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:المد ل وحده، والصلة والسلم على من ل نب بعده، أما بعد

 أيها السلمون، إن ف دنيا الناس، ذكريات ل يل حديثها، ول ت>سأم سيتا، بل قد تلو أو تعل11و إذا أعي11دت
 وتكررت، كما يلو مذاق الشهد وهو يكرر، ومن الذكريات الت ل يل حديثها، ول تسأم سيتا، حياة مم11د

 صلى ال عليه وسلم إمام البشرية، وسيدT ولد آدم فهي من الذكريات الغوال، الت تتجدد آثارها وعظاتا، كلما 
 سلك الرء سبيله إل العتبار والدكار، ومن حسن حظ الؤمن، أنه ما قلYب سية الصطفى صلى ال عليه وسلم

 وتت11ألق ف. يوما فأخطأ دمع العي مراه، وف أيام ممد الليلةT النبيلة أيامc خوالد، ما تزال تضيء على مر اليام
  يوم الجرة، الذي تب علينا نسمات ذكراه، ف كل عام من أع11وام غرة الزمان، ولعل من أسطعها وأروعها،

 الزمن، ومن شواهد عTظم حادث الجرة أنه يزداد باء وسناء كلما تناوله العرض والبح1ث، كال1ذهب كلم1ا
 عرضته على النار لتمحصه، ازداد إشراقا وصفاء، وهجرة الصطفى صلى ال عليه وسلم كانت فات11ة الم11ل،

 إuنz ٱلzذTى فxرvضv عvلxيwكvإu: {وبارقة النصر، وطريق العودة له ولصحابه إل مكة فاتي ظافرين، كما قال 1 تعال 1
يعن إل مكة. 85:القصص }ٱل�ق�رwءانx لxرvاد�كv إuلxى{ مvعvاد|

عب���������������������������������������������������������������������������������������������ادا
  من العام الثالث عشر من البعثة وصل النب صلى ال عليه وسلم إل الدينة مهاجرا من مكةالولف شهر ربيع 

  فيها ثلث عشرة البلد الول للوحي وأحب البلد إل ال ورسوله خرج من مكة مهاجرا بإذن ربه بعد أن أقام
 ولسبيل الدعوة إل ال، وإعلء كلمت11ه، سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصية ويتحمل العبء الثقيل ف 

 ص1لى ال علي1هيد من أكثرu قريش وأكابرuهم سوى الرفضu لدعوته والعراضu عنها واليذاء� الشديد للرسول 
 ، حت يشتط الرمون من أعدائه ف مقاومته، بيلة الوعد والغ11راء، ث بتس11ليط الغوغ11اء ومن آمن بهوسلم 

 .والسفهاء، ث بالتآمر ، الذي ينتهي إل الجاع على اغتياله بل ارعواء

 ال أكب هكذا يطط أعداء ال للقضاء على رسول ال وبذا القدر من الكر والديعة ولكنهم يكرون ويكر ال
 وvإuذ� يvمwك�ر> بuكv الzذTينv كxفxر>وا� لTي>ث�بuت>وكv أxوw يvق�ت>ل�وكv أxوw ي>خwرuج>وكv وvيvمwك�ر>ونx وvيvمwك�ر> اللYه> وvاللYه>{: كما قال ال عز وجل

vينuرTاكvر> ال�مwيvسورة النفال ) 30} (خ.

أيها المسلمون 

 إن حدث الهجرة حدث عظيم، به تت��وج$ رأس! الس��لم، وتلل مفرق��ه،
ي8ز الصادق من الكاذب، ر8ق بين الحق والباطل، وم!  وظهرت كلمته، وف!



 وب��ه ع!��رف$ المح��بE م��ن م��دعي المحب��ة، وف��ي ه��ذا الح��دث ظه��رت
Hوتص��ديقا Hالي��ات، واتض��حت البين��ات، وتض��افرت المعج��زات؛ تأيي��دا 

 مع ما واكب هذا الح��دث م��ن- صلى ا عليه وسلم - برسالة محمد 
 تضحيات عظم��ى جس��دتها النم��اذج الص��لبة ال��تي استعص��ت عل��ى
 ال��ذوبان ف��ي مس��تنقعات الجاهلي��ة، والوح��ال الوثني��ة، وأعظمه��ا
 تضحية المهاجر الول محمد بن عبد ا بن عبد المطلب حي��ث ت��رك
 أهله وبلده وماله وأحب البقاع إليه ليعلن للم��ة جمع��اH أن التض��حية
 بداية النصر، وأن هذا الدين لي�س بحاج�ة إل�ى تنس�يق العب�ارات، أو
 رف�ع الش�عارات، ب�ل ل ب�د م��ن ب�ذل التض�حيات، وتحم��ل المش��قات،
 وتجاوز العقبات، ومخالفة الرغبات، يمث̀ل ك��ل$ ه��ذا ق��ول! نبين��ا ص��لى

