حج

الحمل ف رب الع المين ،والعلا ٥وال لام علئ النبي
المصطفى الأمين محمل بن عبد افه ،وعلى )له وصحبه أجمعين،
وبعدت

فان المتامل ق حادثة هجرة النبي

من مكة إلى المدينة،

يجد أن التخط_يهلأ  ،المستقبلي جزء من التكليمج الذي يطالب
ال لم به من باب الأخذ بالأسباب ،فمن ابتداء الهجرة إلئ
( )١التخيل لغة إ من الأصل اللغوي(حط) ،وحط الكتاب بيده ،يخطه حطه :كتبه،

والختلة(بالكر) :الأرض التي لم تمتلر ،وختلهاالرجل لف ه :اعلم jLt؛_،l
والحعلة(بالضم) :الأمر والقمة ،يقال :،حاء وز رأسه حتلة :أي حاجة ند همزم
عليها ،وخطة تانية :أي مقصد بعيد ،رمن معال التخطيط :التوطيد ،والتخطيط ل

الاصتللاح العام :تحديد أهداف المتعلمة ،ومرير أشل ال بل لتحقيقها.
ينظر :لمال العرب لابن مفلور) ٢٨٧ /U(:؛ القاموس المحيتل للفيروزآب ادي:

(؟) ٣٠٨ /؛ مادئإدارة الأءم١ل ،لأحمد الشميمري :ص(؟لأ).

الأمطيط اكوي كادثة

نهايتها ،ومع الص_عووامتا والعق—اتا التي كان سنا تكتنفها ،إلا أن
التختليهل كان أبرز أسبابا نجاح حادثة الهجرة بعد معونة الله ،ولا
سئما مع ونحوح الهدف؛ المتمثل ق حماية النواة الأولن من
الم لمين لقيام الدولة الإسلامية ،فكانت) حديا عظيمع ق تاريخ
الإسلام كله ،ولم يشهد التاريخ له

ولهذا امتحق أن يورخ به؛ ليكون لرمنا بارزأ للأمة المحمدية
ل ت حقيق الأهداف والوصول ،إليها بأعلئ مستويات ،النجاحر .٢
وند ثاركت؛ بهيا البحّثا ق مؤتمر الاستشراف والتخهليهل

الم تقبلى ل السنة النبوية (الندوة العلمية الدولية الخام ة)،

والذي أقثم بكلية الدراس ات الإسلامية والحربية بدولة الإمارات
العربية المتحدة (دبي) ل ع ام  ، ٣٢٠١١وكان عنوان ه! (إدارة
الأزمات والتخهليهل الم تقبالى ق السنة النبوية ,.الهجرة وبث اء

الدولة الإسلامية الأولى أنموذجنا ) ،ثم رأين ،يعد ذلك ،أن أحرجه
ل كتاب لينتفع به عامة الم لمين ،وأسميته! (التخهليهل النبوي
لحادثة الهجرة).

( )١ينظر؛ اترالتخطيط النبوي ي ياءالمجتمع الميل لمحمداو 1مراثيت ص(؟ّآا).

صح
ويشتمل الحنا على؛ مقدمة ،وثلاثة مباحث ،وخاتمة.
وسكون ءك1لآت<؛؛:

الميحث الأول؛ اكخهلمط اموي ووضع الخدابير قبمل
حادثت الهجرة ،وذا» مطالب:

ه ا لمهللج ،الأول! التخطيط لإعداد أمار للض،

ق أرض

الهجرة ،من حلال ،بنود بيعة العقبة الأولئ
والثانية.

ه ا لمطلج ،اكاق! التخطيهل لإعداد المهاجرين والتمهيد لهم
بالهجرة•

ه ا لمهللب الئالث :،الخخفل لإرجاع الحقوق ورد الأمانات،
إلى أهلها ،مع التخطيهل لالف_دابي الذي
بحل مكان الحم ،ه للنوم ق فرانه.
ايممث الشانئ :التخطيط السوي ووضع اسابير اث؛ اء
حادثة الهجرة ،وشه مطالب:

ه ا لمتليسج الأول! التخهليهل للرقيق.
ه ا نمللب الئان :الخخطيط ص.
ه ا س ،الثالث :الخليط لادابة ٠

ه ا لمطيبؤ الراع! التختليهل للمخبأ.
ه ا لمهللب ،الخامس :التخهليهل للدليل الذي محييلهم علئ
طريق

التخطيهل اانب9ي لحادثة أاحجوة

ه ا لمطلب السائس ت التخطيط لألية رصد الأحبار من مكة.

ه ا لمطلمج الماع! التخطيط لألية التمويه والكتمان.

ه ا لطلسمر الماس! التخهليهل .لفريق الخدمة ،مع تحديد
المهام لكل ^
الميحث الثالث :التخطيط اشوي ووضع اليوابير بمس
حادثه الهجرة شاء الدوله الإّلاْيه ،وفيه مطالب:

 .ا لطالب الأول! التخطيط المياس.

 .ا لطلب الئاف! التخطيط الأقتصانىّ

ه ا لمطلب الثالث! التخطيط الإداري؛
ه ا لطلم ،الراع! التختليهل التعليمي.
ه ا لمطلب الخاص! التخطيط القس والاجتماعي.
الخاتمة :وفيها أهم اشانج والتوصيات.
واعتمد هدا الممحث على المنهج التحليلي ،الذي يحلل بمص

الأحاديمث ،الواردة ق حادثة الهجرة من كتب الستة البوية ،مع
الاستعانة يكت ب ،المير ل تدوين بعض أحدايث ،الهجرة التي لم
أحدها ق كتّب
راٌ ،عإوم أن كتب الير لم يلتزم مؤلموها ما التزمه المحدثون ل رواية الأحاديث من

التشدد ل شروط رواية الأحاديث ،وند أورد عبد الحيي العكرى ق ثيران
الذهب ت (؟ ) ٩٧ /ما يزكي هدا من أقوال المحالماء ،كقول الإمام أحمد بني حنبل إمام
١لحفاظت إدا حاء الحديث ق فضائل الأعمال وتوا-آا وترغيبها ت اهلنا ق إسناده،
وإذا حاء الحديث ق الحدود والكفارات والفراتض تشددنا فيه' .

ااتخْويْأ ،اان؛9ي وحأدئة |امجر0

ؤإن هدا جهد متواصع لخدمة ّّيرة الّكا

فما لكن فيه من

صواب فمن افه وحده ،وما لكن فيه من حلل أوحطا فمن نفى

والثيهلان ،وأم ال افه أن ينفع بزا العمل وأن يجعله خالصا
لوحهه الكريم موحبتا لرصوانه العظيم ،وآخر دعوانا أن الحمد فه
رب العالمين ،وصلى افّ وملم وبارك على نبينا محمد وعلمئ اله
وصحبه أجمعين.

نوال عمر عيداش باسعد
DR.NBASAAD@liotmai(.com

) J__lاكوي

ووضع

مبل حادثة انمجرة

هارمس اض :اكخطيط لإمداد سرصهفي
ارض الهجرة من خلاو بنودبيس ايضه الأول مح اةاني؛لي

ظل النبي .أكنر من عشر نوات ل مكة يمرض
الإسلام علئ القبائل ،ق أمواقهم وأنديتهم ،ويتلوعليهم آيات

من القران الكريمأ  ،٢ولم يجد من أهالها إلا الامتجابات الفردية،

والعداوة الجماعية ،حتئ أذن اممه ئء أن تاق النصرة له من خارج
مكة ،فإذا به يلتقي بفئة من الأنصار ،ستة نفر من الشباب
( )١المتامل لمصص إسلام كثير من الصحابة يجد أن كثترآ منهم أسلم بسماع آيات من
القرآن الكريم؛ كعمر بن الخطاب ،وسويد بن الصامت ،والطفيل بن عمر اليومي،

وحمر بن مطعم الذي عثر عن هدا  ^^^١١المريع بعد سماعه من المي.آيات من
مّورة الهلور ل صلاة المغرب ؛قولهت كاد قلبي أن يطير ،وهذا يبت أن قراءة القران
أثناء عرض الإسلام لها أم عجيب ق دخول الإيمان إلئ القلوب واستقرار© فيه-
يتظرت فقه الميرة لزيد الزيين صر(لأ\"ج).

( )٢وهم :أمعد بن زرارة ،وعوف بن الحارث بن رفاعة ،ورافع بن مالك بن العجلان،

=

.صثه =^^^=====0اوتذساسمي
قليلي العدد ،كشري الركة ،كتب اش ه علئ أيديهم التجمر،
وجعلهم نواة البثائر الأولى ،وبدرة الخير الذين ساندوا الدعوة

إلى افه ه وناصروا رمول اش ،.فكانوا نعم الظهر وال ند
للمسلمين ،فأي محرف هدا؟ وأي اصطفاء داك؟
وعلئ الرغم من كومم محبابع فقد كانت لهم بصمة وامححة
علن نائلهم كبارهم وصغارهم ،نسائهم ورجالهم ،حتئ لم بق
دار من دور الأمار إلا وفيها ذكر رسول اممه ،.وقد محجل
التاريخ لهؤلاء ال تة الذين جمعوا بين الحقل والحكمة هذا
التغيير ،وجعل ما فعلوه ْحل تامل •

قال ابن إ'<س-حاقت ررفلما أراد اممه قه إفلهار دينه ،وإعزاز نبيه

 ، .ؤإنجاز موعده له ،خرج رسول الله .ل الموسم الذي
لفيه فيه النفر من الأمار ،فعرض نف ه علن قبائل العرب ،كما
كان مخ ل كل مومح م ،فبينما هوعند العقبة لقي رهطنا من

الخزرج أراد افه حم
 -و تجة بن م بن حيية ،لعب بن ءاس بن ناثي ،وجابر بن همد اث بن رناب

محقن .بتفلر؛ تاريخ الطري; (ا) ٥٥٨ /؛ صفة الصفوة لأبن الجوزي\( :إ • .) ١٢
( )١بمغلر :السيرة الموية لأبن هشام(:؟.) ٢٧٦ /

99ضع الادابيومبل ح1سة انمجرة

وكان ذلك ،ق السنة الحادية عشر من البعثة ،وفد ّ مع النبي

أصوات ،رحال ،يتكلمون ،فلحقهم وعرض عليهم الإسلام،

فقال لهم( :من أنتم ؟ فقالوا :نفر من الخزرجر ، ١٢قال؛ أمن موالى
يهود ؟ قالوا :نعم ،قال :أفلا تجل ون أكلمكم ؟ قالوا :بلئ،

فجل وا معه فدعاهم إلى اممه وعرض عليهم الإرالأم)ل .٢
وقال ابن إسحاق® :وكان مما صع الله لهم به ل الإملأمل
را ،الأوس و الخريج إحوان لأم وأب ،وقعت بينهم العداوة ونشبت الحرب بينهم ماثة
ينظرت
وعشرين سنة إلى أن أطفأها اش بالإسلام ،وألف بينهم برسول اش
مختصر السيرة لمحمد ين عبد ١لوهابت صى(هخ).

