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 رةـــجـــيـــال

 
  ا  :   ثالثة وعشرون عامً    ←  يبعثة النب    :مقدمة-     ٍ    ػششح أػ٘اً ثبىَذْٝخ  -       ب ثَنخثالثخ ػشش ػب

      -                                                                                                                                                        ا بمكة  :ثالثة عشر عام            
 ا:  الدعوة سرً       سنوات األولى الثالث  -    
                                                                                                                 مفاوضات + إيذاء ألصحابو فقط ) منعة النبي بأىمو (  ←ا   العام الرابع                :  الدعوة جيرً   -    

 مرتين                          اليجرة إلى الحبشة   ←:  اشتداد اإليذاء ألصحابو          العام الخامس      -    
 ات،محاوالت لقتمو(  :                        :  إيذاء شخصي لمنبي )سب،إشاعات،،إلقاء قاذور    العام  السادس           -    

 إسالم حمزة بن عبد المطمب                       ←.  سبو من أبي جيل                                                
      إسالم عمر بن الخطاب         ← .  محاولة قتمو                                                     

 ىاشم ، وتعميق وثيقة بذلك في جوف الكعبة          يقتصادي في شعب بنالحصار اال  : العاشرالعام  -لعام السابع ا    -  
 قتصادي         نتياء الحصار االا . :               العام العاشر  -    
 ديجة              .  وفاة  عمو أبي طالب والسيدة خ                )عام الحزن(       

 .  خروجو لمطائف ) ليأسو من إسالم أىل مكة ، ورفض قريش دخولو مكة (                     
                                                      (من اهلل لمنبي بعد ما القاه من أىل مكة والطائفإلسراء والمعراج ) تسرية وتثبيت .  معجزة ا                

                                                                           ،  ولوفاة عمو وزوجتو السيدة خديجة                     نغالق أبواب الدعوة تماما ++ ال ←ممحوظة : سمي"بعام الحزن"               
 عتراض عمى قضاء اهلل  !! (ازنو عمى وفاة عمو وزوجتو وفي ذلك بالغ في ح ملسو هيلع هللا ىلص فتراء من يدعون أنواا عمى ) رد         
 = ٍْٚ ، اىؼقجخ( = أٝبً اىزششٝق ، اىَنبُ ٓ ثضذ ّضَبد ٍِ ٝثشة فٜ ٍ٘صٌ اىحح ) اىزٍبُاىؼبً اىحبدٙ ػشش  :  ىقبؤ   –   

      ) عرفوه مما سمعوه عنو من من ييود يثرب عن نبي آخر الزمان (                          
 ّفش اىزٍبُ ) ثبّٜ أٝبً اىزششٝق (  ،  ّفش اىَنبُ ) ٍْٚ ، اىؼقجخ (           .  ←: "بيعة العقبة األولى"  عشر يالعام الثان   -    

 ثنا عشر رجال          ا.                                       
 ىا من األمر بالقتال (   . بيعة النساء ) لخمو                                       

 . إرسال أول سفير في اإلسالم " مصعب بن عمير"                                        
 " اى٘حٞذ اىزٛ خبء ٍغ األّصبس فٜ " ثٞؼخ اىؼقجخ األٗىٚ" ،   "األّصبسٛ اىَٖبخش ←ممحوظة : "العباس بن عبادة"              

 خ ٍغ قٍ٘ٔ ، ٗأقبً ٍغ اىْجٜ ثَنخ حزٚ اىٖدشح  ، ٗاصزشٖذ ًٝ٘ أحذ .   ٗسفض اىؼ٘دح إىٚ اىَذْٝ       

 ّفش اىزٍبُ ، ّفش اىَنبُ         .  ←:  " ثٞؼخ اىؼقجخ اىثبّٞخ " اىؼبً اىثبىث ػشش    -    

 ُ  اثْبُ ٗصجؼُ٘ سخال ٗاٍشأرب  .                                                 

 ثبٝؼ٘ٓ .. أُ ْٝصشٗٓ َْٗٝؼ٘ٓ ٍَب َْٝؼُ٘ ٍْٔ أّفضٌٖ ٗإٔيٌٖ ٗىٌٖ اىدْخ   .                                                 

                                                                                                     ٍيح٘ظخ : "صؼذ ثِ ػجبدح" األّصبسٛ اى٘حٞذ اىزٛ ّبه ٍِ أرٙ اىَششمِٞ ثَنخ ٍب ّبىٔ اىَٖبخشُٗ األٗائو                

 ٍِ اىؼبً اىشاثغ ػشش ٍِ اىجؼثخ ، ٕبخش إىٚ اىَذْٝخ مو اىَضيَِٞ اىقبدسِٝ  "صفش"فٜ  خاله شٖشِٝ ٍِ "ثٞؼخ اىؼقجخ اىثبّٞخ" . 

 ٗغٞش اىقبدسِٝ ػيٚ اىٖدشح  ،ٗػيٜ ثِ أثٜ طبىت ، ٗاىؼجبس)ٍخفٞب إصالٍٔ(  ،ػيٚ اىٖدشح ٍبػذا اىْجٜ ٗأثٜ ثنش     

 ٍذٙ حت أصحبة اىْجٜ ىٔ ٗاصزؼذادٌٕ    –خ٘فٌٖ ٍِ شخصٞخ اىْجٜ ٗق٘ح رأثٞشٓ ػيٚ ٍِ ح٘ىٔ  ←إحساس قريش بالخطر. 

