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 اإلهلي والتأييد البشري التخطيط بني النبوية اهلجرة

 م 4163 أكتوبر من 46 - هـ6341  المحرم من 7 الجمعة

  : أوال : العناصر
 اهلجرة واألخذ باألسباب. -1

 .من ضرورات احلياِة التخطيط ضرورٌة -2

 .لنبيه )صلى اهلل عليه وسلم( تأييد اهلل تعاىل  -3

 معية اهلل تعاىل لعباده املؤمنني. -4

 ثانًيا : األدلـة :    
 األدلة من القرآن الكريم :           

َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ  ِإلَّا َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اللَُّه ِإْذ }قال تعاىل: -1

ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه َلا َتْحَزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَنا َفَأْنَزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه 

ى َوَكِلَمُة اللَِّه ِهَي اْلُعْلَيا َوَأيََّدُه ِبُجُنوٍد َلْم َتَرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفَل

 [. 44]التوبة :{َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم 

َِْبُتااوَق َأْو َيقُتُلااوَق َأْو ُيْخِرُجااوَق       }وقااال تعاااىل :   -2 َوِإْذ َيْمُكااُر ِبااَل الَّااِذيَن َكَفااُروا ِلُي

 .[34 ]األنفال:{َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اللَُّه َواللَُّه َخْيُر اْلَماِكِريَن 
َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنََى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّباًة   }: وقال تعاىل  -3

 [.   79]النحل:{َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن
وٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِباِه َعاُدوَّ   َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُق}وقال تعاىل: -4

 [.04] األنفال: {اللَِّه َوَعُدوَُّكْم
َوَجَعْلَنا ِمن َبْيِن َأْيِديِهْم َساداا َوِماْن َخْلِفِهاْم َساداا َفَأْيَناْيَناُهْم َفُهاْم َ         }وقال تعاىل: -5

 .[ 7] يس : {ُيْبِصُروَن 
ُرُسااَلَنا َوالَّااِذيَن َُمُنااوا ِفااي اْلَحَياااِة الاادُّْنَيا َوَيااْوَ  َيُقااوُ        َلَننُصااُر ِإنَّااا}وقااال تعاااىل:  -0

 .[51]يافر:{اْلَأْشَهاُد
 .[121]النحل: {ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتََّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَن}:وقال تعاىل:  -9

 

 

 

 



 (2) 

 

 :  نةــة من السـاألدل

اْسَتْأَذَن النَِّبيَّ )صلى اهلل عليه وسلم( َأُبو َبْكٍر : َها (، َقاَلِت َعْن َعاِئَنَة )َرِضَي اللَُّه َعْن -1

َيا َرُسوَل اهلِل َأَتْطَمُع َأْن  :  )َأِقْم( َفَقاَل :  ِفي اْلُخُروِج ِحنَي اْشَتدَّ َعَلْيِه اأَلَذى َفَقاَل َلُه

ِإنِّي أَلْرُجو َذِلَل ، َقاَلْت : : ُيْؤَذَن َلَل َفَكاَن َرُسوُل اهلِل )صلى اهلل عليه وسلم( َيُقوُل 

َفاْنَتَظَرُه َأُبو َبْكٍر َفَأَتاُه َرُسوُل اهلِل )صلى اهلل عليه وسلم( َذاَت َيْوٍ  ُظْهًرا ، َفَناَداُه 

 َفَقاَل : )َأْخِرْج َمْن ِعْنَدَق(، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر : ِإنََّما ُهَما اْبَنَتاَي...( )رواه البخاري(.