( )٢ذكر 0ابن هشام ل السيرة التبوية؛ (؟ ) ٢٧٦ /باسناد حسن.

تال أكرم العمري ق السيرة البوية الصحيحة (ا ،) ١٩٦ /وكذا حنن إمحثاد 0العودة
ل ا لسيرة البوية لسلمان العودة; صرإ(امم،إ فقي ،رواه ابن إمحاق من حديث

عاصم بن عمر عن أشياخ من قومه ،ورجح العودة أن هؤلاء الأشياخ من الصحابة
الذين يروي عنهم عاصم أمثال; جابر ومحمود بن لبيد.
( )٣هناك صبب آخر اصطنعه اف لهم ،و متزة ميز اش  ٦١-أهل المدينة على بقية القبائل
والبلدان ،وهى• حن الرد مع النبي ئ^ ،فنالوا من ثمرات الأدب معه بأن فتح اض
عليهم بالإسلام ،بل اصطغ اش لهم س—ا آخر وهوت يوم بعان الذي أدظ إلى تمهيد

أفنية أهل المديئت لقبول الإسلام ،وأزال اش الروماء الدين قد يكون ل بقاتهم
معارصة كبيرة لرعوة الإسلام ل المدينة• ينظر* فقه السيرة لزيد الزيد; صر( .) ٢٨١

وتد نالت عائشة محمحقا •' ر كان توم بماث يونا لدنة القّ برنوبي ه ممدم رسول اقو

ج و قد  ،^^١ملأهم ،وئقلش نردايهم ،وجرحوا قدمه اف لزنوبه ق دحولهلم ق
الإسلام) أخرجه البخاري ل صحيحه ،ل كتاب فقائل الصحابة ،ب اب منانب،

الأضان،) ١٣٧V /٣( ،ح< ،) ٣٥٦٦ومعJئ
رب ااحديثوالأر لأبن الأثير;(؟.) ٣٦٣ /

ش:أشرافهمرطلر; الهايةفي

الممسي النب9ي

أن يهودأ كانوا معهم ق بلائهم ،وكانوا أهل كتاب وعلم ،وكانوا
هم أهل شرك وأصحاب أوثان وكانوا هد غزوهم ببلادهم.
فكانوا إذا كان بينهم شيء نالوا لهم• إن نبي—؛ا مبعويث ،الأن قد

أخلل زمانه نتبعه فتقتلكم معه قتل عاد وإرم ،فلما كلم رسول افه
أولئك الفر ودعاهم إلئ اممه ،قال بعضهم لبعض ت يا قوم
تعلموا والنه ءُه للّبمح ،الذي توعدكم يه يهود ،فلا سبقنكم إليه.
فأجابوه فيما دعاهم إليه ،بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض
عليهم من الإسلام ،وقالوا :إنا قد تركنا قومنا ولا ثوم بينهم من

الحا.اوه والشر ها بينهم ،فعئ أن يجمعهم اممه؛الئ ،،فسنقدم عليهم
فندعوهم إلى أمرك ،ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا
الدين ،فان يجمعهم افه عليلثا فلا رجل أعز منلث.،

ثم انصرفوا عن رمول أش .راجعين إلئ بلائهم وقد آمنوا

وصدقوا)) ل  ،،ولما كان العام المقبل جاء منهم اثنا عثر رجلأر؟ا،
( )١ذكره ابن هشام ق ال يرة الموية;(؟ ) ٢٧٦ /بإسس ناد حن ،ناله أكرم العمري ق
ال يرة النبوية الصحيحة(ا ،) ١٩٦ /وكدا حسن إمحناده العودة ق السيرة النّوية

لسلمان العودة! ص(اّاّآ) .يفلرت تاريخ ١لءل^رىت (ا) ٥٥٨ /؛ دلائل النبوة
(؟) ٤٣٤ /؛ ت اريخ الإسلام للا-مي) ٢٩٠ /N(:؛ البداي ة والنهاية لابن كير:
.) SihM

( )٢وهم :الستة الأول ،حلا جابر بن عبد اف ،ومعهم :معاذبن الحارُن ،بن رفاعة ،وذكوان
ابن عبدالمس ،وعبادة بن الصامت ،،يزيدبن ثعلبة ،وأبوالهتثم بن اكهان ،وعويمر بن
ماللث ،،والعباس بن عيادة بن نقلة .ينثر :دلائل النبوة للبيهمي( :؟ا )! ٣٥؛ البداية
والهايةلأ؛نكير-(:ا.) ١٠٠ /

و9ضع التدابيرمبل حادثة المجرة

فبايعهم الني.؛العفة الأولئ.أا،
وهكذا برزت روعة تخلميط الني .لكل الأمور،
وياعمق التفاصيل ،ل إعداد الأنصار قبل الهجرة إلى المدينة
مازال ق مآ5ة.

ب نتين ،رغم كونه

بل أكمل إعدادهم لما رجعوا المدينة باره ال أول سفير ق
الإسلام إلى المدينة ،وهوت مصعي ،بن عمير ،الذي اجتمعت فيه

مواصفات السمير الناجح بحكمته وحن أٌالوبه وعرفه ،وكان
من السابقين إلئ الإسلام.
فمن كمال تخعليطه هؤ اهتمامه بعملية الانتقاء والاختيار،

ووصع الرجل الخامب ق المكان الخاب.
بل وتحا.يده

لمئوليات سفيره فيأ

 •١تعل يم الم لمن الجدد م راح الإمحلأم ،وتفقيههم ق
الدين-

( )١بنود البيعة حلماهرة ق توله

(تايعوني على أف لا تشركوا باق صا ولا محنرثوا،

زأزيبكلم،ولأ
ولأتزما،ولأملواأزلأئىا،
ئنصوا ق نموف ،نمى ونى منكم نأج ْر ■كلى افر ،ونى أصاب من ذلك شيئا
ننونب ذ الديا نهوئاز 0له ،ونى أصاب من ذلك شط م نتنة اض نهوإلئ اقو
إن فاء عما عنه ،وإل ثاء عامة ،ثاتنثاه على ذلك) .احرحه البخاري ل صححه،
ز كتاب  ١لإيمان ،ياب علامة الإيمان حبه الأنصار،)^٥ /^( ،ح(  ،) ١٨وند كاث
هذه البيعة على نفس مضمون بتعة المساء التي نزلت بعد فح مكة .ينظرت المسرة
الشوية لابن هشام مع الروض الأنف للسهيلي(:؟.) ١٨٠ /

(جؤهثهو)ء==ءً=^^=== ااتخطيْواصي
 •٢بليغ الدعوْ إلئ افه ه لمن لم ي لم رعد.لاا
 .٣الدراسة الميدانية لأحوال المدينة؛ لتهلئن على صلاحيتها
لإيامة الدولة الإسلأمة.أ؟،

ولما حقق مصعب كض الهدف النشوي ،لم تبق دار من دور
الأنصار إلا وفيها ملون ،عاد بعدها إلئ 'ث ليزف البترئ
بأن المدينة أصثحت ذايت ،قوه ومنعة وانتشر فيها
لرسول اش

الإسلأم.رى
وق العام الثالث ،عشر ق موسم الحج حضر من الأنصار بضع
وسعون رجلالهايعوا رمول الله ه^ ،فخهلهل رسول اض

لإنجاح هدا اللقاء بغاية الإحكام والدية ،ولا سئما أنه كان سيتم
ق خلروف صعبة ،وكان يمثل تحديا حتليرأ وحريشا لفوئ الشرك.
فكان تغطيطا»  .لهذا اللقاء من عدة جهات:

 .١حطط للمرية الخامة لها 1نىث
ه ا ل رئة التامة بخمرم ،اجتميع الجي

بالأنصار،

بحتث لم يعلم به موئ الماس الذي جاء يستوثق للسي .من
الأنصار ،وعلي بن أبي ءلال ،،٦وأبى بكر الصديق ،اللذين كانا
عينين للمسلمين ولم يعلم غيرهم بيذا الاجتماع.
(ا)طر :اللكلفياكالخسو(:ا/؟األ

(؟) ينظرت أثر الثخطيهل النبوي ق بناء المجتمع المدق لمحمد السامرائي؛ ص(؟ّا).
صفيالارخسبال(:ا.) ٦١٢ /

ؤؤضع الاتدابيو قبل حادثة |امحرة ءء^ء^ء^^ٍٍءءءتزآَ؛ٍهخمحإو^
ه ص رية الخركة واللقاء مع الخروج المنظم ،ولا م يما أن
وفد المبايعة عددهم بضما ومعين رحلأوامرأتين؛ مما جعل
حركتهم وانتقالهم صعبتا إلى موعد ومكان الأحتم_اع ،فكانوا
متسللين مستخفين ،ويؤيد هدا رواية كحب بن مالالئ ،وكح الذي

قالت (منمثا تلك الليله مع مونا ل رحالثا حتى إذا مضئ v^JLj
المحل ،خنجنا من رخالثا لميناد رسول اض .نطل ئنثغفين
دسلل المطا ،حتئ اجثمعئا ق الئ_عب علمي اأعمة ،ونحن >سحول
رجلأومعثا امزأتان من ننائهم)ل
 .٢حهلط لتحديد الرمان؛

ه ب عد ثلث ،الليل ،حيث كان النوم قد صربج على أعين
القوم ،ومن نم هدأتا الخركة.

ه ل أومعل أيام التشريق ،أيjC :؛ أيام التشريق ليلة الثالث،،
حيث ،سينفر الخجاج إلئ بلادهم ظهر اليوم الثالث ،من ذي

الخجة ،ومن نم تفيق الفرصة أم ام فريش ل اعتراضهم أو
تعويقهم إذا انكشف ،الأمر.أ؟،
( )١أحرجه أحمد بن حنبل ق مد،) ٤٦٠ ! ٣١ ،0ح(  ،) ١٠٨٣٦ونال الهيمي ق مجمع
الروائي  ! ٦١هف)ت رواء أحمد ورحال أحمد رحال الصحح غير ابن إسحاق وفل
صرح بالسماع.

( )٢يفلر• السيرة البرية عرض ووتاتع لعلي الصلأيي; (\ا .) ٢٧٠

التخطط ،اكوى

 .٣خطط لتحديال مكانه!

