
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

لو  حياتنا  يف    ْ َتح بل  وسريُُتا،  حديثها  ُيملُّ  ال  ت،  كلذكريات  رح وتكرَّ أعيدت  لو ام  بالك    هذهكانت    فام 

كريات سري ة، وسيد ولد آدم ،حممد صَّلَّ اهلل عليه وسلَّم نبينا   ةالذِّ  . إمام البرشيَّ

ام خ  هفي أيامف تزال ذكراها عبقة عَّل مدى األيام، ولعلَّ ِمن أمهها وأعظمها  ، ما  ةدالصَّلَّ اهلل عليه وسلم أيَّ

ِذْكراه نحسامت  بُّ علينا  الذي ُتح جرة 
اْْلِ أيام يسرية، ومن شواهد ِعظحم حادثة اْلجرة أهنا   ايوم  قلنا   بعد    كام 

هب كلَّام عرْضتحه عَّل النار ازداد كانت    محيصُكلَّام تناوْلا الدارسون بالبحث والت  . إرشاًقا وصفاء كالذَّ

له اْل ف العودة  وطريق  النَّرص،  وبارقة  األمل،  ة  فاَِتح كانت  وسلم    جرة  عليه  اهلل  ة صَّلَّ  مكَّ إىل  وألصحابه 

كام   ظافرين،  تعاىلفاَتني  اٍد﴾:  وعده  عح مح إِىلح  ادُّكح  رح لح اْلُقْرآنح  لحْيكح  عح ضح  فحرح ِذي  الَّ إىل [85]القصص:  ﴿إِنَّ  أْي:  ؛ 

ة   اْلجرة فزاد ثباتًا ويقينًا بنرص اهلل تعاىل. ، نزلت يف طريق  مكَّ

ر األول خيط دربه عاب مكة وغار ثور حيث كان املهاجِ مبارشة إىل ِش   اخليالحني متر ذكرى اْلجرة يميض  

أمة   مالمح  خاطره  ويف  الصحراء،  تلك  اخلالصح   يف  لتحقق  كان   تتشكل  الذي  والقهر  الظلم    يعانيه  من 

 ة.قبلِ تلك ا اإلنسان خالل

ملاذا حصل أن تسأل  فإن عليك  اْلجرة  نفسه  تحني تطوف بخاطرك ذكريات  الكريم  النبي  وملاذا وجد  ؟ 

قريش، من سحر وجنون وافرتاء عَّل    كفارخمتبئًا يف غار ثور تالحقه عرشات االُتامات الظاملة التي روجها  

دمه بني القبائل، كاد   تفريِق الظامئة رغبة يف القضاء عليه و   همسيوف  وارشعأن  انتهت هبم شياطينهم  اهلل، و

ثمنًا   يقتلوك أو خيرجوك ويمكرون }  لدعوته مرارًا أن يدفع حياته  أو  ليثبتوك  الذين كفروا  يمكر بك  وإذ 

 {ويمكر اهلل واهلل خري املاكرين

املراد من    م تفاصيل اْلجرة، ولكن ي تقدا املوقف  أنه ليس من هدف هذ  إال ومع أمهية رواية درس اْلجرة  

اخلطب الوقوفهذه  يتعنيعَّل    ة  عن  و عنده    الوقوف  ما  بمعزل  اْلجرة  أحداث  فهم  التي    األساطريهو 

إىل كونه نبي محل أعباء الدعوة،    بأسانيد واهية ضعيفة، خترج الدث عن كونه كفاح  ةالسريرواة  يرسمها  

 !!ال فائدة من قراءُتا عَّل أرض الواقعخوارق ومعجزات 



 

 

 األمة ودعاُتا للنهوض  عند حسن اإلعداد والتخطيط وهو ما َتتاجه  نقفدروس اْلجرة   يف قراءةِ      

مسار  عود يف الغالب بأي فائدة عَّل  يال  من هذا الضيض الذي وقعنا فيه، حيث ال ينفع جمرد الامس الذي 

 األمة وأفرادها. 

