
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

أعامله   صفحات  تكون  أن  حيرص  من  الناس  من  وقلة  العباد،  سجالت  معها  وتطوى  األعوام  تنقيض 

ا َوَما عَ }: كريمة، يباهي هبا ََْضً ا َعِمَلْت ِمْن َخْْيٍ ُّمُّ  َتَودُّ َلوْ َيْوَم ََتُِد ُكلُّ َنْفٍس مَّ
ٍ
َبْينََها َوَبْينَُه    ِمَلْت ِمن ُسَوء َأنَّ 

ُرُكُم اهللهُ َنْفَسهُ َأَمًدا َبِعيًدا     [.30آل عمران:]{َواهللهُ َرُؤوُف بِاْلِعَبادِ  َوحُيَذِّ

 .منا، فكلام مر عام قرب كل إنسان من هنايته احلتمية واألعوام مراحل تنقيض من عمر كلٍ 

يثقل   من  والغافل  النهاية،  حسابا  حيسب  من  نذير والعاقل  يأتيه  حتى  واملخالفات،  باآلثام  ولياليه  أيامه 

 .الشيب واهلرم، فيحاول أن جيرب التقصْي، ولكن قد تأتيه املنية، فال ينفعه إال عمله 

اْغَتنِْم ََخًْسا َقْبَل  ))إىل اغتنام فرصة العمر، قال صىل اهلل عليه وسلم:    ولقد نبه الرسول صىل اهلل عليه وسلم

َتَك َقْبَل َسَقِمَك، َوِغنَاَك َقْبَل َفْقِرَك، َوَفَراَغَك َقْبَل ُشْغلَِك، َوَحَياَتَك َقْبَل  ََخٍْس: َشَباَبَك   َقْبَل َهَرِمَك، َوِصحَّ

والليُل والنهاُر مطيَّتاِن، فأحسنوا السَْي عليهام إىل اآلخرِة، واحذروا ))  وجاء يف بعض األخبار: ،  (( َمْوتَِك 

  ((.بغتةً   يأيت التسويَف ؛ فإنَّ املوَت 

))َيا َعْبَد اهللِ :  أخذ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بمنكبي وقال قال:    وعن ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام

ْنَيا َكَأنََّك َغِريٌب، َأْو َعابُِر َسبِيٍل، َواْعُدْد َنْفَسَك يِف املَْْوَتى  .((ُكْن يِف الدُّ

العامل اإلسالمي وتعاىل،  عاما هجرياً   يستقبل  تبارك  اهلل  مبارك  جعل  بشهر  أحد  املوهو شهر    ،بدايته  حرم 

بالربكة  عامهم  املسلمون  ليستقبل  احلرم  الصيام، األشهر  فيه  وسن  األعامل،  أمن    ه جعلو  ،  كان  ف قرب 

فقال: ))َأْحَتِسُب ِعنَْد     صيام اليوم العارش والتاسع منه وسن للمسلمي من الصيام،    كثار فيه اإلعىل   حيرص

نََة املاضية((اهللِ  َر السَّ    .َأْن ُيَكفِّ

هذه الذكرى ذكرى هجرة نبينا  اإلنسانية،  يقرتن قدوم العام اهلجري الذي بذكرى أعظم حادث يف تاريخ  

    . ُّممد صىل اهلل عليه وسلم، وتأسيس الدولة اإلسالمية

 

 



 

 

 

بالفكرة الصاحلة، يبقى حادث اهلجرة وسيبقى حادث اهلجرة عىل مدى الدهور واألزمان مثال أعىل لإليامن  

غال  وكل  والوطن،  واجلاه  واملال  واألهل  بالنفس  التضحية  وإىل  احلق،  دعوة  إىل  لالستجابة  أعىل  مثال 

   .ورخيص، يف سبيل الرسالة اخلالدة رسالة اإلسالم

ا قدموا من  نصار، وما القوا يف سبيل هذه الرسالة من آالم، وماألهاجرين واملسيبقى موقف الصحابة من  

 .تضحيات مثال أعىل لكل مؤمن إىل يوم القيامة

 .جدير بكل مسلم أن يقف يف بداية كل عام هجري وقفة احلساب واملراجعة واملوازنة

، فجدير بكل منا أن يقف ومراجعة ألرباحه، أو خلسائرهوكام أن كل تاجر يقف يف بداية عامه وقفة حساب  