   َمَر ْبِن اْلَخطَّاِب )رضي اهلل عنه( َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه )صلى اهلل عليه وسلم (: َعْن ُعو -2

َلْو َأنَُّكْم َتَتَوكَُّلوَن َعَلى اهلِل َحقَّ َتَوكُِّلِه ، َلَرَزَقُكْم َكَما َيْرُزُق الطَّْيَر ، َتْغُدو ِخَماًصا » 

 ، وتروح: ترجع ُخر النهار. ]رواه الرتمذي[. تغدو: تذهب أول النهار«. َوَتُروُح ِبَطاًنا 

َتَناَوَرْت ُقَرْيٌش َلْيَلًة ِبَمكََّة، َفَقاَل  :قال )رضي اهلل عنهما(عبد اهلل بن عباس  وعن -3

َبْعُضُهْم: ِإَذا َأْصَبَح، َفَأْثِبُتوُه ِباْلَوَثاِق، ُيِريُدوَن النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَقاَل 

ْعُضُهْم: َبِل اْقُتُلوُه، َوَقاَل َبْعُضُهْم: َبْل َأْخِرُجوُه، َفَأْطَلَع اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َنِبيَُّه َعَلى َذِلَل، َب

َفَباَت َعِليٌّ َعَلى ِفَراِش النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِتْلَل اللَّْيَلَة، َوَخَرَج النَِّبيُّ َصلَّى 

َوَسلََّم َحتَّى َلِحَق ِباْلَغاِر، َوَباَت اْلُمْنِرُكوَن َيْحُرُسوَن َعِلياا، َيْحَسُبوَنُه النَِّبيَّ  اهلُل َعَلْيِه

َقاُلوا: َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَلمَّا َأْصَبُحوا َثاُروا ِإَلْيِه، َفَلمَّا َرَأْوا َعِلياا، َردَّ اللَُّه َمْكَرُهْم، َف

َل َهَذا؟ َقاَل: َلا َأْدِري، َفاْقَتصُّوا َأَثَرُه، َفَلمَّا َبَلُغوا اْلَجَبَل ُخلَِّط َعَلْيِهْم، َأْيَن َصاِحُب

َفَصِعُدوا ِفي اْلَجَبِل، َفَمرُّوا ِباْلَغاِر، َفَرَأْوا َعَلى َباِبِه َنْسَج اْلَعْنَكُبوِت، َفَقاُلوا: َلْو َدَخَل 

 (.أمحد)رواه ُبوِت َعَلى َباِبِه، َفَمَكَث ِفيِه َثَلاَث َلَياٍل "َهاُهَنا، َلْم َيُكْن َنْسُج اْلَعْنَك

"... َفاْرَتَحْلَنا َبْعَد َما َزاَلِت النَّْمُس َواتََّبَعَنا ُسَراَقُة  قال: )رضي اهلل عنه( بكر يأبوعن  -4

، اللَِّه ُأِتيَنا َفُقْلُت َيا َرُسوَل  َجَلٍد ِمَن اأَلْرِض )صلبة( يفَوَنْحُن  -َقاَل  -ْبُن َماِلٍل 

( صلى اهلل عليه وسلم)َفَدَعا َعَلْيِه َرُسوُل اللَِّه «. َ  َتْحَزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَنا » َفَقاَل 

َفاْرَتَطَمْت َفَرُسُه ِإَلى َبْطِنَها ُأَرى َفَقاَل ِإنِّى َقْد َعِلْمُت َأنَُّكَما َقْد َدَعْوُتَما َعَلىَّ َفاْدُعَوا 

ُكَما َأْن َأُردَّ َعْنُكَما الطََّلَب. َفَدَعا اللََّه َفَنَجى َفَرَجَع َ  َيْلَقى َأَحًدا ِإ َّ َقاَل َفاللَُّه َل لي

 (.صحيح مسلم( )َوَوَفى َلَنا -َقاَل  -َقْد َكَفْيُتُكْم َما َها ُهَنا َفاَل َيْلَقى َأَحًدا ِإ َّ َردَُّه 

َوَأَنا ِفي  (صلى اهلل عليه وسلم)َقاَل : ُقْلُت ِللنَِّبيِّ  (َرِضَي اللَُّه َعْنُه )َعْن َأِبي َبْكٍر و -5

