
إل تنصروه فقد 
تصره الله

الله نصره فقد تنصروه إل
الشريفة النبوية الهجرة مع وقفات

حماد الخآر عبد الشيخ؛ بقلم

ًا تعالى الله يقول ورسمموله عبممده علممى بنعمتممه مممذكر
نصممره فقد تنصروه الهجرة: {إل يوم وسلم عليه الله صلى
إذ الغممار فممي هممما إذ اثنيممن ثاني كفروا الذين أخرجه إذ الله

عليممه سكينته الله فأنزل معنا الله إن تحزن ل لصاحبه يقول
السممفلى كفمروا المذين كلمممة وجعمل تروهمما لم بجنود وأيده
]. 40حكيم} [التوبة:  عزيز والله العليا هي الله وكلمة

الحللديث     مللن     بهللا     يتعلللق     وما     الية     هذه     وحول
الوقفات:      هذه     أقف     أن     أحببت     الهجرة     عن

ً هللذه     فللي     النصللر     معللاني     مللن     ؛  أول
الية: 

اليممة إليممه أشممارت ما هنا عنده الوقوف ينبغي ما أول
ًا الهجممرة حممادث كممون مممن الكريمممة تعممالى اللممه مممن نصممر
معمماني أول أن ريممب ول وسمملم، عليممه اللممه صمملى لرسمموله

وسمملم، عليممه اللممه صمملى لرسمموله اللممه إنجاء هو هنا النصر
المفسممرون يممذكره ممما وهممو منممه، المشركين تمكين وعدم
ًا ًا الهجرة اعتبار ولكن الية، هذه عند غالب - فيممه يممدخل نصر
تاريممخ فممي نوعيممة نقلممة مممن الهجممرة مثلتممه - ما أعلم والله

السمملم دولممة تأسمميس بدايَة كانت حيث السلمية، الدعوة
ثم لوائها، تحت والنضواء بوجودها إل للمسلمين عز ل التي

تل وممما اللممه، سبيل في الجهاد مشروعية من ذلك واكب ما
.والمؤمنين رسوله فيها الله نصر التي الوقائع من ذلك

فممي قممال حيممث هذا من نحو إلى عطية ابن أشار وقد
اللممه فممأنزل{قمموله:  يكممون أن الية: (ويحتمممل هذه تفسير
إلممى لنممبيه اللممه صممنعه ما به يراد }؛الية آخر  إلى...سكينته
اليممة هممذه تكممون أن ل والفتمموح، الظهممور مممن تبمموك وقممت
تكممون هممذا فعلممى المدينممة، إلممى والنجاة الغار بقصة تختص
. 1وحنين...) ببدر النازلة الملئكة الجنود
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ًا ًأ     الهجللرة     اتخللاذ     مغللزى     ؛  ثانيلل مبللد
للتاريخ: 

عهممدين: أولهممما بيممن فارقممة علمممة الهجرة كانت لقد
وثانيهما عليهم، الكافرين وتسلط المؤمنين استضعاف عهد
لحظهمما الممتي المعمماني مممن هذا ولعل والتمكين، العزة عهد

للتاريممخ مبممدأ الهجممرة اتخممذوا حيممن الولممون المسمملمون
فحيممث عنممه؛ اللممه رضممي عمممر الفمماروق عهد في السلمي

بدايممة تكممون أن ناسممب والتمكيممن للعممز بداية الهجرة كانت
.للتاريخ

الصحابة أن حجر ابن عنه نقله فيما السهيلي ذكر وقد
بنمماه الذي قباء مسجد عن تعالى قوله من ذلك استفادوا قد

المدينممة: {لمسممجد مقدمه عند وسلم عليه الله صلى النبي
فقممد ]،108يمموم} [التوبممة:  أول مممن التقمموى علممى أسس

أول بممأنه قبمماء مسممجد فيممه أسممس الذي اليوم الية وصفت
ًا، اليام أول ليس أنه قال: (ومعلوم يوم، أنممه فتعيممن مطلقمم

فيممه عممز الممذي الزمممن أول وهممو مضمممر، شمميء إلى أضيف
آمنمما، ربممه وسمملم عليممه اللممه صلى النبي فيه وعبد السلم،

مممن التاريممخ ابتممداء الصحابة رأي فوافق المسجد بناء وابتدأ
أول مممن{تعممالى:  قمموله أن فعلهممم مممن وفهمنا اليوم، ذلك
. 2السلمي) التاريخ أيام أول  أنه}يوم

ًا الحافظ نقل فقد سبق ما إلى وإضافة بعض عن أيض
وسمملم عليه الله صلى له اتفقت التي القضايا أن العلم أهل

