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 2ــ  1اهلجرة والع ة 

 

إىل  مكَّـة مـن   ر النا  هجرة رسـول اهلل  هذه األيام يتذك يف

 املدينة ويتذكرون معها دروًسـا وأحـداًثا مرتبطـة إليـاة الرسـول      

 ومحلها معه إىل املدينة. مكَّةبدعوة احلش الع رعاها يف 

ة الــيقني, وكــان علــى احلــش ويعــرم ذلــك معرفــ   لقــد كــان 

 الــدعوة مــنهم يعرفــون حقيقــة رســول اهلل  كفــار مكَّــة ومعانــدو

وصــدق رســالته ومــا جــاء بــه, وباطــل مــا كــانوا عليــه مــن الشــرك    

وعبــادتهم ألوثــان صــنعوها برنفســهم ومــع ذلــك اســتماتوا يف الــدفاع   

ــون       ــل يعرفـ ــبيل باطـ ــواهلم يف سـ ــوا أمـ ــائهم وأنفقـ ــوا دمـ ــا وأراقـ عنهـ
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 بطالنه, لكنه التك  والغطرسة والغـرور وبطـر احلـش, وكـم يف    

يـدافع عنـه بكـل مـا أوتـي مـع       و زماننا هـذا اليـوم مـن حيمـل بـاطالً     

 معرفته احلقة برنه على باطل.

يعرض نفسه على القبائل قبل اهلجـرة ليجـد    كان رسول اهلل 

وقلـة   يه وأصـةابه ومـا محلـوه مـن دعـوه, ورغـم ضـعفه        ؤوملجر ي

األسباب املادية الناهرة كما يرى النا  فلم يقبل ما حيـد الـدعوة   

بن وائـل وكـانوا يف األطـرام    أو يربطها بوطن أو قوم معينني بكر 

وجيـريوه   رسول اهلل  االشمالية الشرقية للجزيرة العربية, أن يؤوو

أما الفر  فقـد اعتـذروا وقـالوا     بوينصروه وحيموه من كافة العر

إًذا لسـتم أصـةابي, فلـم     ال طاقة لنا بهم, فكان رد رسـول اهلل  

إىل  يكــن ليقبــل شــرط حيــد مــن دعوتــه ويقيــد رســالة رب العــاملني  

( 107اآلية ) َوَما َأْرَسلالَناَك ِإلَّا َرْحَمًة لِّلالَعاَلممنَيالعاملني الع محلها 

 ]األنبياء .

يف العقبــة م  حينمــا بــايعوا الرســول   ولــذلك فــإن األنصــار 

يشـرتطوا مثـل تلـك الشـروط فاسـتجاب هلـم وقبـل اهلجـرة معهــم إىل         

يرنـو ببصـره    قد كان املدينة بعد أن أعلنوا مناصرتهم التامة له ل

لبناء دولة اإلسـالم وخيطـط هلـا علـى مـا وعـده اهلل سـبةانه وتعـاىل         

خـذ خيفـي خـ ه عـن قـري  ويسـعى       رمن نصـرته وإ هـار دعوتـه, ف   

 ةللرتتيب الدقيش للرحلة, ويتخذ كل األسـباب املاديـة لنجـاح الرحلـ    
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على اهلل ومـع   كان أكثر النا  توكاًل وإخفاء أمرها, مع أنه 

هو يؤكد ألمتـه يف ذلـك التوكـل مـع العمـل يف وقـت ال غنـى        ذلك ف

مـن اخلــروج   ألحـدهما عـن اآلخـر, سـعت قـري  ملنـع رسـول اهلل        

ورتبــت أقويائهــا لقتلــه عنــد داره, ولكــن اهلل جنــاه مــن     مكَّــةمــن 

ــه صــاحبه أبــ   شــرهم, وخــرج الرســول      بكــر الصــديش   وومع

 رسول اهلل  آخذين طريش املدينة, وارتعبت قري  وخرجت تطارد

وجعلت اجلوائز ملـن يـرتي بـه حًيـا أو ميًتـا, أجـل إنـه اإلرهـاب بعينـه          

وقد تسابش  يستعمله أصةاب الباطل ضد حامل احلش رسول اهلل 

وقـد أريـش دمـه ويـح بقتلـه أو أسـره,        الفرسان للةاق بالرسـول  

وهنا سدث املعجزة, يصـل سـراقة بـن مالـك اجلعشـمي إىل منطقـة       

ــو  ــن رسـ ــة مـ ــدث    ل اهلل قريبـ ــه فتةـ ــاق بـ ــاول اللةـ ــاهده وحيـ ويشـ

املعجــزة, تســيخ قــدما فــر  ســراقة يف األرض مــرة وأخــرى, حتــى   

وصاحبه  يتركد أنه ينوع بقدرة اهلل تعاىل من اللةاق بالرسول 

ــه الرســول      فيناديهمــا ســراقة, ويطلــب التةــدث معهمــا, فيةادث

 سـول  بـرمر الر  ويسلم على أرجح اآلراء ويكتب لـه أبـو بكـر    

أماًنا, مع أن الرسول هو اخلائف واملطارد من قبـل القـوم ومـع ذلـك     

وسـدث   فإن سراقة يطلـب األمـان لنفسـه وبكتـاب مـن الرسـول       

ســراقة برنــه  معجــزة أخــرى يف تلــك الســاعة حيــث خيــ  الرســول 
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,سيلبس سواري كسرى
(84)

نه أعنم ملـوك  إومن كسرى يا ترى؟  

اجلوائز ملـن يـرتي بـه     مكَّةعماء األرض, وهذا املطارد الذي جعل ز

حًيا أو ميًتـا يتةـدث عـن أعنـم ملـوك األرض وعـن فـتح أتباعـه مـن          

املســلمني لــدياره وغنيمــتهم أعــز مــا نلــك, إن اإلنســان ليعجــز عــن   

وصف احلادثة إذا علم زمـن احلـدث ووقـت الضـعف النـاهر للنـا        

َقْد َنَصَرُه ِإالَّ َتنُصُروُه َفيف تلك اللةنة, ولكن صدق اهلل العنيم 

الّلُه ِإْذ َأْخَرَجُه الَّذميَن َكَفُرواال َثانمَي اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما فمـي الالَغـاِر ِإْذ َيُقـوُل    

ــا   ــَه َمَعَن ــَزْن ِإن  الّل ــاحمبمهم اَل َتْة ــة ) لمَص ــة 40اآلي ــة  ( ]التوب ــي وقف , ول

 واهلل املستعان. ,أخرى مع احلدث بإذن اهلل

 

 

 

 

 

 

                                                           

ــف( اننـــر: 84) ــة. 218, ص  4, للســـهيلي, ج الـــروض األنـ ــرية النبويـ , السـ

 .473, ص 1حممد الصالبي, ج 


