير إلى عدة نقـاط أبـرزه مـايلي قبـل أن أبسـط

ما توصلت إليه من مقترحات عملية .
 -1الهجرة بين النفي واإلثبات :

لعــل الفهــم الخــاطئ لحــديث رســول هللا  الصــحيح ّ (( :لهج ـرة بعــد الفــتح … )) هــو
الــذي أســهم فــي تكــوين هــذه الذهنيــة التقليديــة وعــدم تطــوير مفهــوم الهج ـرة ولكــن المطلــع
ِ
المتبصر على مجمل النصوص الواردة في لفظ (( هجر ))
يجد في حديث رسول هللا  منفذا جديدا وبعدا آخر يوضح مفهوم الهجـرة العـام الـذي ّل

ينقضي ما دامت السموات واْلرض قائمة على أصولها  ..أّل وهـو حـديث رسـول هللا 

والمهاجر من هجر ما نهى هللا عنه … ))

 -2هجرة المكان إلى هجر المكانة :

وممــا يتضــح فــي النصــين الســابقين أن هنالــك الهج ـرة المكانيــة المعنيــة فــي الــنص اْلول

بينمــا هنــاك إشــارة واضــحة إلــى هج ـرة المكانــة أي م ـن مكانــة المعصــية واّلنح ـراف إلــى

مكانة الطاعة واّللتزام وهكذا .
 -3الهجرة من  ..إلى :

فإذا استقر في ذهننا إثبات الهجرة وبقائها في مفهومهـا ( المكـاني ) فَلبـد مـن مسـتلزمات

الهجـرة مـن إمكانيـة التحـول مـن …إلـى  ..أي مـن المعصـية إلـى الطاعـة مـن الخطـأ إلــى
الصـ ـواب م ــن الباط ــل إل ــى الح ــق …ويبق ــى ص ــحة المس ــار ت ــدل علي ــه الني ــات ف ــي مبت ــدأ
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اْلعمال (( فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله ومن كانت هجرتـه

إلى دنيا يصيبها …..فهجرته إلى ما هاجر إليه …)).

 -4هجرة (( المعاصي )) :

وحتــى يتضــح هــذا المفهــوم الجديــد كــان ّلبــد مــن أن أعــرج إل ـى المعصــية ْلعرفهــا بــان

يأمرك هللا فَل تنقاد وّل تأتمر وأن ينهاك فتنتهك … وأن يسكت عـن أشـياء رحمـة بـك …

فتتجــاوز فــي اســتغَللك لهــذا الســكوت وتبــالغ فــي صــرف وقتــك ومالــك وصــحتك فــي هــذا

المباح أصَل لينقلب إلى ضده .

فكما هو معلـوم أن مـدار أفعـال العبـد المكلـف مقسـومة إلـى واجـب وحـرام منـدوب ومكـروه
 ..ومباح  ..وحتى المباح ينصرف بالنتيجة إلى إحدى اْلشكال اْلربعة السابقة في حـال

سوء استخدام هذا المباح .

ومن ثم ّلبد من أن نفهم أن أوامر ونواهي وهللا  ..تشمل كـل مـن عَلقـة اإلنسـان بـاهلل و

الحياة و اإلنسان .

وبالتــالي جــدير بالحصــيف المفكــر  ..أن يجلــس ســاعة صــفاء مــع هللا  ..ويختلــي بنفســه

ع ــن ب ــاقي المخلوق ــات … ويحص ــر ذهن ــه ف ــي جمل ــة اْلوام ــر الت ــي ّل يأتيه ــا  ..وجم ــل
النواهي التي ينتهكها  ..وجملة المسكوتات التـي يتجـاوز ويخطـئ فـي اسـتخدامها  ..تجـاه

ـاء  .وتجــاه اإلنســان ال ـذي يمــت لــه أو ّل يمــت
هللا و الحيــاة برمتهــا  ..زمانــا ومكانــا وأحيـ ْ
بصلة والذي ّليمت فضَل عن ذاته بأبعادها .

وإليك عزيزي القارت بعد هذه المقدمات هذا الجدول العملي :

مفهوم الهجرة من  ..إلى ..
حمزة الحمزاوي
باحث تربوي

الهجـ ـ ـرة مـ ــن

• هجر القرآن وعدم تَلوته وتدبره .
• هجر سوء الظن باهلل .
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• المعتقدات الباطلة و اّلستغاثات الشركية والحجب واّلستعانة العرافة و الكهانة .
• حب المال واْلثرة وحب الذات

• كثرة النوم وجفاء لقاء هللا بالقيام

• كثرة اإلقبال على الطعام و الشراب و اللذات .

• من التعصب اْلعمى وكل ما يجر إلى الخَلف

والضعف والبغض .

• من قطع الرحم واإلساءة للقرابة .

• من اهمال الزوجة وتضييع واجباتها .

• من اهمال الوالدين والتعذر بالمشاغل .
• من تخل عن مسؤولية التربية تجاه اْلوّلد .

…… .الخ .

الهج ـ ـرة إلـ ــى

• إل ــى اّلعتنــاء بــالقرآن وتحدي ــد ول ــو ص ــفحة واحــدة ف ــي اليــوم للقـ ـراءة اّلعتمــاد والتوك ــل

وحسن الظن به .

• إلى تصحيح اّلعتقاد و التوبة و اّلستغفار و الكفر
بالطاغوت وكل مافيه شرك هلل .

• إلى الزكاة والصدقة وتطهر المال من الحرام .
• إلى قيام الليل و القنوت له على الدوام .

• إلى ضبط الشهوات و اّلبتعاد عن الحرام و صيام عدة أيام في الشهر هلل تعالى .
• من تضييع الوقت وقتله فيما ّل فائدة فيه .
• من إخَلف المواعيد .

• من اإلساءة إلى البيئة بأنواع الملونات والنفايات
والقاذورات .

• من اّلعتداء أو عدم اّلهتمام إلى العرق اْلخضر واإلساءة إلى التراب و اْلرض .
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• من اّلعتداء على الحيوانات واإلساءة إليها .
• إلى استثماره وتنظيمه وحسن تقسيمه .
• إلى ضبط المواعيد وحسن اّللتزام .

• إلى اإلحسان للبيئة وضبط النفايات الشخصية مهما دقت وصغرت وأينما وجدت .

• إلى فقه اإلحسان إلى النباتات والمزروعات وكذلك إلى التراب واْلرض والرحلة إليها .
• إلى اإلحسان للحيوانات في حالة حياتها وعند ذبحها .

• إلى التسامح واللين والخلق الحسن وكل ما فيه ود وحب واحترام متبادل .
• إلى صلة اْلرحام واإلحسان للقرابة وزرع المودة والحب .

• إلى اّلهتمام وإعطاء كل ذي حق حقه وخلق الحب واإلبداع
• إلى تخصيص أيام لهم  ،ولخدمتهم  ،دون توان أو فتور .

• إلى تنظيم شؤون اْلسرة واّلحتفاء باْلوّلد ومَلعبتهم وقضاء بعض اْلوقات معهم
• هجر كل ما سبق .

• من ظلم النفس والفتور والكسل والعجز .

• م ــن الع ــادات الس ــلبية والس ــيئة ف ــي المأك ــل والمش ــرب والص ــحة العام ــة والن ــوم المت ــأخر

وإهمال الرياضة بأنواعها .

• من تضييع حصة الدراسة والقراءة وتضييع بناء الثقافة الذاتية من مختلف منافذها .
• من العمل المضني الشاق الذي يأخذ العمر كله .

• من إيذاء العين واْلذن واْلنف واللسان وكافة الحواس واْلعضاء …… الخ .
• إلى كل ما فيه خير وأمثل .

• إلى احترام النفس والنشاط والهمة والتحدي .

• إلــى تنظــيم وبنــاء ع ـادات صــحية وســليمة علــى نطــاق نظــام الغــذاء ومراجعــة اْلطبــاء
المختصين و النوم الباكر وممارسة نوع من أنواع الرياضة .

• إلى تحديد أوقات خاصة للمطالعة

• إلى العمل المنظم المنضبط الذي يحقق الدخل الجيد مع فرط الوقت والجهد .
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• إلى صيانة كل ذلك عن الحرام وتحصينها بما أمر به هللا …الخ

أخي المسلم  ..أختي المسلمة بإمكانكم تحديد غيـر هـذه النقـاط أو تبـديلها المهـم عنـدي

وضوح الفكرة وأن يهجر كل منا السلبية المقيتة إلى اإليجابية و التفاعلية  ..وحفظ شعار

( ضع هـدفك ..نفـذه ..راجعـه ..انتقـده  ..طـوره ) …عسـى أن أكـون قـد أوصـلت الرسـالة

وأعطيــت للهجـرة مفهومــا عمليــا باقيــا إلــى يــوم القيامــة مستخلصــا مــن هــدي النبــوة  ..فــإن
كــان صـوابا فمــن هللا والحمــد هلل الــذي تــتم بنعمتــه الصــالحات وإن كــان خاطئــا فمنــي ومــن
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيطان  .أرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويب علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا العن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان HAMZAWI- ( :

 ) CO@MAKTOOB.COMارجــين مــن المــولى حســن القبــول  ..وكــل عــام أنــتم

بخير .

ــــــــــــ
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التاريخ اإلسالمي الهجري
الحمد هلل رب العالمين ،والصـَلة والسـَلم علـى رسـول هللا وعلـى آلـه وصـحبه ومـن تـبعهم

بإحسان إلى يوم الدين ،أما بعـد:

إنه من المؤسف حقا أن يعدل المسلمون أكثرهم اليوم عن التاريخ اإلسَلمي الهجـري إلـى

تـاريخ النصــارى المــيَلدي الــذي ّل يمــت إلــى ديــنهم بصــلة ولــئن كــان بعضــهم شــبهة مــن
الع ــذر ح ــين اس ــتعمر بَلده ــم النص ــارى وأرغم ــوهم عل ــى أن يتناسـ ـوا ت ــاريخهم اإلس ــَلمي

الهجــري فلــيس لهــم اآلن أي عــذر فــي البقــاء علــى تــاريخ النصــارى المــيَلدي وقــد أزال هللا

عنهم كابوس المستعمرين وظلمهم وغشمهم.
ور ِع ْنـ ــد ّللاِ ا ْثن ــا عش ــر شـ ــه ار ِف ــي ِكتـ ـ ِ
ق ــال هللا تع ــالىِ( :إن ِعـ ــدة الش ـ ُـه ِ
ـاب ّللاِ ي ـ ْـوم خلـ ــق
ْ
ـيهن أنُفسـ ُـكم وقـ ِ
الســماو ِ
ظِلم ـوا ِفـ ِ
ات و ْاْل ْرض ِم ْنهــا أ ْربعــة حــرم ذِلــك الـ ِـد ُ ِ
ـاتُلوا
ُُ
ْ ْ
ين اْلقــي ُم فــَل ت ْ ُ
ِ
اعل ُموا أن ّللا مع اْل ُمت ِقين ( .)...التوبة)36:
اْل ُم ْش ِرِكين كافة كما ُيقاتُلون ُك ْم كافة و ْ
اليوم استقبلنا عاما إسَلميا هجريا جديدا ،ابتداء عقد سنواته من أجل مناسبة في اإلسـَلم
أّل وه ــي هجـ ـرة النب ــي الت ــي ابت ــدأ به ــا تك ــوين اْلم ــة اإلس ــَلمية ف ــي بل ــد إس ــَلمي يحكم ــه

المسلمون.

ولم يكن التاريخ السنوي معموّل به في أول اإلسَلم حتى كانـت خَلفـة عمـر بـن الخطـاب

 ،ففــي الســنة الثالثــة أو الرابعــة مــن خَلفتــه (ســنة ســت عشـرة أو ســبع عشـرة مــن الهجـرة)
كتب إليه أبو موسى اْلشعري " :إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ".

فجمــع عمــر الصــحابة رضــي هللا عــنهم فاستشــارهم  ،فيقــال إن بعضــهم قــال" :أرخ ـوا كمــا
تــؤرل الفــرس بملوكهــا كلمــا هلــك ملــك أرخـوا بوّليــة مــن بعــده" ،فكـره الصــاحبة ذلــك ،فقــال
بعضهم" :أرخوا بتاريخ الروم" فكرهوا ذلك أيضا ،فقال بعضـهم" :أرخـوا مـن مولـد النبـي "؛

وقــال آخــرون" :مــن مبعثــه" وقــال آخــرون" :مــن مهــاجره" ،فقــال عمــر" :الهجـرة فرقــت بــين
الحق والباطل فأرخوا بها فأرخوا من الهجرة " واتفقوا على ذلك.
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ثم تشاوروا ،من أي شهر يبدئون السنة؟ فقال بعضهم :مـن ربيـع اْلول ْلنـه الشـهر الـذي

قدم فيه النبي مهاج ار إلى المدينة وقـال بعضـهم :مـن رمضـان ْلنـه الشـهر الـذي نـزل فيـه

القرآن واتفق رأي عمـر وعثمـان وعلـي رضـي هللا عـنهم علـى تـرجيح البـداءة بـالمحرم ْلنـه
شــهر حـرام ويلــي ذي الحجــة الــذي فيــه أداء النــاس حجــتهم الــذي بــه تمــام أركــان اإلســَلم
ْلن الحــج آخــر مــا فــرض مــن اْلركــان الخمســة ثــم أنــه يلــي الشــهر الــذي بــايع فيــه النبــي

اْلنصار على الهجرة وتلك المبايعة من مقدمات الهجرة فكان أولى الشهور باْلولية شهر

المحرم..

أما بالنسبة لتسميـة الشهـور ،فالمحرم سـمى المحـرم ْلن العـرب كـان يحرمـون القتـال فيـه،

وصفر سمي صف ار ْلن العرب كـان يغـزون فيـه القبائـل فيتركـون مـن لقـوا صـفر المتـاع ،

وشــهر ربيــع اْلول ْلن العــرب كــانوا يرتبعــون فيــه أي لــرعيهم فيــه العشــب فســمى ربيعــا،
وجمادى لجمود الماء فيه ،ورجب سمي رجبا لترجيبهم الرماح من اْلسنة ْلنها تنزع منهـا

فَل يقاتلوا ،وشعبان ْلنه شعب بـين رمضـان ورجـب ،ورمضـان لرمـوض الحـر وشـدة وقـع

الشــمس فيــه ،وش ـوال لش ـوّلن النــوق فيــه بأذنابهــا إذا حملــت ،وذو القعــدة ســمي ذا القعــدة
لقعــودهم فــي رحــالهم عــن الغــزو ّل يطلبــون كــأل وّل مي ـرة ،وذو الحجــة ســمي ذا الحجــة

ْلنهم يحجون فيه.
ـاب ّللاِ يـوم خلـق السـماو ِ
ور ِع ْند ّللاِ ا ْثنـا عشـر شـه ار ِفـي ِكت ِ
قال تعالىِ ( :إن ِعدة الش ُه ِ
ات
ْ
ْ
و ْاْل ْرض ِم ْنها أ ْربعة ُح ُرم) فمـن هـذه اْلشـهر التـي ذكرهـا هللا فـي كتابـه أربعـة ُحــرم ،ثَلثـة
منه ــا متوالي ــة وه ــي ذو القع ــدة وذو الحج ــة والمح ــرم ،وال ارب ــع منه ــا مف ــرد وه ــو رج ــب ب ــين

جمــادى وشــعبان .ق ــال النبــي  ف ــي خطبــة حجــة الــوداع(( :أيهــا النــاس إن الزمــان ق ــد
استدار كهيئته يوم خلق هللا السماوات واْلرض ،السنة اثنا عشر شـه ار ،منهـا أربعـة حـرم،

ثَلثـ ــة متواليـ ــات  :ذو القعـ ــدة وذو الحجـ ــة والمحـ ــرم ،ورجـ ــب مضـ ــر الـ ــذي بـ ــين جمـ ــادى
وشعبان)).

وسميت هذه اْلشهر اْلربع ُة حرما لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها ،روى ابن أبي طلحـة
عن ابن عباس – رضي هللا عنهما – قال  :اختص هللا تعالى أربعة أشهر جعلهـن حرمـا
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وعظم حرمـاتهن ،وجعـل الـذنب فيهـا أعظـم ،وجعـل العمـل الصـالح واْلجـر أعظـم ،وخـص
ظِل ُمـوْا
الح ُرم بالذكر ,ونهى عن الظلم فيهـا بقولـه سـبحانه (فـَل ت ْ
هللا تعالى اْلربعة اْلشهر ُ
ِفـ ِ
ـيهن أنفســكم) تش ـريفا لهــا ،وإن كــان الظلــم منهيــا عنــه فــي كــل الزمــان .والمقصــود بقولــه
تعــالى (:فــَل تظلم ـوا فــيهن أنفســكم) أن ّل تظلم ـوا فــيهن أنفســكم بالقتــال ,وّل تظلم ـوا فــيهن

أنفسكم بارتكاب الذنوب واآلثام.

شــهور الســنة الهجريــة هــي الشــهور الهَلليــة التــي هــي عنــد هللا تعــالى فــي كتابــه كمــا قــال

تع ــالى( :إن ع ــدة الش ــهور عن ــد هللا اثن ــا عش ــر ش ــه ار ف ــي كت ــاب هللا ي ــوم خل ــق الس ــماوات
واْلرض منها أربعة حرم) الشهور التي جعلها هللا تعالى مواقيـت للعـالم كلهـم قـال هللا عـز

وجل( :يسألونك عن اْلهلة قل هي مواقيت للنـاس) مواقيـت للنـاس كلهـم بـدون تخصـيص

ّل فرق بين عرب وعجم ذلك ْلنها عَلمات محسوسـة ظـاهرة لكـل أحـد يعـرف بهـا دخـول
الش ــهر وخروج ــه فمت ــى ر ي اله ــَلل م ــن أول اللي ــل دخ ــل الش ــهر الجدي ــد وخ ــرج الش ــهر

السابق.

أما الشهور اإلفرنجية فهي شهور وهمية غير مبنية على مشـروع وّل معقـول وّل محسـوس
بل هي شهور اصـطَلحية مختلفـة بعضـهم واحـد وثَلثـون يومـا وبعضـهم ثمانيـة وعشـرين

يومــا وبعضــهم بــين ذلــك ّل يعلــم لهــذا اّلخــتَلف ســبب حقيقــي معقــول أو محســوس ولهــذا
طرح ــت مش ــروعات ف ــي اآلون ــة اْلخيـ ـرة لتغيي ــر ه ــذه اْلش ــهر عل ــى وج ــه منض ــبط لكنه ــا

عورضــت مــن قبــل اْلحبــار والرهبــان فتأمــل أيهــا المســلم كيــف يعــارض رجــال ديــن اليهــود

والنصــارى فــي تغييــر أشــهر وهميــة مختلفــة إلــى اصــطَلح أضــبط ْلنهــم يعلمــون مــا لــذلك
من خطر ورجال دين اإلسَلم ساكتون بل مقرون لتغيير التوقيـت بالشـهور اإلسـَلمية بـل

العالمي ــة الت ــي جعله ــا هللا لعب ــاده حي ــث ع ــدل عنه ــا المس ــلمون لتغيي ــر التوقي ــت بالش ــهور

اإلفرنجيــة .وقــد ســئل اإلمــام أحمــد رحمــه هللا فقيــل لــه :إن للفــرس أيامــا وشــهو ار يســمونها

بأسماء ّل تعرف فكـ ِره ذلك أشد الكراهية.

ومــن أهمي ــة اتخــاذ ك ــل مســلم الس ــنة الهجري ــة تاريخــا ل ــه هــو تعلــق العبــادات مــن صــيام
(كصيام رمضان وست من شوال ويوم عرفة وعاشوراء) وحج بيت هللا الحـرام وغيرهـا مـن
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العبــادات بالشــهور والســنين التــي تعرفهــا العــرب ,دون الشــهور التــي تعتبرهــا العجــم والــروم
وِ
القـبط ،فــَل يليــق بالمســلمين أن يقــدموا الشــهور العجميــة والروميــة والقبطيــة علــى الشــهور

ِِ
ِ
ِ
يت ِللن ِ
اس واْلحج)[البقرة.]189:
العربية .قال تعالى (ي ْسـئُلونك ع ِن اّلهلة ُق ْل هى مواق ُ
وعلينا أن نشكر هللا على ما يسره لنا من هذا الحساب البسيط الميسر .

إن عل ــى اْلم ــة اإلس ــَلمية أن تجع ــل لنفس ــها وج ــودا وكيان ــا مستقل ـ ـين مس ــتمدين م ــن روح
الدين اإلسَلمي وأن تكون متميزة عن غيرها وفي كل ما ينبغي أن تميز به مـن اْلخـَلق

واآلداب والمعــامَلت لتبقــى أمــة بــارزة مرموقــة ّل تابعــة لغيرهــا هاويــة فــي تقليــد مــن سـواها

تقليــدا أعمــى ّل يجــر إليهــا نفعــا وّل يــدفع عنهــا ضــررا ،وإنمــا يظهرهــا بمظهــر الضــعف
والتبعيــة وينســيها مــا كــان عليــه أســَلفها ولــن يصــلح آخــر هــذه اْلمــة إّل مــا أصــلح أولهــا،

فالتــاريخ اليــومي يبــدأ مــن غــروب الشــمس ،والشــهري يبــدأ مــن الهــَلل والســنوي يبــدأ مــن

الهجرة .هذا ما جرى عليه المسلمون وعملوا به واعتبره الفقهاء في كتبهم فـي حلـول آجـال

الديون وغيرها.

عبــاد هللا إن كــل عــام يجــد يعــد المــرء نفســه بالعزيمــة الصــادقة والجــد ولكــن تمضــي عليــه

اْليام وتنطوي الساعات وحاله لم تتغير إلى أصلح فيبوء بالخيبة والخسران ثم ّل يفلح وّل

يــنجح فــاغتنموا اْلوقــات عبــاد هللا بطاعــة هللا وكونـوا كــل عــام أصــلح مــن العــام الــذي قبلــه
فــإن كــل عــام يمــر بكــم يق ـربكم مــن القبــور عامــا ويبعــدكم عــن القصــور عامــا يق ـربكم مــن
اّلنفراد بأعمالكم ويبعـدكم مـن التمتـع بـأهليكم وأوّلدكـم وأمـوالكم .عبـاد هللا ،وهللا مـا قامـت

الــدنيا إّل بقيــام الــدين وّل نــال العــز والك ارمــة والرفعــة إّل مــن خضــع لــرب العــالمين وّل دام
اْلمن والطمأنينة والرخاء إّل باتباع منهج المرسلين ،فاعتصموا بطاعة هللا عـن عقـوبتكم.

و حاسبوا أنفسكم عـن أيامهـا ،وأعلمـوا أن مـا ذهـب منهـا لـن يسـتخلف.قال أميـر المـؤمنين

عمــر بــن الخطــاب –رضــي هللا عنــه( :-حاســبوا أنفســكم قبــل أن تحاســبوا ،وزنوهـا قبــل أن
توزنــوا) [رواه الترم ــذي ح (.])2459وق ــال الحس ــن البص ــري –رحمــه هللا" :-الم ــؤمن ق ــوام
علــى نفســه يحاســبها هلل ،وإنمــا شــق الحســاب يــوم القيامــة علــى قــوم أخــذوا هــذا اْلمــر مــن
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ظـ ْـر نْفــس مــا قــدم ْت ِلغــد واتُقـوْا ّللا ِإن ّللا
غيــر محاســبة"(.يأيها الـ ِـذين ءامُنـوْا اتُقـوْا ّللا وْلتن ُ
خِبير ِبما ت ْعمُلون)
ــــــــــــ
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عاشوراء والهجرة النبوية من أيام هللا تعالى
طارق حميدة

قال تعالى  (:ولقـد أرسـلنا موسـى بآياتنـا أن أخـرج قومـك مـن الظلمـات إلـى النـور وذكـرهم

بأيــام هللا إن فــي ذلــك آليــات لكــل صــبار شــكور  ،وإذ قــال موســى لقومــه اذكــروا نعمــة هللا
عل ــيكم إذ أنج ــاكم م ــن آل فرع ــون يس ــومونكم س ــوء الع ــذاب وي ــذبحون أبن ــاءكم ويس ــتحيون

نساءكم وفي ذلكم بَلء من ربكم عظيم) سورة إبراهيم 6 ، 5 :

ربنــا ســبحانه يكلــف موســى عليــه الســَلم  ،أن يخــرج قومــه مــن الظلمــات إلــى النــور ؛ مــن

ظلمــات الــذل واّلستضــعاف  ،إلــى نــور العـزة والك ارمــة والريــادة بحمــل اريــة التوحيــد وإقامــة
الدين  .وخَلل ذلك  ،وْلجل تحقيق ذلك  ،يطلب منه أن يذكرهم بأيام هللا .

واْليام كلها أيام هللا لكن هذه اْليام لها خصوصية إذ تجلت فيها قدرة هللا تعـالى  ،فنصـر

القلــة المستضــعفة  ،وقصــم الكث ـرة المتجب ـرة  ،أو خــذلها وردهــا بغيظهــا  .إنهــا أيــام ربمــا
سبقها يأس وإحباط واستسَلم لظن المستضعفين أنه ّل قبل لهم بالفراعنة والطغاة

وسرعان ما يقوم موسى عليه السَلم  ،خطيبا في قومه يذكرهم بيوم مـن أيـام هللا عظـيم ،

يــوم أنجــاهم ســبحانه مــن فرعــون وجنــوده  ،وقــد كــان آل فرعــون يســومونهم ســوء العــذاب
وي ــذبحون أبن ــاءهم ويس ــتحيون نس ــاءهم  .ك ــي يس ــتنهض هممه ــم ويق ــوي عـ ـزائمهم للمهم ــة

العظيمة التي ستناط بهم من بعد خروجهم من مصر.

وّل يكتفــي موســى عليــه الســَلم بهــذا التــذكير  ،بــل يجعــل مــن ذلــك اليــوم العظــيم مناســبة

ســنوية يحتفــي بهــا والمؤمنــون معــه ليترســخ المعنــى ويتعمــق فــي القلــوب  ،فيصــومه عليــه
السَلم ويصومه قومه  ،ويستمر اّلحتفاء بهذا اليوم وصيامه حتى زمان المصطفى عليه

الصَلة والسَلم  ،فيسألهم عـن صـومهم يـوم عاشـوراء فيقولـون  " :هـذا يـوم صـالح ؛ هـذا

يــوم نجــى هللا بنــي إس ـرائيل مــن عــدوهم فصــامه موســى "  ،فيقــول النبــي عليــه الســَلم " :

فأنا أحق بموسى منكم "  ،فصامه وأمر بصيامه .والحديث في الصحيحين
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إن محمــدا  ،  ،قــد أم ـره ربــه تعــالى  ،بمــا أمــر موســى عليــه الســَلم  ،كمــا جــاء فــي
السورة نفسـها ( :ألـر ،كتـاب أنزلنـاه إليـك لتخـرج النـاس مـن الظلمـات إلـى النـور  )..سـورة

إبـراهيم  . 1:وإذا كـان الهــدف واحــدا ،والبشــر هــم البشــر علــى اخــتَلف الزمــان والمكــان ،
فــَل بــد أن يكــون المــنهج هــو المــنهج  ،والوســيلة هــي الوســيلة ـ التــذكير بأيــام هللا ـ وأهمهــا

عاشوراء  .يصومه المصطفى عليه السَلم  ،ويأمر بصيامه  ،بل يتحراه وينتظره ويسـتعد

له كما يفعل لشهر رمضان  ،احتفاء بهذه المناسبة العظيمة واستحضا ار لجليل معانيها .

والصيام خير معين للتفكر والتدبر واّلستحضار فيمـا تعجـز عـن ذلـك البطـون المتخمـة ،
وانظــر كيــف قــرن ربنــا ســبحانه بــين صــوم رمضــان ونــزول الق ـرآن  ،تأكيــدا للــتَلزم بــين

النفــوس الزكيــة والقلــوب التقيــة والعقــول المتفتحــة ّلســتقبال النــور اإللهــي  .فــالقرآن الكـريم
مع أنه ( هدى للناس ) مؤمنهم وكافرهم إّل أنه ّل يفيد منه إّل المتقـون ( ذلـك الكتـاب ّل
ريب فيه هدى للمتقين ) .

وحــين يقــرر النبــي عليــه الســَلم أن يصــوم التاســع مــع العاشــر  ،فلــيس ذلــك مخالفــة ْلهــل

الكت ــاب وتميـ ـ از ع ــنهم فحس ــب  ،ب ــل ـ وأيض ــا فيم ــا ن ــرجح ـ لمزي ــد اّلعتن ــاء به ــذا الي ــوم

واّلستعداد له روحيا وذهنيا .

إن النفــوس المستبش ـرة بنصــر هللا تعــالى وفرجــه  ،الموقنــة بقدرتــه المنتظ ـرة لرحمتــه  ،هــي

التي ُيرجـى تحقـق اإلنجـازات علـى أيـديها  ،أمـا النفـوس اليائسـة المنقبضـة الكئيبـة  ،التـي
تبحث عن الحـزن ومناسـباته  ،فليسـت بـالتي يتوقـع منهـا نصـر وّل تقـدم وّل إنجـاز  .ولقـد
أمــر هللا نبيــه أن يــدعو المــؤمنين فيتجــاوزوا عــن الــذين ّل يرجــون أيــام هللا  ( :قــل للــذين

آمن ـوا يغفــروا للــذين ّل يرجــون أيــام هللا ) الجاثيــة  14 :؛ فهــم مســاكين ّل ي ـزال يقعــد بهــم
اليــأس فيخشــون التحــرك للتغييــر  ،ويخــافون الفراعنــة بــل وربمــا عــاونوهم ضــد مــن يعملــون

إلنقاذهم  ،وأساءوا إليهم .

ولعــل ذلــك المعنــى الكبيــر ـ التــذكير بأيــام هللا ـ هــو الــذي حــدا بالفــاروق رضــي هللا عنــه ،
وكـ ـرام الص ــحابة ف ــي خَلفت ــه  ،إل ــى اختي ــار ح ــدث الهجـ ـرة منطلق ــا للت ــأريخ اإلس ــَلمي ،
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رافضــين اتبــاع الــروم أو الفــرس  ،ومـؤثرين الهجـرة علــى ســائر المناســبات النبويــة اْلخــرى

كالمولد والبعثة والوفاة .

فلقد كانت الهجرة مفصَل هاما فـي تـاريخ الـدعوة اإلسـَلمية  ،حيـث تحـول المسـلمون مـن

جماع ــة مض ــطهدة مستض ــعفة  ،إل ــى مجتم ــع ودول ــة ذات عـ ـزة ومنع ــة واس ــتقَلل  .ك ــان
الرس ــول علي ــه الس ــَلم  ،حت ــى اْلم ــس القري ــب ي ــرى أص ــحابه يع ــذبون ف ــَل يمل ــك إّل أن
يــدعوهم إلــى الصــبر واعــدا إيــاهم بالجنــة  ،ثــم هــو بعــد الهجـرة يســير جيشــا إلــى عقــر دار

الروم في مؤتة ردا على قتل عمَلء الروم ْلحد رسله .

لقــد خلــد الق ـرآن الك ـريم الهج ـرة النبويــة واصــفا إياهــا بالنصــر لرســوله  ( :إّل تنصــروه فقــد

نصره هللا إذ أخرجه الذين كفـروا ثـاني اثنـين إذ همـا فـي الغـار إذ يقـول لصـاحبه ّل تحـزن
إن هللا معنــا )  ،وهــذا شــبيه مــا جــرى لموســى عليــه الســَلم  ،إذ كــان البحــر مــن أمــامهم

والفرعــون بجنــوده مــن ورائهــم  ،فأســقط فــي أيــدي قومــه وأيقنـوا أنهــم مــدركون  ،فــرد علــيهم

موسى بكل ثقة وإيمان  ( :كَل إن معي ربي سيهدين )  ،وقد كان .

إن كاتــب هــذه المقالــة ّل يقصــد إلــى الــدخول فــي جــدل حــول شــرعية اّلحتفــال بــالهجرة
النبوية  ،وليس مع جعلها عيدا أو عطلة رسـمية ،ولكنـه يـدعو حملـة اللـواء إلخـراج اْلمـة

من الظلمات إلى النور  ،ليكثروا من التذكير بأيام هللا .
ــــــــــــ
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حديث أم معبد في حادثة الهجرة
اْلل الدارقطني .

قصــة أم معبــد وردت مــن عــدة طــرق  ،وقــد جمعهــا الــدكتور ســليمان بــن علــي الســعود فــي

كتاب " أحاديـث الهجـرة  .جمـع وتحقيـق ود ارسـة " ( ص  ، ) 163 - 152وملخـص مـا

وصل إليه الباحث ما قاله :

أقول قصة أم معبد هذه تتقوى إلى درجة الحسن بأمرين :

اْلول  :أنها رويت بطرق كثيرة كما تقدم  ،وهذه الطرق يشد بعضها بعضا .

الثاني  :شهرة هذه القصة واستفاضتها عند علماء السيرة وغيرهم .

وقال ابن كثير رحمه هللا بعد مـا سـاق بعـض طرقهـا  :وقصـتها مشـهورة مرويـة مـن طـرق

يشد بعضها بعضا  .انظر البداية والنهاية . 190/3ا.هـ.

وممــن حســن طرقهــا أيضــا العَلمــة اْللبــاني رحمــه كمــا فــي تعليقــه علــى فقــه الســيرة ( ص

 ) 168فق ــال  :ث ــم وج ــدت الح ــديث موصـ ـوّل أخرج ــه الح ــاكم (  ) 10-9/3م ــن ح ــديث
هشــام بــن حبــيش وقــال  " :صــحيح اإلســناد "  ،ووافقــه الــذهبي وفيمــا قــاّله نظــر  ،وقــال

الهيثمـــي (  : ) 58 /6رواه الطب ارنـ ــي وفـ ــي إسـ ــناده جماعـــة لـــم أع ـ ـرفهم  .لكـــن للحـ ــديث
ط ـريقين آخ ـرين أوردهمــا الحــافظ ابــن كثيــر فــي البدايــة ( ) 194-192/3فالحــديث بهــذه

الطرق ّل ينزل عن رتبة الحسن .ا.هـ.

وممــن جمــع طرقهــا ورســم شــجرة الــدكتور أكــرم ضــياء العمــري فــي كتــاب " الســيرة النبويــة

الصحيحة  .محاولة تطبيق قواعد المحدثين في نقد روايـات السـيرة النبويـة " ( - 212/1

 ، ) 215وإليك ما قاله الدكتور العمري :

وقــد اشــتهر فــي كتــب الســيرة والحــديث خبــر نــزول الرســول  وأصــحابه بخيمــة أم معبــد
بقديد طالبين ِ
القرى  ،فاعتذرت لهم لعـدم وجـود طعـام عنـدها إّل شـاة هزيلـة ّل تـدر لبنـا .
فأخذ الشاة فمسح ضرعها بيـده  ،ودعـا هللا  ،وحلـب فـي إنـاء  ،حتـى علـت الرغـوة وشـرب
الجميع  ،ولكن طرقها ما بين ضعيفة وواهية إّل طريقا واحـدة يرويهـا الصـحابي قـيس بـن
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النعمان السكوني ونصها  " :لما انطلق رسـول هللا  وأبـوبكر يسـتخفيان نـزّل بـأبي معبـد

فقال  :وهللا ما لنا شاة  ،وإن شاءنا لحوامل فما بقي لنا لبن . ...ا.هـ.

وذكــر فــي الحاشــية (  )213/1طــرق الحــديث  ،وقبــل ذلــك رســم شــجرة لطــرق الحــديث ،
وسأذكر ما سطره الدكتور من طرق لهذا الحديث وخَلصة بحثه :

أخرجها ابن إسحاق بإسناد معضل كما في " دّلئل النبـوة " للبيهقـي ( )493/2مـن روايـة

يونس بن بكير عنه .

 -وابن حزيمة كما ذكر ابن حجر في اإلصابة  .ولم أقف على سنده .

 -والطب ارن ــي  :المعج ــم الكبي ــر ( )56/4بإس ــناد في ــه مك ــرم ب ــن مح ــرز انف ــرد اب ــن حب ــان

بتوثيق ــه ( الثق ــات  ، )207/9ول ــم ي ــذكر في ــه اب ــن أب ــي ح ــاتم جرح ــا وّل تع ــديَل (الج ــرح
والتعــديل  )443/8وفيــه محــرز بــن مهــدي مجهــول  ،وهشــام بــن خنــيس مجهــول الحــال .
وقال الهيثمي  :وفي إسناده جماعة لم أعرفهم (مجمع الزوائد . )58/6

 -وأخرجــه الطب ارنــي مــن طريــق آخــر فيــه عبــد العزيــز بــن يحيــى المــديني نســبه البخــاري

وغيـ ـره إلــى الكــذب وفي ــه مجاهي ــل أيضــا كمــا يقــول الهيثم ــي ( مجم ــع الزوائــد ، 279/8
وانظر ميزان اّلعتدال  ، 573/3والضعفاء للعقيلي . )74/4

 وأخرجه ابن سعد  :الطبقات  230/1بإسـناد واه فيـه سـليمان بـن عمـرو النخعـي  ،وقـددلس اشمه عبد الملك بن وهب المذحجي وهو كذاب ( الكامل ّلبن عدي )1096/3

 -وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير  84/1/2وفي إسناده عبد الملك بن وهب الدحجي

كذاب ( التاريخ الكبير  )28/2/2وشك البخاري في انقطاع السند .

 -وأخرجه البزار بإسنادين أحدهما فيه عبد الـركمن بـن عقبـة مجهـول الحـال ويعقـوب بـن

محمد الزهري صدوق كثير الوهم والرواية عـن الضـعفاء ( كشـف اْلسـتار  )301/2ومـن

اختَلف متنه قوله " نزّل بأبي معبد " وذكره إسَلم أبي معبد آنذاك .

وهذه الرواية من حديث قيس بن النعمان أخرجها الطبراني بسـند صـحيح وسـياق أتـم فيمـا

ذكر ابن حجر ( اإلصابة . )506/5
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وساقها الحـاكم فـي المسـتدرك  9/3مـن حـديث هشـام بـن حبـيش مجهـول الحـال  .وسـاقها

من طريق قيس بن النعمان  ، 9 - 8/3ولم يصرح باسم الراعي .

وأخرجه البغوي وابن شاهين وابن مندة من طريق حزام بن هشام بن حبيش بـن خالـد عـن

أبيه ( السيوطي  :الخصائص الكبرى )309/1

وأخرجه أبو نعيم اْلصبهاني بسنده من حديث هشام بن حبيش ( دّلئل . )282

وأخرجه ابن سيد الناس من طريق أبي بكر الشافعي بإسناد فيه الكديمي وعبد العزيـز بـن

يحيى متهمان ( عيون اْلثر . )188/1

وبإسناد فيه ابن إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر معضَل .

وبإســناد فيــه هشــام بــن حبــيش مجهــول الحــال  ،وأضــاف ابــن ســيد النــاس إلــى أســانيد أبــي
بكر الشافعي سندا فيه سيف بن عمر التميمي وهو متروك .

وساق ابن كثير الخبر من طريق ابـن أبـي ليلـى  ،ولـيس فيـه التصـريح بـأم معبـد أو بـأبي

معبد  ،فسنده منقطع  .كما ساقها من رواية البزار بالسند الذي فيه عبد الرحمن بن عقبة

( البداية والنهاية  . )189/3ثم ساقها ابن كثير بواسـطة البيهقـي وفـي إسـناده عبـد الملـك

بــن وهــب المــذحجي كــذاب ( البدايــة والنهايــة  )190/3ويــرى ابــن كثيــر أن قصــة أم معبــد
مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا ( البداية والنهاية . )188/3

ثــم إن الحــافظ ابــن حجــر ذكــر أن ابــن منــدة ســاقها مــن طريــق عبــد الــرحمن بــن عقبــة (

اإلصابة  )169/6وقد سبق أنه مجهول الحال .