 ق٘ح ٍْٗؼخ األٗس ٗاىخزسج ، ٗ حبخزٌٖ اىشذٝذح ىَِ ٝ٘حذٌٕ ْٗٝشش اىضالً ثؼذ   -ىيذفبع ػْٔ                   

 قشٝش إىٚ اىشبً     فٜ ردبسح   صزشارٞدٜ ٗرأثٞشٍٓ٘قغ اىَذْٝخ اال –ه قزبه ط٘                  

 ٍِ اىجؼثخ ٗقشاسٌٕ ثقزو اىْجٜ فٜ ّفش اىيٞيخ      41صفشػبً  62خزَبع  صبدح قشٝش فٜ "داس اىْذٗح" ًٝ٘ اىخَٞش ا. 

 صفش(، ٗاإلرُ ىٔ ثبىٖدشح 62ىٞيخ اىدَؼخ ّزٗه اى٘حٜ ػيٚ اىْجٜ فٜ ّفش اىيحظخ ، ٗأٍشٓ أال ٝجٞذ فٜ فشاشٔ ريل اىيٞيخ )  .

 
 : )مراحل اليجرة )أحداثيا 

 
   : ( 1)شكل                                                    (4)شكل المرحمة األولى : من مكة إلى غار ثور    

  ىـ  4عام َصَفر 62ديق ليمة الجمعة خروجو من مكة مع أبي بكر الص  -        
 ثة ليالي حتى يخف الطمب عمييما ىما في غار ثور لمدة ثالؤ اختبا  -        

  
  : (4)شكلالمرحمة الثانية : من الغار إلى قباء 

 امخروجيما من الغار يوم االثنين غرة ربيع األول مع "عبد اهلل بن األريقط" ليدليما عمى الطريق ، و عامر بن ُفييرة لخدمتي  -        
 ).. فشرب حتى رضيت .. ( الغنم   براعيىما ؤ لقا  -        
 .  )في ُقديد( حادثة ُسراقة بن مالك   -        
 (  )حمبو لمشاه العازب ، وصف أم معبد لمنبي مرورىما بخيمتي أم معبد   -        
 و إسالميم جميعاً ( في المكافأة  طمعاً  كانوا قد خرجوا في طمبيم )من قوموىما بأبي ُبريدة و سبعين رجل ؤ لقا  -        
 من الشام ، و كسوة الزبير ليما بثياب بيض القائيما بالزبير بن العوام عائدً   -        
 عند "كمثوم بن اليدم" ) من األوس(في دار بني عمرو بن عوف   و نزولو (ه4) ربيع األول 8وصوليما قباء يوم االثنين   -        

 
 (6)شكل مدينة : المرحمة الثالثة : من قباء إلى ال 

                    ء مسجد قباءا ببناقام خاللي م،مكث في قباء أربعة أيا  -        
 المدينة  ه مدججين بالسالح وخرج إلءو فجابني النجار  أرسل إلى أخوالو من ربيع األول(46الجمعة  )فمما كان اليوم الخامس   -        
 دار           في  )القصواء(دخل المدينة ، وبركت ناقتو  ، واتجو شماال حتى ) من الخزرج(سالم بن عوف ر بني صّمى الجمعة في دا  -        

  )موضع المسجد النبوي اليوم(النجارمن بني لغالمين يتيمين  لتجفيف التمر( اء)أرض فضمربد  ، في   )أخوالو( بني النجار             
 سجد النبوي و شرع في بناء الم ، ).. المرء مع رحمو ..(من بني النجار  " األنصاريأبي أيوب " في دار  نزل  -        

 

6149حتديث: أغسطس   
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  ( :2شكل )      

                              (.مآذن أربع) اإلسالم فً بُنً مسجد أول=  قباء مسجد   -1        
 " وثور عٌر بٌن حرم المدٌنة" المدنً للحرم الجنوبً الحد=  عٌر جبل -2
 (.المدنً للحرم الشمالً الحد أحد، خلف جبل=  ثور)     
 .(.هـ 3) أحد غزوة سفحه عند وقعت المدٌنة، شمال فً=  أحد بلج -3       

ب   ةر  حّ  -5                        واقم ةر  ح   -4                                                                                                                                                                                       رةالو 
 .( وغربًا شرقًا المدنً الحرم يحد   تعتبران ،انٌةبرك حمم بقاٌا أنها ٌُعتقد سوداء حجارة ذات أرض=  ةب  الاّل  أو الحرة)
  عد الهجرة .ب قباء  وصول عند  النبً همعند نزل( = األوس) عوف بن عمرو بنً دار  -6

 .المدٌنة فً  له جمعة أول  النبً عندهم صلى( = الخزرج) عوف بن سالم بنً دار  -7

 .المدٌنة فً له جمعة أول  صالته مكان=  الجمعة مسجد - 8
.النجار بنً عند القصواء فٌه بركت الذي الٌتٌمٌن الغالمٌن مرب د مكان=  النبوي المسجد -9

 .القبلة تحوٌل عند عندهم ٌصلً  النبً كان=  س ِلمة بنً دار  -01
 (.نامؤذنت) القبلة تحوٌلء أثنا  النبً صالة مكان=  القبلتٌن مسجد -00
  ( ـه1)  المدٌنة من  النبً أجالهم ، بالمدٌنة الثالث الٌهود قبائل إحدى=   اعق  نُ ٌْ ق   بنو -01

