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ُ؟ُُُُُُُُُهاجررابع
ُفيُمحكمُهُُللهُُُالحمد ُ واُُُُإهَّلُ﴿ُُالتنزيلُهُُالقائله يَنَُكفَر  الَذه إهْذُأَْخَرَجهُ  َّللَاُ  فَقَْدُنََصَرهُ  وهُ  تَْنص ر 

ُإهَنَُّللَاَُُ ُتَْحَزْن َُّل بههه ُلهَصاحه ُيَق ول  ُإهْذ ُاْلغَاره ُفهي ُإهْذُه َما ُاثْنَْينه ُُ،َُوأَْشَهد 40ُ:ُُالتوبةَُُمعَنَا﴾ثَانهَي

يَكُوَُ ّلَُشره َوْحدَهُ  َحَمدًاَُعْبد ه ُُأَْنُّلُإهلَهَُإهّلَُّللَاُ  ُُوسلمُُُْفاللهمُصل ُه َوَرس ول ه ،أشهدُأََنُم 

هُعلىُُُُوباركُُُْوزدُْ تسليًماُكثيًراُإلىُُُوسلمُُُْاألطهارُهُُوصحبهُهُُوعلىُآلهُهُُالمختارُهُُالنبي 

أَي َهاُُُ}يَاُُالغفارُهُُبتقوىُالعزيزُهُُهاُاألخيارُ يُأي ُونفسُهُُُم..ُفأوصيكُ ...ُُاُبعد ُ.ُأمَُالدينُهُُيومُه

وت َنُإهَّلَُوأَْنت ْمُُ َُوَّلُتَم  يَنُآَمن واُاتَق واَُّللَاََُحَقُت قَاتههه وَن{الَذه ْسلهم  (ُثم102ُُ)آلُعمرانُ:ُُم 

ُاُنَخطبتهُُاُوعنوانُ نَوزارتهُُ((ُعنوانُ النبويةُهُنُالهجرةهُمُهُدروسُ ):)ُُاُبعد ُأمَُ

ُُنُاهلجرة ُ:ُومُ أولًُ
 
ُُكانت

 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.لإلسالم ُُالبداية

ُأبدًا،ماضيًاُُُُتكونَُُُيُأنُْعليهُوسلمُّلُينبغُهُُىُللا ُىُصلَُالمصطفَُُُهجرةَُُُ:ُإنَُهاُالسادة ُأي ُ

كانُياُُُلمجردُهُُ،ُأوالباردُهُُالباهتُهُُاإلعجابُهُُلمجردُهُُو،ُأالتسليةُهأوُُُُ،القصةُهُُأوُلمجردُه

َصلَىُُُُه ُسيرتَُُُنحولَُُُأنُْيُُبلُينبغُهُُ،المختارُهُُالنبيهُُُعلىُعهدُهُُاأليامُهُُماُكانُفيُسالفُه

منهجهُ إلىُ َمُ
َوَسلَ ُ َعلَْيهه واقع ُُُحياة َُُُّللَاُ  أوّلدَُونرب هُُُنحياه ُُُوإلىُ عليهُ ُُنَيُ بلُُُُا،نَوبناتهُا

ُُوالمستقبلُ.ُُاألجيالُهُُفيُعروقُهُُتتدفقُ ُُودماءُ ُُالحياةهُُُشموسَُُُتوقد ُُُاُإلىُشعلةُ هَُونحول ُ
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ُلمُيبعثُُُْجلَُُُوللا ُُُّل؟وكيفُُ ُإَّلُُُوعال َُوَسلََم َعلَْيهه ُُمتجددةًُُُقدوةًُُُُليكونَُمحمدًاَُصلَىَُّللَاُ 

اُوُنَفهوُأسوت ُُُومكانُ ُُزمانُ ُُىُلكل ُهُأعلَُمثاًلُُُُليكونَُ،ُوإَّلُُُوالقرونُهُُاألجيالُهُُعلىُمر ُه

ُنَاُومرشد ُنَومعلمُ اُُُنَقدوت ُ َُّللَاهُُُجلَُُُللاهُُُنُعندُهمُهُُاُبنص   وعالُُ))لَقَْدَُكاَنُلَك ْمُفهيَُرس وله

َكثهيًرا َرَُوذََكَرَُّللَاَُ َواْليَْوَمُاْْلخه وَُّللَاَُ يَْرج  َكاَنُ ل هَمنُ َحَسنَةُ  )سورةُاألحزاب:ُُُ((أ ْسَوةُ 

هجرة 21ُ كانْتُ فلقدُ هُُُ(ُ للا ُُُ-ُُالنبي  وسلَُُُصلَىُ ُُعليهُ للفسادُهُُ-م العقائدُهُُدَْحًراُ ،ُفيُ

َؤَزًرا,ُُاإلنسانيَةُهُُ،ُكماُكانْتُفتًحاُجديدًاُفيُتاريخُهفيُاألفكارُهُُوالضاللُه ،ُونْصًراُم 

ُُُفيُُللا ُُُولقدُجمعَُُُّل؟.ُوكيفُُوعبرُ ُُهاُدروسُ كل ُُُوالهجرة ُ ُىُالقدرةَُالمصطفَُُُشخصه

هُُُللمنهجهُُُالكاملةَُُُالحيةَُ هُُُالتربوي  ُللاهُُُ*ُفهوُرسولُ ُُهُهكل ُهُُالتاريخهُُُعلىُمدارُهُُاإلسالمي 

.ُُوأشرفُصلةُ ُُبأعظمُرباطُ ُُبالسماءُهُُاألرضَُُُوعالُليربطَُُُجلَُُُنُللاهُمُهُُىُالوحىَُيتلقَُ
ُالتاريخهُاألولَُغيََرُمجرَُُُالسياسةُهُُ*ُوهوُرجلُ  ُفترة ُُُى ُت ُُُفي ُفيُحسابُهّل ُالزمنُهُُساوى

ُُُكقائدُ ُُالجيوشَُُُويقود ُُُ،الخططَُُُحرب ُيضعُ ُُ*ُوهوُرجلُ ُُشيئًا. ُفيُميدانُهُُمتخصص 

ُإذاُصمتتُُُْالقتالُه ُالميدانُهُُوقفَُُُالحناجرَُُُالقلوبُ ُُوبلغتُُُْاأللسنة ُُُفكان ُاألبطالُهُُوقفةَُُُفي

ُُُُ»أَنَا:ُُهُهىُصوتُهىُبأعلَُنادُهي ُ َُعْبده ْبُأَنَاُاْبن  َُّلَُكذه َطلهْب«ُُالنَبهي  ،ُُُ،ُوزوجُ ُُوهوُأبُ ُُ*اْلم 