عند جمرة الشة الأولى ،بعيدأعن أعين من يتيقظ من النوم
لحاجة؛ تمويهأ لقريش.را،
وخطط كذلك لبنود اليعة التي كانت تحمل ق ءطيام_ا العمق
والشمولية ق كافة الأحوال ،وتحقق أهيدايا محددة ومارروسةأ.،٢

وبعد هدا الإبرام وهده المعاهدة ،رأئ رسول اض أن من
نيادة التقليم والتختليعل انتخاب ،اثتي عشر نقيسا ،وحدد مهامهم
الملقاة على عاتقهم ،وهي؛ كفالة المتولية ل تنفيد بنوح المبايعة

علن قومهم ومتابعته ا ،وقد روي عنه قوله ه (أخرحوا إلي

منكم اثني عشر نقيبح ليكونوا على قومهم ،وتم انتخاحم فورأ
وكانوا تسعة من الخزرج وثلاثة ص الأوس ،وقال لهم؛ أنتم على

قومكم يما فيهم كفلأء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم)لص•
( )١يتفلر؛ السيرة النوية عرض ووقائع لعلي الملأيي ت(؛.) ٢٧٠ /

ل؟ ،أخرج الخاوي ل صحيحه ،ق كتاب الض ،تاب ُول الض .سزوف بم.ى أمورا
ثكثونها/I( ،سْ؟)،ح(7الآ)،حدشابالقط( :تايجاعالئالثنعزالطاقةj

مثطئا ومكنه1ا ،وعّنلإردا ؤبمرنا ،وأثرة غثتأ ،وأف لا سانغ الأتز أناوأَ ،إلاأل تروا
كمرا بواحا ■بمدكم من افث فيه برنال) ؛ وأحرج م لم ق صحيحه ،ق كتاب الأمارة،
باب وجوب _ الأمراء(،ما7»/اا)،ح(؟' ،)\7بالقفل( :تابما ننول اممب.
علن الثنع والطاعة ،ق العنر والثتّر ،والتئثط واكقنْ ،وقرأئزة ^1؛؛) ،وعش

أف لأ وتازغَالآم أنله ،وعش أف  _»Jti ،J^5jأنثتا كتا لأ ئحاف ،ق افر لونه لأنم).

( )٣أحرجه ابن أبي ن يبة ق مصممه /U( ،؛؛؛)،ح(ا*؛"7ا) ،والح_اوسث ،معيق
لإرماله ،وقد صعقه الألمان ق آحرج أحاديث ،كتاب فقه المسرة
ص(*ْا) .وينظر .اليرة البوبة لابنهثام(:؟.) ٢٩٥ /

ر الادابيرمبل حادثة ا|مجرة

 ٠ا لمطالب  :،^١٥١اكنحفط لإعدادالهاجرين
واصهدلهم بالهجرة:

لم تكن الهجرة نزهة أو رحلة يروح الإنسان فيها عن نف ه،

بل كانت مغادرة الأهل والوطن ،وتنازلأ عن المصالح الشخصية،
والممتلكايتح والأموال؛ من أجل اش ورموله هؤ•؛ ومن أحل قيام
دولة إسلامية ،ولا ميما مع تكبد المؤمنين للعداب والاضعلهاد

من قبل كفار قريس؛ ما أوصلهم إلى قناعة تامة بعدم إمكانية
الجمع بين الإسلام والمقام ق مكة.
وكان الخخطيط لإعدادالمهاجرين ص ث الخدرج من خلال:

 . ١تنويه القرآن ب الهجرة ،ولمح ،الأنغل—ار إلى أن أرض اش

واسعة ق قوله تعالزت ءؤوأنصر،آشنسمه ه [الزمر;'ا].

 . ٢نزول ص ورة الكهف ،بقعة الفتية الذين آمنوا بربهم،
وهاجروا من بلدهم من أحل عقيدتهم ،فاستقر ق أذهان الصحابة
 .صرورة ترك الأهل والوطن من أحل العقيدة.

 •٣اكصريحبأجر الهجرة،3قولهتعالى؛ ؤوأف؛ز)هاجثثإق
ذ ألديا تنته ؤيبجر آوحزؤ أ'اكلأ
ت1ثوفه[اص.]1<:

أ .التدريس ،العملي برك الأهل والوطن بالهجرة إلئ الحبثةت

0لأجأهج========
كان تدريب البي .للملمن برك الأهل والوطن من
حلال الهجرة الأولى إلى الحبشة ،التي لكنت ق رجب السستة
الخام ة من البوْلاا ،بعد ما اشتد البلاء على الملمين حبسع
وتعذيا وصربما وتجويما•

ثم رجعوا إلى مكة بعد أن وصلهم محر إسلام حمزة وعمر بن
الخطاب ةل.ا ،اللذين أعز الله -يما الإملأم ،فزادمم قريش سكالآ
باستخدام القاطعة الاقتصادية؛ ما أدئ إلئ هجرة المسلمين مرة
وتقدر مدة مكثا المهاجرين ق الحبشة حمس عثرة محنة،

فمن السنة الخام ة من النبوة — أي! قبل الهجرة إلئ الدينة بثمان
سنوات تقريبتا — إلئ الستة المائعة من الهجرة حين افتتح النبي
حيبر ،ويؤيد ٥الحديث الذي أحرجه البخاري ق صحيحه

بسنده الخمحل عن أبي موسى محؤكب قاوت (بلعنا محنج النبي.ؤ•'
ويحن باليمن مركبما سفي؛ة قألمتثا سفيسثا إلى النجاش_تي بالحشة،
^ ١^١جعفر بن أبى طالمه ،هأقمنا معه حتى قدمنا هواممثا النبي

طلمَ:.قاأنئياأذلص
هجزدان)لما ،وهذه مكافأة النبي

للمهاجرين إلئ الحبشة.

(.) ١٨٨ /U
( )١يطر :فح
( )٢ينظرت السيرة الموية عرض ووقاغ للصلأبي( 1ا Ut /؟).
( )٣أحرجه البخاري ل صحيحه ،ق كتاب فضائل الصحابة ،باب هجرة الحبشة ا

و9ضعاصابيوشلظدهاسمة ^^====وءهجإه
هاسالب اس :اكخس لإرجاع الحقوق ورد \لأسإل أهلها،
ْع التخطيط لصائي الذي سحل»كان النبي .مموم ؤ فراشه:

رد الودائع والأمانات إلى أهلها أخذت حيزآمن تفكيره
واهتمامه وأولوياته

حتى وهومشغل بالتخفي لحادثة

الهجرة من مكة إلى المدينة ،رغم حطورتبما وأهميتها ومريتها،

ولو أحر رد الأمانات لكان ق حكم المضطر.
لكن لا غرابة فقد كان يسئ د(الصادق الأمين) قبل البعثة،

ورشح المى .لهذه المهمة على بن أبى طالبا .الذي محلل

فيمكةئلأرث،بللردالوداءعله.
وهذا من كمال تخهليعله ،.فاذا عالمت ،فريش -يجرنه

اطمئنوا علن أماناتم ،فلا ي تهليل أحدهم
الّمح،

ق نزاهة

رغم أمم ق الحقيقة حمعوا بين المتناقضات ،فكيف،

يكون البي .ل نطرهم الأمين الذي أمنوم على الودائع
والأماناتْ ،ع أنه ق نظرهم أيضا العاJو ؟ إل؟،
()١ينظر :اب الية لمالي الخلي(:؟ .) ٢٣٣ /وفال ابن

 jاقوي الحر:

( /Uأ :) ٠٣كانت عنده وداغ ،خالما أراد الهجرة نلنها إلى أم أيمن ،وأمر علئا
يزئْا".
( )٢ينظر• فقه المميرة لزيد الزيدت ص(ا*''آ).

الأوضك^و اكوى

وبعد اتفاق قريس علئ مؤامرة قتل المي .باشتراك عدد من
القبائل المرثية فيضيع دمه بين القبائل ،ولا يتمكن بنو هاشم من
المواجهة.

جاء جثريل

ءلك!ا الّثمح .،وقال له( :لا تبت هده الليلة ق

فراشك ،الذي كن ت ،تبيت ،عليه) ،فلما كانت عتمة من الاليل

اجتمعت ،قريش على بابه يرصدونه متئ ينام فيثبون عاليه.

فلما رأئ رسول اممه هؤ مكامم ،قال لعلي بن أبي ءلال ستإ
(نم علئ فراشي ،ونج؛-تردي هدا الحضرمي الأخضر فنم

همه ،فإنه لن يخلص إليك شيءتكرهه مهم)رال
ولا شلث ،أن تخهليهل النبي لمن ينام ل مكانه ،واختياره
لعلي بن أبي محنالب و .كان تخفلتا ذكي1ا بكل المقاييس ،فقد
صلل القوم وخدعهم وصرفهم عنه ،.حتى حرج ل جنح الليل
تحرس ه عناية اف ظل ،وظالت ،أبصارهم معلقة بعد يقظتهم
بمضجعه ،وما شكوا أنه ما زال نائما ،بل وم جن ل برئته ،ق

حين أن النائم هو! علي بن أبي ءلال_،
( )١ذكره ابن منام ق السيرة

ر"ا )٨ /بإسناد صحيح إلئ محمد بن كعب القرظي

لكنه مرسل ،قاله د.أكرم العمري ل السيرة النويت الصحيحأ\( :إ .) ٢٠٧
( ،٢ينظرت السيرة النوبة عرض ووقاتع وتحليل أحدامحث ،للملأيي :ص(ح'ُا).

9وضءالتدابيرمبل حادثة انمجوة

والمتأمل ؤ هذه امملمات يجد أن اكخفط ومواجمة
الأزمات برزؤ عدة جهات:

 • ١من جهة اختار الني .لعلي بن أبي طالب .دون غيرْ
من الصحابة ،فهناك أسباب أهلت علسا للمنوم ق فراش النبي
ه ش جاعته الجمة ،فقد عرض نف ه للخطر ليفدي رسول

هدم آلأية ،.فصسوا حامل١ا غضبهم ءاو_ 4هج؛ وأومعوْ
صربآ ،وسحبوه إلى الكعبة.

ه ث باته وقوة عزيمته الجمة ،قفل حب وه <ا اءة لعله يتكلم
وهووزدادإلأبموئالخررّول اش..ص

 .ق ربه الجمللجي،

فقدتربك!،علمم،يد البي،

ول

بيته ،ولن يشعر أحل بدخول صف ا غريب على البيت ،،فست

رسول الاله

بتت له أيضتا ،وقد صرح الّحم،

بقربه منه

( )١الجام هوت إناء من ضة -يظر؛ ل—ان العرب لأبن مطورت(؟ا ،) ١١٢ /ومدا عن باب التشيه.

( )٢ينظر؛ الرحيق المختوم للمباركفوري :ص( .) ١t٩
(-ا)طر; اسورافاض.