َما ) :)صلى اهلل عليه وسلم (َفَقاَل ، َلْو َأنَّ َأَحَدُهْم َنَظَر َتْحَت َقَدَمْيِه أَلْبَصَرَنا : اْلَغاِر

َُُهَما  (.ُمتََّفٌق َعَليِه ).(َظنَُّل َيا َأَبا َبْكٍر ِباْثَنْيِن اللَُّه َثاِل
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  :املـــوضــــــوع الًثا :ث   

ارق األرض ناامماان كاال عااا  ملتفاال املساالمون يف يف مَاال هااذه األيااا  املباركااة 

، مكة املكرمة إىل املدينة املناورة من  )صلى اهلل عليه وسلم(  هجرة النيببذكرى ومغاربها 

الوقاو  علاى   و قتادا  للعاةة وا   ذلال  حنتفال بهاذه الاذكرى العطارة إكاا يكاون       إْذوحنن 

،  املتاادبر ملعاااني اهلجاارة النااريفة يسااتنبط منهااا دروسااًا عظيمااة فمنهااا ، املسااتفادة س لاادروا

 كال يف تماع  د واجملالفار  ويستخلص منها فوائد مجة، ويلحظ فيها حكمًا باهرة يساتفيد منهاا  

 مظااهر مل ختاُل مان   واألخاذ باألساباب    واإلعاداد   طماع التخطاي   اهلجرةفا ،  احليااة  ناواحي 

)صالى اهلل علياه وسالم (    الانيب  املناركون  اجاه  وفحاني  ،  ةالربانيا  رعاياة اإلهلاي، وال  التأيياد 

والاابطش  مسااتخدمني كاال أساااليب القمااع رسااالته تبلياا  و ووقفااوا عقبااة يف طريااق دعوتااه  

ىل العمال  إ العادا  والتنكيل والتعذيب ليَنوه عنهاا ، وننعاوه مان أدائهاا ، حتاى وصال بهام        

َِْبُتااوَق َأْو َيْقُتُلااوَق َأْو   }: قااال تعاااىل علااى قتلااه وامااال  منااه َوِإْذ َيْمُكااُر ِبااَل الَّااِذيَن َكَفااُروا ِلُي

فلام يازده ذلال إ  ثباًتاا      [34]األنفاال:  {ْيُر اْلَمااِكِريَن  ُيْخِرُجوَق َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اللَُّه َواللَُّه َخ

 تقصا   ادوكا  اليت مكنت لدعوته وساعدت علاى ننار رساالته   األسباب أخذ بوقوة مما جعله ي

 أو ختاذل أو ملل . ، سلأو ك

والعمال   جتهااد ويدفع إىل ا إن اإلسال  دين   يعر  التواكل ، بل ملاربه وينبذه               

َمْن َعِمَل َصااِلًحا ِماْن َذَكاٍر     }وإكا هو دين األخذ باألسباب والتوكل على اهلل ، قال تعاىل:، 

َأْو ُأْنََااااى َوُهااااَو ُمااااْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَّااااُه َحَياااااًة َطيَِّبااااًة َوَلَنْجااااِزَينَُّهْم َأْجااااَرُهْم ِبَأْحَسااااِن َمااااا َكاااااُنوا  

ْبِن اْلَخطَّاِب )رضي اهلل عنه( َقاَل: َقاَل َرُساوُل   [. ويف احلديث َعْن ُعَمَر79]النحل:{َيْعَمُلوَن

َلاْو َأنَُّكاْم َتَتَوكَُّلاوَن َعَلاى اهلِل َحاقَّ َتَوكُِّلاِه ، َلاَرَزَقُكْم َكَماا َياْرُزُق          » اللَِّه )صلى اهلل عليه وسلم (: 

ح: ترجاع ُخار النهاار.    تغادو: تاذهب أول النهاار، وتارو    «. الطَّْيَر ، َتْغُدو ِخَماًصاا َوَتاُروُح ِبَطاًناا    

   ]رواه الرتمذي[.