ُشهدته ُُُعلىُأكملُوجهُ ُُبهذاُالدورُهُُفقامَُُُنُالنفقاتُهكثيًراُمُهُُتحتاجُ ُُكبيرة ُُُأسرة ُُُوربُ 

ُُُقَُلُهماُخُ ُُه ُكأنَُُُهُهلرب هُُُخاضعُ ُُخاشعُ ُُ.ُ*ُوهوُعابد ُالتاريخُ ُُوعرفه ُُُاألرضُ  ُُللعبادةهُإّل 

تفرغَُُُه ُوكأنَُ كل ُهُُقدُ قائمُ لهاُومعُهذاُ فهوُ أعظمُدعوة ُُُهُ أخذتُُُْعلىُ ُوفكَره ُُُعقلَه ُُُ،ُ

ُهذهُالشخصياتُهُُهذهُالطاقات،ُوكلُ ُُالعظمات،ُكلُ ُُههذُُكلُ ُُ،ه ُودمَُُُوعرقَه ُُُوروَحه ُ

ُأفاَلُُُىُللا ُىُصلَُالمصطفَُُُفيُشخصيةُهُُتجمعتُُُْالمتفرقةُه ُُوبجدارة ُُُُيستحقُ عليهُوسلمُ*

القدوة ُُُيكونَُُُأنُْ ُُُُ،األعلىُُوالمثلُ ُُالطيبة ُُُهوُ ؟:ُ ُيُ تاريخُهُُحدثُ ُُالهجرة ُووكيفُّلُ

ُأعلَىُُ،ُُالكرامُهُُعليناُمرورَُُُيمرَُُُ,ّلُينبغيُأنُُُْعظيمُ  يَن،َُحدَث  ُالد ه بههه ُنََصَرُللاُ  ث  َحاده

ُ بههه سلهميَن،َُوَسقََطْتُ الم  ُدَْولَةُ  بههه قَاَمْتُ ُ ؛َُحدَث  اْلَكْونه َُغيََرَُوْجهَُ َكلهمتَه ،َُحدَث  ُ بههه للاُ 

ُههجَرةهُالَحبهيبهُال ث  يَن..َُحاده ُالَظالهمه وش  ُُعليهُوسلم،ُفلقدُهاجرَُُُىُللا ُم صطفَىُصلَُع ر 

ُُمُهُُىُللا ُاُصلَُنَنبي ُ ُالمدينةُهُُالمكرمةُهُُنُمكةَُعليهُوسلم ُأنارتُُُْالنبويةُهُُإلى ُواستنارتُُُْالتي

نُُعليهُوسلمُمُهُُىُللا ُصلَُُُيُالنبيُ قَُّلُُأنُُُْعليهُوسلمُبعدَُُُىُللا ُىُصلَُالمصطفَُُُبقدومُه

ُنُأهلهُهمُهُالعزيزَُُالنصيرَُُالرواسي،ُوفقدَُُالجبالُ ُه ُماُّلُتتحمل ُُُوالبالءُهُىُوالضيقُهاألذَُ

ويلدُ ُُتُهبنُُوخديجةَُُُيُطالبُ كأبهُُُهُهوأقربائهُ ُُجلَُُُللا ُُُه ُاُ،ُوأمرَُعنهاُوأرضاهَُُُرضىُللا ُُُخ 

ُإياه ُمخاطبًُ فقالُُ،إلىُيثربُُوالهجرةهُُُبالصبرُهُُوعالُُحينئذُ  ُأ ول وُُُُ:ا ))فَاْصبهْرَُكَماَُصبََر

ْمُيَْوَمُيََرْوَنَُماُي وَعد وَنُلَْمُيَْلبَث واُإهَّلَُساَعةًُُ ْمَُكأَنَه  ْلُلَه  َُوَّلُتَْستَْعجه س له َنُالر  ُمه ْنُاْلعَْزمه مه
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ق وَن(()األحقاف: ُإهَّلُاْلقَْوم ُاْلفَاسه ُبَاَلغ ُفََهْلُي ْهلَك  المشركونُعلىُُُُ(.فلقدُتآمر35َُنََهار 

وقررُ ُُىُللا ُصلَُُُاإلسالمُهُُرسولُه وسلم،ُ أنُْعليهُ بهُهيفتكُ ُُواُ لكنَُويقتل ُُُواُ ُُاه ُنجَُُُللاَُُُوهُ

ْمَُسدًّاُُُفقالُجلَُُُه ُونصرَُُُه ُوأيدَُُُوحماه ُ ْنَُخْلفههه ْمَُسدًّاَُومه يهه ُأَْيده ْنُبَْينه وعالُ))َوَجعَْلنَاُمه

ونَُ ر  ي ْبصه َّلُ ْمُ فَه  أيد9َُيس:] (فَأَْغَشْينَاه ْمُ وهناُ ُبالمعجزاتُهُُالكريمُهُُرسولَُُُللا ُُُ[،ُ

لتدلَُالبيناتُهُُ،ُواْلياتُهالباهراتُه نبوتهُهُُ،ُ ُُبنُهُُلس َراقةَُُُ،ُمنهاُماُحصلَُورسالتهُهُُعلىُ

ُُُقوائمُ ُُفساختُُُْ-عليهُوسلُمُُىُللا ُصلَُ-ُُللاهُُُيُرسولَُيؤذُهُُأنُُُْاُأرادَُحينمَُُُمالكُ  ُُالفرسه

ُ ُنُأذَُمُهُُه ُنبيَُُُاُللا ُونجَُُُفيُاألرضه ُيُبرسولُهيأتهُُُنلمَُُُجائزةًُُُرصدتُُُْأنُُُْبعدَُُُىُقريش 

ُ:ىُجهلُ ُألبهُقائاًلُُسراقة ُُفعادَُُ.عليهُوسلُمُىُللا ُصلَُُللاهُ

ه ُ قََوائهم  ُ تَس وخ  إهْذُ َيُ َجَواده ُ ألَْمره ُ*** دًاُ َشاهه ك ْنَتُ لَْوُ َوَّللَاهُ ُ َحَكم   أَبَاُ

ه ُ م  ُفََمْنُذَاُي قَاوه ُبهب ْرَهان  َحَمدًا***َُرس ول   َعلهْمَتَُولَْمُتَْشك ْكُبهأََنُم 

