
http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى هللا 
 

 ( 7من  1صفحة )   "رمضان قرب الموسم الخامس"من سلسلة  رضيت بجوار هللا
 

 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا

 يـــقـــدم

 

 "رمضان قرب الموسم الخامس" برنامج

 رضيت جبوار هللا

 )ابللهجة املصرية( 

 أحمد جالل لفضيلة الشيخ:

 https://way2allah.com/khotab-item-152932.htm رابـط الــمادة:

رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان حممد وعلى آله  احلمد هلل، السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 م إبحساٍن إىل يوم الدين، أما بعد،وصحبه ومن تبعه

 
بعضهههههم ينن أن اهلجرة ها عبارة عن رحلة  رو  من مكان ف، اهلجرة، كثري من الناس عندهم مفاهيم غلط عن اهلجرة

لا هاجر بس مها الفقراء الن إن هاجر بس أو بعض الناس بين اللان وبعضههههههم كان بينن إ .مسها هجرةملكان، فدي ا
يطلعوا من وبعضههههم بينن إن اهلجرة دي قريه سهههها إيه املنهههكلة إن مها غلط،  هيف مكة وده برضههه كانوا بيعذبوا  اللا

نههههان ما ع فها اسسههههاسهههها إنه يهاجر، إنه يبعدمكة ويروحوا احلبنههههة اسمر سههههها، وبعضهههههم بينن إن كانت اهلجرة هد
 يتفتنش يف دينه وبرضه ده أمر غلط.

 
 مفاهيم هامة عن اهلجرة

 قف معاكم على جمموعة مفاهيم متعلقة ابهلجرة:أ ةدحابب النهار 
كانت فسههحة، إنه جر    -ى هللا عليه وسههلمصههل  –وعى تنن يف يوم من اسايم إن هجرة أصههحاب الن  ا املفهوم اسول:

، من وجهة ننري البسههههيطة اهلجرة بتسههههاوي تضههههحية، اهلجرة بتسههههاوي تضههههحية، من مكان ملكان، أو من أرض سرض
ا مفرو   ا، أضهههههههرب ليكم على كده مثال، الطريه من مكة للحبنهههههههة ما كانش أبدش ابلورد ولكن كان قريه صهههههههعب جدش

دغال س، ونمل بقى هو مبجرد ما بفضهها هللا  ر  من مكة وعد ا البحر اللا، -رضهها هللا عنه–سههيدان  الد بن حمام 
َوَمن َجُْرْ  ِمن "  :-تبارك وتعاىل–ل قول هللا ؤو  يف تفسريه وهو يمتحا أيبابن نان يوصا للحبنة، كما يروي أفريقيا عل

 .100 النساء: "بَهْيِتِه ُمَهاِجرشا ِإىَل اَّللِ  َوَرُسوِلِه ُثُ  يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فَهَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى اَّلل ِ 
، مبجرد ما وصهههههههههها اةهة الثانية من البحر اسمحر، بدأ ينمل إىل أفريقيا بدأ بن حمامدي نملت يف  الد  اآلية دي اآلية 

بن ثعبان عنيم ولألسهههههف مات  الد  كوندا كبرية،ة فنهنهههههته، رجت عليه أانيد ا وسهههههط اسدغال،  رجت عليه حي
 اسمر مش سها. ؛اسمر عسري حمام قبا أن يصا إىل بالد احلبنة، مات وهو ماشا يف وسط اسدغال، كان

 
رضههههههههها هللا عنه، –بن  الد احلارث  عرفهو ، سهههههههههيدانده منوذ  ميكن كثري من الناس ما يو منوذ  اثين من الصهههههههههحابة، 

