بسم هللا الرحمن الرحيم
السيدة رق َّية ذات الهجرتين

أيها اإلخوة الكرام ...مع سير الصحابيات الجليالت ،رضوان هللا تعاال للايهم ،وماع بااات رساو هللا صال
هللا لليهم وسلم ،والصحابية الجليلة رُقية ذات الهجرتين.
هي رقية بات رسو هللا صل هللا لليه وسلم ،أمها خديجاة باات خويلاد رضاي هللا لاهاا ،ولادت بعاد نياا ،
وأسلمت مع أمها خديجة وأخواتها ،هاجرت الهجرتين إل الحبشة أولا ،وإل المدياة الماورة ثاايا ا،
زواجها من ُعتبة بن أبي لهب:
من تنوجها؟ تنوجها لُتبة بن أبي له  ،فلما أانلت:
َت َّب ْت َي َدا أَ ِبي َل َه ٍ
ب َو َت َّب
( سورة المسد )

قا أبوه له :رأسي من رأسك حارام إن لام تِّلاب اباتاه ،ففارقهاا قبا الادخو  ،فقاد ذاب الاباي صال هللا للياه
وسلم مأساة تِّليب الباتِّ ،الب المرأة كسارها ،وكسار ببيهاا وأمهاا ،الاباي للياه الصاالة والساالم حياماا جعلاه هللا
أسوة حساة للمؤماين إل اهاية الدوران ،كان كامالا في ك موقف ،ذاب ألم فقد الولد ،ذاب ألم تِّليب البات ،ذاب ألم
أن يفشو في المدياة حديث ل يليب بالسيدة لائشة نوجة رسو هللا ،ذاب ذلك ،ذاب الفقر ،وذاب الغا  ،وذاب القهر،
وذاب الاصاار ،وذاب الصااحة ،وذاب الماار

 ،كا شااي اذ أذاقااه هللا لاان وجا  ،ووقااف الموقااف الكاما  ،ليكااون لليااه

الصالة والسالم أسو اة حساة.
فقا له أبو له  :رأسي من رأسك حرام إن لم تِّلب باته ،فِّلقها،
من تنوجها بعد لُتبة بن أبي له ؟ سيداا لثمان بن لفان..
أحيااا ا يقع ظلم بين النوجين ،هللا سبحااه وتعال يغاي كالا من سعته ،ب إن الِّرف المظلوم هو المكرَّ م لااد
هللا لن وج  ،اجع اصيبك هللا في ك شيذ ،كن في ِّالته ،واجع اصيبك رضوان هللا لن وج  ،وأاات الفاائن،
والعاقبة لك ،لل ك ا آية:
َت َّب ْت َي َدا أَبِي َل َه ٍ
ب َو َت َّب
فيها إلجان ،أبو له حي يرنب ،وجاذت اآلية تقو :
َت َّب ْت َي َدا أَبِي َل َه ٍ
ب َو َت َّب
وهو ذكي ،ألم َ لقله ،لو أاه ذه إل الابي لليه الصالة والسالم بعد انو هاذه اآلياة ،وقاا لاه :أشاهد أن
ل إله إل هللا وأاك رسو هللا ،افاقا ا لو قالها ،ببِّ هذه اآلية ،هااك أبلغ من ذلك ،يقو هللا لن وج :

اس َما َو ََّّل ُه ْم َعنْ قِ ْبلَتِ ِه ُم الَّتِي َكا ُنوا َعلَ ْي َها
س َيقُول ُ ال ُّ
َ
س َف َها ُء مِنَ ال َّن ِ
( سورة البقرة :من آية ) 241

س َف َها ُء ،وأاهم سيقولون هذا ولقولهم في رؤوسهم ،لو أاهم ساكتوا ببِّلاوا هاذه اآلياة،
هؤلذ وصفوا بأاهم ال ُّ
سكتوا فقِّ ،أبو له يحتاج إل أن يذه  ،وأن يعلن إسالمه ،ليبِّ هذه اآلية ،هؤلذ لو سكتوا ،وإنّ هللا لن وجا
إرادته ِّليقة ،بيده ك شيذ ،لو ألِّاك الختيار ،قادر أن يسلبه ماك في أيَّة لحظة..
إن هللا تعالى إذا أحب إنفاذ أمر سلب كل ذي لب ل َّبه.
( من الجامع الصغير :عن ابن عباس )

َوَّل َي ْن َف ُع َذا ا ْل َج ِّد ِم ْن َك ا ْل َج ُّد.
( من صحيح البخاري :عن المغيرة بن شعبة )