ووفمماته وهجرتممه ومبعثممه مولده ؛هي بها التأريخ يمكن وكان
الهجممرة؛ مممن جعلهمما عنممدهم "فرجممح وسلم عليه الله صلى

فممي النممزاع مممن منهممما واحممد يخلممو ل والمبعممث المولد لن
توقممع لممما عنممه فأعرضمموا الوفمماة وقممت وأممما السنة، تعيين
. 3"الهجرة في فانحصر عليه، السف من بذكره

يعمممل أن أراد الممذي الليممبي العقيممد ذلممك لخيبممة فيمما
اللممه رسممول وفاة عام إل يجد فلم ،"تعرف خالف" ؛بقاعدة

إن إنمه يقول أن أراد وكأنما به، ليؤرخ وسلم عليه الله صلى
تاريممخ فممإن بممالهجرة، بممدأ قممد السمملم دولممة تاريممخ كممان

اقترن وما السلم نبي بوفاة  مرتبط"العظمى" جماهيريتي
تمموهم الممتي الممردة حركات وظهور المسلمين، حزن من بها
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أن علممى وسلم عليه الله صلى وفاته بعد قادرون أنهم أهلها
والخسران.  بالخيبة فباؤوا ودولته، السلم على يقضوا

ًا والوطن:      الهل     قبل     العقيدة     ؛  ثالث

الهجممرة حممدث يثيرهمما الممتي المهمممة الممدروس مممن
ففممي ولء، كل على وتقديمه للسلم الولء قضية الشريفة

وأصممحابه وسلم عليه الله صلى الله رسول ترك الله سبيل
ًا ًا كنفهمما فممي وعاشمموا عليهمما نشممؤوا أرض ً ردحمم مممن طممويل

ُوِعك قبل، من يألفوها لم أخرى أرض إلى وساروا الزمن، ف
ويشتاقون مكة إلى يحنون وكانوا الحمى، وأصابتهم بعضهم

عليممه الله صلى الله رسول قال ذاك فعند إليها، العودة إلى
اللهممم أشممد، أو مكممة كحبنا المدينة إلينا حبب وسلم: (اللهم

ُحّماهمما وانقممل لنمما وصممححها مممدنا، وفي صاعنا في لنا بارك
. 4الجحفة...) إلى

أل الهجممرة تممام ممن وسمملم عليممه الله صلى جعل ثم
المسمملمون فتحهمما أن بعد مكة في للعيش المهاجرون يعود

الله يدعو وسلم عليه الله صلى كان بل إسلم، دار وصارت
مممن علممى ويتأسممف هجرتهم المهاجرين لصحابه يمضي أن

وسمملم: (اللهممم عليممه اللممه صلى قال فقد بمكة؛ منهم مات
لكممن أعقممابهم، علممى تردهممم ول هجرتهممم، لصممحابي أمض

ْولة، بن سعد البائس عليممه الله صلى الله رسول له يرثي خ
. 5بمكة) توفي أن وسلم

ًا القائل أنه مع هذا أرض لخير إنك مكة: (والله مخاطب
ول إلمّي، اللمه أرض وأحمب اللمه، ا منمك ُأخرجمت أنمي ول م

. 6خرجت)

فممي تفشممت الممتي الجديممدة الوثنيممة تلك هذا من فأين
معقممد وتجعلهمما الوطممان تقممدس والممتي اليوم، السلم ديار

ًا المسلم النسان صار بحيث والبراء؛ الولء ظممل في مطالب

)3742( حبممان ) وابممن1376( ) ومسمملم1889( البخاري أخرجه 4
عائشة. حديث من

)2864( داود ) وأبممو1628( ) ومسمملم3936( البخمماري أخرجممه 5
وقاص. أبي بن سعد حديث ) من2116( والترمذي

)3108( ممماجه ) وابممن3921( ) والترمممذي4/305( أحمد أخرجه 6
حسممن الترمممذي وقممال الحمممراء، بممن عممدي ابن الله عبد حديث من

)3/8( ) والحاكم1035( حبان ابن وصححه صحيح،
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السمملمية الخمموة رابطممة يممؤخر بممأن الجديممدة الوثنيممة هذه
إذا بالكليممة يهملهمما ربممما أو ثالثة، أو ثانية مرتبة في فيجعلها

يتغنممى أن وعليممه المزعومممة، الوطنيممة رابطممة مع تعارضت
التاريممخ هذا يحويه ما بكل وتاريخه الوطن هذا بأمجاد معهم

وإيمان.  كفر من

هممذا يسممتغلون الحكممام مممن المستبدين الطغاة إن ثم
ًا إنسان انتقد فكلما لصالحهم، الوطني الشعور قممالوا حاكم