..معه عهدهم همضلنقبدر   بعد                      
                                                                                              ( هـ1)  المدٌنة من  النبً أجالهم ، بالمدٌنة الثالث الٌهود قبائل إحدى= النضٌر بنو -02

. ًالنب قتل محاولتهم بعد                      
                                                                                                                         له خٌانتهم بعد( هـ 5)الخندق  غزوة بعد  النبً قاتلهم ، بالمدٌنة الثالث الٌهود قبائل إحدى=  قرٌظة بنو -03

                                                                                                                                                      .حربه على األحزاب مع  اقهمواتف                     

 ىاجر = ترك الشيء مضطًرا -جر = ترك الشيء كارًىا لو    ى  ةلغ.  يالحظ :

                                                               األساس الذي قامت يكانت ى من البعثة( 41)ذي الحجة سنة لعقبة الثانية بيعة ا  .
  ينصروه ويمنعوه مما يمنعون منو و اليجرة حيث بايعو األنصار عمى أن عمي   
 . أنفسيم وأىميم وليم الجنة   
                                               ة من أىل مكة "أبو سممة بن عبد األسد" بعد عودتو من لمدينى لإأول من ىاجر  . 
 . (من البعثة  02سنة  )ىاجر قبل بيعة العقبة الثانيةالحبشة    
  . ىـ( 8 - )ىاجر عام فتح مكة لمدينة من أىل مكة "العباس بن عبد المطمب" عم النبي ى لإآخر من ىاجر  . 
 ، فمو أنو  مشّرع يأخذ عنو الناس ، وذلك ألنو  متخفًيا ليالً  ، بينما ىاجر النبي  ىاجر عمر بن الخطاب مجاىًرا نياًرا . 

 . ، وأنو ال يجوز أخذ الحيطة والحذر والتخفي عند الخوف بيجرتو وفعل كما فعل عمر لحسب الناس أن ىذا ىو الواجب جاىر    
 من دروس اليجرة :

 رايتو :  رفعر اإلسالم  و انتشا 
رفعت اليجرة صوت الحق عمى الباطل ، فبعد أن كان اإلسالم مغموًرا في مكة و أىمو خائفين، مشردين، في بالء شديد، جاءت اليجرة 

 و أعزت اإلسالم و أورثت أىمو حياة عزيزة و مقاًما كريًما.  
 

    : اإليمان باهلل ال ينافى األخذ باألسباب 
   –ستراتيجي ، ممتقى قوافل التجارة بين شمال وجنوب الجزيرة العربية ، منعة األوس والخزرج ، رؤيا رأىا ..( )موقعيا االاختياره المدينة لميجرة  : لميجرة  وتخطيط     

 – (لمدينة قبمو ا إلى أمره أصحابو باليجرة، يا "بيعة العقبة الثانية" أخذه البيعة من أىم، لمدينة "بيعة العقبة األولى" ا إلى ) إرسالو مصعب بن عميرتييئتو المدينة لميجرة           
   جنوبي مكة  ختباؤه في غار ثورا -أبي بكر في بيت  ةخوخ ا منخروجو لياًل متخفيً  -بكر لصحبتو  اختياره أبا -في فراشو لتمويو المشركين  انائمً  اعميً تركو            
  إلى المدينة ..الخاتخاذه طريقا غير معتاد  – الطريق أثناء و بعبد اهلل بن األريقطستعانتا -ثالثة أيام           



     لنبيامحبة  : 
  ا بحياتو  في فراشو مضحيً  ا ينام. جعمت عميً   
   - عندما أخبره النبي باإلذن باليجرة ايبكي فرحً  -"فداك أبي و أمي "كالمو مع النبي بقولو يبدأ     ←بكر  . جعمت أبا  
    أسماء تأتي ليما  اهلل بن ابي بكر يتسمع ليما أخبار قريش ، تجنيده عبد -عوجميع مالو م )أخذهيضحي بكل ما يممك إلنجاح اليجرة     
  –د عودتو لمكة( اهلل بن أبي بكر عن ا عمييما في الغار ليشربا من ألبانيا و يمحو أثر أقدام عبديغنمو و يريح بن ُفييرة يرعى ، عامربالطعام      
   بعد أن أدمت ر عند صعوده جبل ثو  حممو لمنبي  -لميجرة  ااهلل بن األريقط استعدادً  بدع ه ناقتين و إيداعيما عندؤ شرا    
   ع الذي ، نفضو التراب واألذى عن الضر  تسويتو األرض لمنبي لينامعند لقائو براعي الغنم) –تأمين الغار لمنبي قبل دخولو فيو  –قدماه     
 )تذكره الرصد(  وأمامو تارة كره الطمب()تذ سيره خمف النبي تارة  -شرب النبي لمبن ".. فشرب حتى رضيت .. " ( حمب منو لمنبي ، تعميقو عمى      
 ".. رجل ييديني الطريق .. "النبي بالكالم إلخفاء  تعريضو  –الطريق أثناء     

    ّزظبسا ىيْجٜ حزٚ ٝشدٌٕ  حش اىظٖٞشحاً إىٚ اىحشح خشخذ األّصبس مو ٝ٘أ  .             
                    ٜ دٗس "ثْٜ اىْدبس" ىْٞزه ػْذٓ أٝ٘ة األّصبسٛ" ٝضشع  ىشحو سص٘ه هللا ثؼذ ثشٗك " اىقص٘اء " ف "أثبخؼيذ  .              