نفساه كماا يف    وهاو القائال عان     ماع علماه الكامال برباه     (صلى اهلل علياه وسالم  )فهو 

التاا  علاى وعاده بنصارته لديناه       فأنا واهلل أعلم باهلل وأتقاكم له(، وتيقناه )صحيح ابن خزنة 

عدتها، واختذ هلا ما يقادر علياه    اهلجرة حلادثة أعد (صلى اهلل عليه وسلم)وتأييده له، إ  أنه 

ماع مواصالة    ،عاز وجال   على ما عناد اهلل  األخذ باألسباب هو طريق احلصولف، من األسباب 

 . وإخال  النية وصدقها العمل اجلاد احملكم وقوة العز 
      ،  ماا يقادر علياه    مان األساباب  يتخاذ  وسالم (   هلاذا رأيناا رساول اهلل )صالى اهلل علياه     

 (صاالى اهلل علياه وساالم )كاان  ، حيااث  يف إعاداده لرحلاة اهلجاارة، وترتياب كاال ماا يلااز  هلاا     

 رضاي اهلل )جا  ليخاة الصاديق    ذلل واضحًا حينما ظهر، وقد سرااحريصًا على قضا  حاجته 

http://www.fanzar.net/vb/showthread.php?t=2088
http://www.fanzar.net/vb/showthread.php?t=2088
http://www.fanzar.net/vb/showthread.php?t=2088
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كماا يف   - (ضاي اهلل عنهاا  ر)عائناة   السايدة  بااأن اهلل قااد أذن لااه باااهلجرة، تقااول     عنااه(

َعْن َعاِئَنَة ، َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، َقاَلِت اْسَتْأَذَن النَِّبيَّ صالى اهلل علياه   : ) -وي ه صحيح البخاري

 َفَقااَل َياا َرُساوَل اهلِل َأَتْطَماعُ    ( َأِقْم) وسلم َأُبو َبْكٍر ِفي اْلُخُروِج ِحنَي اْشَتدَّ َعَلْيِه اأَلَذى َفَقاَل َلُه

: َقاَلااْت ، َيُقااوُل ِإنِّااي أَلْرُجااو َذِلااَل  (صاالى اهلل عليااه وساالم)َأْن ُيااْؤَذَن َلااَل َفَكاااَن َرُسااوُل اهلِل 

)ويف بعاا  ،َذاَت َيااْوٍ  ُظْهااًرا   (صاالى اهلل عليااه وساالم  )َفاااْنَتَظَرُه َأُبااو َبْكااٍر َفَأَتاااُه َرُسااوُل اهلِل    

 ِإنََّمااا ُهَمااا : َفَقاااَل َأُبااو َبْكااٍر   ،َأْخااِرْج َمااْن ِعْنااَدقَ  :َفَناااَداُه َفَقاااَل   الروايااات أنااه جااا  متقنعااًا(   

 ...(.اْبَنَتاَي

متقنعاًا حتاى   بكار   يأبا  جميئه بيات   يف )صلى اهلل عليه وسلم ( تأمل حر  النيبفلن

 .وتوجهاته على أن   يدري أحد حبركته هص، و حر  عَر  ُي
مان ضارورات    ضارورةٌ  ناه  ألواإلعاداد اجلياد    التخطايط  ومن األخذ باألسباب حسن 

فقاد  )صالى اهلل علياه وسالم(     تههجرونرى ذلل جلًيا يف  ، وسبب من أسباب النجاح احلياِة

 ، الااريم ماان عصاامة اهلل لااه ، وذلاال باختياااره الوقاات املناسااب علااى لكاال أماار عدتااه  أعااد 

 صالى اهلل علياه وسالم (   )   فكاان وأساليب التعمية والتموياه علاى القاو  ،    ، والرفيق املناسب 

