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   ظَ حبيبه ومصطفاه وحلَ   احلمد هللا الذي أعزبعني عنايته  ه ،  ر لـه مجيـع      وسـخ

وأشهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال           . وجعله فاحتاً خامتاً   ،يؤدي رسالته األكوان ألنه   
 . ملكه وملكوته عن احلادث والقدمي      يف هرتَّ املُ ، العليم  العلي ، العزيز احلكيم  ،شريك له 

 وِدهش متعلق ِبه وفؤاد،قيم بباب مواله م هبلْ قَ ،ه اهللا ورسولُ  دبشهد أن سيدنا حممداً ع    وأ
والعظيمِه ونوِرِهِهج . 

 ، اهلداية الربانيـة   ِملَ ع ، اهللا ِدب ع  بنِ ٍدمح وسلم وبارك على سيدنا م     اللهم صلِّ 
به  وأزال ،ف اهللا به بني القلوب فهو الذي ألَّ- اليت حنن فيها اآلن - هذه اجلمعية    وسر

  اإلحن واألضغان بيالنفوس ن ، وبي به الطريق املستقيم املوصل إىل رياض الفردوس       ن . 
 إىل يـوم    ، وكل من انتمى إليه وسار على هديـه        ،ى اهللا عليه وعلى آله وصحبه     صلَّ

 )أما بعد (.الدين
 واحلمـد هللا  -  يف ذااإن أحداث اهلجرة :فيا إخواين ويا أحبايب يف اهللا ورسوله 

 ، أمرنا أن نستلهم العـرب عز وجـلّ    لكن اهللا  ،معظمنا بل أغلبنا يعلمها وحيفظها جيداً      -
انَ لَقَد كَ  { : شأنه عز وذلك حني يقول     ،ثل والقدوة من سري األنبياء واملرسلني     ونأخذ املُ 

 وبقدر ما   ،بقدر الوقت  -أخذ  وسن .))يوسفيوسف--١١١١١١(( } وِلي اَأللْبابِ ِفي قَصِصِهم ِعبرةٌ ألُ   
ة صغرية من الدروس اليت ينبغي على شبابنا وفتياتنا أن يتعلموها لَّثُ -تسمح به الفرصة  

 . وسلمصلى اهللا عليه ويتعلمنها من هجرة النيب
 صلى اهللا عليه   أخذ اهللا رسوله     ، قبل اهلجرة بوقت قصري    - وقبل كل شيء   -أوالً  

 ء مث صعد به مساءاً تلو مسا      ،ة املكرمة إىل بيت املقدس     بصحبة األمني جربيل من مك     وسلم
 صـلى اهللا عليـه      فقد قال  ، ولنعلم مدى عظمة هذه الرحلة     .حىت وصل إىل سدرة املنتهى    

 _________________________________________________ِكثَف اَألرِض مِسريةُ خمسِمائَِة عاٍم، وبين اَألرِض الْعلْيا والسماِء خمسـِمائَِة           ِكثَف اَألرِض مِسريةُ خمسِمائَِة عاٍم، وبين اَألرِض الْعلْيا والسماِء خمسـِمائَِة           {{: وسلم
 . م١٤/٤/٢٠٠٠هـ املوافق ١٤٢١ حمرم ٩ جامعة بنها يوم اجلمعة -كانت هذه اخلطبة مبسجد كلية العلوم  1
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  يب اٍم، ثُمع  يب اٍم، ثُمع            اٍم، ثُمِمائَِة عاِء ِستمالس ِكثَفاٍم، وِمائَِة عسما خيناِء الدمالساٍء ومكُل س ن            اٍم، ثُمِمائَِة عاِء ِستمالس ِكثَفاٍم، وِمائَِة عسما خيناِء الدمالساٍء ومكُل س ن
كُلُّ سماٍء خمسِمائَِة عاٍم، ثُم بين كُل سماٍء ِمثْلُ ٰذِلك حتى يبلُغَ ِإىل السماِء السـاِبعِة،       كُلُّ سماٍء خمسِمائَِة عاٍم، ثُم بين كُل سماٍء ِمثْلُ ٰذِلك حتى يبلُغَ ِإىل السماِء السـاِبعِة،       

