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وجميب  ،ورافع الكرب عن املكروبني ،نصري املتقني ومغيث املستضعفني ،احلمد هللا رب العاملني
سأله  نوم ،اهعتمد عليه نصره وقوا ن، ومكفاهعليه ل توكَّ نم ،سبحانه .. سبحانه .الدعاء للسائلني

  .ة جديروباإلجاب ،قدير ، ألنه على كل شيءاهولب عاهستجاب دادعاه  نوم ،أعطاه
شرعه ولو كان عبداً حبشياً، داه وعمل بتبع ها نم يعز ،وحده ال شريك له اهللاال إله وأشهد أن 

 ،دهيده بتأيأي ،هورسولُ اهللا دبع حممداًن سيدنا وأشهد أ .قرشياً ولو شريفاًوخالف رسله ل من خالفه ويذ
كان كان مع اهللا و ،فمن ميشي على هديه .متهيع أجلم وجعله قدوةً وأسوةً ،ونصره بنصرته ،وحفظه حبفظه

  .)األحزاب٢١( ﴾لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اهللا أُسوةٌ حسنةٌ  ﴿ :لقوله عز شأنه ،هاهللا مع
باعه والعمل على تالذي كانت رسالته رمحة وهداية، وا ،م وبارك على سيدنا حممدوسلِّ اللهم صلِّ

وكل من  ،ى اهللا عليه وعلى آله وصحبهصلَّ .ها هللاوحياته كلُّ ،عناية، وهجرته فتحاً وجلَّ من اهللا عزنصرته 
  .العاملني يا رب ،آمني.. آمني  ،وعلينا معهم أمجعني ،مشى على دربه إيل يوم الدين
  :أيها اإلخوة مجاعة املؤمنني

اليت  ،بساً من دروس هجرتهقنريد أن نأخذ  ،مى اهللا عليه وسلَّصلَّوحنن يف أيام ذكرى هجرة النيب 
 ،ونأخذ منها اهلُدى والنور ،نأخذ منها العربة ،يبِحتياجنا إيل هجرة النكثر اتاج إليها يف حياتنا اآلن، وما أحن

 .حالنا إيل أحسن حال لَويبد ،انتهبشفقته وحنإلينا  وجلَّ اهللا عزإلينا برمحته، وينظر  وجلَّ عزحىت ينظر اهللا 
   :بيني واملرسلني يف القرآن الكرميلقصص الن من أسرار سياقه مبيناً سرا - يف كتابه الكرميتعاىل  قال اهللا

﴿  ةٌ أللَقَدربع هِمصي قَصي األكَانَ فابِوليوسف١١١( ﴾ لْب(.  
اهللا  ياءهم امتداداً ألنبها أهل اإلميان، لتكون حياتيعودروساً ينبغي أن ي كان يف قصص األنبياء عربةً

جالة القصرية أ ، ولنصلّى اهللا عليه وسلّموجلّ ورسوله  عزن حنصي دروس هجرة النىب نستطيع يف هذه الع
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 اآلن أمجعني،مس احلاجة إليه حنن يف أولكن حسبنا أن نأخذ درساً واحداً من هجرته  ،صلّى اهللا عليه وسلّم
وأخذوا ع الكافرون واملشركون على حضرته، جتم دوق ،ألمم الكافرة يف شرقها وغراوقد تألبت علينا ا

صلّى اهللا عليه  يبِط الكافرون للقضاء على النكما خطَّ ،وأهلهطون لنا وللمسلمني للقضاء على اإلسالم خيطِّ
  .ومن معه من املسلمني األولني وسلّم

 ته، ال نستمع ملن يقوليف هجر صلّى اهللا عليه وسلّمأن نأخذ العربة من النيب فالواجب علينا اآلن 
وأ -  فقد كذبوا واهللا -  عوراًذمخرج من مكة خائفاً  صلّى اهللا عليه وسلّم أن النيب دخل الغار  أن النيب