ل يافعااك مااع هللا ذكاااؤك ،ول لقلااك ،ول حساان تاادبيرك ،يااؤت الحاذنر ماان مأماااه ،يافعااك مااع هللا اسااتقامتك،
يافعك مع هللا توبتك ،يافعك مع هللا إاابتك ،هذا الذي يافعك ،لو كات أذك ابذكياذ وأراد هللا أن يؤدباك ،سال مااك
العق .
لذلك هااك أشخاص يتمينون بالذكاذ ،يرتكبون حماقا ا
ت ما بعدها حماقاات ،التادوا باذكائهم فحجا هللا لااهم
ذكاذهم ،التدوا بقوتهم فحج هللا لاهم قوتهم ،التدوا بمالهم حج هللا لاهم ِّريقة الاتفاع بمالهم.
فارقها قب أن يدخ بها،
زواجها من سيدنا عثمان بن عفان:
أيها اإلخوة ...وقعت الفُرقة بين رُقية بات رسو هللا صل هللا لليه وسلم ،وبين لُتبة بن أبي جه ذلاك قبا
الدخو لليها للسب الذي ذكر ،تق َّدم لثمان إل رسو هللا صل هللا لليه وسلم ليخِّبهاا ،ويااا شارف المصااهرة
العنينة ،ويتق َّب الابي الكريم صل هللا لليه وسلم هذا الخاِّ الكريم ،الذي كان أو من أسلم للا يادي أباي بكار
الصديب ،وينداد هذا الصحابي الجلي شرفا ا لل شرف حياما يكون صهراا لرسو هللا صل هللا لليه وسلم.
قااا  :قي ا لاام ياار نوجااان قااِّ أجم ا  ،ول أبه ا ماان رُقيااة ولثمااان ،كااااا نوجااين سااعيدين ،غياار أن فرحااة
العروسااين لاام تكتما  ،لماااذا؟ بن لشاايرة لثمااان باان لفااان رضااي هللا لاااه حيامااا للماات أاااه آماان بمحمااد قاِّعتااه،
تنوج اباته اندادت لدا اذ له ،وهذا شأن الحب والباِّا إلا ياوم القياماة ،معركاة أنلياة أبدياة باين
وحياما للمت أاه َّ
الحب والباِّ  ،أساسها الولذ ،أه الحب يوالون الحب ،وأه الباِّ يوالاون الباِّا  ،فهاذا اإلاساان لاه مكاااة لليَّاة
في قومه ،فلما آمن بمحمد لليه الصالة والسالم خسر من حوله ،وهذا امتحان.
في صحابي جلي اسمه مصع بن لمير ،كان اباا ا مادلالا بسار اة ساري اة جاداا فاي مكاة ،فكااات حياتاه خيالياة،
يأك أِّي الِّعام ،ويرتدي أجم الثيا  ،وله مكااة ،وله ما  ،فهو شا  ،وله وساامة ،ولاه أااقاة فاي ثياباه ،حياتاه
االمة جداا ،فلما أسلم قاِّعه أهله ،وحرموه ك شيذ ،هذه محاة ،هذا امتحان،

أااات ِّال ا جاااة لرضااها السااماوات وابر

إل ا أبااد اآلباادين ،ل يمكاان ماان أن تمااتحن ،لب ا َّد أن تمااتحن،

المتحان أساسي ،وِّاوا أافسكم ،كلما كان ِّلبكم ألل كان المتحان محققا ا ،أادلو هللا باالبتالذ أم باالتمكين؟ قاا :
لن تمكن قب أن تبتل .
أَ ْم َحسِ ْب ُت ْم أَنْ َتدْ ُخلُوا ا ْل َج َّن َة َولَ َّما َي ْعلَم َّ
اب ِرينَ
هللا ُ الَّذِينَ َجا َهدُوا ِم ْن ُك ْم َو َي ْعلَ َم ال َّ
ص ِ
ِ
( سورة آل عمران )

اس أَنْ ُي ْت َر ُكوا أَنْ َيقُولُوا آَ َم َّنا َو ُه ْم ََّل ُي ْف َت ُنونَ
أَ َحسِ َب ال َّن ُ
( سورة العنكبوت )