ُبسالمُ ُُ-الجديدُهُُالموطنُه-ُُ-ُُالمنورةهُُُإلىُالمدينةُهُُُ-عليهُوسلُمُُىُللا ُصلَُ-ُُالنبيُ ُُوصلَُ

ُ،ُوكانَُوالفرحهُُُبالترحابُهُُاألنصارُ ُُه ُوعالُ،ُواستقبلَُُُجلَُُُنُللاهُمُهُُُوأمانُ ُُوأمنُ ُُوحفظُ 

ُُُبينَُُُفَُالنبوي،ُوألَُُُالمسجدُهُُبناءُ ُُعليهُهُُه ُيُوسالمُ رب هُُُصلواتُ ُُبهُهُُماُقامَُُُأولَُ ُُاألوسه

واألنصارُهُُوبينَُُُوالخزرجهُ وظهرتُْالمهاجرينُ ُُاألنصارُهُُأخالقُ ُُ،ُ اإليثارُهمُهُ ،ُنُ

ُُاُبشيءُ مُتفسيرهَُاُولمُيمكنهُ اُوحديثًُقديمًُُُالعلماءَُُُحيرتُُُْوالوفاءُهُُ،ُوالتعاونُهوالمحبةُه

ُ عليهُوسلمُُُُىُللا ُصلَُُُرسولهُهُُوبوعدُهُُللاهُُُبوعدُه.الجازمُهُُواليقينُهُُالصادقُهُُُباإليمانُهإّل 

 والمسلمين.ُلإلسالمُهُالبداية ُُوكانتُُْالتحولُهُنقطة ُُنُهناُكانتُْومُه

ُُُ
 
ا:ُاهلجرة

ً
ُُُثانيـــ

 
ُكل

 
ُُُهاُدروس

 
ُُ.وعب

ُُنُكانُله ُلمَُُُوعظاتُ ُُوعبرُ ُُهاُدورسُ كل ُُُالمشرفة ُُُالشريفة ُُُالنبوية ُُُالهجرة ُُُ:هاُالسادة ُأي ُ

ُُنُأعظمُهمُهوُُ،وهوُشهيد ُُأوُألقىُالسمعَُُقلبُ  نُُمُهُوفداءُ ُُتضحية ُُالهجرةَُُأنَُُُهذهُالدروسه

ُُُّلُإلهَُُُكلمةُهُُإعالءُهُُنُأجلُهمُهُُالدينُهُُأجلُه ُللاهُُُ،ُللا ُإّل  عليهُوسلَمُُُُىُللا ُصلَُُُ–ُُفهذاُرسول 

ُإلىُمغادرةهُُُ– لهدَُُُبلدهُهُُيضطر  ُُمكةَُترَكُُ،ُُه ُتَُوعشيرَُُُه ُأقرباءَُُُ،ُوتركَُفيهُوترعرعَُُُالذيُو 

ُالدينُهُُاُإلىُيومُهاُوتشريفًُتكريمًُُُهاُللا ُزادَُُُالمكرمةَُُُمكةَُُُي خاطبُ ُُ،اهَُاُوعشقَُهَُالتيُأحبَُ

ُُالدموعهُُُبدلَُُُيُالعينَُبكُهوت ُُُالقلبَُُُلمُ ؤت ُُُمنه،ُبكلماتُ ُُالذيُأ خرجَُُُمودًعاُلهاُوهيُوطنه ُ

ُالفراقُهُُوحسرة ُُُوألمُ ُُومحبة ُُُهاُحنينُ كل ُهُُبكلماتُ ُُ،ُُادمًُ ُانتماءُ كل ُهُُبكلماتُ ُُُ،على ُُوتضحية ُُُها

ُواأللمُهمُهُُاُبهنَْبرة ُهَُفقالُوهوُيغادرُ ُُ،للاهُُُلدينُهُُوفداءُ ُُووفاءُ  ُُُُنُالحزنه ماُفيهاُُ»َُوَّللَاهُإهنَكه

ُُ َُماَُخَرْجت  ْنكه ُمه ْجت  أَن هىُأ ْخره َُّللَاهُإهلَىَُّللَاهَُولَْوّلَُ ُأَْرضه َُّللَاهَُوأََحب  ُأَْرضه رواهُ«لََخْير 

ومي،ُلَمَُ ُُُ،ُقالُلهُك فَارُ الهجرةَُُُاُأرادَُالترمذي(ُوهذاُص َهيبُالر  اُصعلوًكاُُنَ:ُأتيتَُقريش 
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ّلُُُ؟ُوللاهُكَُونفسُهُُكَُبهمالُهُُتَْخرجَُُُأنُُُْ،ُثمُتريد ُعندنا،ُوبلَْغَتُالذيُبلغتَُُُمال كَُُُرَُكث ُحقيًرا،ُفَُ
ُلكمُمالي،ُأتخل ونَُ:ُأرأيت ُفقالُلهمُصهيبُ ُُا،أبدًُذلكُُُُيكونُ  ي؟”ُقالوا:ُُسبيلُهُُمُإْنُجعْلت 

ُلكُ نعم،ُُ ُُُ–عليهُوسلَمُُُُىُللا ُصلَُُُُ–ُُذلكُرسولُللاهُُُي”،ُفبلغَُمُمالُهقال:ُ“فإن هيُقدُجعلت 

ُُُُالدينُهُُىُإلىُيومُهتلَُاُي ُفيهُقرآنًُُُللا ُُُوأنزلَُ اْبتهغَاَءَُمْرَضاته يُنَْفَسهُ  َُمْنُيَْشره َنُالنَاسه ﴿َُومه

﴾ُ بَاده ُبهاْلعه َرء وف  ُُالبيعُ ُُعليهُوسلمُ:ُ))َربهحَُُُىُللا ُصلَُُُالنبيُ قالُُ،ُو(207البقرةُ).َّللَاهَُوَّللَاُ 

ُالفدائيُ ُُالبيعُ ُُأباُيحيُربحَُ ُُُُينامُ ُُأبيُطالبُ ُُبنُ ُُعليُ ُُأباُيَْحيَى((وهذاُهو ُالنَبهيه  َعلَىُفهَراشه

َُوَسلََمُفهدَاًءُلَه ،ُوُيعرضُ  َعلَْيهه هُُُنُأجلُهومُهُُالدينُهُُنُأجلُهمُهُُللقتلُهُُه ُنفسََُُُصلَىَُّللَاُ  ُُنُهالديُُنبي 

ُُُنُأعظمُهعليهُوسلمُ.ومُهُُىُللا ُصلَُ إلىُُُاألماناتُهُُرد ُهُُكيفيةَُُُ:ُنتعلمُ ُُالنبويةُهُُالهجرةهُُُدورسه