وذكر الحافظ ابـن حجـر أيضـا ( اإلصـابة  )307 - 306/8أن ابـن السـكن أخرجهـا مـن

طريقين :

طريــق ابــن اْلشــعث حفــص بــن يحيــى التيمــي ولــم أقــف علــى ترجمتــه  ،ومــن طريــق آخــر

بسند لم يذكر ابن حجر سائر رجاله لكن متن روايتي ابن السكن مخالف لمتون الروايات

اْلخرى .

كــذلك أخــرج القصــة ابــن عبــد البــر فــي اإلســتيعاب ( )1958بإســناد فيــه الحكــم بــن أيــوب
الخزاعي انفرد ابن حبان بتوثيقه (لسان الميزان  )478/1وذكـره ابـن أبـي حـاتم فـي الجـرح
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والتعــديل ( )245/2فلــم يــذكر فيــه جرحــا وّل تعــديَل وفيــه محمــد بــن ســليمان بــن الحكــم
الخزاعي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل  269/7ولم يذكر فيه جرحا وّل تعديَل ،

ولكنـه كتـب عنــه فيبـدو أنـه  -علــى اْلقـل ُ -يعتبـر بحديثــه  .وفيـه عبـد هللا بــن محمـد بــن
عيسى بن حكيم لم أقف على ترجمته .

وكـذا ّل يخلـو مـن طريـق مـن طرقهـا مـن العلـل القادحـة  ،وهـي بمجمـوع طرقهـا ّل تصـلح
لَلحتجاج بها في موضوعات المعجـزات  .ولكـن حـديثي التـابعي الكبيـر عبـد الـرحمن بـن

أبــي ليلــى والصــحابي جــابر بــن عبــد هللا همــا أمثــل طــرق قصــة أم معبــد يعتضــدان إلــى

الحس ــن لغيـ ـره  .لكنهم ــا ّل يقوي ــان عل ــى مناهض ــة ح ــديث ق ــيس ب ــن النعم ــان م ــن طري ــق
الطيالسي فإنه حسن لذاته بل يرى ابن حجر أنه صحيح .ا.هـ.

وأظن أخي الدارقطني في هذا البيان كفاية  .وهللا أعلم .

كتبه عبد هللا زقيل
zugailam@yahoo.com

ــــــــــــ
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األعياد والمناسبات المعتبرة في اإلسالم
محمد عثمان

اْلعياد جمع عيد .والعيد اسم لـمـا يعـود من اّلجتماع العام على وجه معتـاد  ،عائـد :إمـا

بعود السنة  ،أو بعود اْلسبوع أو بعود الشهور  ،أو نحو ذلك .فالعيد يجمع أمو ار  ،منهـا

يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة.

ومنها :اجتماع فيه.

ومنها :أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات وقد يختص ذلك بمكان بعينه .

وقد يكون مطلقا وكل من هذه اْلمور قد يسمى عيدا (.)1

فالزمــان كقولــه  -  -ليــوم الجمعــة" :إن هــذا يــوم جعلــه هللا للمســلمين عيــدا" (رواه ابــن
ماجه).

واّلجـتـمـاع واْلعـمــال كقـول ابـن عبـاس" :شـهدت العيـد مـع رسـول هللا ( "..-  -متفـق

عليه) .والمكان كقوله ّ":-  -ل تتخذوا قبري عيدا".

وقــد يـكـون لفظ العيد اسما لمجموع العيد والعمل فيه وهو الغالب كقوله  -صلى هللا عليـه

وسلم":-دعهما يا أبا بكر ! ؛ فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا" (متفق عليه).

لقــد أكثــر النــاس القــول فــي اعتبــار المناســبات فــي اإلســَلم وعــدم اعتبارهــا  ،ووقــع فيهــا

اإلف ـ ـراط والـتـفـري ـ ـ ــط ،وإذا نـظ ـ ــرت إلـ ــى ش ـ ـريعة اإلسـ ــَلم وأحداثـ ــه عامـ ــة وخاصـ ــة؛ تج ـ ــد
المناسبات أو اْلعياد على قسمين:

مناسبة معتبرة عني بها الشرع لما فيها من عظة وذكرى تتجدد مـع تجـدد اْليـام واْلجيـال

وتعود على الفرد والجماعة بالتزود منها.

ومناسبة لم تعتبر  ،إما ّلقتصارها في ذاتها  ،أو عدم استطاعة اْلفراد مسايرتها.

فمــن اْلول يــوم الجمعــة  ،وقــد عنــي بهــا اإلســَلم فــي الحــث علــى القـراءة المنــوه عنهــا فــي
صــَلة الفجــر  ،وفــي الحــث علــى أدائهــا والحفــاوة بهــا مــن اغتســال وطيــب وتبكيــر إليهــا ،

ولكــن مــن غـ ــير غلــو وّل إفـ ـ ـ ـراط .فقــد جــاء النهــي عــن صــوم يومهــا وحــده دون أن يســبق
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بصوم قبله أو يـلـحـق ب ـصــوم بعده .كما نهى عن إفراد ليلتها بقيام  ،والنصـوص فـي ذلـك

متضافرة ثابتة معلومة.

فكان يوم الجمعـة مناسـبة معتبـرة مـع اعتـدال وتوجـه إلـى هللا بـدون إفـراط أو تفـريط .وذلـك

أن يــوم الجـمـعـة هـو يــوم آدم عليه السَلم ،فيه خلق ،وفيه خلقت فيـه الـروح ،وفيـه أسـكن
الجن ــة  ،وفي ــه أه ــبط إل ــى اْلرض  ،وفي ــه ِتي ــب علي ــه  ،وفي ــه تق ــوم الس ــاعة  ،يق ــول ش ــيخ

اإلسَلم ابن تيمية رحمه هللا  -تعالى  -بهذه المناسبة:

"إن ق ـراءة ســورة الســجدة وســورة اإلنســان معــا فــي يــوم الجمعــة لمناســبة خلــق آدم فــي يــوم

الجمعة ليتذكر اإلنسـان فـي هـذا اليـوم  -وهـو يـوم الجمعـة  -مبـدأ خلـق أبيـه ادم  ،ومبـدأ

خلق عموم اإلن ـس ــان  ،ويتذكر مصيره ومنتهاه ليرى ما هـو عليـه مـن دعـوة الرسـول وهـل
هو شاكر أو كـ ـفــور ؟) [ أضواء البيان ].

وكمــا قيــل يــوم الجمعــة يــوم آدم ،قيــل فــي يــوم اّلثنــين يــوم محمــد عليــه أفضــل الصــَلة
والتسليم  -أي فيه ُولد  ،وفيه أنزل عليه ،فقد جاء عنـه ،صـلى هللا عليـه وسـلم ،أنـه سـئل
ع ــن ص ــيام ي ــوم اّلثن ــين .فق ــال" :ه ــذا ي ــوم ول ــدت في ــه وعل ــي في ــه أن ــزل" ( )2وك ــان ي ــوم

وصـ ــوله المدينة في الهجرة.

أما ما يفعله كثير من الناس في هذه اْلزمنة مـن احتفـاّلت ومظـاهر فقـد حـدث ذلـك بعـد

أن لم يكن ّل في القرن اْلول وّل الثاني وّل الثالث وهـي القـرون المشـهود لهـا بـالخير كمـا

جاء الحـديث عـن النبـي -صـلى هللا عليـه وسـلم" :-خيـر النـاس قرنـي ثـم الـذين يلـونهم ثـم
الــذين يلــونهم" .والــذين أحــدثوا هــذه البدعــة هــم الفــاطميون فــي القــرن ال اربــع .يقــول الشــيخ

محمد أمين الشنقيطي  -رحمة هللا عليه " :-وقد افترق الناس في هذا اْلمر إلى فريقين:

فريق ينكره وينكر على من يفعله  ،لعدم فعل السلف إياه وّل مجيء أثر فـي ذلـك .وفريـق
ي ـراه جــائ از لعــدم النهــي عنــه  ،وقــد يشــدد كــل فريــق علــى اآلخــر فــي هــذه المســألة ولشــيخ

اإلسَلم ابن تيمية فـي "اقتضـاء الصـراط المسـتقيم" كـَلم وسـط فـي غايـة اإلنصـاف .نـورد

موجزه لجزالته وهللا الهادي إلى سواء السبيل.
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قــال  -رحمــه هللا  -فــي فصــل قــد عقــده لألعيــاد المحدثــة فــذكر أول جمعــة مــن رجــب ،
وعيد غدير خم في الثامن عشر مـن ذي الحجـة حيـث خطـب النبـي  -  -وحـث علـى

اتباع السنة وأهل بيته ثم أتى إلى عمل المولد.

وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في عيد مـيَلد المسـيح  ،وإمـا محبـة

للنبي -صـلى هللا عليـه وسـلم -وتعظيمـا لـه  ،وهللا قـد يثيـبهم علـى هـذه المحبـة واّلجتهـاد

ّل علــى البــدع مــن اتخــاذ مولــده -صــلى هللا عليــه وســلم -عيــدا مــع اخــتَلف النــاس فــي

مولده أي في ربيع أو في رمضـان فـإن هـذا لـم يفعلـه السـلف مـع قيـام المقتضـى لـه وعـدم

المانع له.

يضــيف شــيخ اإلســَلم" :ولــو كــان هــذا خي ـ ار محضــا أو راجحــا لكــان الســلف  -رضــي هللا

عنهم  -أحق به منا فإنهم كانوا أشـد محبـة لرسـول هللا -صـلى هللا عليـه وسـلم -وتعظيمـا

له منا وهم على الخير أحرص.

وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سننه باطنـا وظـاه ار ،

ونشر ما بعث به والجهاد على ذلـك بالقلـب واليـد واللسـان .فـإن هـذه هـي طريقـة السـابقين

اْلولين من المهاجرين واْلنصار والذين اتبعوهم بإحسان.

وأكثــر ه ـؤّلء الــذين ت ـراهم حرصــاء علــى أمثــال هــذه البــدع  -مــع مــا لهــم فيهــا مــن حســن

القصد واّلجتهاد الذي يرجى لهم به المثوبة  -تجدهم فاترين في أمر الرسول -صلى هللا

عليه وسلم -عما أمروا بالنشاط فيه ،وإنما هم بمنزلة من يحلي المصحف وّل يق أر فيه وّل
يتبعــه ،وبمنزلــة مــن يزخــرف المســجد وّل يصــلي فيــه  ،أو يصــلي فيــه قلــيَل  ،وبمنزلــة مــن

يتخــذ المســابيح والســجادات المزخرفــة وأمثــال هــذه الزخــارف الظــاهرة  -التــي لــم تشــرع -
ويصحبها من الرياء والكبر واّلشتغال عن المشروع ما يفسـد حـال صـاحبها" اه ـ (اقتضـاء

 ،ص.)295

وليس بصحيح ما يزعمه بعـض المبتدعـة مـن تسـمية المولـد إحيـاء لـذكر الرسـول -صـلى
هللا عليــه وســلم -؛ فــاهلل أحيــا ذكــر الرســول -صــلى هللا عليــه وســلم -حيــث قــرن ذكـره مــع
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ذكره  -تعالى  -في الشهادتين ومع كل أذان وكل إقامة ْلداء صَلة وفـي كـل تشـهد فـي

فرض أو نفل مما يزيد على الثَلثين مرة.

ومــن المناســبات المعتب ـرة شــهر رمضــان المبــارك بكاملــه لكونــه أنــزل فيــه الق ـرآن»((:شـ ْـه ُر
رمضان ال ِذي أ ِ ِ ِ
آن ُهد ى ِللن ِ
اس«)) [البقرة.]185:
ُنزل فيه الُق ْر ُ
نزلناهُ ِفي لْيل ِة
ومن المناسبات ليلة القدر لبدء نزول القرآن فيها لقوله  -تعالى » ((:-إنا أ ْ
القـ ْـد ِر ( )1ومــا أ ْدراك مــا لْيلـ ُة القـ ْـد ِر ([ ))«)2القــدر]  ،ثــم بــين مقــدارها ((لْيلـ ُة القـ ْـد ِر خ ْيــر
ف شهر ( «)3وبين خواصـها »تنـزل الم ِ
ِمن أْل ِ
َلئكـ ُة والـرو ُح ِفيهـا ِبـإ ْذ ِن رِب ِهـم ِمـن ُك ِـل أ ْمـر
ْ
ْ
ُ

( ، )) «)4وكــان رســول هللا -صــلى هللا عليــه وســلم -يحتفــي بهــا ويلتمســها فــي العشــر

اْلواخــر وفــي الــوتر مــن العشــر اْلواخــر  ،فكــان -صــلى هللا عليــه وســلم -يعتكــف العشـرة

كلهــا التماســا لتلــك الليلــة .روى البخــاري فــي صــحيحه عــن عائشــة  -رضــي هللا عنهــا -
أنها قالت" :كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله

 ،وجد وشد المئزر".

ومـن المناســبات يــوم عاشـوراء  ،فلقــد كــان لهـذا اليــوم تــاريخ قـديم  ،وكانــت العــرب تعظمــه

فــي الجاهليــة وتكســو فيــه الكعبــة  ،ولمــا قــدم النبــي -صــلى هللا عليــه وســلم -المدينــة وجــد
اليهود يصومونه ؛ فقال لهمِ :لم تصومونه ؟ فقالوا :يوما نجى هللا فيـه موسـى مـن فرعـون
فصــامه شــك ار لــه  ،فصــمناه .فقــال -صــلى هللا عليــه وســلم :-نحــن أحــق بموســى مــنكم

فصامه وأمر بصيامه".

روى البخاري ومسـلم فـي صـحيحيهما مـن حـديث عبـد هللا بـن عبـاس  -رضـي هللا عنهمـا
 -ق ــال :ق ــدم رس ــول هللا -ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم -المدين ــة فوج ــد اليه ــود يص ــومون ي ــوم

فســئلوا عــن ذلــك فقــالوا :هــذا اليــوم الــذي أظهــر هللا فيــه نبــي هللا موســى وبنــي
عاشــوراء ُ

إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له .فقال النبي -صلى هللا عليه وسلم :-نحن

أولى بموسى منكم  ،فأمر بصومه.

إن نجاة نبي هللا موسى مـن عـدو هللا فرعـون مناسـبة عظيمـة  ،نصـرة الحـق علـى الباطـل

وانتصار جند هللا وإهَلك جند الشيطان .وهذا بحق مناسبة يهتم لها كل مسـلم ؛ ولـذا قـال
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عليه الصَلة والسَلم" :نحن أحق بموسى مـنكم ؛ نحـن  -معشـر اْلنبيـاء  -أبنـاء عـَلت

 ،ديننا واحد".

وقد كان صيام عاشوراء فرضا حتى ُنسـخ بفـرض رمضـان وهكـذا مـع عظـيم مناسـبته مـن
إعَلن كلمة هللا ونصرة رسوله كان ابتهاج موسى عليه السَلم به في صيامه شك ار هلل.

ومن هذه المناسبات المعتبرة عيد الفطر وعيد اْلضحى وهما مناسبتان عظيمتـان لحـديث

أنــس بــن مالــك الــذي رواه أبــو داود فــي ســننه" :قــدم النبــي -صــلى هللا عليــه وســلم -ولهــم

يومان يلعبون فيهما فقال :قد أبدلكم هللا بهما خي ار منهما يوم الفطر ويوم اْلضـحى" (رواه

أبو داود والحديث على شرط مسلم).

ومما يعتبر ذا صلة بهذا المبحث في الجملة مـا نقلـه اإلمـام ابـن كثيـر فـي تفسـيره  -عنـد
ِ
ِ ِ
ِ
اإلسـَلم ِدينـا))
قوله تعالى(( :الي ْوم أ ْكمْل ُت ل ُك ْم دين ُك ْم وأ ْتم ْم ُت عل ْـي ُك ْم ن ْعمتـي ورض ُ
ـيت ل ُك ُـم ْ
[المائدة - ]3:قال عندها:
"روى اإلم ــام أحم ــد ع ــن ط ــارق ب ــن ش ــهاب ق ــال :ج ــاء رج ــل م ــن اليه ــود إل ــى عم ــر ب ــن

الخطاب  -رضي هللا عنه  -فقال :يا أمير المؤمنين إنكم تقرأون آية في كتابكم لو علينا

 معشــر اليهــود  -نزلــت ّلتخــذنا ذلــك اليــوم عيــدا .قــال :وأي آيــة ؟ قــال :قولــه» :اليـ ْـومـت ل ُكـ ْـم ِديــن ُك ْم« ؛ فقــال عمــر :وهللا إنــى ْلعلــم اليــوم الــذين نزلــت علــى رســول هللا -
أ ْكمْلـ ُ
صــلى هللا عليــه وســلم ، -والســاعة التــي نزلــت فيهــا عشــية عرفــة فــي يــوم الجمعــة" (رواه
البخاري ومسلم).

وروي عن كعـب قولـه :لـو أن غيـر هـذه اْلمـة نزلـت علـيهم هـذه اآليـة لنظـروا اليـوم الـذي

أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه.

اْلعياد غير المعتبرة في اإلسَلم:
عيد الميَلد:

يحتفل النصارى بيوم وّلدة عيسى ويظهرون اْلفراح والسرور ويعطلـون الـدوائر واْلعمـال

 ،ويهنئ بعضـهم بعضـا  ،ويتـزاورون ويظهـرون شـعار ديـنهم  ،وقـد قلـدهم وشـابههم كثيـر

مــن جهــال المســلمين وذوي الرئاســة والسياســة .ففــي أعمــال كثيــر مــن المســلمين فــي هــذا
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العيد أنهم يعطلون الدوائر الحكومية والشركات وبعض التجار الكبار تعظيما لهذا اليوم ،
احتراما لـه ويـزورون أصـدقاءهم النصـارى ويرسـلون لمـن كـان مـنهم بعيـدا بطاقـات تهنئـة.

والر ساء والملوك يرسلون برقيات تهنئة للدول التي تزعم أنها تدين بالمسيحية.

وهذا العيد وغيره من اْلعياد التي ابتلي بها كثيـر مـن الـبَلد اإلسـَلمية  -كعيـد الـوطن ،
وكعيد العلم  ،وعيد اْلم وعيد الشجرة وعيد النظافة  ،وعيـد الـوّلدة  ،وعيـد اْلسـرة  ،وعيـد

اْلولياء -كلهـا محرمـة فـي ديـن اإلسـَلم ؛ لمشـابهتها الكفـار فـي أعيـادهم وّل شـك أن فـي
هذا إحياء لسنن الجاهلية  ،وإماتة الشرائع اّلسَلمية في قلوب المسلمين  ،وإن كان أكثر
الناس ّل يشعرون بذلك لشدة استحكام ظلمة الجاهلية في قلوبهم  ،وّل ينفعهم ذلك الجهل

عذ ار بل هو الجريمة التي تولد عنها كل الجرائم من الكفر والفسوق والعصيان.
قال شيخ اإلسَلم :إن أعياد أهل الكتاب واْلعاجم نهي عنها لسببين:
 -1أحدهما :أن فيها مشابهة للكفار.
 -2والثانى :أنها من البدع.

فمــا أحــدث مــن المواســم واْلعيــاد هــو منكــر ؛ وإن لــم يكــن فيــه مشــابهة ْلهــل الكتــاب مــن
وجهين:

أحـ ــدهما :أن ذلـ ــك داخـ ــل فـ ــي مسـ ــمى البـــدع والمحـ ــدثات ؛ فيـ ــدخل فيمـ ــا رواه مسـ ــلم فـ ــي
صــحيحه عــن جــابر قــال" :كــان رســول هللا -صــلى هللا عليــه وســلم -إذا خطــب احمــرت

عينــاه وعــَل صــوته واشــتد غضــبه  ،حتــى كأنــه منــذر جــيش  ،يقــول :صــبحكم ومســاكم ،
ويقــول :بعثــت أنــا والســاعة كهــاتين  ،ويقــرن بــين إصــبعيه الســبابة والوســطى ويقــول :أمــا

بعــد ..فــإن خيــر الحــديث كتــاب هللا  ،وخيــر الهــدي هــدي محمــد .وشــر اْلمــور محــدثاتها.

وكل بدعة ضَللة" (اقتضاء الصراط المستقيم ص.)266

وحــديث أبــي ســعيد فــي الصــحيحين أن رســول هللا -صــلى هللا عليــه وســلم -قــال" :لتتــبعن
سنن من كان قبلكم شب ار بشبر وذ ارعـا بـذراع حتـى لـو دخلـوا جحـر ضـب لتبعتمـوهم .قلنـا:

يا رسول هللا ! اليهود والنصارى ؟!  ،قال :فمن ؟! ".

بدع الشهور:
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هناك بدع كثيرة يصعب حصرها في هذه العجالة ولكني أذكر نبذة منها:

 -1استقبال الرافضة شهر محرم بالحزن والهم والخرافات واْلباطيل  ،فيصـنعون ضـريحا
من الخشب مزينا باْلوراق الملونة يسمونه ضريح الحسين أو كربَلء .وخـَلل هـذا الشـهر

تمنــع الزينــة فتضــع النســوة زينــتهن وّل يأكــل النــاس اللحــوم وتشــعل النيـران ويتواثــب النــاس
عليها واْلطفال يطوفون الطرقات يصيحون :يا حسين ! ..يا حسين !.

 -2بدع صفر :كان بعض الناس يمتنعون فيه عن السفر أو إقامة أي حفل  ،ويظهرون
التشا م والتطير.

 -3ربيع اْلول :بدعة المولد  ،أي إقامة احتفـاّلت لمولـد النبـي -صـلى هللا عليـه وسـلم-
وكذلك ما يسمونه بليلة اإلسراء والمعراج فتقام الوّلئم وتضاء الشموع وتصلى النوافل.

 -4وفي شعبان :ما يسمونه ليلة النصف من ليلة البراءة ؛ حيث يعتقدون غفران الـذنوب
وإطالة اْلعمار وزيادة اْلرزاق.

 -5بــدع شــهر رمضــان :اهتمــام النــاس بالجمعــة اْلخيـرة منــه فيصــلي مــن كــان ّل يصــلي
بقية أيامه.

والصواب  -الذي عليه المحققـون مـن أهـل العلـم  -النهـي عـن إفـراد هـذا اليـوم بالصـوم ،

وعن

هــذه الصــَلة المحدثــة  ،وعــن كــل تعظــيم لهــذا اليــوم مــن صــنع اْلطعمــة وإظهــار الزينــة

ونحــو ذلــك حتــى يكــون هــذا اليــوم بمنزلــة غي ـره مــن بقيــة اْليــام وحتــى ّل يكــون لــه مزيــة

أصَل.

الخَلصة:

خَلصة القول أننا نستفيد من هذه العجالة أمو ار:

منها أن اإلسَلم لم يشرع اّلحتفال بوّلدة أو بموت أحد.

ومنهــا :أن هــذه المناســبات قــد تعــددت حتــى غــدا اإلســَلم احتفــاّلت وأعيــادا .فقــد يقــول

قائل :أنا أحتفل بيوم وّلدة النبي  -عليـه الصـَلة والسـَلم  -وقـد يقـول آخـر :أحتفـل بيـوم
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الهجرة ؛ ْلنـه بـالهجرة فـرق هللا بـين الحـق والباطـل واعتـز المسـلمون وصـارت لهـم دولـة ؛

فتستحق اّلحتفال بها  ،وإظهار التعظيم لرسول هللا .-  -

وقد يقول آخر :أنا أحتفل بيوم بدر ؛ ْلنه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان  ،يوم أن نصر
هللا المسلمين على المشركين .وقـد يقـول آخـر :أنـا أحتفـل بيـوم فـتح مكـة يـوم دخـل النـاس

في دين هللا أفواجا .وقد يقول آخر :أنا أحتفل بيوم وفاته يوم انتقل إلى الرفيق اْلعلى...

وهكذا تتعدد اآلراء ويتفرق الناس على غير هدى  ،ومن غير دليل شرعى يحسم النـزاع ،

ويوفر الجهد.

--------------

الهوامش:

 - 1اقتض ــاء الصـ ـراط المس ــتقيم مخالف ــة أص ــحاب الجح ــيم لش ــيخ اإلس ــَلم اب ــن تيمي ــة،
ص ،189ط .دار المعرفة.

 - 2مسـ ــند اإلمـ ــام أحمـ ــد  ،ج ، 5ص ، 299-279ومسـ ــلم فـ ــي صـ ــحيحه فـ ــي كتـ ــاب

الصيام.

مجلة البيان

ــــــــــــ
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دروس من الهجرة النبوية
بسم هللا الرحمن الرحيم
ِ
ـرور أنفس ــنا ,وم ــن س ـ ِـي ِ
ـتعينه ,ونس ــتغفرهُ ,ونع ــوُذ ب ــاهللِ م ــن ش ـ ِ
ئات
إن الحم ــد هلل نحم ــدهُ ونس ـ ُ
ِ
ِ
ـهد أن ّل إلـه إّل هللا
من يهده هللاُ فـَل ُمضـل لـ ُـه ,وم ْـن ُيضـلل فـَل هـادي لـه  .وأش ُ
أعمالناْ ,
أشهد أن محمدا عبـدهُ ورسـوله  (( .يـا أيهـا ال ِـذين آمُنـوا اتُقـوا ّللا حـق
وحدهُ ّل شريك لـه ,و ُ
تُق ِات ِه وّل ت ُـموتُن ِإّل وأ ْنتُ ْم ُم ْسِل ُمون ))]آل عمران[102:
(( يا أيها الناس اتُقوا رب ُكـم ال ِـذي خلق ُكـم ِم ْـن نْفـس و ِ
احـدة وخلـق ِم ْنهـا زْوجهـا وبـث ِم ْن ُهمـا
ُ
ْ
ُ
ِرج ــاّل كِثيـ ـ ار وِنس ــاء واتُقـ ـوا ّللا ال ـ ِـذي تس ــاءُلون ِب ـ ِـه و ْاْل ْرح ــام ِإن ّللا ك ــان عل ـ ْـي ُك ْم رِقيبـ ـا))
ِ
ِ
صـ ِـل ْح ل ُكـ ْـم أ ْعمــال ُك ْم
]النســاء (( . [1:يــا أيهــا الــذين آمُن ـوا اتُق ـوا ّللا وُقوُل ـوا قـ ْـوّل ســديدا ُي ْ
وي ْغ ِف ْر ل ُك ْم ُذُنوب ُك ْم وم ْن ُي ِط ِع ّللا ورُسول ُه فق ْد فاز ف ْو از ع ِظيما )) ]اْلحزاب. [71-70:
ِ
ـدي محمــد وشــر اْلم ـ ِ
ـور
أمــا بعـ ُـد  :فــإن أصــدق الحــديث كتـ ُ
ـاب هللا ,وخيـ ُـر الهــدي هـ ُ
مـُحدثاتُها ,وكل محدثة بدعة ,وكل بدعة ضَللة ,وكل ضَللة في النار.
بعد  ،أيها المسلمون :
أما ُ
ِ
يات إلى الور ِاء شيئا ما ,مخترقة حواجز
فمع
ِ
حلول العا ِم الهجري الجديد ,تمضي بنا الذكر ُ
وأصـ ِ
ـحابه إلـى المدينــة,

ِ
ـهد هجـرة النب ِـي
الزمـان ,لتقـف بنــا علـى مشــارف مكـة ,وهــي تش ُ
تل ــك الهجـ ـرة الت ــي غي ــرت مس ــار الت ــاريخ ,وفاج ــأت الع ــالم بأح ـ ِ
ِ
ونتائجه ــا
ـداثها الض ــخمة,
ْ
ِ
ِ
ـف
المدهشةْ ,
فقد ْ
كانت سببا رئيسا لقيـا ِم دولـة اإلسـَل ِم فـي المدينـة ,تلـك الدولـة التـي لـم تق ْ
ُ
ِ
أخذت في
حتل اْلجنبي ،ولكنها
ْ
الم ُ
عند حدود سياسية ,أو خطوط تماس مكهربة ,صنعها ُ
ِ
ـرت الـدنيا بف ِ
ِ
ـيض
اّلنتشار يمنة ويسرة  ,حتى نتج عنها دولـ ُة اإلسـَل ِم العالميـة ,والتـي غم ْ
نورها المشع ,وبددت الظَلم المتراك ِم عبر السنين ,وقدمت للبشـر ِ
ِ
ية أنموذجـا نـاد ار ,للكيفي ِـة
ْ
ْ
ُ
ِ
ـاذج اْلُخـرى,
ـوذج الفريـد كـل النم ِ
ـاغر أمـام ذلـك اْلُنم ِ
التي تُبنـى مـن خَللهـا الـدول ،فتتص ُ
وما أحوج اْلُمة اليوم وهي تُعـاني مـا تعانيـه مـن تمـزق وضـعف وتنـاحر ,مـا أحوجهـا إلـى
ق ـر ِ
ـير أسـ ِ
اءة تار ِ
يخهــا مــن جديــد ،ومراجعـ ِـة سـ ِ
ـَلفها اْلولــين ,لتأخــذ الــدروس والعبــر ,علهــا
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ـال آخـ ِـر هــذه اْلمـ ِـة
يصــلح حـ ُ
تســتعيدُ مجــدها الغــابر ،وتاجهــا المفقــود ,فهيهــات هيهــات أن ُ
إّل بما صلح به حا ُل أوِلها ,فاعتبروا يا أولي اْلبصار .

تكن الهجـرةُ الشـريف ُة إلـى المدينـة ,لـم تك ْـن يومـا مـن اْليـام ترفـا ثقافيـا,
أيها المسلمون  :لم ْ
كانت خيـا ار ّل مفـر منـه ,وحـَل أخيـ ار
أو سياحة ومتعة ,أو استكشافا لعالم جديد ,كَل ,لقد ْ

ـبحت بضـ ُـع
ـاس ,وأصـ ْ
أن ضـ ْ
بعــد ْ
ـاقت بالمســلمين ُ
أرض مكــة بمــا رحبــت ,وتغيــر علــيهم النـ ُ
ِ
ـدت قـراءةُ الُقـرآن رجعيـة وهمجيـة ,وإرهابـا
ركعات في المسـجد الحـ ار ِم جريمـة ّل تُغتفـر ,وغ ْ

وتطرفــا ,نــزل جبرائيـ ُـل عليــه الســَلم بــأمر مــن الســماءّ ,ل يحتمـ ُـل التــأخير أو التــردد (( ,يــا
أيها اْل ُمدِث ُر ُق ْم فأ ْن ِذ ْر وربك فكِب ْر )) .
ـدين ح ــق ل ــيس بلع ــب ,ف ــَل مك ــان للخ ــانعين ,وّل مك ــان
فالقض ــي ُة ج ــد ليس ـ ْـت به ــزل ,وال ـ ُ
المخـ ِـذ لــين ,ونــزل جبرائيـ ُـل كــذلك بقول ـ ِـه جــل جَللــه (( :
للمتكاســلين ,وّل مكــان للمعــوقين ُ
ـف فـي هللاِ لومـة
ض ع ِن اْل ُم ْش ِرِكين ))  ,فاص ْ
اصد ْ
ـدع بمـا تُـؤمر ,وّل تخ ْ
ع ِبما تُ ْؤم ُر وأ ْع ِر ْ
ف ْ
ّلئمّ ,ل تخـف أبـا جهـل مهمـا تجبـر ,وّل تخـف أبـا لهـب مهمـا تهـور ,فمـا هـم فـي الحقيق ِـة
إّل أقـ ـزامّ ,ل يملكـ ــون ح ـ ـوّل وّل ط ـ ـوّل ,وّل يملكـ ــون موتـ ــا وّل حيـ ــاة وّل نشـ ــو ار ,فلبـ ــى عليـ ــه
الصــَلةُ والســَلم النــداء ,وشــمر عــن سـ ِ
ـاق الجـ ِـد بكـ ِـل ُقــوة ,وأســفر عــن شــجاعة وبطولــة
ُ
نادرتين ,فما ترك جبَل إّل صعده ,وّل واديا إّل هبطه ,وّل ِشعبا إّل سلكه .
ـاس ُ :قولـوا ّل إلــه إّل هللاُ تُفلحـوا ,كلمـ ُة التوحيـ ِـد العظيمـ ِـة ,ظــل يرفـ ُـع بهــا صــوته
يــا أيهــا النـ ُ
ثَلثــة عشــر عامــا غيــر هيــاب وّل وجــل ,يصــرُل بهــا فــي كـ ِـل مجمــع مــن مجــامعهم ,وكـ ِـل

منتــدى مــن منتـ ِ
ـدياتهم ,فقامـ ْـت عليــه الجاهلي ـ ُة ولــم تقعــد ,وحاربـ ُـه الجــاهليون بكـ ِـل وحشــية
ُ
ِ
وضـراوة ,فكــل مــن شــعر بخطــورِة كلمــة التوحيـ ِـد علــى مصــالحه ,وقــف أمامهــا وقفــة اْلســد,
بخطرهــا فقــد شــعر ر ســاء العشـ ِ
ِ
ـائر أن هــذه الكلم ـ ُة
واســتمات فــي الصـ ِـد عنهــا ,والتنديـ ِـد
ُ
ـانتهم المســتهدفة,
ـتقوض ُســلطتهم مــن القواعــد ,فهب ـوا للـ ِ
سـ ُ
ـدفاع عــن ُســلطانه ِم ُ
المهــدد ،ومكـ ُ
ـدد مكاسـ ــبهم الخبيثـ ــة ,وأرصـ ــدتهم الح ـ ـرام ,وثـ ــرو ِاتهم
كمـ ــا أحـ ــس اّلنتهـ ــازيون بخطـ ــر يتهـ ـ ُ
المغتصــبة ,فاستشــاطوا غضــبا وامــتألُ حنقــا ,وتــدافعوا يــذودون عــن مكاس ـِبهم بكـ ِـل وحشــية
ُ
وُقســوة ,كمــا أحــس الكهن ـ ُة والمشــعوذون بخطــورِة كلمـ ِـة التوحيــد علــى كهـ ِ
ـانتهم وشــعوذتهم,
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ستفر ُق الناس من حولهم ,فكشـروا عـن أنيـاِبهم ,وأعلنوهـا حربـا ّل تُبقـي وّل تـذر ,كمـا
وأنها ُ
ـالخطر ذاتــه عبــاد القوميـ ِـة المتعصــبون لقوميـ ِ
ـاتهم وعشـ ِ
ِ
ـائرهم ,المقدســون لتقاليـ ِـدهم
أحــس بـ
ُ ُ ُ
ِ
ـونهم وظهــر مــرض قلــوِبهم ,وســفاه ُة عقــولهمِ ,بأبشـ ِـع صــورة و ِ
أقبحهــا,
فجــن جنـ ُ
ُ
وعــاداتهمُ ,
ِ
ِ
ِ
ـاد
ـدهم الباليــة ,كمــا شــعر بـ
فخرجـوا للـ ِ
ـالخطر نفســه ُعبـ ُ
هم ُ
المنتنــة ,وتقاليـ ُ
ـدفاع عــن عصــبيات ُ
الشــهو ِ
ات واْله ـواء ,فقــاموا مــن بــين أحضـ ِ
ـان بغايــا هــم ,و ِمــن علــى موائـ ِـد خمــورهم معلنــين
ِ
ِ
ـاد تلــك اْلوثـ ِ
ـان
وســكرهم ,وبالجملــة فقــد أحــس ُعبـ ُ
اّلحتجــاج بشــدة ,ومــدافعين عــن مجــونهم ُ
ِ
ِ
صورها و ِ
ِ
وتعدد ألقاِبها ومسميا ِتها ,أحسوا بخطـو ِرة كلم ِـة
أشكالها،
اختَلف
واْلصنا ِم على

التوحي ــد عل ــى مص ــالحهم وأطم ــاعهم ,فاتح ــدوا جميع ــا لحرِبه ــا ,وح ـ ِ
ـرب
ِ
اصـِب ُروا علـى ِآله ِـت ُك ْم ِإن هـذا لشـيء ُيـرُاد
ام ُشـوا و ْ
و ْانطلق اْلمألُ م ْن ُه ْم أ ِن ْ
ْ
ِ
اخِتَلق )) .
ِفي اْل ِملة ْاآل ِخرِة ِإ ْن هذا ِإّل ْ
ِ
ـح اْلمــين ,ووضـ ُـع العراقيـ ِـل فــي طريقــه,
فعقــد المجرمــون العــزم علــى مقاومــة ذلــك الناصـ ُ
ـحر و ِ
طرد ,واتُ ِهـم بالوسوس ِـة والجنـون ,والس ِ
الكهان ِـة,
فأوذي عليه
وع ِذب و ُ
السَلم واض ُ
طهدُ ,
ُ
ِ
ِ
ـزل عليـه
ورمي بالكذب وقول الزور ,ووصفوا القـرآن بأن ُـه أس ُ
ُ
ـاطير اْلولـين ,وأن محمـدا تتن ُ
ِ
ـوس الخبيثـة علــى الـدعوة ,وظهــرت
ـيل ُ
الزبـى ,واستعصــت النف ُ
الشـياطين ,حتـى إذا بلــغ الس ُ
ِ
المدينة الشريفة ,فخـرج صـحاب ُة رس ِ
ِ
ِ
ـول
الرجال ,أذن هللاُ بالهج ِرة إلى
وسفه
القلوب,
صَلب ُة
ُ
هللاِ ف ار ار بدينهم ،وخوفا من فرعون ِ
وملئه أن يفتنهم ,خرجوا تـاركين اْلرض التـي ُولـدوا
ـال واْلهـ ِـل والولــد ,فمــا قيمـ ُة المـ ِ
فيهــا ,والبلــد الــذي نشــأوا فيــه ,منخلعــين مــن المـ ِ
ـال واْلهـ ِـل
ارف ـ ِـع لوائه ــا (( :
مـا س ِـم ْعنا ِبهـذا

الحرية!
هدد العقيدةُ,
والولد حين تُ ُ
وتصادر ُ
ُ
أثر أصحابه وهو يقـول  :وهللاِ
ورسول هللاِ يخرُج في ِ
وما كاد يمضي طويل وقت  ,إّل
ُ
ُ
أرض هللاِ إلى هللا  ،ولوّل ِأني أُخرجت ِ
ِ
ِ
ِ
منك ما خرجت
أحب
لخير
ُ
أرض هللا ,و ُ
يا مكة إنك ُ
.
أيهــا المســلمون  :إن فــي الهج ـرِة دروســا ّل تُنســى ,ومــآثر ّل تُطــوى ,أّل مــا أحوجنــا إلــى
ِ
تذاكر تلك الدروس,
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واستلهام هاتيك العبر ,في وقت كشر العدو عن أنيابه  ,وأطل ِت الرويبض ُة بر ِأسـها القبـيح,
ِ
ِ
ِ
الكبـرى مـن
أّل إن من أعظ ِم
يجب أن ُندركه جميعا ,أن الغاية ُ
دروس الهجرة الشريفة ،ما ُ
بالتوحيد واإليمان ,وإقامـ ُة حكـم هللاِ وشـر ِ
ِ
ِ
ِ
عه فـي
اْلرض
الوجود
ِ
اإلنساني بأس ِره هو عمارةُ
ُ
ِ
ِ
عظائ ِم اْل ِ
اعُبدُ و ِن )) .
يقول ِ (( :إن أ ْرضي واسعة فِإياي ف ْ
ُمور فما ُدونها ,أليس هللاُ ُ
ِ
ِ
البحث عـن ِ
غيرهـا مهمـا كـان
الغاية فوق أرض ما ,فَل ُبد من
تحقيق هذه
إذا فمتى تعذر
ُ
ِ
ِ
ِ
العظمــى,
الــثمن ,ومهمــا كانــت التضــحيات ،أمــَل فــي إيجــاد أرضــية صــالحة لَلنطَلقــة ُ
ـرض العقي ـ ِ
ـفائهاِ ,
ـدة بص ـ ِ
ونقائه ــا عل ــى الن ـ ِ
ونش ـ ِـر اإلس ــَل ِم ف ــي رب ــوِع اْلرض ,وع ـ ِ
ـاس ,دون

ضــغط أو إك ـراه ,وهكــذا كــان اْلمـ ُـر فــي مكــة ,فيــوم رفــض أهُلهــا اإليمــان والتوحيــد وآثــروا
أصبحت مك ُة بلـد كفـر ودار حـربِ ُ ,
ـبحت مجاورتُهـا
الكفر والتقليد,
ـاء فيهـا ,وأص ْ
ْ
وحـرم البق ُ
ئر الـذنوب ِ (( :إن ال ِـذين توفـاهم اْلم ِ
مع القدرِة على مغادرِتها واحدة مـن كبـا ِ
َلئكـ ُة ظ ِـال ِمي
ُ
ُُ
ِ
ِ
ِ
ضــع ِفين ِفــي ْاْل ْر ِ
ض ّللا و ِاســعة
أ ْنُفسـ ِـه ْم قــاُلوا فــيم ُك ْنــتُ ْم قــاُلوا ُكنــا ُم ْست ْ
ض قــاُلوا ألـ ْـم ت ُكـ ْـن أ ْر ُ
اجروا ِفيها فأُولِئك مأْواهم جهنم وساءت م ِ
ِ
صي ار )) .
ْ
فتُه ُ
ُْ
ُ
ِ
ـحه ويجلي ِـه,
وأما
الدرس الثاني من ُدروس الهجرِة  :وهـو ذو عَلقـة وثيقـة بسـابقه  .ويوض ُ
ُ

ِ
ِ
ويكفر الوطن .
اْلرض
تفسد
لألرض وّل
أن ُه ّل قيمة
للوطن حين ُ
ُ
ُ
أصحابه الوطن الذي تربوا فيـه ,واْلرض التـي نشـأوا فوقهـا ,وباعوهـا
لقد هاجر النبي و
ُ
ُ
اْلثمان ,واشتروا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وفي هذا ِ
كل ِه صفعة ِ
ِ
ِ
لكل الـذين
بأرخص
ـاب العقيـ ِ
يمجــدون اْلرض والرمــال ,ويعظمــون الصــخور والت ـراب علــى حسـ ِ
ـدة ,حتــى إنهــم
ُ
ُ
ِِ
الخ ِلد لو دخلوها .
ليفضلونها على جنة ُ
فيقول شاعر هم :
ُ
وطني لو ُشغلت با ِ
عنه
ُ ُ
لخلد ُ
ويقول آخر :

نازعتني ِ
إليه في ِ
الخلد نفسي
لهممت ألثُم ذلك الوثنا
ُ

وطني لو صوروهُ لي وثنا
ويقول وثني ثالث :

ِ
لقيت بك الشبابا
كأني قد ُ

ويا وطني لقيتُك بعد يأس
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أدير إليك قبل ِ
البيت ِ
فهت الشهادة والمتابا
وجهي
إذا ُ
ُ
الصغار يربونهم على ِم ِ
ثل هذا اإللحاد ,اسمع إليهم وهم ُيرددون .
اْلطفال
وحتى
ِ ُ
ُ
وهبتُك ُروحي وغالي دمي
وأُشقـي حياتي لكي ِ
تنعمي

ِ
سلمت وروحي الفداء .
بَلدي

أماني أن تسلمي
وأسمى
ِ
وقلبـي ي ِ
لبيك قبل الفـ ِم
ُ

فماذا بقي هلل إذا ؟؟ ماذا بقي هلل ؟!