إن قريه اهلجرة ما كانش قريه  هت مليانة ابملآسههههها بتوضههههه  لينا برضهههههلا كانالبن  الد قصهههههته وقصهههههة حياته احلارث 
 -رضا هللا عنه–بن  الد اللحنات أنه ميوت، سيدان احلارث معرض يف أي حلنة من  ، با كان اإلنسانمفرو  ابلورد
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لمدينة،  ر  هو وزوجته وأوالده اسربعة موسى وعائنة وزينب وفاقمة، لهاجروا يهاجر للحبنة، وملا شاف الصحابة ب
ا يف الطريه، الطريه ما كانش فط ارجني يف قريقهم، ع ااسربعة دول ومه سههههههمماحات لكن فكلوا فيها أو ايه نههههههوا جدش
ا وأوشههكوا ، -رضهها هللا عنهم–شهها فيها الصههحابة ، ماةإحنا بنتكلم على أدغال أفريقيينههربوا فيها،  والده عطنههوا جدش

بن  الد وزوجته وموسههى على اهلالك، بدأ يبحث ليهم عن ماء حىت وجد مكان يتجمع فيه املاء فذهب سههيدان احلارث 
ها املفممض تكون مصهههدر حياة، ولكن لألسهههف  اللانهههان ينهههربوا من املية ة أوالده، راحوا علوزينب وفاقم وعائنهههة

 امليه كانت مسمومة، امليه كانت غري صاحلة للنرب، فنرب منها اةميع أوالده اسربعة وزوجته فماتوا مجيعشا بني يديه.
 

ا  قريه اهلجرة مل يكن لهدش
ا، وليلوا اآلن ابهلل عليكم عينههوا نش قريه لهد وال قريالطريه للحبنههة ما ك ه مفرو  ابلورد، كان قريه صههعب جدش

أوالده اآلن كانوا بيتأملوا من العطش، وزوجته اآلن أوشكت على اهلالك من شدة العطش، وملا  ؛املنهد ده، منهد أب
بعة، جته وأوالده اسر وجد املاء ساب زوجته وساب أوالده إن مها ينربوا فلما شربوا لألسف مات اخلمسة بني يديه، زو 

 كان عاينها هذا الصحايب الكرمي يف هذا الوقت؟  اللاحدثوين بربكم عن املناعر 
 

يبقى هيطلع يف رحلة حبرية، شهكا اللنش بتاعه هإن أمري من اسمراء أو ملك من امللوك،  ةدليلوا معااي النهار النجاشها 
اجة يف قمة الفخامة وحاجة قبعشا مؤهلة إن ها يعين لو يبقى عاما إزاي؟ حهعاما إزاي؟ أو شههههههههههكا املركب بتاعه 

ملا أسههلم النجاشهها وده كان بفضهها  -سههبحان هللا-حصهها أي منههكلة يف البحر تكون قادرة على تاليف هذه املنههكلة، 
رجا من  60دا ا احلبنة، ملا أسلم النجاشا وأسلم ابنه وأسلم بعد ذلك  -رضا هللا عنهم–هللا ُث دعوة الصحابة 

نهان ، عل-ى هللا عليه وسهلمصهل  –قرر النجاشها إنه يرسها ولده أغلى ما ميلك وأعم ما ميلك إىل الن   ،ع النجاشهاأتبا 
واحد وركبوا مركب ومها يف البحر هاجت الري ،  60 هههههههههههههأسههلموا ال اللارجال اململكة الكبار  ن، وبعثيتعلم منه الدي

 .-ى هللا عليه وسلمصل  –ىل رسول هللا قبا أن يصلوا إ يف البحر وعلت اسموا  وماتوا مجيعشا
 
نههان السههفينة بتاعت إيه يف الطريه يف البحر عل وعانوا قد ليلوا سههفينة امللك غرقت، اي ترا مها القوا إيه يف الطريه؟ 

ةانب الثاين امللك تغرق يف وقت زي ده؟، الطريه ماكانش سها، الطريه كان بني عنية وضحاها، كان لكن ومها يف ا
ا إن يطلع عليهم أها مكة ويقتلوهم، رغم كا العناء ده امليه املسممة البحر اسمحر يف من  اةميرة العربية كان سهالش جدش