!! فرح بأنه ظفر وفر من الكافرين عد ذلك وهوودخل املدينة ب ،وفاً من الكافرينليختبئ فيه ومشي سراً خ
قبل إرسال الرسالة إيل  - ألن اهللا قال يف كتابه عن هجرة النيب ،ليس األمر كما قالوا وال كما حكموا

اهللا ﴿ :وقبل بعثة هذا النيب ،النيب هرصن فَقَد وهرصنالتوبة٤٠( ﴾ إِال ت(.  
ليفه ونصره قبل تك ،قبل وجوده يف الدنيا )نصره اهللا(يعين  ،الفعل املاضيب )رصن(وكلمة 

 ختاره رسوالً ونبيااخللق عندما ااهللا نصره قبل خلق  ألن ،ول الوحي على حضرتهزنونصره قبل  ،بالرسالة
 ،ونصره من قبل القبل ،لناسل وجلَّ عزنزله اهللا عليه خري كالم أ لَزختاره لينخلري أمة أخرجت للناس، وا

وقال يف  ،روهن ينصوأ ،وهعبِتي أنو ،به بيني واملرسلني أن يؤمنواخذ امليثاق على النبل إنه سبحانه وتعاىل أ
وإِذْ أَخذَ اهللا ميثَاق النبِيني لَما َآتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم جاَءكُم  ﴿ :ذلك يف قرآنه الكرمي

بِه ننمؤلَت كُمعا ممل قدصولٌ مسهذه واحدة، مث ﴾ ر :﴿ هنرصنلَتالثانية، هيوهذه  ﴾ و مث قال عز 
قَالَ أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِي قَالُوا أَقْررنا قَالَ فَاشهدوا وأَنا معكُم من  ﴿: شأنه

ينداهعمران آل٨١( ﴾ الش(.   
 ،وموطن هجرته ،ومكان دعوته ،ورسالة النيب ،وصاف النيبأ هتألم نأن يبي نيب لِّزاماً على كُفكان ل    

ويطلب مماله للعهد وامليثاق الذي أخذه عليه اهللا  ،يسعى إيل نصرتهحيضر زمنه منهم أن  نجلّ يف ع.  
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؟ ألنه سكن  اذامل.. املختار يف اهلجرة  السبق يف تلبية دعوة النيب مولذلك فإن األنصار كان هل
كان هؤالء اليهود يسكنون يف  ؟الذي أتى باليهود إىل املدينة وما.. قبائل من اليهود  عضمعهم يف املدينة بِ

، دولتهومكان هجرته و ،ومبدأ دعوته، ومكان ميالده ،يبِالن هم يف التوراة أوصافعندوكان  ،بالد الشام
ا وكثرة مائه ،بالد الشام مع كثرة خريها فتركوا - وهي يثرب - ينة ذات خنل أنه سيهاجر إيل مد فعلموا
الذي سريسله اهللا  -  صلّى اهللا عليه وسلّم - أن يكون النيبيف وجاءوا إيل املدينة ليسكنوا فيها طمعاً  ،وأارها
آخر  هو نيب عرفنا أن هذا النيب: قالوا ئل األنصار عن هذا النيبخر الزمان منهم، ولذا عندما سيف آ
بذكره نا فكان هذا من نصرة موسى لنبي ،يل إتباعهسبقهم إن نذي مسعنا اليهود يذكرونه فأردنا أ، الالزمان

محمد رسولُ اهللا والَّذين معه أَشداُء  ﴿ :كر أصحابه كما قال اهللا يف كتابه التوراة، بل أنه ذكره وذيف
ال مونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرت مهنياُء بمحلَى الْكُفَّارِ ري عف ماهيما سانورِضاهللا و ن

اةروي التف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نم هِموهجالفتح٢٩( ﴾ و(.  
ه عندما نزل عليه، فإن من حلظة نزول الوحيِ كان يعلم أنه البد أن يهاجر صلّى اهللا عليه وسلّموالنيب 

وذهب إيل  ،ألول مرة يف غار حراء الوحيزوجته التقيهلا ما رآه وما مسعهوحكى  ،ة السيدة خدجيةة الوفي، 
طَلَقَتفَان ةُ بِهجيدى ختح تأَت قَةَ بِهرو نفَلِ بونِ نب دنِ أَسب دبى عزالْع ناب مةَ، عجيدكَانَ خو 