ىُصلَُُُالنبيُ ُُعليهُوسلمُ،وعندماُأرادَُُُىُللا ُصلَُُُه ُهمُعندَُأماناتهُُُتضعُ ُُقريشُ ُُاُفكانتُْهَُأهلُه

عليهُوسلمُفيُُُُىُللا ُصلَُُُالمختارُ ُُالنبيُ ُُيقعُ ُُالمنورةهُُُإلىُالمدينةُهُُعليهُوسلمُالهجرةَُُُللا ُ

ُىُللا ُصلَُُُالنبيَُُُاُ،لماذاُ؟ُألنَُهَُإلىُأهلُهُُاألماناتُهُُرد ُهُُُوهيُكيفية ُ،ُأَّلُوفيُمأزقُ ُُمحنةُ 

ُُأنَُُُعليهُوسلمُيعلمُ ُُىُللا ُصلَُُُالنبيَُُُلماذا؟ُألنَُ.ُُيتبعَُُُأنُُُْأحقُ ُُالحقَُُُأنَُُُعليهُوسلمُيعلمُ 

ُُرد ُهُُكيفيةَُُُاألمةَُُُيعلمَُُُأنُُُْعليهُوسلمُيريد ُُُىُللا ُصلَُُُُالنبيَُُُلماذا؟ُألنَُ.ُُالنفاقُهُُثلثُ ُُالخيانةَُ

ُُالنبيُ ُُا،ُوهناُيتركُ هَُإلىُأهلُهُُاألماناتُه ُوابنَُُُأبيُطالبُ ُُاُبنَُعليهُوسلمُعليًُُُّىُللا ُصلَُُ

ُُُُعلى ُ ُُنومُ ُُولمُيكنُُُْمعه ُُُه ُيأخذَُُُيُأنُْنُاألولَُ،ُوكانُمُهفيُفراشهُهُُوصهرهُهُُهُهعم ُه ُُفيُفراشه

هُ ُُالنبي  ُُعلى ُ ُُنومُ ُُولمُيكنُُُُْ،المقاديرَُُُعليهُوسلمُيغيرُ ُُىُللا ُصلَُُ ُُفديُالنبيَُي ُُ ُُىُللا ُصلَُُ

،ُالوهابُهُُالملكُهُُبإذنُهُُمقدرُ ُُشيءُ ُُكلَُُُ؛ُألنَُعليهُالقتلَُُُللا ُُُكتبَُُُإنُُُْنُالقتلُهعليهُوسلمُمُه

واُُإلىُالذينُتآمرُ ُُاألماناتُهُُاُليردَُهَُإلىُأهلُهُُاألماناتُهُُعنهُليردَُُُرضيُللا ُُُُيُ علُُنامَُُُولكنُْ

ُ ُُيُكلَُعليهُوسلمُ،وليعطُهُُىُللا ُصلَُُُُعلىُُقتلهُه هُُُ،ثمُيلحقُ ُ هَُق ُومستحَُُُه ُحقَُُذيُحق  ُُبالنبي 

ُُعليهُوسلمُ؟ُلنتعلمَُُُللا ُُُىيُصلَُالمصطفَُُُأمانة ُُُ.ُانظرواُكيفُكانتُْالمنورةهُُُفيُالمدينةُه

ُُُُىُللا ُصلَُُُالنبيُ ُُعليهُوسلمُلذاُقالَُُُىُللا ُصلَُُُهجرتهُهنُمُهُُيُالدرسَُولنعُه عليهُوسلمُ)ُأَد ه

ْنَُمْنَُخانََك(ُ)أخرجهُأبوُداودُفيُسننه(ُفماُأحوجنَ اُإلىُُاأْلََمانَةَُإهلَىَُمْنُائْتََمنََكَُوَّلُتَخ 

وّلُُُُوّلُحولَُُُفيهُاألمانة ُُُالذيُض يعتُُُْفيُهذاُالزمانُهُُ،ُوخاصةًُشيءُ ُُفيُكل ُهُُاألمانةُه

ُُُنُأعظمُه.ومُهُُُباللهُإَّلُُُقوةَُ ُُعلىُللاهُُُوالتوكلُهُُللاهُُُفيُوعدُهُُ:ُالثقة ُالنبويةُهُُالهجرةهُُُدورسه

ُُُسبحانهُه عدمُهُُالمشروعةُهُُباألسبابُهُُواألخذُهُُه ُسبحانَُُإليهُهُُاألمرُهُُوتفويضه ُاّلعتمادُهُُمعُ

ُُللا ُُُىصلَُُُالنبيُ ُُفلقدُأخذَُُُ،وعالُُجلَُُُوهوُللا ُُُاألسبابُهُُعلىُمسببُهُُماُاّلعتماد ُعليهاُإنَُ

بجميعهُ وسلمُ انقطعتُُُْللهجرةهُُُالمشروعةُهُُاألسبابُهُُعليهُ ُُبمسببُهُُتعلقَُُُاألسبابُ ُُولماُ

ُُمعه ُُُوالقومُ ُُأبوُجهلُ ُُوجاءَُُُعندماُكانُفيُالغارُهُُنُالهالكُهمُهُُه ُوصاحبَُُُللا ُُُاه ُفنجَُُُاألسبابُه

هُُُالخائفُهُُيقُهالصد ُهُُبينَُُُخفيُ ُُهامسُ ُُحوارُ ُُ,ُُوهناُدارَُالغارُهُُبابُهُُواُأمامَُووقف ُ ُعلىُالنبي 
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إلىُُُمُنظرَُهُ أحد ُُُلوُأنَُُُللاهُُُياُرسولَُُُ،علىُنفسهُهُُنُخوفهُهمُهُُعليهُوسلمُُأكثرَُُُىُللا ُصلَُ

ُُاُاألمل..ُ،ُوبقلبُ يحدوهَُُُةُ عليهُوسلمُُبلغُُىُللا ُصلَُُُعليهُالحبيبُ ُُا,ُفيرد ُلرآنَُُقدميهُه

ُُللاَُُُإنَُُُ»ُّلُتحزنُُُْاُ«ُياُأباُبكرُ مَُثالثهُ ُُللا ُُُباثنينُهُُكَُماُظن ُُُبكرُ اُُاليقين.ُ»ُياُأبَُُُيمأله ُ

ُُمُبلُإنُْهُ كلَُُُاألحياءَُُُُأبوُجهلُ ُُلوُجمعَُُُُوللاهُُُثمَُُُفوُللاهُُُأكبرُ ُُللا ُُُ.ا«ُرواهُالبخاريمعنَ

