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وزارة األوقاف

()1

دروس من اهلجرة النبوية

احلمد هلل رب العاملني ،القائل يف كتابه الكريم{ :إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ
أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ
مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَ
َوكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} ،وأَشهدُ أنْ الَ إلهَ إِالَّ اهللُ وحدَهُ ال شَريكَ لَهُ،
وأََشهدُ أنَّ سيدَنا ونبيَّنا مُحَمَّدًا عَبدُه ورسوله ،اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَيهِ ،وعلَ

آلِهِ

وصحبِهِ ،ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلَ يومِ الدِّينِ ،وبعد:
فقد كانت اهلجرة النبوية املباركة من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة حدثًا
غيَّر جمرى التاريخ ،وفاحتة خري يف تاريخ اإلسالم واملسلمني ،وتلك الرحلة املباركة
حافلة بالدروس العظيمة ،واحلِكم الباهرة ،منها :جتلِّي خُلق األمانة يف حياة نبينا
(صل

اهلل عليه وسلم) ،فقد كان املشركون يودعون أماناتهم عنده (صل

وسلم) رغم كفرهم به؛ وكانوا يلقبونه بالصادق األمني ،وعندما أراد املصطف

اهلل عليه
(صل

اهلل عليه وسلم) اهلجرة إىل املدينة املنورة ترك سيدَنا علي بن أبي طالب (رضي
اهلل عنه) يف مكة؛ لريد األمانا

إىل أهلها ،رغم أنهم آذوه (صل

اهلل عليه وسلم)،

وآذوا أصحابَه (رضي اهلل عنهم) ،وأخرجوهم من ديارهم وأمواهلم؛ تلك هي األمانة
يف أمس معانيها.
وتتجل

يف رحلة اهلجرة معية احلق سبحانه حلبيبه ومصطفاه (صل

اهلل عليه

وسلم) ،حني قال له صاحبه أبو بكر (رضي اهلل عنه) وهما يف الغار واملشركون عل
حافته :يا رسول اهلل ،لو نظر أحدهم حتت قدميه لرآنا ،فكان الرد من نبينا (صل اهلل

()2

ن ِإنَّ اهللَ مَعَنَا) ،ويف ذلك
حزَ ْ
ن اهللُ ثَالِثُهُمَا ،ال تَ ْ
ك بِاثْنَ ْي ِ
عليه وسلم)( :يَا أَبَا بَكْ ٍر ،مَا ظَ ُّن َ
يقول احلق سبحانه{ :فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا}.
ومع تلك املعية اإلهلية أخذ رسول اهلل (صل اهلل عليه وسلم) بأسباب النجاح من
التخطيط ،واختيار الصاحب ،والدليل،يف تكامل وتنسيق بديع بني أدوار كفاءا
اجملتمع عل
(صل

اختالف أجناسه وأطيافه ،وكان مع كلِّ ذلك صدقُ اعتماد قلب نبينا

اهلل عليه وسلم) عل

معية ربه وتوفيقه؛ ليتجل

حسنُ التوكل احلقيقي عل

اهلل عز وجل يف كل جوانب الرحلة املباركة.
ومن دروس اهلجرة النبوية املباركة تأسيس بناء الدولة وإقامة أركانها ،بدءًا
ببناء املسجدِ منارةً للعبادة والعلم والرتبية ،تتكون فيه الشخصية املسلمة السوية اليت
تعمِّر الدنيا بالدين؛ فتبين وال تهدم ،وتعمِّر وال خترب ،ومرورًا بإقامة السوق إشارةً واضحة
إىل أهمية اجلانب االقتصادي يف بناء الدول ،وليكون سوقًا قائمًا عل

األخالق

اإلسالمية الفاضلة يف البيع والشراء؛ وبذلك يؤسس رسولُنا الكريم (صل اهلل عليه وسلم)
جملتمع متوازن مستقر ،ال يطغ

فيه شيء عل

حساب آخر؛ حتقيقًا لرسالة اإلسالم

جعَلَ َلكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي
املتكاملة ،حيث يقول احلق سبحانه{ :هُوَ الَّذِي َ

َمنَا ِكبِهَا وَ ُكلُوا مِن رِّزْقِهِ َوإَِليْهِ النُّشُورُ} ،ذلك إىل جانب وثيقة املدينة املنورة اليت
رسخت ألسس العيش املشرتك بني سكان املدينة مجيعًا .
***
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل خامت األنبياء واملرسلني ،سييدنا حمميد
(صل

اهلل عليه وسلم) ،وعل آله وصحبه أمجعني.
ال شك أن وثيقة املدينة اليت أبرمها نبينا (صل

اهلل عليه وسلم) بعد استقراره

باملدينة املنورة تعد أهم وثيقة للعيش املشرتك يف تاريخ البشرية ،حيث نصت عل

()3

إقامة احلقوق والواجبا

عل

باملدينة مع املؤمنني أمة ،فأقر

أساس وطين وإنساني ،حني قرر

أن سائر اليهود

حرية املعتقد ،وحرمة دور العبادة للجميع دون متييز.

وأي إنسانية ،وأي حضارة ،وأي رقي وتقدير ملفاهيم اإلنسانية ميكن أن يرق

ما كان من تسامح نبينا (صل

اهلل عليه وسلم) حني أثبت يف وثيقة املدينة( :لليهود

دينهم) قبل إثباته (للمسلمني دينهم) ،تلك أعل درجا
كما أن رسولنا الكريم (صل
املسلمني ،حني آخ

إىل

اإلنصاف والتسامح.

اهلل عليه وسلم) رسَّخ مبدأ األخوة ووحدة الصف بني

بني املهاجرين واألنصار؛ امتثالًا لقول احلق سبحانه{ :وَاعْتَصِمُوا

حبْلِ اللََّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرََّقُوا} ،وقوله (عز وجل)َ { :وأَطِيعُوا اللََّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا َتنَازَعُوا َفتَفْ َشلُوا
بِ َ
حيكُمْ} ،ويف ذلك يقول نبينا (صل
َوتَذْهَبَ ِر ُ

اهلل عليه وسلم)( :ال تَحاسدُوا ،وَال

ضكُمْ عَ َل
تناجشُوا ،وَال تَباغَضُوا ،وَال تَدابرُوا ،وَال يبِعْ بعْ ُ

بيْعِ بعْضٍ ،وكُونُوا عِبادَ اللَّه

إِخْوانًا ،املُ ْسلِمُ أَخُو الْمُ ْسلِم :ال يَظلِمُه ،وَال يَحْقِرُهُ ،وَال يَخْذُلُهُ).
فما أحوجنا إىل استلهام معاني اهلجرة النبيلة بالتحول إىل ما يرضي اهلل عز وجل
من األعمال واألقوال ،وبالتحول من البطالة والكسل إىل اجلد واإلتقان ،ومن األثرة
واألنانية إىل اإلخاء اإلنساني الصادق ،حيث يقول نبينا (صل

اهلل عليه وسلم)( :الْمُ ْسلِمُ

م النَّاسُ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ ،وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَ َه اهلل َعنْهُ).
سلِ َ
مَنْ َ
اللهم احفظ بالدنا مصر وسائر بالد العاملني