اِء السمالس نيا بثُم ماِء السمالس نيا بكُلِهثُم م ٰذِلك نيا بةُ مِسريِش مرِة ِإىل الْعكُلِهاِبع ٰذِلك نيا بةُ مِسريِش مرِة ِإىل الْعاِبع{{
 وبعد سـدرة   !!؟فكم من األعوام يقطعها املسافر يف هذه السماوات واألقطار         

 ورجـع   ، مث بعد ذلك ذهب إىل قاب قوسني أو أدىن         ،املنتهى زار اجلنة ونزل إىل النار     
 !!يف أقل من ملح البصر يعين !! بعددرب الذي ينام عليه مل يهاشروِف

 أن يأخذه من مكة إىل املدينة        شأنه جلَّ أمل يكن يف استطاعته      ،الذي فعل معه ذلك   
 لو عز وجـلّ  لكن اهللا.  كان ذلك سهالً ويسرياً واهللا على كل شئ قدير   !!يف طرفة عني؟  
ول هذا نيب اهللا ورس   :  فنقول ، نتعلق ا مجيعاً   ةًج كانت هذه ستكون ح    ،فعل ذلك معه  

ـ  املَعز وجـلّ   فضرب اهللا. وال نستطيع أن نصنع كما صنع    ،اهللا وال طاقة لنا مبا فعل       لَثَ
  . بأنبياء اهللا ورسله-  شيوخاً وشباباً،رجاالً ونساء -والقدوة لنا أمجعني 

 كان صداقه ؟ مؤمنة ليتزوج امرأةًهرهكيف دفع م عليه السالمفمثالً نيب اهللا موسى 
 حـىت ال يظـن شـبابنا أن    !!ألغنام يف الصحراء ملدة عشر سنواتأن يشتغل برعي ا 

 الَّـِذين   وما يلَقَّاهـا ِإالَّ    {  : ولكن يسعوا وجيدوا وجيتهدوا    ،الطريق مفروش بالورود  
  ..))فصلتفصلت--٣٥٣٥(( } ذُو حظٍّ عِظيٍم صبروا وما يلَقَّاها ِإال

 عن طريق األسـباب الـيت       سلم و صلى اهللا عليه   هجرة املصطفى    عز وجلّ  فجعل اهللا 
 يستطيع أن يستخدمها أو     لُّ والكُ ،لّ ألن األسباب مهيئة للكُ    ،هيأها اهللا للعاملني أمجعني   

 . ألا صنع اهللا الذي سخره جلميع اخللق،ينتفع ا
 لكنـه  ،فهو الذي ال خياف إال من اهللا،  خياف وسلمصلى اهللا عليهمل يكن رسول اهللا     

 !!!د له من خطة   ب مؤمن أن أي عمل ينوي فعله ال        كلَّ مليعلِّ ،خطط التخطيط السليم  
 _________________________________________________أو  ، أو كان ينوي بناء بيت، أو كان ينوي زواجاًَ، كان ذلك يف استذكار دروساًسواء

 . لَّه عنه عن أَيب ذَر رِضي الرواه البزار 2
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 أي أمر البد أن يبنيه املرء       .أو كان ينوي إحداث اكتشاف     ،كان ينوي حتقيق اختراع   
 وال بأس أن جيعـل يف       .رياً جيداً  ومدبرة تدب  ، واخلطة البد أن تكون حمكمة     ،على خطة 

مادام هذا هـو التخطـيط       ،ولو كانوا غري مسلمني   حىت   - خطته نصيباً ألهل اخلربة   
 !!املكني

 بأن يتوارى عن القوم هـو  ، ملا وضع اخلطة الدقيقة وسلمصلى اهللا عليه  إن الرسول   
قول أنـت    تستطيع أن ت   !! كيف يعرف أخبار القوم؟    ،وصاحبه يف الغار ملدة ثالثة أيام     