    ولده ووالده والناس أجمعين "  ى أكون أحب إليو من نفسو و " اليؤمن أحدكم حت                             
 

  و لوطنو :    ئمدى محبة النبي ووال 
   وعند ىجرتووظل محبا وفيا لو حتى بعدما أجبره أىمو عمى تركو ،   وطنو لم يذكره بسوء قط ،القاه من إيذاء في  مامبالرغم     
 أن أىمك أخرجوني منك ما خرجت .."   واهلل إنك ألحب أرض اهلل إلى اهلل ، ولوال ا   " ..نظر إليو مودعً      
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   دور الشباب في نجاح اليجرة  : 
  كان كذلك ا وكميم كانوا شباب، عامر بن فييرة  –أسماء بنت أبي بكر  –عبد اهلل بن أبي بكر  –عمي بن أبي طالب          

    سالمفي تثبيت دعائم اإللصحابة حول النبي أثناء دعوتو و جياده ا أغمب          
 

   : دور المرأة في نجاح اليجرة 
 )أم عمارة من بني النجار( ، وأسماء بنت عمرو) من بني سممة ( تبايعان النبي في بيعة العقبة الثانية: "نسيبة بنت كعب" امرأتان. جاءت    
 أثٜ ثنش ثبىغبس ثبىشغٌ ٍِ ىطٌ  رحضش  ىَٖب اىزاد فٜ اىغبس ،  ػذً  إفشبئٖب ٍنبُ اخزجبء اىْجٜ ٗ ← . أسماء بنت أبي بكر   
 ػْذ خشٗخَٖب  ٍِ اىغبس إىٚ اىَذْٝخ طؼبً اىضفش( ) فشح،  شقذ ّطبقٖب ىزشثظ ىَٖب اىض  طبس ٍْٖب قشطٖب  أثٜ خٖو ىٖب ىطَخ      
    ٜءش"..إّنٌ رضأىُ٘ ػِ  صَحذ ىيْجٜ ثحيت اىشبح ، رؼشٝضٖب ػْذٍب صئيذ ػٌْٖ ثؼذ ٍشٗسٌٕ ثٖب ← . أم معبد الخزاعية    
 ٍب  صَؼذ ثٔ قجو ػبٍٜ ٕزا .. "      
         

  : التناقض العجيب الذي كان عميو المشركون 
  اتركو عميً و   بدليل تركيم لودائعيم و أماناتيم عند النبي ، في صدقو اشكً أو   ًا لوحيث لم يكن كفرىم بدعوتو تكذيبً        
نما كان ىذا الكفر كبرً ، و  أبي طالب بمكة لرد ىذه الودائع بن           عمى زعامتيم و مصالحيم  او خوفً  ستعالءً اًا و ا 

   
   ورد الودائع ألصحابيا حتى لو كانوا غير مسممين عدم استحالل األمانات ،    


  ًا في التضحية والفداء لنصرة دين اهلل :    اليجرة كانت درس 
 والمال والولد لنصرة دين اهلل          سطر النبي وأصحابو صفحات مشرقة في التضحية بالنفس    

 
 :من يحفظ اهلل يحفظو 

    لمنبيرؤيتيم  عدمو  وقوفيم عمى باب الغار –سيم سميًما معاًفا و نييم يحثو التراب عمى رؤ اوجو بين ظير )خر أثناء اليجرة  حفظ اهلل لنبيو  
 دعوتو ، و ليس منو  سنة اهلل في حفظ دين المؤمن ( ة ..إلخ ئة ناقامن سراقة بن مالك بعد أن تبعو طمًعا في الم نجاتو – صحبوو 
 لذنوبو  عصمو من االبتالءات التي قد يصاب بيا رفًعا لدرجاتو أو تكفيًراالضرورة أن ي 

                    
 : إن النصر مع الصبر 

 بيا صبره ، و يعظم بيا أجره ، و ليعمم أتباعو ظيرليلكن سنة االبتالء أصابتو ، ذى عن النبي كان ىيًنا عمى اهلل أن يصرف األ  
 الشدائد و يصبرون عمى ما يالقون كيف يقتحمون  

   
   : مالقاة اإلساءة باإلحسان        

 عفا و صفح عمن آذاه من قومو "..اذىبوا فأنتم الطمقاء.."  ىـ( 8)أخرجو قومو من مكة ، و عندما عاد فاتًحا مكة  
 

    فو كان عمى اهلل خمفو :ما كان في اهلل تم 
 غربياكيم شرقيا و ممّ ضيم اهلل بأن فتح عمييم الدنيا و في سبيل اهلل ، فعوّ أىميم م وأمواليم و ترك المياجرون ديارى           

  
 : االعتدال حال السراء و الضراء 

ىـ( متواضًعا 8عند عودتو إلييا فاتًحا ) عند خروجو من مكة مياجًرا ، لم يذل و لم يضعف و لم يفقد ثقتو في اهلل ، و حالو  حالو 
 معيشتو حين عاد إليياختمف عن تحتى معيشتو في مكة حين كان يالقي أذى قريش لم  – حامًدا شاكًرا فضل ربو عميو

   وصل إلى حدود دولة الروم المسممين و فتح لو جزيرة العرب و الم و حين أقر اهلل عينو بعز اإلسفاتًحا ، و 
 

   : من عالمات اإلخالص في الدعوة إلى اهلل 
  ( أن تكون كميا خالصة لوجو اهلل، وىذا حال الدعاة المخمصين فاليجرة كانت عبادة أرادىا  )عمى أخذ الراحمة بالثمن  إصرار النبي  
 