بخس حُرم ماها ،لليك أن تؤدي الثمن.
بثمن
سلعة هللا غالية ،ومن ِّلبها
ا
ا
ِّبعا ا سيداا لثمان حياما أسلم خرج لن مشورة لشيرته ،لذلك حقاد للياه رجاا لشايرته واسااؤها ،وأخاذوا
يدبرون الكيد له ولنوجته ،وحقدت قريش لليه ،وأخذت موقفاا ا لادائيا ا مااه ،بااه هجار ديان قوماه ،وبااع مان حولاه
بدياه.
لمَّا أخذت قريش في إلداد ابذى لك من أسالم ،وتقار مان محما اد صال هللا للياه وسالم ،تشااور المسالمون
فيما يتخذواه من تدابير ش َّت  ،لمواجهة حمالت هؤلذ ابلداذ ،التي تستهدف تعذي مان أسالم أشاد العاذا  ،لاذا
شديد،
فقد كان بال يوضع لل الرم المُحرب ،يوضع الحجر فاوب صادره ،ويقاو  :أحاد أحاد ،لاذلك ماا كاان ثماة
متا َّفس ،وما كان في ِّريب للخالص إل الهجرة.
هجرتها إلى الحبشة:
ا
رخصاة مان هللا
أيها اإلخوة ...اآلن ادخ في موضوع الهجرة ابول  ..لقد كاات الهجرة ابول إل الحبشاة
تعال للمستضعفين في مكة ،من المسلمين الذي أوذوا ،واضِّهدوا من أج إسالمهم..
لما رأى الابي لليه الصالة والسالم ما يصي أصحابه من البالذ ،وأاه ل يقدر للا أن يمااعهم مماا هام فياه
من البالذ ،قا لهم:
صدق ،حتى يجعلل هللا لكلم فرجلا ً
لو خرجتم إلى أرض الحبشة ،فإن بها ملكا ً َّل يظلم عنده أحد ،وهي أرض
ٍ
مما أنتم فيه.
ماذا يستابِّ من هذا ابمر؟ يستابِّ من هذا ابمر رحمة الاباي للياه الصاالة والساالم ،هاو فاي َم َا َعاة ،مكااتاه
في باي هاشم ،ولمه أبو ِّال  ،تماعه من أن ياا بأذى ،لكان رحمتاه بأصاحابه ،وحرصاه للايهم ،وشافقته للايهم،
حملته لل أن يعِّيهم هذه الرخصة.
شيذ آخر ..أحيااا ا إاسان يغرر بإاسان ،يورِّه ،وهو في مكان أمين ،هذا ماته اللؤم ،أن تورِّ إاساان وأن
تضعه في مكان تصع الحياة فيه ،وأات معاف في مكان مرتاح فيه ،الابي لليه الصالة والسالم كان في المعمعة،

وكان وسِّ المعركة ،وكان في بؤرة المتال  ،واجَّ اا أصاحابه مان هاذه المتالا  ،هاااك مان يفعا العكاس ،هاو فاي
مأمن ،هو في بحبوحة ،هو في مكان مريح ،هو في وسائ الحياة المريحة ،والذين غارر بهام يعاااون مان اآللم ماا
ل يِّاب ،أهذا هو الوفاذ؟ أهذه هي الرحمة؟
هو في معمعة المشكالت ،وقد أرس أصحابه إل الحبشة ليرتاحوا من العذا  ،من الضِّهاد ،مان التاكيا ،
وهو لليه الصالة والسالم ل يقدر أن يمااعهم ،هاو أيضاا ا ضاعيف ،لمااذا كاان ضاعيفا ا للياه الصاالة والساالم؟ لا َم لام
يجعله هللا ملكا ا؟ فإذا ألِّ أمر ،ماليين ممليااة تافاذ هاذا ابمار ،جعلاه ضاعيفا ا ،حياماا جااذ بالرساالة ،يساتِّيع أحاد
الااس أن يتهمه ويقو  :هذا ساحر .وقالوا :ساحر ،وقالوا :مجاون.
ون
َما أَ ْن َت ِبن ِْع َم ِة َر ِّب َك ِب َم ْج ُن ٍ
( سورة القلم )

وقالوا :كاهن .وقالوا :مصا

بمر

يحتاج إل ِّبي  ،وقالوا :شالر ،والذين قالوا لاه :مجااون ،وسااحر،

وكاهن ،وشالر ،ااموا في بيوتهم مرتاحين ،ما أحد تعر

لهم بابذى ،باه كان ضعيفا ا،

ا
حقيقة ،إيما ااا تحت الضغِّ ،ليكون اإليمان به ثمياا ا،
كون الابي ضعيفا ا ليكون اإليمان به
والحكمة في
ن
أما إذا كان اإلاسان قوياا فأات بالِّبع تعلان ولذك لاه خوفاا ا مااه ،وتعلان ولذك لاه ِّمعاا ا فيماا لااده ،أماا إذا
كان ضعي افا لم يكن قادراا لل أن يحمي افسه ،ول أصحابه ،فإذا آمات به ،فإيمااك صحيح ا
مئة في المئة ،ل تعتوره
شائبة ،باك ل ترجوه ،ول تخافه..
قُلْ ََّل أَقُول ُ لَ ُك ْم ِع ْندِي َخ َزائِنُ َّ
وحى
هللاِ َو ََّل أَ ْع َل ُم ا ْل َغ ْي َب َو ََّل أَقُول ُ لَ ُك ْم إِ ِّني َملَك إِنْ أَ َّت ِب ُع إِ ََّّل َما ُي َ
( سورة األنعام :من آية ) 05

