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بسم اهلل الرمحن الرحيم
ِ ِِ
َّه ْم
ين يُ َقاتَلُو َن بِأَن ُ
أما بعد فيا أيُّها املسلمون؛ يقول ربنا تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي  :أُذ َن للَّذ َ
ِ ِ ِ
َّ ِ
ظُلِموا وإِ َّن اللَّه علَى نَ ِ ِ
ين أ ْ
َ َ
ْ
ُخ ِر ُجوا م ْن ديَا ِره ْم بِغَ ِْْي َح ٍّق إََِّّل أَ ْن يَ ُقولُوا َربُّنَا اللَّهُ
ُ َ
ص ِره ْم لََقد ٌير ( )99الذ َ
ِ
ِ
ض ََلدِّمت ِ
َّ ِ
اْ ُم اللَّ ِه َكِِ اْيا
صلَ َو ٌ
َّاس بَ ْع َ
ات َوَم َساج ُد يُ ْذ َك ُر ف َيها ْ
ص َوام ُع َوبِيَ ٌع َو َ
ض ُه ْم بِبَ ْع ٍ ُ َ ْ َ
َولَ ْوََّل َدفْ ُع الله الن َ
ي َع ِز ٌيز 
ص ُرهُ إِ َّن اللَّهَ لََق ِو ٌّ
صَر َّن اللَّهُ َم ْن يَْن ُ
َولَيَ ْن ُ
اع ِة ِيف
وروى البخاري عن عبادة بن الصامت  قال  :بَايَ ْعنَا َر ُْ َ
ول اللَّ ِه َ علَى َّ
الس ْم ِع َوالطَّ َ
ِ
ول
ع ْاْل َْمَر أ َْهلَهَُ ،و َعلَى أَ ْن نَ ُق َ
الْعُ ْس ِر َوالْيُ ْس ِرَ ،والْ َمْن َشط َوالْ َمكَْرهَِ ،و َعلَى أَثََرةٍ َعلَْي نَاَ ،و َعلَى أَ ْن ََّل نُنَا ِز َ
اف ِيف اللَّ ِه لَ ْوَمةَ ََّلئِ ٍم 
بِ ْ
اْلَ ِّق أَيْنَ َما ُكنَّاََّ ،ل ََنَ ُ
ويوم العقبة الِانية تكلم الرباء بن معرور وأخذ بيد رْول اهلل  بايعنا ،قال  :أُبَايِعُ ُك ْم َعلَى أَ ْن
ِ
ِ
ََّ ِِمَّا ََْنَ ُع
َ بِا ْْلَ ِّق لَنَ ْمنَ َعن َ
َتَْنَ عُ ِوِن ِمَّا َتَْنَ عُو َن ِمْنهُ أنفسكم نِ َساءَ ُك ْم َوأَبْنَاءَ ُك ْم» ف َق َال :نَ َع ْم َوالَّذي بَ َعَِ َ
ول اهللِ ،إنَّا أ َْهل ْ ِ
وب ،وِرثْنَ َ ِ
ٍِ
اس بْ ُن عُبَ َاد َة
ِمْنهُ أزرنا ،فَبَايِ ْعنَا يَا َر ُْ َ
اْلُُر َ
اها َكابارا َع ْن َكابر – حتمس-الْ َعبَّ ُ
ُ
ِ
ٍ
ِ
اْل ِّق لَئِن ِشْئ ِ
َْيَافِنَا،
بن نضلَةَ عندئذ وقال للنيب َ :والَّذي بَ َعَِ َ
َ بِ َْ ْ َ
ت لَنَميلَ َّن َعلَى أ َْه ِل م اًن اللَْي لَة بِأ ْ
ِ
ضوا» – أي :امضوا إىل رحالكم 
َ ،بَ ِل ْارفَ ُّ
ُوم ْر بِ َذل َ
قَ َال :فَ َق َال له النَيب ََ « :لْ أ َ
وبدأ الصحابة الكرام يهاجرون خفية -كما ْبق وأشرنا -وتابعوا يف اَلجرة إىل املدينة ،حىت َل يبق
يف مكة إَّل رْول اهلل  وأبو بكر وعلي رضي اهلل تعاىل عنهما ،أو مريض عاجز أو حمبوس معذب.