   ان و أىل النفاق عند الشدائد :الفرق بين أىل اإليم 
 الثبات و اليقين بأن اهلل لن يتخمى عنيم ".. ما ظنك يا أبا بكر باثنين اهلل ثالثيما .."  أىل اإليمان  -  
   الخوف و االنييار ، ثم ال تجد ليم من دون اهلل ولًيا وال نصيًرا    أىل النفاق -  
 

   : العاقبة لمتقوى و المتقين 
 أعظم حدث في اإلسالم  النظرة األخيرة لميجرة  -                انييار الدعوة  لنظرة األولى لميجرة ا -    
   ، و الذين ىم مصمحونفقد يكون لمباطل جولة ، و ألتباعو صولة ، و لكن العاقبة دائًما لمذين صبروا       
 

   : بيان فضل المدينة  
 فُألّفت إلى ربوعيا حتى أتم اهلل دينو ،  يانتقال الوحو  أصحابو إليياو  رة المصطفى مدينة معروفة قبل ىجم تكن الل   
    لذكر فضائل و مزايا المدينة.المؤلفات    
 

  : اليجرة كانت سبًبا في بداية التقويم اإلسالمي اليجري 
   (.. الخ محزنمدعاة ل اختالف، ووفاتو  ه و مبعثو )ميالد اليجرة بداية لمتقويم اإلسالمي ن توفيًقا من اهلل لسيدنا عمر اتخاذهكا 
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  معجزاتو من  : أثناء اليجرة 
       يرانييم و قد أعمى اهلل أبصارىم لياًل بين ظ  خروجو -        

  ( كسرى ير بسوار و  سَ يُ الفرس في األرض + الغبار + إخباره بأنو س اساخت يد ) حادثة سراقة بن مالك -    
  العازب بخيمة أم معبد الخزاعية  حمبو المبن من الشاه  -    
   عمى رجميو بعد وصولو قباء   شفاء عمي بن أبي طالب فور مسحو  -    
 

 : حكم اليجرة   
قامة المجتمع اإلسالمي. عمى كل مسمم لنصرة رسول اهلل كانت واجبة إلى المدينة  ←قبل فتح مكة   -       ، وا 
قامة الدولة اإلسالمية و بعد فتح مكة   - ذا استنفرتم فانفروا" لم تعد اليجرة إلى المدينة واجبة ←ا   ،     "ال ىجرة بعد الفتح، ولكن جياد ونية، وا 
 . ل بالجياد والنية في الجيادص  أي أن ثواب اليجرة  انقطع بالفتح ولكن ُيحَ             
 : (رضبقعة من األ )إلى أيلذا قد تكون اليجرة             

 عند عدم التمكن من إقامة الشعائر اإلسالمية من صالة وصيام.. الخ ←. واجبة        
                                                                    عند عدم تحمل ما يصيب المسمم من بالء واضطياد. ←. جائزة        
 ة سياحة.. لتحصيل دنيا من عمل وتجار  ←. مباحة        
  الخ  تعميم القرآن..،  عندما تؤدي إلى إىمال واجب من الواجبات اإلسالمية التي ال يقوم بيا غير المسممين كاألذان ←. محرمة        

 
 : افتراءات حول اليجرة 

 

 
 (اختالف) : السنة اليجرية(رأس ) االحتفال باليجرة 
 القراءة عن اليجرة من كتب السيرة، واالستماع إلى كل ما يقال عنيا  -         عميو كثرة الصالة والسالم    -     
  ل سيدنا أبي بكر الصديق. أحداثيا والدروس المستفادة       . فض   :  التحدث مع األىل واألصدقاء عن   -     
 الخ ( لحموى ..طعام ، بانئة ، بال) بالتيتذكير اآلخرين و بخاصة األطفال بأحداث اليجرة  -
إحياء ُسنة من سننو  -



 

 الرد االفتراء

 * اليجرة كانت ىروًبا من الفتن
 اليجرة كانت تبديال لمفتن وليست ىروًبا منيا )من فتنة التعذيب  -
 ء بمكة إلى فتنة الغربة والتضحية باألىل والمال والوطن(واإليذا   
 اليجرة كانت بإذن من اهلل -
 اليجرة )لغًة( = خروج المضطر -

 لم تكن مكة في ذلك الوقت أرًضا مقدسة لممسممين ، بل كانت   * تركو مكة )األرض المقدسة في اإلسالم( بدال من الدفاع عنيا
 أرض شرك 

 ء قريش بدال من من نصرتيم والدفاع * تركو أصحابو إليذا
 عنيم  

 مسمم واحد قادر عمى اليجرة  لم يكن بمكة عند ىجرتو  
  ولم يياجر ، ففي خالل شيرين من بيعة العقبة الثانية خمت مكة من 
  المسممين الذين خرجوا جميعا مياجرين لممدينة إال من عجز عن  
 اليجرة 

  ، فمماذا ىاجر متخفًيا، خائًفا، * إذا كانت اليجرة بإذن من اهلل 
 بينما ىاجر عمر بن الخطاب مجاىًرا ، نياًرا ، شاىًرا     

 سيفو ؟   
 

 ىاجر متخفًيا ألنو كان مشرًِّعا يأخذ عنو الناس -
 لم يكن خائًفا بل مطمئًنا أن اهلل سيتم أمره وينصره ، بدليل  -
 بي بكر لذا لم يقل قولو تعالى "فأنزل سكينتو عميو" )المقصود أ   
 لم يكن خائًفا عمييما( ألنو   

 * إذا كان نبًيا مرسال ، فمماذا لم يؤمن بو قومو؟
 لم يؤمنوا بو خوًفا عمى مصالحيم ، وسمطانيم وليس تكذيًبا لو 

 بدليل :  
 كانوا يمقبونو بالصادق األمين -       
  عمى ردىا ليم تركيم ودائعيم عنده ، وحرصو  -       

 قبل ىجرتو          

 *االحتفال باليجرة بدعة ، ولم يعرف عن أحد من السمف 
 الصالح االحتفال بيا !  