الكريم كان مؤيح  الرسول  يمع أن  التي  الدقيقة  بالوحي وكانت األحداث  الغيب دًا  مر هبا تستدعي تدخل 

الواقع كفاحًا برشيًا تم   له أن هذه اْلجرة كانت يف  يتأكد  ما  النبوية رسعان  املتأمل يف رحلة اْلجرة  ولكن 

 ! وجه...اإلعداد له وتنفيذه عَّل أتم 

مكانه عَّل   وتركح   واملرشكون حييطون بداره من كل وجه،  ،صغري كالنافذة يف حائط الدار  باٍب لقد خرج من  

أيب طالب متوهيًا عَّل املرشكني، ثم توجه إىل دار أيب بكر فأخذ الزاد كاماًل كام أعدته السيدة   بنح   الفراش علح 

أيام وكان عامر بن   املدينة فأقام يف غار ثور ثالثة  اليمن بعكس اجتاه  ثم توجه صوب  أسامء بنت أيب بكر 

ليضلل أعداءه عن الوصول إىل الغار ، وكان عبد اهلل بن أيب بكر بأغنامه خالْلا عَّل آثار أقدامه  أيت  هرية ي فُ 

إىل   الكريم  النبي  قريش خرج  هياج  هدأ  أن  وبعد  الغار،  إىل  املرشكني  بأخبار  يوم  كل  البحر   باجتاهيأتيهام 

أُ  بن  اهلل  عبد  هو  بالطرق  خبريًا  استأجر  قد  كان  ِش حيث  يف  اْلجرة  رحلة  يف  وصاحبه  ليقوده  عاب  ريقط 

 ووديانه  الجاز

إىل ستة جلان  وعهد  ودقة،  بإحكام  اْلجرة  لرحلة  قد خطط  النبي  أن  لك  يكشف  تأمل  أدنى  فإن  وهكذا 

 : بأدوار حمددة وهي

مطاردُتم   وتأخري  املرشكني  عَّل  للتمويه  الفراش  عَّل  بات  إذ  طالب  أيب  بن  عل  بذلك  قام  متوهيية  جلنة 

 املتوقعة إىل الصباح وهي فرتة كافية للخروج من مكة 

 جلنة متوينية كلفت بإعداد الطعام الكايف للمهاجرين وهي أسامء ذات النطاقني 

 جلنة مرافقة كلفت بمصاحبة النبي يف سفره، قام بذلك أبو بكر الصديق 

جلنة تضليلية مهمتها إزالة آثار أقدام لنبي وصاحبه حتى ال تتبعها قريش يف مطاردة النبي الكريم وقد قام 

 هبا عامر بن فهرية 

 عبد اهلل بن أيب بكر   انة إعالمية مهمتها متابعة أخبار قريش قام هبجل 

 . جلنة داللية وهي عبد اهلل بن أريقط الذي كان دلياًل للنبي يف رحلته عرب الشعاب والوديان 

    و ست جهات قامت بدورها عَّل أتم وجه لتحقيق نجاح اْلجرة النبوية عَّل أساس من الكفاح   



 

 

 األخذ باألسباب...        

السامء، من  مائدة  ينتظر  ومل  زاده  بتأمني  قام  الغشاوة عَّل    لقد  بطلب  يكتف  ومل  أعدائه  بالتمويه عَّل  وقام 

  رجليه   آثار  متسح أعينهم والسد من بني أيدهيم ومن خلفهم، وقام بتضليلهم عن غاره ومل ينتظر رحيًا ذارية  

واستأجر ابن أريقط ليدله الطريق    بكر بدقة ليعرف َترك أعدائه،عنهم، وقام بدراسة تقارير عبد اهلل بن أيب

عَّل الرغم من أنه كان يستنري بنور اهلل ،واختذ لنفسه رفيقًا وأنيسًا عَّل الرغم من أنه يعلم أن اهلل معه يف كل 

 !! حال

جتود    فضل  من العجيب أن تكون هذه القائق كلها ماثلة يف رحلة اْلجرة ثم نتصور بعدئذ أن النرص حمض

موقع   وأن  األرض  السامء عَّل  من    املسلمهبا  له  ليس  الفاعل،  فعل  عليه  الذي وقع  به  املفعول  موقع  فيها 

 ... األمر من يشء

والدجالني املعطلني   كثري من املشعوذينالإن اإليامن ال يتالقى أبدًا مع الفهم االتكايل للحياة الذي روج له  

      عليه وسلم..   لألسباب بدعوى حمبة النبي صَّل اهلل

الكريم يف مواجهة قوى  اْلجرة   إن النبي  الوعي  الكفر و  حكاية كفاح مرير خاضها  الرش ، لريسم مالمح 

اجلديد لألمة، إهنا رحلة اإلنسان التي قادها النبي الكريم لريسم لإلنسان درب كفاحه بزند يديه، وليقوم 

 . ضياء السنن بكل شجاعة واقتدار بنقل الناس من ضباب اخلوارق إىل 

 أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل يل ولكم 

 

 

 والمد هلل رب العاملني 

 

 