النيب  فقال له :على رْلَ ،فإِن
وروى البخاري أن أبا بكر كان قد جهز وهتيأ للهجرة واْتأذن َّ
أرجو أن يؤذ َن يل ،قال أبو بكر :وهل ترجو ذلَ يا رْول اهلل –بأيب أنت وأمي -قال :نعم ،فحبس
نفسه على رْول اهلل  ليصحبه ،وعلف دابتني كانتا عنده أربعة أشهر ،عندئذ وعندما مضى مجيع
املسلمني تقريباا إىل املدينة املنورة شعرت قريش باخلطر ،وأرادت أن تغتال الدعوة من خالل اغتيال نبيها
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 واجتمعوا يف دار الندوة دار قصي بن كالب يتشاورون يف اْلمر حىت هداهم مكر ابليس إىل أن
مجيعا على باب بيته مث يضربونه ضربة
يتآمروا على قتله ،بأن يأخذوا من كل قبيلة شاباا َج ا
لدا فيقفون ا
رجل واحد فيتفرق دمه بني القبائل ،فال ميلَ بنو عبد مناف قبيلة النيب  -أن يواجهوا كل تلَ
القبائل.
متلِما إىل دار أيب بكر
يف تلَ الساعة نزل جربيل عليه السالم على النيب  يأمره باَلجرة ،فتوجه ا
وقال له« :قد أُذن يل باَلجرة» وكان أبو بكر قد أعد الراحلتني وقال :هذه الراحلة لَ ،فأىب أن
يأخذها إَّل بِمنها ،فاشرتاها منه.
ويف تلَ الليلة مضى رْول اهلل  وأبو بكر يف رحلة قدْية عجيبة من نوعها هيأوا َلا أْباب
السالمة كلها ،فقد هاجرا متخفيني ،وْلكا طري اقا ليست مألوفة للناس ِ
وعرة ،حىت بلغا غار ثور،
وهناك تواريا يف الغار الذي َّل يشتبه أن يكون خمبأا َلما ،وأمر أبو بكر راعية عامر بن فهْية أن يرعى
اْلغنام فيبيتها عند الغار ليشربا من ألباهنا ،وأمر عبد اهلل ابنه أن يأتيه بأخبار مكة ،وأمر أمساء ابنته أن
تُعد َلما الزاد كل مرة ،واْتنفرت قريش ومضت إىل باب رْول اهلل  تنتظر خروجه ،وكان النيب 
إيهاما َلم بأنه يف فراشه ،و خرج من بينهم وقد ألقى اهلل على
قد أمر علي ا  أن يبيت يف فراشه ا
رؤوْهم النوم ،فألقى النيب  على رؤوْهم شيئاا من الرتاب إمعاناا يف بيان محاية اهلل له ،ومضى
الصاحبان إىل الغار وانبِق الفجر ،وقام علي من فراشه فإذا هو علي وليس النيب  فسأَّله أين حممد؟
جدا ملن يأيت هبما أو يقتلهما ،ومضت قريش
قالَّ :ل أعلم خرج ،واْتنفرت قريش وأعدت جائزة كبْية ا
أخْيا وصلوا إىل غار ثور،
يف مجيع املسالَ اليت ميكن أن تسلَ من حول مكة دون جدوى ،ولكنهم ا
وصار أبو بكر والنيب  يسمعان وقع أقدام زعماء قريش – وفيهم أبو جهل وغْيه -فوق رأْهما،
عندئذ ارتعشت مشاعر أيب بكر ،وقال :يا رْول اهلل؛ واهلل لو نظر أحدهم عند قدمه لرآنا ،هنا تعطلت
يبق إَّل خالق اْلْباب ومسبب اْلْباب ،هنا قال له النيب  :يا أبا بكر؛ ما ظنَ
اْلْباب وَل َ
ول لِص ِ
احبِ ِه ََّل َْحتَز ْن إِ َّن اللَّهَ َم َعنَا فلما يئست قريش وانقطع الطلب خرج
بإذنني اهلل ثالِهما إِ ْذ يَ ُق ُ َ
رْول اهلل وصاحبه بصحبة دليل مشرك ولكنه كان أميناا وَل يكن خائناا  -هناك مسلمون لكنهم
مسلما ولكن الفطرة اإلنسانية تأىب عليه اخليانة  -وثقا به فكان
خيونون ،وهناك من قد َّل يكون ا
دليلهما ،فلما ْلكا الطريق إىل املدينة شاهدمها ْراقة بن مالَ بن جعشم فطمع يف اجلائزة وركب
فرْه ليلحق هبما ،فلما دنا منهما ْاخت قدما فرْه يف الرمال ،مرة ومرتني ،ويف الِالِة أدرك أنه َّل
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ْبيل له إليهما وأن اهلل توَّلمها ،فطلب اْلمان من رْول اهلل  وصاحبه واْتغفر واعتذر ،فقال:
عم عنا» – أي :اصرف الناس عنا -واكتفى بذلَ ،ومضى الركب
مروِن بشيء ،فقال النيب ِّ « :
حنو املدينة املنورة.