لم يعرف عن أحد من السمف الصالح االحتفال بيا ألنيا كانت ماثمة 
في أذىانيم ، لذلك سادوا الدنيا وصنعوا الحضارة، أما االحتفال بيا 

غوبة لتذكير مسممي اليوم بيذا اليوم فيو بدعة حسنة بل مطموبة ومر 
وقيم عظيمة من والء لموطن  ل بكل مايحممو من معانِ الحدث الجمي

وتضحية من أجل الدين واألرض والعرض حتى يربوا عمييا أبناءىم 
 وبناتيم
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 (غير ذي زرع .. واد ٍ  –البمد  –البمد األمين  –أم القرى  –بكة ) =  :مكة *

 :بداية مكة تاريخًيا غير معمومة إال ماأخبرنا عنو الحق سبحانو و تعالى في كتابو الكريم  .        
                           َُل َبْيٍت و  (92)آل عمران: َوُىدًى ِلْمَعاَلِميَن  ااِس َلم ِذي ِبَبك َة ُمَباَركً ِضَع ِلمن  ِإن  َأو 

 ،كم    81في جزيرة العرب محاط بالجبال و الصحارى و الرمال من كل جانب ، تبعد عن البحر األحمر حوالي  عبارة عن وادٍ  مكة .    
 وبالعراق شرًقا ) ميناء جدة (  من جنوًبا  و بالبحر األحمر غرًبا طرق رئيسية بالشام شماال و بالي ةوتربطيا أربع      
 " الَمسَفمة " جنوب المسجد الحرام و  ، والواقعة  غرب" الَمعالة " الواقعة شرق المسجد الحرام ، و "البطحاء" تسمى المناطق المنخفضة في مكة .   

  ممحوظة : كان النبي جر ، ثم دخل منيا أثناء فتح مكة كن بيا حتى ىامن أىل "المعالة"  ُولد فييا ، و س 
 
 : فضميا -

  اختارىا اهلل لبناء بيتو الحرام مكة .     

  مكة مولد نبيو خاتم األنبياء ، و مبعثو  .     

  مة المسممين في شتى بقاع العالممكة بيا قب.     

 ة مما في سواه فيو مائة ألف صال مكة بيا المسجد الحرام الذي تعدل الصالة.     

    (2)التين وىذا البمد األمين"  ..، "( 0) البمد " ال أقسم بيذا البمد مكة أقسم اهلل بيا في كتابو  العزيز في موضعين : ".     

 ا صيد ،      ر فييف   ُينمكة جعميا اهلل َحرًما آمًنا ال ُيحمل فييا سالح ، و ال ُيسفك فييا دماء  ، و ال ُيقطع فييا شجر ، و ال.     
 .ال ُتمتقط فييا ُلَقطة إال لُمَعرِّف ، و ال يسكنيا كافر.و        

 ..مكة أوجب اهلل عمى الناس أال يدخموىا إال متواضعين ، خاشعين ، متذلمين كاشفي رؤوسيم ، متجردين من لباس الدنيا .     

 بيا زمزم خير ماء عمى وجو األرض مكة .     

 غير مكة رض بقعة يجب عمى كل قادر السعى إلييا بالعمرة و الح  ليس عمى وجو األ.     

  و تقبيمو غير الحجر األسود بمكة)تحيتو( ليس عمى وجو األرض موضع ُيشرع استالمو .     

 الحجر األسود و مقام إبراىيم (  )ليس عمى وجو األرض ياقوتتان من ياقوت الجنة إال بمكة .     

 ى فييا السيئات ، و ُتكشف فييا الُكُربات          ستجاب فييا الدعوات ، و تُقال فييا العثرات ، و ُتمحَ مكة بيا مواضع تُ .     
 عند الشرب من زمزم .. إلخ (  –في ِحجر إسماعيل  –عند الممتزم  –خمف مقام إبراىيم  –)عند الحجر األسود                   

ال إال مكة و المدينة ، ليس لو من ِنقابِ مكة و المدينة تحرسيما الم.              ياالئكة ، فال يدخميما الدجال " ليس من بمٍد إال َسَيَطؤه الدج 
   ]= الثقب أو الطريق في الجبل سيدخمو ، النقب = سيطؤه[( ) البخاري إال عميو المالئكُة صافين يحُرسونيا .." نقب                 

 )إبراىيم(الناس تيوي إلييم .."  فاجعل أفئدة من " واشتياٌقا استجابة لدعوة سيدنا إبراىيم وا ليا حًبامكة كمما زارىا الناس ازدا.    

 : مكة قال عنيا النبي .    