 ما بِالْعبرانِية نجِيلِاِإل من فَيكْتب الْعبرانِي، الْكتاب يكْتب وكَانَ الْجاهلية، في تنصر امرأً
 ابنِ من اسمع عم، ابن يا: خدجيةُ لَه فَقَالَت عمي، قَد كَبِريا شيخا وكَانَ يكْتب، أَنْ اللَّه شاَء

،يكفَقَالَ أَخ قَةُ لَهرا: وي ني اباذَا ،أَخى، مرت هربولُ فَأَخسر صلى اهللا عليه وسلم اللَّه ربا خم 
 فيها يلَيتنِ، صلى اهللا عليه وسلم موسى علَى اللَّه نزلَ الَّذي الناموس هذَا: ورقَةُ لَه فَقَالَ رأَى،
: صلى اهللا عليه وسلم اللَّه رسولُ فَقَالَ قَومك، يخرِجك إِذْ حيا أَكُونُ لَيتنِي جذَعا،

)رِجِيخمأَو مقَالَ ،؟ه :،معن لَم أْتلٌ يجثْلِ قَطُّ را بِمم جِئْت إِالَّ بِه ،يودإِنْ عرِكْنِي ودي 
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كموي كرصا أَنرصا نرزؤالبخاري ومسلم( )م(.  
فعلم النيب مأهذه اللحظة  ننه البد له مبلِّ نغ فيه رساالت اهللاهجرة ملكان ي، ؤسس فيه جمتمعاًوي 
  .ور اهلداية إيل مجيع خلق اهللامنه ن عيش، على وفق كتاب اهللا

 ،موضع القدوة لناو وهذا ه - صلّى اهللا عليه وسلّمعلم ذلك صلوات ربي وتسليماته عليه، وكان 
ال خيشى وال  ،عتماد على حضرة اهللا، يعتمد كل االكل الثقة يف موالهواثق  -  والعربة لنا ،واألسوة لنا
وما  ،اليقني أن ما قرره له اهللا ال دافع له من خلق اهللاويعلم علم  ،وال يرهب إال جانب مواله ،اهللا خياف إالَّ

  .هو الفعال ملا يريد  وحده وجلّ عزأن اهللا أراده اهللا البد من حتقيقه بني يدي خلق اهللا، يؤمن إمياناً يقينياً 
ذلك من  مث خرج بعد ،ستقر يف الغار ثالثة أياماوخرج من بيته وبدقة،  ملاذا خطط النيبإذن 
 ؟ ليل وجهز الرواحل اليت يركب عليهاوجهز الد ،قاً منفرداً يف الصحراءطرياألنام،  يسلكه الطريق الذي مل
  .ى أمرٍ من األموردين التخطيط أل هو ميالقون هذا الدين ليعلم أمته أ

ة التخطيط يف بد له من إجاد فاملؤمن إذا كان قوي اإلميان باهللا يعتمد متام اإلعتماد على مواله، ال
  . صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا أى أمرٍ يريد أن يبلغه يف هذه احلياة كما فعل 

 ،بد له من التخطيط الدقيق معه نصر اهللا ومعه رعاية اهللا ومعه تثبيت اهللا ومعه كفالة اهللا لكن ال
  . صلّى اهللا عليه وسلّماهللا ا يعلمنا الدرس سيدنا رسول كذه

من فارسٍ ومائة  ،خطّط للخروج من بيته املبارك وعلم أن األعداء حييطون به من مجيع اجلهات
ه ضربة واحدة وين باألسلحة سيدخلون البيت قبل الفجر لينقضوا عليه ويضربصناديد قريش جمهز