ِ
ِ
ـدماء
جب أن يكون هلل وحده ,فاْلرو ُ
إن الوّلء أيها المرُبون ي ُ
اح ّل تُب ُ
ـذل إّل فـي سـبيله ,وال ُ
ِ
ِ
ِ
ـب الـ ِ
ـوطن ,فإنمــا يكــو ُن
اق إّل مــن أجلــه ,والجهـ ُ
ّل تُ ـر ُ
ـاد ّل يكــو ُن إّل إلعــَلء دينــه ,أمــا ُحـ ُ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ـان مجـرد
ـبح اْلوط ُ
بمقدار حب أهله لإلسـَلم ,وتمسـك أهلـه باإلسـَلم .وبغي ِـر اإلسـَلم تص ُ
أتربة وحجارةّ ,ل وزن لها وّل قيمة  (( :يا أيها ال ِذين آمُنوا مـا ل ُك ْـم ِإذا ِقيـل ل ُك ُـم ْان ِف ُـروا ِفـي
ِ ِ ِ
ـاة الـدنيا ِمـن ْاآل ِخـرِة فمـا متـاع اْلحي ِ
ضيتُم ِباْلحي ِ
ِ ِ
ِ
ـاة الـد ْنيا ِفـي
ْ
ُ
سبيل ّللا اثاقْلتُ ْم إلى ْاْل ْرض أر ْ
ْاآل ِخ ِرة ِإّل قِليل )) .
ِ
بالتضحية و ِ
ِ
ِ
البذل
قوم إّل
دروس الهجرة :
الثالث من
الدرس
وأما
ُ
ُ
ُ
فبيان ُه أن هذا الدين ّل ي ُ
ِ
ـنح شــرف حملـ ِـه
ـق كبيــر أمــل علــى ُ
الكســالى والخــانعين ,وّل يمـ ُ
والعطــاء ,إنـ ُـه ديــن ّل ُيعلـ ُ
ونصر ِ
ته للمتراجعين والمتثاقلين ,إن الدين ليس قضـي ُة بيـع وشـراء ,أو منـة وأذى ,إنمـا هـو
ُ
جهــد وعنــاء ,وبــذل وعطــاء ,وتضــحية وفــداء ,ودمــوع ودمــاء ,وج ـراح وأشــَلءِ ,قلـ ِ
ـب النظــر

ِ
لعت ر وس من ِ
قرت بطـون ,أمـا
يخ
أنى شئت في تار ِ
أجل هذا الدين ,أما ُب ْ
أسَلفك ,أما ُخ ْ
ِ
أجمع ُقواك  -يا رعاك هللا
قل  :بلى  ,بلى  ,بلى  .ثم
ُقط ْ
ْ
عت أطراف ,أما ُسحلت عيونْ ,
احمل القرآن في يد ,والسنة في اْلخرى.
و ْوقـم للجه ِ
ِ
ـاد وّل تقع ِـد
وهدم فراشك رمز الخمول
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الساعد
الساق و
وشمر عن
للنضال وخوض القتال
وقم
صنعت
بعضها إثر بعض ،فماذا
لقد
ْ
ْ
افل المجاهدين إلى ربهاُ ،
مضت قواف ُل الشهداء وقو ُ
ِ
ِ
ـدار اله ِـم الـذي تحمل ُـه فـي
أنت أيها ُ
المعذبة ،مـا مق ُ
اْلل الحبيب ,ماذا قدمت لدينك وأُمتك ُ
اإلصَلح والتغيير؟
قلِبك ِتجاه قضايا
ِ
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ـودك فــي بيتــك تجــاه أُمــك
كــم شــخص أســديت لـ ُـه نصــيحة ؟ أو دفعــت لـ ُـه موعظــة؟ مــا جهـ ُ
ِ
وخفضت لهم جناح ِ
الذل من الرحمة ؟
بإحسانك,
وأبيك ،وأُختك وأخيك ؟ هل غمرتهم
ْ

الناس والحجارة ؟!
هل صنعت شيئا ما تقي به أهل بيتك نا ار ُ
وقودها ُ
ينفع ُـه ،أو شـريطا
دورك تُجاه جيرانك ؟ هل وعظت واحدا منهم ؟ هل دفعت إليه كتابا ُ
ما ُ
يسمعه ؟ أّل كفى يرحمك هللا تسويفا وتثاقَل ؟
ُ
ِ
ِ
وتبوأ رعاك هللا لنفسك مقعدا في قو ِ
اْلنبياء والصـديقين،
حشر مع
افل ُ
الدعاة المخلصين ،تُ ُ
ُ
ِ
الشهداء الصالحين .
و
بارك هللاُ لي ولكـم بـالقر ِ
ـتغفر هللا لـي ولكـم
آن العظـيم ،ونفعنـي وأيـا كـم بالـذكر الحكـيم .وأس ُ
الغفور الرحيم .
إن ُه هو
ُ

الخطبة الثانية
ِ
ِ
ـير اْلم ــور.
الحم ـ ُـد هلل ُيعط ــي ويمن ــع ,ويخف ـ ُ
ـض ويرف ــع ,ويض ـ ُـر وينف ــع ,أّل إل ــى هللا تص ـ ُ
ِ
النعمة المسداة ,وعلى ِ
الرحمة المهداة ,و ِ
ِ
أصحابه والتابعين,
آله و
ُسلم على
ُ
ُ
وأُصلي وأ ُ
بعد:
أما ُ

ِ
ـام
ـدروس الهج ـرة كثي ـرةُ ,
أيهــا الموحــدون  :فـ ُ
ـام تــذكير ّل مقـ ُ
ـام مقـ ُ
وعبرهــا متنوعــة ,والمقـ ُ
ـير أخيـ ار إلـى أن الهجـرة ماضـية إلـى يـو ِم القيامـة ,كلمـا ِحيـل بـين
بسط وتفضيل ,لكننا نش ُ
ِ
ِ
وعبادة ربهم.
الناس

المهاجر من هجر ما نهى هللا عنه » .
يرحمكم هللا ,قوله عليه السَلم «
ثُم تذكروا
ُ
ُ
ـطلح
ـتقبل عامـا جديـدا ،مـا أح ارنـا إلـى ف ِ
ـتح صـفحة بيضـاء ,نص ُ
فما أح ارنـا اليـوم ونح ُـن نس ُ
فيه مع هللاِ سبحانه ،الذي أمهلنا كثي ار ,وصبر علينا طويَل ,ومنحنا الفرصة تلـو الفرصـة,
(( واتُقوا ال ِذي أمـد ُك ْم ِبمـا ت ْعل ُمـون أمـد ُك ْم ِبأ ْنعـام وبِنـين
عل ْي ُك ْم عذاب ي ْوم ع ِظيم )) (الشعراء. )135:

وجنـات و ُعُيـون

ِ
ـاف
ِإنـي أخ ُ

ِ
ـوقن
ـؤمن بــاهلل واليــو ِم اآلخــرُ ,
ونـ ُ
إننــا ُمطــالبون جميعــا بهج ـ ِرة مــا نهــى هللاُ عنــه ,إن ُكنــا ُنـ ُ
ِ
بالجنة والنـار ,وهجـ ِرة مـا نهـى هللا عنـه تُطالـب بهـا اْلمـ ُة كُلهـا مـن أعلـى القم ِـة إلـى أس ِ
ـفل
ُ
ُ
القاع .
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فاْلم ُة كلها تستقل سـفينة واحـدة ,فلـيس ْلحـد أن يخـرق فـي نص ِ
ـيبه خرقـا ,فمتـى ُخرقـت
ُ
ُ
ِ
للعرب من شر قد اقترب ,إن في ذلك لذكرى لمن كـان لـه
السفين ُة ,أو ُعقرت الناق ُة ,فويل
قلب ,أو ألقى السمع وهو شهيد .
ـوت ،و ارحـة بعـد الم ِ
اللهم إنا نسأُلك إيمانا يباشر ُقلوبنا ،ويقينا صادقا ،وتوبة قبـل الم ِ
ـوت،
ُ ُ
ُ
النظر إلى وجهك الكريمِ ,والشوق إلـى ِ
ِ
لقائـك فـي غِيـر ضـراء ُمضـرة ،وّل فتنـة
ونسأُلك لذة
ُ
ُمضلة،

ِ
اللهم زينـا بزين ِـة اإليم ِ
ـالمعروف آمـرين,
ـان ،واجعلنـا ُهـداة ُمهتـدينّ,ل ضـالين وّل ُمضـلين ,ب
ُ
المنكـ ِـر نــاهين يــا رب العــالمين ,أّل وصــلوا وسـ ِـلموا علــى مــن أُم ـرتم بالصــَلة عليــه،
وعــن ُ
إمام المتقين ،وقائد الغ ِر المحجلين ،وعلى ِ
أله وصحابته أجمعين .
ُ ُ ُ
ُ
ِ
الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي.
اللهم عن
وأرضي ُ
ـلح اْلئمـة وو ِ
ّلة اْلُم ِ
اللهم آمنا في اْلوط ِ
ـور ,يـا عزي ُـز يـا غفـورُ ,سـبحان
ـان والـدور ،وأص ِ
ُ
ربك ِ
رب الع ِزة عما يصفون .
ــــــــــــ
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إصالح النفس  . .أوال

الدرس الثالث

علــى الداعيــة المســلم ال ـواعي  :أن يركــز أوّل _ ودائمــا _ وقبــل كــل شــئ  ،علــى  :تزكيــة

نفس المدعو  ،وطهارتها  ،وإصَلحها  ،وتحبيبها في المعروف  ،وتنفيرها وتبغيضها فـي
كل منكر .

حيث إن إصَلح النفس  :مدخل إلى كل خير  ،وطريق إلى كل نجاح  ،وهو فـي الوقـت

نفســه  :غايــة عزيـزة المنــال  ،غاليــة الــثمن  ،تحتــاج إلــى  :صــدق العــزم  ،وشــد الرحــال ،

وبذل الجهود .

وهــذا  :مــا ركــز عليــه  ،ولفــت اْلنظــار إليــه  ،وفعلــه  ،النبــي  مــع وفــد اْلنصــار الــذين
قــدموا عليــه بمكــة  ،وبــايعوه فــي العقبــة  . .حيــث بــايعهم  علــى ذلــك فــي بيعــة العقبــة
اْلولــى  ،ثــم بعــد عــام كامــل  ،ســمت فيــه أرواحهــم  ،وزكــت نفوســهم  ،وطهــرت قلــوبهم ،
وصلب عـودهم  ،وصـاروا صـالحين لتحمـل أعبـاء الـدعوة ومهامهـا ومشـاقها  :بـايعهم 

على اْلمور التنظيمية التي تحتاج الدعوة إليها  ،وّل يتم نشرها وّل نجاحها بدونها

يقول عبادة بـن الصـامت  ":كنـت فـيمن حضـر العقبـة اْلولـى وكنـا أثنـى عشـر رجـَل ،

فبايعنا رسـول هللا  علـى بيعـة النسـاء  . .علـى  :أن ّل نشـرك بـاهلل شـيئا  ،وّل نسـرق ،

وّل نزنــي  ،وّل نقتــل أوّلدنــا  ،وّل نــأتي ببهتــان نفتريــه مــن بــين أيــدينا وأرجلنــا  ،وّل نعصــيه
في معروف  . .ثم قال  :فإن وفيتم فلكم الجنة  ،وإن غشـيتم مـن ذلـك شـيئا فأخـذتم بحـده

في الدنيا  :فهو كفارة له  ،وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة  :فأمركم إلـى هللا عـز وجـل ،
إن شاء عذب  ،وإن شاء غفر " "26

أما في بيعة العقبة الثانية  ،بعد عام كامل من اْلولى .

فقد كانت البيعة :

" علــى الســمع والطاعــة فــي النشــاط والكســل  ،والنفقــة فــي العســر واليســر  ،وعلــى اْلمــر

بالمعروف والنهي عن المنكر  ،وأن تقولوا في هللا ّل تخافوا في هللا لومة ّلئم  ،وعلـى أن
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تنصـ ــروني وتمنعـ ــوني _ إذا قـ ــدمت علـ ــيكم _ ممـ ــا تمنعـ ــون منـ ــه أنفسـ ــكم  ،وأزواجكـ ــم ،

وأبنائكم  ،ولكم الجنة " "" 27

وهــذا درس مــن الهج ـرة فــي غايــة اْلهميــة  :حيــث إن الــنفس الطــاهرة يجــذبها نــور الــدعوة
وصفا ها  ،وتستعذب التضحية في دين هللا تعالى بـالنفس والنفـيس  ،مـع الثبـات  -الـذي

ّل تهزه شدائد أو لذائد _ على طريق الحق .

وإغفــال هــذا الــدرس  :باإلهمــال إلصــَلح الــنفس كليــة  ،وتــرك الحبــل لهــا علــى الغــارب ،
حتى تبعت جموع هذه اْلمة هواهـا  ،وضـلت سـبيل رشـدها  ،وفقـدت صـَلح حالهـا  :هـو

الذي ألقى بها في أوحال هذا التردي الذي تعانيه  ،والتخبط الذي ترسف فيه .

وبسبب إغفال هذا الدرس  ،وهذا اإلصَلح  :أصبحت هذه اْلمة  :خاوية الوفاض مـن

كل ما يثبتهـا  ،ويملؤهـا طمأنينـة  ،وصـارت  :ترتجـف مـن كـل نـاعق  ،وتتبـع كـل مضـل

لها  ،رغبا أو رهبا  ،حتى سقط أصحاب هذا الزمان في قـاع المسـتنقع البشـري  ،وغلـبهم

التخل ــف الع ــالمي  ،وص ــاروا _ إن ك ــان لق ــدمهم موض ــع _ ف ــي ذي ــل قائم ــة أه ــل ال ــدنيا
وسكانها  ،وفقدوا مقومات النجاح  ،وضاعت منهم مؤهَلت الخيرية  ،ونـدت عـنهم أنـوار

الوســطية  ،وعومل ـوا بــَل اكت ـراث  ،بــل عوملــت حقــوقهم بــاّلفتراس  ،إلــى غيــر ذلــك مــن

ألوان الخسف والنكال واّلنتقاص .

وإن إغفــال هــذا الــدرس مــن الحركــة اإلســَلمية خاصــة  :بســبب اّلهتمــام والتركيــز علــى

اْلمــور التنظيميــة قبــل إصــَلح الــنفس  ،أو دون اســتمرار ومتابعــة لتزكيتهــا  ،أمــر خطيــر
النتائج  ،تعاني منه الدعوات  ،وتدفع الثمن _ حال إغفاله _ غاليا .

كما وأن اْلمور التنظيمية التي تحتاجها الـدعوة  ،وّل تسـتمر إّل بهـا ّ ،ل يمكـن أن تـنجح
 ،وتؤدى على الوجه اْلكمل  ،إّل من متعبد هلل تعالى بهـا  ،باحـث عـن مرضـاة ربـه عـن

طريق اإلخَلص هلل تعالى في أدائها  ،وّل يؤديها على هذا النحو

إّل مــن ســمت روحــه  ،وزكــت نفســه  ،وأســعدته الجنديــة الحقــه فــي ســبيل نشــر كلمــة هللا

تعالى  ،ورفع راية الدعوة  ،وإعَلء شأن المسلمين
ــــــــــــ
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العلم بمقاصد الهجرة وأهدافها
محمد أمحزون

تعــد الهجـرة مــن أهــم متطلبــات الـدع ــوة إلــى هللا (تعــالى) ،وهــي ســنة هللا فــي رســله وأنبيائــه

وعباده المؤمنين ،الذين هاجروا ف ار ار بديـنهـم وخوفا من بطش الظالمين ،وهـو اْلمـر الـذي
عرفه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -منذ أول يـوم جاءه الوحي ،إذ لما ذهبـت خديجـة
(رضي هللا عنها) إلـى ورقـة بـن نوفـل ،فـأخبره رســول هللا -صـلى هللا عليـه وسـلم -بمـا قـد

رآه ،قال له ورقة( :ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك) (.)1

ولهذا أدرك النبي -صـلى هللا علـيــه وسـلــم -منـذ أول يـوم أوحـي إليـه فيـه أنـه س ُـيخرج مـن
فنص ُـر هللا فـي الـدنيا وثوابـه فـي
بلده ،وهو أشـرف الخلـق وأكـرمهم عنـد هللا (ع ــز وج ـ ـ ــل)ْ ،

اآلخـرة إنمــا ينالهمــا المــرء بالعمــل ،والنصــيحة ،والمصــابرة علــى الشــدائد ،واللجــوء إلــى هللا
(عز وجل) بالدعاء واّلستعانة.

ويـسـتـن ــبط مــن هــذا الحــديث العظــيم :أن الهج ـرة ّل تخــتص بفئــة معينــة مــن المــؤمنين فــي
ُ

زمـن معلـوم يأتــي عـلـيــه زمـن آخــر فتنســخ ،بـل إنهـا دائمـة مـا دام الحـق والباطـل ومـا دام

الكفــر واإلســَلم ،ولهــذا قـ ــال الـنـب ــي -صـلـــى هللا عليــه وســلمّ( :-ل تنقطــع الهج ـرة حتــى
تنقطــع التوبــة ،وّل تنقطــع التوبــة حتــى تطلــع الـشـمـ ــس مـ ـــن مغربهــا)( ،)2وفــي روايــةّ( :ل
تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار) (.)3

ولـم يـك ــن وعد هللا (سبحانه) بتعظيم أمـر الهجـرة وثـواب المهـاجر فـي سـبيله إّل بسـبب مـا
يحتمل الـمـهـاجر من عناء ومشقة وشدائد ومكابدة اْلخطار ،لذلك قال (تعالى)(( :وال ِـذين

هاج ُروا ِفي سـبِـي ـ ِـل ّللاِ ثُــم ُقِتُلوا أ ْو ماتُوا لي ْرُزقن ُه ُم ّللاُ ِرْزقا حسنا وإن ّللا ل ُهو خ ْي ُر الرِازِقين
( )58لُي ْد ِخلن ُهم م ْدخَل ي ْرض ْون ُه وإن ّللا لعِليم حِليم)) [الحج.]59 ،58 :

وقد أوجب هللا (عز وجل) الهجرة على كل مؤمن؛ لتكثيـر سـواد المسـلمين ،ولنصـرة النبـي

-صلى هللا عليه وسلم -ومواساته بالنفس والنفيس ،إذ كانت الدولة اإلسَلمية الناشئة في

المدينة بحاجة إلى المهاجرين من المؤمنين؛ ليتوطد سـلطان اإلسـَلم فيهـا ،حيـث يتـربص
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بـه اليهــود والمنــافقون ،وتحــيط بــه ق ـ ـ ــوى اْلعـراب المشــركين مــن حــول المدينــة ،ويترصــده
كفار قريش الذين أقضت الهجرة مضاجـعـهـ ــم ،فمضـوا يخططـون ويعملـون لإلجهـاز علـى

كيان اإلسَلم الفتي؛ لذلك تتابعت اآليات في اْلمر بالهجرة وبيان فضـلها وعظـيم أجرهـا،

حتــى وعــد هللا (جــل ذكــره) المهــاجرين فــي ســبيله بتمكيــنهم مــن مراغمــة أعــدائهم ،والتوســعة
اجر ِفـي سـِب ِ
ِ
يل ّللاِ ي ِج ْـد ِفـي اْل ْر ِ
ض ُمراغمـا
عليهم في أرزاقهم ،بقوله (سبحانه)(( :ومن ُيه ْ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
كثيـ ار وســعة ومـن ي ْخـ ُـرْج مـ ْـن ب ْيتـه ُمهــاج ار إلـى ّللا ورُســوِله ثُــم ُي ْد ِرْك ُـه المـ ْـو ُت فق ْـد وقــع أ ْجـ ُـرهُ
على ّللاِ وكان ّللاُ غُفو ار رِحيما)) [النساء.]100 :
ثــم جــاء الوعيــد شــديدا فــيمن تباطــأ وتثاقــل عــن الهجـرة والجهــاد فــي ســبيل هللا ،وآثــر متــاع

الــدنيا علــى التضــحية فــي ســبيل هللا ،فــي قولــه (تعــالى)ُ(( :قـ ْـل إن كــان آبــا ُ ُك ْم وأ ْبنــا ُ ُك ْم
إخوان ُكم وأ ْزواج ُكم وع ِشيرتُ ُكم وأموال ا ْقترْفتُموها وِتجارة ت ْخشون كسادها ومس ِ
اك ُن ت ْرض ْونها
ْ
ْ ْ
ُ ْ
وْ ُ ْ
ُ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
صـوا حتـى يـاِتي ّللاُ ِبـأ ْم ِِره وّللاُ ّل ي ْه ِـدي
أحب إل ْي ُكم من ّللا ورُسـوله وجهـاد فـي سـبيله فترب ُ
القوم الف ِ
اس ِقين)) [التوبة.]24 :
ْ

قال الشيخ ابن عتيق (رحمه هللا)( :وما من أحد يترك الهجـرة ،إّل وهـو يتعـذر بشـيء مـن

هذه الثمانية ،وقـد سـد هللا علـى النـاس بـاب اّلعتـذار بهـا ،وجعـل مـن تـرك الهجـرة ْلجلهـا

أو ْلج ــل واح ــد منه ــا فاس ــقا ،وإذا كان ــت مك ــة ه ــي أش ــرف بق ــاع اْلرض ،وق ــد أوج ــب هللا
الهجرة منها ولم يجعل محبتها عذ ار ،فكيف بغيرها من البلدان؟!)(.)4

وحسما ْلمر الهجرة وجعله فرض عين :قطع هللا (عز وجل) المواّلة بين من هاجر ومن
ِ ِ
ـاجروا ِفــي س ـِب ِ
ِ
يل
لــم يهــاجر ،وذلــك فــي قولــه (تعــالى)(( :فــَل تتخ ـ ُذوا مـ ْـن ُه ْم أ ْوِليــاء حتــى ُيهـ ُ
ّللاِ)) [النساء.]89:

فالــذين دخلـوا فــي هــذا الــدين عقيــدة ،لكــن لــم ينضــموا إلــى المجتمــع الــذي يقــوم علــى هــذه
العقيدة ،ولم يلتحقوا بـه فعـَلّ ،ل يعـدون أعضـاء فـي المجتمـع المسـلم ،ولـذا :لـم يجعـل هللا
(عز وجـل) بيـنهم وبينـه وّليـة وتناصـ ار بمعنـاه اْلعـم(( :إن ال ِـذين آمُنـوا وهـاج ُروا وجاه ُـدوا
ِبــأمو ِال ِهم وأ ُنف ِسـ ِـهم ِفــي س ـِب ِ ِ ِ
ِ
ِ
ـاء ب ْعــض وال ـ ِذين
يل ّللا والــذين آووا ونصـ ُـروا أ ُْولئــك ب ْع ُ
ْ
ْ ْ
ضـ ُـه ْم أ ْوليـ ُ
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اجروا ما ل ُكم ِمن وّليِت ِهم ِمن شـيء حتـى يه ِ
ِ
وك ْم ِفـي ال ِـد ِ
ـاج ُروا و ِ
ين
استنص ُـر ُ
ُ
آمُنوا ول ْم ُيه ُ
إن ْ
ْ
فعلي ُكم النصر إّل على قوم بين ُكم وبينهم ِميثاق وّللا ِبما تعمُلون ب ِ
صير)) [اْلنفال.]72 :
ْ
ْ ُ ُْ
ُ
ْ ْ ْ ُْ
ولما كانت الهجرة بهذه المنزلة ،وجب على كل من أسلم أن ينتقـل إلـى مهـاجر رسـول هللا
-صلى هللا عليه وسلم -بالمدينة ،إّل مـن اسـتثني مـن أهـل اْلعـذار مـن اْلطفـال والنسـاء

والشيول.

قال القاضي عياض( :واتفق الجميع علـى أن الهجـرة قبـل الفـتح كانـت واجبـة علـيهم ،وأن
سكنى المدينة كان واجبا؛ لنصرة النبي -صلى هللا عليه وسلم -ومواساته بالنفس)(.)5

بل إن اإلقامة بعد ذلك في مكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح؛ ولهذا :رثـى

النبي -صلى هللا عليه وسلم -لسعد بن خولة أن مات بمكة (.)6
الحكمة من الهجرة:

إن العلــم بمقاصــد الهج ـرة وأهــدافها أمــر ضــروري لكــل مســلم يهمــه أمــر إقامــة صــرح هــذا

الدين؛ فالنصوص القرآنية التي وردت بصدد الهجرة ما كانـت تعـالج أمـر الهجـرة فـي تلـك

المرحلــة مــن الــزمن فحســب ،ولكنهــا تعــالج حالــة قائمــة فــي أمــر الــدعوة ،ولــذلك :وردت

بعض نصوص السنة توضح هذا اْلمر.

فع ــن عب ــد هللا ب ــن عم ــرو (رض ــي هللا عن ــه) ،ق ــال :س ــمعت رس ــول هللا -ص ــلى هللا علي ــه

وسلم -يقـول( :إنمـا سـتكون هجـرة بعـد هجـرة) ( ،)7وفـي حـديث آخـرّ( :ل تنقطـع الهجـرة

ما كان الجهاد)(.)8

والجهاد ماض إلى يوم القيامة ،كما جاء في حديث أبي داود( :والجهاد ماض منذ بعثني

هللا إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال)(.)9

وهــذا الحكــم اســتنبطه البخــاري (رحمــه هللا) مــن حــديث النبــي -صــلى هللا عليــه وســلم:-

(الخيل معقـود فـي نواصـيها الخيـر إلـى يـوم القيامـة :اْلجـر ،والمغـنم) بقولـه :بـاب الجهـاد

ماض مع البر والفاجر (.)10
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ول ــذلك :ف ــالهجرة ليس ــت مرحل ــة تاريخي ــة انته ــت بمض ــي وقته ــا وأهله ــا ،وأص ــبحت م ْعلم ــا

وصــفحة مــن صــفحات التــاريخ فحســب ،وإنمــا هــي صــفحة مــن صــفحات الســيرة المضــيئة

التي خلدها القرآن والسنة ،وستظل جزءا من حركة الدعوة إلى هللا (تعالى) (.)11

يقــول صــاحب الظــَلل( :ولقــد ظــل شــرط الهجـرة قائمــا حتــى فــتح مكــة ،حــين دانــت أرض

العــرب لإلســَلم وقيادتــه ،وانــتظم للنــاس فــي مجتمعــه ،فــَل هج ـرة بعــد الفــتح ،ولكــن جهــاد
وعمل ،كما قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.)12( )...-

علــى أن الحكمــة اْلســاس مــن الهجـرة هــي أن رســالة اإلســَلم جــاءت لتــنظم شــؤون النــاس

فـي شــتى مجــاّلت الحيــاة ،فهــي دســتور ومـنهج شــامل ّل بــد لتطبيقــه مــن أمــة وأرض تقــام
فيه ــا أحك ــام هللا (تع ــالى) ،والمس ــلمون ّل يمك ــن أن يك ــون له ــم وج ــود ِفعل ــي إّل إذا ص ــبغ
اإلسَلم جميع مرافق حياتهم ،وساد نظامه أرضهم ،وقامت فيها أحكامه وآدابه ،كمـا تقـوم

فيها شعائره ،وتسود فيها عقائده.لكن إذا تعذر على المسـلمين تطبيـق أحكـام ديـنهم وإقامـة
نظامه السياسي واّلجتماعي واّلقتصادي وآدابه الخلقية في بلدهم ،وجـب علـيهم اّلنتقـال

إلــى البلــد ال ـذي يعمــل فيــه بأحكــام اإلســَلم وآدابــه ،تكثي ـ ار لس ـواد المســلمين ،وإع ـ از از ْلمــر
الــدين ،واســتعدادا لنص ـره وتأييــده بــالنفس والنفــيس ،وإذا لــم يكــن للمســلمين بلــد تت ـوافر فيــه
هذه الشروط ،وجب عليهم أن يجتمعـوا فـي بقعـة صـالحة يقيمـون فيهـا نظـام اإلسـَلم تامـا

كــامَل ،ويتعــاونون علـى حمايــة دعوتــه ،واتخــاذ اْلســباب والوســائل لتحقيــق رســالة اإلســَلم
كمــا جــاء بهــا صــاحبها (صــلوات هللا وســَلمه عليــه) وكمــا فهمهــا منــه أصــحابه والتــابعون

لهم بإحسان (.)13

وقد غفل عن هذه الظاهرة من أمر اإلسـَلم بعـض الـذين دخلـوا فيـه علـى عهـد رسـول هللا

-صلى هللا عليه وسلم ،-فلبثوا في وطنهم (مكـة) مستضـعفين فيهـاّ ،ل يسـتطيعون إعـَلء

كلم ــة هللا لغلب ــة الباط ــل يومئ ــذ عل ــى الح ــق ،وّل يه ــاجرون منه ــا إل ــى المدين ــة فيق ــوى به ــم
اإلسَلم ،فنزل فيهم قول هللا (عز وجل)(( :إن ال ِذين توفاهم الم ِ
َلئك ُة ظ ِال ِمي أ ُنف ِس ِـه ْم قـاُلوا
ُُ
ِ
ض ّللاِ و ِاســعة فتُهـ ِ
ضــع ِفين ِفــي اْل ْر ِ
ـاج ُروا ِفيهــا
فــيم ُكنــتُ ْم قــاُلوا ُكنــا ُم ْست ْ
ض قــاُلوا ألـ ْـم ت ُكـ ْـن أ ْر ُ
فأُولِئك ماواهم جهنم وساءت م ِ
صي ار)) [النساء.]97 :
ْ
ْ
ُْ
ُ
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وعـن شـأن هـؤّلء روى البخـاري (فـي جامعـه الصـحيح) عـن ابـن عبـاس (رضـي هللا عنــه)

ف ــي قص ــة أص ــحاب ب ــدر( :أن أناس ــا م ــن المس ــلمين ك ــانوا م ــع المش ــركين يكث ــرون سـ ـواد
فيرم ــى ب ــه ،فيص ــيب
المشــركين عل ــى رســول هللا -صــلى هللا علي ــه وســلم ،-ي ــأتي الســهم ُ
أح ــدهم فيقتل ــه ،أو يض ــرب فيقت ــل ،ف ــأنزل هللا (ع ــز وج ــل)(( :إن ال ـ ِـذين توف ــاهم الم ِ
َلئكـ ـ ُة
ُ
ُُ
ظ ِال ِمي أ ُنف ِس ِه ْم)))(.)14

وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى ابن عباس (رضي هللا عنهما) قال( :كان قوم مـن

أهل مكة أسلموا ،وكانوا يست ْخفون باإلسـَلم ،فـأخرجهم المشـركون يـوم بـدر معهـم فأصـيب
بعضــهم ،قــال المســلمون :كــان أصــحابنا مســلمين وأُكره ـوا ،فاســتغفروا لهــم ،فنزلــت(( :إن
ال ِذين توفاهم الم ِ
فكتـب إلـى مـن بقـي مـن المسـلمين
َلئكـ ُة ظ ِـال ِمي أ ُنف ِس ِـه ْم)) (اآليـة) ،قـالُ :
ُُ
بهــذه اآليــةّ :ل عــذر لهــم ،قــال :فخرج ـوا فلحقهــم المشــركون فــأعطوهم التقيــة ،فنزلــت هــذه
ـاس كعـذ ِ
اس من يُقول آمنا ِباهللِ فـإذا أ ِ
ُوذي ِفـي ّللاِ جعـل ِف ْتنـة الن ِ
اآلية(( :و ِمن الن ِ
اب ّللاِ))
ُ
[العنكبوت.)15()]10 :

وعنــد الطبــري بســند صــحيح إلــى ابــن عبــاس (رضــي هللا عنــه)( :فكتــب إلــيهم المســلمون
ـاس مــن يُقــول آمنــا ِبــاهللِ فــإذا أ ِ
ُوذي ِفــي ّللاِ جعــل ِف ْتنــة النـ ِ
بــذلك (أي بآيــة(( :و ِمــن النـ ِ
ـاس
ُ
كعــذ ِ
اب ّللاِ)) (فحزن ـوا ،فنزلــت(( :ثُــم إن ربــك ِللـ ِـذين هــاج ُروا ِمـ ْـن ب ْعـ ِـد مــا ُفِتُن ـوا ثُــم جاهـ ُـدوا
وصــب ُروا إن ربــك ِمـ ْـن ب ْعـ ِـدها لغُفــور رِحــيم)) [النحــل ،]110 :فكتبـوا إلــيهم بــذلك ،فخرجـوا،

فلحقوهم (أي :المشركون) ،فنجا من نجا ،وُقتل من قتل)(.)16
وقال الضـحاك( :فنزلـت هـذه اآليـة الكريمـة ((إن ال ِـذين توفـاهم الم ِ
َلئكـ ُة ظ ِـال ِمي أ ُنف ِس ِـه ْم))
ُُ
عامة في كل من أقام بـين ظه ارنـي المشـركين وهـو قـادر علـى الهجـرة ،ولـيس متمكنـا مـن
إقامة الدين ،فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما باإلجماع) (.)17

ويمضــي هــذا الحكــم إل ـى آخــر الزمــان ،متجــاو از تلــك الحالــة الخاصــة التــي كــان يواجههــا
النص في تاريخ معين وفي بيئـة معينـة ،يمضـي حكمـا عامـا يلحـق كـل مسـلم تنالـه الفتنـة

فـي دينـه فـي أي أرض ،وتمسـكه أموالـه ومصـالحه ،أو قراباتـه وصداقاتــه ،أو إشـفاقه مــن
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آّلم الهجـرة ومتاعبهـا ..متــى كـان هنـاك فـي اْلرض ـ فـي أي مكـان ـ دار لإلسـَلم يـأمن

فيها على دينه ،ويجهر فيها بعقيدته ،ويؤدي فيها شعائر دينه)(.)18

ولمــا ك ـ ـ ــان اإلســَلم ديــن يســر ،ومــن مبادئــه وأحكامــه أن تقــدر الضــرورات بقــدرها ،وأن
ض ــع ِفين ِم ــن
الم ْست ْ
يع ــذر أهله ــا ،ك ــان تم ــام اآلي ــات الس ــالفة ق ــول هللا (ع ــز وج ــل)(( :إّل ُ
ِ
ال و ِ
النس ِ
الرج ِ
اء واْل ِوْلد ِ
ِ
يعون ِحيلة وّل ي ْهت ُدون سِبيَل ( )98فأ ُْولِئـك عسـى ّللاُ أن
ان ّل ي ْستط ُ

ي ْعُفو ع ْن ُه ْم وكان ّللاُ عُفوا غُفو ار)) [النساء.]99 ،98 :
ِ
المن ِاف ِقين ِفئت ْي ِن وّللاُ أ ْركـسـ ُـهم ِبمـا كس ُـبوا أتُ ِري ُـدون
وفي تفسير قوله (تعالى)(( :فما ل ُك ْم في ُ
ضـِـل ِل ّللاُ فلــن ت ِجــد لـ ُـه س ـِبيَل ( )88ودوا ل ـ ـ ـ ْـو ت ْكُفـ ُـرون كمــا
أن ت ْهـ ُـدوا مـ ْـن أضــل ّللاُ ومــن ُي ْ
ِ
ِ
ـاجروا ِف ــي سـ ـِب ِ
ِ
يل ّللاِ فـ ـ ـ ــإن تول ـ ْـوا
كف ـ ُـروا فت ُك ُ
ون ــون س ــواء ف ــَل تتخـ ـ ُذوا م ـ ْـن ُه ْم أ ْوِلي ــاء حت ــى ُيه ـ ُ
ـث وجــدتموهم وّل تت ِخـ ُذوا ِمـ ْـنهم وِليــا وّل ن ِ
صــي ار)) [النســاء،]89 ،88:
وه ْم ح ْيـ ُ
وه ْم وا ْقـتُ ـ ـُل ُ
ف ُخـ ُذ ُ
ُْ
ُ ُْ
ق ــال العوفي عن ابن عـبـاس (رضي هللا عنهما) :نزلت في قوم كانوا قـد تكلمـوا باإلسـَلم،
وكانوا يظاهرون المشركين ،فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم ،فقالوا :إن لقينا أصحاب