د الشباب ويعلمهـم املنـهج       لكنه يريد أن جين    ، ألن اهللا يرتله عليه    ،عن طريق الوحي  
الفـىت جيلـس    .  وهيأمها وعلمهما  ، وفتاة د فىت فجن،  عز وجلّ  السديد الذي يرضي اهللا   

 ،طوال النهار جبوار نادي القوم قرب الكعبة يتسمع األخبار، والفتاة تصـنع الطعـام             
 ليعفي على   همن ومعه غَ  - يف الذهاب أو يف الرجوع     -فهما إذا مشيا    شي خل  مي وثالثٌ

 !!!ن ذلك وقد كانوا جييدو-  فال يكتشف أقدامهما الكفار،آثار القدمني
 وتأتيـه الفتـاة   ،فكان يف كل ليلة يأتيه الفىت باألخبار اليت يتسمعها من قريش         

      و ،ز الراحلتني بالطعام، وبعد الثالثة أيام كان قد جه       ملا مل يكن يف وسط املسلمني خبري 
 حىت أن أئمة السرية األعالم      ،هو عبد اهللا بن أريقط     - استدعى خبرياً كافراً     ،بالطريق
 حىت ال يكشـف     ،ره أميناً ي هل أسلم بعد ذلك أم ال؟ لكنه خت        مل يصل إلينا خرب   : قالوا
م طريقاً غ         - ئهه ألعدا سر ري معروف بعد الثالثة     فجاء اخلبري الذي يستطيع أن جيتاز
ن و الذي يسافر عليه احلجيج واملعتمر     ،الطريق املعروف اآلن  هذا   واحلمد هللا هو     !!أيام

  . وهو طريق اهلجرة،من مكة إىل املدينة
 وحفـظ   ،يرجو حتصني اهللا   -وهو يف هذا العمل كله        وسلم صلى اهللا عليه   ومل ينس 

 فالكافرون .ليت جاء ا لنا من عند اهللا أن يتمسك بأهداب الفضيلة ا    -  وعناية اهللا  ،اهللا
فقـد  !! أو متعلقـام  من أهل مكة أخرجوا املسلمني من بينهم بدون شئ من أمواهلم   

 !!ستولوا على كل أشياء يتملكواا و،واستولوا على أمواهلم ،استولوا على بيوم
 اهللا إال إم كانوا يقرون للداعي إىل        - مع كفرهم  -والعجب أن هؤالء القوم     
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:  قالوا - قال حممد كذا   :قيل هلم  - فلو نطق بكلمة     . واألمانة بالصدق  وسلم صلى اهللا عليه  
 فكانوا حيفظون عنده أمانام اليت      ،بوا عليه كذباً   ألم ما جر   ،إن كان قال فقد صدق    

ـ        ،خيشون عليها لعدم وجود البنوك يف هذا الزمن        ن  وملا جاءه األمر من اهللا باهلجرة لقَّ
 -  بـن أيب طالـب  ىًه عل فجاء بابن عم، عملياً عظيماً يف األمانةاً املسلمني درس فتيان

 مع أن أربعـني     ،وأمره أن يبيت يف مكانه     -ه ال يزيد عن ثالثة عشرة عاماً        وكان سن 
 وينتهزون فرصة للدخول عليه يف أي ساعة        ،رجالً مدججني بالسيوف حييطون باملرتل    

 . من الليل ويقضون عليه
ـ     ،ضه للموت يف سبيل أن يتمسك باألمانة      رع ـ   اًذّ وأن يكون مثالً فَ ق  يف خلُ
 أمانتـه أو   أو امـرأةٍ  رجـلٍ  لِّي لكُ  وأمره أن ميكث ثالثة أيام بعده حىت يؤد        ،األمانة
 فكانـت هـي   ،وا على فضيلة األمانة فترب،استوعب هؤالء القوم هذا الدرس  . أمانتها

 .يف كافة ربوع العاملالصفة األوىل يف نشر اإلسالم 
رجالً كان يف عداد الكافرين امسه العاص بن     آخر ، يروى أن      وأسوق لكم مثالً  