ُقبورُهمُهُُاألمواتَُُُوأخرجَُُُشئتَُ ُيسحبونَُهُهن ُُمعهُحجارةَُُُيقلبونَُُُيُجهلُ أبهُُُمُخلفَُهُ أكفانَُُمُ

ُ ُُواُإليُُاثنينُه،ُماُوصل ُفيُالرمالُهُُاُ.،ُوينقبونَُهَُعنُأماكنهُُُالجبالَُُُ،ُويزحزحونَُاألرضه

ُإهْذُه َماُفهيُُمَُثالثهُ ُُللا ُ واُثَانهَيُاثْنَْينه يَنَُكفَر  الَذه إهْذُأَْخَرَجهُ  َّللَاُ  فَقَْدُنََصَرهُ  وهُ  تَْنص ر  اُ)إّلُ 

بههُه لهَصاحه ُ يَق ول  إهْذُ ُ لَْمُُُاْلغَاره ُ ن ود  بهج  َوأَيَدَهُ  ُ َعلَْيهه ينَتَهُ  َسكه فَأَْنَزَلَُّللَاُ  َمعَنَاُ إهَنَُّللَاَُ تَْحَزْنُ ّلُ

يم ُ(ُُسور َُحكه يز  َعزه َيُاْلع ْليَاَُوَّللَاُ  هه َّللَاُه واُالس ْفلَىَُوَكلهَمةُ  يَنَُكفَر  ةُتََرْوَهاَُوَجعََلَُكلهَمةَُالَذه

لُ ُُُ،التوبة ُتعده ُمعي ة  صنُ ُُمعيةَُللاهُُُوأي  ُالغوائهلُهنُكُ مُهُُالَحصينُ ُُ؟ُإن هاُالحه فيُُُ،ُوالعد ة ُله 

ُشدة ،ُوالد رعُ  ةَُوالش رورُهُُالبوائهقُهُُنُسهامُهيُمُهالواقهُُُكله  الخاص  التيُُُ،ُلكَنُهذهُالمعي ةَُ
فظُهُُوالت وفيقُهُُبالت أييدُهُُتكونُ  ُوالن صرُهُُوالحه المت قينُُُُتعالىُألوليائههُهُُاُللا ُهَُماُجعلَُإنَُُُوالمعونةه

نين.ُفمَُ نُُومَُُُ،أعطاه ُُُه ُنُسألَُومَُُُ،هداه ُُُاألمرَُُُإليهُهُُنُفوضَُومَُُُ،كفاه ُُُعليهُهُُنُتوكلَُالمحسه

ضَُوُمَُُُ،أواه ُُُإلىُللاهُنُأوىَُُوُمَُُُ،صافاه ُُُاُمعُللاهُنُصفَُومَُُُ،اه ُنجَُُُفيُللاهُُُوثقَُ أمره ُُُُنُفو 

إلىُُنفسَُُُنُباعَُوُمَُُُ،كفاه ُُُإلىُللاهُ تَُثمنَُُُ،ُوُجعلَُاشتراه ُُُللاهُهُ  جنـ  وُرضاه ُهُ  ُُقالُجلَُُُ،هُ 

:ُُُُ–عليهُوسلمُُىُللا ُصلَُُُالنبيُ ُ[.وصدق36َُ]الزمر:ُ..ُ.َُعْبدَه ُُبهَكافُ ُٱّلَل ُوعالُ)أَلَْيَسُ

قُ َُُكَماُلََرَزقَك مُُْتََوك لههُهَُحقََُُّللَاهَُُعلَىُُتَتََوَكل ونَُُأَنَك مُُْلَوُُْ» ُُُيَْرز  وح  َماًصاَُوتَر  الَطْيَرُتَْغد وُخه

ُُُنُأعظمُهومُهُُُ.بهَطانًاُ«ُرواهُأحمد ُُتوظيفُهُُوحسنُ ُُالتخطيطُهُُ:ُإتقانُ النبويةُهُُالهجرةهُُُدورسه

يُالتخطيط ُالجي هد ُنَتعل همُ ُُالهجرةَُُُ:ُفإنَُالطاقاتُه نُُومُهُُ.النَجاحهُُُفيُتحقيقُهُُدَْوَره ُُُاُكيفُيؤد ه

التَخطيطُهُُأعظمُه ُ تُوأس سه ُ ْسن  ح  وسالمة ُالطاقاتُهُُظيفُه:ُ ،ُُالمتاحةُهُُالقدراتُهُُاستغاللُهُُ،ُ

ُُالهجرةهُُُعليهُوسلمُخطةَُُُىُللا ُصلَُُُالنبيُ ُُفيضعُ ُُالنجاحهُُُلُ يسبُُعلىُالكفاءاتُهُُواّلعتماد ُ

ُالدقةُهبمنتهَُ يقُ والحكمةُهُُى ُُأشهرُ ُُأربعةُهُُقبلَُُُوت جَهزُ ُُت ْعلَفُ ُُ،ُوالراحلة ُالطريقُهُُقبلَُُُ.ُفالَصده

يةُ  ُُُبالنومُهُُي َكلَفُ ُُأبيُطالبُ ُُبنُ ُُ،ُوعليُ تاَمةُ ُُوبهسر ه هُُُُفيُفراشه عليهُوسلَمُُُُىُللا ُصلَُُُُ–النبهي 

إلىُُُُيحتاجُ ُُوالطريقُ ُُ.األقوياءُهُُالفتيانُهُُتَمويًهاُعلىُالمشركينُوتخذيالًُلَهم،ُوهوُدورُ ُُ–

التيُُُُوالفرعيةَُُُالجانبيةَُُُالطرقَُُُفقطُبلُيعرفُ ُُالممهدةَُُُالطرقَُُُّلُيعرفُ ُُخبيرُ ُُرجلُ 
الفرارُهواُمُهليتمكن ُُُت سلكَُُُأنُُُْيمكنُ  اُمَُليدلهُ ُُأ َريقهطُ ُُبنُهُُللاهُُُبعبدُهُُفجاءَُُُ،نُالمطاردينمُهُُنُ

اُُسادة...ُفماُأحوجنَُُياُُعلىُالكفاءاتُهُُواّلعتماد ُُُوالتنظيمُ ُُهُالتخطيطُ نَُإُُ..علىُالطريقُه

ُنُأعظمُهعليهُوسلمُ.ومُهُُىُللا ُصلَُُُُانَا،ُاقتداًءُبرسولُهنَحياتهُُُمجاّلتُهُُفيُكل ُهُُإلىُالتخطيطُه