،: ((ا عليه وسلم وه��و يخ��اطب مك��ة eوا إن��ك لح��ب البق��اع إل��ي 
 ، فكيف ل يكون هو صاحب))ولول أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت

التضحية الولى والعظمى في الحدث الول والعظيم؟

 

 طلع البدر فذا الليل مني��ر              شخصت نحوك أبصار الورى

 جبهة الدنيا وتيهي بالنذي�ر               أشرقي يا طي�بة الخير عل�ى

 هامة التاريخ فال النصي��ر               ثم مدي كفك القوى عل�ى

Hواكت��بي التوحي��د ف��ي ل��وح           واسحقي كسرى ودك��ي قيص��را  
الثير

 عن��دما ع!��رض علي��ه- صلى ا علي��ه وس��لم - وتظهر كذلك تضحيته 
 الجاه والمنصب والمال فرفض ذلك كله مه��اجراH إل��ى ا، م��ؤثراH م��ا

عند ا على ما في هذه الحياة الدنيا،

 رض��ي ا- كما ظهرت تضحية رجل الهجرة الثاني أبو بكر الص��ديق  
 صلى ا عليه وسلم- في هذا الحدث، حيث فدى رسول ا - عنه 

 بنفس��ه وم��اله وأهل��ه، م��ع معرفت��ه بمق��دار الض��رر والذى ال��ذي- 
 س��يلحقه م��ن المش��ركين ف��ي نفس��ه وأهل��ه، وول��ده وم��اله، ف��آثر
 مرافقة الحبيب لن المرء مع من أحب، فلما عظم��ت التض��حية أن��زل

 إxلe ت$نص!��ر!وه! ف$ق$��دw ن$ص$��ر$ه! الل`��ه! إxذw: {ا في ش��أن ص��احبها قرآن��اH يتل��ى
بxهx ل$ xص$��احxي$ق!��ول! ل wذxإ xار م$ا فxي الwغ$ ه! الeذxين$ ك$ف$ر!واw ث$انxي$ اثwن$يwنx إxذw ه! ر$ج$ wأ$خ 
ن!��ودz ل��eمw ت$ر$وwه$��ا ه! بxج! ل$ي��wهx و$أ$ي��eد$ كxين$ت$ه! ع$ ن$ا ف$أ$نز$ل$ الل̀ه! س$ ز$نw إxنe الل̀ه$ م$ع$ wت$ح 



زxي��ز} لwي$ا و$الل̀ه! ع$ ل$ى و$ك$لxم$ة! الل̀هx هxي$ الwع! wف Eالس wين$ ك$ف$ر!واxذeم$ة$ الxع$ل$ ك$ل  و$ج$
كxيم}  رض�ي ا- سورة التوبة،كما تجلت لن�ا تض�حية الف�اروق ) 20 (}ح$
 الذي فرeق ا به بين الحق والباطل، حيث هاجر الناس س��راH،- عنه 

Hبعد أن خرج إلى الناس في وضح النهار ممتشقا Hأما هو فهاجر جهرا 
 يا معشر قري��ش م��ن أراد: "سيفه، قائلH لصناديد قريش بصوت جهير

 منكم أن تفصل رأسه، أو تثكله أمه، أو تترمل امرأته، أو ييت��م ول��ده،
 "أو تذهب نفسه؛ فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب

.فما تجرأ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة

 كما تظهر لنا تضحية عبد ا ب��ن أريق��ط وه��و يس��هم ف��ي بن��اء ه��ذا
 -ص��لى ا علي��ه وس��لم - الح��دث بمح��و آث��ار أق��دام س��ير الرس��ول 

 وصاحبه بمرور غنمه على سيرهما؛ ليبين لنا أن مس��ئولية الس��لم
 مسئولية} عظمى تجب على الفراد والجماعات، والفق��راء والغني��اء،
والقوياء والضعفاء؛ كل بحسب قدرته واستطاعته، وفهمه وإدراكه،

 -كما يتجلى لنا موقف الشجاع أبي السبطين علي بن أب��ي ط��الب  

 -وهو يغامر بنفس��ه لين��ام عل��ى ف��راش رس��ول ا - رضي ا عنه 

 علي��ه- موهم��اH المش��ركين ب��أن الرس��ول - ص��لى ا علي��ه وس��لم 
 ل زال نائماH في فراشه ح��تى ل يتنبه��ون لخروج��ه- الصلة والسلم 