 وبعد اهلجرة بعامني كان آتيـاً    ، زينب  وسـلم  صلى اهللا عليه  الربيع، وكان تزوج ابنة النيب      
 وشرح اهللا صدره لإلسالم على مقربـة مـن          ،على رأس جتارة لقريش من بالد الشام      

 أنت تعلم أن هؤالء     - ما دمت قد أسلمت   : وقالوا. ذهب إليه بعض املنافقني    ف ،املدينة
 ، فال عليك أن ال تذهب إىل مكة مرة ثانية         - القوم قد أخذوا أموال إخواننا ودورهم     

لكن الرجل قال له بصرامة      .خذ ماله عنوة من املسلمني    ع هذه األموال على من أُ     ووز 
   ).سالم باخليانة ألبدأ عهدي يف اإلما كنت( : وشدة

 ،يا أهل مكـة   : وواصل مسريته حىت وصل إىل مكة ودعا أشراف أهلها وقال         
 ين آمنـت  أأشهدكم  : قال.  وجزاك اهللا خرياً   ،ال: هل بقى ألحدكم شئ عندي؟ قالوا     

 . وسلمصلى اهللا عليه بدين حممد
ليه وما أحوج شبابنا مجيعاً إ     -فالدرس األول الذي نستوعبه من اهلجرة النبوية        

 ، بل إننا لألسف نستمع هنا وهناك أن هذا هو اخللق القومي لدى األمم املتمدينة              ،اآلن
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 هـو  - وهو أوالً وقبل كل شئ خلق نيب اإلسالم وخلق اإلسالم يف كل زمان ومكان      
 .التخطيط

ـ     ،التخطيط السليم باألسباب اليت يف استطاعتنا      ط علـى    وما دام اإلنسان خيطِّ
 كما أعان حبيبه ومصـطفاه يف رحلـة   ، يعينه بقدرتهعز وجلّ  حسب استطاعته فإن اهللا   

 واستخدم كل   ، وإمكاين وجهدي  ،على أن أخطط على حسب وسعي وطاقيت      . اهلجرة
ومن يتِق اللَّه يجعل  { : وبعد ذلك يقول يل رب العزة،ما هو متاح يل من طريق حالل      

، لكن أكف عن التخطـيط      ))الطالقالطالق--٣٣  ::٢٢(( } حتِسب ي ويرزقْه ِمن حيثُ ال   . لَّه مخرجا 
هذا لـيس   !!  ما قدره اهللا يكون، وما اختاره يل سيتحقق        :وامتنع عن املذاكرة وأقول   

 . وسلمصلى اهللا عليه  لكنه تواكالً وسلبية حارا اهللا وى عنها رسول اهللا،توكالً على اهللا
 لعادات واألخالق واملعامالت يف    يفرق بني ا   الن  أن املؤمن البد أ   : الدرس الثاين 

 ومن سوء املعامالت ، فإن كل ما أصاب جمتمعنا من تدهور يف األخالق      ،ظالل اإلسالم 
 سبب ذلك كله هو     ، ومن انتشار النفاق وصفاته وأمراضه     ،يف األسواق ولدى التجار   

 !! هذا الدينيِةلِّكُضعف اليقني وعدم االستمساك ِب
   وصـام  ، إذا حافظ على الفرائض يف وقتها   - ه هللا ى ما علي  يظن اإلنسان أنه أد 

 وجعل له   ،هتيِلحى   رب ، أو متسك باألشياء والسنن الظاهرة     ، وتال القرآن  ،شهر مضان 
 كل هذا خري لكن البد مع ذلك كله مـن مكـارم             ، واستخدام السواك  ،عدبة طويلة 

 يف وزنـه أو  ش يِغروين لو أن تاجراًَوإال خب. األخالق ومن حسن املعامالت اإلسالمية    
  وحيـج  ، ويؤدي العمرة يف شهر رمضان كل عام       ، أو يف سعره أو يف بضاعته      ،يف كيله 

الَ الَ {{:  وسـلم صلى اهللا عليه  لقوله.  كال !!ه؟ه وعمرت  هل ينفع حج   ،احلرام كل عام  بيت اهللا   
 اهللا من يصلي    فال يقبل {{الدين املعاملة الدين املعاملة {{: ىف األثر املشهور   و ٣}}  ِإميانَ ِلمن الَ أَمانةَ لَه    ِإميانَ ِلمن الَ أَمانةَ لَه    