ُ اإليثارُ النبويةُهُُالهجرةهُُُدورسه ُُواأللفة ُُُوالتعاونُ ُُوالمحبة ُُُواإلخاءُ ُُ:ُ ُُاّلخالقُ ُُتلكمُ ُ
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ُُُ،عليهُوسلمُُىُللا ُىُصلَُالمصطفَُُُفيُهجرةهُُُىُوبوضوح ُتجلَُتالذيُُُُالعظيمة ُُُاإلسالمية ُ

المدينةُهُُالمهاجرونَُُُأقبلَُ يملكونَُُُإلىُ أمرُهمُهُُّلُ تركُ ُُنُ قدُ شيئًا،ُ أموالَُالدنياُ وماُهُ واُ مُ
وأقبل ُهُهظهورُهُُونُخلفَُيملكُ  ُُويخافونَُُُه ُرحمتَُُُيرجونَُُُوجلَُُُعزَُُُللاهُُُواُعلىُماُعندَُمُ

واُعليهمُُولمُيبخل ُُُماُإكرامُ وهمُأيَُ،ُوأكرمُ اُالدارَُالذينُتبوؤُ ُُمُاألنصارُ هُ ،ُفاستقبلَُه ُعذابَُ

ُقاسمُ ُُنُحطامُهمُهُُبشيءُ  ُبل ُاألموالَُالدنيا ُفيُصورة ُوالزوجاتُهُُوهم اُُهَُعنُوصفُهُُيعجزُ ُُ...
مَُُُعوفُ ُُبنُ ُُالرحمنُهُُفهذاُهوُعبد ُُُ:اُالبيانُ هَُعنُتعبيرُهُُ،ُويضعفُ اللسانُ  ُالمدينةَُُُ))لماُقَده

بيعهُُبنُهُسعدُهُوبينَُُُه ُعليهُوسل مُبينَُصل ىَُّللا  ُُآخىُالن بيُ  هُُالر  هُُوعندَُُُاألنصاري  ُُاألنصاري 

ُكَُومالُهُُكَُلكُفيُأهلُهَُُّللا  ُُُله:ُباركَُُُ،ُفقالَُه ُومالَُُُه ُأهلَُُُه ُفَُيناصَُُُعليهُأنُُُْفعرضَُُُامرأتانُه

عليهُوسلمُُُىُللا ُصلَُُُمحمدُ ُُفيُأصحابُهُُللاَُُُللاَُُُ.(()رواهُالبخاري(يُعلىُالس وقُهل ونهُد ُ

ُُُالقائمة ُُُاإليمانية ُُُ,ُفاألخوة ُ ُأساسه ُبناءُهُُسببُ ُُالصافيةُهُُالعقيدةهُُُعلى ُُه ُوتحصين ُُُالمجتمعهُُُفي

اْلفاتُهمُه ويتجلَُوالتصدعهُُُنُ مُه،ُ ذلكُ الهجرةهُىُ جمعَُُُاإلخاءُهُُبعقدُهُُالنبويةُهُُنُ ُُالذيُ

ْمُُُُاُإذُيقولُ نَرب ُُُوصدقَُُُواألنصارَُُُالمهاجرينَُ ْنُقَْبلههه يَماَنُمه يَنُتَبََوء واُالدَاَرَُواإْله ﴿َُوالَذه

ْمُُ هه ُأَْنف سه وَنَُعلَى ُأ وت واَُوي ْؤثهر  َما ْمَُحاَجةًُمه هه د وره ُفهيُص  د وَن ُيَجه ْمَُوَّل ُإهلَْيهه ب وَنَُمْنَُهاَجَر ي حه

ُفَأ ولَئهُ هه َوَمْنُي وَقُش َحُنَْفسه ْمَُخَصاَصةُ  وَنُ﴾ُالحشر:َُُولَْوَُكاَنُبههه ْفلهح  ُُثمَُُُُوللاهُ،9َُُكُه م ُاْلم 

ُُأمامَُُُلوُوقفتَُُُوللاهُ ُهُُعلىُمترادفاتُهُُ،ُلتقفَُالعربُهُُلغةُهُُقواميسه ُُ،ُوالوفاءُهواإليثارُهُُالحب 

ُ والصدقُهواإلخالصه ُ،ُ والرجولةُهوالشهامةُهُ ُ،ُ والمروءةهُوالغيرةهُُ ُ،ُ آخرُهُ ُإلىُ هذهُُُ

ُهذاُالعمالقُهُُعظمةُهُُىُخجاًلُوحياًءُأمامَُرَُاتتواُُهَُكلَُُُالمترادفاتُهُُ..ُسترونَُُُالمترادفاتُه

ُهمُهُوسحابةًُُُنُالحنانُهمُهُُاالذيُكانُطيفًُُُأ َمةًُُُوحده ُُُالرجالُهُُبينَُُُالذيُيزنُ ُُالكبيرُه ،ُُنُالحب 

ُُىُللا ُىُصلَُالمصطفَُُُه ُوخليلَُُُه ُحبيبَُُُيُبهُهدرًعاُأمينًاُيحمُهُُالطاهرُهُُنُجسدهُهمُهُُالذيُجعلَُ

ُُ.سادةُياُيقُ هُالصد ُهعليهُوسلمُإنَُ

ُ
 
ا:ُكيف

ً
ُُثالثـــ

 
ُي

 
ُنسىُالصد

 
ُُيق

 
ُ؟عنه.ُرضىُالل

ُُُنُأعظمُه:ُومُههاُالسادة ُأي ُ عليهُوسلمُُُُىُللا ُىُصلَُالمصطفَُُُنُهجرةهُمُهُُوالعبرُهُُالدروسه

ُالصحبة ُُُوتجلَتُُُْ،الطريقُهُُقبلَُُُوالصديقُ ،ُُساحبُ ُُفالصاحبُ ُُُ،الصحبةُهُُاختيارُ  فيُُُُهذه

هَُ ص َوره بكرُ أْبَهىُ أبيُ معُ يقُهُُاُ ذهبَُالصد ه الذيُ مُهُُ،ُ ُ هوُُكثير  أنَهُ إلىُ رينُ المفس ه نُ

قُهُُالمقصود ُ قولهُهُُباْلم صد ه ]الزمر:ُُُفيُ ُ﴾ ُ بههه َوَصدََقُ ُ ْدقه بهالص ه َجاَءُ يُ َوالَذه ُ﴿ تعالى:ُ