لكن أتكا أي إنسهههههههههههان يف الطريه، املو  بتاع البحر وهيجان البحر، كا ده ما  اللايف الطريه، احليواانت واحليات 
حىت قبيعة . كالعقبات دي، ويتحدوا كا الصعاب دي ويوصلوا هناوقفش الصحابة عن اهلجرة با  الهم يتحدوا كا 

 اللاالصههحابة يتكيفوا عليه اةو ده ش ابلسههها اليسههري، اةو ما كانش سههها يسههري، سههها إن تناةو يف احلبنههة ما كا
ا من الناس ماتت هناك.   لى كثري جدش
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موجها جرباانش ت -ى هللا عليه وسههلمصههل  –الن   اللازوجة الن ،  -رضهها هللا عنها–يعين مثالش السههيدة سههودة بنت زمعة  
 رجوا  اللامات يف احلبنههة، وليلوا اآلن منههاعر المو  والموجة  -رضهها هللا عنه–بن عمر  خلاقرها، زوجها السههكران

ا،  -سههبحانه وتعاىل- نههان يعبدوا ربنايا هللا ويصههلوا للحبنههة كا ده عليف سههب -أمر كان صههعب، أمر كان صههعب جدش
كون عنده حنني لبلده، يأايم الواحد ب 10 ،سافر برا مصر أسبوعيمناعر الغربة صعبة ميكن الواحد ملا ب -ان هللاسبح

ليلوا اآلن منههاعر هذه املرأة الصههاحلة وها  -سههبحان هللا-عنده حنني سوالده، عنده حنني لوالده ووالدته ولموجته، و
بن  بن عمر، مات السهههكرانالسهههكران  يديهاإوجها ميوت بني ز  -مللكسهههبحان ا-وصهههلت احلبنهههة و  ارجة تفر بدينها

 عمر.
 

ابسمر السهههها اهلني، جرو   ، حىت اخلرو  من مكة ما كانشوما أصهههاما من فروٍف قاسهههية -رضههها هللا عنها–أم حبيبة 
الغم برؤية من مكة أصههالش كان شههاء يعين قعا قلب أي إنسههان يصههاب ابهلم و  -رضههوان هللا عليهم أمجعني–الصههحابة 

 الناس وهم جرجون من مكة.
 

وكان عمر يف  -رضا هللا عنه–وعن زوجها، ومها  ارجني من مكة، قابلها عمر  -رضا هللا عنها– ليلى بنت أيب حثمة
، العجيب ، وكان من أكثر الناس إيذاءشا للصهههحابة يف مكة يف هذا الوقت-سهههبحانه وتعاىل–هذا الوقت حمارابش لدين هللا 

على ليلى  رضهههههههههها هللا عنه–ة وها حتما متاعها على دابتها ومعها زوجها، مر عمر بن اخلطاب بنت أيب حثمإن ليلى 
، اي عمر مهها أفعهها يف أرٍض اي ليلى إىل أين؟ قههالههت: اي عمر أفر بههديين، أريههد أن أعبههد ريب :ة فقههال هلههات أيب حثمههبنهه

حنا ، اي عمر إحنا عاينههههههههههني ابلقهر، واا وقهرمتوانأبرٍض عذبتموان فيه  ذلتموان فيها عن ديننا، اي عمر وما أصههههههههههنع
فأغرورقت  :اي عمر أنتم أهلنا وأنتم قهرتوان اي عمر أنتم عذبتوان، اي عمر أنتم عايمين تفتنوان عن ديننا، قالت ،وسهههطكم
 ها وقال: اي ليلى صحبتكم السالمة.وننر إلي -رضا هللا عنه–عني عمر 