غطائه ليومههم أنه مازال فجعل إبن عمه على بن أيب طالب ينام يف مكانه ويتغطي ب ،يوفهم كما خططوابس
  .فيتمكن من حتقيق املراد ، يف موضعه، فال يلتفتوا خلروجه وال يتابعوه بعد خروجه
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إذا نظروا إيل قدمٍ وضعت على الرمل ف ،م جييدون قصاص األثرمث خرج من بيته وهو يعلم أ
ويعلمون منها طوله ه ويعلمون منها قبيلته مالحميعلمون منها وصاحب هذا القدم، من هو مون منها يعل

مترات  ويعلمون منها أحواله، فخرج من بيته ميشي على أطراف قدميه حىت وصل إيل الغار سبعة كيلو
ه حىت ال يظهر أثر قدميه يف الرمال ويعلم القوم أين توجه وأى مكان سار ميشيها النيب على أطراف أصابع

  . إليه
ال ، ويف كل اجلهات فبعد البحث يف كل الطرقات واوخطط أن يبقى يف الغار ثالثة أيام حىت يطمئن

  .تثبيت احلر الشديدستكانتهم بعد ابعد  وخيرجأثراً حلضرته ويستكينوا،  نجيدو
ليعلم  ،حول الكعبة يتلمس له األخبارأن جيلس وكلف إبن أيب بكر  ،له الطعام رضحف من يلَّكَ

كلف و ،ستقرت عليه آراءهما يوما الذ ،يدور يف أفكارهم يوما الذ ،وصلوا إليه من خربه يما الذ
أثر حىت ال يبقى ألرجلهم موضع خلف عبد اهللا بن أيب بكر ذهاباً وإياباً يف راعي الغنم أليب بكر أن ميشي 

  .يعرف الكافرون أين ذهبواال ف
دليل ميشي به يف هذا تفق مع وا ،يسلكه الناس الذيبعيداً غري الطريق العادي ختذوا طريقاً وا
يف هذا الطريق وإن كان هذا الدليل بد له من دليل  ، لكن المع أنه ميشي باهللا ويعتمد على مواله ،الطريق
  .وجلّ ال يؤمن باهللا عزكافراً 

خيدمه يف حياته البد فمن يرد أن يقيم مشروعاً  ،حكم حىت تتعلم األمةهذا التخطيط املُ لنيبا طَخطَّ
ن وأ ،رةً بهوأن يكونوا بر ،فكل من يخطط ألوالده بأن يكونوا ناجحني يف الدنيا، أن يخطط ختطيطاً جيداً

   .البد من التخطيط لذلك ،يكونوا نافعني ألنفسهم يف الدار اآلخرة
اونوا فيهوما ضي واع املسلمني يف هذا الزمان إال بالتخطيط الذي ،م ميشون دعوا بعد ذلك أ
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ألن املتوكل  ،لني، فهم متواكلون وليسوا متوكِّم يتوكلون على اهللاوأ ،وأم يعتمدون على اهللا ،ربكةبال
 ،وأحسن غاية اإلحسان ،خري تدبريدبر أمرك أى  .)الترمذي(} اعقلها وتوكّل {  :ول فيه حضرة النيبيق

ند ظهرك إيل اهللا، وأس ،ستعن باهللاو ،ضرع إيل اهللاو ،مث بعد ذلك توكل على اهللا ،وضع خطة حمكمة
ن األمة كان معه نصر اهللا يف من فعل ذلك م . صلّى اهللا عليه وسلّمتبعت سيدنا رسول اهللا اتكون بذلك قد 

كما كانت عناية اهللا  ،وكان معه عناية اهللا يف كل مواقفه ،لهاوكان معه تأييد اهللا يف كل أحو ،مورهكل أ
  . يبِه مع حضرة النتونصر

 يوخش ،بأخذه وعندما حلق به سراقة بن مالك وهم ،يف طريقه صلّى اهللا عليه وسلّملقد سار 
 اللَّه ادع(: فَقَالَ ،فَرسه بِه فَساخت صلى اهللا عليه وسلم اللَّه رسولُ علَيه فَدعا ،الصديق عليه

  )البخاري ومسلم( )لَه اللَّه فَدعا أَضرك، وال لي،
مبفرده ليس معه إال الصديق  صلّى اهللا عليه وسلّموكان  ،من املدينة صلّى اهللا عليه وسلّماقترب النيب و