عليهُُُىُللا ُصلَُُُ–ُُللاهُُُ؟ُقالُرسولُ للاهُُُعندماُقالُالصحبةَُبأبيُأنتُياُرسولَُُُُ،(33

ُاليومُهُُماُشعرتُ ُُ:ُ“فوُللاهُ-عنهاُُُُرضيُللا ُُُ–ُُعائشة ُُُ:ُنعم((،ُقالتُْ وسلَُم ُقط ُقبلُذلك

ُأباُبكرُ نُالفرحهُيُمُهأَنُأحدًاُيبكُه ((ُرواهُالبخارييبكُهُُ،ُحتَىُرأيت  ُُ...فتراه ُُُ .يُيومئذ 
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عليهُوسلمُُُُىُللا ُصلَُُُالنبيُ ُُه ُ،ُويسأل ُخائفًاُعلىُحبيبهُهُُاّللتفاتَُُُيكثرُ ُُالهجرةهُُُفيُطريقُه

يقُ ُُذلكُفيقولُ ُُعنُسببُه نُىُمُهتؤتَُُُأنُُُْخشيتُ ُُكَُأمامَُُُمشيتُ ُُ..ُإنُُُْللاهُُُ:ُياُرسولَُالصد ه

نعمُكيفُين سىُُُُأكبرُ ُُك...ُللا ُنُأمامُهىُمُهتؤتَُُُأنُُُْتُ خشيُُكَُنُخلفُهمُهُُمشيتُ ُُ،ُوإنُْكَُخلفُه

ُبأمةُ  ُُعزَُُللاهُُلدينُهُه ُودمَُُه ُوفكرَُُه ُوعقلَُُه ُوبيتَُُه َُجنَدَُمالَُُىُرجلُ ي نسَُُكيفَُُ؟..ُنعمُُْرجل 

ُيتلعثمُْوجلَُ ُإيمانهُُُ..ُولم ُالصد ُهعينُ ُُةَُطرفَُُُهُهفي ُفلقدُكان ُالحنانُهاُمُهطيفًُُُيقُ ، ُُ..،ُوسحابةًُن

ُهمُه لُ ُُنُالحب  ُذروةَُُُيتبوأَُُُأنُُُْيقُ الصد ُهُُعليهُوسلمُ....لذاُاستحقَُُُىُللا ُىُصلَُالمصطفَُُُت ظه

األمةُهُُسنامُه هذهُ فيُ يقينُ واستحقَُواقتدارُ ُُبجدارة ُُُالصد ه بلُ هُُُرفيقَُُُيكونَُُُأنُُُْ،ُ ُالنبي 

هُُُرفيقَُُُيكونَُُُعليهُوسلمُفيُالدنيا،ُوأنُُُْىُللا ُصلَُ فيُُُُه ُرفيقَُُُيكونَُُُ،ُوأنُْفيُالقبرُهُُالنبي 

هُُُ،ُورفيقُ األسفارُهُُفيُجميعهُُُوالصاحبُ ُُ،ُفهوُالخليلُ النعيمُهُُجناتُه ُُفيُالروضةُهُُالنبي 

هُُُ،ُرفيقُ ُُالرجالُهُُسيدُهُُفيُمدينةُهُُباألنوارُهُُالمحفوفةُه ..ُفماُُُُالغفارُهُُالعزيزُهُُفيُجنةُهُُالنبي 

رضىُُُُبكرُ ُُيأبُُهذهُاألمةُهُُيقُهنُصد ُهعليهُوسلمُمُهُُىُللا ُاُصلَُنَنبي هُُُحبَُُُنتعلمَُُُاُأنُْاحوجنَ

ُ ُُهذا؟ُوأيُ ُُحنانُ ُُهذا؟ُوأيُ ُُإجاللُ ُُ.ُفأيُ وأرضاه ُعنهُُُُللا ُ هذا؟ُُُاتباع ُُُهذا؟ُبلُوأيُ ُُحب 

عليهُوسلمُُُُىُللا ُصلَُُُالنبيُ ُُه ُواُماُكرهَُعليهُوسلمُوكرهُ ُُىُللا ُصلَُُُواُالنبيَُلقدُأحب ُ

هُُُأوامرُهُُواُكلَُوامتثل ُ هُنواهُهُُواُكلَُعليهُوسلمُواجتنب ُُُىُللا ُصلَُُُالنبي  ُُىُللا ُصلَُُُيُالنبي 

هُُحدودُهُواُعندَُعليهُوسلمُووقف ُ ُعليهُوسلم.ُُللا ُىُصلَُُُالنبي 

هُُيُحبَُنُيدعُهفمَُ ُوهراءُ ُفسفاهة ُُهديهُهنُمُهُولمُيفدُُْالنبي 

ُُصادقًاُطاعة ُُُكانَُُُإنُُُْوفروضهُهُُشرطهُهُُأولُ ُُفالحبُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُووفاءُ 

ب وَنَُّللَاَُفَاتَبهع ونهيُي ْحبهْبك م َُّللَا ُُوعال:ُُقالُجلَُ ُ[ُ.31]آلُعمران:ُُُ ق ْلُإهْنُك ْنت ْمُت حه

ُُُُالثانية ُُليُولكم.......................الخطبة ُُالعظيمَُُللاَُُيُهذاُواستغفرُ قولُهُأقولُ ُ

ّلُُُبهُهإَّلُُستعانُ وّلُي ُُُللاهُُوبسمُهُُله ُإَّلُُُوّلُحمدَُُللهُُالحمد ُ َوْحدَهُ  أَْنُّلُإهلَهَُإهّلَُّللَاُ  َوأَْشَهدُ 

َحَمدًاَُعْبد هُ  يَكُلَهَُوأََنُم  .َشره ُ..ُ.ُوبعد َُُُُُُُوَرس ول هُ 

اُ:ُمىتُتهاجر؟ُ
ً
اُوأخري

ً
ُُُُُُُرابع

ُالسادة ُأي ُ ُالكثيرُ ها ُمُهُُ: ُالناسه ُبموتُهُُمكةَُُُبفتحهُُُوانقضتُُُْانتهتُُُْالهجرةَُُُأنَُُُيعتقد ُُُن هُُُأو ُُالنبي 

َماُـُُعمرَُُُابنُهُُعليهُوسلمُلحديثُهُُىُللا ُصلَُ َعْنه  َيَُّللَاُ  كماُفيُالصحيحين:ُ»ُّلُُُُـَُرضه

«ُنعمُفهذهُالهجرة ُ َونهيَةُ  َهادُ  ْنُجه ْجَرةَُبَْعدَُاْلفَتْحه،َُولَكه إلىُُُُبالجسدُهُُ،ُوهيُالهجرة ُانتهتُُُْهه