 ألن ،مث يف الصباح ال يتورع عن الكذب ولو يف مبـاح           -ولو ألف ركعة     -يف الليل   
_________________________________________________ 

 .رواه البيهقي يف سننه وابن حبان يف صحيحه عن أنس ورواه الطرباين يف الكبري وصاحب مسند الشامني عن أيب أمامة 3
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 ) ٦(  دروس الهجرة:  الهجرة ويوم عاشوراء    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ِإين ِإين }} وسـلم  صلى اهللا عليه    فقد قال  ، وأخرى محراء أو سوداء    ضاءيعرف كذبة بي  ديننا ال   
 . وباحلقحىت املزاح ال يكون إال يف احلق٤ }}َألمزح والَ أَقُولُ ِإالَّ حقّاَألمزح والَ أَقُولُ ِإالَّ حقّا

بـيتنا وأَنـا صِبــي     بـيتنا وأَنـا صِبــي       جاَء رسولُ اهللا  جاَء رسولُ اهللا  {{ : قالَ رضى اهللا عنه   ن عبِد اهللا بِن عامرٍ    ع
ما ما : : يا عبد اهللا تعالَ أُعِطيك، فقالَ رسولُ اهللا       يا عبد اهللا تعالَ أُعِطيك، فقالَ رسولُ اهللا       : : صغري، فَذَهبت أَلْعب فقالت ِلـي أُمي     صغري، فَذَهبت أَلْعب فقالت ِلـي أُمي     

دأَردِطيهِ  أَرعِطيهِ  ِت أَنْ تعِت أَنْ ت قالت ، تـم   : : ، قالت هِطيأَنْ أُع تدتـم   أَر هِطيأَنْ أُع تدفِْعلــي       : : راً، قالَ راً، قالَ أَرت ِك لو لَــما ِإنفِْعلــي       أَمت ِك لو لَــما ِإنأَم
٥٥}}لَكُِتبت علـيِك ِكذْبةًلَكُِتبت علـيِك ِكذْبةً

 لكن األطيب منه من يطهر فمه عـن         ،إن من يستاك بالسواك يفعل فعالً طيباً      
 وهذه األقوال اخلبيثة اليت خترج من ،والقذف واللعن،  والشتم والسب،الغيبة والنميمة 

ـ    ، أو يلعن أو يغضب    ،شتم ي  أو يه، لكن الذي يستاك مث يسب     ِف فإنه مل ي احلكمـة   رِِد 
 . وسلمصلى اهللا عليه النبوية من استخدام السواك عند رسول اهللا

العبـادات، واألخـالق،    :  ال يفرق بني ثالثة أمور      أيها املسلمون الكرام   ديننا
  وتكاسل عن الصالة   ، واملهم طهارة القلب   ،ب طي ٍقلُفمن قال أنا على خ    . واملعامالت

 فلماذا تتباطئ عن نـداء  ، وقلبك طاهراً، طيباًكقُلُ إذا كان خ !! هذا ال ينفع   :نقول له 
، وال تندم علـى ذلـك يـوم     عز وجـلّ   اهللارضا   وملاذا ال تؤدي الصالة لتفوز ب      !!اهللا؟

ه اهللا يف أخالقه ومعامالته مـع       لُّحِِ ومن حافظ على الصالة وارتكب ما ال ي        !!القيامة؟
من لَم تنهه صالته عِن الفَحشاِء واملُنكَِر لَم من لَم تنهه صالته عِن الفَحشاِء واملُنكَِر لَم {{:  وسـلم صلى اهللا عليه  قال :قول له  ن ،عباد اهللا 

  .٦}}يزدد ِمن اهللا ِإالَّ بعداًيزدد ِمن اهللا ِإالَّ بعداً
هذه حجة  : فالذي يستبيح الرشوة حبجة أنه حيتاج وأن دخله ال يكفيه نقول له           

