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 2ــ  2والع ة اهلجرة 

 

إىل  مكَّــةمــن  يف مقــال ســابش عــن هجــرة الرســول      ســدثت

املدينة املنورة, والع تضمنت العديد من الدرو  والع , واملوضـوع  

 موصول باحلديث السابش عن املوضوع نفسه. 

فصــل بــني احلــش والباطــل, إعــالن   كانــت هجــرة رســول اهلل 

و ميـع هلـم يف املدينـة,    لقيام دولة اإلسالم, حلاق بركب املؤمنني 

ــة والصــغار        ــه وعــدم خضــوع للذل ــم وســرك مضــاد ل ــة للنل كراهي

واإلهانــة, كانــت اهلجــرة فــوق هــذا كلــه إعــالن لقيــام دولــة احلــش  
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ووضــع لبــذرتها األوىل يف املدينــة والــع شــبت عــن الطــوق بعــد ذلــك   

ــزال األرض      ــف أصــقاع األرض, وال ت ــى ,تل فبســطت ســلطانها عل

ىل أن يــرث اهلل األرض ومــن إىل اليــوم احلاضــر, وتتــرثر برحــداثها إ

عليها, كانت تغليًبا للمبـدأ والـدين علـى حـب البلـد والـوطن وعلـى        

القــوم إذا كــانوا مــن أتبــاع الكفــر والضــالل والنلــم, وعلــى كــل  

 راملقــاييس املاديــة يف ســبيل رضــا اهلل ســبةانه وتعــاىل, وال تــذك      

 بكـر الصـديش    أبـي  هحباويذكر معها صـ  إالَّ هجرة الرسول 

: تعــاىل الــذي ذكــر اهلل لــه هــذا املوقــف يف كتابــه العزيــز يف قولــه 

 ِإالَّ َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه الّلُه ِإْذ َأْخَرَجُه الَّذميَن َكَفُرواال َثانمَي اْثَنْيِن ِإْذ

( 40يـة ) اآل ُهَما فمي الالَغاِر ِإْذ َيُقوُل لمَصاحمبمهم اَل َتْةَزْن ِإن  الّلـَه َمَعَنـا  

 ]التوبة .

ــو بكــر الصــديش صــاحب رســول اهلل       يف  أجــل لقــد كــان أب

الرحلة ويف الغار وم يصـةبه مـن األمـة غـريه, وبهـذا فـإن الصـديش        

 م أنف الكـارهني لـذلك, كـان إنانـه     واجب احملبة على األمة برغ

 ولـذلك فقـد ذهـب الصـديش      يعدل إنان األمة كما قال عنـه  

. كانـت اهلجـرة   ة على سائر أمة حممـد  بفضل الصةبة يف اهلجر

إىل املدينة وكان يف املدينة يهود, هاجروا إليها منذ زمـن, انتنـاًرا   

إليها, ألن عندهم يف علم الكتاب يا أخ هم  لوصول الرسول 

بــه أنبيــائهم: إن هــذا املكــان هــو مهــاجر الــن  األمــي, ومــا رأوا        
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ــول  ــة   الرسـ ــش املعرفـ ــوه حـ ــى عرفـ ــحتـ ــوَن َيْعِرُفوَنـ ــا َيْعِرُفـ ُه َكَمـ

ولكـنهم أرادوا أن يصـرفوا األمـور    ( ]البقـرة .  146اآليـة )  َأْبَناءُهْم

كما يشاءون واعرتضوا على مشي ة اهلل احتجوا أن ال يكون الن  

منهم فتك وا وعصوا وطغوا وم يؤمنـوا بـه رغـم معـرفتهم لـه, يف      

َأنُفسمِهْم َوَلْو َكاَن  َوُيْؤثمُروَن َعَلى املدينة حيث كان األنصار الذين

ــْم َخَصاَصــة , الــذين كــان هلــم مواقــف مــع   ( ]احلشــر 9اآليــة ) بمِه

أدركـــوا فيهـــا احلـــش واتبعـــوه وانقـــادوا لـــه, ومـــنهم   رســـول اهلل 

َفاْذَهـْب َأنـَت َوَربكـَك    بعد ذلك, ال نقول لـك   القائلني لرسول اهلل 

,( ]املائدة 24اآلية )  َفَقاتمال ِإن ا َهاُهَنا َقاعمُدوَن
(85)

ولكن نقول لك 

اذهــب أنــت وربــك فقــاتال إنــا معكمــا مقــاتلون كانــت هــذه روح        

إلـيهم ولـذلك أصـبح الرســول يف     األنصـار منـذ هجـرة رسـول اهلل     

املدينة وعنـده أنصـاره, ويف الوقـت نفسـه عنـده أعـداءه وأعـداء اهلل        

 .من اليهود الذين كانوا معوًقا لقيام دعوته ودولته 

لبنـاء دولتـه هـو بنـاء مسـجد قبـاء,       ل عمل قـام بـه   كان أو
(86)

 

نـــه الـــتالزم إنعـــم بنـــاء الدولـــة عنـــد رســـول اهلل بـــدأ ببنـــاء املســـجد  