ة ويريد أن يدخل املدين ،هتبعثر ويريد إظها ،وجلّ يريد إعزازه واهللا عزبكر والدليل عبد اهللا بن أريقط،  وأب
وكان عدد الفرسان الذين خرجوا  ،من العرببين أسلم قبيلة من  فسمع خبروجه نفر ،دخول الفاحتني

مكة ملن  جهزها أهلليغنموه وحيصلوا على اجلائزة اليت بالسالح، خرجوا إليه  مدججني حوايل سبعني فارساً
   .أو ميتاً يأيت به حيا

 النىب يرد ملن اإلبل من مائة قريش جعلت ملا(: قال عنه اهللا رضى احلصيب نب بريدة نفع    
 سلمو عليه اهللا صلي فلقيته ،سهم بين من سبعني يف فركبت الطمع محلين ،وسلم عليه اهللا صلي
 درب: وقال عنه اهللا يرض بكر أىب إىل وسلم عليه اهللا صلي فالتفت .ريدةب: قلت أنت؟ من: فقال
 من: قالت ؟نمم: قال مث ،سلمنا: قال .أسلم نم: قلت ؟أنت نمم: قال مث ،وصلح أمرنا
  أنت؟ من: وسلم عليه اهللا صلي للنيب بريدة فقال ،بكر أبا يا سهماه خرج: قال ،سهم بين
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 عبده حممداً وأن اهللا إال إله ال أن أشهد: بريدة فقال ،اهللا رسول اهللا عبد بن حممد أنا: قال   
 بنو أسلم يالذ هللا احلمد: بريدة قال. مجيعاً معه كان من وأسلم، بريدة فأسلم ،ولهورس
 ومعك إال املدينة تدخل ال اهللا رسول يا: بريدة قال ،أصبح فلم. مكرهني غري مطيعني سهم
  )البيهقي( )املدينة دخلوا حىت يديه بني مشى مث ،رمح ىف هاشد مث عمامته فحلَّ ،لواء

ألكرمني وأكرم ا ،ه له أحكم احلاكمنيدجن املدينة يف حرسٍ إهلي ى اهللا عليه وسلّمصلّفدخل النيب 
جتارة  وكان يف -  كاد يتحرك املوكب إال وعبد الرمحن بن عوف آتياً من بالد الشام وما ،العاملني رب - 

وهذا  ،تريته حلضرتك، فاشيا رسول اهللا لقد رأيت ثوباً ال يليق إال بامللوك: وقال وسلم على حضرة النيب
هذا الثوب  النيبلكالم وأخذ انتهى من هذا ان إوما  .املدينة وأنت داخلٌ إيللبسه أهو الثوب، خذه و

  .شترى ثوباً حلضرة النيب يطابق هذا متاماًايأيت هو اآلخر من بالد الشام وقد والزبري بن العوام  ولبسه، إالَّ
وأهل املدينة إستقبلوه  ،وجلّ يداً من ملك امللوك عزتأيالنيب املدينة يف ثياب امللوك  ودخل

 :ولكنه يقول هلم .يف بيتهعليه ضيفاً  يشتاق إيل أن يرتلوالكل  ،ويحيطون بناقته ،ون حلضرتهيغن ،باملواكب
} دعإِا فَوهنها مأمذكره البيهقي أيضا يف دالئل النبوة( } ةٌور(.  

صحيح (} ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية  { : ح مكةيوم فت صلّى اهللا عليه وسلّمقال   
 ويده، لسانِه من الْمسلمونَ سلم من الْمسلم {: صلّى اهللا عليه وسلّموقال ، )البخاري

اجِرهالْمو نم رجا هى مهن اللَّه هنن نتم موقنودعوا اهللا وأا{ : أو كما قال، )البخاري( } ع
  }باإلجابة 