ألمـوال علـى الـدعوة       والذي يستبيح استغالل الناس حبجة أنه ينفق هذه ا         ،واهية
 _________________________________________________  قال احلبيب: نقول له، أو نشر الشرائط اإلسالمية،اعة الكتب الدينية ب أو ط  ،اإلسالمية

 .رواه الطرباين يف الكبري واألوسط عن ابن عمر واخلطيب عن أنس 4
  .سنن البيهقى الكربى 5
 .رواه السيوطي يف الفتح الكبري عن ابن عباس 6
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 ) ٧(  دروس الهجرة:  الهجرة ويوم عاشوراء    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كان هو  وسلمصلى اهللا عليه والرسول  ٧}}ِإنَّ اهللا طَيب الَ يقْبلُ إالَّ طَيباً      ِإنَّ اهللا طَيب الَ يقْبلُ إالَّ طَيباً      }}: وسلم صلى اهللا عليه  
 . وسلم عليهصلى اهللا املثل األعلى يف األمانة يف بعثته ويف هجرته

كيف تصل إىل منصب مرموق بدون التزلـف والتقـرب          : قد يقول له البعض   
 ملا متسـك     وسلم صلى اهللا عليه   فإن الرسول    ، كان هذا هو الدرس الرابع     ؟لكبار املسئولني 

محاه يف الغار بشجرة نبتت فوراً على        !!ذه الفضائل محاه اهللا بأشياء قد ال نعريها باالً        
وِإنَّ أَوهن الْبيوِت لَبيت الْعنكَبوِت      { -  وأمر العنكبوت الضعيف   ،هتدسباب الغار فَ  

ـ  ، أن تنسج على هذه الشجرة بيتاً هلـا       --  ))العنكبـوت العنكبـوت --٤١٤١(( }لَو كَانوا يعلَمونَ     ف وكلَّ
 هرتس فَ،وتبيضا فيه محامتني أو ميامتني وحشيتني غري مستأنستني أن تصنعا عشاً يف احلال

 !!ن الكفار بأشياء ال ختطر على البالع
يا رسول اهللا أدركنا    :  والتفت سيدنا أبو بكر وقال     ، به فارس منهم   قَِِحوعندما لَ 

 ونـزل   ،، سخر اهللا لـه األرض     ))التوبةالتوبة--٤٠٤٠(( } الَ تحزنْ ِإنَّ اللّه معنا     { : فقال ،الطلب
 األرض طـوع  : ويقول لك يقرئك السالمعز وجـلّ   اهللا ،يا حممد :  وقال ،األمني جربيل 

 أمرك فمرِبا  هيـا أرض  :  إىل الفارس وفرسه وقال وسـلم صلى اهللا عليه   فالتفت !!ا شئت م
 ر واألرض تتلقى األم، فانشقت األرض وأمسكت بالفرس وبقدميه أكثر من مرة،خذيه
سك بـدين   ألنه مت، أن يكون طوع أمرهلَّ الكُرمه وأَألن اهللا أعز   وسلمصلى اهللا عليه منه

  . ومل يتزحزح عن مبدأه طرفة عني وال أقل، ومل يتنازل قدر أمنلة،اهللا وبأخالق اهللا
ه  ألن من يتمسك دى اهللا يعـز   -ن   وزاد اهللا يف إعزازه    ،مث زاد اهللا يف إكرامه    

ـ ، فدخل املدينة    ))املنـافقون املنـافقون --٨٨ ( (} وِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمؤِمِنني    { :اهللا عمكَ ززاً ممـاً ر 
}ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرنصن يم نَّ اللَّهرنصلَياحلجاحلج--٤٠٤٠(( }و((. 