قول هلا مالك اي ليلى قالت: وهللا لقد حدث ينكسههار عمر مذه الصههورة زوجها بالدرجة إن ليلى أمام املنهههد ده أمام  
 عمر حدث منه كذا وكذا قال: أتننني إسالم عمر؟ وهللا لو أسلم محار اخلطاب ما أسلم عمر. !عجبشا
 
هتم سهههههلة، ، إن كانت هجر وعى حد ينن إن كانت هجرهتم سهههههلةامنهههههد كان مؤمل ، منهههههد كان  -مللكسههههبحان ا-
ااهل بعد ما عاد مهاجرة احلبنهة إىل املدينة، بعد  -رضها هللا عنه–يف يوم سهيدان عمر بن اخلطاب  .جرة كانت صهعبة جدش

بعد غموة  يرب، ملا وصا عمر هجرية  7ما وصلوا سنة  تقريبشا، هاجر يف العام السابع -هللا عليه وسلم ىصل  –ما الن  
قد كتب لنا أجرشا أعنم منكم،  -عم وجا–اي أمساء إن هللا " فقال: على أمساء بنت عميس، -رضههها هللا عنه–مر عمر 

فغضهههههبت أمساء وكانت من املهاجرات  "، كنا معه جاهدان معه وانصهههههرانه-ى هللا عليه وسهههههلمصهههههل  –كنا مع رسهههههول هللا 
كم ويعظ يطعم جائع -ى هللا عليه وسههههلمصههههل  –اي عمر كنتم مع رسههههول هللا "اسوليات للحبنههههة، فبكت أمساء وقالت: 

كنتم مع الن  لو حد   أنتم، إزاي ربنا يساوينا معكم؟ "فكيف نتساوا معكم والُبغضاء ءوكنا حنن أبرض الُبعدا جاهلكم
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تعبان أو  الواحد منكمأكله، حد فيكم حمتا  حاجات يف الدين بيقعد مع الن ، با لو يف يوم من اسايم يفيكم جاع ب
 .ينسيه كا حاجةهريوح يقعد مع الن  هزعالن 

 
صهههل ى هللا عليه –"أما حنن فكنا أبرض البعداء وكنا أبرض البغضهههاء، فرران بديننا وكان وهللا ذلك يف هللا ويف رسهههول هللا  

صههههل ى هللا عليه –أمساء إىل الن   ت، فذهب"-صههههل ى هللا عليه وسههههلم–وهللا اي عمر سشههههكونك إىل رسههههول هللا  -وسههههلم
"ال وهللا اي أمساء ال وهللا اي أمساء ال يتسههاووا معكم  ول كذا وكذا، فقال الن :وقالت: اي رسههول هللا إن عمر يق -وسههلم

جر كتب لكم اس  -سبحانه وتعاىل–، ربنا كتب لكم اي أصحاب السفينة اهلجرة مرتني  -عم وجا–يف اسجر با إن هللا 
فأان ، 1م أعنم منهم أجرشا"أما هم فما هاجروا إىل مرةش واحدة فأنتمضههههههههههاعف مجرتكم للحبنههههههههههة وهجرتكم للمدينة، "

ا.احابب من البداية أقول للناس   وعوا تننوا إن اهلجرة كانت أمر سها، ال وهللا اسمر كان عسري جدش
 

 أغلب من هاجر هم اسغنياء أصحاب اسموال
كما ضحى اسوائا ابلتحدايت ،  كانوا بيعذبوا، الكالم ده غري صحي   اللاما هاجر إال الفقراء بعض الناس بينن إن  

تقابلهم يف الطريه، وده كان نوع من أنواع التضحية، إن هو لكن يضحا بنفسه يف أي حلنة لكن هكانت   اللاالعنيمة 
البحر يهيج فيموت، أو ميكن قريش تدركهم فُيقَتلوا، أو لكن يد ا يف أدغال أفريقيا فحيوان يطلع عليه فكله، أو 