محمد فليس علينـا مـنهم ب ـ ــأس ،وإن المـؤمنين لمـا أخبـروا أنهـم قـد خرجـوا مـن مكـة ،قالـت

فئة من المؤمنين :اركبوا إلى الجـبـناء فاقتلوهم فـإنهم يظـاهرون علـيكم عـدوكم ،وقالـت فئـة
أخرى :سبحان هللا! ـ أو كمـا قـالوا ـ أتقـتـلــون قومـا قـد تكلمـوا بمثـل مـا تكلمـتم بـه مـن أجـل

أنهــم لــم يهــاجروا ولــم يترك ـوا ديــارهم ،نســتحل دم ـ ــاءهم وأم ـوالهم؟! ،فكــانوا كــذلك فئتــين،
والرسول عندهم ّل ينهى واحدا من الفريقين عن ش ــيء ،فـنـزل ــت(( :فمـا ل ُكـم ِفـي المن ِ
ـاف ِقين
ْ
ُ
ِفئت ْي ِن)) (اآلية)) (.)19
وهكــذا ..إذا كــان الق ـرآن الك ـريم قــد أنحــى بالَلئمــة علــى جماعــة مــن الـمـس ــلمين كــانوا فــي

مكة يصلون ويصومون ،ولكنهم ارتضوا البقاء تحت أنظمة تخالف اإلسَلم ،ف ــَل قوة لهـم

علــى تغييرهــا ،ولــم يهــاجروا إلــى دار اإلســَلم فــي المدينـة ليكون ـوا مــن جنودهــا المتحف ـزين
لتغيير تلك اْلنظمة ،فليعلم أن اإلسـَلم ّل يكتفـي مـن أهلـه بالصـَلة والصـوم فحسـب ،بـل

يريــد مــنهم مــع ذلــك أن يقيم ـوا أنظمتــه وآدابــه فــي بيــوتهم وأس ـواقهم وأنــديتهم ومجــامعهم
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ودواوي ـ ــن حكمه ــم ،وأن يتوس ــلوا بجمي ــع الوس ــائل الممكن ــة لتحقي ــق ه ــذا الغ ــرض الواج ــب

(.)20

كـم ـ ــا ينـبـغ ــي أن يعلــم أن اإليمــان اعتقــاد وقــول وعمــل ،وأنــه تكــاليف وتبعــات ،وأنــه إق ـرار
وامتثال وطاعة ،وإذ هو كذلك :كـان ل ازمـا أن يـنعكس أثـره علـى اللسـان والقلـب والجـوارح،

علما ،وعمَل ،وسلوكا.
الهوامش:

 )1أخرجه البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب حدثنا يحيى بن بكير ،جـ  ،1ص .3

 )2أخرجــه أحمــد فــي المســند ،جـ ـ ،1ص  ،192وصــححه اْللبــاني فــي (صــحيح الجــامع

الصغير) ،ح ،7469/م ،2ص .1244

 )3الهيثمي :كشف اْلستار عن زوائد البزار ،،ح ،1748/جـ ،2ص  ،304وابـن حجـر:

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،ح ،2169/جـ  ،4ص .167
 )4ابن عتيق :سبيل النجاة والفكاك من مواّلة المرتدين وأهل اإلشراك ،ص .28
 )5نقَل عن فتح الباري ،جـ ،7ص .267

 )6أخرجه البخـاري ،كتـاب مناقـب اْلنصـار ،بـاب قـول النبـي -صـلى هللا عليـه وسـلم: -
ِ
أمض ْلصحابي هجرتهم) ،جـ  ،4ص .267
(اللهم

 )7أخرج ــه أب ــو داود ف ــي الس ــنن ،كت ــاب الجه ــاد ،ح ،2482/ج ـ ـ ،3ص  ،4وأحم ــد ف ــي

المسند ،جـ ،2ص .199

 )8أخرجــه أحمــد فــي المســند ،جـ ـ ،4ص  ،62وقــال اْللبــاني :إســناده صــحيح ،السلســلة
الصحيحة ،جـ ،4ص  239ـ .240

 )9أخرجه أبو داود في السنن ،كتاب الجهاد ،ح ،2532/جـ ،3ص .18

 )10أخرجه البخاري ،كتاب الجهاد والسير ،جـ ،3ص .215

 )11صالح أحمد الشامي :السيرة النبوية ـ تربية أمة ،وبناء دولة ،ص  127ـ .128
 )12سيد قطب :في ظَلل القرآن ،م ،3ص .1560
 )13محب الدين الخطيب :من إلهامات الهجرة.
1153
This file was downloaded from QuranicThought.com

 )14أخرجــه البخــاري ،كتــاب التفســير ،بــاب قولــه (تعــالى)(( :إن الـ ِـذين توفــاهم الم ِ
َلئك ـ ُة
ُُ
ظ ِال ِمي أ ُنف ِس ِه ْم)) ،جـ ،5ص .183
 )15تفسير ابن كثير ،جـ ،1ص .272

 )16الطبري :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،جـ ،4ص ،243وابـن حجـر :الفـتح ،ج ـ
 ،8ص .263

 )17تفسير ابن كثير ،جـ ،1ص .542

 )18سيد قطب :في ظَلل القرآن ،جـ ،3ص .745

 )19قــال ابــن كثيــر ف ـي تفســيره( :رواه ابــن أبــي حــاتم ،وقــد روي عــن أبــي ســلمة بــن عبــد
الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذا) ،جـ ،1ص .532

 )20محب الدين الخطيب :من إلهامات الهجرة ،ص .53 ،52

 Cdمجلة البيان

ــــــــــــ
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روابط األمة في ظالل الهجرة
الخطبة اْلولى:

أما بعد أيها اْلخوة المؤمنون:

"روابــط اْلمــة فــي ظــَلل الهجرة"أمــر مهــم أن نتأملــه ،وموضــوع جــدير أن نســتوعبه؛ ْلن

القدوة العظمى في سـيرة المصـطفى  -  -كانـت وما ازلـت وسـتظل النـور الـذي يضـيء

لألمة طريقها ،والبوصلة التـي تحـدد لهـا مسـارها والمعـالم التـي تعلـي لهـا منارهـا {لق ْـد كـان
ِ ِ
ِ
ُسـ ــوة حسـ ــنة ِلمـ ـ ْـن كـ ــان ي ْر ُجـ ــو ّللا واْليـ ـ ْـوم ْاآل ِخـ ــر وذكـ ــر ّللا كِثي ـ ـ ار}
ل ُك ـ ـ ْم فـ ــي رُسـ ــول ّللا أ ْ
[اْلحزاب.]21:
إن هذا الحدث الذي يمر علينا في كـل عـام مـا تـزال أنـواره وأسـ ارره تكشـف لنـا الكثيـر مـن

الخلــل والخطــر الــذي تعيشــه أمتنــا ،فهــل مــن مــدكر؟ وهــل مــن معتبــر؟ وهــل مــن متأمــل
ومتبصــر؟ لــيس علــى مســتوى الفــرد المســلم فحســب ،بــل علــى مســتوى اْلمــة كلهــا ،ولــيس

على مسـتوى اْلمـة فـي حيـاة عامتهـا ،بـل فـي توجهـات قادتهـا ..إنـه الحـدث العظـيم الـذي

غير وجه تـاريخ البشـرية كلهـا ..إنـه الحـدث العظـيم الـذي أعلـن مبـادت اْلمـة وشـيد معـالم

الدولة.

فلننظـر إلــى الــروابط فــي حيــاة أمــة اإلســَلم كيـف ينبغــي أن تكــون؟ ومــا الــذي يقــدم؟ ومــا

الذي يؤخر؟ وما الذي يكون مـلء السـمع والبصـر ومـلء الـنفس والقلـب؟ ومـا الـذي يكـون

ّل حظ له من اّلعتبار ،وّل نظر له في مقياس أهل اإليمان ..ننظر إلى ذلك في أحداث

هــذه الهجـرة بجملتهــا فيمــا مــر بــه أصــحاب النبــي المصــطفى  ،-  -وفيمــا ســطروه لنــا

من المعـاني العظيمـة ،والـدروس الجليلـة ..إنهـم خريجـو مدرسـة النبـوة ،إنهـم الـذي صـنعوا

علــى يــد خيــر الخلــق وســيد البشــر  ،-  -إنهــم الــذين ّلمــس اإليمــان شــغاف قلــوبهم

فخالطها وجرى مع دمائهم في عروقهم.
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وم ــن هن ــا؛ ف ــإن ك ــل م ــا نأمل ــه م ــن تغي ــر اْلحـ ـوال إنم ــا يـ ـرتبط به ــذا اّلس ــتيعاب لس ــيرة

المصــطفى  ،-  -وحيــاة أمــة اإلســَلم فــي ظــَلل قيادتــه الرشــيدة ونبوتــه العظيمــة -

عليه الصَلة والسَلم .-

اّلرتباط بالديار واْلوطان ..مهوى اْلفئدة ،ومسقط الرأس ..البَلد التي يعـيش فيهـا المـرء

ويدرج في ثراها ،يـتعلم فـي ظَللهـا ،وينشـأ فـي مـدارجها ،ويلعـب فـي صـباها ..هـذه الـبَلد

التــي تنشــد إليهــا القلــوب ،تلــك اْلوطــان التــي ت ـرتبط بهــا النفــوس واْلفئــدة مــا موقعهــا فــي
مقياس اإلسَلم؟ وهـل هـي المقدمـة التـي نسـمع اليـوم مـن يقـول عن"حـب اْلوطـان" ،ومـن

يقول"جهاد في سبيل التراب" ،ومن يقول في هـذه المعـاني حتـى أصـبحت كأنمـا هـي آلهـة
تعبد ،وكأنما هي أوثان لها يسجد ،وكأنمـا هـي فـي حيـاة المسـلم أو اْلمـة كلهـا أعظـم مـن

كل عظيم ينبغي أن يعظم.

انتبه إلى السيرة النبوية في الهجرة فـي هـذه اْلحـداث اليسـيرة حـدث لهـذا اْلمـر كـان ممـن

سبق إلى الهجرة وتقدم إليها عبد هللا بن جحش وأخـوه أبـو أحمـد الضـرير الشـاعر الشـهير

ثلــة مــن النفــر اْلوائــل الــذين خرج ـوا مهــاجرين إلــى هللا وإلــى رســوله  -  -إلــى اْلمــر

الــذي أمــر بــه هللا وأمــر بــه المصــطفى  -عليــه الصــَلة والســَلم  -خرجـوا ّل يلــوون علــى

شيء مـازال حـب أرضـهم يتجـذر فـي قلـوبهم ،وما ازلـت ديـارهم حبيبـة إلـى نفوسـهم ما ازلـت
ذكريــاتهم حاضـرة فــي أذهــانهم ،لكــن أمــر هللا  -عــز وجــل  -واّلرتبــاط بــه ،واّلعتـزاز بــه

كان أعظم في نفوسهم من كل شيء.

ومن هنا؛ فإن غلب على حب اْلوطان ولم يلغه ،وإنه تقـدم علـى حـب الـديار ولـم يمحـه،

وهكــذا كــان أولئــك النفــر اْلوائــل يرســمون لنــا مــا ربــاهم عليــه رســول الهــدى ..-  -
خرجوا وتركوا وراءهم ديارهم ،ليس فيها أحد مطلقا .وجاء صاعد من أعلى مكة عتبـة بـن

ربيعــة ،وأبــو جهــل ،والعبــاس بــن عبــد المطلــب ،بعــد أن تمــت الهجـرة ْلولئــك فمــروا ووقفـوا

عنــد الــديار ،وتأمــل عتبــة بــن ربيعــة  -وهــو علــى كفـره وشــركه  -لكــن المعــاني اإلنســانية
تثور في النفوس ،تأمل الديار تخفق أبوابها يبابا ليس فيها ساكن فتمثل قائَل:

وكل دار وإن طالت سَلمتها

يوما ستدركها النكباء والحوب
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فقال أبو جهل  :وما تبكي عليه من ُقل بن ُقل .
وأبلــغ مــن ذلــك مــا قصــه لنــا أبــو أحمــد بــن جحــش  -رضــي هللا عنــه  -هــذا الصــحابي
الضـ ـرير الش ــاعر  -يص ــور لن ــا تل ــك المش ــاعر الت ــي تج ــيش به ــا النف ــوس ،ي ــوم خرجـ ـوا
مهاجرين ،مخلفين الديار واْلوطان ،ويذكر الحوار الذي تصـوره وجـرده بينـه وبـين زوجتـه

أم أحمد ،وهي تخاطبه مصو ار ذلك شع ار ويقول:

لما رأتني أم أحمد غاديا

تقول :فإما كنت ّلبد فاعَل

بذمة من أخشى بغيب وأرهب
فيمن بنا البَلد ولتنأ يثرب

"ماذا تريد بهذه البلدة؟ ولم التوجه إليها؟"

فقلت لها :بل يثرب اليوم وجهنا

وما يشأ الرحمن فالعبد يركب

"فأمره مقدم  -جل وعَل  -ودينه معظم على كل شيء"
إلى هللا وجهي والرسول ومن يقم
فكم قد تركنا من حميم مناصح
ترى أن وت ار نأينا عن بَلدنا

إلى هللا يوما وجهه ّل يخيب

وناصحة تبكي بدمع وتندب

ونحن نرى أن الرغائب نطلب

"أي قوم ّل يفقهون فيقولون :لماذا تقطعـون جـذوركم؟ ولمـاذا تبتـون حبـال وصـلكم؟ ولمـاذا

تهجرون دياركم؟"

ترى أن وت ار نأينا عن بَلدنا

وكنا وأصحابا لنا فارقوا الهدى

نمت إليهم بأرحام إليهم قريبة

فإن الذي يقرب هو اإليمان والدين.

ونحن نرى أن الرغائب نطلب

أعانوا علينا بالسَلح وأجلبوا

وّل قرب باْلرحام إذ ّل نقرب

ولننظر إلى رابطة أخرى تجذب الناس وتربطهم ..رابطة اْلهل والولدان

رابطة القرابة والـدم كيـف تـؤثر فـي النـاس فتجعـل حيـاتهم دائـرة حولهـا ،فهـذا يسـعى ْلجـل
أبنائه ،وذاك يتعلق بزوجه ،وهذا ّل يكاد يفكر في شيء إّل في أهله ْلجلهم يضحي بكـل

غــال ورخــيص ،وْلجلهــم يمكــن أن يبيــع مبــدأه وأن يتنــازل عــن دينــه فكيــف كــان أصــحاب

محمد -  -؟
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ذكر أهل السير أن من أوائل من هاجر إلى المدينة قبل سنة من هجرة المصـطفى  -

 -أبــو ســلمة بــن عبــد اْلســد  -رضــي هللا عنــه  -وهــاهي أم ســلمة أم المــؤمنين  -رضــي

هللا عنهــا -تــروي لنــا حادثــة هجرتهــا؛ لتبــين أن اّلرتبــاط بــاهلل وبالــدين أعظــم مــن الــزوج

واْلهل واْلبناء والق اربـات والـدم والعصـابات وكـل شـئ ..فهـا هـي تخبرنـا بـذلك تقـول" :لمـا

أجمع أبو سلمة الخروج إلـى المدينـة رحـل بعيـ ار لـه ،وحملنـي وحمـل معـي ابنـي سـلمة ،ثـم

خــرج يقــود بعي ـره  -امتثــاّل ْلمــر النبــي  -  -إذ أمــر أصــحابه بــالهجرة بعــد أن بزغــت
أنوار اإلسَلم في قلوب اْلنصار  -فلما رأته رجال بني المغيرة بـن عبـد هللا بـن عمـر بـن
مخزوم قاموا إليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها ،أرأيت صاحبتك هذه؟ عَلم نتركـك تسـير

بها في البَلد؟ قالت فنزعوا خطام البعير من يـده فأخـذوني منـه .قالـت وغضـب عنـد ذلـك
بنــو عبــد اْلســد ،رهــط أبــي ســلمة فقــالواّ :ل وهللا ّل نتــرك ابننــا عنــدها إذ نزعتموهــا مــن

صــاحبنا .قالــت فتجــاذبوا بنــي ســلمة بيــنهم حتــى خلع ـوا يــده وانطلــق بــه بنــو عبــد اْلســد،

وحبسني بنو المغيرة عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة"..

تفرقت اْلسرة ،وتشتت الشمل ،وتقطعـت اْلواصـر ،وذلـك فـي هللا سـبيل  -عـز وجـل ،-

ولــم يقعــد أبــو ســلمة  -رضــي هللا عنــه  -حنينــه إلــى أهلــه ،وّل ارتباطــه بأبنائــه ،وّل تقــديره
وتكريمه لزوجه وإن كان كل ذلك في قلبه ونفسه لكن في إيمانه بربه واعتصامه بدينـه مـا

هــو أعظــم مــن هــذا وأوثــق ،فمضــى مهــاج ار دون أن تقعــده زوجــة ،ودون أن يجذبــه أبنــاء

ودون أن يحــول بينــه وبــين المضــي ْلمــر هللا  -عــز وجــل  -أهــل وّل ولــدان ،وّل صــحب

وّل خَلن ،بل هو أمر تعظيم اإليمان.

هكــذا فــي صــورة أخــرى ختمتهــا أم ســلمة بقولهــا" :ففــرق بينــي وبــين زوجــي وبــين ابنــي.

قالــت فكنــت أخــرج كــل غــداة فــأجلس بــاْلبطح فمــا أزال أبكــي ،حتــى أمســى ســنة أو قريبــا
منها حتى مر بي رجل من بني عمي ،أحد بنـي المغيـرة فـرأى مـا بـي فرحمنـي فقـال لبنـي

المغيـرة أّل تخرجــون هــذه المســكينة فـرقتم بينهــا وبــين زوجهــا وبــين ولــدها قالــت فقــالوا لــي:

الحقــي بزوجــك إن شــئت .قالــت ورد بنــو عبــد اْلســد إلــي عنــد ذلــك ابنــي .قالــت فارتحلــت
بعيــري ثــم أخــذت ابنــي فوضــعته فــي حجــري ،ثــم خرجــت أريــد زوجــي بالمدينــة .قالــت ومــا
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معــي أحــد مــن خلــق هللا .قالــت فقلــت :أتبلــغ بمــن لقيــت حتــى أقــدم علــي زوجــي ،حتــى إذا
كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار فقال لي :إلى أيـن
يا بنت أبي أمية؟ قالت فقلت :أريد زوجي بالمدينة .قال أو ما معك أحد؟ قالت فقلـتّ :ل

وهللا إّل هللا وبني هذا .قال وهللا ما لك من مترك فأخذ بخطام البعير فانطلق معـي يهـوي

بي ،ف هللا ما صـحبت رجـَل مـن العـرب قـط ،أرى أنـه كـان أكـرم منـه كـان إذا بلـغ المنـزل

أنــال ب ــي ،ثــم اس ــتأخر عنــي ،حت ــى إذا نزلــت اس ــتأخر ببعيــري ،فح ــط عنــه ث ــم قيــده ف ــي
الشجرة ،ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها ،فإذا دنا الرواح قام إلـى بعيـري فقدمـه

فرحله ثم استأخر عني ،وقال اركبي .فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامـه

فقاده حتى ينـزل بـي .فلـم يـزل يصـنع ذلـك بـي حتـى أقـدمني المدينـة ،فلمـا نظـر إلـى قريـة

بنــي عمــرو بــن عــوف بقبــاء قــال زوجــك فــي هــذه القريــة  -وكــان أبــو ســلمة بهــا نــازّل -

فادخليها علـى بركـة هللا ثـم انصـرف راجعـا إلـى مكـة .قـال فكانـت تقـول وهللا مـا أعلـم أهـل
بيت في اإلسَلم أصابهم مـا أصـاب آل أبـي سـلمة ،ومـا أريـت صـاحبا قـط كـان أكـرم مـن
عثمان بن طلحـة" ،ذلـك الـذي مضـى بـأم سـلمة لتلحـق بزوجهـا بعـد عـام كامـل كانـت كـل

يوم تبكي فيه فرقة زوجها وعدم تمكنها من الهجرة.

ورابطــة ثالثــة عظيمــة فــي نفــوس النــاس ،عظــيم تأثيرهــا فــي واقــع حيــاتهم :رابطــة الــدرهم

والدينار

رابطة المال والثروات ..رابطة كسب الدنيا الـذي أدارت العقـول ،وسـبت القلـوب ،وخطفـت

اْلبصــار ..الرابطــة التــي أطلــق النبــي  -عليــه الصــَلة والســَلم  -عليهــا وصــف العبوديــة
يوم قال:

(تع ــس عب ــد ال ــدرهم تع ــس عب ــد ال ــدينار تع ــس عب ــد القطيف ــة تع ــس عب ــد الخميص ــة تع ــس
وانــتكس وإذا شــيك فــَل انــتقش) ،ســماه عبــدا لمــا كانــت الــدنيا أكبــر همــه ،وأوكــد شــغله،

ْلجلها يكدح ،وفيها يفكر وبها يتعلـق ،ومنهـا ينهـل ،فلـيس فـي قلبـه وّل فـي نفسـه ،وّل فـي

فك ـ ـره وخـ ــاطره شـ ــيء س ـ ـواه ..لكـ ــن أصـ ــحاب النب ـ ـي  -  -يـ ــوم هـ ــاجروا ركل ـ ـوا دنيـ ــاهم
بأقدامهم ،وداسوا على كل ذلك الثراء الـذي كـدحوا مـن أجلـه ،ونصـبوا فـي تحصـيله ،لكنـه
1159
This file was downloaded from QuranicThought.com

يوم كان في كفة واّلرتباط باهلل وبدين هللا في كفة..لم يكـن عنـدهم أدنـى تـردد أن يضـحوا

بالدنيا كلها ،وبالمال  -وإن عظم ،وبالثروة وإن تضاعفتْ ،لن في نفوسهم مـا هـو أعظـم

من ذلك.

وقصــة صــهيب الرومــي فــي هــذا واضــحة يــوم عــزم علــى الهجـرة وجــاء خارجــا فلحقــه أهــل

قريش قائلين له :جئتنا صعلوكا حقي ار ،ثم كثـر مالـك عنـدنا ،وبلغـت الـذي بلغـت ،ثـم تريـد
أن تخرج بمالك ونفسـك! وهللا ّل يكـون ذلـك ،قـال :أ أريـتم إن دللـتكم علـى مـالي أتتركـونني

وهجرتي؟ قالوا :نعم ،فدلهم على ماله وثروته..

خرج منها صفر اليدين ،خاوي الوفـاض بعـد أن كانـت حصـيلة أعـوام طـوال وعمـل عظـيم

لكنه ذهب وقلبه مملوء بما هو أعظم من ابتَلئه بالدنيا ،مملوء بإيمانـه بـاهلل وحبـه لرسـول

هللا  ،-  -فلمــا بلــغ المدينــة ولقــي النبــي  -  -بعــد ذل ـك قــال لــه النبــي عنــدما رآه

ولقيه( :ربح البيع أبا يحي ،ربح البيع أبا يحي).

بيعــة رابحــة وصــفقة عظيمــة وتجــارة رائجــة؛ ذلــك أنــه اشــترى آخرتــه بــدنياه ،واشــترى دنيــاه

بذهبه ودنانيره ،ذلك أنه آثر آخرته على دنيـاه ،وقـدم مرضـاة هللا  -سـبحانه و -تعـالى -

على نوازع نفسه وميل قلبه ،ولذلك قال له النبي ( :-  -ربح البيع أبا يحي).

ومن هنا قال بعـض أهـل التفسـير أيضـا :أن فيـه وفـي أمثالـه نـزل قـول هللا  -سـبحانه و-
ـات ّللاِ وّللا ر وف ِباْل ِعب ـ ـ ِ
ـاس م ـ ــن ي ْش ـ ـ ِـري نْفس ـ ــه ابِتغ ـ ــاء مرض ـ ـ ِ
ـاد}
تع ـ ــالى { :-و ِم ـ ــن الن ـ ـ ِ ْ
ُ ُ
ُ ْ
ْ
[البقرة.]207:

وهكذا بين لنـا النبـي  -  -الصـفقة العظيمـة(:أّل إن سـلعة هللا غاليـة ،أّل إن سـلعة هللا
هي الجنة).

من أرادها فليدفع ثمنها ،من أعجب بالحسـناء لـم يغلـه المهـرّ ،لبـد أن نفقـه ذلـكِ{ :إن ّللا
اشترى ِمن اْل ُم ْؤ ِمِنين أ ْنُفس ُه ْم وأ ْموال ُه ْم ِبأن ل ُه ُم اْلجنة} [التوبة :من اآلية .]111
ْ
فهل أمة اإلسـَلم اليـوم تـؤثر ربهـا ودينهـا علـى أرضـها وديارهـا؟ وهـل هـي تقـدم أمـر ربهـا

وأمــر مرضــاته وطاعتــه علــى طاعــة اْلزواج واْلبنــاء والبنــات؟ وهــل هــي تتعلــق بقلوبهــا
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وتهفو بنفوسها إلى صلتها بربها أعظم من خفـق قلوبهـا وميـل نفوسـها إلـى الـدنيا وبهرجهـا

وزينتها؟

إن الهجرة تحديد للمسار الصحيح ورسم لَلرتباط الَلزم فـي حيـاة اْلمـة ،إن أمـة اإلسـَلم

لــم تكــن يومــا عبــدة وّل مســخرة وّل متعلقــة بت ـراب مــن اْلرض مهمــا غــَل ثمنــه ،وّل بأهــل

حتى عزت مكانتهم ،وّل بال مهما كان النصب بتحصيله؛ ْلن ما هو أعظم من ذلـك هـو

الذي مأل قلوبهم ونفوسهم ،وشغل خواطرهم وأفكارهم ،وأضنى أجسادهم وجوارحهم ..ذلكم

هو اّلرتباط باهلل  -عز وجل .-

وك ــذلك :اّلرتب ــاط برس ــول هللا  -  -كي ــف ن ــرى مَلمح ــه ف ــي أح ــداث الهجـ ـرة؟ كي ــف

نؤســس اْلســاس الصــحيح لصــلتنا بســيدنا رســولنا -  -؟ كيــف تكــون رابطتنــا بــه؟ هــل
هي مجرد أقوال نترنم بها؟ هـل هـي مجـرد ادعـاءات نجـادل عنهـا؟ هـل هـي مجـرد صـور

فارغة ّل روح وّل حقيقة فيها؟

لننظر إلى الدرس العملـي العظـيم الـذي سـاقه إلينـا أفضـل الصـحابة  -رضـوان هللا علـيهم
 -أبــو بكــر الصــديق  -ســيد الصــحابة ومقــدمهم رفيــق المصــطفى  -  -فــي الهج ـرة

وثاني اثنين إذ هما في الغار وأحب الناس من الرجال إلى رسول هللا  -  -ذلـك الـذي

اختاره هللا  -جل وعَل  -ليحظى بالشرف العظيم في المرافقة في الحدث العظـيم؛ لننظـر
إلى ما كان من أبي بكر ،ولنرى من سياق فعلـه فـي هـذه الهجـرة مـا هـو معـالم كاملـة لمـا

ينبغي أن ترتبط به اْلمة في مجموعها والمسلمون في آحادهم لرسول هللا .-  -
أوّل :السمع والطاعة

الســمع والطاعــة تمثلــت فــي موقــف أبــي بكــر عنــدما أمــر المصــطفى  -  -أصــحابه

بــالهجرة كــان أبــو بكــر يتــوق إليهــا ويرغــب فيهــا وجــاء يســتأذن رســول هللا  -  -فيــؤخره

ويمنعه( :انتظر يا أبا بكر لعل هللا يجد لك صاحبا).

وأبو بكر يسمع ويطيعّ ،ل يعارض وّل يجادل وّل يحرف ،وّل يؤخر وّل يسـوف ،وإنمـا هـو
كمال اّلمتثال؛ ْلن هذا هو الذي أمر به كل مسلم اقتداء واتباع وسـمع وطاعـةُ{ :ق ْـل ِإ ْن
ُك ْنتُ ْم تُ ِحبون ّللا فاتِب ُعوِني ُي ْحِب ْب ُك ُم ّللاُ} [آل عمران :من اآلية .]31
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{ومــا كــان ِل ُمـ ْـؤ ِمن وّل ُم ْؤ ِمنــة ِإذا قضــى ّللاُ ورُســوُل ُه أ ْم ـ ار أ ْن ي ُكــون ل ُهـ ُـم اْل ِخيــرةُ ِمـ ْـن أ ْمـ ِـرِه ْم}
[اْلحزاب :من اآلية .]36
والدرس قد جاء في حق أبي بكر  -رضي هللا عنه {:-يا أيهـا ال ِـذين آمُنـوا ّل تُق ِـد ُموا ب ْـين
يد ِي ّللاِ ورُسوِل ِه واتُقوا ّللا ِإن ّللا س ِميع عِليم} [الحجرات.]1:

ولــيس هــو فحســب؛ وإنمــا الصــحابة رض ـوان هللا علــيهم أمــرهم أن يهــاجروا وأن يســبقوه لــم

يقولوا :كيف نمضي وأنت هنا في مكة؟ لـم يقولـوا شـيئا يعارضـون بـه أمـر الرسـول  -
 وهم يعرفون أن أمره وحي يوحى وشرع يقر.ثم اْلمر الثاني :تعلق ومحبة:

تعلق قلبي ومحبـة نفسـية؛ ْلنـه ّل يمكـن تصـور اتبـاع مجـرد عـن العواطـف اإليمانيـة ،وّل
عــن المشــاعر اإلنســانية ،هــل أريــت أحــدا يوافــق أحــدا ويتابعــه وقلبــه قــد نــبض مــاء المحبــة

فيه ،ونفسه قد غاضت منها مياه المودة؟

هل يتصور أن يكون اتباع مجرد ليس فيه روح وّل شعور؟

انظر إلى ما كـان الصـديق  -رضـي هللا عنـه  -فـي حياتـه كلهـا لكننـا نريـد حـدث الهجـرة

الذي نحن بصدده:

كان مع النبي  -  -فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفـه ،حتـى فطـن لـه رسـول

هللا  -  -فقال :يا أبا بكر مالك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال :يـا رسـول
هللا أذكــر الطلــب فأمشــي خلفــك ،ثــم أذكــر الرصــد فأمشــي بــين يــديك .فقال:يــا أبــا بكــر لــو

كــان شــيء أحببــت أن يكــون بــك دونــي؟  -أي لــو كــان هنــاك خطــب ســيحل بنــا فــي هــذه

الرحلــة المحفوفــة بالمخــاطر أ كنــت تحــب أن تصــاب بــه دون أن أصــاب بــه أنــا؟  -فقــال

علــى الفــور قــال :نع ـم والــذي بعثــك بــالحق مــا كانــت لتكــون مــن ُملمــة إّل أن تكــون بــي
دونك .رواه البيهقي في الدّلئل.

محبة من القلب تجعل الرسول  -  -أعظم في النفس والقلب مـن الـنفس ذاتهـا( :حتـى

يكــون هـواه تبعــا لمــا جئــت بــه)( ..حتــى أكــون أحــب إليــه مــن أهلــه وولــده ونفســه التــي بــين

جنبيه)( ..اآلن يا عمر).
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هــذه هــي المحبــة الصــادقة التــي تتجســد خفقــا فــي القلــب ونبضــا ،والــذي تتجلــى فــي تعلــق

وشوق وتعظيم لرسول هللا  ،-  -وليست أيضا متجـردة عـن اّلتبـاع والسـمع والطاعـة؛
فإنهــا حينئــذ إن كانــت كــذلك محبــة كاذبــة محبــة رخيصــة تكتفــي بــأقوال أو أشــعار تكتفــي
بصور أو مظاهر ،لكنها ّل تريد حمل العبء وّل القيام بالمهمة وّل اتباع الطريق الطويل
المضني الشاق الذي سـار فيـه رسـول هللا  -  -إنهـا محبـة كاذبـة فارغـة إن لـم تجتمـع

معها تلك المبادرة إلى اّلستجابة والموافقة والمتابعة.
وثالثا :البذل واإلنفاق:

الذي كان من أبي بكر فـي هـذه المسـيرة العظيمـة فـي هجـرة المصـطفى  -  -لقـد هيـأ

الراحلتين وعلفهما ،وهيأ زاد الرحلة كلها ،وأخذ معه خمسة آّلف أو ستة آّلف كانت هي
مجموع ثروته كلها ،لم يبق ْلهلـه مـن و ارئـه درهمـا وّل دينـا ار ..إنـه ينفقهـا علـى رسـول هللا
 -  -في الهجرة؛ ليمضي اْلمر وليتمم المسيرة وليحقق الغاية.

وهكــذا ينبغــي أن نكــون نحــن – أيضــا  -فــي هــذا الشــأن وإن لــم يكــن رســول هللا  -عليــه

الصـَلة والســَلم  -بـين أيــدينا ،ألـيس قــد تجـ أر مـن تجـ أر علـى شــخص رســول هللا -  -
فذمه وعابه؟ فأين الذين تصدوا لذلك غيرة؟ وأين الذين أنفقوا في حربـه مـن أمـوالهم؟ وأيـن

الذين تصدوا له بكل قواهم؟ كذلك ينبغي أن نكون.

ثم ننظر أيضا إلى معلم آخر :وهو :معلم التعظيم والخدمة.

التي قام بها أبـو بكـر  -رضـي هللا عنـه  -فـي صـورة فريـدة جميلـة رائعـة تجسـد لنـا كيـف

كان ذلك الصحب مع رسول هللا -  -؟

يخبــر فــي حادثــة الهج ـرة فيقــول :ثبتــت لنــا صــخرة طويلــة لهــا ظــل قــد نــأت عنــه الشــمس
فلجأنــا إليــه ،قــال :فســويت لرســول هللا  -  -مكانــا ثــم فرشــت عليــه غطــاء ،وقلــت :يــا

رســول هللا اجلــس فــنم أنفــض لــك مــا حولــك -أي سأســتجلي الخبــر وأنظــر مــا حولــك وأنــت

عليك بالراحة والنوم  -قال :فذهبت أنفض ما حوله فإذا أنا بـراع مقبـل يريـد مـن الظـل مـا
أردنا منه ،فقلت :لمن أنـت يـا غـَلم؟ قـل :لفـَلن ،فقلـت :هـل فـي غنمـك لـبن؟ قـال :نعـم،
فاحتلبت منه ،قال :ثم صببت عليه الماء البارد حتـى أبـرده لرسـول هللا  -  -ثـم جئـت
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فإذا هو قد نام فكرهت أن أوقظـه فوقفـت علـى أرسـه إلـى أن قـام فسـقيت رسـول هللا  -

.-

وفــي الروايــة اْلخــرى :لمــا جــاء يحل ـب حلــب أبــو بكــر بنفســه ،قــال :فنفضــت عــن الضــرع
الغبار وأزلت عنه الشعر والقذى تطييبا للبن رسول هللا .-  -

ونحن ينبغي أن نخدم سنته وأن نخدم سيره وأن نفعل كل ما نستطيع في ذلك.
ونرى أيضا هذه المعالم وهي توالى ومن أعظمها :التضحية والفداء

التضحية والفداء الذي كان مـن أبـي بكـر  -رضـي هللا عنـه -فـي قولـه للرسـول":إن قتلـت

أنــا قتلــت وحــدي وإن قتلــت يــا رســول هللا هلكــت اْلمــة" ،هكــذا كانــت نظـرتهم وهكــذا كانــت
مشاعرهم فدى رسول هللا  -  -بنفسه وبماله وبراحته وبكل شيء كـان منـه؛ ليرسـم لنـا

أبو بكر هذا اّلرتباط الصادق الواعي برسول هللا .-  -
الخطبة الثانية:

أما بعد أيها اْلخوة المؤمنون:

أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى هللا؛ فإن تقوى هللا أعظم زاد يقدم به العبد على موّله.
ومن دروس الهجرة أيضا في معاني اّلرتباط:

اّلرتباط بالمسلمين:

ارتبــاط المســلم بإخوانــه المســلمين ،ارتبــاط أهــل كــل بلــد مســلم بــإخوانهم  -وإن نــأت بهــم

الديار ،وإن اختلفت أو تباعدت منهم اْلقطار..

في هذه الهجرة كانت الصورة الفريدة الخالـدة التـي بينـت أمـر التفضـيل والتقـديم ،هـل هـو

لألرحام ولألنساب وللدم وللعرق؟ أم هو للدين وهلل وللرسول وْلمة اإلسَلم ووحدتها؟

لقد رسم الصحابة في هجرتهم هذا المعنـى لـيس بمجـرد اْلقـوال بـل باْلفعـال؛ ْلنهـم آثـروا
أن يرتبطوا ارتباط اإليمان وأن ّل يكـون ارتبـاط الـدم إذا كـان عائقـا أو معارضـا عقبـة فـي

طرق هذا المسير الذي اختاروه وارتأوه.

وأمر اْلخوة والمحبة وهو اْلمر العظيم الذي جعله النبي  -  -من اإليمـان فقـالّ( :ل

يؤمن أحدكم حتى يحب ْلخيه ما يحب لنفسه).
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وال ــذي جعل ــه هللا  -ج ــل وع ــَل  -قب ــل ذل ــك س ــمة عظيم ــة وج ــزءا أص ــيَل ،ووجه ــا آخ ــر

لإليمــان فــي اآليــة التــي فيهــا حصــر وقصــرِ{ :إنمــا اْل ُم ْؤ ِمُنــون ِإ ْخــوة} [الحجـرات :مــن اآليــة
.]10
وتجلت اْلخوة في أجلى وأعظم صورها ،وبلغت أعلى مراتبها في المرتبة الثالثة وهي:

مرتبة اّلمتزاج واإليثار

امت ـزاج حتــى يصــبح المســلم كأخيــه المســلم يصــبح المســلم بمنزلــة ومكانــة ممتزجــة نفســه

بنفســي مختلطــة مشــاعره بمشــاعري متــأثرة اهتماماتــه باهتمامــاتي وبعــد ذلــك يكــون اْلمــر
اْلعظم في أن أوثره على نفسي وأقدمه على مصلحتي{ :وال ِذين تبوأُوا الدار و ِْ
اْليمان ِم ْـن
قـ ْـبِل ِه ْم ُي ِحبــون مـ ْـن هــاجر ِإلـ ْـي ِه ْم وّل ي ِجـ ُـدون ِفــي صـ ُـد ِ
ورِه ْم حاجــة ِممــا أُوتُـوا وُيـ ْـؤِث ُرون علــى
ُ
أ ْنُف ِسـ ـ ـ ِـه ْم ولـ ـ ـ ْـو كـ ـ ــان ِب ِهـ ـ ـ ْـم خصاصـ ـ ــة ومـ ـ ـ ْـن ُيـ ـ ــوق ُشـ ـ ــح نْف ِسـ ـ ـ ِـه فأُولِئـ ـ ــك ُهـ ـ ـ ُـم اْل ُمْفِل ُحـ ـ ــون}
[الحشــر.]9:صــورة للتربيــة اإليمانيــة ،والتطهي ــر القلبــي ،والتهــذيب النفســي الــذي جس ــدته
{ي ِحبون م ْن هاجر ِإل ْي ِهم}.
الهجرة في عَلقة الصحابة والمسلمين بعضهم ببعضُ :
وليســت بيــنهم أنســاب وّل أحســاب ،وليســت بيــنهم مصــالح وّل منــافع ،وليســت بيــنهم ســابق
معرفة وّل صلة يحبونهم مـن أعمـاق قلـوبهم{ :وّل ي ِج ُـدون ِفـي ص ُـد ِ
ورِه ْم حاجـة ِممـا أُوتُـوا}،
ُ
أيــن مثــل المهــاجرون يــوم قــدموا؟ يــوم قــدموا إلــى المدينــة وترك ـوا ديــارهم ،أيــن ديــارهم فــي
المدينة؟ لقد كانت دور اْلنصار دو ار لهم ولقد كانت أ ارضـي اْلنصـار أ ارضـي لهـم ،ولقـد

كانــت زروعهــم وثمــارهم وأم ـوالهم هــي أم ـوال إخ ـوانهم ،فهــل هــذا يتجلــى فــي حيــاة اْلمــة
اليوم؟ أم أننا نرى صورة"أنا والطوفـان مـن بعـدي"؟ أم أن مـا نراه"اْلنانيـة والذاتيـة"إما علـى
مستوى الفرد ،أو على مستوى المجموعة والدولة والقطر ،فهؤّلء لهم كذا وهؤّلء لهم كـذا،

وتفرقت اْلمة شيعا وأحزابا حتى كأن كل فرد منها أمة وحده.