تالىف ذلك التقصْي، وعمل عىل أن يتوب ًا  وإن وجد تقصْي،  اهلل عليه وقفة للحساب، فإن وجد خْيا محد  

 . مما صدر منه توبة نصوحا

ي  أن  اهلجرية  السنة  بداية  يف  منا  واحد  بكل  وحارضنا،  حري  ماضينا  بي  واملراجعة،  املوازنة  موقف  قف 

 .ملستمرةوالرصاعات ا ، وبي حارضنا امليلء بالضعف والتخاذلوالسيادةماضينا امليلء بالعزة 

ومن صحابته، وممن    ومصاحلهم الشخصية، ليجعلوا من رسوهلم  فجدير باملسلمي أن يتخلوا عن أنانيتهم

غرار عىل  وينسجون  منواهلم،  عىل  يسْيون  أعىل  مثال  هدهيم،  عىل  النرص  نسجهم  ساروا  نريد  كنا  إن   ،

 .والعزة، والقوة والسعادة، يف دنيانا ويف آخرتنا 

  ! وجدنا فيها العزة واإليامن والصربرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فيف هجرة سيدنا  قرأنا

 قرأنا يف هجرة سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فوجدنا فيها درس: 

إىل   :التضحية  -1 اخلروج  سلمة  أبو  أْْجَع  ملََّا  تقول:  اإلسالم  يف  مهاِجرة  امرأة  ل  أوَّ وهي  سلمة  أمُّ  فهذه 

بن   املغْية  بني  فلامَّ رآه رجاُل  ابنَه سلمة، ثم خرج يقود بعْيه،  بعًْيا له، ومَحَلنِي ومَحل معي  ل  َرحَّ املدينة، 

أرأيَت صاحبتنا هذه، عالَم نرُتكك تسْي هبا يف البالد؟  ََمْزوم، قاموا إليه فقالوا: هذه نْفُسك غلْبَتنا عليها،  

إْذ  عندها؛  ابننا  نرتك  ال  واهلل  وقالوا:  سلمة،  إىل  وأهَوْوا  األسد  عبد  بنو  ذلك  عند  وَغِضَبْت  فَأخذوين، 

بنو   وحبَسنِي  األسد،  عبد  بنو  به  وانطلق  يده،  خلعوا  حتى  سلمة  ابنِي  فتجاذبوا  صاحبنا،  من  نزعُتموها 

ق بيني وبي زوجي وبي ابني، فمكَثْت  املغْية ع   ندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة حتَّى حلق باملدينة، فُفرِّ

 



 

 

 

سنة كاملة تبكي، حتَّى أشفقوا من حاهِلا، فخلَّْوا سبيلها، وَردُّوا عليها ابنها، فجمع اهلل َشْمَلها بزوجها يف 

 املدينة. 

مكة   -2 يف  وسلَّم  عليه  اهلل  صىل  مكَث  فقد  اليأس  بل عاش    وعدم  قليل،  إالَّ  له  آمن  فام  قومه  يدعو  ًة  مدَّ

ب هو وأصحاُبه، فلم يكن لَِيثنَِيه كلُّ ذلك عن دعوته، ومىض يبحث عن حلول، فكان أْن   االضطهاد وُعذِّ

 ، القبائل يف موسم احلجِّ بإرصار عىل  نفسه  َيْعرض  فأخذ  توقَّع،  مِمَّا  بأقسى  ُووِجَه  لكْن  الطائف،  إىل  خَرَج 

والثَّانية،  فرفَضْت   األوىل  العقبة  بيعة  فكانت  األنصار،  صدور  له  اهلل  فتح  حتى  دعوَته،  قبيلًة  عرشَة  ََخَْس 

ولة فكانت اهلجرة تتوجًيا لَِعَمل دؤوب، وَصرْب شديد، وحركة ال تعرف  حتى هاجر إىل املدينة، وكون الدَّ

 الكلل أو امللل.