  :اخلطبة الثانية 
، وجعلنا من عباده املسلمني ،قلوبنا بالنور واليقني ومأل ،أكرمنا باهلدىالذي احلمد هللا رب العاملني 
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 وحده ال وأشهد أن ال إله إال اهللا .ويلحقنا بالصاحلني ،علينا األمر ويتوفانا مسلمني أن يتمَِّ وجلَّ عزونسأله 
ه الصادق  ورسولُاهللا حممداً عبد وأشهد أن سيدنا .بطل الباطل ولو كره املشركونوي ،شريك له يحق احلق

ووفقنا أمجعني للعمل بشرعه والسري  ،رزقنا هداهاللهم صل وسلّم وبارك على سيدنا حممد وا .الوعد األمني
جعلنا او ،اجلنة يف صحبتهوأدخلنا مجيعاً  ،تهشفاعء اقيامة حتت لومجعني يوم المجعنا أ، واهللاته يا اعلى سن

  .العاملني مني يا ربآ ..أمجعني من الساكنني يف أعلى رتب اجلنان جبوار حضرته 
  :أيها األخوة مجاعة املؤمنني

اها فاز بفضل ائمة إذا أدلكل مسلمٍ يف كل زمان ومكان هجرة د صلّى اهللا عليه وسلّمالنيب جعل 
 سلم من الْمسلم{ : صلّى اهللا عليه وسلّمهلجرة يقول فيها كرام اهللا جلّ يف عاله، هذه ااهللا وإ

  .)البخاري(}  عنه اللَّه نهى ما هجر من والْمهاجِر ويده، لسانِه من الْمسلمونَ
من األفعال اليت تغضب حضرة  ،والذنوبمن املعاصي  ،دعانا إيل أن جر كل ما ى عنه اهللا

صلة وجر األرزاق اخلبيثة والوسائل امل، من األفعال رِكَنجر املُ ،جر الفُحش يف القول. م الغيوبعالّ
جر ما ى اهللا عنه من ، جر ما ى اهللا عنه من أخالق ،من مطاعم ومشارب مه اهللاجر ما حر، إليها

املؤمن مطالب يف كل زمان ومكان أن  .هلدى حبيب اهللا ومصطفاهوال  ،معامالت غري مطابقة لشرع اهللا
ا النيب صلوات اهللا وتسليماته عليه  يهاجر هذه اهلجرة اليت أمرنا.  

 - ويف اآلخرة يف خري مآل ،ن نكون يف الدنيا يف أحسن حالأردنا أ ذاإ - بعد ذلك عز وجلّوأمرنا اهللا    
ن نتأوأ ،أن نطيع النيبوأفعالنا وأن نتابع يف كل حركاتنا  ،سى يف حركاتنا وسكناتنا بالنيبحضرة النيب، 
الذين خيالفون بتحذير وحذّر  .)النور٥٤( ﴾ وإِنْ تطيعوه تهتدوا﴿: باع النيبلكم يا أتوجلّ  وقال اهللا عز

   ،)النور٦٣( ﴾ عذَاب أَليم فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم ﴿ :شديد
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ومن يطعِ اهللا  ﴿: بطاعة النيب نة والدار اآلخرة فال سبيل إيل ذلك إالَّجلراد الدرجات العلى يف اومن أ    
 صالحنيوالرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اهللا علَيهِم من النبِيني والصديقني والشهداِء وال

  . )النساء٧٠-٦٩( ﴾ذَلك الْفَضلُ من اهللا وكَفَى بِاهللا عليما  وحسن أُولَئك رفيقًا
فعلينا يا أمة النيب ويف أخالقه ويف  ،يف حركاته ويف سكناته -  مى اهللا عليه وسلَّصلَّ أن جنعل النيب

حلال قاً عل شيئاً إال يكون مطابنفنا، فال ئرنا وأبصارأمام بصا ظاهرةً صورةً -  ويف كل أحواله ،معامالته
 لَّنلنا يف الدنيا كُ إذا فعلنا ذلك .إليها حضرتها ى أمرٍ إال بالطريقة اليت كان ينظر ، وال ننظر إيل أحضرته
   .دى والصالح والنجاحيف اآلخرة سبيل اهلُنا وقد وافا ،فالح

 وسلمسيدنا حممد وعلى آله وصحبه  وصلى اهللا على