أين هذه الصورة العظيمة التي أخرج البخاري في وصفها الحديث العظيم فـي قصـة عبـد

الــرحمن بــن عــوف وســعد بــن الربيــع وهــو يقــول -أي ســعد بــن الربيــع اْلنصــاري  -لعبــد
الرحمن بن عوف المهاجري :إني أكثر اْلنصار ماّل فـانظر أي مـالي أحـب إليـك أقسـمه

لــك؟ وإن لــي زوجتــين فــانظر أيهمــا تحــب أطلقهــا فتعتــد ثــم تزوجهــا؟! فيقــول عبــد الــرحمن
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رضي هللا عنه :أمسك عليك زوجك ومالك ودلني على السوق ،وأخذ منه ماّل ضارب بـه

ثم إذا بعبد الرحمن بن عوف أثرى أثرياء صحبة رسول هللا -  -

أين القلوب المحبة والنفوس المتآخية والصفوف المتراصة المتَلحمة؟

درس الهجـ ـرة تعل ــيم لألم ــة ف ــي روابطه ــا كي ــف ينبغ ــي أن تك ــون ارتباطه ــا ب ــاهلل وال ــدين..

ارتباطها بالرسول العظيم ..ارتباط المسلمون بإخوانهم المسلمين..

اّلرتباطات التي تحدد مسار الحياة ينبغي أن نراجعها في ظـل واقـع كثـرت فيـه كثيـر مـن

المشكَلت ،وأصبح أمر الدين عند كثير من الناس هينا ،وأصبح أمر هللا  -عـز وجـل -

في واقـع حيـاة كثيـر مـن النـاس مـؤخ ار ،وأصـبحت سـنة المصـطفى  -  -عنـدهم كأنمـا
ّل قيمة لها ،وأصبحت عَلئقهم بإخوانهم فيها ما فيها وليس ذلك تأييس.

وقد نرى ونحن نرى بحمد هللا  -عز وجل  -كثي ار مـن بشـائر الخيـر وكلمـا ازدت المحـن

زادنا هللا  -عز وجل  -من المنح؛ حتى تتجدد هذه المعاني ولعلنا ونحن فـي حـديثنا عـن

الهج ـرة نجــددها فــي نفوســنا ونحييهــا فــي قلوبنــا ونظهرهــا فــي واقعنــا ونشــرها فــي دعوتنــا

ونتواصى بها فيما بينناhttp://islameiat.com .
ــــــــــــ

فقه الهجرة النبوية
الدكتور خالد بن محمد الغيث

إن المتأمل في هجرة الرسـول  -  -إلـى المدينـة النبويـة يجـد أن التوكـل علـى هللا هـو

عنوان وشعار تلك الرحلة المباركة.

فمنــذ أن جــاء جبريــل  -عليــه الســَلم  ، -إلــى رســول هللا  -  -يخب ـره أن قريشــا قــد

عزمت على قتله ،وأن هللا قد أذن له بالهجرة إلى المدينة ،حتى سارع رسـول هللا -  -

وكلــه ثقــة بنصــر هللا وتمكينــه ،إلــى حشــد كــل اْلســباب الماديــة المتاحــة اســتعدادا للهج ـرة

حيــث توجــه متخفيــا فــي نحــر الظهيـرة إلــى منــزل أبــي بكــر الصــديق  -رضــي هللا عنــه -
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ليخبره الخبر ،ويتدارس معه أمر الهجرة إلى المدينـة ،وهنـاك فـي دار الصـديق - ،رضـي

هللا عنه  -تم إعداد مخطط الهجرة وتقسيم اْلدوار بكل دقة ووضوح.

وممــا يســتوقف القــارت ْلحــداث الهجـرة أن الفتــاة المســلمة كانــت حاضـرة ْلخطــر قـرار فــي

تاريخ الدعوة حيث كانت عائشة وأسـماء  -رضـي هللا عنهمـا  -تسـتمعان لتلـك المـداوّلت

الت ــي دارت ب ــين رس ــول هللا  -  -وبـ ـين وال ــدهما أب ــي بك ــر الص ــديق رض ــي هللا عن ــه.
قالت( :بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحـر الظهيـرة ،قـال قائـل ْلبـي بكـر:
هذا رسول هللا -  - ،متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها ،فقال أبو بكر :فـداء لـه أبـي

وأمي ،وهللا ما جاء به في هذه الساعة إّل أمر ،قالت :فجاء رسول هللا  -  -فاستأذن

فأذن له فدخل ،فقال النبي ْ -  -لبي بكر :أخرج من عندك ،فقال أبو بكـر :إنمـا هـم
أهلك بأبي أنت يا رسول هللا ،قال :فإني قد أذن لي في الخروج ،فقـال أبـو بكـر :الصـحبة

بأبي أنت يا رسول هللا ،قـال رسـول هللا :نعـم :قـال أبـو بكـر :فخـذ بـأبي أنـت يـا رسـول هللا

إحــدى راحلتــي هــاتين ،قــال رســول هللا :بــالثمن ،قالــت عائشــة :فجهزناهمــا أحســن الجهــاز
وصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبـي بكـر قطعـة مـن نطاقهـا فربطـت بـه

على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق).

ولعــل مــا ســبق يكــون حــاف از للفتــاة المســلمة فــي هــذا العصــر لتواصــل دورهــا الحيــوي فــي
الدعوة إلى هللا بكل شجاعة وفخر.

أمــا شــباب اإلســَلم فقــد كــان لهــم حضــورهم المميــز ،ودورهــم الفاعــل فــي تنفيــذ مخطــط

الهج ـرة ،حيــث نفــذ علــي بــن أبــي طالــب وعبــد هللا بــن أبــي بكــر  -رضــي هللا عنهمــا -
دورهما بكـل فدائيـة وشـجاعة ،فعلـي  -رضـي هللا عنـه  -تـولى عمليـة التمويـه علـى كفـار

قـريش حيــث نــام فــي فـراق رســول هللا  -  -ليلــة الهجـرة ،أمــا عبــد هللا بــن أبــي بكــر -
رضي هللا عنه  -فقد تولى مهمة نقل أخبار قريش إلى رسول هللا  -  -عند مكثه فـي

غار ثور هو والصديق  -رضي هللا عنه  -بكل دقة وحذر ،وبراعة في التمويه علـى كـل

مــن يفكــر أن يتعقبــه ويســتطلع وجهتــه ،وبــالرغم مــن كــل الجهــود الســابقة والدقــة فــي تنفيــذ

مخطــط الهجـرة شــاءت إرادة هللا  -ســبحانه  -وتعــالى  -أن تــتمكن قـريش مــن اقتفــاء أثــر
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الرسول  -  -وصاحبه  -رضي هللا عنـه  -وتحديـد المكـان الـذي انقطـع عنـده اْلثـر،

أّل وهــو جبــل ثــور ،حتــى نعلــم أن اْلســباب الماديــة ،التــي تضــخمت فــي ذهــن كثيــر مــن
المسلمين في هذا الزمان بفعل الغزو الفكري المادي ّل تكفـي وحـدها لتحقيـق النجـاح ،بـل
هي أسباب مساعدة ،وحتى نعلم أيضا أن الجهد البشري في التخطيط والتنظيم والدقة في

التنفيذ ّل تغني عن توفيق هللا وعنايته وحفظه لعباده المؤمنين.

لق ــد وص ــلت قـ ـريش إل ــى غ ــار ث ــور ،وك ــادوا يحص ــلون عل ــى مبتغ ــاهم ،لك ــن هللا ص ــرف

أبصارهم وأعمى قلوبهم ،ولقد سجل القرآن الكريم تلك اللحظات الحرجة فـي مسـار الـدعوة

ومــا فيهــا مــن معــان عظيمــة مــن معــاني التوكــل علــى هللا وتفــويض اْلمــر إليــه وحــده -

سبحانه  -قال  -تعالى ( :-إّل تنصروه فقد نصره هللا إذ أخرجه الذين كفـروا ثـاني اثنـين
إذ همــا فــي الغــار إذ يقــول لصــاحبه ّل تحــزن إن هللا معنــا فــأنزل هللا ســكينته عليــه وأيــده

بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفـروا السـفلى وكلمـة هللا هـي العليـا وهللا عزيـز حكـيم).

قال العَلمة ابن سعدي  -رحمه هللا  -في تفسير هذه اآلية( :وفيها فضيلة السكينة وأنها
من تمام نعمة هللا على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطـيش لهـا اْلفئـدة ،وأنهـا

تكــون علــى حســب معرفــة العبــد بربــه ،وثقتــه بوعــده الصــادق ،وبحســب إيمانــه وشــجاعته

(وأيده بجنود لـم تروهـا) وهـم المَلئكـة الكـرام الـذي جعلهـم هللا حرسـا لنبيـه  .-  -وقـال
أيضــا( :وفــي هــذه اآليــة الكريمــة فضــيلة أبــي بكــر الصــديق بخصيصــة لــم تكــن لغيـره مــن
هذه اْلمة ،وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلـة ،وقـد أجمـع المسـلمون علـى

أنه المراد بهذه اآلية الكريمة ،ولهذا عدوا من أنكر صـحبة أبـي بكـر للنبـي  -  -كـاف ار
ْلنه منكر للقرآن الذي صرح بها .وفيها :أن الحزن قد يعرض لخواص الصـديقين مـع أن

اْلولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه فإنه مضعف للقلب موهن للعزيمة).

وفــي الطريــق إلــى المدينــة تمكــن أحــد فرســان العــرب وهــو سـراقة بــن مالــك مــن اقتفــاء أثــر

ذلــك الركــب الميمــون لكــن هللا  -ســبحانه وتعــالى  -صـرفه عــنهم بمنــه وكرمــه فكــان ذلــك
سببا في إسَلم سراقة بن مالك رضي هللا عنه.
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لقــد كانــت الهج ـرة إلــى المدينــة منعطفــا تاريخيــا فــي حيــاة اْلمــة المســلمة انتقلــت فيــه مــن

مرحلة اّلستضعاف واّلبتَلء في العهد المكي إلى مرحلة اّلستخَلف والتمكين في العهد

المدني ،لكن هذا اّلستخَلف يحتاج إلى جماعـة مؤمنـة تقـوم بأعبائـه ومتطلباتـه؛ لـذا فمـا
إن وصــل رســول هللا  -  -إلــى المدينــة حتــى شــرع فــي إرســاء قواعــد المجتمــع المســلم
حتى يهيئ اْلسباب التي تعين اْلمة على اّلستخَلف والتمكين.
هذا وقد تمحورت تلك القواعد حول الموضوعات التالية:

أوّل :عَلقــة اْلمــة المســلمة بربهــا ،وقــد كــان ذلــك عــن طريــق بنــاء المســجد الــذي تســتطيع
في ــه اْلم ــة أن تعب ــد ربه ــا وتنفق ــه ف ــي أم ــور دينه ــا ويتش ــاور في ــه المس ــلمون ح ــول آم ــالهم

وآّلمهــم ،ومــن المَلحــظ أن هــذا اْلمــر قــد دفــع أعــداء اْلمــة فــي كــل زمــان ومكــان إلــى

تحجيم دور المسجد ْلنه روح اْلمة المسلمة وقلبها النابض.

ثانيا :عَلقة اْلمة المسلمة مع بعضها الـبعض ،وقـد كـان ذلـك عـن طريـق المؤاخـاة بـين

الصـحابة رضـوان هللا علــيهم الــذين تركـوا بَلدهـم وأوطــانهم ،واســتقروا فــي المدينــة النبويــة،
وهو ما يعرف في هذا العصر بـاللجوء ،أو النـزوح ،لكـن شـتان بـين معالجـة هـذه المشـكلة

ف ــي هــذا العص ــر ،وبــين نظــام المؤاخ ــاة الــذي حف ــظ ك ارمــة الصــحابة رض ـوان هللا عل ــيهم

وصهرهم في وحدة إيمانية لم يشهد لها التاريخ مثيَل على اإلطَلق.

إن المؤاخاة واْللفة التي تمت بين الصحابة رضوان هللا عليهم لم تتحقق بجهد بشـري أو

بفلسفات اجتماعية ،أو إداريـة ،أو نفسـية كمـا يـردد الـبعض فـي هـذا الزمـان ،بـل هـي منـة

مــن هللا  -ســبحانه  -وتعــالى  -امــتن بهــا علــى عبــاده المــؤمنين قــال  -تعــالى ( :-وألــف
بين قلوبهم لو أنفقت ما فـي اْلرض جميعـا مـا ألفـت بـين قلـوبهم ولكـن هللا ألـف بيـنهم إنـه

عزيز حكيم).

ثالثــا :عَلقــة اْلمــة المســلمة مــع غيرهــا مــن اْلمــم الكــافرة ،وهــو مــا وضــحته وثيقــة المدينــة
انطَلقــا مــن عقيــدة الـوّلء والبـراء التــي حفظــت هويــة اْلمــة مــن التحلــل والــذوبان ،وهــو مــا

تعاني منه اْلمة المسلمة في هذا الزمان بفعل ضمور عقيدة الوّلء والبراء في قلوب كثير

من المسلمين.
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بعــد ذلــك انطلــق رســول هللا  -  -حــامَل لـواء الــدعوة إلــى هللا والجهــاد فــي ســبيله حتــى

توفاه هللا بعد أن أدى اْلمانة ونصح اْلمة وجاهـد فـي هللا حـق جهـاده ،وفـي الختـام أشـير

إلى أن اختيار الصحابة رضوان هللا عليهم في عهد عمر بن الخطـاب  -رضـي هللا عنـه

 -للتأريخ بالهجرة النبوية المباركة دون غيرها من اْلحداث يعد من فقه الصحابة وفهمهم

العميــق ْلهميــة هــذا الحــدث الــذي انتقلــت اْلمــة المســلمة بســببه مــن مرحلــة اّلستضــعاف
واّلبتَلء إلى مرحلة اّلستخَلف والتمكين.
http://www. altareekh. com
ــــــــــــ
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الهجرة نصر
لقد انتصر اإليمان بـالهجرة ..وارتفعـت اريـة الحـق بـالهجرة وأضـاء اْلمـن ظـَلم الخـوف

بالهجرة ،وازدهرت الحرية وجاء الفرج بالهجرة ،وارتفعت رايات القوة.

(وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ترهبــون بــه عــدو هللا وعــدوكم وآخـرين

من دونهم ّل تعلمونهم هللا يعلمهم ومـا تنفقـوا مـن شـيء فـي سـبيل هللا يـوف إلـيكم وأنـتم ّل

تظلمون) [ اْلنفال.]60:

لقد أصبح بالهجرة للمسلمين دولـة ّل صـوت فيهـا إّل هللا ورسـوله ..وّل دسـتور إّل القـرآن

وّل عزة إّل للمؤمنين...

الخير فيها مزدهر واضح والشر منزو مكبوتّ ،ل تشـيع الفاحشـة فـي مجتمعهـا وّل يكشـر

الباطــل عــن أنيابــه فــي دروبهــا ،وعنــدما نعــي معنــى الهجـرة ونــدرك نتائجهــا التــي يجــب أن
تحققها ستكون الهجرة بالنسبة لنا نصر كما كانت للمستضعفين في مكة أكبر نصر.

(واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في اْلرض تخافون أن يـتخطفكم النـاس فـأواكم وأيـدكم

بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون) [ اْلنفال.]26 :

فإلى كل المستضعفين في اْلرض اجعلوا شـعاركم (ففـروا إلـى هللا) واجعلـوا خطواتهـا نيـة

وتوبة وجهاد ،عندها يعود اْلمل ويعود الفتح وندرك ساعتها كيف يكون النصر.
حتى ينصرنا هللا:

ويمكــن تلخــيص واجبــات محــددة لكــل مســلم ومســلمة فــي تلــك اْليــام حيــث تتجــدد أش ـواق

الهجرة ونعلنها هجرة بعد الفتح.

 - 1التوبــة ..وكــل منــا يــدرك معصــيته فهيــا نضــع دائ ـرة حم ـراء حولهــا حتــى نحاصــرها

لنزيلها ونزيل آثارها الحمقاء.

 - 2تجديـ ــد النيـ ــة ..وذلـ ــك فـ ــي هج ـ ـرة إلـ ــى هللا  -سـ ــبحانه  -وتعـ ــالى ّ -ل رجعـ ــة فيهـ ــا
تتلخص في المرابطة أمام قرآنه والتسلح بسنة نبيه  -  -واّللتزام بشريعته.
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 - 3المجاهدة ..وهي أول درجات الجهاد ..وحدد لنفسك بعض العادات الغير مـؤثرة فـي
مسيرة الحياة وجاهد نفسـك علـى أن تـتخلص منهـا وأظـن علـى أرسـها التـدخين (وهـو حـرام

شــرعا) ،وكثـرة وشــرب الشــاي والقهــوة ،وتضــييع الوقــت وكثـرة الكــَلم وخاصــة فــي الجــدال،

واإلس ـراف وخاصــة فــي اّلســتهَلك ،وعــدم اّللت ـزام بتغطيــة العــورات (وهــي ح ـرام شــرعا)
وخاصة للنساء.

 - 4اإلحسان ..نريد منتجا تصنعه يد مسلمة عربيـة تنـوي بـه ثـواب هللا  -تعـالى  -نريـد

عامل يستشعر اللذة حين يتقن صنعته بقدر شعور بلذة السجود بين يـدي هللا  -تعـالى -
.

 - 5أن تستشعر المرأة روح ودور أسماء بنت أبي بكر..
هذه الفدائية المهاجرة المجاهدة ،وتعلـم المـرأة أنهـا شـريكة فـي حمـل هـذا الـدين ..فتبـذل..

وتربي ..وتضحي ..وتعلم.

 - 6أن نستشعر جميعا روح الهجرة في البذل والتضحية والعطاء..

فنستشعر روح المهاجرين الذين تركوا أموالهم وديارهم وبَلدهم ..ونستشـعر روح اْلنصـار

حين أوى إليهم المهاجرين وقاسـموهم أمـوالهم وديـارهم وحتـى زوجـاتهم ..فـَل نبخـل بالمـال

وّل بالجهد فندعم إخواننا المجاهدين في فلسطين بالمـال والـدعاء والنصـرة وتعريـف النـاس

قضيتهم.

 - 7الع ـزة ..نريــد أن نعتــز بأخَلقنــا وعادتنــا وســلوكياتنا اإلســَلمية اْلصــيلة ..نريــد أن

نعتز بلغتنا العربية لغة القرآن العظيم.

 - 8اّلنتمـاء ..أن نستشـعر موقـف النبـي  -  -وهـو ينظـر إلـى مكـة نظـرة أخيـرة قبـل
أن يهاجر منهـا ويقـول :مـا أطيبـك مـن بلـد وأحبـك إلـى ولـوّل أن قـومي أخرجـوني منـك مـا

سكنت غيرك (رواه الترمذي).

إنهــا أوطاننــا التــي نحبهــا ونفـديها بالغــالي مــن الــدم والــروح فهــل نهجرهــا أو نهاجرهــا وهــل

نؤذيها أو نتمنى لها ش ار ،إنها أوطاننا التـي ننتمـي إليهـا بكـل كياننـا ،كـل منـا يتحـول فيهـا

إلى لبنة بناء ليعلو به البنيان ..ندا نا الدائم فيها:
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(يــا قومنــا أجيب ـوا داعــي هللا وآمن ـوا بــه يغفــر لكــم مــن ذنــوبكم ويجــركم مــن عــذاب ألــيم) [

اْلحقاف.]31 :
ننادي شبابها:

تعالوا نشيد مصنعا رب مصنع .............يدر على صناعنا المغنم الوف ار

تعالوا لنمحو الجهل والعلل التي ............أحاطت بنا كالسيل تغمرنا غم ار
نحطم أغَلّل ونمحو حوائَل ................ونخلق فيها الفكر والعمل الح ار

شباب إذا نامت عيون فإننا .................بكرنا بكور الطير نستقبل الفج ار

شباب نزلنا حومة المجد كلنا ................ومن يغتدى للنصر ينتزع النص ار

من كتاب [إّل تنصروه فقد نصره هللا ] للدكتور /أكرم رضا.
http://muslema. com

المصدر:

ــــــــــــ
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معاني الهجرة وواقع أمتنا
أ .مهدي عاكف

بسم هللا ،والحمد هلل ،والصَلة والسَلم على رسول هللا ومن واّله ،وبعد..

فإن مواسم الخير تتعاقب على حياتنا في اْلشهر القليلة الماضية ،بمـا تحويـه مـن دروس

تيحه من ُفرص أمـام قوافـل اإليمـان؛ لترتقـي
وعبر ،وما تقدمه من زاد على الطريق ،وما تُ ُ
ُق ُدما إلى غايتها العظمى؛ رضوان هللا  -عز وجل .-
ِ
ـاء الحــج وعيـ ُـد اْلضــحى ،ثــم تــأتي ذكــرى الهج ـرة
فبعــد عطــاء رمضــان والصــو ِم جــاء عطـ ُ
وفيوضاتُها ،وب ْد ُء عام هجري جديد ،جعله هللا عام بركة ونصر ..وكل عام وأنتم بخير.
ِ
ص ُـروهُ فق ْـد
ا
لقد كانت الهجرة
نصر مبينا ،كما وصفها هللا  -عز وجل  -فـي قولـه? :إّل ت ْن ُ
نصره ّللا ِإ ْذ أ ْخرجه ال ِذين كفـروا ث ِ
ـار ِإ ْذ يُقـول ِلص ِ
ـاحِب ِه ّل ت ْحـزْن
ـاني ا ْثن ْـي ِن ِإ ْذ ُهمـا ِفـي اْلغ ِ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
ِإن ّللا معنا فأ ْنزل ّللاُ س ِكينت ُه عل ْي ِه وأيدهُ ِب ُجُنود ل ْم ترْوها وجعل كِلمـة ال ِـذين كف ُـروا الس ْـفلى
وكِلم ُة ّللاِ ِهي اْل ُعْليا وّللاُ ع ِزيز ح ِكيم? (التوبة.)40:
مستخفين مـن مكـة إلـى المدينـة هزيمـة أو ِفـرارا؛
ولم يكن خروج النبي  -  -وصحابته
ْ
ِ
تعلم من خطورة هذه النقلة فـي حيـاة الـدعوة ورجالهـا،
فقد بذلت قريش جهودها لمنعه ،لما ُ
ِ
الكفــر ،والصـ ِ
ـمود فــي وجه ــه،
وقــد نجــح ه ـؤّلء الرجــال فــي ُمغالبــة واقعه ــم بــين ظه ارنــي ُ
ـنع واقــع جديــد ينتظــرهم حــين وجــدت الــدعوة بــين
صـ ِ
والتوسـ ِـع علــى حســابه ،ثــم نجحـوا فــي ُ

أنصار يتحرقون شوقا لنصرتها ،وإقامة دولتها ،والتمكين لها.
ا
أهل المدينة

ولــم يكــن ذلــك التغييــر الكبيــر وتلــك النقلــة الهائلــة ســوى تتــويج للجهــد المبــذول طـوال ثَلثــة

ِ
ـتخَلص أفض ــل م ــا ف ــي ذل ــك المجتم ــع م ــن
عش ــر عام ــا بمك ــة ف ــي ال ــدعوة والتربي ــة ،واس ـ
عناص ــر الخي ــر ،أولئ ــك ال ــذين ق ــدموا التض ــحية النبيل ــة؛ فع ـ ِـذبوا ف ــي بطح ـ ِ
ـاء مك ــة ،وظف ــر
ُ
وس ـ ِـجنوا ف ــي ِش ـ ْـع ِب "أب ــي طال ــب" ث ــَلث
بالش ــهادة ف ــي س ــبيل هللا م ــن اص ــطفاه هللا له ــاُ ،
سنوات ،عرفوا فيها قسوة ِ
الح ِ
بعضـهم إلـى الهجـرة مـن
صار و
ِ
التجويع والمقاطعة ،واضـطر ُ
الــوطن  -الــذي تحكــم فيــه اْلرِاذل والطغــاة  -إلــى الحبشــة ،وتســابق إلــى التضـ ِ
ـحية مــنهم
ُ
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ِ
ِ
وحوصـ ــر ،وهـ ــاجر إلـ ــى
ـول هللا -  -
القـ ــادةُ والجنـ ـ ُ
ـود ،واْلش ـ ـر ُ
اف والعبيـ ـ ُـد ،وأُوذي رسـ ـ ُ
الطــائف ،فمــا رده ســوى الصــبيان والعبيــد والســفهاء؛ يعذبونــه بالحجــارة حتــى د ِميــت قــدماه
الشريفتان.

ورغــم ذلــك اســتمرت حــركتهم باإلســَلم والــدعوة إليــه ،وكانــت تضــحياتهم المثيـرة دافعــا إلــى
ـدة والمب ـ ِ
ـمود م ــن أج ــل العقي ـ ِ
ـاذج البطول ـ ِـة والص ـ ِ
ـدأ ،ومض ــت
غ ــزو القل ــوب الت ــي هزته ــا نم ـ ُ
القيــادة الحصــيفة البارعــة تــتلمس أرضــا أخــرى أصــلح للــدعوة ،يمكــن فيهــا إقامــة الدولــة،

وتقديم الهداية إلى العالمين ..حتى قدر هللا  -تعالى  -أن يصطفي لـذلك المدينـة المنـورة
ـار للــدين الجديــد ،يبــايعون قيادتــه علــى الجهــاد مــن أجلــه ،فــي
وأهلهــا ،الــذين غــدوا أنصـ ا
بصيرة واعية لمتطلبات ذلك الجهاد ،وفي عزيمة صادقة على تحم ِل تِب ِ
عاته ونتائجه.

ـر عزيــزا ..تحقــق أوّل داخــل النفــوس المؤمنــة ،التــي اســت ْعلت علــى
كانــت الهج ـرة إذا نصـ ا
ج ـو ِاذب اْلرض وِإْلـ ِ
ـاز
ـف الباطــل ،وأخلصــت لــدينها ،وضــحت فــي ســبيله ،وانحــازت انحيـ ا

مطلقا لخيار العقيدة ومطلوِبهـا ،فتركـت مـن أجلـه العشـيرة والـوطن  -الـذي ضـاق بطغاتـه
ـر ممــا أ ِ
ُخــذ مــنهم،
 -ولــم تنفســح لهــم أرضــه ..فلمــا علــم هللا فــي قلــوبهم خيــرا ،آتــاهم خيـ ا

فوجدوا في دار مهجرهم الوطن واْلهل والعـزة جميعـا ،وكـان اْلنصـار بالمدينـة علـى ذات

المســتوى مــن الــوعي بخطــورة المســتقبل الــذي يشــاركون فــي صــياغته ،وأهميــة اّلســتعداد
للبــذل فــي ســبيله؛ فكــانوا كمــا وصــفهم هللا  -تعــالى ? :-والـ ِـذين تبــوأُوا الــدار وْا ِإليمــان ِمـ ْـن
قـ ْـبِل ِه ْم ُي ِحبــون مـ ْـن هــاجر ِإلـ ْـي ِه ْم وّل ي ِجـ ُـدون ِفــي صـ ُـد ِ
ورِه ْم حاجــة ِممــا أُوتُـوا وُيـ ْـؤِث ُرون علــى
ُ
أ ْنُف ِس ِه ْم ول ْو كان ِب ِه ْم خصاصة وم ْن ُيوق ُشح نْف ِس ِه فأُولِئـك ُه ُـم اْل ُمْفِل ُحـون? (الحشـر،)9 :
ولــم تكــن الهجـرة عمــَل ممكنــا ،ولــم يكــن مــن المســتطاع أن تحقــق أهــدافها مــن غيــر وجــود
ِ
المضحية.
النصرة الراشدة الواعية
لقــد كانــت الهج ـرةُ الحــدث اْلخطــر فــي مســيرِة اإلســَلم والجماعــة المســلمة اْلولــى؛ فيــه
انتقلت الدعوة مـن طـور اّلستضـعاف و ِ
ـور النص ِـر والتمك ِ
المحنـة إلـى ط ِ
ـين وإقام ِـة الدول ِـة،
ْ
ِ
ِ
"عم ُـر ب ُـن الخطـاب"  -رضـي
وبدء الجهـاد لتبلي ِـغ العـالمين رسـالة اإلسـَلم؛ ولـذا فقـد كـان ُ
يخ عنـد المسـلمين،
هللا عنه ُ -ملهما حين اختار تاريخ الهجرة إلى المدينة ليكون ب ْدء التأر ِ
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وجعله في بداية شهر (المحـرم)؛ حيـث بـدأت فيـه هجـرة المـؤمنين فـي أعقـاب بيعـة العقبـة

الثانيــة فــي (ذي الحجــة) ،الــذي ُيعــد  -بحــق  -عهــد تأســيس الدولــة اإلســَلمية اْلولــى.
وبمجرد وصول النبي  -  -إلى المدينـة بـدأ ُيرسـي دعـائم هـذه الدولـة ،التـي تعبـر عـن

ش ــمول الرس ــالة وكم ــال ال ــدعوة ،فش ــرع ف ــي بن ــاء المس ــجد؛ ليك ــون مق ــر التربي ــة والقي ــادة
والتوجيه ،وأخذ ِ
يوط ُد دعـائم اْلخـوة اإليمانيـة لتحقيـق المؤاخـاة بـين المهـاجرين واْلنصـار،
ويقــرر مبــادت المواطنــة العامــة لكــل ســكان الدولــة ،بمــا لهــم مــن حقــوق ومــا علــيهم مــن
واجبات ،بعْقد معاهدة مع سكانها من اليهود ،الذين ما لِبثوا أن نقضوا عهدهم ومواثيقهم.
التغيير ّل يأتي من الخارج:

إن الدرس الذي ينبغي أن نؤكـد عليـه فـي هـذا المقـام؛ هـو أن إقامـة دولـة اإلسـَلم اْلولـى
 -بما مثلها من نصر مبين  -كانت نتيجة للتغييـر الضـخم الـذي شـهدته نفـوس الجماعـة

المؤمنة اْلولى ،التي ارتضت اإلسَلم دينا ،وتربت عليه ،وضحت من أجله ،كمـا قـال -
تعــالى ِ? :-إن ّللا ّل ُيغِيـ ُـر مــا ِبقـ ْـوم حتــى ُيغِيـ ُـروا مــا ِبأ ْنُف ِسـ ِـه ْم? (الرعــد :مــن اآليــة )11؛
حقيقيـا باقيـا ..وكـل تغييـر ّل يـأتي مـن داخـل اْلمـة نفسـها ّل يـؤتي
ـر
ولذلك فقد كان نص ا
ًّ
ثمرته المرجوة ،فكل تغيير تصنعه القوة القاهرة أو الق اررات الفوقية تغيير محدود اْلثر.

إن أمتنا تشهد في هذه الفترة من تاريخها محاوّلت لتغيير واقعها اْللـيم ،الـذي يـدرك كافـ ُة
أبنائه ــا أن ــه ق ــد آن اْلوان لتغيي ـ ِـره ،وإح ـ ِ
ـداث تط ــور حقيق ــي في ــه؛ لك ــن ال ــبعض من ــا ي ـ ِ
ـرو ُج
ُ

لمشــاريع تغييــر مســتوردة مــن الخــارج فــي ظــل العولمــة والقطــب الــدولي الوحيــد ،وي ـتلمس
لنفسه العذر في ذلك بأن أبواب التغيير من الداخل موصدة بأيدي حكامنا الـذين ّل يـرون

في اإلمكان أبدع مما هو كائن ،وتتقاصر إمكانـاتهم عـن آمـال شـعوبهم ،ويـزداد حرصـهم

بمعارضــيهم ..والحــق أن
علــى مكاســبهم؛ فيــزداد تشــبثُهم بك ارســي حكمهــم ،ويــزداد بطشــهم ُ
ـود؛ لكنن ــا واثق ــون ف ــي الوق ــت ذات ــه م ــن أن الحل ــول
واقعن ــا أل ــيم ق ــد أص ــابه التي ــبس والجم ـ ُ
ـر بنــا ،وأن (دغدغــة)
المســتوردة الجــاهزة لــن تحــل مشــكَلتنا ،وأن أعــداءنا ّل يريــدون خيـ ا
مشــاعر البســطاء والمضــطهدين بشــعارات الحريــة اْلمريكيــة لــن تُفيــد ،وقــد رأينــا ثم ـرة تلــك
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ونرهــا منــذ أمــد فــي (فلســطين) ،التــي يعــاني أهلهــا مــا ّل يطيقــه
الشــعارات فــي (الع ـراق) ،ا
بشر بفعل اّلحتَلل الصهيوني ،الذي تباركه اإلدارة اْلمريكية.

إستراتيجية أمريكية ظالمة:
إننــا بــإز ِاء إســتراتيجية أمريكيــة تســعى إلــى قيــادة العــالم وتغييـره ليكــون تابعــا لهــا ،وقــد عبــر

ع ــن ذل ــك الـ ـرئيس اْلمريكـ ـي "ب ــوق" بقول ــه" :م ــن ل ــيس معن ــا فه ــو علين ــا" ،وتح ــت ش ــعار
(محاربــة اإلرهــاب)  -الــذي بــات ُيطلــق علــى كـ ِـل معارضــة ْلمريكــا وسياســاتها  -شــنت
الحروب ضد المسلمين في أفغانستان والعراق ،واحتلت بَلدهم ،ونهبـت ثـرواتهم ،وأطلقـت
ائمـه وضـحاياه..
يد الكيان الصهيوني في فلسطين ُليعرِبـد كمـا يشـاء ،ولـه فـي كـل يـوم جر ُ
وتجد في كل يوم  -أيضا  -تأكيدات القيادة اْلمريكية بدعم الغاصـبين ،وممـا يؤسـف لـه

أن ينســاق العديــد مــن الــدول إلــى الطريــق ذاتــه ،وقــد بــاتوا يعلمــون أن الرضــا اْلمريكــي
أخير تأكيد الـرئيس الفرنسـي
ا
والصهيوني ضرورة لنْي ِل الحظوة والمكانة ،وقد نقلت اْلخبار
"ش ــيراك" موق ــف ب ــَلده م ــن حماي ــة الكي ــان الص ــهيوني الغاص ــب ووج ــوده ،وك ــأن وج ــوده
مهــدد!! وكأنــه ِ
يفتقــد الحمايــة ويتعــرض للخطــر!! وهــو الــذي يهـ ِـدد  -بــأكثر مــن ثَلثمائــة
رأس نــووي وبترســانة مــن أحــدث الســَلح والعتــاد  -جي ارنــه مــن العــرب والمســلمين ،كمــا

نقل ــت اْلخب ــار إلين ــا رف ــض "بريم ــر"  -الح ــاكم اْلمريك ــي للعـ ـراق  -أن ي ــنص الدس ــتور
العراقي المنتظر على أن "الشريعة اإلسَلمية مصدر رئيسي للتشريع"!! وهـل يتوقـع مسـلم

عاقل غيـر ذلـك الـرفض؟! ومـا أقـرب الخيـارات التـي يقـدمها لنـا النظـام العـالمي الجديـد -

ال ــذي تق ــوده أمريك ــا  -مـ ـن خي ــارات مش ــركي قـ ـريش ف ــي مـ ـواجهتهم للنب ــي  -  -ليل ــة
ِ
ِ ِ
ِ
الهجـرة" :وِإ ْذ ي ْم ُكـ ُـر بــك الــذين كفـ ُـروا لُي ْثبتُــوك أ ْو يْقُتُلــوك أ ْو ُي ْخ ِر ُجــوك وي ْم ُكـ ُـرون وي ْم ُكـ ُـر ّللاُ
وّللا خير اْلم ِ
اك ِرين" (اْلنفال.)30 :
ُ ُْ
دينه و ِ
ظ ِ
أوليائـه ،وأن النصـر مـع الصـبر ،وأن
خير الماكرين ،وأنه حاف ُ
ونحن نوقن أن هللا ُ
مــع العســر يســرا ،وأن تضــحيات أهلنــا فــي فلســطين والع ـراق وأفغاســتان لــن تــذهب ُســدى،
كمــا لــم تــذهب تضــحيات الجماعــة المســلمة اْلولــى وقائــدها محمــد ُ -  -ســدى ..غيــر
أنن ـ ــا نخاط ـ ــب جم ـ ــاهير أمتن ـ ــا ف ـ ــي ذك ـ ــرى الهجـ ـ ـرة والنصـ ـ ـرة :أي ـ ــن نصـ ـ ـرتكم إلخـ ـ ـوانكم
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ونوا أ ْنصار ّللاِ" كما كان أسَلُفكم ،وّل سبيل لعزتكم غير
المجاهدين؟! أيها المؤمنونُ ..
"ك ُ
ذلك السبيل ..إن أهلنا في هذه اْلقطار اإلسـَلمية الممتحنـة فـي حاجـة لكـل نصـرة وتأييـد

وب ــذل وع ــون ..إن أكث ــر م ــن ملي ــار ونص ــف م ــن المس ــلمين ق ــادرون ،ب ــإذن هللا  -ح ــين

يخلصــون نيــاتهم وينصــرون إخ ـوانهم  -علــى أن ِ
يغيــروا واقعهــم بأيــديهم ،ويفرض ـوا علــى
أعدائهم احترام كلمتهم ودينهم وأوطانهم.