ض ّراً َو ََّل َر َ
شد ا ً
قُلْ إِ ِّني ََّل أَ ْملِ ُك لَ ُك ْم َ
( سورة الجن )

أحبه أصحابه ،تعلَّقوا به ،فدوه بأرواحهم ،وأموالهم ،وأولدهم ،ويقو لهم ك يوم:
اببلغ من ذلك:
ض ّراً
قُلْ ََّل أَ ْملِ ُك لِ َن ْفسِ ي َن ْفعا ً َو ََّل َ
( سورة األعراف :من آية ) 211

ويقو لهم:
َو ََّل أَ ْعلَ ُم ا ْل َغ ْي َب
( سورة األنعام :من آية ) 05

ت أَ ْعلَ ُم ا ْل َغ ْي َب ََّل ْس َت ْك َث ْر ُ
َولَ ْو ُك ْن ُ
سو ُء
سن َِي ال ُّ
ت مِنَ ا ْل َخ ْي ِر َو َما َم َّ
( سورة األعراف :من آية ) 211

إاسان يقو للااس:
ض ّراً َو ََّل َر َ
شد ا ً
قُلْ إِ ِّني ََّل أَ ْملِ ُك لَ ُك ْم َ
( سورة الجن )

َو ََّل أَ ْعلَ ُم ا ْل َغ ْي َب
( سورة األنعام :من آية ) 05

ص ْي ُ
يم
ت َر ِّبي َع َذ َ
اف إِنْ َع َ
قُلْ إِ ِّني أَ َخ ُ
اب َي ْو ٍم َعظِ ٍ
( سورة الزمر )

والااس يتعلَّقون به ،هاذا هاو اإليماان الصاحيح ،اإلاساان أحياااا ا يميا لكاي ياؤمن بقاوي ،والقاوي لااده أشاياذ
كثيرة يعِّيك إيَّاها ،يعِّيك أماا ا أحيااا ا ،يعِّيك مالا ،يعِّيك شاأاا ا ،أماا حياماا تاؤمن بإاساان مغماور ل يعرفاه أحاد،
ول يستِّيع أن يفع شيئا ا ،معا هاذا أن إيماااك باه صاحيح ،إيماااك باه صاادب ،فهاذا الاذي يمكان أن يقاا فاي هاذا
المقام،
صلدق حتلى يجعلل هللا لكلم فرجلا ً
لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا ً َّل يظلم عنلده أحلد ،وهلي أرض
ٍ
مما أنتم فيه.
كثاار سااوادهم لااال شااأاهم ،وكلمااا ُ
فااأكثر الااذين يجتمااع الااااس حااولهم ،ل يحبااون أن يغااادرهم أحااد ،كلمااا ُ
كثاار
أتبالهم تم َّكات مكااتهم ،فلذلك هؤلذ الذين يحبون أن يجتمع الااس حاولهم ،ل يوافقاون للا أن يغاادرهم أحاد ،أماا
الابااي لليااه الصااالة والسااالم فقلبااه كقل ا ابم ،رحمتااه بأصااحابه جعلتااه يساامح لهاام أن يغااادروا مكااة إل ا الحبشااة،
ويعيشون بعيدين لاه.
فخاارج لاااد ذلااك المساالمون ماان أصااحا رسااو هللا صاال هللا لليااه وساالم إلا أر