وؤضع ااتداويوم1اا حادثة ا|محر0

ثم تلا قوله نمالئ! ؤ

أيدمم متطاوسحزذهتَ

ذاهأعشيننهم فهم لأ.؛جموتي

ا-يس-؟ء ،مأح ذ افه على

أبصارهم فلم يجعلهم يرونه ،وقد نجح هذا التخهليط كما أراد0
رسول اش ، .حتئ حاءهم رحل ممن لم يكن معهم فالهم :ما

تنتظرون؟ قالوا 1محمدأ،

خبتم وخسرتم ،قد وافه مر بكم،

وذر التراب علئ رؤوسكم ،والطالق لحاجته ،قالوا؛ وافه ما
أبصر;ا.را،

( )١ذكره ابن هشام ل السيرة النوية! (ّآ )٨ /محإصناد صمحح لكنه مرمل عن محمد بنركعب

القرفلي ،وند أحرج أحمد بن حبل ق م نيه\( ،إ ٨ا،)٣ح(^ْ ،) ٢٣حدي؛Lابلفثلت

رثشاوزت هزص لإلة ينكه ،فقال بمئهم :إذاأصح هابوه بالدياق محيئ'دد' الض،.
اض ؤؤك لإه على ذلك ثان
وقال يحضمأ '.ثل اقلوْ ،وقال ؤثضهب '.نل أحرجوه،
^مخاض.صلخقبافاو،زتاث
ءلب،ءلىذرم
^ض،.فلماصاناتواإل،ظلمانأناظازذ
ض

صالوا :أنى صاحثك ،هدا؟ قال :لاأدري ،)..والحديث حسنه ابن حجر ل

فح ابرى.) ٢٣٦/7 (:

الأيوي

والمتأمل لأساب اصطفاء النبي

واختياره لأبي بكر دون

غيره من الصحابة ،يجد أن أب ا بكر الص_الوق ءءةق 4توفرت فيه

صفات أهلته لهذا الاختيار الذي اصطفاه الله ب ه دون غيره،

ومن أهم هذه الصفات!
 ٠١الحب الجم لرّول افه

الذي نلهر ق حميع مواقف،

حادثة الهجرة ،ويؤيده ما روي بالفظ! (لمد خرج رمول الله
لينهللق إلى الغار ،ومعه أبوبكر فجعل يمشى س اعة بين يديه
وساعة خالفه ،حتى فهلن له رسول الله

فقال! يا أبا بكر ،ماللئ ،تمشى م اعة بين يدي وساعة خالفى،

فقال! يا رمول افه ،أذكر الطال_ ،فامشي خالفالئ ،،ئم أذكر الرصد
فأمشى بين يديلث ،،فقال! يا أبا بكر ،لو كان شيء أحبست ،أن يكون

بك يوف ؟ فال! نعم ،والذي؛عثلث ،بالحق ما كانت ،لتكون من

ملمة إلا أن تكون بي دونلئ ،،فلما انتهيا إلى الغار ،قال أبوبكر!
مكانلث ،يا رسول الله حتئ أست؛رئء للق ،الغار ،فدخل وامترأه

حئ إذا كان ق أعلاه ذكر أنه لم يمترئ الحجرة ،فقال! مكاناك،
يارسول الله حتى أمتبرئءالحجرة ،فدخل واّتارأ)راا.
( )١أحرجه الحاكم ق مس— تدركه( ،م،)٧ /ح(  ،) i٢٦٨ونال ت هذا حديث صحح
الإسناد على شرط الشيبممن ،لولا إرم ال مه ولم يخرجاه  ،ونال الذهي ق
^ص،) ٧/٣ (:ح(  ٢٦٨ا); ''بحمرسل'/

مجأمحءءءٍسٍءءٍ

ااتذسص

؛، LJ؛ مإش قد أذف لي ق الموج ،ءالأ مالصمه لأش أنت وأش يا
رسول ،اممه ^١^ ،نعم ،نال! مخذ بابي أنت ،يا رنول اف إحدئ
راحمهاث؛نآلاا•
 •٣العطاء ٠^١؛^ إن حميع تفاصيل حادثة الهجرة تثستؤ فضل

أبي بكر الصديق وقه وعطائه ،وقد صرح رسول اش

ب اولك ،إذ

قال( :إف أنن اكس ض و ئت زناله أبوتكر ،ؤَلن كنت،

متخذا حليلأ من أمتي لأيغذلتج أتا بكر ،ولكي أحوه الإشلأم
ومودتة)ل  ،٢وقال ق رواية( :ما لأحد عندئا يد إلا وقد كامناه ما

حلاأيا بكر ،فان له عندئا يدا يكافئه افه به يوم المائة ،وما معني
مال أحد محط ما معنى مال أبى تكر ،ولوكنت ،متخذا حليلأ

لآتخدثحأنامي)لم.
والتمويل المالي لحادثة الهجرة كان صاحب ،الفضل فيه أبا
بكر الصديق ،.الذي دعم حادثة الهجرة وأعطن دون أن
يهلل ،منه ،بل أنفق ماله كله.
( )١أحرجه البخاري ق صححه ،ق كاب اللماس ،باب الممنع\ِ /ْ( ،ا/ا؟)،ح(»7اه).
( )٢أحرجه البخاري ق صحيحه ،ق كتاب الصلاة ،تاب الثوحي والتنئ ق المنجد،
(\إ

( )٣أحرجه الترمذي ل محتنه ،ز كتاب المناقب ،،ب اب ل مافب> أبي بكر الصد يق،
(ه'\ /ص(\سه وتال ،أبو عيش" :هذا خديث ختن عرين من هذا \و'لج".

رجوغجأ.ىء==ًء=== التضساصي
هكدا
أل يئفص صرعها من المار ،تإ أ0ثتت 4أو ينقص كمه،

صرب ،إحدئ محه؛ ،^^١-نحنب ،لي كفأرا؛ من لبن ،وقد
ضنياخزفٌ،محلض

اللص حتئ نزد أنملة ،ثائطلمئ به إلئ النبي،.

قد

انتمظ ،فقلت! اشزب ،يا رمول افه ،مثرب حتى زصيت)لى.
فالمتأ مل لتفاصيل هدم الرواية ينلهر له حرص أبى يكر

الصديق ض ،على خدمة رسول اض^^ أرفئ أنولع الخدمة،
فتريته للصخرة وقرنه للخم ،عليها من جهة ،وطلبه لأنولع
من الخدمات ،المقدمة ل حلب اللبن من جهة ثانية ،وحرصه علن

تقديمه لرسول افه

م؛ردآ من جهة ثالثة ،بل بلغ إح اس أبي

بكر الصديق .بالمي .أنه جعل ارتواء البي .من اللبن
ارتواء له ،فقد قال يعد مرب رمول الله

(فشرب ،حتئ

رصيت ،)،فلا عجب بعد ذل لث ،من اصطفاء رسول الله

له

وتشريفه ؟رالْ الصحبة.

ص;لكمملمسططماوونرم;لن المرب لأبن طور(:ا-/ا.)<ِ-
( )٢الإداوة بالكسرت إناء صغير من جلد يتخذ لياء.

وقيل؛ المطهزْ ،وتكرذ من جلدش قوبل أحدهما بالاحر ،ؤإداوة ألشيءت آلته.
ينظر• المحكم والمحيط الأعظم لأبن سيده ث (؟ /اءا)؛ لسان العرب لابن متغلرر؛
(ا</ه؟)؛ عمدة اكاريص(:ا.) ٢٩ /
( )٣أخرجه البخاري ق صحيبمحه ،ق كتاب المناقب ،باب علامات النبوة،) ١٣٢٦ /t( ،
ح(مس

9وطعااتداسراسا،ظساسمة

هاسلب الخاني :اسس ئطريق
حفل رمول اممه

للطريق الذي سساكه بذكاء ثديي

وحيطة بالغة من عدة جهات!

طريما غير معهودة لم يألفها الماس

 . ١احتار رسول افه

ولم ي لكه أحد إلا نادرأ؛ زيادة ق التمويه ،فلم يخرج من الطريق
المعهودة من عة إلالمدية ثمالأرا^.
 . ٢احتار رمول اش هؤ طريقتا معاكلما للهدف بخلاف

التوقع فلم يتجه ثمالأ بل حنوبتا نحواليمن ،أي  Iبعيدا عن
الهدف الذي كان

ؤ ،المدينة التي تقع شمال مكة ،ثم اتجه

ش —مالأ على مقربة من شاطئ البحر الأحمر علئ السس احلرى،

وتثبته رواية البخاري بلففل؛ (قاحل بهم أنمل مكة وهوطريق
الئاحل)لص.

( )١يظر :الم؛ المرة وض،

والمة لأبي نهبي\( :ا .) ivv

( )٢يطر :المدر المابق.) ivv ;١(:

( )٣أخرجه البخاري ل صسحيحه ،ل كتاب الإجارة ،ناب انتئجار الشركن عند

الفروزة اوإذا لم يوجد أنل الإسلام دعانل المم ،هت4وذ حيز(،؟،) ٧٩٠ /
ح(ااا؟).

ا JLJحطاUط ٠اكوى

هاسلب اصوث :الخغسس

ترتب على اختيار البي .لأبي بكر .رفيمأ للهجرة،
تجهيز أبي بكر .للدابة التي متحملهم ل الهجرةإلئ المدسة،
قبل الهجرة بأربعة أشهر ،وكان يعلمها ورق ال مرر ،،وهذا ثابت
ي ر واية أحرجها البخاري ق صححه بلففلت (قحننز أبوبكر
ئمثة علئ رمول اممه س بمحنة وعلم ،زاحالتين كائتا عنده وزى

امأزبمةَأم)رم واشترط رسول اش.فيأخذئبالض،
كما ق رواية البحاري؛لف-ذلت(قال أبوبكر• ئخذ يأبى أنت ،يا
بااثمن)أّآ،،
رسول افهإحدئ راحلتئ هاثض ،قال رسول الله
وقسلت إن الحكمة من ذللث ،لتكون هجرته إلى افه بنف ه وماله

مبءإلئافه.ر•؛،

( )١ورق ،ال مرت بفتح المهملة وصم اليم ،هو المحيط ،بفتح المعجمة والموحدة ،أي؛
ما يخيهل بالمما فيمهل من ورق الشجر ،وثيل! كل ما ل قلل ثخين .يطرن الحكم

والمحيط الأعظم لأبن مدم) ٢٠٩ ;٨(:؛ نح  ^ ٧١لأبن حجر.) ٢٣٠ /V(:
( )٢أحرجه البخاري ق صحيحه ،ل كتابؤ الكفالة ،باب جواد أمح ،بكي .ف■ ،ههب ايك.،

زش(،؟/م»،)/،ح(ه\7؟).
( )٣أحرجه البخاري ق صحيحه ،ق كتاب ،فمائل اكحابة ،باب هجرة الجك>:،
(م/بم<لا)،ح(؟بما-م).

(ا) ثقلر :الروض الأنف للمهيلي.) ٢٣٠ A(:

ووضع التدابيوأثناءحاسة ااحجوْ

ه ا لمهللب الرابع :الخخطيط لامخبأ
المخيأ الذي احتأ فيه رمول اش هوت غار يور ،وفد تم
اختياره درامة من البي .من مل الأحباء فيه ،بدليل أسممأ
واعدا دليلهما ابن  ^^١يعد ثلاُث ،لي1ل ،عند غار ثور ،ؤيويد هذا

رواية أخرجها الخاري <لمفظ■' (وانتأجر رسول افه .وأبوبكر
رجلا من بنح ،الدبل هائبا ^!؛ ،١وهو علن دين قار ئن.نش ليئنا
إليه راحلتتهما ،وواعداه عارثور بمد يلأيث ،لنال فاتاهمسا

براحلتيهماصبح؛لأثا)لا ،،فالتخهليط للاخباءحاءمن جهات
عدة:

 •١أن الغار يقع علئ القلريق الجنوبي من ^^ ،^٢وعلن جبل
م امخ وعر ،صعب ،المرتقن ،فالاحتب اء فيه زيادة ق التعمية
والتمويه.