يضع خطة اهلجرة مبنتهاى الدقاة واحلكماة مساتخدمًا     ، فرتاه  أكوذًجا للقائد واملعلِّمبذلل 

 .أوً  وأخً ا (عّز وجّل)ويَق يف نصر اهلل  الفكر والعقل ،

ابان عماه علاي بان أباي       عهاد إىل  ف،  دوار وعد  احتكاار األ  ها توزيع امليف ويتجلى ذلل 

 بأنه  به  لمرتبصنيل على سبيل التمويه؛  فراشه النريف لينا  على عنه ( ) رضي اهللطالب 

ًرا يا   طريًقاا وِعا  ( صالى اهلل علياه وسالم    ) ويسلل  ، فراشه مازال يف( صلى اهلل عليه وسلم ) 

صالى اهلل علياه   ) يتجاه ناحياة اجلناوب ماع أناه      ثام  ، املطااردين   لتضليل؛  مأهول و  معتاد

مان يهدياه   ( صالى اهلل علياه وسالم    ه )  تيارخيف او ينة املنورة مشاً  ،كان يقصد املد(وسلم

عباد اهلل بان أريقاط اماب  مبجاهال       وهواستعان بذوي الكفا ة من أهل املرو ة، الطريق 

 .ودروبها الصحرا  

ثاور  غاار  بمكاث  ( صالى اهلل علياه وسالم    )أناه  احملكم اجليد وإعداده ختطيطه ومن  

من يأتياه يف   جهز، و حتى يهدأ الطلب عليه وعلى صاحبه حنو يَربثالث ليال قبل التوجه 

عباد اهلل بان    تاار  ، وخي)رضاي اهلل عناه(   كار  ب أمساا  بنات أباي   هي و،  بالطعا  والنرابالغار 

الصديق )رضاي اهلل عناه(   وعامر بن فه ة موىل أبي بكر  ، نقل أخبار قريشب كلفه فيأبي بكر 

 فكاان  ، ، حتاى   تعار  قاريش أيان ذهاب       اهلل بان أباي بكار    يخفي ُثاار عباد  ل؛ لغنم ل يًاراع

ه متوكاٌل علاى   ذا كل ا و يف َها ملسن انتقا  من يقو  بكال مهماة ، وُها   صلى اهلل عليه وسلم ( )



 (5) 

َلااااااااا َتْحااااااااَزْن ِإنَّ اللَّااااااااَه .. }:  لصاااااااااحبه فيقول  ، علًنا أنه يف معية اهللُم -تعاىل –اهلل 

  . [44التوبة:]{..َمَعَنا

لاُيعلم  صالى اهلل علياه وسالم (    )مان الانيب    بهاذه الدقاة  تخطيط امُلحكم هذا الن وكا

أمته أن هذا الدين القويم هو دين التخطيط ألي أمٍر مان األماور ، فااملؤمن إذا كاان قاوي      

اإلنان باهلل يعتمد متا  ا عتماد على اهلل،   بد له مان إجاادة التخطايط يف أي أماٍر يرياد      

( ، حياث كاان معاه نصار     صل ى اهلل علياه وسال م  فعل رسول اهلل ) أن يبلغه يف هذه احلياة كما

اهلل ومعه رعاياة اهلل ومعاه تَبيات اهلل ومعاه كفالاة اهلل لكان   باد لاه مان التخطايط الادقيق،            

 الدرس .(صل ى اهلل عليه وسل مرسول اهلل )هكذا ُيعلمنا 

الايت   سالم ( صالى اهلل علياه و  من أراد أن ياتعلم التخطايط فليتأمال هجارة الانيب )      ف

وقاد أمرناا اهلل باإلعاداد يف     ، والتخطايط الساليم  ن اإلساال  ديان اإلعاداد اجلياد ،     أكادت أ 

َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِماْن ُقاوٍَّة َوِماْن ِرَبااِط اْلَخْياِل ُتْرِهُباوَن       }القرُن الكريم يف قوله تعاىل:

 مان ضارورات احليااةِ    التخطايط ضارورةً  ومان ثام كاان     [.04] األنفال: {ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم

حسان التخطايط   ؛ إذ أن بليا  وحكماة عظيماة     ويف ذلال درسٌ ، من أسباب النجااح   ًاوسبب

، إذ  مرنااا أن هتهاد يف إعاادادها دون التعلااق بهااا أساابابا ُأ وروعاة التاادب    تعاادو أن تكاون  

 سبحانه وتعاىل.املوفق هو اهلل و الناصر واحلافظ 

اهلل تعااىل   مظهار مان مظااهر تأيياد    جياد أنهاا   النريفة اهلجرة النبوية املتأمل يف  إن

،  اإلهلاي  التأيياد  مظااهر ختُل مان  مل  هاأحداثف ،عنه  دفاعوال ( صلى اهلل عليه وسلم)ه رسولل

 .ةالرباني والرعاية  واحلفظ

 (صالى اهلل علياه وسالم   )يف تأيياد اهلل تعااىل لرساوله    ظااهر  تلال امل  عظام ن أولعل م

بضاربة رجال    ليقتلاوه كفاار قاريش   خروجه مان مكاة، وقاد تابمر باه       ما وقع له عند: وحفظه له 

حاكياًا عانهم كيادهم     واحد ليتفرق دمه يف القبائال عمااًل مبناورة أباي جهال، يقاول تعااىل       

َِْبُتاوَق َأْو َيْقُتُلاوَق َأْو ُيْخِرُجاوَق َوَيْمُكاُروَن َوَيْمُكارُ      ِذيَن َكَفُرواَوِإْذ َيْمُكُر ِبَل الَّ}وتبمرهم: اللَّاُه   ِلُي

 .[34]األنفال:{َواللَُّه َخْيُر اْلَماِكِريَن

، حياث   (صالى اهلل علياه وسالم   )لرساوله  تتجلى العناية الربانياة والتأيياد اإلهلاي    وهنا 

وهاو   -حبفاظ اهلل تعااىل لاه ، ويف رعايتاه وعنايتاه       - ( من بيتاه صلى اهلل عليه وسلم رج ) خي

فجعال ياذره علاى ر وساهم،     ،  رتابحفنة من ال يف يده النريفة، واملنركني  رتق صفو خي

َوَجَعْلَنا ِمن َبْيِن َأْيِديِهْم َسداا َوِمْن َخْلِفِهْم َسداا َفَأْيَناْيَناُهْم َفُهاْم َ     }: قول اهلل تعاىلوهو يتلو 

http://www.fanzar.net/vb/showthread.php?t=2088
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الادائب   ممع سعيه فال يرونهقريش عن مقره  أبصاار   اهللفقاد أعماى   [  7] يس :  {وَن ُيْبِصُر

 .مل يبق منهم رجل إ  وقد وضع على رأسه تراًباو،  يف البحث عنه

 :قااال )رضاي اهلل عنهماا(  عبااد اهلل بان عبااس    ، عان أخارج اإلماا  أمحاد يف مسانده     

صالى اهلل  )الانيب   توه بالوثاق يريادون تناورت قريش ليلة مبكة، فقال: بعضهم إذا أصبح فأثب

 - عاز وجال   -فأطلع اهلل  بل أخرجوه، :وقال: بعضهم بل اقتلوه، وقال بعضهم،  (عليه وسلم

تلل الليلاة وخارج الانيب     (صلى اهلل عليه وسلم)على فراش النيب  ىٌّعلنبيه على ذلل فبات 

لياا ملسابونه الانيب    املناركون ملرساون ع   حتاى حلاق بالغاار وباات     (صالى اهلل علياه وسالم   )

أيان  : إلياه فلماا رأوا علياا رد اهلل مكارهم فقاالوا       فلماا أصابحوا ثااروا    (صلى اهلل علياه وسالم  )