 (لترمذيا)"واهلِل إنِك لخيُر أرِض اهلِل وأحُب أرِض اهلِل  إلى اهلِل ، ولوال أّني ُأخِرجُت مْنِك ماخرجت "  -           
 )الترمذي( أطيَبِك من بمٍد وَأحب ك إلى  ، ولوال أن قومي أخَرجوني منِك ماسكنُت غيرِك"  "ما -      
 ( ابن ماجو)"ما أطيَبِك وأطيَب ريَحك . . ماأعظَمِك و أعظَم ُحرَمَتِك"  -      

ني لم أَر السماَء بمكانٍ .      قط أقرُب لألرِض منيا بمكَة ، ولم يطمئْن  مكة  قالت عنيا السيدة عائشة : " لوال اليجرُة لَسكْنُت مكَة ، وا 
 "اطمئن   بمكَة ، ولم أَر القمَر بمكاٍن أحسَن منُو بمكَة  قمبي قط  ما    

 " وكُل حسنٍة بمائِة ألفٍ  ، بمكَة بمائِة ألفٍ ، وصدقُة صوُم يوٍم بمكَة بمائِة ألٍف  ":  )إمام التابعين( مكة  قال عنيا الحسن البصري.  
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 ( المدينة الُمَنو رة ِبَساِكْنَيا  - داُر الِيْجَرة - َطْيَبة – َطاَبة  - )قبل اليجرة(َيْثِرب) =   : ةالمنور ةالمدين  *
  = ِلطيِب ساِكِنيا أوِطيِب ىواِئيا وتراِبيا َطْيبة -الَطيِّب يءَطاَبة = من الش -وكالىما مستقبح.. الفساد  = من الَثْرب أو والمالمة يثرب إما من التثريب = التوبيخ .              
 ()رواه أحمد  .. ِىَي َطاَبة .. ِىَي َطاَبة" َمن َسم ى المدينَة َيْثِرب َفْمَيْسَتْغِفْر اهلَل َعَز َو َجلَ  ".              

  حدود المدينة :  -     
 ِئَكِة و الن اِس َفَعميِو َلْعَنُة اهلِل و َالَمال اا أو َأوَى ُمْحِدثً ، َفَمن َأْحَدَث ِفيَيا َحَدثً  الَمِدينُة َحَرٌم ما َبْيَن َعْير إلى َثور " .               

  مسمم()و ال َعْداًل"  اِمْنُو َيوَم الِقيامِة َصْرفً  َيْقبُل اهللُ  الْجَمعِين ،أ                     
                      َال نافمةا و ا وال عداًل = أي فرضً صرفً  - (جبل أحمر صغير خمف جبل ُأحد ) َثْور=حد المدينة الشمالي جبل -يَعْيَر=حد المدينة الجنوب لجب  
                                                   ؟ م بركانيةمَ بقايا حِ  ، أرض ذات حجارة سوداء = الَحر ة = ةالاَلبَ  )مسمم( " ُم َما َبيَن البتي الَمِدينةإنِّي ُأَحرِّ " .    
تَين )            (حد المدينة الغربي )َحر ة الَوَبَرة(  الحر ة الغربية، حد المدينة الشرقي   )َحر ة َواِقم(  الحر ة الشرقية: تقع المدينة بين َحر 
  خة = أرض تعموىا المموحةَسبْ َسْبخًة َذاَت َنْخٍل َبيَن الَبَتْين"  اريُت َداَر ِىْجَرِتُكم َأْرضً أُ  " .   

 فضل المدينة :  -
  = أي ال ُيحمل فييا سالح ، وال ُيعَضد شوُكَيا )يقطع شجرىا( ، وال ُيْخَتَمي َخالىا )ُيقطع الَرِطب ِمن َنَباِتيا( َحرمٌ    المدينة حرم النبي .     
   الُمْعِمن عن الُمَقَطة( الُمْنِشد= الُمَعرِّف= –اُلمَقَطة=المتاع الضائع) ال ُتمتقط ُلَقَطُتيا إال ِلُمَعرِّفوال ُيَنّفر صيُدىا )ُيَخو ف( و                                    

 َوْتُو و احتضنتُو و نصرتُو ، و دافع عنو أىميا بالنفس و المال و الولد آ:  المدينة أرض ىجرتو  .     
 ًراو ُطي اريفً فتزداد بو تش:  المدينة تضم جسده الطاىر.     
  (متفق عميو)  "َصالٌة في َمْسِجِدي َىَذا َأْفَضُل ِمن ألِف َصالٍة ِفي َما ِسَواه إال الَمسِجِد الَحَرامِ "  :المدينة تضم المسجد النبوي .    

 ) الشيخان"  (نبري عمى حوضيوِمْنَبِري َرْوَضٌة من رياض الجنة ، وم) يَبْيتِ  ) ما بيَن َقْبِري" : المدينة تضم روضة من رياض الجنة. 