 •٢تقدير القرة الزمنية المختلهل للاحتباء تبما وهي؛ ثلاثة أيام؛
ليخف ،عنهما حدة الْلالسا.

 . ٣مواعدة عامر بن فهيرة والدليل عبد اش ين أؤيقط مع
الراحلتين عند غار ثور بعد انقضاء ثلاث ليال،٣^.
 ، ١١أنمّجه الخارتم ،ل صححه ،ل كتاب الإجارة ،تاب إذا انثأجر أجترا ليممق له بمد
نلأيي أيام أوبمن نهر أو يحن نئة جار وهنا علن ثن طهتا الذي ائ_تزطاة إذا جاء
الأخل،آ؟،/آلأ)،ح(ْا؛؟).
(؟)يظر :الأنس الخلل.) ١٨٩٨ (:

( )٣دظر :الروض الأنف للهيلي) ٣١٥ A(:؛ الوابه والهابه لأبنكير) ١٨ ^ /r(:؛
زاد انماد لأبن الشم/«:د\).

(جسهأآء======= ااتذط؛طّي
 $ا لمطلب اخامس :الخخهليط للدليل الذي ميللهم
ضطريقامحجرة

حطط رسول .للدليل الذي سيرشدهم علئ الهلريق ،واهتم
أن تكون فيه أعلى مواصفات الخبرة والمهارة بالهلرق ،ولا سما

مع م لوكهم طرشتا غير معهودة ،بل لا ت لك إلا ن ادرأ ،ومع
حهلورة وس رية الهجرة ،ويؤيد ذلك رواية البخاري باإم_ظت

روانتأجر رسول ام .وأبو بكر وجلا من ،تنح ،الدبل ،وهوت من
ينحي عبد؛ن ،عدي ،هائيا حريئا — والخرست !،الماهر Jالهلاية — قد
عمس حلئا ل آل الناص بن وائل الثهمئ وهوعلئ دين كمار
هزيش ،قأمئا 0هدقنا إليه زاحالنهما ،وواعداه عاز يور بمد^،^٠

ثثال ،فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث ،وائطلى منهما عامربن

محنة ،والدليل قأحدهي ^^ ،اماحل)لا ،،والرواية تظهر
فضلأبيبكراس.فياثجاراس.
( )١أخرجه البخاري ق صحيحه ،ق كتاب الإجارة ،تاب إذا انتأجن أجيرا لتعمل له تعد
ثلاثة ؤام أوبخد شهر أوبمدتنة جاز وئنا على ئ-نطهئا الذي استزطا ٥إذا جاء
لأ)،ح(ْلا؟)،ونال ،اسمكاوليلالأوطار(أ/بم\)^ _،L
مه ذيل علي جواز انسجار اكلم!للكثر على هداية الطربن ،إذا أمي إك ،وند
ذكزالبماري

عند

ؤاذا لم يوجد أنل الإنلأم ،نكأئه أياد الجمع يف هذا ليف ثولي ه

(فلن أنتعين بمشرك)" ،الذي أحزجةثنبم ق صحيحه ق كتاب الجهاد و المر،
تاب

الامتعانة  jالغزوبكانر /r(،ا'قاا)،ح(7اارا).

ؤؤضع الادابيواثناء ح1ددة انمجوة

 $ا لمطلب؛__ :التخطيط لأية رصد الآح؛ار
من مكة

أرسئ النبي

مبدأ وصع الرحل المناب ق المكان

المناسب ،فكان الٌثي

عند توزيعه الهام ينظر إلى مهارات

المرء وقدراته ليكون أقدر على أداء عماله المنامحل به ،ولكي ينهض
بمعان العمل على أكمل وجه ،وهذا ينطق على احسار البي.
للأشخاص ل مهمة رصد الأحبار ل مكة ،حيث أوكل عبد الله بن

أبى بكر الصديق ل مهمة ّماع الأحبار من مكة وتبلينها له ق غار
ثور ،الدي كان من أبرز صفاته ت (ثاب لقن ثقف) ،وقد قال ابن
حجرت  ١ثققإ ~ بفتح الثلثة وكسر القاف ،ويجوز إسكانها وفتحها
وبعدها فاء

الحاذق ،لقن ~ بفتح اللام وكر القاف بعدها نون

~ ا للقزت المريع الفهم»لا.،
( )١ثم:نحانرى لأبن حجر) ٢٣٧ /U(:؛ وقال ابن الأثم ":قف لقن :أي حاذق

فهم ذو خطة وذكاء ،والمرادت أنه ثابت المعرفة بما يحتاج إليه  ،وقال ابن الّكيتت
رحل ثقف إذا كان صابطآ لما يحويه

يه ،ويقال ثقف الشيءت م رعة التعلم.

ينظر• النهاية ي غريب الحديث والأثر لابن الأثيرت () ٢١٦ /N؛ لسان العرب ،لابن
مفلور(:و/بما).

اودذطط| اون؛وي

 •٢المجيء إلى ست أبي بكر الصديق متقنعآت حرج رمول
الله .من بتته إلى بيت أبي بكر مسء ،وقد أخرج الخاري و

كتاب الياص باب التقنع حدتء bلفظت رفقال ئايل لأبي بكر• هذا
رصول اض .مقبلا ئمممما و ناعة لم يكن يأتينا فها)له .والقغ
هو' تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أوغيرْ.أ؟ا

الذي
قال:

 .٣استخدام أسلوب المعاريض والوريةرّا،ت
أحرجه البخاري بمده المتصل عن أئن بن مالك

رأهبو مي الأف .إلى التدينه وهو مزيف أبا بكر ،وأبوبكر منح
يعرث ومي اللأ .قاب لا  ،،^_Jقال؛ ثلثن

أبا بكر،

فيقول ت يا أبا بكرمن هذا الثج_و الذي بين يديك ،فيقول :هذا
الرجل يهديني الثبيل) ،قال أنى بن مالك معلقا( :قحسب

الحاست ،أنة إنما يش الطريق ١^^ ،مني نبيو اأحئر)أ'؛ا.
( )١أخرجه البخاري ق صححه ،ق كتاب الياص ،باب الممتع /ْ(،لأخا؟)،ح('لأاْ).
 ، ٢١ينظر• فح الادتما لأبنحجر• ■ ! ٧١؛ •) ٢٧

وقال ابن حجر؛ 'ؤيوحذ من الممتع بأنه

لم يممنع إلا لحاجة" ،وقال العيني ق

عمدة القاري للمني( :ا؟" :) ٣٠٨ /والقغ للرجل عند الحاجة ماح".
( )٣المعاريض :حلاف التصريح ،وهي التورية بالشيء عن الشيء ،وهو :كلام له
وجهان،يْللقأحدهما والمراد لازمه .ينظر :لسان العرب لأبن منثلور) ١٨٣ /U(:؛
فح الارى لابن حجر•( :ا /أ.)٩٥

(•؟) أحرجه البخاري ق صحيحه ،ق كتاب فقاتل الصحابة ،ب اب هجرة النبي
وأصحابه(،م  ٢٣ا،)١حر ) ٣٦٩٩ا

صع الادابيو ]ثناء حادثة

أ .الخروج من باب صغير حلفي ق ظهر بست أبي بكر :كان

خروج المي .وأبوبكر الصديق .من حوخةل ،١صغيرة،
وهي :باب خلفي صغير ل ظهر بيت أبي بكرل ،،وقد ذكر ابن
حجرأمما خرجامن خوخة ل ظهربيت أبي بكررص ،وقال:
ارالخوخة هي؛ باب صغير قد يكون؛ممر1ع وقد لا يكون ،ؤإنما

أصلها فتح ق حائط))ل"؛.،
ومحال صاحب تحفة الأحوذى :راوالخوخن طاقة ل الجدار تفتح
لأحل الضوء ،ولا يشرط علوها ،وحيث تكون حم فلئ يمكن
الأسمملراقمنها لامتقرابالوصولإلئماكانمطلوب،وقيل :ال

يطلق عليها باب إلا إذا كانت ،تغلق»لْ/

 .٥طلب ،المي .من أبي بكر إخراج من كان متواحدأ ل
بيته .أنداك :لما دخل البي .لبيت ،أبي كر الصديق يبلغه
يخر الإذن بالهجرة والصحبة ،طال_ ،منه طليثأ يرسخ مبدأ الكتمان
( )١الخوحة؛ باب صغيرلكلاذد ٥الكييرة وتكون بين بيتين ينصب عليهاباب• ينظرن

|لهاية  jغربب 1لحدث والأئر لابن الأتير(:؟.) ٨٦ /

( )٢يطر :المرة المرية لابن هثام) ١٢ /V(:؛ ناديح الطبري; ) ٥٦٩ N؛ 3اد المعاد
لأبن المم) ٥١ /T•(:؛ البداة وأوهاة لأبن كير( :م ) ١٧٨؛ عمدة القاري للمني:
(/اا/أا).

()٣يظر :فح|برىلأبنحجر،) ٢٣٦ /U(:ملاعن 1لو1ى.ي.
(ف) ينظر؛ فتح الباري لأبن حجر\( :ا .) ٠٠٨
( )٥يظر :تحفة الأحوذي للميارممودي.) ١٠١ M :

رجوصثهجء====== اوتقساصي
بل لا زالت ،تلك ،مهمتها حتى وهما ق الغار ،وقد قال ابن

إسحاق! ررثم إذا أمسى ق الغار ،وكاJتا أسماء يشت ،أبي بكر ®ك
تأتيهما من الطعام إذا أعت بما يصلحهماءرُ
 •٢مهمة إحماء مر رمول اض .وأبي يكر الصديق عن
الأعداء ،والصمود ق وجه أسد أعداء الإسلام! إذ لما  ١خرج
رسول اض .وأبوبكر .إلى الهجرة أتاهم نفر من فريش
فيهم! أبوجهل بن هشام ،فوقفوا علن بابج أبي بكر .فخرحت
إليهم ،فقالوا! أين أبوك يا ابنة أبي بكر ؟ قالت !،لا أدرى واه أين
أي' ثم ر؛ع أبو جهل يده ،وكان فا حشتا خبيثتا ،فلهلم خدي لهلمة
طرح منها قرطها ،ثم انصرفوا ،قالته! ومكثنا ثلايثر ليال لا ندرى
أين توجه رسول ارتح)).لُ
 • ٣مهمة تمكين قل ،-جدها ~ أبوقحافة ~ ويثه الطمأنينة ق