ـمائرنا ونحــن نــرى أمــة الهج ـرة والنص ـرة تفـ ِـرط فــي رصــيد إمكاناتهــا ،بينمــا
أفــَل تتحــرك ضـ ُ
ن ــرى ف ــي دول ــة الص ــهاينة مع ــاني الهجـ ـرة م ــن أج ــل الباط ــل والنصـ ـرة ل ــه؟! ف ــاآلن اليه ــود
يهــاجرون إلــى أرضــنا المغتصــبة ،وبعضــهم يضـ ِـحي بالفعــل بوضــع مــادي متميــز عنــده؛
ِ
وظلمه بين ظهراني من سبقه من الغاصـبين فـي
ليجد النصرة والمأوى والعون على باطله

ـاهر علـى اإلثـم والعـدوان إّل بجهـاد أهلنـا فـي
وطننا السليب ،ولم تنكسـر حلقـات ذلـك التظ ُ
طعـان
فلسطين ،الذين أثبتوا للعالم كله أن لديهم وطنا يسـتحق الفـداء ،ولـيس كـأل مباحـا لق ْ

الغ ـزاة؛ فقلــت معــدّلت الهج ـرة اليهوديــة إلــى فلســطين ،بــل زادت معــدّلت النــزوح العكســي
ُ
إلــى خارجهــا" ..وّللا غ ِالــب علــى أمـ ِِ
ـره ول ِكــن أ ْكثــر النـ ِ
ـاس ّل ي ْعل ُمــون" (يوســف :مــن اآليــة
ُ
ْ
.)21
أيه ــا اإلخ ــوة اْلحب ــاب ..وم ــع مطل ــع ع ــام هج ــري جدي ــد نك ـ ِـرر تهنئ ــتكم بالع ــام الهج ــري
الجديــد ،ولنتــذاكر معــا أنهــا فرصــة لمحاسـ ِ
ـبة الــنفس علــى عــام مضــى ،وعْقـ ِـد العــزِم علــى

مواصلة السـعي إلـى هللا فـي العـام الجديـد ،وهلل اْلمـر مـن قبـل ومـن بعـد ..والسـَلم علـيكم

ورحمة هللا وبركاته.

http://www. ikhwanonline. com
ــــــــــــ

المصدر:

الهجرة وأزمة األمة
الخطبة اْلولى:

أما بعد أيها اْلخوة المؤمنون:
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الهجرة وأزمة اْلمـة ..موضـوع مهـم نحتـاج إليـه ونحـن مـا زلنـا فـي أفيـاء هـذه الهجـرة وفـي

ضَللها ..ونحن قريبي عهد باْلمس بالعاشـر مـن محـرم ومـا فيـه مـن فضـيلة ومـا لـه مـن
مزية.

ولعلنــا نقــف وقفــات س ـريعة عــابرة فيمــا قبــل الهج ـرة ،وفــي أثنائهــا ،وفــي أوائــل مــا بعــدها؛

لننظــر فــي هــذه الهج ـرة نظ ـ ار اعتباريــا يعيننــا علــى فهــم حقــائق واقعنــا ،وعلــى أن نبــث فــي

قلوبنــا مــن يقيننــا وإيماننــا ،ومــن قــدرتنا وقوتنــا مــا يزيــل ذلــك الــوهن ،وينفــي ذلــك الضــعف،
ويمحو تلك الذلة التي تضلل على أمة اإلسَلم إّل من رحم هللا.

صورة من الثبات على الدين عندما قبل المسلمون اْلوائل دعوة سيد الخلق محمد  -

 -ودخلوا في اإلسَلم ،وأيقنوا باإليمـان ..واجهـوا عـداء قـريش وأذاهـا وعنادهـا ،فـأي شـيء

كان منهم؟ لنرى كيف كان أثر الدين في حياة المؤمنين؟ وما مكانته عند المسلمين؟

كلنا يعلم تلك الرمضاء الحارقة من شمس مكة ،وهـي تسـطع علـى بـَلل تحـت الصـخر،

يعذب ويضطهد ،ويؤذى أشد اْلذى وهو يهتف":أحـد أحـد"ّ ،ل يقبـل أن يعطـي الدنيـة فـي

دينه ،وّل أن يغير معتقده ،وّل أن يساوم على إيمانه.

وصــهيب ،ومــا أدراك مــا صــهيب! وخبــاب ،ومــا أدراك مــا خبــاب! بقــي أثــر الســياط علــى

ظهره إلى يوم وفاته بعد عقود من الزمان ،كان يجلد حتى يختلط لحمه بجلـده بدمـه حتـى

يبلغ اْلمر به مبلغا جـاء يشـكوا إلـى النبـي  -  -أّل تـدعوا لنـا أّل تستنصـر لنـا فيثبـت

بمثبــت اإليمــان  ،-  -ويــرد اْلمــر إلــى ضــرورة القــوة فــي الــدين والثبــات عليــه (كــان
الرجل فيمن قبلكم يحفـر لـه فـي اْلرض فيجعـل فيـه ،فيجـاء بالمنشـار فيوضـع علـى أرسـه

فيشق باثنتين ،وما يصده ذلك عن دينه ،ويمشط بأمشاط الحديد مـا دون لحمـه مـن عظـم

أو عصــب ،ومــا يصــده ذلــك عــن دينــه ،وهللا ليــتمن هــذا اْلمــر حتــى يســير ال اركــب مــن
صنعاء إلى حضرموت ّل يخاف إّل هللا أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون).

فنزل اإليمان راسخا في القلوب ،وسرى اإلسـَلم جريـا مـع الـدماء فـي العـروق ،فثبـت ذلـك

اإليمان ..حتـى جـاءت الهجـرة مـن بعـد ليسـت فـ ار ار مـن المواجهـة ،وّل خروجـا مـن الثبـات

على الدين ،لكنها تأكيدا أولوية الدين في حياة المسلمين.
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جاءت هجرة الحبشة اْلولى والثانية ولسنا في مسرد السيرة ،ولكننا نشـير إلـى الومضـات

التي تبين أنه ّل دنية في الدين.

لمــا جــاء عمــرو بــن العــاص  -وكــان آنــذاك رســول ق ـريش  -ليــرد المهــاجرين إلــى مكــة،
وجاء إلى النجاشي بما جاءه من الهدايا واْلحاديث ،فطلب النجاشي  -العادل  -الطرف

اْلخــر ليســتمع بعــد أن أســاء عم ـ ار القــول ،وشــوه الســمعة ،وأبــث الفتنــة ،وأشــاع الخــَلف،

فجــاء جعفــر ابــن أبــي طالــب مــع بقيــة أصــحابه المهــاجرين ..أي صــورة كــانوا يمثلــون؟

صــورة إيم ـان وإســَلم ،مجتمعــين موحــدين ،لــيس بيــنهم افت ـراق آراء ،وّل تبــاين أه ـواء ،وّل
تعــارض مصــالح ،جمعـوا كلمــتهم ،واختــاروا متحــدثهم ،وأيقنـوا بأنــه ّلبــد مــن أن يكــون لهــم

موقفهم ،فماذا قال جعفر  -رضي هللا عنه -؟

إنــه كــان يريــد أن يحــافظ علــى مصــلحة المســلمين ،وأن يبقــي علــى وجــودهم وأن يــوفر

أمــنهم وأن ييســر رغــد عيشــهم لكنــه بحــال مــن اْلح ـوال هــو ومــن معــه ّل يمكــن أن يكــون
ذلــك كلــه علــى حســاب إيمــانهم أو علــى حســاب إســَلمهم فجعــل حديثــه إعــَلن بمســاوت

الجاهلي ــة وإظه ــا ار لمحاس ــن اإلس ــَلم فق ــال رغ ــم حرص ــه عل ــى أس ــلوب يحف ــظ للمس ــلمين

مص ــالحهم" :أيه ــا المل ــك ،كن ــا قوم ــا أه ــل جاهلي ــة ،نعب ــد اْلص ــنام ،ونأك ــل الميت ــة ،ون ــأتي
الف ـواحش ،ونقطــع اْلرحــام ،ونســيء الج ـوار ،ويأكــل القــوي منــا الضــعيف فكنــا علــى ذلــك

حتــى بعــث هللا إلينــا رس ـوّل منــا ،نعــرف نســبه وصــدقه ،وأمانتــه وعفافــه ،فــدعانا إلــى هللا

لنوح ــده ونعب ــده ،وأمرن ــا بص ــدق الح ــديث ،وأداء اْلمان ــة ،وص ــلة ال ــرحم ،وحس ــن الجـ ـوار،

فعبــدنا هللا وحــده ،فلــم نشــرك بــه شــيئا ،وحرمنــا مــا حــرم علينــا ،وأحللنــا مــا أحــل لنــا ،فعــدا
علينــا قومنــا ،فعــذبونا وفتنونــا عــن ديننــا ،ليردونــا إلــى عبــادة اْلوثــان ،فخرجنــا إلــى بــَلدك،
واخترناك على من سواك ،ورغبنا في جوارك،ورجونا أّل نظلم عندك أيها الملك" ،وانظـروا

إل ــى لغ ــة السياس ــة اإلس ــَلمية اإليماني ــة" فع ــذبونا وفتنون ــا ع ــن دينن ــا ،ليردون ــا إل ــى عب ــادة

اْلوثــان ،فخرجنــا إلــى بــَلدك ،واخترنــاك علــى مــن سـواك ،ورغبنــا فــي جـوارك ،ورجونــا أّل
نظلم عندك أيها الملك" ،فهل في هذا نفاق سياسي؟ وهل في هـذا دنيـة دينيـة؟ إنهـا حنكـة
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مع إظهار اإلسَلم ،مع إعَلن دعوته ومع إظهار محاسنه ،ومـع الوقـف مـع المبـدأ الحـق
دون تميع وّل تنصل من حقائقه ومبادئه.

وكان ذلك موقف حكيم دفع عنهم اْلذى ،ولم يوقعهم في حرج من دينهم اإلسَلمي ،فهل

اكتفت الجاهلية ومبعوثها الداهية عمـرو بـن العـاص  -وكـان علـى شـركه إذ ذاك – قـال:

وهللا ْلتينهم الغداة بما يبيد خضرائهم ،وغدا على النجاشي ..يريد أن يشعل الفتنة وتأليـب
وتشــويه بقولــه :إنهــم يقولــون فــي عيســى بــن م ـريم ق ـوّل عظيمــا! يعلــم مــن النص ـرانية أنهــم

يقولون":عيسى هو هللا وابن هللا" - ،تعالى  -هللا عما يقولون علوا كبي ار..

وجــاءت هــذه المعضــلة والطامــة المشــكلة ،والمعج ـزة المربكــة المحي ـرة ..وجــودهم وأمــنهم

وعيشهم ورغدهم أو موقفهم ودينهم وعقيدتهم :ما تقولون في عيسى؟

أي شيء يقول جعفر؟ وأي بيان يظهر المسلمون؟ هل يبدلون أو يغيرون؟ هل يحـافظون

على دينهم أم على حياتهم؟ قالوها كلمات واضحة":نقول فيه الذي جـاء بـه نبينـا هـو عبـد

هللا ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول".

ّل دنيــة فــي الــدينّ ،ل مســاومة فــي العقيــدةّ ،ل تغييــر فــي اإليمــان واإلســَلم ..أي شــيء
جرى لهم أي مصيبة حلت بهم أي نكبة نزلت عليهم لم يحصل من ذلـك شـيء؛ ْلن مـن

كان مع هللا كان هللا معه..

قال النجاشي":وهللا ماعدا ما قلـتم فيـه عـودي هـذا" ،فنخـرت البطارقـة ،قـال":وإن نخـرتم!"،
ثم قال لهم":أنتم شـيوم بأرضـيّ ،ل يعتـدي علـيكم أحـد"؛ ْلنهـم أهـل مبـدأ ،أهـل يقـين ،أهـل

عـزة ،أهــل وضــوح ّل أهــل تميــع وذلــة وتــرخص والتمــاس عــرض مــن الــدنيا بضــياع الــدين
نسأل هللا  -عز وجل  -السَلمة.

ثم جاءت الهجـرة الكبـرى ،وجـاء اإلذن الربـاني مـن هللا  -عـز وجـل  -للمصـطفى  -

 بعد أن تهيأت اْلسباب ،وبعـد أن أدى الجهـد منـه ومـن أصـحابه  -رضـوان هللا علـيهم -فأي شيء كانت الهجرة؟ أي درس أعظم فيها؟

إنــه التضــحية بكــل شــيء مــن أجــل الــدين ..كلنــا يعلــم هج ـرة أبــي ســلمة ومعــه أم س ـلمة
ومعهما ابنهما سـلمة يمضـي تاركـا وراءه دنيـاه ،مخلفـا وراءه حياتـه اْلولـى وم ارتـع صـباه،
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وذكريــات شــبابه ،يمضــي إلــى هللا ورســوله ،إلــى مرضــاة هللا ،وإلــى طاعــة هللا ،إلــى الت ـزام
ديـن هللا ،إلـى إعـَلء اريـة هللا ،فيـأتي أهـل زوجتـه ويقولـون له":هـذه نفسـك قـد غلبتنـا عليهــا

أما ابنتنا فَل تمضي معك" ،فأخذوا زوجته فجاء بنو أسد  -أهله  -بعد أن مضى ،قـالوا:
"هــذه ابنــتكم أخــذتموها أمــا ابننــا فنأخــذه" فأخــذوا اّلبــن فــي جهــة ،واْلم فــي جهــة ،واْلب

الــذي يــرى زوجتــه تؤســر وابنــه يقهــر هــل يصــده ذلــك عــن المضــي إلــى مرضــاة هللا؟ وهــل
يضعف يقينه باهلل؟ وهل يستسلم لظروفه وما تدر به في هذه الحياة؟ كَل! مضى إلى هللا

مهاج ار ،ثم ماذا؟ تمت له هجرته وألحق هللا له زوجته وابنه من بعد.

وصـ ــهيب ،ومـ ــا أدراك مـ ــا صـ ــهيب! غنيمـ ــة الحيـ ــاة الـ ــدنيا كلهـ ــا وثم ـ ـرة جهـ ــده وتجارتـ ــه

وصناعته يخرج مهاج ار ،يحيطون به قـائلين :جئتنـا صـعلوكا وتخـرج مـن بـين أيـدينا تـاج ار
ثريا؟! فقال :أريتم لئن أعطيـتكم مـالي أأنـتم تـاركي؟! قـالوا :نعـم ،قـال :فإنـه فـي مكـان كـذا

وكذا ،فذهبوا عنه..

ذهبوا بمالـه كلـه ،بـدنياه كلهـا ،بأيامـه ولياليـه وجهـده وشـقاء عمـره ،فهـل حـزن لـذلك؟ وهـل

مضى كسيف البال أو رجع مشدوفا إلى المال؟

مضــى إلــى هللا  -عـز وجــل  -فاســتقبله ســيد الخلــق  -  -وهــو يقــول( :بــخ بــخ ..ذاك
ـاس مـن ي ْش ِـري نْفسـه ابِتغـاء مرض ِ
ـات ّللاِ وّللاُ رُ وف
مال رابح) وتتنزل اآليـات{ :و ِمـن الن ِ ْ
ُ ْ
ْ
ِباْل ِعباد} [البقرة ،]207:بيعة وصفقة رابحة.

وعبد هللا ابن جحش وزوجه وأخوه أبو أحمد -كان أعمـى ضـري ار ّل يـرى وكـان شـاع ار -

أهل بيـت خرجـوا جميعـا ،لـم يبقـى مـنهم أحـد ،خلفـوا وراءهـم الـديار قطعـوا العَلئـق ليسـموا

إلى ما هو أعظم وأعلى من شأن الدين واإليمان واليقين.

مر عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل فرأى عتبة هذه الديار وقد خلـت

مــن أهلهـا ،والـريح تخفــق فيهــا يبابــا ..نظــر إلــى مــن تركـوا الــدنيا ،إلــى مــن تركـوا الــديار..
نظر متأمَل متعجبا ،ونظر كذلك بنظرة إنسانية حزينة متأمَل ثم قال:

وكل دا ار وإن طالت سَلمتها

يوما ستدركها النكباء والحوب
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فقــال أبــو جهــل" :ذاك مــا فعــل ابــن أخيــك فــرق جماعتنــا وشــتت ش ـملنا" ،وذلــك هــو حــال
الطغاة المجرمون مجرمون ويفعلون الجريمة ،فإذا التمس الناس منهـا خَلصـا صـاروا هـم

المجرمون ،وصاروا هم اإلرهابيون كما نرى في واقع حالنا اليوم.

أمــا أبــو بكــر ومــا أدراك مــا أبــو بكــر! وقتــه وعم ـره مالــه وثروتــه أهلــه وبنــوه داره وأرضــه

ريحــه ونفســه كلهــا كانـت تضــحية فــي الهجـرة ،حــبس نفســه لصــحبة النبــي  -  -أربعــة
أشهر ،وهيـأ مالـه وعلـف راحتيـه ،وتـرك زوجـه وأبنـاءه ،وتـرك داره وأخـذ كـل مالـه ومضـى

مخاط ار بروحه وبنفسه بين يدي رسول هللا .-  -

حتى جاء الموقـف العظـيم ووقـف المشـركون علـى فـم الغـار ،وإذا بـأبي بكـر شـفقة ورحمـة

يقــول :يــا رســول هللا لــو نظــر أحــدهم موضــع قدمــه لرآنــا! فينطــق اليقــين والثبــات واإليمــان
على لسان سيد الخلق ( :-  -ما ظنك باثنين هللا ثالثهما).
وتتنزل اآليات تصـف هـذه المواقـف العظيمـةِ{ :إ ْذ أ ْخرجـه ال ِـذين كفـروا ث ِ
ـاني ا ْثن ْـي ِن ِإ ْذ ُهمـا
ُ
ُ
ِفي اْلغ ِار ِإ ْذ يُقول ِلص ِ
احِب ِه ّل ت ْحزْن ِإن ّللا معنا} [التوبة :من اآلية.]40
ُ
مــن يحــزن وهللا معــه؟! مــن يضــعف وهللا يعينــه؟! مــن يــذل وهللا يعــزه؟! مــن يخــاف وهللا

يؤمنه؟!

ذلك درس التضـحية العظمـى فـي هـذه الهجـرة تضـحية ْلمـر الـدين تقـول لنـا إن اْلولويـة

في حياة المسلمين ْلجل الدين.

كان محمد  -  -في مكة سيد سادتها ،وشريف أشرافها ،وذو الذروة العليا في أنسـابها
وقد جاءته قريش قالوا لو تريد ماّل لجمعنا لك ماّل حتـى تكـون أكثرنـا مـاّل عرضـوا عليـه

دني ــاهم كله ــا فركنه ــا برجل ــه وداس عليه ــا بإيمان ــه ويقين ــه واس ــتعمى عليه ــا بس ــمو إس ــَلمه

ويقينه  -عليه الصَلة والسَلم .-

لــم تكــن حيــاة المســلمين رغبــة فــي الــدنيا ،وّل ســكون إليهــا ،وّل طلــب إلــى الســَلمة ..ولــو

كــان ذلــك كــذلك لعاشـوا مســالمين مـوادعين وحســبهم فــي ذلــك أن ينكفئـوا فــي دارهــم أو أن

يؤدوا شعائرهم لكنه اإليمان واإلسَلم أولى اْلولويات في حياة المسلمين.
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ليســت الهج ـرة انتقــال موظــف مــن بلــد قريــب إلــى بلــد نــاي ،وّل ارتحــال طالــب قــوت مــن
أرض مجدبة إلى أرض مخصبة ،لكن الهجرة أمر آخـر ..إنهـا إكـراه رجـل آمـن فـي سـربه

ممتــد الجــذور فــي مكانــه علــى إهــدار مصــالحه وتضــحية أموالــه والنجــاة بشخصــه وحســبه،

وإشعار بأنه مستباح منهوب قد يهلك في أول الطريق أو نهايتها! لكنه اإليمان الذي يـزن
ُ
الجبال وّل يطيش.
من دروس الهجرة درسان عظيمان نذكرهما ذك ار وّل نقف عندهما طويَل؛ ْلننـا ُنريـد مـن
المحـزن المؤسـف
بعد أن ُنـذكر بهـذه الـدروس كلهـا فـي محـور واحـد نربطـه بواقعنـا المـؤلم ُ

في كثير من أحواله ،من هذه الدروس وجوب الهجرة من دار الحرب إلى دار اإلسَلم.
وخَلصة هذا الدرس:

أن الــدين وإقامــة شــعائره وإظهارهــا ورفــع رايتــه هــو الغايــة العظمــى واْلولويــة الكبــرى التــي

عليها تـدور حيـاة المسـلمين ،وْلجلهـا يتركـون اْلرض والـديارْ ..لجلهـا يقطعـون الصـَلت

والعَلقــاتْ ..لجلهــا يبــذلون اْلم ـوال والنفقــات ْلجلهــا يجــودون بــاْلرواح فــي الســاحات..

ذلك هو الدرس العظيم والفقه المستنبط من الهجرة.

وأما الدرس الثاني وهو :وجوب نصرة المسلمين لبعضهم

مهما اختلفت ديارهم وبَلدهم ما دام ذلك ممكنا.

قـ ــال اإلمـ ــام أبـ ــو بكـ ــر بـ ــن العربـ ــي  -رحمـ ــه هللا " :-إذا كـ ــان فـ ــي المسـ ــلمين أُس ـ ـراء أو
مستضــعفون؛ فــإن الوّليــة معهــم قائمــة والنص ـرة لهــم واجبــة بالبــدن ،بــأّل تبقــى فينــا عــين

تطــرف حتــى تخــرج إلــى اســتنقاذهم إذا كــان عــددنا يحتمــل ذلــك أو نبــذل جميــع أموالنــا فــي
استخراجهم حتى ّل يبقى ْلحد درهم من ذلك".

ذلك ليس فقه استنباط ودليل ،لكنه  -قبل ذلك  -فقه إيمـان ويقـين ،فقـه اسـتعَلء ومعرفـة
للحقائق اإليمانية.

وعنــدما مضــى النبــي  -  -إلــى المدينــة هــل وضــع رحالــه ليرتاح؟هــل تــرك أذى مكــة
لينعم برغد العيش فـي المدينـة؟ هـل خـرج مـن بـين اْلعـداء ليهنـأ بالحيـاة بـين اْلصـحاب؟

أي شيء صنع -  -؟
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من ــذ أول لحظ ــة وط ــأت أقدام ــه الشـ ـريفة مدينت ــه المن ــورة عم ــد إل ــى بن ــاء المس ــجد ورب ــط

المسلمين بـاهلل ،وعمـد إلـى المؤاخـاة لـربط العَلئـق بـين المسـلمين ،وعمـل المعاهـدة لتنظـيم

العَلقة مع غير المسلمين.

ومن لقي بالمدينة؟ اليهود  -عليهم لعائن هللا  -ولننظر ونستمع إلـى كـَلم علمائنـا وأمتنـا

لنعرف فقههم اإليماني والعلمي معا.

هذا وصف ّلبن القيم  -رحمه هللا  -يصف فيه اليهود عليهم لعائن هللا يقول عنهم":هم
ِ
السـحت
اْلمة الغضبية ،أهـل الكـذب و ُ
البهـت والغـدر والمكـر والحيـل ،قتلـة اْلنبيـاء ،وأكلـة ُ
 وهــو الربــا والرشــا  -أخبــث اْلمــم طويــة ،وأرداهــم ســجية ،وأبعــدهم مــن الرحمــة ،وأقـربهممن النقمة ،عادتهم البغضاء ،وديـدنهم العـداء والشـحناء ،بيـت الكـذب والسـحر و ِ
الحيـلّ ،ل
يرون لمن خالفهم في كفـرهم وتكـذيبهم اْلنبيـاء حرمـة ،وّل يرقبـون فـي مـؤمن إّل وّل ذمـة،

وّل لمــن وافقهــم عنــدهم حــق وّل شــفقة ،وّل لمــن شــاركهم عنــدهم عــدل وّل نصــفة ،وّل لمــن

خالطهم طمأنينة وّل أمنة ،وّل لمن استعملهم عندهم نصـيحة ،بـل أخبـثهم أعقلهـم وأحـذقهم
أغشهم أضيق الخلق صدو ار ،وأظلمهم بيوتا ،وأنتنهم أفنية ،وأوحشهم سجية".

أليست هذه الصفات اليوم هـي عـين التعصـب والعنصـرية؟ ألـيس هـذا هـو جـوهر العنـف

واإلرهاب؟ فمـاذا يقـول اليهـود؟ لـيس فـي أقـوال علمـائهم ،بـل فـي المسـطور فـي كتـبهم بمـا

حرفوه!

أّل يقولــون":إن أمــم اْلرض كلهــا كــَلب يجــوز قتلهــا لليهــود ،وأمـوالهم حــَلل يجــوز ســبيها
لهم ،ونسائهم حَلل يجوز استمتاعهم بها" ،وّل يجـر أحـد أن يقـول ذلـك ،ويتكلمـون علـى

منــاهج تقــول شــيئا مــن الحــق التــي تؤكــده الوقــائع المعاصـرة ،والحقــائق التاريخيــة الظــاهرة،
المثبتـة فـأي شـيء جـرى ْلمـة اإلسـَلم عنـد المواقـف اْلولـى
واّلنحرافات العقدية المكتوبة ُ
ونحن ّل نسرد السيرة.

انتصر النبـي فـي بـدر فغلـى الحقـد فـي قلـوبهم ،وجاشـت البغضـاء فـي نفوسـهم ،وظهـرت

أس ــاليب الغ ــدر والك ــذب والكي ــد والمك ــر عل ــى ألس ــنتهم ،ث ــم تفاع ــل ذل ــك كل ــه فظه ــر ف ــي
تص ـرفاتهم ام ـرأة عربيــة دخلــت إلــى ســوق بنــي قينقــاع تبيــع شــيئا لهــا جلســت إلــى صــائغ،
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فجــاء بعــض ســفلة اليهــود يريــدونها أن تكشــف وجههــا فأبــت بإيمانهــا ،فعمــدوا إلــى طــرف
ثوبهـ ــا فعقـ ــدوه بـ ــأعَله ،فلمـ ــا قامـ ــت انكشـ ــفت عورتهـ ــا ،فجعل ـ ـوا يتضـ ــاحكون ويسـ ــتهزئون

ويس ــخرون ..موق ــف واح ــد فـ ـي أم ــر ع ــارض ّلمـ ـرأة واح ــدة ،أي ش ــيء ج ــرى؟ ص ــاحت
مس ــتنجدة أه ــل اإليم ــان والنخ ــوة واإلس ــَلم ،فانت ــدب له ــا مس ــلم م ــن غي ــر عق ــد م ــؤتمر وّل

مشــاورات سياســية ،وّل بحــوث وبحــث فــي الق ـوانين الدوليــة ،بــل امتضــى لهــا ينتصــر لهــا

وعمــد إلــى الصــائغ فقتلــه ،فــاجتمع عليــه اليهــود فقتلــوه ،فأحــاط بهــم رس ـول هللا -  -
وحاصرهم وأجَلهم مـن بعـد ،وأخـذ مـن أمـوالهم مـا أخـذ ،وخرجـوا أذلـة صـاغرين يـوم كـان

كذلك المؤمنون عزوا ،وارتفعت رايتهم ،وعظمت هيبتهم ،وقويت شوكتهم ،وكانت لهم فـي

دنيا الناس كلمتهم.

أفليســت هــذه دروس مهمــة؟ أفليســت هــذه صــور حيــة؟ أفليســت هــذه صــفحات ينبغــي أن

ننقشــها علــى قلوبنــا ،وأن نجريهــا مــع الــدماء فــي عروقنــا؟ وإّل بقينــا أذلــة صــاغرين! وإّل
بقينا تافهين مغيبين! وإّل بقينا تحت ذل وقهر الغلبة والظلم الذي ُيسلط على المسلمين..
نســأل هللا  -عــز وجــل  -أن يرفــع الغمــة ،وأن يكشــف الــبَلء عــن اْلمــة ،وأن ُيعيــدها إلــى

العزة ،وأن ُيخلـف عليهـا فـي دينهـا استمسـاكا بكتـاب هللا واعتصـاما بسـنة رسـول هللا  -
.الخطبة الثانية:

أما بعد أيها اْلخوة المؤمنون:

الهجرة تأكيد للزوم الثبات على الـدين ،وإعـَلن إلظهـار أولويـة الـدين فـي حيـاة المسـلمين،

وبيان أن التضحية تكون بكل شيء ْلجل إعَلء الدين.

إذا فقهنا ذلك ونحن ننظر إلى واقعنا اليوم وماذا نرى فيه؟

عجز عربي ،ووهن إسَلمي ،وخـزي سياسـي ،وصـورة مشـوهة حقـائق اإلسـَلم فيهـا غائبـة
ن ومرتكزات العقيدة واهية ..ولذلك نرى ما نـرى مـن هـذه العجائـب ،ونـرى الغ ارئـب ونحـن

نع ــرف ونس ــمع أن ه ــذه القـ ـوات الباغي ــة الغازي ــة الظالم ــة العادي ــة ق ــد أعلن ــت بم ــا ذكرت ــه

بألســنتها أنهــا "حــرب صــليبية" ،وأيــدت وأكــدت أنهــا تريــد أن يكــون لهــا الهيمنــة العســكرية
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السياسية وأظهرت وكشفت أنها تريد أن تستولي على الموارد اّلقتصادية ،وبينت وكشـفت

أنهــا تريــد أن تهــيمن علــى مــا وراء ذلــك مــن اْلوضــاع اّلجتماعيــة ،والمنــاهج التعليميــة،
والـ ُـنظم السياســية ،واْلوضــاع كلهــا ،وبعــد ذلــك نقــول مــا نقــول ،ونســمع مــا نســمع مــن هــذه
العجائب التي ّلشك أن فيها معارضة يقينية ظاهرة واضحة لثوابت ّل تتغيـر مـن اإليمـان

واإلسَلم ،ولحقائق ّل تُنسخ من آيات القرآن ،ولمعالم واضحة جلية من حياة النبي  -
 -وسيرته العطرة.

ولذلك  -أيهـا اْلخـوة اْلحبـة  -نكـرر مـا أسـلفنا القـول فيـه :الكفـر كفـر ،وأهلـه أهـل بغـي

وعدوان ،جمعوا ذلك مع هذا ،فلـيس لهـم فـي قلـب مـؤمن محبـة وّل مـواّلة ،ولـيس لهـم فـي

عمــل مســلم نص ـرة وّل محابــاة ،وإّل أنكــر ذلــك اإليمــان فــي قلبــه ،أو نقــض اإلســَلم فــي
حقيقته ،وأن هذا نطقت به اآليات ،وظهرت به حقائق اإلسَلم جلية واضحة.

ثــم مــن بعــد ذلــك نــرى مــا نــرى مــن دروس الهج ـرة فــي هــذا الــتَلحم اإليمــاني والتواصــل

اإلسَلمي ،واْلخوة التي نصت عليها آيات القرآن ن ونـرى كـذلك مـن وراء ذلـك أن يكـون

الدين هو رائدنا وغايتنا اْلولى ،من كان مستمسكا به ،ورافعا له ،حقا ّل كذبا ،وصـدقا ّل
ادعاءا ،وواقعا ّل زو ار ،فنكون نحن أهل دين ،ونكون أهل نصر مـع أهـل اليقـين بـإذن هللا
 -عز وجل .-

ولذلك ينبغي لنا أن نكون على بصيرة من أمرنا ،وعلى بينة من حقائق ديننا ،وأن نكـرر

ونزيــد التك ـرار واإلعــادة ،وضــرورة اّلستمســاك واّلعتصــام بكتــاب هللا وســنة رســول هللا -
 ،- والنظــر فــي أقـوال اْلئمــة مــن العلمــاء الصــادقين الــذين كــانوا أهــل إيمــان ويقــين قبــل

أن يكونوا أهل فقه في الدين.

ولــذلك مــن بعــد هــذا نتواصــى بالثبــات علــى ذلــك ،ونتناصــر ونتعاهــد علــى البقــاء عليــه،

وعلى إشاعته فيما بيننا ،وقد ذكرنا  -من قبل  -اللجوء إلى هللا واّلعتصام به ،والتضرع

إليه ،واّلبتهال والذل بين يديه.

وذكرنــا مــن بعــد ذلــك ومــن قبلــه اّلســتقامة علــى أمـره ،واّلعتصــام بنهجــه واّللتـزام بدينــه،
وتــرك المعاصــي والمحرمــات ،واّلبتعــاد عــن المنك ـرات والمخالفــات ،ولعــل ذلــك كلــه فــي
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جملتــه هــو مــن درس الهج ـرة؛ ف ـإن الهج ـرة كمــا أخبــر النبــي  -  -فــي الصــحيح عنــه:
(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى هللا عنه).

والنبي  -  -إنما هاجر ُليقيم شعائر الدين ،وليجد اْلرض التـي ُيعلـي فيهـا اريـة هللا -
ســبحانه و تعــالى  -عنــدما لــم يجــد ذلــك فــي مكــة التمســه فــي الطــائف ،فلــم يجــده وذهــب
بأصحابه إلى الحبشة ،فلـم يثبـت حتـى يسـر هللا لـه هجرتـه المباركـة ،فأقـام دولـة اإلسـَلم،

وأنشأ مجتمع اإلسَلم ،وأقام العزة اإليمانية ،والوحدة اإلسَلمية ،ثم جاءت هيبة هذا الدين

وقوته ،وظهرت من بعد ذلك  -أيضا  -سماحته ورحمته باْلمم؛ فـإن اإلسـَلم كـان أرحـم

بكل اْلمم من أديانها ومن حكامها وكذبوا وخدعوا عندما يقولون غير ذلك.

نسأل هللا أن يردنا إلى دينه ردا جميَل ،وأن يجعلنا بكتابـه مستمسـكين وبهـدي نبيـه  -
 مستعصمين.http://islameiat.com
ــــــــــــ

المصدر:

أطياف الهجرة
ّل تعــرف اإلنســانية ،وّل الحيــاة وّل الشــعوب فــي تاريخهــا الطويــل حــدثا كــالهجرة؛ كــان لــه

أبعد اآلثار والنتائج على البشر أجمعين.

وليس في تاريخ اإلسَلم ما يفـوق الهجـرة فـي جَللهـا وأهميتهـا وعظمتهـا ،وفـي بعيـد أثرهـا

على تاريخه وتاريخ المسلمين كافة.

هجرة محمد بـن عبـد هللا – صـلوات هللا وسـَلمه عليـه – مـن مكـة إلـى المدينـة ،مـن أروع
ما ضـربه الرسـول للنـاس مـن أمثـال ،ومـن أعظـم اْلحـداث التاريخيـة علـى طـول العصـور

واْلجيال.

لقـ ــد كـ ــان موكـ ــب اإليمـ ــان ،موكـ ــب التوحيـ ــد ،موكـ ــب الحـ ــق :موكـ ــب الرسـ ــول -  -
وصاحبه أبي بكر الصديق ،منذ ألف وأربعمائـة وأربعـة وعشـرين عامـا وهمـا فـي طريقهمـا
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مــن مكــة إلــى المدينــة مقدمــة لمواكــب رائعــة ظــافرة ،حققــت لإلنســانية كــل مــا كانــت تصــبو

إليه من آمال على طول اْلعوام واْلجيال.

كــان مقدمــة لمواكــب الصــحابة الطويلــة ،التــي خرجــت مــن الجزيـرة العربيــة ،تهــدر كالســيل

إلــى كــل مكــان فــي العــالم؛ لتنشــر ال ـدين ،وتعلــي كلمــة هللا ،وتــدعو النــاس إلــى اإليمــان
والحق ،والطهر والتوحيد.

وكــان مقدمــة لجيــوق اإلســَلم الزاحفــة ،كمــا يزحــف الليــل إلــى كــل مكــان ،لتحمــي دعــوة
اإلسَلم في الشام والعراق ومصر ،من عدوان الكسرويين والقيصريين ،ولتقود الدعاة إلـى

هللا على كل أرض ،وفي كل قطر وشعب!

وكان مقدمة لمواكب العلماء التي خرجت من الجزيرة العربية إلى مراكز الثقافة والحضارة

اإلسَلمية المبثوثة في كـل مكـان مـن اْلنـدلس إلـى الصـين ،لـتعلم العقـل اإلنسـاني :كيـف

ينتصــر علــى الجهــل والخ ارفــات ،واْلوهــام والشــرك والوثنيــة والطغيــان ،ولتــذيع فــي النــاس
مبادت اإلسَلم وقيمه ومثله الرفيعة في إعزاز الحياة وتكريم اإلنسانية ،وتبجيل قدر العقل
والفكر ،ووضعهما في قمة التقدير واإلكبار واّلحترام.

موكــب جليــل مهيــب صــغير ،واحــد قــاد – منــذ ألــف وأربعمائــة وأربعــة وعش ـرين عامــا –
مس ــيرة الحض ــارة واإلنس ــانية والتق ــدم والعل ــم ،ووض ــع الدعام ــة اْلول ــى ّلنتص ــار اإلنس ــان

المسلم على عصر الجاهلية ،وعلى مبادئها وضـَلّلتها ،وبهتانهـا وشـركها! ..وقـاد الحيـاة
البش ـرية عامــة إلــى مــا كانــت تتطلــع إليــه مــن نــور وخيــر ،وعــدل وحريــة وســَلم ،وإخــاء

ومساواة.

وكــان هــذا الموكــب الجليــل المهيــب يســير فيــه رجــَلن اثنــان ،ولكنهمــا :مؤمنــان! مؤمنــان!

مؤمنان!

محمد رسول هللا  ،-  -وصاحبه أبو بكر الصديق رضوان هللا عليه!

خرجــا مهــاجرين مــن مكــة إلــى المدينــة ،مــن الشــرك والبهتــان والضــَلل والجهــل ،إلــى أفــق

رحب فيه اإلسَلم أن يتنفس وأن يعيش.
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خرجـ ــا مهـ ــاجرين مـ ــن اضـ ــطهاد ق ـ ـريش وتعـ ــذيبها وتنكيلهـ ــا ،إلـ ــى حيـ ــث يجـ ــدان – همـ ــا

والمؤمنون باهلل – الحرية والسَلم ،واْلمان واْلمن في اْلرض.

خرجا ،بعد أن سدت قريش – أمام دعوة هللا – كل طريـق ،وبعـد أن نالـت مـن الرسـول -
 - والمســلمين اْلوائــل كــل نيــل ..تعــذيب وتشـريد وتنكيــل ..ليبنيــا لإلســَلم حيــاة جديــدة،

تكون له فيها السيادة والقوة ،والنصر بإذن هللا.

خرجـ ــا بعـ ــد أن ائتمـ ــرت ق ـ ـريش بالرسـ ــول  ،-  -وصـ ــممت علـ ــى قتلـ ــه واعـ ــدت لتنفيـ ــذ
مؤامرتهــا الدنيئــة الش ـريرة الضــالة؛ فــي وقــت محــدود معلــوم{ ..ويمكــرون ويمكــر هللا وهللا

خير الماكرين}.

خرجــا ينشــدان الحيــاة والحريــة ،والســَلم واّلطمئنــانّ ،ل ْلنفســهما بــل لإلســَلم وللمســلمين

أوّل وقبل كل شيء.

وضرب الرسول -  -بهجرته للناس أروع اْلمثال:

علمهم أن الحق هو القوة ،وأن الباطل هو الهوان والضعف والصغار.

وعلمهم أن العذاب واّلضطهاد ّل يمكن أن يكون وسيلة للنيل من المبادت الشـريفة الحـق

الصادقة.

وعلمهــم أن القــوي ضــعيف إذا لــم يكــن الحــق معــه ،وأن الضــعيف قــوي بــالحق إذا اتبعــه،
وكان من المؤمنين به.

وعلمهم أن المال وعرض الحياة الدنيا ّل يمكن أن يقف عقبة أمـام العقيـدة واإليمـان ،وأن

وسائل النصر ّل يمكن أن تُنال إّل باإليمان العميق.
وعلمه ــم أن ال ــدين ك ارم ــة وعـ ـزة وق ــوة ،وأن المس ــلم يج ــب أّل يح ــرص عل ــى الم ــال وال ــدار
ليعــيش مــن أجلهمــا عيشــة الــذليل ،بــل عليــه أن يضــحي بكــل شــيء فــي ســبيل هللا ،ومــن
اجل كلمة هللا والجهاد في سبيل الحق والشرف والدين.