لماذاُُُُواجبةًُُُالهجرة ُُُكانتُُُْعليهُوسلمُفيُوقتُ ُُىُللا ُصلَُُُللاهُُُإلىُرسولُهُُالمنورةهُُُالمدينةُه

ُُعلىُاألرواحهُُُالمحافظةُهُُنُأجلُهُللا،ُومُهإَّلُُُهَُّلُإلَُُُكلمةُهُُإعالءُهُُنُأجلُهمُهُُاُبالدينُه؟فرارًُ
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الوقتُهُُالبشريةُه ُُللاهُُُبفضلُهُُعليهُوسلمُمكةَُُُىُللا ُصلَُُُالنبيُ ُُفتحَُُُأنُُُْبعدَُُُلكنُُُْ،فيُهذاُ

ُإلىُالهجرةهُُُهناكُحاجة ُُُالمسلمين،ُلمُتعدُُُْشوكة ُُُ،ُوقويتُْاإلسالمية ُُُالرقعة ُُُ،واتسعتُْ

ُُباقية ُُُ..ُهجرة ُُُهجرة ُُُعليهُوسلمُ....ولكنُبقيتُُُْىُللا ُيُُصلَُالمصطفَُُُإلىُمدينةُهُُبالجسدُه

ُإنَُُُولكنُْ ُالهجرة ُماُهي؟ ُتركُهمُهُُها ُإحياءُهُُالبدعةُهُُن ُتركَُ،ُومَُالسنةُهُُإلى ُإلىُُُُالحرامُهُُن إتيانه

الباطلُه،ُومُهالحاللُه ُهُُنُ ،ُإلىُالطاعةُهُُنُالمعصيةُه،ُومُهإلىُالخيرُهُُنُالشر ُه،ُومُهإلىُالحق 

فقدُُُالنبوةهُُُزمنَُُُورسولهُهُُإلىُللاهُُُالهجرةهُُُثوابُ ُُه ُنُفاتَُ....ُُفمَُإلىُالتوبةُهُُالذنبُهُُنُتركُهومُه

نوع ُمُهُُهجرةًُُُله ُُُللا ُُُشرعَُ ثوابُ ُُنُ فيهاُ ُُالذنوبُهُُهاُهجرة ُإنَُُُجزيلُ ُُوأجرُ ُُعظيمُ ُُآخرُ

فاهجرُْ ُ، الطاعةُهُُوهاجرُُُْالمعصيةَُُُوالمعاصيُ إلىُُُُوهاجرُُُْالتفريطَُُُواهجرُُُْإلىُ

ُُنُالركونُهمُهُُكَُبقلبهُُُ،ُوهاجرُْواّلستسالمُهُُإلىُاّلنقيادُهُُواْلثامَُُُالتمردَُُُ،ُواهجرُْاّلستقامةُه

واّلطمئنانُه الدنياُ الدارُهُُإلىُ إلىُ واهجرُُُْوالرغبةُهُُاْلخرةهُُُإليهاُ ُ، ُُوطولَُُُالكسلَُُُفيهاُ

ُفيهاُالفتنُ ُُالتيُكثرتُُُْفيُهذهُاأليامُهُُوخاصةًُُُللاهُُُفيُطاعةُهُُواّلجتهادُهُُإلىُالجد ُهُُاألملُه
ُــُكهجرة ُُُالفتنُهُُــُأيُزمنُهُُفيُالَهْرجهُُُعليهُوسلم:ُ"ُالعبادة ُُُىُللا ُ،ُقالُصلَُُُوالمحنُ 

يُاُبهاُالمصطفَُاُأمرنَاُمتجددًُاُحيًُّمعنيًُُُ؟!فالهجرة ُلمُتهاجرُُُْفلماذا ..مسلم"ُ.ُرواهُُإليُ 

َُمْنَُهَجَرَُماُنََهىَُّللَا ُُ"ُُعمروُ ُُبنُهُُللاهُُُعبدُهُُعليهُوسلمُكماُفيُحديثُهُُىُللا ُصلَُ ر  َهاجه َواْلم 

ُُالحقدَُُُنهجرُ ُُالشهواتُهُُنهجرُ ُُُ،والمعاصيُُالذنوبَُُُاُنهجرُ اُبنََعْنه "ُرواهُالبخاريُفهيَُ

األلفةُهُُلنهاجرُُُْ،والحسدَُُُوالبغضاءَُ صلةُهوالمؤاخاةهُُُوالتعاونُهُُوالمحبةُهُُإلىُ وإلىُ ُ،ُ

ىُُصلَُُُورسولهُهُُإلىُللا ُُُهجرتَُُُبهذاُتكونُ ُُالصالحةُهُُنُاألعمالُهذلكُمُهُُ،ُوغيرُهاألرحامُه

اْلن؟!ُُُُلمُتهاجرُُُْإنُُُْتهاجرُ ُُىفمت.ُُ..عنُهُُيُللا ُاُنهَُعمَُُُنُهجرَُمَُُُفالمهاجرُ ُُ،عليهُوسلمُُللا ُ

قلب ُُُإنُُُْكَُقلب ُُُاُاْلن؟!ُمتىُسيرقُ هَُلمُتتركُُُْإنُُُْالمعصيةَُُُمتىُتتركُ  اْلن؟!ُمتىُُُُكَُلمُيرقُ

ُُُىصلَُُُالنبيَُُُأنَُُُاجميعًُُُ.ُولنعلمُْ-وعاُلُُجلَُ–ُُإلىُرب هكَُُُفع دُُُْاْلن؟ُ!ُُلمُتدمعُُُْإنُُُْعينيكَُُُستدمعُ 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.الرجالُهُُصدورُهُُفُيُُهاأقامَُُُأنُُُْبعدَُُُإَّلُُُالمنورةهُُُالمدينةُهُُفُيُُاإلسالمُهُُدولةَُُُيقمُُُْلمُُوسلمُُعليهُُللا ُ

مُهوشعبًُُُقيادةًُُُمصرَُُُللا ُُُحفظَُ كيدُهاُ وحقدُهُُنُ ومكرُهُُالكائدين،ُ الـماكرين،ُُُالحاقدين،ُ

رجفين،ُوخيانةُهُالـمعتدين،ُوإرجافُهُواعتداءُه ُالخائنين.ُالـم 

 ُُ.الصالةَُُلكمُوأقمُُْوهُيغفرُْمُواستغفرُ كُ يذكرُُْواُللاَُاذكرُ ُ:للاهُُعبادَُ
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