قلبه! وهده الهمة أتلهرما رواية بلفظ! (فلما حرج رسول اممه^^

 ،و حرج معه أبوبكر احتمل أبوبكر ماله كثة معه حنثه آلأفط
دره ،أوسته آلأفط دزهثر ،قالته أسماء ® ! ١.وائطلى  ١ ٢٠معه،
( ،١يقلو؛ السيرة الجوية لابن هئام!() ١٢ /v؛ الاكتفاء بما تضمه من مغاني رسول اش
سص(:اا .) ٣٣٨

( )٢ذكره ابن هشام ق اليرة ١لنيويةت  ! ٣٦ا١آ يامتاد منقطع ،وكذا العلبري ق تاريخه
باسنادمنقطع ت(ا• ) ٠٧٠ /

ووضع الادابير اثناء ح]ددة اومجو0

قالتت ئدحل علثا حدى أبوهحاهه وقد يثب تصئ ،0فقال! واش

إق لأواه قد ئجعكم بماك ْع مسه ،قالت ت قلت كلأيا أبت إنه قد
ثزك لنا حنرأكيرا ،قالت! يأحذت أحجارا فتركها موصنتها ق

كوأر  ٢لبنت كان أبي يضع فيها ماله ،يم وص_اوتا عاليها ثوبثا ،؛إ
أحذت ،بيده ،فقلت !،يا أبت ضع يدك على هدا المال ،قالت!،
يوصع يده عاليه ممال! لأتأس إن كان قد رك  ٣هذا ممد أحننن،
وق هذا لكم بلاغ ،قالت !،لا واش ما ئرك لما قسا ،ولكني قد

أ3ذلم ،أن محاكخبِلأ)،ل؟.،
ومن فريق العمل أيضتا عامر بن فهيرة ،وس مهماته!

 •١مهمة ؤض اض .وأبي بكر الصديق .ص اللبن•
ويؤيدْرواية الخاريبلفغل:

عثهناعامئ بنصترةمولئ

أبي بكرمنحهل'ا ،من عث ،،مريحهاعاتهم -احين يذهئ ،ن_اعة
( )١هي الخوحة ق التت تودي إليه الضوء .ينظر ت المعجم الوسط لإبرامم مصطفئ
وآخمو/^(:0س

( )٢أحرجه أحمد ين حنبل ل م نيه. /٦(،هّآ)،حر .) ٢٧٠٠٢
وقال الهيثمي ل مجمع الزوائدت( ^) ٠٩ /٦رواه أحمد والطبراق ورجال أحمد
رجال الصحح غير اين إصحاق وتد صرح بالمماع .
( )٣المنحة ت أي منحت س غنم فيها لن يعد أن يريح الغنم يحالم ،منها .يتظرت الهاية ق
<ب الحدث والأنر لابن الأثير)٨^ /t(:؛ثارقالأنو١رساضي باض:
(\/اار'؟)؛فحابري لأينححر/<.(:الأ؟).

.ةجأجآ===ء==^س ااتذساسمي
من العشاء ،محثان ق رسل ،وهولص منحتهما ،ورصثفهنارا،

حتى محقر ،٢حا عاثر بن محرم بمر،رص ،معل ذلك ل كل ؤة
سطكاهِرمح)له.
 •٢مهمة إعفاء آثار أقدام الّأي .وأبي بكر الصديق ،وأقدام
أمماء عندما كانت تاتيهم بالطعام ،وأقدام عبد الله المكلف برصي
الأحبار وكثف تحركات العدو.

قال ابن إسحاق :اروكان عامر بن فهيرة مولن أبي بكر.
يرعى  ،3رعيان أهل مكة ،فاذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر،
فاحتلبا وذبحا ،فإذا عبد اض بن أبي بكر غدا من عتيدهما إلئ مكة

اتبع عامر ابن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي ءاوه،،لْا.
( )١رصيفهما ~ بفتح الراء وكر المعجمة بوزن رغثف ~ أي؛ اللض المرصوف ،أي
التي وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس أوالنار ليتعمد وتزول رخاوته .يظرت

المحكم والمحيط الأ-طم لابن حم ييه( :ح) ١٨٢ /؛ فتح الب اري لابن حجر:
(.) ٢٣٧ /U

( )٢الغيق؛ صوت الراعي إذازجر الغنم .ينظر :تاج العروس للزبيدي( :ا■؟A /؟)t؛ فح
اuري لابنحجر.) ٢٣٧ /U(:

( )٣الغالي :ظلمة آخر اللمل إذا اخالخك بفوء المباح .ينظر :النهابة ي غريب،
الحد.ث والأثر لأبن الأثير.) ٣٧٧ /i(:

( )iأخرجه البخاري ق صحيحه ،ل كتاب ،فقاتل الصحابة ،بابا هجرة النبي
وأصحابه !٢(،ا'\اا)،ح(>\»0م).
( )٠ذكرْ ابن هشام  jالميرة البوية ) ١٢ jr (:بدون إمح ناد.
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بعد مكوثهم ق غار نور ثلاثة أيام
 •٣مهمة مواعدة الني
والأنهللاق تهم مع الدليل عبد اه بن أريمهل إلى محلريق الساحل
المخشتل له ،ويؤيده رواية البخاري بالمقل ت (ووعداه عار ثور بمد
ثلأُث،ياو مانانما بزاجؤهنا ءتسيخهياوس يازتخاد،

وانطلمى معهما عابر بن محرم والدليل

محأحد به_لم أنمو

مكه وهوطريق الئاحل)لاا .ومن فريق العمل أيصات عبد افه بن

أ؛يبكراكديق.لى.
بحد تخْليط الّمح ،لكل هده الأمور وأحده بالأم باب ،لم
يغفل الني .عن عبادة الخوكل علئ اض حتئ ي اJواس التي
هي مفلتة الهلاك ،كوجوده ق غار ثور مختبئ1ا ثريدأ طريدآ ،بل

ومكن رؤع أبا بكر الصديق

لماءاللهأ(لوألأحدَظز

حث قدمه لأئصنُا ،بقوله :م ا ظتاك يا أبا بكر ب ايتين اش
ثِ1محنا)لص.
( )١أخرجه البخاري ق ء ا <بحه ،ق كتاب الإجارة ،ناب استئجار المقرض عند

بممنغانلاض:.ضذتي(،؟»/بملأ)،ح(
( )٢ثدتقدم الوثوق طئ ع اله ق اكخطيط لألبة رصدالأخبارمن دكت :ص(لأ'ا).
( )٣أخرجه البخاري ق صحيحه ،ل كتاب فقائل الصحابة ،باب عنانبح المهاجرين،
( ' 7 /rامآا)،ح('اهام).

اJماJحثاكاJث
الأJحطسم^ ،اكوى

ووضع الددابيوب،هه حادثة ارهجو0
كاء اادوiة الإسلامية

محاسنم ،الأول :اسس انمامي
 .١سس،مية الدولة الإسلامية! كات التسمية جرءآ من تخفك
فان ميلاد المدينة الإّلامية بدأ يإعطائه ا صفة المدينة

يثرب ب (المدينة) ،وهو اسم يليق
الحقانية ،فقال ٌّْى البيا
؛مكانتها وأهميتها ،بعد أن كان اسمها يشرب ن بة إلى أول من

سكتها من العربل ،١٢ومحال ابن حجرإ رامن معاق التثريب! التوبيخ
والملأمة ،أو من الثرب ،وهو• الف ال ،وكلاهما مسشح؛ لذا غير
الض.يمب؛أثاس>"ا.
( )١يطر :معجم
(؟)_ط:فحابرى

للحموي(:؛> ٠٣/؛).
.) ٨٧

الأJذهك^ ٠اكوى
|ُ

ُ

وقد قال الهي .عنها قل الهجرة إليها؛ (أمرت بمرية يأكل
المرئ يمولول ينرب وهي الندثة ،ثنمي الناس كما ينمي الكيل
ْم

خثانم)لُ

وقال النووي شارحتان ررأمرت بالهجرة إليها واستيطاما))أأا.
 •٢بيان حدود الدولة الإملامية ومركزها؛ أصدر الهي

بيانك يفلهر فيه حدود المدينة الإسلامية من جهاتها الأربعرّأا ،فقد
أجرج الخاري حديثنا بلفظ؛ (حرم ما بين لأتض  ^١المديثة علئ
لشانى)لْا ،وآحر؛لفظ؛(المدينة حرم ما بين عير  ،-،Jlثور(ا"))(لأ)ٍ
وكذلك حدد مركز القيادة ببناء المجد ق موقع وسط من

المدينة ،ومن ثم ي هل ارتي اده من جميع أطراف المدينة،
( )١أخرجه البخاري ق صحيحه ،ل كتاب فقائل المدينة ،تأب فمحل المدينة وأيهاتنفي
الماس،) ٦٦٢/٢ (،ح( .) ١٧v٢
( )٢ينظر؛ ترح المؤوي علئ صحيح م لم ت (\إ .) ١٠٤

( )٣ينفلرت أثر الاخهليط .المبري ق يناء المجتمع المدق لي امرائي ت صرر(وا).
را) قال ابن الأثتر ق الهاية ق غريب الحديث ،والأثر (ا' ;) ٢٧٤ /اللأبة; الحرة ،وهي
الأرخى ذاُت ،الحجارة الود المي قد ألبستها لكثرتها ،وجمعها; لأبان ٠
(ه) أخرجه البخاري ق صحيحه ،ق أبواب ثف ائل الخدنة ،ناب حزم النديثة،
(؟/اا"ا")،ح('لألأا).
( )٦عير وثور; جبلين بالمدينة .ينظر; المهابة ل غربب الحديث ،والأثر لابن الأثير;
).(٣٢٨/r

( )٧أخرجه البخاري ق صحيحه ،ق كتاب المرائفى ،باب إثم من ثبرأ من مواليه،
(  ٤٨٢/٦؟)،ح( .) ٦٣٧٤

اوتذدهوّي

الذي تخرجوف فيه ،ممر ش أبوتكر سألته عن اية من كثا<<_ ،اض ،ما
أناله إلا لتئبعيي مثر ولم بمعو ،ثم مر بي عتئ مالتئ عن آية من

كثايب ،اممه ،ما أناله إلا لثبنني مم ولم معل ،مم مث أبوالماس،
فتبسم حين رش ،وقال ت أنا هزون ،0قلتا! لثلث ،يا رمول افه،
 ijLiالح_ق ،وتفئ ءاينه ودحز منزلة ،مانتاذدت> يأذو ،لي،

ص مدخا من م ،فقال :منأئن هدا المحن لكب ؟ قل :أخداة لنا
مادو.