فرجممع لممه، حقيقممي انتممماء عنممده ليس وإنه وطنه، ينتقد إنه
المموطن حممب دعمموى تحممت الفممرد الحاكم تقديس إلى المر

له.  والنتماء

الجديممدة الوثنيممة هذه دعاة من الكثيرين أن والعجيب
يزعمممونه ما بعض في بالتمسح لباطلهم يروجوا أن يريدون

الله صلى الرسول أن كزعمهم تصح، لم التي الحاديث من
حممديث وهممو اليمممان)، مممن المموطن قال: (حب وسلم عليه

. 7الله رحمه اللباني الشيخ ذكر كما موضوع

كممثير إلى الوثنية تلك لوثة تسري أن ذلك من وأعجب
حممتى السلم، بلد بعض في الشرعي للعلم المنتسبين من

ًا باطلهم في القوم يساير بعضهم نرى منممه يبرأ بتاريخ معتز
تقممول - كممما أتمموا فربممما ذلممك في ويبالغون وأهله، السلم
العروس.  ويبكي الثكلى يضحك - بما العرب

ممما فممي تتمثممل المبكيممات المضحكات تلك من واحدة
لحممدى أعيممر الزهممر، جامعممة فممي للعقيممدة أسممتاذ قمماله

ًا، السعودية الجامعات العقيدة شرح كتاب بتحقيق فقام زمن
رحمممه الطحمماوي للمممام ترجمتممه عند قال حيث الطحاوية،

الشممعب  أبنمماء"طحمما" قريممة فممي وأترابممه لداته الله: (وبين
وعبممادة الخممالق توحيممد إلممى اهتممدى الذي المسالم، الطيب
إلممى الكممبرى السممماوية الديانات تنزل أن قبل الحد الواحد
ًا الطحاوي كان الرض وسممرعة حممافظته بقمموة بينهم منفرد

. 8)بديهته...

بعممض، فوق بعضها وظلمات طامات يحوي كلم وهذا
توحيمد إلمى بالهتمداء يقصمد أنمه إلمى هنما نشمير أن ويكفي
أن تزعممم والممتي البعض، لها يروج التي الخرافة تلك الخالق
وأنممه القديمممة، مصممر في للتوحيد داعية كان أخناتون الملك

تشممير الممتي الحقيقممة بينما وحده، الله عبادة إلى الناس دعا
).36الضعيفة: ( سلسلة 7
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دعمماة مممن داعيممة إل يكممن لم أنه الملك هذا آثار دراسة إليها
كمان الممتي اللهمة وحممد أنمه هو فعله ما وكل والوثنية، الكفر
قممرص هممو واحد، إله عبادة على فحملهم المصريون يعبدها

ه نعلمم أن ويكفمي ،"آتون" المشعة الشمس اسممه غيمر أن
"أخنمماتون" إلممى الرابممع امنحمموتب أو الرابممع، أمينوفيس من

توحيممد مممن هممذا فهممل ،9"الشمممس قممرص عبد" معناه الذي
شيء؟ في الحد الواحد وعبادة الخالق

ّكر أن القول نافلة من وإن هممذا مممن نقصممد ل بأننمما ُنممذ
لمموطنه، الفطممري حبممه مممن النسممان عليممه جبممل ممما تحريم

علممى حممديثنا ينصب وإنما صباه، وملعب دياره إلى وشوقه
الله حب على حبه وتقديم والبراء، الولء معقد الوطن جعل

تقممديم فممي يتردد ل أن المسلم على الواجب وأن ورسوله،
آبمماؤكم كممان إن {قممل سممواه، حممب كممل علممى لممدينه حبممه

وأمممموال وعشممميرتكم وأزواجكمممم وإخممموانكم وأبنممماؤكم
ترضممونها ومسمماكن كسممادها تخشممون وتجممارة اقترفتموهمما

فتربصمموا سممبيله فممي وجهمماد ورسمموله اللممه من إليكم أحب
الفاسممقين} القمموم يهممدي ل واللممه بممأمره اللممه يممأتي حممتى

]. 24[التوبة: 

ًا السكينة:      منزلة     ؛  رابع

نممبيه علممى السممكينة أنممزل اللممه أن الكريمة الية وفي
اللممه صمملى بكممر أبممي صمماحبه على أو وسلم عليه الله صلى
والسممكينة ذلممك، فممي المفسممرين اختلف علممى وسلم عليه

الطمأنينممة تعنممي فهي ولذا السكون؛ من أصلها في مشتقة
عبمماده قلممب علممى اللممه ينزلممه الممذي والسممكون والوقممار
سممبحانه أخبر "ولهذا والجزع، الخوف مواطن في المؤمنين