 ومهما تعرض   ،لنعلم علم اليقني أن الذي يتمسك دى اهللا مهما واجهته الفنت          
 فتلـك  ،ه اهللا وينصره اهللا البد أن يؤيده اهللا ويعز، ومهما أحاطت به الظروف ،للمحن

ال ِهجرةَ بعد الفَـتِح     ال ِهجرةَ بعد الفَـتِح     {{:  وسلم صلى اهللا عليه   قال،   تبديالً عز وجلّ  نة اهللا ولن جتد لسنة اهللا     س
_________________________________________________ 

 .   مسلم يف صحيحه وأمحد يف مسنده والدارمي يف سننه والترمذي والسيوطي يف الفتح الكبري عن أيب هريرةرواه 7
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 ) ٨(  دروس الهجرة:  الهجرة ويوم عاشوراء    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة .}}ولِكن ِجهاد وِنيةٌولِكن ِجهاد وِنيةٌ
 : اخلطبة الثانية
  وأشـهد  .ى الظاملني، والعاقبة للمتقني   لَ ع العاملني، وال عدوان إالَّ     هللا رب  احلمد

 .مـون  ولو كـره ار    لَاِط الب لَ ويبطِ  احلق  حيق ،أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له        
    وأشهد أن سيدنا حممداً عبواملبعـوث رمحـة   ،د األمـني  الصادق الوع، اهللا ورسوله  د 

 والنـور األمت  ، حبر الصدق واليقنيٍدمح وسلم وبارك على سيدنا م   اللهم صلِّ  .للعاملني
  )أما بعد (.ولني واآلخريناألكمل لأل

وملاذا اختبأ ومل    يف الليل؟   وسلم صلى اهللا عليه  ملاذا خرج رسول اهللا      :إخواين وأحبايب 
 ملاذا؟ يتوجه مباشرة إىل املدينة ويأخذها يف حلظة؟ أو يف ملح البصر؟

مها اهللا للهـداة     اليت علَّ  ةُنوهذه هي الس   ،من أجل أن يعطي الفرصة للضعفاء     
أقدر القوم بأضـعفهم فـإن     أقدر القوم بأضـعفهم فـإن     }}وهيوهي ،ومكان يف كل زمان     ،ني والعلماء العاملني  املهدي

 أو  ،التقدير عند املشى فقـط     وليس يف    {{فيهم الكبري والسقيم والبعيد وذا احلاجة     فيهم الكبري والسقيم والبعيد وذا احلاجة     
لنـاِس  لنـاِس  ااِإذَا صلَّٰى أَحـدكُم ب    ِإذَا صلَّٰى أَحـدكُم ب    {{:بل الذي يصلي قال له     .ل يتجاوز ذلك  ، ب احلركة فقط 
فِّفخفَلْيفِّفخِإذَ     فَِإنَّ فِ   فَِإنَّ فِ  فَلْيو ،الْكَِبريو ِقيمالسو ِعيفالض ِإذَ    يِهمو ،الْكَِبريو ِقيمالسو ِعيفالض فِْسهِ   يِهمِلن كُمدلَّٰى أَحفِْسهِ   ا صِلن كُمدلَّٰى أَحـا    ا صلْ مطَوـا     فَلْيلْ مطَوفَلْي 

 . ِرسباليالناس  أن نأخذ ،هذه هي السنة.٩}}  شاَءشاَء
 امسعوا له   .رس يأخذ نفسه بالعزمية والقوة، ويأمر غريه بالي        وسلم صلى اهللا عليه  فكان  

{{: قـائالً إذ خياطب سيدنا أبا هريـرة       
{{}} فاقتد بأضعفهم فاقتد بأضعفهم{{َّم أصحابه على هذه الطريقة اإلهلية     وعل، 

  وسـلم  صلى اهللا عليـه    حىت يكونوا صورة من رمحة رسول اهللا         ،وعلى هذه اهلداية الربانية   
_________________________________________________ 

 رواه الشافعي يف مسنده وكذا الترمذي وحسنه، وابن ماجه واحلاكم 8
 . أخرجه أمحد والشيخان والترمذي عن أيب هريرة بألفاظ متقاربة9

 .t ةعن أيب هرير،  املقاصد احلسنة للسخاوي10
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 ) ٩(  دروس الهجرة:  الهجرة ويوم عاشوراء    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .للخلق أمجعني
صلى قد كان   دنا مع زوجته ؟     تعامل أح كيف ي !! قدوخذوا مثالً آخرا ىف أمر أ     