فمال رسول اممه

أنا  ،٥^^٥هلت :،لثلث ،،فمال :الحي إلئ

أهل الصمة قاذعهب ،وهم أصناف ،الإنلأم لا يأووف على أهل
ومال ،إذا أتته صدمة بمغ 7آا إليهم ولم تتناول منها سيثطا ،ؤإذا أتته

ثديه أرنل إليهم ماصاب ،منها وأئركهم فيها)
نال ابن حجر :ءوأن الصفة مكان ق موحر المجد النبوي

مذللل ،أعد لنزول الغرباء فيه ممن لا ماوئ له ولا أهل ،وكانوا

يكثرون فيه ؤيملون بهصا من يتزوج منهم أو يمويتإ أو
ي افر»لم
(\) أحرجه الترمذي ل سته ،ق كتاب صفة القياعة ،مح ،باب(مجردا من الترجمة)،

) / iماآ)،ح(بماا؟) ،وقال أبويني؛ هذا حديث حنن صجتح ■
(؟)يطلر :فع الباري لأبنحجر.(O^o/I (:

ؤوضع الادابيربعدح1دوة اامجر0

 .٣مواّاة الأمار لالمه1مين ماليء؛ لكن من ثمرات اهتمام

الّثي بالمواحاق مواساة الأنصار لاJمهامين مالسا ،ويؤيد هذا
رواية عبد الرحمن بن عوف ؤقئ الذي قال! (!ما يدمنا المديثة
آض رسول اض .ثني زنن نني بن  ^١ه ،فقال نني بن

الربح و.ث إن أكثز الآد۵بمار مالأ ،مامم لك نضث مالي ،وائظز
فمال
أي زوجغ هوت نزلت لك محها فاذا حلن ،تزوجتها،
عبد الرحمن ! لا حاجة لي ق ذللث ،هل من نوق فيه تجاره ؟

قال :ثوى مشاعلاا)أ؟؛ ،وتفلهر ل الرواية آثار تربية الغبي.
علن عزة النفس وحرصهم علئ العمل والكد بأنفسهم ،وعدم
الاعتماد علئ الأحرين.

( )١صرق قتنقلع• قنقيأ يعلن من يهود المدينة أصيف ال وق إليهم ،وهوت يفتح القاف
وصم النون وقل -يكر ويفتح• ينغلر؛ ذخائر العض  )jمتاتب ذوكا القربى للطبري•
(.) ١٢٢ ٨

( )٢أحرجه البخاري ق صحيحه ،ل كثاب البيؤع ،تاب ،ما حاء ق يول افي ئنالى؛ رفاذا
نمث ،الفلاةنانثنئو ١ق الأرض> ،) ٧٢٢ A( ،ح(٣ا .) ١٩

(جلآهتجوآ==ء=^=ءء ااتضساص
 •٣إبراز فضل التعلم والتعاليم ق المجد النوى؛ للحديث

الذي أحرجه المحاكم ق مسمتدركه عن رمول اض

ق-الت (من

لحل مسجدنا هذا ليتعلم حمرأ أويعلمه كان كالمجاهد ق مسل
اف،ومن دحللورذاككانكالاظرإنىماضله)أا.،

٦٠^٩٣٣

( )١أخرجه المحاكم ل المستدرك على الصحيحين( ،ا،)^ ٦٩ /ح(  ،) ٣١٠ود،الت '*هذا
حديث صحثح على شرحل الشيخين ،فقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه ولا

اعلم له علة" ،وسكت عنه الدهى ق اكلخيص را /وآ'ا)،ح0ا'أآ).
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هاسلافالخاسث الخخطيط اسي والاجتماعي
وصف الله عز وحل رسوله .بقوله ^،^١؛ ؤعن؛درعلته ما

عنتم -وبل عيطم إلمومحبى رءوف قبمر .ه
[التوبةتم؟ا] ،ومن أصدق من الله محيلا ،وقد برزت رحمته ورأفته

بالمؤمنين ،وحرصه عليهم من حلال عدة أمور منها ث
 .١تلبية الحاجات النفمية والاجتماعية Jالمؤاحاةث س اهم

نظام المؤاخاة ق ربط المسلمين وتأصيل المودة بين المهاجرين
والأنصار ،وتمكينه ا ل نفوسهم ،محهونهمع من ال بق النمي
والاجتماعي للإسلام ،فلما قدم التي

المدينة احتلمت شرائح

المجتمع عن المجتمع الكي ،فهناك الأنصار من أهل المدينة ق
أرضهم وديارهم وأموالهم ،مواء من الأوس أوالخزرج ،وكان
منهم عداء سسّحكم متد اكر من مائة وهمسرين عاما.

وهناك الهاجرون من أهل مكة الدين تركوا أموالهم وبيوتبمم

وأهليهم من أحل اممه ورسوله ،.وليس لهم ملجأ يأوون إليه،
ولا عمل يعملونه ،ولا مال يكون قواما لعيشهم ،فقد تغيرت

حياتيم حملة وتفصيلا ،وكان عددهم يزداد يوما بعد يوم ،وما
كانت ،المدينة ذات ثروة ءلادلة فنزعنع ميزانها الاقتصادي.

(جأؤؤثَإجء====^==ء=== ااتخْسسمي
أصف إلئ ذلك المقامحلية الاقممادية التي محات -بما القوات

العادة للإسلام ،وحتى لا يشعروا بالغربة آخى البي .ينهم
على المواساة والضحية والإيثار والود ،ل دار أنس بن مالك

_ ،.وكانوا تعين رحلا ،وهومن أرؤع ما مجله التاريخ،
فكانت حكمة فذة ،وسياسة صائبة حكيمة ،وحلأرائع— ١لكثير من

المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الي كان يواجهها السالخونراا
باسهل محلويق ،إذ لم يكونوا قادرين علئ مهارة المناعة والزراعة،
وهما عنصران أماميان ق اقتصاد المدينة

٠

وكان أهم حقوق الواحاة 1الموامحاة بين المتاحين ،وهي

كلمة مهللقة تعني كل وجه من العون الخالي أوالمعنوي
كالميحة والحبة والتزاور ،والمؤانسة من الغربة ،ومفارقة

الأهل والعشيرة ،بل ما نزل مها جري علن أنصاري إلا بقرعة،

ح منهم ق اكتساب الفضل ،فكان لهذا أثن كبيت علن
الهاجرين ،أزال عنهم مشاعر الوحشة ،وأذاقه—م طعم المودة
والمحبة ،بل جعل الإسلام بينهم اكوارث دون ذوي الأرحام،
حتن ترقئ العلاقات بينهم إلى م توئ أعلى من أخوة الدم ،لقرة
إلن أن نح هذا الءكم ١٣ا.
( )١يطر :الرحيقالممحرمللمارمموري:

( )٢ينظر؛ أثر التخطيط الموي ق بناء المجتمع المدق للمامراش؛ ص(*آُا)•
( )٣ينظر؛ أثر التخعليط النبوي ق بناء المجتمع المدق ليامرار؛ ص(؟آ*ا)•

99مأعاوتدابأورسظساسم^^==^==== 0وآَهجؤه
وقد محطر التاريح للأنصار تفاعلهم مع المؤاخاة تأر\عالأ لم
يشهد التاريخ له محثيلأ ،وأنزلوا إحوانبمم منزل الةاJت Wمن الجد،
وقد وصم ،افه عز وحل م توئ هدم المحبة والمودة ،بقوله

تعالى؛ قو 0ثذ ها-ير أقإم ثأذُ محدوف  ،iصدوربم حاكته يثآ أومأ

ؤبمبمهيى ؤ آش؛م يلوكأف جب حصاصة؛ وش خ_يى ؤأ مسيء لأوتيك هم
ألثْ4مث ه ه لالحنر:آ] ،ومن أصدق من افه حدينا.

 •٢تلبية الشعور يالأنتهاء الوطني '،علم الّثي ،أصحابه
حب الوطن والولاء له ،فها هولما حرج من مكة مستقل رأمه

وموطنه الأول مال؛ (وافه إئك لثير أرض اطه وأحث ،أرض الله

إلى  ،^٥١ولولأأرأحرجت ،منم ،ماحزحلم)،أا ،،ولما هاجر ،^١
إلئ المدينة ،وأصبحت ،لهم دارأ وموطتا ،ووحد الصحابة قد
اشتاقوا النمكةدظ لهم( :اللهم ض،إؤا اكد1ةَكجا ذكةَأو

أند ،اللهم تارك لما ق طاعثا وق ئدنا ؤضئخها ن)ل؟.،
( )١أحرجه الزمدي ق محنته ،ز كتاب المنانب ،تاب ق ثصل نكه( ،ه،) ٧٢٢ /

ح ، ٣٩٢ ْ١تال أبو عيض• هذا حديث حنن عريب صحيح".
( )٢أحرجه البخاري ق صحيحه ،ل كتاب فضائل المدينة ،ب اب كرامة المي ه أن
تعرظ الدية A(،لآا")،ح(،\.با).

(جوةجأىلآجَءءٍس^=^ٍءٍء اوتخطيطاٌي
 .٣بعاةاني.صس:سىلشرمل
الله ورأفته ب المؤمنين مراعاته لفانمم وشعورهم ،وظهر
ذللث ،ق حمن رده واعتذاره

من الأنصار الذين دعوه إلى

النزول ل بيومم ،بعد لحوله .المدينة ،فرحين مستشرين

معتذرأ
قايلتن• رهلم إلى القوة والمعة) ،قرئ رمول اممه
إليهم؛ لكيلا يجرح شعور الداعين ،ولا يشعرهم أن غيرهم أفضل
منهم ،فيما روي عته قوله! (الرحل مع رحله)ل ٢؛ لأن أبا أيوب،
قد احتمل رحل النبي ،.فكان حن رده من
الأنصاري
كمال خالقه . ٢٢١٠

( )١أخرجه

ق المعجم الأوصهل /i( ،ه'؟)اح(ا1ه'*آ) ،وقال الهيثمي ل مجمع

الزوائد () ٦٣ /٦؛ رواه الطراق ق الأوسهل وفيه• صديق بن موسى ' ،نال الذهبي
عنه ل المعي ق الضعفاء (ا) ٣٠٨ /؛ ليس بالحجة  .وينظر؛ تاريخ الهل يري؛
(؟)٨ /؛ مختصر زاد المعاد لأبن القيم؛ (ا.) ١٨٩ /
( )٢يفلر؛ فقه السترة لزيد الزيد :ص(ممم).

تَمحة

محا ئ
الحمد ف والصلاة وال لام على نبينا محمد وعلى آله وصحه
أجمعين وبعدت

أهم الخانج:
من خلال دراس ة حادثة الهجرة النبوية يمكن استخلاصي

اكائجالآتية:
ه ت أصيل السنة النبوية للتخهليط ،وثراء الصوص النبوية لكل
مجالات التخفل الميامية أوالاقممادية أوالتعليمية أو الإدارية
أو الفئة والاجتماعية.

ه ا لتخهليهل المبوي عند البى .بلغ أعلن مقاييس الجودة
والوفة التفصيلية لكل الأمور؛ صغيرها وكبيرها ،الذي كان
يختل ف  ،ي ا ختلاف ،مراحل حادثة الهجرة ،فكل على حب
الأدوات والاحتياجات المختلفة ق كل مرحلة.