وعلمهم أن اإلسَلم :إيثار وأخوة ،ومحبة وتعاون في هللا ،وأن المسلمين جميعا هـم بنعمـة

هللا قد أصبحوا إخوانا متعاونين في العسر واليسر ،والشقاء والرخاء.

وما أكثر ما ضربت – يا رسول هللا – ْلمتك من روائع المثل وعظائم اْلعمال!
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ففــي كــل دقيقــة مــن دقــائق حياتــك الطويلــة الحافلــة ،المشـرقة بــالنور والخيــر واْلمــل ،كنــت
المثل اْلعلى لإلنسانية وللحياة وكل من عليها.

وم ــن ش ــان العق ــول الكبيـ ـرة ،والنف ــوس العظيم ــة ،أن تق ــود مواك ــب الحي ــاة؛ مهم ــا تعق ــدت

أمورها ،وتفاهمت خطوبها ،واحلوكت لياليها ودياجيها ،تقودها إلـى الخيـر والبنـاء والنصـر

والرفاهية ،وّل تقودها إلى الدمار والهَلك والحرب.

وفــي تــاريخ اإلنســانية الطويــل غ ـزاة دمــروا العــالم ،وهــدموا مــا بنتــه اإلنســانية فــي عصــور

طوال ،وقوضوا صروح الحضارة والثقافة.
ولكن الرسل الكرام لم يكونوا من هؤّلء!

بل لقد كانت أعمالهم وانتصـاراتهم هلل ،وللحـق ،وللـدين ،ولفضـائل الحيـاة ،ومـن أجـل تقـدم

الحياة نفسها.

ورس ــولنا محم ــد  -  -ك ــان م ــن ب ــين رس ــل هللا – قائ ــد المس ــيرة اإلنس ــانية ،والحض ــارة
والشعوب كافة إلى العزة والحق ،والصدق والتوحيد واإليمان.

وكان رائد مواكب البشرية الطويلة الزاحفة في بيـداء الحيـاة ..تنشـد النـور ،وتطلـب العـدل،
وتريد السـَلم ،وتـؤمن بالحيـاة نفسـها ،وبانتصـار اإلنسـان فيهـا مـن أجـل المثـل العليـا التـي

شرعها هللا لعباده ،ومن أجل التقدم والبناء ،والرفاهية والسعادة واإلخـاء الشـامل ،والمسـاواة

الكاملة ،والحرية السابغة.

وكـان – فــي موكبــه الصــغير ،وهـو يســير مــن مكــة إلــى المدينـة ،فـ ار ار مــن الظلــم والعــدوان
وشريعة الشر والحرب والبهتان – معلما لإلنسانية وهاديـا لهـا ،ومرشـدا لمسـيرتها ،وضـوءا

هدايا لقافلتها الزاحفة على اْلرض.

ترك قريش ،والشر في أعينهـا وفـي جبـاه رجالهـا اْلشـداء القسـاة ،وتـرك وطنـه وداره ومالـه

في مكة ،ليقول لهم:

إنــه ّل معنــى للحيــاة بــدون إيمــان ،وّل قيمــة لإلنســان بــدون عقيــدة! وإن الــدين أغلــى عنــد

المسلم من ماله وداره ،وأهله ووطنه.

وليقول لهم :إني داعية سَلم ..فإذا طلبتم الحرب ،فلن أكون من جناتها!
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ولســوف أتــرككم ،وأخــرج مــن داركــم غيــر نــادم وّل متــردد وّل ح ـزين؛ ْلن كلمــة هللا أعلــى،

وْلن الدين أسمى وأبقى ،وْلن الحياة نفسها ّل يمكن أن تسير على المنوال الذي تسـيرون

عليه ،من الشرك والوثنية ،والضَلل والطغيان والشر.

وانتصــر الرســول  -  -فــي هــذا المثـل العظــيم الــذي ضـربه للنــاس ،وانتصــر اإلســَلم،

وانتصر المسلمون.

صارت لإلسَلم شوكة ..صارت له قوة ودولة ..صارت له منعة وغلبة.

دخل الرسول  -  -المدينة ،ودخلها بعد آّلف المهاجرين من المسلمين.

وشرع الرسول  -  -شريعة اإلخاء بـين اْلنصـار والمهـاجرين ،ونظـم رسـول هللا  -
 -ما كان فوضى من أمور المسلمين في المدينة.

واتسعت رقعة اإلسَلم..

وبعد أعوام قَلئل شمل الجزيرة العربية كلها نوره ،ثم عـم ضـيا ه آفـاق الـدنيا كلهـا فـي أقـل

من قرن من الزمان.

ومن منطلق الهجرة ،انطلق اإلسَلم ،وانطلق النور ،وانطلقت الثقافة الحضارة.

ليلم الناس أن {هللا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون}.

ولتدوي في آذان اْلجيال{ :ولينصرن هللا من ينصره إن هللا لقوي عزيز}.

ولتؤكــد لهــم معنــى قولــه  -تعــالى  -فــي كتابــه العزيــز{ :يريــدون ليطفئـوا نــور هللا بــأفواههم

وهللا متم نوره ولو كره الكافرون}.

http://islameiat.comالمصدر:

ــــــــــــ

1192
This file was downloaded from QuranicThought.com

من دروس الهجرة
ممدوح إبراهيم الطنطاوي

كانت الهجرة النبوية حدثا عالميا فاصـَل بـين مرحلتـي الكفـر واإليمـان ،فهجرتـه -  -

من مكة إلى المدينة كانت نص ار للدعوة اإلسَلمية بكل ما تحويه الكلمـة مـن معـان ،فلـوّل

الهجـ ـرة م ــا ك ــان لدول ــة اإلس ــَلم أن تق ــوم له ــا قائم ــة بع ــد أن أجمع ــت ق ــوى الش ــرك أمره ــا

للقضــاء علــى هــذا الــدين فــي مهــده ،ولكــن هللا  -تعــالى  -أبــى إّل أن يــتم نــوره ولــو ك ـره

الكـ ــافرون فحفـ ــظ نبيـ ــه -  -وأصـ ــحابه رض ـ ـوان هللا علـ ــيهم ،وتمـ ــت الهج ـ ـرة وانتصـ ــر
اإلسَلم ..وقد تجلت فيها دروس عظيمة وعبر جمة؛ مازال المسلمون ينهلون من فيضها

حتى يومنا هذا.

ومن هذه الدروس:

التوكل على هللا  -تعالى :-

خرج النبـي  -  -وحيـدا مـن داره مخترقـا هـذا الجمـع الـذي يترصـده حتـى ينـام فيقضـي

عليه ..سـار بيـنهم متـوكَل علـى هللا  -تعـالى  -وواثقـا فـي نصـره  -عـز وجـل  -فأغشـى
هللا أبصــارهم ..يقــول هللا  -تب ـارك و تعــالى  :-وجعلنــا مــن بــين أيــديهم ســدا ومــن خلفهــم
ســدا فأغشــيناهم فهــم ّل يبصــرون ({ )9يــس }9 :خــرج النبــي  ،-  -وراح المشــركون
يتخبط ــون ف ــي البح ــث عن ــه ،وق ــد رص ــدوا الجـ ـوائز لم ــن يقتل ــه أو ي ــدلهم علي ــه ..وانطل ــق

الرســول الك ـريم -  -بصــحبة أبــي بكــر الصــديق رضــي هللا عنــه إلــى غــار ثــور حيــث

اختبآ فيه ،وعندما وصل المشركون إليه ارتعدت فرائص أبي بكر خوفا على النبـي  -

 ،-وإذا بــالنبي الواثــق فــي نصــر ربــه والمطمــئن إلــى تأييــد الخــالق المــدبر  -عــز وجــل -

يطمــئن أبــا بكــر قــائَل لــه" :يــا أبــا بكــر ّل تحــزن إن هللا معنــا" وفــي روايــة" :يــا أبــا بكــر مــا

ظنــك بــاثنين هللا ثالثهمــا"( ،)1ولقــد كــان لهــذا التوكــل العظــيم علــى هللا  -تعــالى  ،-والثقــة
ف ــي نصـ ـره أعظ ــم اْلث ــر ،فق ــد نصـ ـره هللا وأي ــده وكف ــاه ..يق ــول  -تب ــارك و تع ــالى  :-إّل

تنص ــروه فق ــد نصـ ـره هللا إذ أخرج ــه ال ــذين كف ــروا ث ــاني اثن ــين إذ هم ــا ف ــي الغ ــار إذ يق ــول
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لصاحبه ّل تحـزن إن هللا معنـا فـأنزل هللا سـكينته عليـه وأيـده بجنـود لـم تروهـا وجعـل كلمـة
الــذين كفــروا الســفلى" وكلمــة هللا هــي العليــا وهللا عزيــز حكــيم { 40التوبــة }40 :فالنصــر
عل ــى الع ــدو ه ــو أح ــد ثم ــار التوك ــل عل ــى هللا ،كم ــا أن م ــن ثم ــاره التمك ــين ف ــي اْلرض،
والسعادة في الدنيا والجنـة فـي اآلخـرة ..يقـول هللا  -تعـالى " :-ومـن يتوكـل علـى هللا فهـو

حسبه{" 3الطـَلق }3 :والتوكـل ّل التواكـل صـفة مـن صـفات عبـاد هللا المـؤمنين ..قـال -

تعالى " :-وعلى هللا فليتوكل المؤمنون {" 122آل عمران.}122 :

التضحية في سبيل هللا  -تعالى :-

والتضــحية فــي ســبيل هللا  -تعــالى  -إلعــَلء كلمتــه ،وحمايــة الــدين مــن الــدروس التربويــة
التي تجلت في الهجرة النبوية ،فقد ضرب علي بـن أبـي طالـب  -رضـي هللا عنـه  -أروع

اْلمثلــة فــي التضــحية والفــداء عنــدما نــام فــي فـراق النبــي -  -وتــدثر ببردتــه الخضـراء

ليتلقى الطعنات والضربات بدّل عن رسـول هللا  ،-  -وإنـه لموقـف عظـيم ..شـاب فـي
ريعــان الفتــوة والشــباب ينــام علــى ف ـراق ،ويــوقن أنــه ســيقتل ّل محالــة ،فســيوف الشــرك قــد

تهيأت للقضاء على نبي اإلسَلم وسيد الخلق محمـد  ،-  -وقـد أخـذ الحقـد مـن هـؤّلء
 -ضد اإلسَلم وأهله  -مأخـذا عظيمـا ..ولكـن إذا كانـت التضـحية مـن أجـل إعـَلء كلمـة

هللا لتكون هي العليا وتكون كلمة الذين كفروا السفلى هانت النفس رخيصة في سبيل هللا.

قــام علــي بواجبــه علــى أكمــل وجــه وكفــاه هللا كمــا حمــى نبيــه  ،-  -وقــد جهــل ه ـؤّلء
المشركون أن هللا  -عز وجل  -قادر على ذلك ..يقول  -تعالى  " :-وهللا يعصمك من

النــاس {" 67المائــدة ..}67 :ويكمــل علــي دوره العظــيم فقــد انتظــر بمكــة ثَلثــة أيــام حتــى
أدى عن رسول هللا -  -الودائع التي كانت عنده للناس ،ثم سافر إلى "قباء"( )2مشيا

على قدميه ،وقد وصل وقدماه تـدميان ،وقـد تـألم الرسـول -  -لر يـة مـا أصـابه فغسـل

لعلــي رجليــه ،وفــي هــذا نــزل قــول هللا  -تعــالى " :-وإذ يمكــر بــك الــذين كفــروا ليثبتــوك أو
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر هللا وهللا خير الماكرين {" 30اْلنفال.}30 :

والتضــحية فــي ســبيل هللا ّل تكــون بــالنفس فقــط ،وإنمــا بالمــال أيضــا فقــد تــرك الصــحابة
رض ـوان هللا علــيهم أجمعــين أمَلكهــم وبيــوتهم وأرضــهم ،ولــم يأخــذوا معهــم ســوى أمتعــتهم
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الشخص ــية القليل ــة ،وأم ــا م ــن يمل ــك الم ــال م ــنهم فق ــد حمل ــه ث ــم أنفق ــه عل ــى أخوت ــه م ــن

المهــاجرين فــي مهجــرهم ،فهــذا أبــو بكــر الصــديق  -رضــي هللا عنــه  -يحمــل مالــه فــي
الهج ـرة ابتغــاء مرضــاة هللا  -تعــالى  -وطمعــا فــي جنتــه يقــول هللا  -تبــارك و تعــالى ":-

الــذين ينفقــون أم ـوالهم فــي ســبيل هللا ثــم ّل يتبعــون مــا أنفق ـوا منــا وّل أذى لهــم أجــرهم عنــد
ربهم وّل خوف عليهم وّل هم يحزنون {" 262البقرة.}262 :

السرية وأهمية الكتمان:

الس ـرية أمــر مهــم جــدا لقضــاء الح ـوائج ،والكتمــان ضــروري جــدا إلتمــام المهــام الصــعبة

خاص ــة م ــا يتعل ــق ب ــاْلمور الحيوي ــة والعس ــكرية للدول ــة ،وقــد طب ــق الرس ــول -  -مب ــدأ
السرية في الهجـرة مـن مكـة إلـى المدينـة ،فضـرب أروع اْلمثلـة فيمـا يجـب أن تكـون عليـه

اْلمة من تكتم في اْلمور المهمة التي تمس أمن المسلمين وحياتهم ..فعن عائشة رضـي

هللا عنهــا؛ أنهــا قالــت" :كــان ّل يخطــئ رســول هللا -  -أن يــأتي بيــت أبــي بكــر أحــد

طرفي النهار إما بكرة وإمـا عشـية حتـى إذا كـان اليـوم الـذي أذن هللا فيـه لرسـوله -  -

في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهري ( )3قومه ..أتانا رسول هللا -  -بالهاجرة
في ساعة كان ّل يأتي فيها ،قالت :فلما رآه أبو بكر قـال :مـا جـاء رسـول هللا -  -فـي
هذه الساعة إّل ْلمر حدث ،قالت :فلما دخل تأخر له أبـو بكـر عـن سـريره فجلـس رسـول

هللا  ،-  -وليس عنـد أبـي بكـر أحـد إّل أنـا وأختـي أسـماء بنـت أبـي بكـر ،فقـال رسـول
هللا " :-  -أخرج عني من عندك" قال :يـا رسـول هللا ،إنمـا همـا ابنتـاي ومـا ذاك فـداك

أبي وأمي؟ قال" :إن هللا قد أذن لي في الخروج والهجرة"( )4فكان طلب الرسول الكريم -

- من أبـي بكـر أن يخـرج مـن عنـده  -وهـم أقـرب اْلقـربين  -ليخبـره بـأمر الهجـرة علـى

إنفراد تأكيدا على أهمية السرية والكتمان إلنجاح المهمة وتأمين الركب.

كما أنه -  -قد استأجر "عبد هللا بن أريقط"( )5وهو رجل مشـرك ليكـون دليلهمـا علـى

الطريــق إمعانــا فــي التكــتم وتضــليَل للعــدو ..ثــم إنــه ســلك بهمــا بعــد خروجهمــا مــن الغــار
اتجـاه الجنــوب نحـو الــيمن ،ثـم اتجــه غربـا نحــو السـاحل ،حتــى وصـل بهمــا إلـى طريــق لــم
يألفه الناس فاتجه شماّل على مقربة من شاطئ البحر اْلحمر ،وسلكا معه طريقا لم يكن
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يسلكه أحـد إّل نـاد ار )6( .فيجـب التنبـه إلـى هـذا الـدرس التربـوي العظـيم ،وبثـه فـي نفـوس
أبنــاء اْلمــة ،وغرســه فــي جنــدها لمالــه مــن أهميــة قصــوى ومــا فيــه مــن فوائــد جمــة .ومــا

أحوجنــا فــي هــذه اْليــام إلــى تحقيــق هــذا المبــدأ خاصــة بعــد انتشــار الفضــائيات والتقنيــات
الرقمية ووسائل اّلتصال وشبكة اإلنترنت ،وما يصاحب ذلك من إمكانية تسـرب اْلخبـار

بصورة مذهلة.

رسالة المسجد وأهميته في اإلسَلم:

وصل الركـب المبـارك إلـى قبـاء فنـزل الرسـول -  -بهـا فـي يـوم اإلثنـين  8ربيـع اْلول

سـ ــنة  14مـ ــن النبـ ــوة  -وهـ ــي السـ ــنة اْلولـ ــى مـ ــن الهج ـ ـرة  -الموافـ ــق  23سـ ــبتمبر سـ ــنة

622م( ،)7وأقام بها -  -أربعة أيام ،فأسس مسجد قباء وصلى فيه ،وهو أول مسـجد
أسس على التقوى بعد النبوة الشريفة وقد تـولى بنـاء مسـجده -  -بنفسـه وأصـحابه مـن

المهــاجرين واْلنصــار بالمدينــة فــي الموضــع الــذي بركــت فيــه راحلتــه ..فعــن ابــن إســحاق،
أن رس ــول هللا -  -رك ــب ناقت ــه ،وأرخ ــى له ــا الزم ــام ،فجعل ــت ّل تم ــر ب ــدار م ــن دور
اْلنصار إّل دعاه أهلها إلى النزول عندهم ،وقالوا له :هلم يـا رسـول هللا إلـى العـدد والعـدة

والمنعة فيقول لهم " :-  -خلوا زمامها فإنهـا مـأمورة" حتـى انتهـى إلـى موضـع مسـجده

اليــوم ،فبركــت علــى بــاب مســجده"( ..)8فكــان المســجد أول مــا بــادر الرســول -  -إلــى

بنائــه حتــى تقــام الصــلوات وشــعائر اإلســَلم فيــه ،فهــو أول مدرســة فــي اإلســَلم ،تجمــع
المسلمين وتؤلف بين قلوبهم ،ويتعلمـون فيهـا أمـور ديـنهم ودنيـاهم ..وتبنـى فيهـا اْلجيـال،

وتصــنع اْلبطــال ،وتحــل فيهــا مشــكَلتهم ..فرســالة المســجد شــاملة فهــي تعليميــة وتربويــة

واجتماعيــة ودينيــة .ويجــب علينــا أن نــدرك أنــه ّل ينبغــي اعتبــار دور المســجد فــي التربيــة
والتعلــيم انتقاصــا مــن دور المدرســة ومعاهــد العلــم والجامعــات ..يقــول الشــيخ جــاد الحــق

شيخ اْلزهر اْلسبق  -يرحمه هللا " :-فالفارق بين المدرسة وبين المسـجد ،وبـين الجامعـة

وبين الجامع ،هو فارق في الشكل فقـط ،وإّل فالمدرسـة فـي اإلسـَلم مسـجد ،والمسـجد فـي
اإلسَلم مدرسة؛ حيث لم تظهر المدارس في تاريخ التربية اإلسَلمية إّل فـي حـدود القـرن
ال اربــع الهجــري ،وكانــت فــي بدايــة نشــأتها فرعــا مــن فــروع المســجد ،ثــم تطــورت إلــى أن
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أصبحت هي اْلصل ،والمسجد جزء منها ،وبناء على هـذا اّلرتبـاط الوثيـق بـين المسـجد،

وب ــين التعل ــيم والعل ــم ف ــي اإلس ــَلم  -ابت ــداء م ــن المدرس ــة اّلبتدائي ــة ،وانته ــاء بالجامع ــة
والمدارس العليا  -ينبغي عليها عند تكوين اْلجيال اإلسَلمية ،وبناء شخصـياتهم العلميـة
واْلخَلقيــة واّلجتماعيــة والسياســية؛ ينبغــي عليهــا أّل تفارقهــا روح المســجد فــي هــذا البنــاء

وذلك التكوين ،وأن تستحضرها في جميع أعمالها التربوية ونشاطاتها الثقافية"(.)9

خلق اإليثار في اإلسَلم:

وصل المهاجران  -محمد -  -وأبو بكر الصديق رضي هللا عنه  -إلى المدينة حيث

استقبلهما اْلنصار  -رضي هللا عـنهم  -أعظـم اسـتقبال ،وبـدأ تنظـيم المجتمـع اإلسـَلمي

الجديــد الــذي بنــي علــى التقــوى والحــب واإلخــاء واإليثــار ،فقــد أعطــى كــل أنصــاري مــن

اْلنصار نصف بيته ْلخيه المهاجر ..واقتسم معه تجارته وشاركه فـي أموالـه ،بـل وصـل

إيثار اْلنصار أن بعضهم كان يعرض إحدى زوجاتـه علـى أخيـه مـن المهـاجرين ليطلقهـا

اْلنصــاري ويتزوجهــا المهــاجر ،وفــي هــذه النص ـرة وهــذا اإليثــار العظــيم يقــول ربنــا  -عــز

وجــل  :-والــذين تبــوءوا الــدار واإليمــان مــن قــبلهم يحبــون مــن هــاجر إلــيهم وّل يجــدون فــي
صدورهم حاجة مما أوتـوا ويـؤثرون علـى" أنفسـهم ولـو كـان بهـم خصاصـة ومـن يـوق شـح

نفسه فأولئك هم المفلحون { 9الحشر.}9 :

وقد تكون المجتمع اإلسَلمي اْلول في إطار من المحبـة واإلخـاء والعـزة والحريـة التـي لـم
يشــهد لهــا التــاريخ مثــيَل ..فقــد خــرج الرســول -  -مــن مكــة مهــاج ار إلــى المدينــة ولــيس
معــه إّل صــاحب واحــد وقلــة قليلــة جــدا لمعاونتــه ،وقــد ســبقه عش ـرات مــن المســلمين حتــى

مكــن لــه هللا  -جــل وعــَل  -فــي اْلرض ونص ـره ،ودخــل النــاس فــي ديــن هللا أفواجــا مــن
شــتى القبائــل واْلمــاكن ..فعــاد إلــى مكــة فــي العــام الثــامن الهجــري فاتحــا علــى رأس عشـرة

آّلف مســلم موحــد مــن خي ـرة أصــحابه ،وقــد فتحهــا مــن دون قتــال أو ســفك دمــاء ..خــرج

منهــا لــيَل هاربــا  -ف ـ ار ار بالــدين  -ودخلهــا فــي وضــح النهــار  -منتص ـ ار بالــدين عزي ـ از -

وهذا جزاء الصابرين الصادقين ،فباإليمان الصادق والعلم النـافع ،والتخطـيط السـليم يرتفـع
شــأن أمــة اإلســَلم ،وبوحــدة المســلمين يكــون عــزهم ومجــدهم ..إن واجبنــا نحــو الهجـرة هــو
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إحي ــاء س ــنة الرس ــول الكـ ـريم  ،-  -والتمس ــك بهدي ــه واتب ــاع درب ــه الق ــويم فنك ــون م ــن
الفالحين في الدنيا والفائزين في اآلخرة.

الهوامش:

 -1أخرجه البخاري في المناقب ( ،)3653ومسلم في فضائل الصحابة (.)2381
 -2قباء :قرية بالقرب من المدينة المنورة -3 .أي :من بين أيديهم.

 -4رواه اب ــن اس ــحق ،ارج ــع :اب ــن اْلثي ــر-الكام ــل ف ــي الت ــاريخ ،ج - 2ط ،3دار الكت ــب
العلمية  -بيروت (1418ه 1998 -م).

 -5هو رجل مشرك من بني الدئل بن بكر ،وكانت أمه من بني سهم بن عمرو.

 -6لَلستزادة انظر -صفي الرحمن المباركفوري :الرحيق المختوم ،ص  150وما بعـدها
 -ط - 1دار المنار ،القاهرة (1415ه 1995 -م).

 -7المرجع السابق ،ص .153

 -8أبـو جعفـر الطبـري -تــاريخ اْلمـم والملـوك ،ج - 3ص ،8ط ،1دار الفكـر  -بيــروت
(1418ه 1998 -م).

 -9اإلمام جاد الحـق علـي جـاد الحـق( -المسـجد إنشـاء ورسـالة وتاريخـا) ص 17ط- 1

كتيب اْلزهر ،القاهرة (رمضان 1416ه 1996 -م).
http: //jmuslim.naseej.com

المصدر:

ــــــــــــ

من دروس الهجرة
صفاء الضوي العدوي
أسباب الهجرة:

 -1صـ ــدع رسـ ــول هللا  -  -بالـ ــدعوة وأن ـ ــذر قومـ ــه فاش ـ ــتد اْلذى واّلضـ ــطهاد عل ـ ــى
المستضــعفين مــن المــؤمنين فــي مكــة ،ففكــر النبــي  -  -فــي الهجـرة إلــى المدينــة ،وقــد
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جاء التصريح بـهذا السبب في قول بَلل وأبي بكر وغيرهما ،بل كان ذلك هو السبب فـي

الهجرة إلى الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة.

 - 2وكــان مــن أســباب الهج ـرة كــذلك رغبــة النبــي  -  -فــي اّلنتقــال إلــى أرض يجــد

فيها المأوى ْلصحابه والنصرة لدعوته ،ولتكـون منطلقـا للطموحـات الكبيـرة لـدعوة اإلسـَلم

في اْلرض.

 - 2تأمين المستضعفين من المؤمنين من الفتن بإيجاد دار يهاجرون إليها ف ار ار بدينهم.

 - 3كان ّلبد من وجود قوة تحمي الدعوة في بداية الطريق لتمضي إلى أهـدافها ،وكـان

ّلبد من دولة تؤسس تلك القوة المأمولة ،فكان ّلبد من أرض تقوم عليها الدولة.

 -4أوف ــد النب ــي  -  -ب ــين ي ــدي هجرت ــه بع ــض الن ــبَلء م ــن أص ــحابه الكـ ـرام لتهيئ ــة

المهج ــر ّلس ــتقبال النب ــي  ،-  -والقي ــام بال ــدعوة إلض ــافة أنص ــار ج ــدد يش ــاركون ف ــي

تحمــل تبعــة هــذه الخطــوة الخطيـرة ،وكــان مــن رواد هــذه الطَلئــع مصــعب بــن عميــر وعبــد
هللا بن أم مكتوم كما ذكـر البخـاري ،كمـا كـان مـن أوائلهـا كـذلك أبـو سـلمة بـن عبـد اْلسـد

كما جزم ابن إسحاق.

صدق المهاجرين اْلولين وحسن بَلئهم:

انطلق المؤمنون مهاجرين جماعات ووحدانا ،وقد تعـرض كثيـر مـنهم لـألذى والـبَلء حـال

هجرتــه ،وكــان ممــن تعرض ـوا للــبَلء أم ســلمة التــي منعهــا أهلهــا مــن الهج ـرة مــع زوجهــا،
ونزع أهل زوجها ابنها منهـا فتجـاذبوه حتـى خلعـوا ذ ارعـه ،فهـاجر أبـو سـلمة وحـده ،وبقيـت

أم ســلمة ف ـي أح ازن ــها علــى ف ـراق زوجهــا وولــدها حتــى اســترجعت بعــد مــدة ولــدها ولحقــت
بزوجها وتمت لها هجرتـها.

كما وقع لصهيب أن أمسكه المشركون حين خرج مهاج ار وخيروه بين ماله وبين السـماح

له بالهجرة فاختار الهجرة وشرى نفسه ابتغاء مرضاة هللا كما هو شأن كل مهاجر صادق

فربح بيعه.

وه ــاجر عم ــر سـ ـ ار أخ ــذا بأس ــباب الحيط ــة والح ــذر ،واس ــتبقى النب ــي  -  -أب ــا بك ــر

الصديق ليصحبه في هجرته حسب الخطة التي رعتها العناية اإللهيـة ،فقـد سـأل النبـي -
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 - جبريــل :مــن يهــاجر معــي؟ قــال جبريــل :أبــو بكــر الصــديق ،كمــا روى الحــاكم فــي
مستدركه عن علي وصححه ،ووافقه الذهبي.

أح ــس المش ــركون ف ــي مك ــة بخط ــر تل ــك الهجـ ـرات المتتابع ــة ْلص ــحاب النب ــي ،-  -

وفطنـوا إلــى أن النبـي ّ -  -لبــد أن يلحـق بــهم ،وأنــهم هنــاك فـي دار هجرتــهم ســيقوى

أمرهم ،وتقوم لهم دولة ،وتحصل لهم شوكة ففكروا علـى الفـور فـي الـتخلص مـن النبـي -

.- 

واجتمعوا في دار الندوة للتشـاور فـي تفاصـيل الخطـة ،واستعرضـوا اّلقت ارحـات التـي كـان

أهمهـا؛ القتــل أو الســجن أو الطـرد مــن مكــة ،وتبـدى لهــم الشــيطان فـي صــورة شــيخ نجــدي
فشــاركهم المشــورة ،فســمعوا لــه ،فخــذلهم عــن فكـرة الســجن وفكـرة الطــرد ،فــاقترح أبــو جهــل

قتله فأيده الشيخ النجدي ،فاتفقوا على أن يجمعوا مـن كـل قبيلـة فتـى شـابا نسـيبا يضـربون
جميعا محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل ،فتعجز بنو عبد مناف عن حرب

قومهم جميعا فيرضوا بالدية ،وانفض المجلس على هذا العزم.

أعلم هللا  -تعالى  -نبيـه  -  -بخبـر هـذا اّلجتمـاع ،فـأمر عليـا بالمبيـت فـي ف ارشـه،

إليه ـام المشــركين بــأن النــائم هــو النبــي  ،-  -كمــا أم ـره أن يتخلــف عنــه ليــرد الودائــع
واْلمانات التي كانـت عنـده للمشـركين ،وتسـلل هـو  -  -إلـى بيـت أبـي بكـر فـي وقـت

الظهيرة ،وهو وقت هدأة ِ
الرجل ،وقلة المارة وذلك لبحث آخر الترتيبات لرحلة الهجرة.

كــان أبــو بكــر قــد أعــد للرحلـة راحلتــين ،فقبــل النبــي  -  -إحــداهما بثمنهــا ،واتفقــا علــى

أن يخرجا ليَل إلى غار ثور ،وأن يمكثا فيه ثَلثة أيام حتى يهدأ الطلب ،واستأج ار مرشدا

ذا خب ـرة بــالطرق ،وهــو عبــد هللا بــن أرقــد أو أريقــط  -وكــان علــى ديــن قومــه  -وزودت ــهما
أسماء بنت أبي بكـر بـزاد ،وكـان عبـد هللا بـن أبـي بكـر يأتيهمـا فـي الليـل فـي الغـار ومعـه

اْلخبــار ،ويعــود إلــى مكــة قبــل الفجــر فيصــبح بــين النــاس إذ كــان ّلبــد مــن التعــرف علــى
أسرار العـدو لمتابعـة تنفيـذ الخطـة علـى ضـوء الخبـرة بـالواقع ّل علـى المجازفـة والمغـامرة،

وكان عـامر بـن فهيـرة مـولى أبـي بكـر يرعـى غنمـه فـي النهـار ثـم يـدنو بــها فـي الليـل مـن

الغار ليشربا من ألبانـها وليعفي بأقدامها آثار أقدام عبد هللا بن أبي بكر.
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واجتمع القوم على باب النبي  -  -ينتظرونه ليخرج لينفـذوا خطـتهم ،لكـنهم سـقط فـي

أيــديهم ح ــين اكتش ــفوا أن النب ــي  -  -ق ــد خ ــرج دون أن ي ــروه ،وح ــق ف ــيهم ق ــول هللا -

تعالى (( :-وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم ّل يبصرون)).
في الغار:

وبقي النبي  -  -وصاحبه في الغار ثَلثـة أيـام تجلـت خَللهـا قـوة ثقـة النبـي -  -

في ربه وحسـن توكلـه عليـه حـين كـان يهـديء مـن قلـق أبـي بكـر خوفـا علـى النبـي ويقـول
له :يا أبا بكر ما ظنك باثنين هللا ثالثهمـا :ويقـول مـا حكـاه القـرآنّ :ل تحـزن؛ إن هللا معنـا

".

وحين هدأ الطلب ،وجاءهما الدليل ،انطلقوا إلى المدينة عن طريق الساحل.

معجزات النبي  -  -في رحلة الهجرة:

أعلنــت قـريش عــن جــائزة كبيـرة؛ مائــة مــن اإلبــل ،لمــن يــأتي بمحمــد حيــا أو ميتــا ،وتســابق
الناس في البحث أمـَل فـي الحصـول علـى تلـك الجـائزة ،وكـان مـن هـؤّلء سـراقة بـن مالـك

الذي أدرك الركب الكريم ،فلما دنا منهم ساخت قوائم فرسـه فـي الرمـال ،فعلـم أن النبـي -

 - قد منعه هللا من أعدائه ،فطلـب اْلمـان وعاهـد النبـي علـى كتمـان خبـره ،ووفـى بـذلك

فلم يخبر قريشا باْلمر ،ثم إنه أسلم بعد حنين والطائف.
معجزات وبركات:

وكان مـن بركـة النبـي  -  -فـي تلـك الرحلـة أن مـروا بخيمـة أم معبـد ،ولـم تكـن شاتــها

ذات در ،فمســح النبــي  -  -علــى ضــرعها ودعــا هللا فــدرت كأحســن مــا تكــون الشــاة

الحلوب فشربوا حتى ارتوا ،ثم انطلقوا في طريقهم.

وحين دنت قافلة الهدى من المدينة خرج أهل المدينة؛ رجـالهم ونسـا هم وأطفـالهم يتلقونـه

مرحبين فرحين بقدوم المصطفى .-  -

ولما بلغ الركب الطيب قباء أقام بـها ليال أسس فيها مسجد قباء ،ثم دخل المدينة وسـار

فــي دروب ــها حتــى بركــت ناقتــه أمــام دار أبــي أيــوب اْلنصــاري ،فــأمر ببن ـاء المســجد فــي
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الموضع الذي بركت فيه الناقة ،واستضـاف أبـو أيـوب اْلنصـاري رسـول هللا  -  -فـي
داره شه ار ريثما تم بناء المسجد النبوي وبعض الحجرات بجواره.
الدروس والعبر المستفادة من الهجرة:

 - 1الحــزم البــالغ ،والحــس اْلمنــي العــالي لــدى النبــي  -  -حيــث تحــرك فــي الوقــت
المناسب ،دونما تأخير ،وذلك حين علم بعزم قريش على تبييته ،واختياره  -  -الوقـت

المناسـب للــذهاب إلــى بيــت أبــي بكــر ،وهــو وقــت القيلولــة ،وسـؤاله حــين دخــل إلــى البيــت:

من عندك؟

 - 2اْلخــذ بمــا أمكــن مــن اْلســباب ،كإشــغال المتربصــين بنــائم فــي الفـراق حتــى يتســنى

للنبي التحرك في أمن  -إعداد أبي بكر للراحلتين مسبقا  -الخروج مـن خوخـة ْلبـي بكـر
فــي ظهــر بيتــه  -اّلتفــاق مــع المرشــد مــع التأكــد مــن كونــه مأمونــا  -تكليــف عبــد هللا بــن
أبــي بكــر وأختــه أســماء وعبــد هللا بــن فهيـرة ال ارعــي بمهــامهم  -اختيــار غــار ثــور لَلختبــاء
فيه ثَلثـا لكونـه فـي غيـر جهـة اّلنطـَلق إلـى المدينـة ،ولكـون الطريـق إلـى مكـة مرصـودا

بالفرسان المتربصين.

 - 3السـرية التــي أحاطــت الخطــة حتــى النجــاح دليــل علــى أهميتهــا فــي كــل عمــل يكتنفــه
الصراع مع الكفار أو المنافقين.

 - 4بيان فضل أبي بكر باختيار النبي  -  -له دون غيره ،فكـان هـذا اّلختيـار مـن

أعظــم التوفيــق للنبــي الك ـريم ،كمــا كــان فيــه اإلشــارة إلــى تأييــد هللا  -عــز وجــل  -لنبيــه
وحسن رعايته  -سبحانه  -لتلك الخطوات المباركة في رحلة الهجرة ،وهي منقبة عظيمـة
ْلبــي بكــر ســجلها الق ـرآن الك ـريم منوهــا بمــا كــان عليــه رضــي هللا عنــه مــن الحــب للنبــي

والخوف عليه وتفديته بنفسه ،ولقـد علمـت أمـة اإلسـَلم أنـه أفضـل اْلمـة بعـد نبيهـا  -
.-

 - 5فدائية علي  -رضي هللا عنه  -بمبيته في فـراق النبـي  ،-  -وهـو يعلـم بـاْلمر
تــدل علــى أن التربيــة اإليمانيــة هــي وحــدها الجــديرة بتقــديم مثــل هــذه النمــاذج الرفيعــة فــي

الجندية والشهامة والرجولة.
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 - 6فــي تكليــف النبــي  -  -عليــا بــرد اْلمانــات التــي عنــده للمشــركين دليــل علــى أن

القــيم اْلخَلقيــة ّل تــهتز فــي منظــور اإلســَلم تحــت أي ظــرف مــن الظــروف مهمــا كانــت

شدته وقسوته.

 - 7فــي ائتمــان المشــركين للنبــي  -  -علــى أماناتــهم رغــم جحــودهم لدعوتــه مــا يؤكــد
أن الداعيــة والمصــلح بإمكانــه أن يؤســس أرضــية طيبــة مــن الثقــة واّلحت ـرام لــدى المــدعو
تـهيئه فيما بعد لتقبل الدعوة ،وهو ما كان من قريش حيث دخلوا جميعا في اإلسَلم.

 - 8فــي اســتئجار ابــن أريقــط المشــرك للدّللــة علــى الطريــق ج ـواز اّلســتفادة مــن خب ـرات
المشركين إذا أمن غدرهم ،مع النظر الدقيق في قاعدة المصالح والمفاسد.

 - 9كــان بيــت أبــي بكــر نموذجــا فــذا لبيــوت الــدعوة ،فــأبو بكــر يعــرف مهامــه فيقــوم بــها

علــى أكمــل وجــه ،فيقــدم رغبتــه الشــديدة علــى الصــحبة ،ويبــذل مالــه (بش ـراء ال ـراحلتين)،
ويجند ابنه وابنته وراعيه إلنجاح أدوار الرحلة ثم يبذل نفسه بالقيام بتلك الصحبة.

 - 10إذا تمكن اإليمان من النفس وخالطـت بشاشـته القلـوب أرخـص المـؤمن كـل شـيء

فــي ســبيل عقيدتــه ،فهــذا أبــو بكــر لــم يقــل :أجنــب أبنــائي اْلخطــارّ ،لســيما البنــات ،بــل
تجلى صدق إيمانـه فـي كـل خطـوة مـن خطـوات الرحلـة ،فكانـت نصـرة الـدين أعلـى وأغلـى

عنده من النفس والولد والمال ،وبمثل هذا الصدق تنجح الدعوات وتنتصر.

 - 11ومن دروس الهجرة أن نصرة الدين يجب أن تكون أعلى من كل اعتبار ،فالوطن

العزيــز علــى الــنفس جبلــة ،يتركــه المــؤمن حــين يعتقــد أن فــي تركــه نص ـرة لعقيدتــه ورفعــا

لرايتــه ،فقــد تــرك النبــي  -  -مكــة وهــي أحــب البقــاع إليــه لمــا خشــي علــى أصــحابه

الفتنة ،ولما أراد أن يؤسس لإلسَلم دولة.

 - 12ثبوت كثير من معجزات النبي  -  -في هذه الرحلـة ،فمنهـا مـا غشـى أبصـار

المشركين حين خروجه من داره من بين أيـديهم ،ومنهـا مـا كـان مـن شـاة أم معبـد مـن در

اللبن لما مسح عليها ودعا ،وما كان من شأن سراقة وفرسه عند الطلب.
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 - 13تــوقير أبــي أيــوب للرســول  -  -ورعايــة حقــه حيــث شــق عليــه أن يســكن فــي

الــدور العلــوي مــن البيــت والنبــي  -  -فــي الــدور اْلرضــي ،ففيــه منقبــة ْلبــي أيــوب
ودليل على وفور عقله وصدق إيمانه.

