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 اهلجرة النبويةمن دروس  
ِإلَّا َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اللَُّه ِإْذ }: كريماحلمد هلل رب العاملني، القائل يف كتابه ال

َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه َلا َتْحَزْن ِإنَّ اللََّه 

 ْفَل َمَعَنا َفَأْنَزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأيََّدُه ِبُجُنوٍد َلْم َتَرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّ

، وَأشهُد أْن اَل إلَه ِإالَّ اهلُل وحَدُه ال َشريَك َلُه، {َوَكِلَمُة اللَِّه ِهَي اْلُعْلَيا َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم

وعَل  آِلِه  ْك عَليِه،ورسوله، اللَُّهمَّ َصلِّ وسلِّْم وباِر َعبُده ًداُمَحمَّ ونبيَّنا سيَدنا أنَّ وأََشهُد

 وِم الدِّيِن، وبعد:يوصحِبِه، وَمْن َتِبَعُهْم بإحساٍن إَل  

حدًثا فقد كانت اهلجرة النبوية املباركة من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة     

وتلك الرحلة املباركة ، واملسلمني يف تاريخ اإلسالموفاحتة خري  ،ر جمرى التاريخغيَّ

نبينا يف حياة  األمانةلق ي ُخلِّجتمنها: ، واحِلكم الباهرة ،العظيمةحافلة بالدروس 

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

)صل  املصطف  أراد عندما و ،بالصادق األمنيكانوا يلقبونه ووسلم( رغم كفرهم به؛ 

)رضي علي بن أبي طالب نا سيَدترك إىل املدينة املنورة اهلل عليه وسلم( اهلجرة 

 )صل  اهلل عليه وسلم(، هآذو همأنرغم  ،إىل أهلهاد األمانا  لري يف مكة؛ اهلل عنه(

األمانة هي تلك  ؛وأخرجوهم من ديارهم وأمواهلم ،)رضي  اهلل عنهم( هاَبأصحوآذوا 

 يف أمس  معانيها.

ومصطفاه )صل  اهلل عليه معية احلق سبحانه حلبيبه تجل  يف رحلة اهلجرة تو    

وهما يف الغار واملشركون عل  )رضي اهلل عنه( أبو بكر له صاحبه حني قال  ،وسلم(

)صل  اهلل فكان الرد من نبينا لو نظر أحدهم حتت قدميه لرآنا، يا رسول اهلل، حافته: 
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، ويف ذلك (اَنَعَم اهلَل نَِّإ ْنَزْحَتا، ال َمُهُثاِلَث اهلُل ِنْيَناْثِب َكنُّا َظَم ،ٍرْكا َبَبا َأَي)عليه وسلم(: 

 .{َدُه ِبُجُنوٍد َلْم َتَرْوَهاَفَأْنَزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأيَّ}يقول احلق سبحانه: 

من  النجاح أسبابب)صل  اهلل عليه وسلم( رسول اهلل أخذ ومع تلك املعية اإلهلية 

بديع بني أدوار كفاءا  وتنسيق ،يف تكامل والدليل ،اختيار الصاحبو ،التخطيط

 قلب نبينا اعتماد صدُقذلك  وكان مع كلِّأطيافه، أجناسه واجملتمع عل  اختالف 

التوكل احلقيقي عل   ؛ ليتجل  حسُنوتوفيقهمعية ربه عل   )صل  اهلل عليه وسلم(

 .يف كل جوانب الرحلة املباركة اهلل عز وجل

تأسيس بناء الدولة وإقامة أركانها، بدًءا ومن دروس اهلجرة النبوية املباركة     

السوية اليت املسلمة  ةشخصيالتتكون فيه ، للعبادة والعلم والرتبية منارًة املسجِدبناء ب

واضحة  إشارًةمروًرا بإقامة السوق و ،ر وال ختربتبين وال تهدم، وتعمِّف ؛ر الدنيا بالدينتعمِّ

األخالق عل   اقائًم اسوًقليكون و، ىل أهمية اجلانب االقتصادي يف بناء الدولإ

)صل  اهلل عليه وسلم( نا الكريم رسوُلوبذلك يؤسس  ؛الفاضلة يف البيع والشراءاإلسالمية 

حتقيًقا لرسالة اإلسالم ؛ ال يطغ  فيه شيء عل  حساب آخر ،مستقر متوازن تمعجمل

ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض َذُلوًلا َفاْمُشوا ِفي }، حيث يقول احلق سبحانه: املتكاملة

، ذلك إىل جانب وثيقة املدينة املنورة اليت {النُُّشوُر َوِإَلْيِهَمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمن رِّْزِقِه 

 مجيًعا . رسخت ألسس العيش املشرتك بني سكان املدينة

*** 

حمميد   سييدنا  واملرسلني، األنبياء خامت عل  والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد    

 .أمجعني وصحبه آله وعل  ،(وسلم عليه اهلل صل )

بعد استقراره اليت أبرمها نبينا )صل  اهلل عليه وسلم( وثيقة املدينة ال شك أن        

يف تاريخ البشرية، حيث نصت عل  لعيش املشرتك لتعد أهم وثيقة باملدينة املنورة 



(3) 

حني قرر  أن سائر اليهود  والواجبا  عل  أساس وطين وإنساني،إقامة احلقوق 

 .وحرمة دور العبادة للجميع دون متييز ،باملدينة مع املؤمنني أمة، فأقر  حرية املعتقد

ميكن أن يرق  إىل  تقدير ملفاهيم اإلنسانيةو وأي رقي، وأي حضارة، أي إنسانيةو      

لليهود ): أثبت يف وثيقة املدينةحني ( وسلمصل  اهلل عليه )نبينا ما كان من تسامح 

 .أعل  درجا  اإلنصاف والتسامح(، تلك للمسلمني دينهم) هإثبات قبل (دينهم

بني خ مبدأ األخوة ووحدة الصف رسَّ)صل  اهلل عليه وسلم( رسولنا الكريم كما أن 

َواْعَتِصُموا }احلق سبحانه: امتثاًلا لقول  ؛بني املهاجرين واألنصار خ حني آ ،املسلمني

َوَأِطيُعوا اللَََّه َوَرُسوَلُه َوَلا َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا }، وقوله )عز وجل(: {ِبَحْبِل اللََِّه َجِميًعا َوَلا َتَفرَُّقوا

ال َتحاسُدوا، َوال ): يقول نبينا )صل  اهلل عليه وسلم(، ويف ذلك {َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم

َتدابُروا، َوال يِبْع بْعُضُكْم َعَل  بْيِع بْعٍض، وُكوُنوا ِعباَد اللَّه تناجُشوا، َوال َتباَغُضوا، َوال 

 (.ِإْخواًنا، امُلْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلم: ال َيظِلُمه، َوال َيْحِقُرُه، َوال َيْخُذُلُه

إىل ما يرضي اهلل عز وجل معاني اهلجرة النبيلة بالتحول استلهام فما أحوجنا إىل 

ومن األثرة ، من البطالة والكسل إىل اجلد واإلتقانمن األعمال واألقوال، وبالتحول 

اْلُمْسِلُم ): يقول نبينا )صل  اهلل عليه وسلم(، حيث اإلخاء اإلنساني الصادقواألنانية إىل 

 (.َهَجَر َما َنَه  اهلل َعْنُهَواْلُمَهاِجُر َمْن  ،َمْن َسِلَم النَّاُس ِمْن َيِدِه َوِلَساِنِه

 اللهم احفظ بالدنا مصر وسائر بالد العاملني