 [ درجة أو روضة من الجنة = ترعة ]  "الَجن ةِ َرِع ْرَعٍة ِمن تُ تُ َجَبُل ُأحٍد َعمَى "،   "َجَبُل ُأحٍد ُيِحبَُّنا و ُنِحبُّو" :  دالمدينة بيا جبل ُأحُ .     
        ف من كبار الصحابة ، و آل بيت النبوة ، و التابعين ،  الذي يضم ُرفات أكثر من عشرة آال : (مقبرة أىل المدينة) المدينة بيا البقيع. 
 ة ( الذين ُجرحوا أثناء الغزوات و وافيم األجل بالمدين)  من شيداء ُأحد و شيداء بدر او تابعي التابعين و بعضً    

 :  ِىَي َأْوبُأ أرِض اهلِل ، َفَقاَل الن ِبيُ َقِدْمَنا الَمِديَنَة وَ  :"أنيا قالت   عن السيدة عائشة:  المدينة دعا ليا النبي.     
ْحَيا ، و َباِرْك َلَنا في َصاِعَيا و ُمدِّىا ، َوَحوِّ  المُيم  "         اَىا إلى الُجْحفّ َحبِّْب إلينا الَمِديَنَة َكَما َحب ْبَت َمك َة أو َأَشد  ، و َصحِّ      (متفق عميو)ة" ل ُحم 

 ، يٌر ِمْنوُ الَمِديَنُة َخيٌر َلُيم َلو َكاُنوا َيْعَمٌموَن ، ال َيَدُعَيا َأَحٌد َرْغَبًة َعْنيا ِإال َأْبَدَل اهلُل ِفيَيا َمْن ُىَو خَ " : في ُسْكَناىا  لنبيالمدينة َرغَّب ا.     
    [ لمشقةا = الجيد،  والجوع الشدة = الألواء ] ) مسممرواه )  "َيُوَم الِقَياَمةِ  اا أوَشِييدً ِدَىا إال ُكْنُت َلُو َشِفيعً َيْثُبُت َأَحٌد َعَمى أْلَواِئَيا و َجيْ  وال         

   (وابن ماج) " ْنُكم أْن َيُموَت بالمدينِة َفمَيفعْل فإنِّي َأْشيُد ِلَمن َماَت ِبَيامِ من اسَتَطاَع "   : فضل الموت بالمدينة.     

ةإنيا َطْيبة ، وا  " :المدينة تنفي َخَبَثَيا .     [الشوائب أو الشرور  =الَخَبَث  تطرد ،  =تنفي ]"  نيا َتْنِفي الَخَبَث كما َتْنِفي الن اُر َخَبَث الِفض 

 [ع بعضو إلى بعضيجتم = ينضم = يأرز ] )البخاري)" ُجْحِرَىا إلى ةُ الحي   المدينِة َكَما َتْأِرزُ  إلى إن  اإليماَن َلَيْأِرزَ  ": دينة َيْأِرُز إلييا اإليمانالم.     

ال.  اُل إال َمك َة و الَمِديَنَة ، َليَس َلُو "  : المدينة ال يدخميا الدَّجَّ  الَمالئكُة َصافِّيَن  وِمن ِنَقاِبيا َنْقٌب إال َعَميْ َليَس ِمن َبَمٍد إال َسَيَطُؤُه الد ج 
 ، [ تتزلزل =ترجف – الطريق في الجبل ، الثُْقبُ  =النقبُ  ]) البخاري) "ُيْخِرُج اهلُل كَل كافٍر وُمَناِفقٍ َتْرُجُف الَمِديَنُة ِبَأْىِميا ثالَث َرْجَفاٍت فَ  ، ثم ُسوَنيايحر   

اُل ِمن ِقَبِل الَمْشِرق ِىم تَ "   ُة َوْجَيُو ِقَبَل  الش اِم ،َتْصِرُف الَمالئك ( ثُم َسْبَخِة الُجْرف : في رواية) و  َر ُأُحدٍ بُ ُو الَمِديَنُة َحتى َيْنِزَل دُ يأتي المسيُح الد ج 
   [األرض التي تعموىا المموحة  =الَسْبخة   -ىدفو  = غايتوُ   =ِىم تو   –خمف   =ُدُبَر  –  ناحية  =ِقَبل  ]   (مسمم) "و ُىَناِلَك َيْيمكَ     

ا َبيَن  : فضل تمر المدينة.       )مسمم( حتى ُيمسي"  ر ُه ُسم  ْصِبُح لم َيضُ الَبَتْييا حيَن يُ " َمن َأَكَل َسْبَع َتَمَراٍت ِمم 
   ِمنُو أو كانت بو ُقرحٌة أو ُجرٌح َبَمل  َسب اَبُتُو ِبِريِقِو ثُم  َيَضُعَيا باألرِض ثُم  َيرَفُعيا  يءإذا اشتكَى اإِلْنَساُن الشَ  كان  : فضل تراب المدينة.    

    .     العضو منو = منو يءالش )مسمم( يَقِة بعِضنا ِلُيْشَفَى ِبِو َسِقيُمنا بإذِن َربِّنا"بسِم اهلِل ُترَبُة أْرِضنا ِبرِ  " قائالً     
 ْجَمِعين ،ِو َلْعَنُة اهلِل َو الَمالِئَكِة َو الن اِس أَ َأَخاَفُيم َفَأِخْفُو َو َعَميْ  المُيم  َمن َظَمَم َأىَل الَمِديَنِة وَ  " : تشديد العقوبة عمى من ظمم أىل المدينة .

 )رواه أحمد( "ي  ا َبْيَن َجْنبَ "َمن َأَخاَف َأْىَل الَمِديَنِة َفَقْد َأَخَاَف مَ  –)الطبراني(  " ْقَبل ِمْنُو َصْرٌف َو ال َعْدلٌ ال يُ      
  " َتُضُم َجَسَد َرُسوِل اهلل  اِبَحاِفِر َداَبٍة َأْرضً َطُأ َكيَف أَ  أن ُو َما َرِكَب َداَبًة في المدينة قط ، و كان يقول" َوى َعِن اإلماِم َماِلك رْ يُ .     

 