ويتغطيـا   ، ينام على سريرها،السيدة عائشةعند لد للنوم عندما يريد أن خي   وسلم اهللا عليه 
ئذىن ئذىن أأ{{وىف رواية   .. ١١}}يييا عائشة ذريين أتعبد الليلة لرب     يا عائشة ذريين أتعبد الليلة لرب}}     مث يقول هلا   ،بغطاء واحد 

سـوف أقـوم    يقول هلا    وال   ،هرهاين  ال !! يستأذا }}ى الليلة ى الليلة ائشة أن أتعبد لرب   ائشة أن أتعبد لرب   ىل ياع ىل ياع 
وإمنا يأخذ نفسه   !! ويضراأ ،معيى  تعالِِ!!  إىل جهنم  لماذا تنامي؟ سوف تذهنب   الليل ف 
 ،أما السنن فاألمر فيها على السعة.  اهللاضر فَت ألا أد!!ويتركها على راحتها  باألشد
فمن قدم لنفسهم فيها فإمنا يقد،ومن أخ و، أعلمه أناما لعذر الر فرب تلك هى السةن. 

اهللا  رضى  فإن اإلمام مالك بن أنس     ،وليس كل إنسان يستطيع أن يتحدث بعذره      
ـ  وكان ي ،كان خيرج ليصلي اجلُمع واجلماعات     -إمام دار اهلجرة     -وأرضاه   عنه شيع 

  وبعد فترة ترك اجلماعة وكان يصلي يف مرتله وال خيرج إال           ،اجلنازات ويعزي املصابني  
 وملا اقتـرب    !! القيل والقال   من املريدين  يعِش وطبعاً أُ  ، وترك تشييع اجلنازات   ،للجمعة
لو ال أن هذه الساعة هي اليت أقابل فيهـا  :  تالمذيه قال هلم  حه وجبواره أعز  روخروج  

:  وكان تالميذه عندما يسألونه قبل ذلك يقول هلم-  ما حدثتكم عن عذري عز وجلّ  اهللا
ورد ىف األثـر    واملـؤمن كمـا      ،)يستطيع اإلنسان أن يتحدث عنه    ليس كل عذر    (
}}{{    ما الذي منعك؟   :  قالوا له  - يعين يلتمس العذر إلخوانه املسلمني

 وإذا حضرت إىل املسـجد فـإن        ،أنا مصاب بسلس البول منذ كذا وكذا سنة       : قال
 !!! حقي واإلمامة ال جتب يف،الناس ال يتركوين أختلف عن اإلمامة

 إنه  : سيقولون ،ال يصدقونه !  إذا قال عندي سلس البول     ؟رضى اهللا عنه   ماذا يفعل 
خوانه حىت تنشـرح  إل لكنه أباح ذا العذر عند خروج روحه  !!رأو إنه متكب   ،تواضع

 _________________________________________________صغرياً أو كبرياً  - ويعلمون أن األئمة اهلداة ال يتحركون وال يعملون عمالً     ،صدورهم
 صحيح بن حبان عن عطاء 11
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 ١٠(  دروس الهجرة:  الهجرة ويوم عاشوراء    
( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .عز وجلّ هللاإال على نور من ا -
 أن يلهمنا رشدنا، ويفقهنا يف ديننا، ويعلمنا ما مل نكن نعلـم،              وجلَّ عزنسأل اهللا   

 ، والصدق يف كل قـول ، ويرزقنا اإلخالص يف كل عمل    ،ويعيننا على العمل مبا علمنا    
 .وإصابة السنة يف كل حالة

 األحياء  ،منات واملؤمنني واملؤ  ، وللمسلمني واملسلمات  ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا   
 . يا رب العاملني، إنك مسيع قريب جميب الدعوات،منهم واألموات

 يـا أرحـم     ،انندا وم انر وقُ ، ورجالنا ونسائنا  ،اللهم أصلح أحوال أمتنا وأئمتنا    
 .الرامحني

بى وينهى  ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُر        {،   اتقوا اهللا  :عباد اهللا 
  ).النحل-٩٠( } عِن الْفَحشاء والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
********** 
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