التاريخ2018 .09 .07 :

ث ي ُمكنُ ُه ُم القيامُ
بالهجرة إلى المَ دينة ال ُم َن َورة َحي ُ
حريَتهم دُو َن أن يَتَ َ
عرضُ وا ألي
بعباداتهم بكامل ُ
ض ال ُمؤمنينَ إلى المَ دينة ال ُم َنورة ث ُ َم
ضغط .ها َج َر بَع ُ
لَح َق بهم َ
هلل عليه وسلم
النب ُي ال ُمصطفى صلى ا ُ
بخَليله َ
الصادق أبى ب كر الصديق رضي اهلل عنه.
أيها المسلمون المحترمون!
لَم ت َ ُكن هذه الرحلةُ ال ُمش َرفةُ للتاريخ اإلسالمي

الهجرة
ج ُمعَتَ كُم إخواني األعزاء!
هلل ُ
باَ َر َك ا ُ
سنُدر ُك بإذنه تعالى يو َم الثُالثاء ال ُمقبل ال َيو َم
حرم ،وستَبدأ ُ َ
َ
السنةُ الهجريَةُ
األو َل من شهر ُم َ
ال َجدي َ
د ُة .1440
أ َت َمَ َنى منَ اهلل تعالى أ َن ت َ ُكو َن فات َح َة َخير على
شعبنا وعلى العالَم اإلسالمي.
أعزائي المؤمنين!
قا َم ال ُمشر ُكو َن الذين لَم يَق َبل ُوا برسالَة نَبينا
هلل عليه وسل َم َفخر الكائنات بتَعذيبه
محمد صلى ا ُ
وظُلمه وت َعريضه ل َجميع أ َنواع َ
الضغط .ونتيجة ذلك
اس َ
هلل تعالى ال ُمؤمنينَ
ش في َم َك َة ،فأ َم َر ا ُ
تحال ال َعي ُ

رحلة اختياريَة ،كانت هذه الرحلةُ ت ُمَ ث ُل ال َبحث َعن
اإلمكان َيات من أجل نَشر ال َحق وال َحقي َقة على سطح
األرض .الهجر ُة هي مثال َعن اإليمان باهلل تعالى
وعن الصدق والمصداق َية َ
والصبر والثَبات .الهجر ُة
هي اللقا ُء بَينَ ال ُمهاجر الذي َه َج َر ُك َل ما يَمل ُكهُ من
أجل رضا اهلل تعالى ورا َحة البشريَة وبَينَ األنصار
حوا لهُ ب ُيُوتَ ُهم.
الكرام الذي َفتَ ُ
بَ َش َر القرآ ُن الكري ُم ال ُمهاجرينَ واألنصا َر الذين
صارُوا اخوانا نَتي َج َة هذه الهجرة في اآلية الكريمة
"والسابقون األولون من المهاجرين واألنثار والذين
اتبعوهم بإحسان رضى اهلل عنهم ورضو عنه" .1

إخواني األعزاء!

أيها المسلمون المحترمون!

لَم ت َنتَه الهجر ُة مع انتهائها في ت َ
لك الحق َبة منَ

عند بَدء العام الهجري ال َجديد ل ب ُ َد للمسلمين

الز َمن .فالكثي ُر منَ ال ُمسلمينَ يَض َ
َ
ط ُرو َن للهجرة من

أن ي ُحاسبُوا أن ُفس ُهم عن ماضيهم وت َنظيم ُمستَق َبلهم.

ديارهم وبالدهم ب ُعيُون تَد َم ُع ُملتجئينَ لألنصار الذين

الهجر ُة منَ المَ عصية إلى الطا َعة ومنَ الحرام إلى

ي ُمَ ثل ُو َن الخي َر .ف َيتَ َ
وج ُب علينا ت َ َذ ُك ُر هذه الحادثة في

التَوبة ومنَ الرياء إلى التَواضُ ع ومن التَفر َقة إلى

والسعيُ َ
َ
الذكرى َ
ؤوب إلنهاء
الس َنويَة للهجرة
الد ُ

خ َوة ومن ال َجهل إلى
ال َوح َدة ومنَ ال َعدا َوة إلى األ ُ

الظُلم َ
والشر .والهجر ُة أيضا هي الهجر ُة من جميع

العلم ومن َ
الشر إلى ال َخير.

المَ صائب والبتعادُ َعن الشر َ
والسعيُ نَح َو ال َخير.
هلل عليه وسلم في حديثه
فقد قال رسو ُل اهلل صلى ا ُ
الكريم ُم َوضحا المَ عنى المَ عنو َي للهجرة "المسل ُم
َمن سل َم المسلمو َن من لسانه ويده ،وال ُمهاج ُر َمن
َهجر ما نَهى اهللُ عنهُ" .2
أعزائي المؤمنين!
النُقطةُ األساس َيةُ في الهجرة هي الصد ُق والنيةُ
الخالصةُ .خميرة الهجرة هي الرتبا ُ
ط باهلل تعالى
ح ُب َرسُ وله .على َ
الرغم م َما ي ُعانيه المؤم ُن من ألَم،
و ُ
فعندما يَت ُر ُك ما ي ُعانيه َخل َفهُ ويَتَمَ َس ُك بالحياة بإيمان
وأ َمل حينها ي ُصب ُح ُمهاجرا .ال ُمهاج ُر هو َمن أدا َر
ظَه َر ُه للحرام وأص َر في ال َبحث عن الحالل ،حي َنها
يَ كتَش ُ
ف معنى الهجرة.

في هذا اليوم المُبارَك الذي نَذ ُكر فيه الهجر َة
َفل َن ُكن األنصا َر الذينَ يَنصُ رو َن إخوانَ ُهم المهاجرينَ
الفارينَ من ظُلم الظاَلم تاركينَ ديا َر ُهم وبال َد ُهم
َخل َف ُهم.
ولتَ ُكن ن َيت ُنا نية صافية َمبن َية على أساس
اإليمان الكامل في هذه ال َحياة وال َعمَ ل الصالح
واألخالق َ
الطي َبة.
َفل َي ُكن ات َجا ُهنا وطَري ُقنا وهجرت ُنا دائما َهلل
تعالى و َرسُ وله.
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