فاقتصااوا أثااره، فلمااا بلغااوا اجلباال ُخلِّااط علاايهم فصااعدوا يف   ،  صاااحبل هااذا، قااال   أدري

ن نساج  فارأوا علاى باباه نساج العنكباوت، فقاالوا: لاو دخال ههناا مل يكا           اجلبال فماروا بالغاار   

 ". على بابه فمكث فيه ثالث ليال العنكبوت

تجلاى واضاحًا، يف   يالربااني، واحلفاظ اإلهلاي     التأيياد  ذلال ظااهر  ُخر مان م  ظهروم

 وصااحبه، فحينماا اقارتب     (صالى اهلل علياه وسالم   )باالنيب   خة ساراقة بان مالال وهاو يلحاق     

فالتفات أباو بكار،    يف نفساه اماو  واحلازن،     ورُه أباو بكار وقاع    وهو علاى فارس لاه،    منهما،

: "  حتازن إن  (صلى اهلل علياه وسالم  )فقال: يا رسول اهلل هذا الطلب قد حلقنا، فقال النيب 

 اهلل معنا".  

ْلَناا  َقاَل َفاْرَتَح ا كما يف صحيح مسلم ا "...  )رضي اهلل عنه( ، يقول أبو بكر ذللويف 

 َوَنْحاُن ِفاى َجَلاٍد ِماَن اأَلْرِض )صالبة(      -َقااَل   -َبْعَد َما َزاَلِت النَّْمُس َواتََّبَعَنا ُسَراَقُة ْباُن َماِلاٍل   

صالى اهلل  )َفاَدَعا َعَلْياِه َرُساوُل اللَّاِه     «. َ  َتْحَزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَنا » َفَقاَل ، َفُقْلُت َيا َرُسوَل اللَِّه ُأِتيَنا 

َفاْرَتَطَمْت َفَرُساُه ِإَلاى َبْطِنَهاا ُأَرى َفَقااَل ِإنِّاى َقاْد َعِلْماُت َأنَُّكَماا َقاْد َدَعْوُتَماا َعَلاىَّ            ( يه وسلمعل

َفاللَُّه َلُكَما َأْن َأُردَّ َعْنُكَما الطََّلَب. َفَدَعا اللََّه َفَنَجى َفَرَجَع َ  َيْلَقى َأَحًدا ِإ َّ َقاَل َقْد  ليَفاْدُعَوا 

فكاان كاذلل إذ صاد اهلل    .  (َوَوَفاى َلَناا   -َقااَل   -َكَفْياُتُكْم َماا َهاا ُهَناا َفااَل َيْلَقاى َأَحاًدا ِإ َّ َردَُّه        

، وعارض علياه   ( صلى اهلل عليه وسلم) سراقة، وعاد أدراجه بعد أن أعطى األمان لرسول اهلل

 وصاحبه. ًاالزاد واملتاع، بل وعاد يصد ويرد كل من يلقاه يف طريقه يطلب حممد

للرساول )صالى اهلل علياه    الرباني، واحلفظ اإلهلاي   التأييد ذللظاهر مكما نرى من 

تبحاث  أقاما يف ياار ثاور ثاالث لياال، وقاريش      وصحبة أبي بكر الصديق بخرج حني  ،وسلم(

ملاا  ، ون يأتي بهما مائة من اإلبل، حتى عظم امطب جتعل ملو ، عنهما يف ربوع الصحرا 

: (صلى اهلل عليه وسالم )للرسول  )رضي اهلل عنه(بل  املنركون باب الغار، هناق قال أبو بكر 
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قولااة املااؤمن  (صاالى اهلل عليااه وساالم)َفَقااَل   ، َلْو َأنَّ َأَحَدُهْم َنَظَر َتْحَت َقَدَمْيِه أَلْبَصاَرَنا   "