 .كان موجود يف مكة  اللانة فيموت هناك بسبب احلر أو بسبب اةو لكن يصا للحب
 
قلت لكم إحنا بننن  زي ما .من ينتبه إليها َقا -رضا هللا عنهم–لا ضحى ما الصحابة اليف نوع آ ر من التضحية  

 صحي  هوهو  عذبوا، بس حد فيكم فكر قبا كده هو بالل هاجر؟ الكانوا بيُ   اللاهاجر ده مها الفقراء  اللادائمشا إن 
–هاجر؟ هللا آه فعالش ده  باب ما هاجر ، لكن تقولوا يل أبو بكر الصديه  بالل ما هاجر ، هو  باب بن اسرت

أكثر ء الفقراء، كان بينممي مني أثناء العذاب؟ آه ده العبيد الفقراء، إذشا أكثر من هاجر ما كانوا هؤال  -رضا هللا عنه
ا ، إنك تضحا أبموالك وشركاتك من هاجر هو هؤالء اسغنياء، أصحاب اسموال ودي يف حد ذاهتا تضحية كبرية جدش

ا. وجتاراتك وعقاراتك واسرض بتاعتك وبيوتك، إنك تضحا بكا ما متلك دي يف  حد ذاهتا كانت تضحية كبرية جدش
 

                                                
َِ ُعَمُر َحَم ءََنم نْدَََا  َاَ  َ:أْس َََءْ   نْدََاُ  قْ  1 َِنْدََُا َعْقَدَ َ  َف َ َء   رَقبُء  َ:أْس َََءْ  "......َفَدَخَل ُعَمُر عَلى َحْفصََََََََََََ ِْ يبُء  َ:أ اءَب َِ ُعَمُر  احلََبشََََََََََََ ُ  ُعَمْيٍس  ََ

 ِْ َرَ   فَََق َْ َْ ُْْم ج بََْ َقَ َِ  سََََ ُلْم اِ َءسَََ َِ ا بَ نْدََُا  نَََعْم  ََ ُْقَْ ِا بَ   َََِءْ   َْنب  َبْ   ِسَََلبَم َاقُغْم  فَََواََََ لبى هُ عليم  ِسَََلبَم قُْ َعُم َُ نَحقُّ  َرسَََ َِ ا بَ َََََّ لبى هُ عليم  َََََّ
ُِْقبَ يف َداَء  ِقََعُظ َجََ َلُغْم   ِْ يف نْءَض  -َجَئََعُغْم   ََا جحلَ  -ن َرُ  اءبََُعَداَا اءبََُواَََ َُِ ن ََْ َََعَاشَ  ََْعُم  ِاْ ُ ا بَ ُ ن ِسََلبَم   لبى هُ عليم  ِكءَ  يف ا بَ ِيف َءسََ َءَم ََََّ َء   َبشَََ

ُر كء ُْ َلْك ِسَََ   َُ ُِوََ ُْقبَ نَُْخَكم   َُ َِنْ ِسََلبَم   لبى هُ عليم  ََُْلَ  َءَرسََ َِ ا بَ ََََّ َر اَ  ُْ رَاجش  ح ب نْك لبى َََ َُِ  َ  ءلقبَي ََََّ َُقُو   َُِ ن   ُ:َ ْْ ِا بَ ُ ن لَءُُم   َِنسََْ ِسََلبَم  هُ عليم 
 َِ َ:اْس ََ َِْ َ:ا  َْ   َِ َب ُعَمَر ََ ََََلبَم َََءْ   ا َنَبب ا بَ ر ِس لبى هُ عليم  َُقُد عليم. فَََلمبَ َجََا اءقبُّ ََََََّ َِ  ءيسَ ن َ:ا  ََ َِْ َ:ا  َْ ََُْلَ  ءمْس َََءْ   َُلُ  ءم   أَبَحقب يب َاقُغْم     َفمَ 