يق. وَتلَّت يف أهْبَى ُصَوِرها مع أيب :حسن الصحبة  -3   بكر الصدِّ

َك إِىَل َمَعادٍ } :شدة التوكل عىل اهلل يقول تعاىل -4  ، قال ابن  [85]القصص:  {إِنَّ الَِّذي َفَرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلَرادُّ

منها((، أخرَجك  كام  ة  مكَّ إىل  ))َلرادُّك  بكر  عباس:  أبا  يا  َظنُّك  ))ما  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  قوله  وسيبقى 

  ثالُثهام؟((، قوال خالدا لكل مكروب ومهموم أن اهلل ال يضيع من اتكل عليه. باْثنَْي اهللُ

اهلجرة  -5  معاين  تعاىل-أ :من  قال  املعايص  َفاْهُجرْ }:  هجرة  ْجَز  واملعصية  [5]املدثر:  {َوالرُّ اإلثم  قال    ،أي 

   ))واملهاجر َمن هجر ما هَنى اهلل عنه(( :صىل اهلل عليه وسلَّم 

 العصاة والبعد عنهم. ِهْجرة  -ب

ه إليه يف الرسِّ والعالنية، قال صىل اهلل عليه وسلَّم:    -ج  هجرة القلوب إىل اهلل تعاىل، واإلخالص يف التوجُّ

امرأة  أو  لُِدنيا يصيبها  ))فَمْن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله، فهجرُته إىل اهلل ورسوله، ومن كانت هجرته 

جها فهجرته إىل ما هاجر إل   يه((. يتزوَّ

تِنا يف احلياة هي   ل بنا املَِحن واملصائب والنَّكبات، ورسالة ُأمَّ ، وحي نتخىلَّ عنها تتنَزَّ ة رسالة وال شكَّ إننا ُأمَّ

الصادق الصحيح  املَْنهج  عىل  اهلل  إىل  عوة  عىل    ،الدَّ والسْي  الدعوة  واجب  فينا  حترك  اهلجرة  ذكرى  فلعل 

 خطى سيد البرش صىل اهلل عليه وسلم.  

سنة من اهلجرة النبوية لو توقفنا مع انفسنا قليال ..وطرحنا عليه سؤاال ال بد ان يطرح ..ماذا   1441عد  

 وما هو حالنا مع اهلجرة النبوية ؟؟  وْجاعات ؟؟ كأفرادقدمنا للدين 



 

 

 

ومدائح ان   ملحنة  واناشيد  فلكلورية  صورة  يف  ُاختزلت  املباركة  النبوية  اهلجرة  ان  جيد  واقعنا  يف  الناظر 

 صوتية !! 

قوف عىل صبحت اهلجرة يف عقلنا اجلمعي ال تتعدى الوأ  !اريخ غابر وذكرى يف ذاكرة االياماهلجرة عندنا ت

املايض  واستذكار  احلام  !االطالل  تلك  فقطمة  اهلجرة يف خيالنا هي  الغار  العنكبوت عىل  اهلجرة   !ونسيج 

و الرسالة  فلم  يف  َمتزلة  عابرةعندنا  حوادث  عىل  مقترصة  صور  مناسبة   ؟بضعة  اهلجرة  للتهاين   اصبحت 

 !! وربام ايقاد الشموع مع طلع البدر علينا 

   ! وباختصار مل يبق لنا من اهلجرة اال رسمها

 اين اهلجرة يف واقعنا ؟؟ 

نحتفل باهلجرة ونتبادل   !ربا ونشهد الزور ونعاقر املنكراتد أمتار نغش ونأكل النحتفل باهلجرة  وعىل بع

أين    نحتفل باهلجرة وننهى عن املعروف ونأمر باملنكر !اذن  التهاين وال يعرف أحدنا ملاذا هاجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

 ؟ اثر اهلجرة يف واقعنا 

؟هل   واآلثامهل هجرنا املنكرات والفواحش    ؟ املهاجر من هجر ما هنى اهلل عنه  :  أين نحن من قوله ملسو هيلع هللا ىلص 

 . هل...الخوهل و البدع والضالالت واالنحرافات ؟ هجرنا هل  ؟رنا احلسد والغل والرياء والنفاقهج

 هل تأملنا يوما ان اهلجرة كانت يف سبيل نرصة الدين ال من اجل مال ودنيا فانية !

 ؟ يقية بيننا وبي صورة اهلجرة احلقهل نستطيع ان نقيس البعد 

 نحن امام مضامر طويل من معركة الوعي القادمة  نفهم ما هي اهلجرة ؟ وحتى

 

 واحلمد هلل رب العاملي 

 

 

 

 

 