احلقيقي بني الدين والدنيا, العمل لآلخرة والعمل للدنيا صـنوان يف  

ــاة رســول اهلل   ــن     حي ــش م ــه تنطل ــده ويف دولت , السياســة األوىل عن
                                                           

 . 215, ص 2, البن هشام, ج السرية النبوية( اننر: 85)

ــار( اننــر: 86) ــةت ــن شــبة, ج  يخ املدين ــف . 63, ص 1, لعمــر ب ــروض األن , ال

 . 198, ص 4السهيلي, ج 
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ــان   ــجد كـ ــال  املسـ ــا يف الصـ ــًدا يف  إماًمـ ــه قائـ ــت نفسـ ة ويف الوقـ

علـى اإلطـالق بـل وربـى      , م يشهد تاريخ البشرية له مثـيالً السياسة

الــذين كونــوا  أعنــم سياســي وقــواد العــام اخللفــاء الراشــدين   

وننموا أعنم دولة عرفها تاريخ البشـرية علـى اإلطـالق كـان فيهـا      

ــري      ــى أن غـ ــاواة, حتـ ــاء واملسـ ــدل والعطـ ــدم والعـ ــاهر التقـ ــل منـ كـ

ــنهم ورضــوا      امل ــدتهم وإخــوانهم يف دي ــا جل ــى ب ســلمني فضــلوهم عل

ــا رأوه مــن رمحــتهم        ــرتة مل ــك الف ــوه خــالل تل إلكــم املســلمني وأحب

 وعدهلم حتى مع أعدائهم.

منذ وصـوله إىل املدينـة إىل إجيـاد الـتالحم بـني       سعى الرسول 

ــورها    ــاة الـــع كانـــت يف أروع صـ ــار, إىل املؤاخـ املهـــاجرين واألنصـ

ون على أنفسهم ولـو كـان بهـم خصاصـة وقـوم آخـرين ال       أقوام يؤثر

 لون النا  إحلاًفا.ريس

كان عام اهلجرة عاًما خاًصا لـدى األمـة, لـه مكانتـه, ولـذلك      

حينما أرادوا التمّيـز عـن    فإن الصةابة يف زمن عمر بن اخلطاب 

ومتيـزوا بـذلك    الغري اختذوا تاريخ املسلمني من هجرة رسول اهلل 

, ومـع األسـف الشـديد فإنـك ال تكـاد  ـد ذكـًرا        عن سائر األمـم 

للتــاريخ اهلجــري يف العديــد مــن بــالد العــام اإلســالمي, يف الوقــت    

الذي نرى فيه دولة إسرائيل الناش ة سيي تارخيها وتقونها العـ ي  

وتفرضه يف كـل املؤسسـات داخـل دولتهـا, بـل وسـاول نشـره علـى         
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لتميز واحملافنة على ذلـك  مستوى العام. أليست أمتنا هي األوىل با

 التميز؟ إني ألعجب من التقليد مهما كانت األعذار. 

وأصــــبةت هلــــا  ســــعدت املدينــــة وأهلــــها بقــــدوم رســــول اهلل  

ــا     ــدن األرض بكونهـ ــى مـ ــزت علـ ــريم, ومتيـ ــذا التكـ ــا بهـ مكانتهـ

الــع تنــورت بنــور اإلســالم   ومدينــة الرســول  عاصــمة الرســول 

ــا,  وبوجــوده  ــون  أفيه ــنهم     خــذ املؤمن ــن كــل مكــان م ــدون م يف

ــهم حمــل عطــف وعنايــة        ــا وذا احلاجــة, وكــانوا كل ــري والغ الفق

, كان يكلف املـتعلم بتـدريس اجلاهـل, والرامـي     سيدنا حممد 

بتدريب غريه, والفار  بتجهيـز نفسـه, والفقـري بالعمـل واالسـتغناء      

ــه    عــن اآلخــرين, والغــا باإل  ــه, وكــان اجلــو كل ــى إخوان نفــاق عل

 إيثار وعطاء! تقديم وفداء!.إنان وعمل ! 

كانــت قــري  ســس بــاخلطر مــن هــذا ا تمــع املــؤمن الناشــل   

واملــؤمنني  ولــذلك أخــذت تــدبر املكايــد مــع يهــود ضــد الرســول    

مـن املـؤمنني مـن اهلجـرة واللةـاق       مكَّـة معه, وأخـذت متنـع مـن يف    

م توقـف   كَّـة مل وهكـذا فـإن مغـادرة رسـول اهلل      برسول اهلل 

ه وألصـــةابه, بـــل اســـتمر األذى مـــن قـــري  حلامـــل  أذى قـــري  لـــ

الدعوة وأتباعه مـن املـؤمنني, وهكـذا الكفـر واإلحلـاد ودعاتـه ال       

ن تركــوهم. كمــا أن الف ــة املؤمنــة تعمــل  إيرتكــون الف ــة املؤمنــة و

على هزنـة الكفـر وأهلـه وإن كـانوا مـن أقـرب األقـربني. ولـذلك         
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