 بم��ا  -رض��ي ا عن��ه - م��ن بي��ن أي��ديهم وم��ن خلفه��م، م��ع علم��ه 
.سيلحقه من أذىH في هذا السبيل

 

  المؤمنة الحقة، والمه��اجرة الص��ادقة، ال��تي أحب��ت وقد جسدت لنا 
 ا ورسوله فآثرت الهجرة إليهما على فلذة كبدها، وثم��رة فؤاده��ا،
 حتى خلع المشركون يده عندما أب��ت إل الهج��رة بولي��دها، ف��انتزعوه
لع��ت ي��ده م��ن ش��دة  م��ن بي��ن ي��دي زوجه��ا، وأم��ام عينيه��ا؛ ح��تى خ!
 المنازعة، ومع ه��ذا أب�ت إل المض��ي إل��ى ه��دفxها، وبل��وغ مقص��xدها،
 فتحقق لها ما تمنت، وبلغت ما قصدت بعد سنة من بكائها في مك�ة

 وزوجها، هل عرفتم من هي- صلى ا عليه وسلم - لتلحق بالنبي 
 هذه المرأة؟ إنها أم سلمة التي حفظ الزم��ن اس��مها وموقفه��ا ف��ي
 ذاكرته، وسطره التاري��خ ف��ي ج��بينه، ول��ن ينس��اه إل��ى أن ي��رث ا

الرض ومن عليها،

 كما ل ننسى ونحن نتحدث ع��ن تض��حيات النس��اء ف��ي تش��ييد ه��ذا 
 رض��ي- الحدث العظيم؛ أن نذكر موقف أسماء بنت أبي بكرz الصديق 



 ص��لى ا علي��ه- ال��تي أس��همت ف��ي تزوي��د رس��ول ا - ا عنه��ا 
 بالقوت والمدد ح��تى ش��قت نطاقه��ا- رضي ا عنه - وأبيها - وسلم 

 إلى نص��فين ليلبس��ها ا ف��ي الجن��ة حللH م��ن س��ندس خض��ر ف��ي
.مقعد صدق عند مليك مقتدر

 

 أما المدينة التي لبست أحلى حللها استبشارا بمقدم الحبيب
كان النصار فيها يرجون كل يوم إل الرة، ينتظرونهفقد . صلوات ربي وسلمه عليه   

 أول النهار، فإذا اشتد حر الشمس، رجعوا على عادتم إل منازلم، فلما كان يوم الثني، ثان عشر ربيع الول،
 على رأس ثلث عشرة سنة من النبوة، خرجوا على عادتم، فلما حvمTىv حر الشمس رجعوا، وصعTد رجل من

وأصحابه، فصرخ بأعلىصلى ال عليه وسلم اليهود على حصن من حصون الدينة لبعض شأنه، فرأى رسول ال   
 صوته، يا بن قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جد�كم الذي تنتظرونه، فبادر النصار إل السلح ليتلقوا رسول

وس>معت الرجة والتكبي، وكب السلمون فرحا بقدومه، وخرجوا للقائه فتلقوه، وحيوهصلى ال عليه وسلم ال   
وجاء السلمون يسلمون على رسول ال صلى ال عليه. بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفي حوله، والسكينة تغشاه  

ونفوسهم مغتبطة بلقياه وسلم  .

أيها الخوة السلمون
 بثل هذه السية العطرة، تتجلى الواطر، لننهل منها دروسا عظيمة، عميقة الدللة، دقيقة الغزى، بعيدة الثر ف

:ومن واجب السلمي أن يسنوا النتفاع با، عن طريق التذكر الفضي إل العمل با. نفوس الكرام من أبناء اللة  

}cيدuهvش vه>وvو vعwى ٱلس¡مxل�قxأ wوxأ cل�بxه> قxل xانxن كvمTى{ لvك�رTذxل vكTى ذ{لTف zنuومهما تتبارى القرائح، وتتحب>. 37:ق }إ  
 القلم، مسطرة فوائد الجرة، فستظل جيعا كأن ل تبحw مكانا، ول ترك لسانا، وقد يعجز عن حصرها كثي
  .من الناس

 ولعل من أبرز الدروس الستقاة من حادث الجرة أيها الحبة ، هو أن صاحب ال11دين الق11وي والعقي11دة
 الصحيحة، ينبغي أل يساوم فيها، أو ييد عنها، بل إنه ياهد من أجلها ما استطاع إل ذلك سبيل، وإنه ليستهي

ولكنه ف الوقت نفسه، ل يصب على الذل ين11ال�ه، ول– تعترض طريقه عن يي وشال – بالشدائد والصاعب   
.يرضى بالدش يلحق دعوته وعقيدته
 ويلوح لنا ف حادث الجرة خاطر آخر، يتعلق بالصداقة والصحبة، فالنسان ف هذه الياة ل يس11تطيع أن