َُُهَماا         )لاه:   تعااىل وتأيياده   الواثق مان معياة اهلل   ( )صاحيح  َماا َظنُّاَل َياا َأَباا َبْكاٍر ِبااْثَنْيِن اللَّاُه َثاِل

 .البخاري(

ِإلَّا َتْنُصُروُه َفَقاْد َنَصاَرُه اللَّاُه ِإْذ َأْخَرَجاُه الَّاِذيَن َكَفاُروا       }اهلل العظيم حيث قال :صدق و

وُل ِلَصاِحِبِه َلا َتْحَزْن ِإنَّ اللَّاَه َمَعَناا َفاَأْنَزَل اللَّاُه َساِكيَنَتُه َعَلْياِه       َثاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُق

ْلَياا َواللَّاُه َعِزياٌز    َوَأيََّدُه ِبُجُنوٍد َلْم َتَرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفاُروا السُّاْفَلى َوَكِلَماُة اللَّاِه ِهاَي اْلعُ     

 .[44:التوبة ]{َحِكيٌم

، يقرتن اإلعداد البناري بالتأيياد    (صلى اهلل عليه وسلم)مل من هجرته ااملعه ذيف ه

بأنهم مكلفون بأن يتخذوا من األسباب ماا   للمسلمني من بعد، عظةاإلهلي، ويف ذلل عةة و

، ثام التجارد مان األساباب وتفاوي  األمار       أو تكاسال  يستطيعونه ويقادرون علياه، دون تقصا    

 .لارب األسباب

هاذه الايت نساتفيدها مان حادث      تعااىل  لإلنسان أن يعلام أن معياة اهلل    كذلل ينبغي

لكال ماؤمن تقاي    عامة اهلجرة النبوية ليست خاصة بالرسول )صلى اهلل عليه وسلم( ، بل إنها 

ِإنَّ اللَّاَه َماَع الَّاِذيَن اتََّقاْوا َوالَّاِذيَن      }قاال تعااىل:  ، أخلص هلل تعاىل يف طاعته وأحسن العمل 

من كاان  ف .(احفظ اهلل ملفظل) : (صلى اهلل عليه وسلم)وقال .[121]النحل: {وَنُهْم ُمْحِسُن

وحاشااا هلل أن ياارتق أنبيااا ه وأوليااا ه أو  لاان يضااره أذى ، ساابحانه وتعاااىل يف معيااة امااالق 

َيا َوَياْوَ   ِإنَّاا َلَنْنُصاُر ُرُساَلَنا َوالَّاِذيَن َُمُناوا ِفاي اْلَحَيااِة الادُّنْ        }يتخلى عنهم ، فهو القائل سابحانه:  

 .  [51]يافر: {َيُقوُ  اْلَأْشَهاُد
 وماا  ( وجّل عّز )باهلل يف حقيقة اإلنان  عملية ا ًسوبهذا تكون اهلجرة قد أعطت در

 ، والتأييد الرباني. ا للمعية اإلهلية يتطلبه من إعداد مادي وتأهيل قليب اكتساًب

اب   يتناافى ماع حسان    فعلينا مجيًعا أن ناتعلم مان هاذه الادروس أن األخاذ باألساب      

التوكل على اهلل عّز وجّل ، بل هو جز  من التوكل الصاحيح وأسااس لاه ، وماا أحوجناا إىل      

هجرة حقيقية إىل اهلل ورساوله ، هجارة مان الكسال إىل العمال واإلنتااج ، مان الكاذب إىل         

لكار  ،  الصدق ، من اميانة إىل األمانة ، من ُخْلف الوعد إىل الوفاا  باه ، مان البخال إىل ا    

من األنانية إىل التكافل والرتاحم واإليَار ، من ا عتدا  اآلثم على األوطان أو اآلمانني إىل  

 التزا  منهج اهلل عز وجل يف حرمة الدما  واألموال واألعراض والوفا  حبق األوطان . 

 