أيُّها املسلمون؛ هذه صفحة من أعظم صفحات السْية النبوية الشريفة ،هي خطوات حتفها املخاطر
واْلهوال وتكيد قريش بكل ما أوتيت من مكائد لوأد الدعوة من خالل قتل النيب  وقد مكروا
تدا إليهم.
وكادوا ،ولكن اهلل جعل مكرهم مر ا
أريد أن أتأمل هذه الصفحة من ْْية النيب ،امللحظ اْلول :التزام أهل املدينة ِمِلني بأولئَ الذين
بايعوا النيب  حبماية الدعوة ومحاية نبيها  ،وهذا واجب على كل مؤمن أن حيمي الدعوة وأن حيمي
مجيعا ،وهبذا التزم بذلَ أولئَ الذين بايعوا النيب
املقدْات وان يصون اْلرمات .هذا واجب علينا ا
 ،والدعوة اليت َّل يكون َلا من يدافع عنها تتعرض لكِْي من املخاطر.
اْلمر الِاِن :كلمة العباس بن عبادة بن نضلة الذي تأجج قلبه محاْةا ولكن يف غْي موضعها « يا
ِ
رْول اهلل والذي بعَِ باْلق لَئِن ِشْئ ِ
َْيَافِنَا» تعجل الِمرة قبل
ْ َ
ت لَنَميلَ َّن َعلَى أ َْه ِل م اًن اللَْي لَة بِأ ْ
نضجها ،وأراد اْلرب للحربَّ ،أما النيب  فقد قال لهَ« :ل نؤمر بذلَ» َل نؤمر بأن نأيت فنهاجم

اآلمنني يف حرم مكةَ ،ل نؤمر بأن نغدر بالناسَ ،ل نؤمر بأن يكون جهادنا تشفِّيااَ ،ل نؤمر بذلَ؛
ْلن مِل هذا التصرف من شأنه أن يؤجج حرباا أهلية بني اْلخ وأخيه واجلار وجاره واْلب وابنه،
واإلْالم َل ِ
يأت بذلَ ،جاء جبهاد يدافع فيه املسلم عن اْلرمات واملقدْات ،وَّل يغدر باْلبرياء وَّل
ينال من اآلمنني وَّل يقاتل ِّ
حقدا ،إنه مشه ٌد َّل ينبغي أن ينسى.
تشفياا وَّل ا

اْلمر اآلخر :هذا الرتتيب احملكم الذي كان واجباا وقد اختذه النيب  وصاحبه أبو بكر  ،أوهم
قريشا أنه يف فراشه وترك على فراشه ْيدنا علياا ،هم ليس َلم هدف بسيدنا علي ،حىت انتظروا إىل
الفجر ،فلما فوجئوا بأنه ليس النيب  يف الفراش كانت َلم صدمة يف ذلَ ،فمضوا يبحِون هنا وهناك
بأْلوب ٍ
فظ وحشي ،مث مضوا يبحِون عنهما حول مكة؛ ْلن اَلجرة كانت بالنسبة َلم إيذاناا مبيالد
دولة ووجود وطن و َّأمة ،مقومات الدولة كاملة تكتمل هبجرة النيب  ،ولذلَ أرادوا أن يئدوا تلَ
الدولة قبل أن تولد ،وأن يغتالوا الدعوة قبل أن تنتشر ،لقد اختذ النيب  كل التدابْي اليت ميكن أن
يتخذها ْلماية مسْية اَلجرة املقدْة ،أومههم ،وأخذ طري اقا َّل يسلكونه ،اختبأ مع صاحبه يف الغار،
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وأمر عبد اهلل بن أيب بكر بتتبع أخبار مكة وما يكيدون ،كل هذه التدابْي تبخرت واضمحلت،
ووصلت قريش إىل الغار ،وهنا وقد تعطلت اْلْباب وَل يعد لدى أيب بكر  من وْيلة يستطيع هبا
أن ينجو من قريش :لو نظر أحدهم عند قدمهم لرآنا ،هنا يتعلق القلب مبسبب اْلْباب ،حنن
مكلفون بأن نتخذ اْلْباب ،ولكننا َّل نتكل عليها ،إَا نعتمد على مسبب اْلْباب ،نعتمد على
اهلل.