َِءُغْم ننُلْم  ِاَحَدٌ    َرٌ   َْ ََ َم َ  َِ َِِلََّْ َفيَقَء  -ِءم  َفيَقَء ََيُْت ِن نْءَسَُش  َقْسلَُء ِن عَ  :ا احلَدقَث  -نْ َل اءسب ََ  اءسب َِ َّْ َِن ََ  َََءْ   فَلَ ْد ءَنَْقُ  نَج ُا َسى  َرََت َْ  َ  ََ اَ َا
نََْيَ  ياٌ ُ ْم  م  َِ ن    َُْرَدَ   َََءْ  نْدََُا  فَ اءدُّ َِ ُْم اءقبُّ ََّلبى هُ عليم ِسلبَم  ََ َُِ نْعَظُم يف ننَُْفَسَهْم ممَب ََ " نفَْرَُح  ِرنبم ءََيْسَلَعيُد  :ا احلََدقَث َاّنَي لَ ْد ءَنَْقُ  نَج ُا َسى 
 َِّيح اءبخَءي
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 ( 7من  5صفحة )   "رمضان قرب الموسم الخامس"من سلسلة  رضيت بجوار هللا
 

 -سبحانه وتعاىل–تعرف تعبد ربنا  ،بكا هذا عنان تكون عبد هلل إن بعد ما كنت سيد من السادة يف مكة وضحيت
ا  ا عثمان بن هجرة لا هاجرت الها دي التضحية الكبرية ، من اسمساء الكبرية جدش احلبنة، من اسمساء الكبرية جدش

-ايء، أغىن وأثرا اسثر  كان من  اللاعثمان  ؛-ى هللا عليه وسلمصل  –وزوجه رقية بنت الن   -رضا هللا عنه–عفان 
 هاجر يف سبيا هللا وضحى ابسموال وضحى ابلتجارات علنان إيه؟ علنان دينه. -سبحان هللا

 
ا  ، واحد من سادة قريش كده، ماالش وجاهش وثراءش -رضا هللا عنه-بن عمري مصعب ت؛ للى هاجر امن اسمساء الكبرية جدش

ى مبتع احلياة، ضحى مبا كان ميلك من أموال، علنان كانت تنفه عليه ببمح، هاجر يف سبيا هللا، ضح  اللاوقرابش من أمه 
ا  .-سبحانه وتعاىل-ربنا  ، قبعشا كتري منا لألسف اليعرف من -رضا هللا عنه-بن قيس احلارث من اسمساء الكبرية جدش

بن قيس ده أيها السادة الكرام، هو سيد من سادات قريش وشريٌف من أشراف قريش، بن قيس، احلارث هو احلارث 
 ةكان هذا وفيفته يف اةاهلي،  ةبن قيس، كان من أشراف اةاهليلمممجته يف كتب السري، تالقا بيقولوا احلارث  واو رجعتل

 هو وزير املالية، هو املسئول عن اسموال اليت كانت تُدفع لآلهلة.
 

ا، وأموال، ومكانة  تماعية، ومع ذلك كا ده عنان ربنا سها جاليلوا املنصب العنيم ده، جاه وثراء، وعائلة كبرية جدش
ا إن احنا نسيبه  ، ولكن علنان بن هنام، قبعشا كتري منا ميعرفش مني هو َسلمة بن هنامَسلمة ، -سبحان امللك-جدش

بن هنام، مني بن هنام هو أ و عمرو بن عنان وضحى إبيه، فلكم أن تتخيلوا أن َسلمة أقول لكم مني هو َسلمة 
هو سيد من سادات قريش على اإلقالق، أ وه  اللام؟ أبو احلكم، مني أبو احلكم؟ أبو جها، أبو جها بن هناعمرو 
بن الوليد، إنتوا شوفتوا احنا بنتكلم عن مني؟ بنتكلم عن السادات بن عم  الد ابن هنام ده بن هنام، َسلمة َسلمة 
 .-سبحانه وتعاىل-اء عنان يتوجهوا لدين هللا وتركوا كا ش -سبحانه وتعاىل-د لوا يف دين هللا  اللاالكبار 

