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  فوائد وفرائد... اهلجرةيف ذكرى 

 .أما بعد ,,,الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله ومن وااله 

أغاظ   فلما صدع بها رسول هللا, وصبيان ونساء رجال ا؛ فسابق إلى قبولهالحق عوةبد محمداً  هنبي تعالى لقد بعث هللاف

ما يقاسيه أصحابه من البالء, وليس  , ولما رأى الرسول وإرهاباً لغيرهم, نكاالً بهمسوء العذاب,  موا المؤمنينفساالمشركين , 

النبوية  , والناظر في الهجرةم في المدينةفي استطاعته حينئذ حمايتهم, أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة, ثم إلى المدينة, ثم لحق به

 :ما يليمنها  ,جّمة وفوائد يلحظ فيها حكماً باهرة,

هللا بن أريقط  بعبد ةستعانواال؛ للصحبة في الهجرةأبي بكر قاء استبو, في فراش النبي   فمبيت علي: التوكل على هللا -1

مطوياً على  كان قلبه إال أنبتلك األسباب وغيرها  إال من لهم صلة ماّسة, ومع أخذه  مسيرالكتم أسرار  و, بالطريق خبيرال

 .هللا عز وجل التوكل على

إال أنه صبر وثبت , في ظل مطاردة قريش له ولمن معه, من مكة عنوة فقد أخرج النبي : اليقين بأن العاقبة للتقوى وللمتقين -2

 .(821:األعراف)  َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقينَ   :قال تعالى, واحتسب فكانت العاقبة له ولمن معه من المؤمنين الصادقين

ما ظنّك  ": يقول  النبيكان بصرنا, لو أن أحدهم نظر إلى موقع قدمه أل وهو في الغار يقول أبو بكرفبينما  :عالىالثقة باهلل ت -3

 .والمخاوف النفاق؛ فهم سرعان ما ينهارون عند الشدائدأهل اإليمان, بخالف أهل يقين فهذا هو "  باثنين هللا ثالثهما

 , وخرج من بينهم سليماً معافى, وهذه سنة ماضيةفأنجاه هللا تعالى من مكرهم, فقد مكر المشركون بالنبي  :احفظ هللا يحفظك -4

ُ  : قال تعالى, من حفظههللا لفي حفظ  ُ َوهللاَّ  َخْيُر َوإِْذ يَْمُكُر بَِك الَِّذيَن َكفَُروا لِيُْثبِتُوَك أَْو يَْقتُلُوَك أَْو يُْخِرُجوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر هللاَّ

 .في حفظ الدين والدعوة لخيركل او, (03:األنفال)  ينَ اْلَماِكرِ 

ليستبين صبره, االبتالء جملة, ولكنها سنة   أن يصرف األذى عن النبي سبحانهفقد كان هيناً على هللا  :أن النصر مع الصبر -5

 .من أعدائهمون ويعظم أجره, وليعلم دعاة اإلصالح كيف يقتحمون الشدائد, ويصبرون على ما يالق

فلقد كان النبي يلقى في مكة قبل الهجرة من الطغاة أذًى كثيراً, فيضرب عنها  :ومالقاة اإلساءة باإلحسان :لحلمالحاجة إلى ا -6

 .صفحاً أو عفواً, ولما عاد إلى مكة فاتحاً عفا وصفح عمن أذاه

بالء شديد؛ فجاءت الهجرة ورفعت  فلقد كان اإلسالم بمكة مغموراً بشخب الباطل, وكان أهل الحق في :اإلسالم وقوته انتشار -7

 .صوت الحق على صخب الباطل, وخلصت أهل الحق من ذلك الجائر, وأورثتهم حياة عزيزة ومقاماً كريماً 

تعالى هللا  فعوضهم, سبحانه وأموالهم هلل وأهليهم ديارهمتركوا فالمهاجرون : عّوضه هللا خيراً منهعز وجل أن من ترك شيئاً هلل  -8

 .الدنيا, وملّكهم شرقها وغربهابأن فتح عليهم 

أصحابه إليها, و النبي  سالم بشيء من الفضل, وإنما أحرتت فضلها بهجرةلم تكن معروفة قبل اإل فهي: ظهور مزية المدينة -9

 .الدين, وأتم النعمة تعالى فيها وبهجرة الوحي إلى ربوعها حتى أكمل هللا

ك؛ فقد صار الصحابة مؤهلين لالستخالف, وتحكيم شرع هللا, والقيام فقد دلّت الهجرة على ذل: سالمة التربية النبوية  -10

 .بأمره, والجهاد في سبيله

لتظهر فيه شعائر اإلسالم التي  فور وصوله المدينة, أول عمل قام به النبي  فهو: عظم دور المسجد في األمةبيان   -11

 .وليكون منطلقاً لجيوش العلم, والدعوة والجهادطالما حوربت, ولتقام فيه الصلوات التي تربط المسلم برب العالمين, 

ومن  ,ليلة الهجرة  ويتجلى ذلك في الدور الذي قام به علي بن أبي طالب حين نام في فراش النبي: دور الشباب في نصرة الحقإبراز   -12

 .بكر يوأب لنبي لأخبار قريش,  ينقلكان  الذيهللا بن أبي بكر؛  خالل ما قام به عبد



حيث كانتا  ,ويتجلى ذلك من خالل الدور الذي قامت به عائشة وأختها أسماء رضي هللا عنهما: في نصرة الدعوة دور المرأة لىاإلشارة إ  -13

تجهيز الراحلة  نعم الناصر والمعين في أمر الهجرة؛ فلم يخذال أباهما أبا بكر مع علمهما بخطر المغامرة, ولم يفشيا سّر الرحلة ألحد, ولم يتوانيا في

 .يزاً كامالً, إلى غير ذلك مما قامتا بهتجه