صرفت أبصار طغاة قريش وصناديد الشرك ومضوا
هنا قال له النيب  ما ظنَ باثنني اهلل ثالِهماُ ،
خائبني ،وهم يعتقدون َّ
أن هذا الغار َّل ميكن أن يكون فيه أحد ،صرف اهلل أبصارهم ،ومضوا من
حيث أتوا .فشل املكر وانتصرت اَلجرة على ضعف أْباهبا وقلة وْائلها ،ومضى النيب  وصاحبه
طامعا يف نيل ما قد وعدت قريش أن تقدمه من جائزة عظيمة ملن يقتل
ليلحق هبما ذلَ املشرك ْراقة ا
النيب  وصاحبه ،جاء ليقتلهما ولكنه عاد ليحميهما ،وقد أشرق نور اَلداية يف قلبه؛ ْلنه رأى بأم
عينه أن النيب  تتوَّله عناية اهلل بالرعاية ،تتوَّله عني ربنا تبارك وتعاىل باْلماية.
هذه هي اَلجرة وهذه وْائلها وتدابْيها ،درس لكل مسلم .حنن مكلفون بأن نتخذ اْلْباب؛
جل شأنه الذي يدبر اْلمر ويهيئ أْباب
ولكننا إَا نتوكل على مسبب اْلْباب ،ونعتمد على اخلالق َّ
النصر.
ِ
ِ ِِ
ص ِرِه ْم
ين يُ َقاتَلُو َن بِأَن َُّه ْم ظُل ُموا َوإِ َّن اللَّهَ َعلَى نَ ْ
وهنا أريد أن أْتعرض معكم اآليات :أُذ َن للَّذ َ
َّ ِ
لََق ِدير  الَّ ِذين أ ْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ض ُه ْم بِبَ ْع ٍ
ض لوَّل تشريع
َّاس بَ ْع َ
ٌ
َ
ُخر ُجوا م ْن ديَاره ْم بغَ ْْي َح ٍّقَ  ولَ ْوََّل َدفْ ُع الله الن َ
اجلهاد الذي حيمي املقدْات واْلرمات واْلرض واْلعراض َّلْتطاعت قوى البغي والعدوان أن تدمر
ِ
ِ
اآلمنني واملقدْات ََ لدِّمت ِ
اْ ُم اللَّ ِه َكِِ اْيا بدأ بغْي
صلَ َو ٌ
ات َوَم َساج ُد يُ ْذ َك ُر ف َيها ْ
ص َوام ُع َوبِيَ ٌع َو َ
َُ ْ َ
مقدْاتنا ،بدأ مبقدْات النصارى واليهود وختم باملساجد ،ويف هذا ملحظ مهم لنا حنن .اْلمر اآلخر:
يف كلمة الرباء بن معرور( :بايعنا يا رْول اهلل) ،على ماذا بايعهم؟ على السمع والطاعة يف املنشط
واملكره ،وأن َّل ننازع اْلمر أهله ،أن َّل نسعى يف انتزاع وَّلية اْلمر من ويل اْلمر ْلن ذلَ يعين إيذانا
بفتنة مدمرة تدمر البالد وتقتل العباد( ،وأن َّل ننازع اْلمر أهله) ويف حديث صحيح عن النيب :
تأمر عليكم عبد حبشي رأْه كزبيبة » وهذا باب َّل أريد أن
«عليكم بالطاعة واتباع اجلماعة ولو َّ
أْرتْل فيه لكننا رأينا بأم أعيننا آثار خمالفة أمر رْول اهلل  يف ذلَ.
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أْأل اهلل تعاىل أن يرزقنا حسن التأمل يف تعاليم ديننا واليت ترتمجها ْْية نبينا .
أقول قويل هذا وأْتغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين
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