 - 14جـواز التبــرك بآثــار النبــي  ،-  -فقــد تبــرك أبــو أيــوب وزوجــه بآثــاره ،-  -

وهكــذا كــان ســائر الصــحابة يتبركــون بوضــوئه وشــعره ومماســة جســده الش ـريف فــي حياتــه
كما كانوا يتبركون بآثاره بعد مماته فقد ثبت أن أسماء بنت أبي بكر كان عنـدها طيلسـانة

للنبي  -  -كانت تخرجهـا للمـريض يلبسـها تبركـا واستشـفاء ،علـى أن هـذا مخصـوص

بالنبي ّ -  -ل يتعداه إلى غيره لمـا جعـل هللا  -تعـالى  -مـن البركـة فـي جسـده مـا لـم

يجعله في غيره.

 - 15وجــوب الهجـرة للقــادر عليهــا ممــن يخشــى علــى دينــه فــي أرضــه ،وقــد نعــى هللا -

تعــالى  -علــى مــن فرط ـوا فــي الــدين وتعلل ـوا باّلستضــعاف قــال  -تعــالى (( :-إن الــذين
توفاهم المَلئكة ظـالمي أنفسـهم قـالوا فـيم كنـتم قـالوا كنـا مستضـعفين فـي اْلرض قـالوا ألـم

تكــن أرض هللا واســعة فتهــاجروا فيهــا فأولئــك مــأواهم جهــنم وســاءت مصــي ار)) ،أمــا قولــه -

ّ" :- ل هجرة بعد الفتح" فمعناه أنه ّل هجرة واجبة من مكة إلـى المدينـة بعـد فـتح مكـة،

ولكن جهاد ونية ،وذلك أن اْلسباب التي كانت موجبة للهجرة وهي الفتنة قد انتفت.

 - 16المســجد هــو الركيـزة اْلولــى لبنــاء الدولــة المســلمة ،فالصــَلة خيــر موضــوع ،فكــان

المسجد أول مشروع أسسه النبي  -  -بعد وصوله إلى المدينة.

 - 17وفــي الهج ـرة مشــروعية ف ـرار المســلم بدينــه واّلختبــاء مــن الطغــاة والظــالمين ،وأن

ذلك ّل ينافي اإليمان ،وقد هاجر النبي  -  -وصـاحبه سـ ار واختبـآ فـي الغـار ،وهـاجر

عمر سـ ار ،وقـد فـر موسـى  -عليـه السـَلم  -وهـو مـن أولـي العـزم  -مـن فرعـون وقومـه،

وفــر أهــل الكهــف مــن ملكهــم الكــافر ،واختبــأ اإلمــام أحمــد لمــا طلــب فــي أول اْلمــر أيــام

المحنة.

 - 18ومن دروس الهجرة أن اْلحسن  -في الحروب غيـر النظاميـة (حـرب العصـابات)
 -وقت يقظة العدو الكمون.
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 - 19أن اْلدب مقــدم علــى اّلمتثــال ،فقــد بقــي النبــي  -  -فــي الــدور اْلرضــي مــن
بيت أبي أيوب ،فثبت بإق ارره  -  -أن يسكن أحد فوقه مشـروعية ذلـك ،ولـو كـان ذلـك
ّل يجوز لبين ْلبي أيـوب إذ ّل يجـوز تـأخير البيـان عـن وقـت الحاجـة كمـا هـو مقـرر فـي

علــم اْلص ــول ،فكــان ه ــذا يكف ــي أبــا أي ــوب إّل أن عظ ــيم تــوقيره للنب ــي  -  -وص ــدق
إيمانــه ورهافــة حســه أبــت عليــه إّل أن ينــزل هــو وزوجــه لينتقــل النبــي  -  -إلــى الــدور

اْلعلى ،فقدم اْلدب على اّلمتثال للحكم الثابت بإق ارره .-  -

 - 20مشــروعية المعــاريض عنــد الحاجــة إليهــا ،ففيهــا مندوحــة عــن الكــذب وســائر ألـوان

التمويــه والتعميــة بقــدر الحاجــة فحســب ،إذ الضــرورة بقــدرها كمــا تقــرر فــي اْلصــول ،فقــد

قــال أبــو بكــر لمــن ســأله عــن الرجــل الــذي معــه :هــذا يهــديني الطريــق ،يقصــد الهدايــة إلــى
الحق ،ويفهم السائل أنه خبير بالطرق والدروب في السفر ،وكان ذلك كافيا في مثـل تلـك

الحال.

مناقشة مقولة ضرورة الهجرة ّلستعادة دولة الخَلفة:

الهجرة واجبة للقـادر عليهـا مـن دار الحـرب إلـى دار اإلسـَلم ،ومـن دار تعلـو فيهـا أحكـام

الكفر إلى دار تعلو فيها أحكام الشـرع ،ومـن دار تظهـر فيهـا البدعـة إلـى دار تظهـر فيهـا

الســنة ،ومــن دار تغلــب عليهــا الرذائــل والف ـواحش إلــى دار يقــل فيهــا هــذا الشــر وكــل ذلــك
تغليبا للمصالح على المفاسد واجتنابا للفتن.

أمــا إذا كانــت المجتمعــات التــي يعــيش فيهــا المســلمون قــد اخــتلط فيهــا اإلســَلم بــالكفر،

والســنة بالبدعــة والخيــر بالشــر كمــا هــو حــال غالــب المجتمعــات اليــوم ف ـإلى أيــن ن ــهاجر،
وهــل المســلم الــذي يلقــى عنتــا فــي دينــة وفتنــة وأذى وظلمــا فــي مجتمــع مــا مــن مجتمعــات

المسلمين يمكنه أن يأوي إلـى دار الخي ُـر فيهـا أكثـر والشـر فيهـا منحسـر؟ وهـل هنـاك دار
تفتح أبوابـها للمستضعفين من المؤمنين فتؤويهم وتكرمهم؟!.

إن بعض معـاني الهجـرة هـي الممكنـة اليـوم ،وهـي هجـرة المعصـية وأهلهـا وأجوائهـا بقـدر

اإلمكــان ،وهج ـرة الشــرك وســدنته وبيئتــه قــدر الوســع ،مــع اّلجتهــاد فــي الــدعوة إلــى هللا،
والمشــاركة الصــادقة فــي مشــروع اإلصــَلح إليجــاد التجمــع الصــالح الــذي يكــون نـواة لقيــام
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المجتمــع المســلم الــذي يعلــو فيــه شــرع هللا فيكــون مهج ـ ار للمستضــعفين فــي اْلرض مــن
المسلمين ،وفيه يكون اإلعداد للجهاد في سـبيل هللا حتـى ّل تكـون فتنـة ويكـون الـدين كلـه

هلل.

http: //www.alsunnah.org
ــــــــــــ

المصدر:

1206
This file was downloaded from QuranicThought.com

من دروس الهجرة
اْلستاذ الدكتور /أحمد الشرباصي

"هــو
أحمــد هللا  -تبــارك و تعــالى  ،-هــو الــدائم الــذي ّل يتبــدل ،والبــاقي الــذي ّل يــزولُ :
اهر واْلب ِ
ِ
ِ
اط ُن و ُهو ِب ُك ِـل شـيء عِلـيم" (الحديـد ..)3 :نشـهد أن ّل إلـه إّل
اْلو ُل واآلخ ُر والظ ُ
ْ
ـار وتُــوِلج النهــار ِفــي الليـ ِـل وتُ ْخـ ِـرج اْلحــي ِمــن اْلمِيـ ِ
أنــت" :تُــوِل ُج اللْيــل ِفــي النهـ ِ
ـت وتُ ْخـ ِـرُج
ْ
ُ
ُ
ِ ِ
ق
ـاء ِبغ ْيـ ِـر ِحســاب" (آل عم ـران ،)27 :ونشــهد أن ســيدنا
الميــت مــن اْلحـ ِـي وتـ ْـرُز ُ مــن تشـ ُ
محمــدا عبــدك ورســولك؛ عبــدك فــي ليلــه ،وجاهــد لــك فــي نهــاره ،فكــان عبــدا شــكورا ،فعليــه

صــلواتك وســَلمك ،وعلــى آلــه الطيبــين الطــاهرين ،وأصــحابه الــذاكرين المعتِبـرين ،وأتباعــه
المستمســكين بحبــل هللا القــوي المتــين" :فمــن يعمــل ِمــن الصـ ِـالح ِ
ات و ُهــو ُمـ ْـؤ ِمن فــَل ُكْفــران
ْ ْ
ِلس ْع ِي ِه وِإنا ل ُه ك ِاتُبون" (اْلنبياء.)94 :
يا أتباع محمد:-  -

فــي هــذه اآلونــة الحاض ـرة مــن تــاريخ الــدنيا ومـ ِـر الــزمن ،يقــف أبنــاء اإلســَلم فــي مشــارق
اْلرض ومغاربها وقفة اّلعتبار والذكرى؛ ْلنهـم ِ
يودعـون مـن حيـاتهم عامـا مضـى بمـا لـه

ومــا عليــه ،وّل يــدرون مــا هللا قــاض فيــه ،وهــم يســتقبلون ببــزوغ هــَلل الســنة الهجريــة بعــد
ِ
ـب غـدا ومـا ت ْـد ِري
قليل عاما جديدا ّل يدرون ما هللا فاعل فيه" :وما ت ْد ِري نْفـس مـاذا ت ْكس ُ
وت ِإن هللا عِليم خِبير" (لقمان :من اآلية .)34
نْفس ِبأ ِي أ ْرض ت ُم ُ
وهــم فــي هــذه الوقفــة يتــذكرون أعظــم حــادث فــي تــاريخهم ،كــان نقطــة التحــول فــي تــاريخ

البشـرية ،وكــان بدايـة اّلنتقــال مـن الضــعف إلـى القــوة ،ومـن الحيـرة والبلبلـة إلــى اّلســتقرار

واّلســتعَلء ،أّل وهــو حــادث هج ـرة النبــي محمــد -عليــه صــلوات هللا وســَلمه عليــه -مــن
مكة إلـى المدينـة ،بعـد أن فعـل الكـافرون بـه وبقومـه اْلفاعيـل ،وبعـد أن تربصـوا بـدين هللا

ال ــدوائر ،ووقفـ ـوا ل ــدعوة الن ــور ف ــي ك ــل مرص ــد ،يقطع ــون عليه ــا الطري ــق ،ويع ــذبون أهله ــا

العذاب الشديدّ ،ل لشيء إّل ْلنهم قالوا :ربنا هللا ،وفـوق أن هـذه الهجـرة كانـت رحمـة مـن
هللا لعباده ونجدة ،نراها قد انطوت علـى دروس كثيـرة عميق ِـة الدّلل ِـة دقيق ِـة المغـزى ،بعي ِ
ـدة
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اْلثــر فــي نفــوس الك ـرام ،ومــن واجــب المســلمين أن يحســنوا اّلنتفــاع بهــذه الــدروس عــن
طريــق تــذكرها والتــأثر بهــاِ" :إن ِفــي ذِلــك لـ ِـذ ْكرى ِلمـ ْـن كــان لـ ُـه قْلــب أ ْو أْلقــى السـ ْـمع و ُهــو
ش ِهيد" (ق.)37 :
من الدروس التي نفقهها في حـادث الهجـرة أن صـاحب المبـدأ القـويم الكـريم ّل يسـاوم فيـه

وّل يحيد عنه ،بل هو يجاهد من أجله ما استطاع إلى ذلك سـبيَل ،وهـو يسـتهين بالشـدائد
والمصــاعب ،تعتــرض طريقــه عــن يمــين وشــمال ،ولكنــه فــي الوقــت نفســه ّل يصــبر علــى
الذي يناله ،وّل يرضى بالهوان يلحق دعوته ،فإذا أحس بشيء من ذلـك نـأى بدعوتـه عـن

مواطن إذّللها ،واغترب بها ليحفظ كرامتها ويصون حياتها ،ولـو أدى ذلـك إلـى تـرك البلـد

والوطن ،واْلهل والسـكن ،وهـاهو ذا محمـد -صـلوات هللا عليـه -يتـرك مـع صـحبه ديـارهم

وعق ــارهم ،ومس ــاكنهم وأمـ ـوالهم ،ويخرج ــون مغتـ ـربين ف ــي س ــبيل هللا ،مجاه ــدين لوج ــه هللا،
ـول هللا شــأن هــذه الغربـ ِـة حــين قــال" :بــدأ
فــأعز هللا شــأنهم ،وكتــب النصــر لهــم ،وزكــى رسـ ُ
اإلسَلم غريبا ،وسيعود غريبا كما بدأ ،فطوبى للغرباء".
وإذا كــان إمــام اْلنبيــاء محمــد -عليــه الصــَلة والســَلم  -قــد تــرك داره ووطنــه فــي ســبيل

دينه ودعوته ،فليس معنى هذا أنه تنكر لهذا الوطن ،أو نسي حقـه ،أو اسـتهان بمكانتـه-

ـر حقــوق وطنــه،
معــاذ هللا -فــإن الرجــل اْلصــيل وإن اغتــرب يظــل حافظــا عهــد بــَلده ،ذاكـ ا
مهاجر مرغما ،وما يكاد يبلغ ظاهر مكة حتى يلتفـت إليهـا
ا
فهذا رسول هللا يخرج من مكة
في حنـين عـارم ،وشـوق قـاهر ،وحـب عميـق ،ويناجيهـا قـائَل" :وهللا إنـك ْلحـب أرض هللا

قهر ما خرجت" ،وكان
إلي ،وإنك ْلحب أرض هللا إلى هللا ،ولوّل أن أهلك أخرجوني منك ا
كلمــا ألــح بــه الشــوق وبصــحبه إلــى مكــة يــدعو ربــه قــائَل" :اللهــم ِ
حبــب إلينــا المدينــة ،كمــا

حببـت إلينـا مكـة"؛ وذلـك لتخـف حـدة الشـوق ..وتـرجم القـرآن الكـريم عـن شـوق محمـد إلـى
وتعلقه بها ،وعـن تلط ِ
ِ
ـف هللا برسـوله فـي هـذا المجـال ،فقـال  -سـبحانه ِ" :-إن ال ِـذي
مكة

فرض عل ْيك اْلُق ْرآن لرادك ِإلى معاد" (القصص.)85 :
ولقد أمر هللا نبيه قبل الهجرة بأن يتجه في صَلته إلى بيت المقدس ،فأطاع الرسول أمر
ربه ،وإن كان يحب في نفسه التوجه إلى الكعبة في مكة ،وجعل "محمد" ِ
يقلب وجهه إلـى
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الكعبة ،ولما نزل القرآن بـالتحول إلـى الكعبـة اسـتدار "محمـد" وهـو فـي صـَلته ،فكـان فـي
نصفها اْلول متجها إلى بيت المقدس ،واتجه فـي نصـفها اآلخـر إلـى الكعبـة ،ولـيس وراء

ذلك تقدير للوطن وحب له من الغريب اْلكرم محمد.-  -

ومــن دروس الكفــاح التــي نأخــذها عــن الهج ـرة :أن الشــباب إذا نبت ـوا فــي بيئــة الصــَلح
ِ
ـرف المجي ِـد ،وهـؤ ِ
الحميد ،والتص ِ
ّلء
السعي
والتقوى والتهذيب ،نشئوا على العمل الصالح ،و ِ
ه ــم ش ــباب اإلس ــَلم ،ق ــد رض ــعوا رحي ــق التربي ــة الديني ــة الكريم ــة ،فك ــان له ــم ف ــي مـ ـواطن

البطولــة والمج ــد أخبــار وذكري ــات ،وهــذه طائف ــة مــنهم تشــارك فــي حــادث الهج ـرة أفض ــل
مشــاركة ..هــذه "عائشــة" الصــبية تعــد الطعــام للمهــاجرين العظيمــين ،وهــذه "أســماء" الفتيــة

تحمــل ال ـزاد لهمــا وتربطــه بنطاقهــا ،وهــذا "عبــد هللا بــن أبــي بكــر" الفتــى يتجســس لهمــا،
ويحمــل إليهمــا اْلخبــار وهمــا مختفيــان فــي الغــار ..وهــذا "علــي بــن أبــي طالــب" الشــاب

المثل ــى فين ــام ف ــي فـ ـراق الرس ــول ليل ــة
يتع ــرض للتض ــحية الكب ــرى ،ويق ــدم "عل ــي" الفدائي ــة ُ
الهجرة ،وهو يعلم أن سـيوف المشـركين تسـتعد لَلنقضـاض علـى النـائم فـوق هـذا الفـراق،
ويظل "علي" في مكة بعد ذلك يؤدي اْلمانات إلى أهلها ،ثم يهاجر "علي" الشـاب منفـردا

في ثقة وإيمان.

ومن الدروس التي نأخـذها عـن الهجـرة :أن هللا ينصـر مـن ينصـره ،ويعـين مـن يلجـأ إليـه

ويعتصم به ،ويكون للعبد المخلص الموقن حين تنقطع به اْلسباب ،وحين يخذله النـاس،

عز مـن هللا
ار وانكسارا ،ولكنها في الواقع كانت ا
فهذه هي الهجرة يراها اْلغرار الجهَلء فر ا

وانتصارا ،وهذا محمد وصاحبه تجتمع عليهما قوى البغي والطغيـان ،فتقبـل عليهمـا عنايـة
ِ
نص ُروهُ فق ْد نصرهُ هللاُ ِإ ْذ أ ْخرج ُه ال ِذين كف ُروا ث ِاني ا ْثن ْي ِن ِإ ْذ ُهما ِفي اْلغ ِار ِإ ْذ
الرحمن" :إّل ت ُ
يُقول ِلص ِ
ـاحِب ِه ّل ت ْحـزْن ِإن هللا معنـا فـأ ْنزل هللاُ س ِـكينت ُه عل ْي ِـه وأيـدهُ ِب ُجُنـود ل ْـم ترْوهـا وجعـل
ُ
كِلمة ال ِذين كف ُروا السْفلى وكِلم ُة هللاِ ِهي اْل ُعْليا وهللاُ ع ِزيز ح ِكيم" (التوبة.)40 :
بم نصر هللا رسوله يوم الهجرة؟
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نصره هللا بأضعف جنده ،وما يعلم جنود ربك إّل هو ..نصره بنسج العنكبـوتِ" :إن أ ْوهـن
ِ
ِ
ـانوا ي ْعل ُمــون" (العنكبــوت :مــن اآليــة  ،)41ونص ـره ببــيض
ـت اْلعنكُبــوت لـ ْـو كـ ُ
اْلُبُيــوت لب ْيـ ُ
الحمام ،وما أرق بيض الحمامِ" :إن ِفي ذِلك ل ِع ْبرة ِلمن ي ْخشى" (النازعات.)26 :
يا أتباع محمـد" :-  -إن المسـلمين -وهـم بـين العـام ال ارحـل والعـام المقبـلّ -لبـد لهـم
مــن نظ ـرة يلقونهــا علــى ســجَلتهم وصــفحات حيــاتهم لينظــروا مــاذا كســبوا؟ ومــاذا خســروا؟

فيحمدوا هللا -جل جَلله -على ما ربحوه ،ويستغفروه ممـا اقترفـوه أو صـنعوه ،فلنقـف بـين

العــامين وقفــة المهــاجر بنفســه ،وإن لــم يهــاجر بحســه ..فلنهــاجر إلــى هللا بقلوبنــا وعقولنــا
ِ
ص ْـرُك ُم هللاُ فـَل غ ِالـب ل ُك ْـم وِإن ي ْخـ ُذْل ُك ْم
وأعمالنا ،ولنلجأ إليه حتـى يكـون لنـا ومعنـا" ..إن ي ْن ُ
ِ
ص ُـرُكم ِم ْـن ب ْع ِـدِه وعلـى هللاِ فْليتوك ِـل اْل ُم ْؤ ِمُنـون" (آل عمـران ،)160 :واتقـوا
فمن ذا الـذي ي ْن ُ
هللا الذي أنتم به مؤمنون.
2004/02/18

http://www.ikhwanonline.com
ــــــــــــ

المصدر:
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أحداث الهجرة  ..ومضات قلم
صفاء الضوي العدوي
أسباب الهجرة:

 -1صـ ــدع رسـ ــول هللا -  -بالـ ــدعوة وأن ـ ــذر قومـ ــه؛ فاش ـ ــتد اْلذى واّلضـ ــطهاد عل ـ ــى
المستضــعفين مــن المــؤمنين فــي مكــة ،ففكــر النبــي  -  -فــي الهجـرة إلــى المدينــة ،وقــد
جاء التصريح بهذا السـبب فـي قـول بـَلل وأبـي بكـر و غيرهمـا ،بـل كـان ذلـك هـو السـبب

في الهجرة إلى الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة.

 -2وكان من أسباب الهجرة كذلك رغبة النبي  -  -في اّلنتقـال إلـى أرض يجـد فيهـا
المأوى ْلصـحابه والنصـرة لدعوتـه ،ولتكـون منطلقـا للطموحـات الكبيـرة لـدعوة اإلسـَلم فـي

اْلرض.

 -3تأمين المستضعفين من المؤمنين من الفتن بإيجاد دار يهاجرون إليها ف ار ار بدينهم.

 -4كان ّل بد من وجود قوة تحمي الدعوة في بدايـة الطريـق لتمضـي إلـى أهـدافها ،وكـان
ّل بد من دولة تؤسس تلك القوة المأمولة ،فكان ّل بد من أرض تقوم عليها الدولة.

أوفــد النبــي  -  -بــين يــدي هجرتــه بعــض النــبَلء مــن أصــحابه الك ـرام لتهيئــة المهجــر
ّلستقبال النبي  ،-  -والقيـام بالـدعوة إلضـافة أنصـار جـدد يشـاركون فـي تحمـل تبعـة

هــذه الخطــوة الخطي ـرة ،وكــان مــن رواد هــذه الطَلئــع مصــعب بــن عميــر وعبــد هللا بــن أم

مكتوم كمـا ذكـر البخـاري ،كمـا كـان مـن أوائلهـا كـذلك أبـو سـلمة بـن عبـد اْلسـد كمـا جـزم

ابن إسحاق.

صدق المهاجرين اْلولين وحسن بَلئهم:

انطلق المؤمنون مهاجرين جماعات ووحدانا ،وقد تعـرض كثيـر مـنهم لـألذى والـبَلء حـال

هجرتــه ،وكــان ممــن تعرض ـوا للــبَلء أم ســلمة التــي منعهــا أهلهــا مــن الهج ـرة مــع زوجهــا،
ونزع أهل زوجها ابنها منهـا فتجـاذبوه حتـى خلعـوا ذ ارعـه ،فهـاجر أبـو سـلمة وحـده ،وبقيـت
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أم ســلمة فــي أحزانهــا علــى فـراق زوجهــا وولــدها حتــى اســترجعت بعــد مــدة ولــدها ،ولحقــت
بزوجها وتمت لها هجرتها.

كما وقع لصهيب أن أمسكه المشركون حين خرج مهاج ار وخيـروه بـين مالـه وبـين السـماح
لــه بــالهجرة ،فاختــار الهج ـرة وشــرى نفســه ابتغــاء مرضــاة هللا كمــا هــو شــأن كــل مهــاجر

صادق فربح بيعه.

وهاجر عمر س ار أخذا بأسباب الحيطة والحذر ،واستبقى النبي  -  -أبا بكـر الصـديق
ليصحبه في هجرته حسـب الخطـة التـي رعاهـا هللا ،فقـد سـأل النبـي  -  -جبريـل :مـن

يهــاجر معــي؟ قــال جبريــل أبــو بكــر الصــديق ،كمــا روى الحــاكم فــي مســتدركه عــن علــي

وصححه ،ووافقه الذهبي.

أح ــس المش ــركون ف ــي مك ــة بخط ــر تل ــك الهجـ ـرات المتتابع ــة ْلص ــحاب النب ــي ،-  -

وفطنـوا إلــى أن النبــي ّ -  -لبــد أن يلحــق بهــم ،وأنهــم هنــاك فــي دار هجـرتهم ســيقوى

أمرهم ،وتقوم لهم دولة ،وتحصل لهم شوكة ،ففكروا على الفور في التخلص مـن النبـي -

.- 

واجتمعـوا فــي دار النــدوة للتشــاور فــي تفاصــيل الخطــة ،واستعرضـوا اّلقت ارحــات التــي كــان
أهمهـا؛ القتــل أو الســجن أو الطـرد مــن مكــة ،وتبـدى لهــم الشــيطان فـي صــورة شــيخ نجــدي

فشــاركهم المشــورة ،فســمعوا لــه ،فخــذلهم عــن فكـرة الســجن وفكـرة الطــرد ،فــاقترح أبــو جهــل
قتله فأيده الشيخ النجدي ،فاتفقوا على أن يجمعـوا مـن كـل قبيلـة فتـى شـابا نسـيبا فيضـربوا
جميعا محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل ،فتعجز بنو عبد مناف عن حرب

قومهم جميعا فيرضوا بالدية ،وانفض المجلس على هذا العزم.

أعلــم هللا  -تعــالى  -نبيــه  -  -بخبــر هــذا اّلجتمــاع ،فــأمر عليــا بالمبيــت فــي ف ارشــه،

إليهــام المشــركين بــأن النــائم هــو النبــي  -  -كمــا أم ـره أن يتخلــف عنــه ليــرد الودائــع
واْلمانــات التــي كانــت عنــده للمشــركين ،وتســلل  -  -إلــى بيــت أبــي بكــر فــي وقــت

الظهيرة ،وهو وقت هدأة ِ
الرجل ،وقلة المارة ،وذلك لبحث آخر الترتيبات لرحلة الهجرة.
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كان أبو بكر قد أعد للرحلة راحلتين ،فقبل النبي  -  -إحداهما بثمنهـا ،واتفقـا علـى أن

يخرجا ليَل إلى غار ثور ،وأن يمكثا فيه ثَلثة أيام حتى يهدأ الطلب ،واسـتأج ار مرشـدا ذا

خبرة بالطرق ،وهو عبد هللا بن أرقد أو أريقط وكان على دين قومه وزودتهمـا أسـماء بنـت
أبــي بكــر ب ـزاد ،وكــان عبــد هللا بــن أبــي بكــر يأتيهمــا فــي الليــل فــي الغــار ومعــه اْلخبــار،
ويعــود إلــى مكــة قبــل الفجــر فيصــبح بــين النــاس إذ كــان ّل بــد مــن التعــرف علــى أس ـرار

العــدو لمتابعــة تنفيــذ الخطــة علــى ضــوء الخبـرة بــالواقع ّل علــى المجازفــة والمغــامرة ،وكــان

عامر بن فهيرة مولى

أبي بكر يرعى غنمه في النهار ثم يدنو بها في الليل من الغار ليشربا من ألبانها وليعفـي

بأقدامها آثار أقدام عبد هللا بن أبي بكر.

واجتمع القوم على بـاب النبـي  -  -ينتظرونـه ليخـرج لينفـذوا خطـتهم ،لكـنهم سـقط فـي

أيــديهم ح ــين اكتش ــفوا أن النب ــي  -  -ق ــد خ ــرج دون أن ي ــروه ،وح ــق ف ــيهم ق ــول هللا -

تعالى ( :-وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم ّل يبصرون).
في الغار:

وبقي النبي  -  -وصاحبه في الغار ثَلثـة أيـام تجلـت خَللهـا قـوة ثقـة النبـي -  -

فـي ربـه وحسـن توكلـه عليـه حــين كـان يهـدت مـن قلـق أبــي بكـر خوفـا علـى النبـي ،ويقــول
لــه" :يــا أبــا بكــر مــا ظنــك بــاثنين هللا ثالثهمــا :ويقــول مــا حكــاه الق ـرآنّ :ل تحــزن؛ إن هللا
معنا" .وحين هدأ الطلب ،وجاءهما الدليل ،انطلقوا إلى المدينة عن طريق الساحل.
معجزات النبي  -  -في رحلة الهجرة:

أعلنــت قـريش عــن جــائزة كبيـرة؛ مائــة مــن اإلبــل ،لمــن يــأتي بمحمــد حيــا أو ميتــا ،وتســابق
الناس في البحث أمـَل فـي الحصـول علـى تلـك الجـائزة ،وكـان مـن هـؤّلء سـراقة بـن مالـك

الذي أدرك الركب الكريم ،فلما دنا منهم ساخت قوائم فرسـه فـي الرمـال ،فعلـم أن النبـي -

 - قد منعه هللا من أعدائه ،فطلـب اْلمـان وعاهـد النبـي علـى كتمـان خبـره ،ووفـى بـذلك

فلم يخبر قريشا باْلمر ،ثم إنه أسلم بعد حنين والطائف.
بركات النبي  -  -في رحلة الهجرة:
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وكـان مــن بركــة النبــي  -  -فـي تلــك الرحلــة أن مــروا بخيمـة أم معبــد ،ولــم تكــن شــاتها
ذات در ،فمســح النبــي  -  -علــى ضــرعها ،ودعــا هللا فــدرت كأحســن مــا تكــون الشــاة

الحلوب فشربوا حتى ارتووا ،ثم انطلقوا في طريقهم.

وحين دنت قافلة الهدى من المدينـة خـرج أهـل المدينـة؛ رجـالهم ونسـا هم وأطفـالهم يتلقونـه

مرحبين فرحين بقدوم المصطفى .-  -

ولما بلغ الركب الطيب قباء أقام بها ليال أسس فيهـا مسـجد قبـاء ،ثـم دخـل المدينـة وسـار

فــي دروبهــا حتــى بركــت ناقتــه أمــام دار أبــي أيــوب اْلنصــاري ،فــأمر ببنــاء المســجد فــي

الموضع الذي بركت فيه الناقة ،واستضـاف أبـو أيـوب اْلنصـاري رسـول هللا  -  -فـي
داره شه ار ريثما تم بناء المسجد النبوي وبعض الحجرات بجواره.
ثانيا :الدروس والعبر المستفادة من الهجرة:

 -1الحــزم البــالغ ،والحــس اْلمنــي العــالي لــدى النبــي ،حيــث تحــرك فــي الوقــت المناســب،
دونما تـأخير ،وذلـك حـين علـم بعـزم قـريش علـى تبييتـه ،واختيـار الوقـت المناسـب للـذهاب

إلى بيت أبي بكر ،وهو وقت القيلولة ،وسؤاله حين دخل إلى البيت :من عندك؟

 - 2اْلخــذ بمــا أمكــن مــن اْلســباب ،كإشــغال المتربصــين بنــائم فــي الفـراق حتــى يتســنى
للنبي التحرك في أمن  -إعداد أبي بكر للراحلتين مسبقا الخروج من خوخة ْلبي بكر في

ظهر بيته اّلتفاق مع المرشد مع التأكد من كونـه مأمونـا  -تكليـف عبـد هللا بـن أبـي بكـر

وأختــه أســماء وعبــد هللا بــن فهي ـرة ال ارعــي بمهــامهم اختيــار غــار ثــور لَلختبــاء فيــه ثَلثــا
لكونـه فـي غيـر جهـة اّلنطـَلق إلـى المدينــة ،ولكـون الطريـق إلـى مكـة مرصـودا بالفرســان

المتربصين.

 -3السـرية التــي أحاطــت الخطــة حتــى النجــاح دليــل علــى أهميتهــا فــي كــل عمــل يكتنفــه
الصراع مع الكفار أو المنافقين.

 -4بيــان فضــل أبــي بكــر باختيــار النبــي لــه دون غي ـره ،فكــان هــذا اّلختيــار مــن أعظــم

التوفيــق للنبــي الك ـريم ،كمــا كــان فيــه اإلشــارة إلــى تأييــد هللا  -عــز وجــل  -لنبيــه وحســن
رعايته  -سبحانه  -لتلك الخطوات المباركـة فـي رحلـة الهجـرة ،وهـي منقبـة عظيمـة ْلبـي
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بكــر ســجلها الق ـرآن الك ـريم منوهــا بمــا كــان عليــه  -رضــي هللا عنــه  -مــن الحــب للنبــي
والخوف عليه وتفديته بنفسه ،ولقـد علمـت أمـة اإلسـَلم أنـه أفضـل اْلمـة بعـد نبيهـا  -

.-

 -5فدائية علي -رضـي هللا عنـه -بمبيتـه فـي فـراق النبـي ،وهـو يعلـم بـاْلمر تـدل علـى

أن التربيــة اإليماني ــة ه ــي وحــدها الج ــديرة بتق ــديم مث ــل هــذه النم ــاذج الرفيعــة فــي الجندي ــة

والشهامة والرجولة.

 -6فــي تكليــف النبــي  -  -عليــا بــرد اْلمانــات التــي عنــده للمشــركين دليــل علــى أن

القــيم اْلخَلقيــة ّل تهتــز فــي منظــور اإلســَلم تحــت أي ظــرف مــن الظــروف مهمــا كانــت

شدته وقسوته.

 - 7فــي ائتمــان المشــركين للنبــي  -  -علــى أمانــاتهم رغــم جحــودهم لدعوتــه مــا يؤكــد
أن الداعيــة والمصــلح بإمكانــه أن يؤســس أرضــية طيبــة مــن الثقــة واّلحت ـرام لــدى المــدعو
تهيئه فيما بعد لتقبل الدعوة ،وهو ما كان من قريش حيث دخلوا جميعا في اإلسَلم.

 -8فــي اســتئجار ابــن أريقــط المشــرك للدّللــة علــى الطريــق ج ـواز اّلســتفادة مــن خب ـرات
المشركين إذا أمن غدرهم ،مع النظر الدقيق في قاعدة المصالح والمفاسد.

 -9كان بيت أبي بكر نموذجا فذا لبيوت الدعوة ،فأبو بكر يعرف مهامـه فيقـوم بهـا علـى
أكمــل وجــه ،فيقــدم رغبتــه الشــديدة علــى الصــحبة ،ويبــذل مالــه (بش ـراء ال ـراحلتين) ،ويجنــد

ابنه وابنته وراعيه إلنجاح أدوار الرحلة ثم يبذل نفسه بالقيام بتلك الصحبة.

 -10إذا تمكــن اإليمــان مــن الــنفس وخالطــت بشاشــته القلــوب أرخــص المــؤمن كــل شــيء
فــي ســبيل عقيدتــه ،فهــذا أبــو بكــر لــم يقــل :أجنــب أبنــائي اْلخطــارّ ،ل ســيما البنــات ،بــل
تجلى صدق إيمانـه فـي كـل خطـوة مـن خطـوات الرحلـة ،فكانـت نصـرة الـدين أعلـى وأغلـى

عنده من النفس والولد والمال ،وبمثل هذا الصدق تنجح الدعوات وتنتصر.

 -11ومن دروس الهجرة أن نصـرة الـدين يجـب أن تكـون أعلـى مـن كـل اعتبـار ،فـالوطن
العزيــز علــى الــنفس ِجِبلــة ،يتركــه المــؤمن حــين يعتقــد أن فــي تركــه نص ـرة لعقيدتــه ورفعــا
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لرايتــه ،فقــد تــرك النبــي  -  -مكــة وهــي أحــب البقــاع إليــه لمــا خشــي علــى أصــحابه
الفتنة ،ولما أراد أن يؤسس لإلسَلم دولة.

 -12ثبوت كثير من معجـزات النبـي فـي هـذه الرحلـة ،فمنهـا مـا غشـى أبصـار المشـركين
حين خروجه من داره مـن بـين أيـديهم ،ومنهـا مـا كـان مـن شـاة أم معبـد مـن در اللـبن لمـا

مسح عليها ودعا ،وما كان من شأن سراقة وفرسه عند الطلب.

 -13توقير أبي أيوب للرسول  -  -ورعاية حقه حيث شق عليه أن يسكن فـي الـدور
العلوي من البيت والنبي  -  -في الدور اْلرضي ،ففيه منقبة ْلبي أيوب ودليـل علـى
وفور عقله وصدق إيمانه.

 -14ج ـواز التبــرك بآثــار النبــي -  -؛ فق ـد تبــرك أبــو أيــوب وزوجــه بآثــاره ،-  -

وهكــذا كــان ســائر الصــحابة يتبركــون بوضــوئه وشــعره ومماســة جســده الش ـريف فــي حياتــه
كما كانوا يتبركون بآثاره بعد مماته فقد ثبت أن أسماء بنت أبي بكر كان عنـدها طيلسـانة

للنبي  -  -كانت تخرجهـا للمـريض يلبسـها تبركـا واستشـفاء ،علـى أن هـذا مخصـوص
بــالنبي ّ-  -ل يتعــداه إلــى غيـره لمــا جعــل هللا  -تعــالى  -مــن البركــة فــي جســده مــا لــم

يجعله في غيره.

 - 15وجوب الهجرة على من يخشى على دينه في أرضه ويقدر عليها ،وقـد نعـى هللا -
تعــالى -علــى مــن فرط ـوا فــي الــدين وتعلل ـوا باّلستضــعاف قــال  -تعــالى ( :-إن الــذين
توفاهم المَلئكة ظـالمي أنفسـهم قـالوا فـيم كنـتم قـالوا كنـا مستضـعفين فـي اْلرض قـالوا ألـم
تكن أرض هللا واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصي ار) ،أما قوله  -

ّ" -ل هج ـرة بعــد الفــتح" فمعنــاه أنــه ّل هج ـرة واجبــة مــن مكــة إلــى المدينــة بعــد فــتح مكــة،

ولكن جهاد ونية ،وذلك أن اْلسباب التي كانت موجبة للهجرة وهي الفتنة قد انتفت.

 -16المســجد هــو الركي ـزة اْلولــى لبنــاء الدولــة المســلمة ،فالصــَلة خيــر موضــوع ،فكــان
المسجد أول مشروع أسسه النبي  -  -بعد وصوله إلى المدينة.

 -17وفي الهجرة مشروعية فرار المسلم بدينه واّلختباء مـن الطغـاة والظـالمين ،وأن ذلـك
ّل ينافي اإليمان ،وقد هاجر النبي  -  -وصاحبه س ار واختبآ في الغار ،وهـاجر عمـر
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سـ ار ،وقــد فــر موســى  -عليــه الســَلم  -وهــو مــن أولــي العــزم  -مــن فرعــون وقومــه ،وفــر
أهل الكهف من ملكهم الكافر ،واختبأ اإلمام أحمد لما طلب في أول اْلمر أيام المحنة.

 -18ومــن دروس الهج ـرة أن اْلحســن فــي الحــروب غيــر النظاميــة  -وقــت يقظــة العــدو
الكمون.

 -19أن اْلدب مقدم على اّلمتثال ،فقد بقي النبي  -  -في الدور اْلرضي من بيت
أبــي أيــوب ،فثبــت بــإق ارره  -  -أن يســكن أحــد فوقــه مشــروعية ذلــك ،ولــو كــان ذلــك ّل

يجــوز لبــين ْلبــي أيــوب؛ إذ ّل يجــوز تــأخير البيــان عــن وقــت الحاجــة كمــا هــو مقــرر فــي

علــم اْلص ــول ،فكــان ه ــذا يكف ــي أبــا أي ــوب إّل أن عظ ــيم تــوقيره للنب ــي  -  -وص ــدق
إيمانــه ورهافــة حســه أبــت عليــه إّل أن ينــزل هــو وزوجــه لينتقــل النبــي  -  -إلــى الــدور

اْلعلى ،فقدم اْلدب على اّلمتثال للحكم بمشروعية تلك الحال.

 -20مشــروعية المعــاريض عنــد الحاجــة إليهــا؛ ففيهــا مندوحــة عــن الكــذب وســائر أل ـوان
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