 وتل11ى. يعيش وحيدا منفردا، بل لبد من الصديق يلقيه؛ ويناجيه ويواسيه، يشاركه مسرته، ويشاطره مساءته
 هذه الصداقة والصحبة ف تلك الرابطة العميقة، الت ربطت بي الرسول صلى ال عليه وسلم وبي أب بكر رضى



.ال عن111111111111111111111111111111111111111111111ه

 لقد أصبحت علقات الكثيين من الناس ف هذا العصر، تقوم لعرض» أو لغرض، وتنهض على رياء أو نفاق، إل
 من رحم ال، والمة السلمة اليوم أحوج ما تكون إل عصبة أهل الي، الت تتصادق ف ال، وتتناصر على تأييد

. .67:الزخرف }ٱل®خTلء يvوwمvئTذ| بvعwض>ه>مw لTبvعwض» عvد>و¬ إuلz ٱل�م>ت¡قTيv{الق، وتتعاون على الب والتقوى 

.نسأل ال أن يعلنا من التقي أنصار دينه وحاة دعوته 

الطبة الثانية
عب1111111111111111111111111111111111111111111اد ال

 أن ال ينصر من ينصره، ويعي من يلجأ إليه ويعتصم به ويلوذ : وما يتجلى من الواطر حي تذكر حادثة الجرة
 بماه، ول يكون ذلك إل للمؤمن الخلص، الوقنu با عند ال، حي تنقطع به السباب، وحي ي11ذله الن11اس،

 إuلz: {كان عزا من ال وانتص11ارا- ف القيقة - وبعض الغرار الهلء يرون مثل ذلك فرارا وانكسارا، ولكنه 
 نصره بفظه وتأييده ، حت عاد إل حرم ال فاتا منتصرا   وب نصره ال؟. 40:التوبة} تvنص>ر>وه> فxقxدw نvصvرvه> ٱللzه>

 فxسvبµحw بuحvمwدT رvبµكv وvاسwتvغwفTرwه> إuن¡ه> ك11xانx* وvرvأxيwتv الن¡اسv يvدwخ>ل�ونx فTي دTينu اللzهT أxف�وvا́جا* إuذxا جvاء نvصwر> اللzهT وvال�فxتwح>{
).سورة النصر  3-1} (تvو¡ا́با

 وخاطر آخر ؛ يشي إل أن الشباب إذا نبتوا ف بيئة الصلح والتقوى، نشؤوا على العمل الصال، والسعي
 الميد، والتصرف اليد، والشباب السلمون إذا رضعوا رحيق التربية الدينية الكرية، كان لم ف مواطن البطولة

 ل يتردد ف أن ينام على فراش الرسول صلى ال عليهرضى ال عنه فعلي بن أب طالب . والد، أخبارc وذكريات
 وسلم ، وهو يعلم أن سيوف الشركي تستعد للنقضاض على النائم فوق هذا الفراش، يتغطى ببدته، ف الليلة
 الت اجتمع فيها شياطي الكفر والغدر، ليفتكوا برسول ال صلى ال عليه وسلم، ويالا من نومة تيطها الخاوف

 وابن أريقط ل تنعه مهنة الرعي وخوف. 64:يوسف }فxٱللzه> خvيwرc ح1v{فTظ·ا وvه>وv أxرwحvم> ٱلرحTمTيv: {والهوال، ولكن
 العيون من أن يعفي أثر رسول ال وصاحبه ، وأساء ل ينعها خوف الطاردين وثقل حلها من أن تصعد إل الغار

.ف رحلةتشق علي الرجال تد رسول ال صلى ال عليه وسلم وصاحبه بالطعام والشراب

 فالهاجر من هجر ما ن11ى ال((  وقفة الهاجر بنفسه، وإن ل يهاجر بسه،  فاتقوا ال أيها السلمون، وقفوا
 فلنهجر العاصي وما يغضب ال عز وجل ، وناجر))  عنه ، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتن على ال المان

 إuن يvنص>رwك�م> ٱللzه> فxلx غxالTبv لxك�مw وvإuن{إل ال تعال بقلوبنا وعقولنا وأعمالنا ولنلجأ إل ال ليكون ناصرvنا ومؤيدنا 
xن>ونTمwٱل�م>ؤ uلzكvوvتvل�يxف Tهzى ٱللxلvعvو TهTدwعvب wنص>ر>ك�م م�نvى يTذzا ٱلxن ذvمxف wذ�ل�ك�مwخv160:آل عمران  }ي.