 
 وكان ذلك يف هللا ويف رسوله. :علنان يضحوا ابلغايل والنفيس، عنان كما قالت السيدة أمساء بنت عميس

بن زمعة ده هو بن زمعة، يميد للحبنة، وقبعشأ كتري منا ميعرفش مني هو يميد  هاجروا اللامن الصحابة  بن زمعةيميد 
بن زمعة، فكان هو املتحكم ول عليه رئيس الوزراء يف زماننا، كانوا ال يعقدون أمرشا إال بعد أ ذ منورة يميد لكن نق

ه أو آيقول  اللاه أو ال، حاالت التجارة هو آيقول  اللاالِسلم، هو  ه أو ال، حاالتآيقول  اللارب هو حاالت احل
ترك املكانة العنيمة دي هلل ولرسوله، وده كان  اللاة بن زمعميد ه أو ال، ده كان يآيقول  اللاال، أي أمر سياسا هو 

 نوع جديد من أنواع التضحية.
 

 ملاذا كانت اهلجرة؟
هقول لكم اإلجابة ال، يف اهلجرة  ؟للصشا من العذاب مها كانوا عايمين يهاجروا ليه؟وهنا أان حابب أسألكم سؤال، 

، حابب يكون ده آ ر سؤال عنان أحط عليه -سبحانه وتعاىل-ربنا  اسساسية كان عنان يالقوا مكان يعبدوا فيه
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 ( 7من  6صفحة )   "رمضان قرب الموسم الخامس"من سلسلة  رضيت بجوار هللا
 

ها هجرهتم كانت علنان يفروا من العذاب الكالم  ؟نان أقرح بقى السؤال عليكم واحنا أ باران إيهلاإلجابة دي، ع
 .-سبحانه وتعاىل-كانت هجرهتم اسساسية حىت قدون مكان يعبدون فيه هللا ده ال، ولكن  

 
"أفر قال:  ؟اي أماه، ملا سألته إىل أين تذهب اي مصعب :نه، قالملا فتنته أمه يف دي -رضا هللا عنه- بن عمريمصعب 

، أان بسيب املال، بسيب اةاه، بسيب الثراء، ة، أان بفر النهارديف بديين حىت ال يتفتنوين يف ديين، أريد أن أعبد ريب"
 .-سبحانه وتعاىل-ربنا ، علنان عايم أعبد ربنا، أان حمتا  أعبد ةبسيب كا حاج

 
اي  :بن الدغنة، قال لهاهو  اللاملا أراد اهلجرة للحبنة واستوقفه سيد اسحابيش،  -رضا هللا عنه-أبو بكر الصديه 

، أان عايم أعبد ربنا، أان مش "أسي  يف اسرض أريد أن أعبد هللا"قال:  ؟أنت راي  فني اي أاب بكر ؟أاب بكر إىل أين تذهب
كانت بتقول   -رضا هللا عنها-وأم َسلمة  ،-سبحان هللا-ا يف املكان ده، عايم أعبد ربنا يف مكان بعيد عارف أعبد ربن

"فجاوران فيها  ري جار أمن ا على ديننا، وعبدان : ربنا من بيها عليها ملا هاجرت للحبنة، قالت اللاعلى النعمة العنيمة 
 ة، إحنا احلمد هلل ملا هاجران وجدان بُغيتنا، وجدان احلاجنكرهه" ال نُؤذا بناء، وال نسمع شيئشا -سبحانه وتعاىل-هللا 
 .-سبحانه وتعاىل-احنا كنا بندور عليها، إحنا كنا بندور على مكان عايمين نعبد فيه ربنا  اللا
 

