
 املدينة النورة داراً هلجرته ارياخت                                                      فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

  هـ١٤٣٧احملرم  ١٧املوافق  ٣٠/١٠/٢٠١٥الزقازيق بعد صالة اجلمعة            -  ١ -

قم صلى هللا عليه ومل مل يُ  ،املدينة النورة داراً هلجرتهصلى هللا عليه وسلَّم ملاذا اختار سيد; رسول هللا : سؤالال
Fتمع الفاضل يف مكة؟وسلَّم  ا  

----------------  
مكة إىل وليس لرسول هللا، فإنه صلى هللا عليه وسلَّم عندما ُأسري به من اإلختيار Q : خرى فنقولنعود مرًة أ

أرضاً وكانت  .)هذه دار هجرتك: ها هنا؟ قالوما : ، فقالإنزل هنا فصلِّ (: بيت املقدس قال له األمني جربيل
أ; رأيت الدار اليت  .١)ُأريت دار هجرتكم: (قال النيب عندما رجع إىل أصحابه قال هلمولذلك  ذات خنل،

  إذن من الذي إختارها؟ ستهاجرون إليها، 
يعلمون مكاtا منذ بعثة موسى وعيسى، وأرسل هللا النصراء أن هللا هيأها ومنعها وكان اليهود  :وأ; قلت اآلن

ه هللا املكان هو هللا ألمٍر يعلم سرَّ إذن فالذي اختار  .بثالمثائة سنة بتمهيد من هللا عز وجلقبل بعثته  -األنصار  -
   .وجلَّ  عزَّ 

ًال من الشرك واملشركني، مث تكون البقية الباقية ثُلة ري األرض لتقوم حتتاج إىل تطهة اإلسالمية لفبداية الدو  أو
، ويتأسون بسيد األولني واآلخرين الدين ولكتاب رب العاملنيمن األتقياء املسلمني املستجيبني، فيستجيبون لتعاليم 

  .، وهذا ما حدث يف مدينة رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّمن يف كل زمان ومكانو فيكونون منوذجاً طيباً حيتذيه املؤمن
ال يرتكون املؤمنني يف راحة، فكيف حيققون لنفسهم  ،على كفره اأما مكة فقد كان أهلها أغلبهم مازال مصر�  و

اً ، فالبد من مكان جديد ليس فيه موطئا على أنفسهم حىت يف طاعة هللافال يستطيعون أن �منو  ؟اFتمع اإلمياين
املنورة، ولذلك نزلت التشريعات يف املدينة ليظهر  وهذا ما حدث يف املدينة ،كانوا أتقياء مؤمنني  للشرك، وكلهم

  .صلى هللا عليه وسلَّمعلى أصحاب النيب األمني  ،ويف العبادات ،ويف األخالق ،يف املعامالتمجال الدين 
 وصلى هللا على سيد; دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم

*************************  

                                                           

ْحلَرََّ�نِ : (رواه البخاري عن عائشة بلفظ ١ بـَتَـْنيِ، َوُمهَا ا الَ  ).ِإّينِ أُرِيُت َداَر ِهْجَرِتُكْم َذاَت َخنٍْل بـَْنيَ 