وعلممى وسمملم عليممه اللممه صمملى رسمموله علممى إنزالهمما عممن
إذ الهجمرة والضمطراب،كيموم القلمق مواضع في المؤمنين

أحممدهم نظر لو رأسيهما، فوق والعدو الغار في وصاحبه هو
مممدبرين ولمموا حين حنين وكيوم لرآهما، قدميه تحت ما إلى
وكيمموم أحممد، علممى أحممد منهم يلوي ل الكفار بأس شدة من

عليهممم الكفممار تحكممم مممن قلمموبهم اضطربت حين الحديبية
 .10"النفوس... تحملها ل التي شروطهم تحت ودخولهم

 -"السممالكين مممدارج" فممي - كما السكينة أن شك ول
أنها بمعنى المكاسب، منازل من ل المواهب منازل من هي

سممبحانه ولكنممه عبمماده، قلوب على الله عند من تتنزل نعمة
.262ص:  فوزي حسين للدكتور مصري كتاب: سندباد يراجع 9
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أخلصمموا ممممن عبمماده مممن يسممتحقها مممن قلوب على ينزلها
بالثبمات داعيمن الشمدائد ممواطن في إليه ولجؤوا لله دينهم

تلميممذه ذكر - كما تيمية ابن السلم شيخ كان وقد ،واليقين
وهي السكينة، آيات قرأ المور عليه اشتدت - إذا القيم ابن

.وجل عز الله كتاب في السكينة فيها ُذكرت التي المواضع

ًا أنمما جربممت القيممم: (وقممد ابممن قال هممذه قممراءة أيضمم
ًا لهمما فرأيت عليه، يرد بما القلب اضطراب عند اليات تمأثير
ًا . 11)وطمأنينته سكونه في عظيم

ًا قشور:      الله     شرع     في     ليس     ؛  خآامس

هممذا حممول رأيتهمما الممتي السممتنباطات أعجممب مممن
حيممث اللممه رحمممه أحمممد المممام سيرة في جاء ما الموضوع

قال: (اختفى هانئ بن إبراهيم عن الحلية في نعيم أبو روى
ًا لممي قال: اطلب ثم أيام، ثلثة حنبل بن أحمد عندي موضممع
اللممه. قممال: عبممد أبمما يا عليك آمن إليه. قلت: ل أتحول حتى

ًا، له أفدتك. فطلبت فعلت إذا لممي: قممال خممرج فلممما موضع
أيام ثلثة الغار في وسلم عليه الله صلى الله رسول اختفى

عليممه اللممه صلى الله رسول نتبع أن ينبغي وليس تحول، ثم
. 12الشدة) في ونتركه الرخاء، في وسلم

ًا كان كم الله رحمه أحمد المام در فلله علممى حريصمم
في حتى المور، كل في وسلم عليه الله صلى النبي متابعة

لممه الظممالمين طلب شد من عليها كان التي الحال تلك مثل
بحال وقارنها اليمانية العظمة هذه إلى فانظر به، وتربصهم

ممممن اليممام، هممذه فممي والممدين للشرع المنتسبين من كثير
صمملى المصممطفى سممنن مممن كثير اتباع في الناس يزهدون

مممن وليسممت القشممور، مممن أنهمما بممدعوى وسمملم عليممه الله
اللباب. 

ًا عبده؟     بكاف     الله     أليس     ؛  سادس

ًا ذلممك معمماٍن من الهجرة تثيره ما أهم من فإن ؛وأخير
أن بيممان وهو إليه، بالشارة الية بدأت الذي العظيم المعنى
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إل تنصروه فقد 
تصره الله

النماس، عنهممم وتخلممى خمذلهم وإْن وأوليمماءه دينه ناصر الله
يملك يكن لم حين الهجرة يوم وكفاه رسوله الله حمى فقد
ًا، المادية القوة مقومات من عبممده بكمماف اللممه {أليس شيئ

همماد مممن له فما الله يضلل ومن دونه من بالذين ويخوفونك
انتقام} ذي بعزيز الله أليس مضل من له فما الله يهد ومن

]. 37 - 36[الزمر: 

المستضممعفين قلمموب ليمل المعنى هذا في التأمل إن
تكالبت وإْن لهم، تعالى الله نصر في بالثقة اليمان أهل من

وخممواص لعبمماده تكفل قد تعالى فالله بأسرها؛ الدنيا عليهم
والمذين رسملنا لننصمر {إنا والخرة الدنيا في بالنصر أوليائه
]،51الشممهاد} [غممافر:  يقمموم ويمموم الدنيا الحياة في آمنوا

عزيممز} قمموي اللممه إن ورسمملي أنمما لغلبممن اللممه {كتممب
].21[المجادلة: 
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