مش  بعيد ،"وهللا ما كنا نستطيع أن نصلا عند البيت، ما كنا نصلا إال بني اةبال"يقول:  -رضا هللا عنه-ابن مسعود 
، وأقوا دليا على -سبحانه وتعاىل-، كانت اهلجرة اسساسية عنان يعبدوا ربنا -سبحانه وتعاىل-عارفني نعبد ربنا 

، اي أاب بكر مثلك ال ُجَر "" -رضا هللا عنه-يب بكر الصديه هو ابن الدغنة ملا قال س اللاكده أن سيد اسحابيش 
نمل يف محاييت أان أمحيك، فعلنان كده أول ما وجد ا، نمل إىل جواريا، ولكن َر  أصالش زيك اي أاب بكر ال جُ  اللاأنت 

ا،  -رضا هللا عنه-من حيميه كان الصديه  -رضا هللا عنه-الصديه  وده أول مسجد ُبين يف قد الذ لنفسه مسجدش
أها العلم أن أول كما اتفه على ذلك ،  -عنه رضا هللا-بناه الصديه  اللااإلسالم على اإلقالق، كان مسجد مكة 

ا هلل  رضا هللا -كان أبو بكر الصديه   -صل ى هللا عليه وسلم-عم وجا يف اسرض يف زمن الن  -من أسس مسجدش
ا، مكان يعبد فيه هللا -عنه  .-سبحانه وتعاىل-، أسس لنفسه مسجدش
 

ا وسالمشا، ويبكا الصديه بكاءش وتتنمل آايت هللا على قلبه بردش  -سبحانه وتعاىل-فكان يف كا يوم يقف بني يدي هللا 
ا  ا  -رضا هللا عنه-شديدش فكان النساء واسقفال من أها مكة يذهبون فيننرون  -رضا هللا عنه-يبكا بكاءش شديدش

رضا هللا -فيه الصحابة  اللابكا قهرشا على ما هو فيه، مقهور على احلال يإىل هذا الرجا الذي يبكا من  نية هللا، و 
، ما أرادوا اهلجرة إال من أجا العبودية، وملا وجدوا املكان هلم يف وقت شدهتم ويف وقت حمنتهمهذا كان حا، -عنهم

 .-سبحانه وتعاىل-اآلمن كان اهلدف اسساسا ابلنسبة هلم أن يعبدوا هللا 
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 ماذا نفعا حنن اآلن يف فا القهر الذي نعيش فيه؟
يف الوقت الذي ينعر فيه كثري من  هذا الوقت الذي مير بنا؟وماذا نفعا حنن يف السؤال الذي يطرح نفسه علينا اآلن، 
 املسلمني ابلقهر على أحوال املسلمني.

، أكثر شاء ربنا يرفع فيه عن املسلمني القهر والبالء واحملنة، إنك تنمل يف مقام العبودية، أكمم شاء ربنا مقام العبودية
تنمل يف مقام العبودية، علنان كده كانت حلقة النهاردة بتتكلم ُيسل ا به قلبك يف وقت احملنة، إنك  -سبحانه وتعاىل-

 نمل يف مقام العبودية.ا، و ربكل ةأاإنك يف وقت احملنة ويف وقت الندة على أهم جمئية، 
 
 أمور كثرية على رأسها أمرين: -عم وجا-ا يعيطك هللا م

 أن جفف هللا عنك ما أنت فيه من بالء وحمنة. اسمر اسول:
 أن يكون سببشا يف رفع البالء واحملنة عنك. مر الثاين:اس

-رسول هللا أن يعيننا أن هناجر كهذه اهلجرة اليت كانت يف هللا ويف  -سبحانه وتعاىل-هكذا كانت هجرهتم، وأسأل هللا 
صل ى -، وهذا وأن قعلنا وإايكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه -عم وجا -صل ى هللا عليه وسلم، أسأل هللا 

 .-هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 

 مت حبمد هللا
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