ه ح ادثة الهجرة كانت ،الفيصل الذي يفصل بين عهد الضعف
وعهد القوة ياقامة دولة إسلامية م تقلة قادرة على بناء نف ها

صياسا واقتمادذا وتعليمي1ا ؤإداريء ونف ي1ا واجتماعي1ا.

ااتحه1يْو اانبوي

ه ا هتمام الني

انمجوة

بغرس القيم والمبادئ ز نفوس الم لمين،

وتربيتهم على العطاء والتضحية والإيثار ،وبناء حس المسؤولية

لديهم صغارأ وكبارآ ،إناث وذكورأ.
ه ترميخ مبدأ وصع الرحل الناسب ،ل المكان المناب ،فقد

راعك! ،الّكا .ل توزيع الهام ق حادثة الهجرة أن نتناب مع
قدراتهم ومهاراتيم وسماتا محمحصيامم •

ه إ ن الاهتمام بمبدأ الأحد بالأسباب لا يغني المؤمن عن مبدأ
التوكل على الله الذي يعهليه الشعور بالطمأنينة وال كيثة ،ويجعله
صاحب ،نظرة إيجابية متفائلة حتى وهوق أهلك ،الأمور ،بل تاتيه
الكفاية الربانية.

من أهم التوصيات؛
من خلال درامحة حادثة الهجرة الخبويغ ظهرت بمص
التوصيات؛

ه د راسة بقية مراحل ال يرة النبوية وكثف ،مجالأيت ،التخهلمل

عند الني ،.مواء ق العهد التكي ق مرحلة الدعوة المرية أو
مرحلة الدعوة الجهرية ،أو ق مرحلة العهد المدق مواء ل مرحلة

القلاقل والفتن التي بدأُت ،ببداية العهد المدق إلئ صلح الحديبية،
أومرحلة الهدنة ودعوة الملوك إلئ الإسلام ،أومرحلة توافد
القبائل إلئ المدينة ويحول الناس ق دين اممه أفواجنا ،ففي كل
مرحلة حهلهل النبي

لتحقيق أهداف ،مختلفة.

 J__JIاكوي _J؛؛ انمجوة

أو الداية دالمهاية ،تألتمات إساعيل بن ير بن كثير القرشى
أبوالفداء ،مكتبة المعارف؛ بيروت.

;و البدر المضر و تخرج الأحاديث والآىر الواقعة و الشرح
المجير ،تألف؛ ّراج الدين أبي حفص صر بن علي بن
أحمد الأنصاري الشافعي المعروف ب—ابن الالق_ن ،دار
الهجرة للنشروالتوزيع :الرياض ،محنا ،ه؟أاه ،تحقيق:
مصهلفئ أبوالغيهل .وعبد اش بن سليمان.

نو تاج العروس من جواهر القاموس ،تاليفح :محمد مرتفئ
الحميني الربيدي ،دار الهدايسة ،تحقيق :مجموعة من
المحقمين.

قو تاؤيخ الإسلام ووفيايت ،المشاهير والأعلام ،تألم :،شمس
الدين محمد بن أحمد بن عثمان ال ن.هثى ،دار الكتساب

العربي :بيروت٠ ،ل*7 ،١أاه_ ،تحقيق :د.عمر عبد الملام
تدمري.

نائح الهلبري ،تأليف :،محمد بن حرير العلبري ،دار الكب
العلية :بيروت.

نو تحفة الأحوذي بثمت جامع الترمذي ،تأليف :،محمد عبد
الرحمن بن عبد الرحم المباركفورى ابو العالآ ،دار الكسءا
العالمية! بيروت.

(جوؤجثىحح=^^ء== التخطيط اوتب9ي لحادثة المجرة

لأغ زاد المعاد ل هدي حير الماد ،تأليف ت محمد بن أبي يكر
أبوب الزرعي أبوعبد افه ،مكتب ة الن ار الإسلامية ت
الكويت ،،محل ■ ١٤ - ٠٧ ، ١٤ه ،تحميق! ث عيب الأرن اوومحل
وعبدالقادر الأرذاؤوًل•

يأ؟ع سنن أمئ داود ،ت اليم،ت ّ ايمان بن  ١لأشعث أبوداوح
ال جمتاق الأزلي ،دار الفكر ،تحقيق! محمد محيى الدين
عيدالحصد

ؤإ؟غ السيرة الحلبية ق مسرة الأمين المأمون ،تأليم !،علي بن
برهان الدين الحلبي ،دار المعرفة! بيروت ٠٠ ،أ١ه.

جأ الميرة الموية الصحيحة ،تألم !،أكرم محياء العمري ،مكتبة
الحبيكان! الرياض ،محوا،

هر.

.ج؛; المرة السوية عرض وقائع وتحليل أحدامحث ،،تأليف !،د.علي
محمدالملابي ،الكتب ة العمرية! بيروت ،محوا ،عام
7؟ااه.

قاغ ال يرة النبوية ز ضوء القرآن والمنة ،تأليف !،محمد بن
محمد أبو شهثة ،دار القلم! بيروت ،هل..٥١٤٠٩ ،١
المرة المؤية لأبن هشام ،تأليف !،عبد الللئ ،بن همام بن
أيوب الحميري المع افري ،دارالجيل! بيروت ،محوا،
اا1اه ،تحقيق! ؤله عبد الرووف سعد.

رجوههأع^^==ٍ= ااتسّيسمماسمة

وخ عمدة القاري شؤح صحح البخاري ،تأليف ت بدر الدين
محمود بن أحمد العيني ،دار إحياء التراث العربي؛ بيروت-

ؤمإعون المعسود شؤح سن أبي داود ،تأليف! محمد شص
الحق العفليم آب ادي ،دار الكتب العالمية! بيروت ،ط؟،
. ٢٠١٩٩٥

'^ ^٣٤٥الباري شرح صحح البخاري ،تأليف  !،أحمد بن علي
بن حجر أبوالفضل الع مقلانر الشافعي ،دار المعرفة!
بيروت ،تحقيق! محيط الدين الخهلبب.،

إؤّهأءقه السيرة ،تأليفه! زيد بن عبد الكريم الزيد ،دار التي،مرية!
الراض،طا-«،اااه.

إؤ^خفةه السيرة ،تأليف !،محمد الغزالي ،دار الشروق! القاهرة،
ؤزا. ٣٢٠٠٨ ،

ؤمغءق 4المس يرة ،تأليف! محمي ،م عين ،البوؤلي ،دار النكر!
بيروت ،اِ١؛١ه.

ابجغ)القاموس المحيهل ،تأليف !،محمد بن يعقورإ الفيروزآب ادي،
مؤّسة الرسالة! بيروت.

صواكادخ-،ابممسمضينبيامم
محمد بن محمد ين عبد الك^^أم السماق ،دار الكتلمب
العلمية! بيروت ،ط؟،

تحقيق ت عبد افه القاصى.

قموص اومصادر9اومواجع

جع الكتاب المصنف ق الأحادث والأيار ،اليف; أبوبكر عبد
افه بن محمد بن أبي شيبة الكوق ،مكتبة الرثين الرياض،
ءل ٠٩ ،١أ١ه ،Jتحقيق! كمال يومف الحوت.

وج  ١ ١ن العرب ،تأليف؛ محمي .بن مكرم بن منظور الأفريقي
المصري ،دار صائر! بيروت< ،؛.\J

^^ ٤مب ادئ إدارة الأعمال ،ت اليف! أحمد الثميمري ،مكتبة
العثيكان؛ الرياض ،محل؟. ٢٢٠٠٥ ،

ؤ^غمجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،تأليف؛ علي بن أبي بكر
الهيثمي ،دارالكتاب العربي؛ بيروت ،ما*أاه.

لإوالمحكم والمحيط الأعفلم ،ئاليف؛ أبو الحز علي بن
إسماعل بن مسده المرسي ،دار الكسبا العلمية• بيرويثا،

حزا ، ٣٢٠٠٠ ،تحقيق! عبد الحميد هنداوي.

مختصر ال يرة ،تأليم،؛ محمد بن عبد الوهاب ،مطابع
الرياضت الرياض ،ءل ،١تحقيق ت همد العزيز بن زيد الرومي،
ود.محمد بالتاحى ود.سيد حجاب.

المتدرك عالئ الصحيحين ،ناليف،؛ محمل .بن عبداض أبو
عبد اهقه الحاكم التبسايوري ،دار الكسبا العلمية .دي-رورت!ا،
حزا ١١ ،أ١ه ،تحقيق! مصطفئ عيد القادر عطا.

رجلأهثِههتءٍءٍ ا1تذس اكوي لحادثة المجرة

يو^,م ند الإمام أحمد بن حنبل ،تأليف! أحمد بن حنبل
البماق ،مومحه محرطيه  ٠مصر •

يؤ^؛إالم ند المتخؤج علن صحيح الإمام منم ،تأليف I ،أحمد
بن عبد الله بن أحمد الهراف أبونعتم الأصبهاق ،دار الكتم،
العلمية! بيروت ،حوا ،مااأاه_ ،تحقيق! محمدح

ن

إسماعيل الشافعي.

يإآةمش -ارذ) الأنوار علئ صحاح الأنار ،تأليف !،القاصي أبي
الفضل ماض بن موسى بن ماض الحصى التي
الالتكي ،المكتبة العتيقة ودار البراثا.

3أْع معجم البلدان ،تأليف !،ياقوت بن عبد اض الحموي أبوعبد
اض ،دار الفأكو! بيروت.

تإْغ العجم الكبير ،تأليف !،س-ليمان بن أحمد بن أيومحبح أبو
القاسم \ضجو\زا ).مثكتبة الزهراء! الموصل ،محل؟،،، Nt.t ،
لحمق■ .حمدي بن عيد المجمد الMافم٠،

العجم الوسيط ،تآليفخ! إبراهيم ممهلفئ وأحمد الزيات،
وحامد عبله المادر ومحمل .المحار ،دار الدعوة ،تحقيق!

مجمع اللية العربية.

اتخطيْد |سمي ك1سم اسمرة

انمواقع الإمروم

ه م وقع منتديات التفوئ الإمحلامية! التدابير العلمية ق

الهجرة النبوي ،بقلم ت الدكتور نفلمي خليل أبو انمن ا ،تاريخ
النشر ٢٧ :مارس . ٢٠١٠

 .م وقع نوافذ؛ الهجرة النبوية والدروس الربوية والدعوية!

بقلم• محمد عبد افه المان ،تاريخ النشر :الاثنين  ٢٩ذو الحجة

أ؟ااه ،الموافق  ٣٠يناير . ٢٠٠٦
ه م وقع الشيخ محمد الغزالي :الهجرة النبوية ق فكر
الغزالي :بقلم :الغزالي ،تارخ النثر ٣ :يناير . ٢٠١١
ه م وقع هدى الإسلام :دروس من الهجرة صرورة التختليتل،

يقلم :أد.عثل .الحي الفرماوي ،تاريخ النشر ٢٠ :دي مير . ٢٠١٠
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