الحبشااة مخافااة الفتاااة،

وفراراا إل هللا تعال بدياهم ،فكاات أو هجر اة في اإلسالم،
وكااان أو ماان خاارج ماان المساالمين لثمااان باان لفااان ،ومعااه نوجتااه رُقيااة ،بااات رسااو هللا صاال هللا لليااه
وسلم ،ولعظيم شأن الهجرة لاد هللا تعال  ،أان فيها قرآاا يُتل إل يوم لقيامة ،قا تعال :
ض َقالُوا أَلَ ْم َت ُكنْ
ض َعفِينَ فِي ْاألَ ْر ِ
إِنَّ الَّذِينَ َت َو َّفا ُه ُم ا ْل َم ََلئِ َك ُة َظالِمِي أَ ْنفُسِ ِه ْم َقالُوا فِي َم ُك ْن ُت ْم َقالُوا ُك َّنا ُم ْس َت ْ
اء
ض َّ ِ
س ِ
ال َوال ِّن َ
ض َعفِينَ مِنَ ِّ
سا َء ْت َمصِ يراً ( )79إِ ََّّل ا ْل ُم ْس َت ْ
هللا َواسِ َع ًة َف ُت َها ِج ُروا فِي َها َفأُولَئِ َك َمأْ َوا ُه ْم َج َه َّن ُم َو َ
أَ ْر ُ
الر َج ِ
هللا ُ أَنْ َي ْعفُ َو َع ْن ُه ْم َو َكانَ َّ
سى َّ
هللا ُ َعفُ ّواً َغفُوراً
س ِبيَلً (َ )71فأُولَئِ َك َع َ
ان ََّل َي ْس َتطِ ي ُعونَ حِيلَ ًة َو ََّل َي ْه َتدُونَ َ
َوا ْل ِو ْل َد ِ
( سورة النساء )

أيها اإلخوة ...استجا المسالمون لرغباة الاباي للياه الصاالة والساالم فاي الهجارة إلا الحبشاة ،وتسال لادد
ماهم من مكة صو الساح  ،كي تقلَّهام سافياتان كااتاا متجهتاان صاو الجااو  ،لاو أن أها قاريش للماوا بهجارة
هؤلذ لماعوهم ،مشكلة ،حت مغادرة البلاد تحتااج إلا موافقاة ،فكاان هاااك صاعوبة كبيارة فاي التسال إلا الحبشاة
دون أن يعترضهم معتر

.

أو ماان ركا فااي هاااتين الساافياتين ساايداا لثمااان باان لفااان ،وامرأتااه رقيااة بااات رسااو هللا صاال هللا لليااه
وسلم ،وأباو حذيفاة وامرأتاه ساهلة ،والنبيار ،ومصاع  ،ولباد الارحمن بان لاوف ،وأباو سالمة ،وامرأتاه أم سالمة،
ولثمان بن مظعون ،ولامر بن ربيعة ،وامرأته ليل  ،امرأته صحابية،

المرأة في اإلسالم لها شأن كبير ،هي كالرج تماما ا ،من حيث التكليف ،والتشريف ،والمساؤولية ،فهاذا الاذي
يتوهَّم أن المرأة دواه بكثير ،هذه اظرة جاهلية ،الصحابيات الجليالت ُكن لواا ا بنواجهن لل ِّالة هللا.
أمّر لليهم الابي صل هللا للياه وسالم لثماان بان مظعاون ،وهاذا هاو التاظايم الادقيب فاي الحيااة الجتمالياة،
التاظيم حضارة أيها اإلخوة ،اظام،
إذا كنتم ثَلثة فأمروا أحدكم.
( من تخريج أحاديث اإلحياء :عن ابن مسعود )

أي انهة ليس فيها أمير تقع فيها مشكالت ل تاتهي ،ك واحد له مناج ،كا واحاد لاه رأي ،فحتا فاي الحا
إذا لم تكن فيه قيادة حكيمة للفوج ،وحانمة ،تاشأ مشكالت ل تاتهي ،هذا الاظام الذي أمر به الابي:
إذا كنتم ثَلثة فأمروا أحدكم.
( من تخريج أحاديث اإلحياء :عن ابن مسعود )

أمره اافذ ،ثم خرج جعفر بن أبي ِّالا  ،وتتاابع المهااجرون مافاردين أو ماع أهلايهم ،حتا اجتمعاوا باأر
ا
بضعة وثمااين مهااجراا ،لادا أبااائهم الصاغار الاذين خرجاوا معهام أو ولادوا هاااك ،بضاعة وثماااون مسالما ا
الحبشة
تركوا مكة المكرمة ،وفيهم كبار الصحابة.
تعليب آخر ..هو أاك مع هللا أياما كات ،في بلدك ،في بل اد بعيد ،في بل اد قري  ،في بل اد بارد ،في بلا اد حاار ،فاي
قري اة صغير اة ،في مديا اة كبيرة ،في بال اد جميلة ،في بال اد غير جميلة ،هللا معك ،وهذا من لظمة اإلسالم
هللا َح ْي ُث َما ُك ْن َت....
 ..ا َّت ِق َّ ِ
( من سنن الترمذي :عن أبي ذر )

ا
فرصاة تتخلا مااه فهاو قهار ،هاو ضاغِّ ،الماؤمن يعباد هللا أياماا كاان ،أياماا
أي شي اذ تفعله ،فإذا سمحت لك
ذه  ،كقو أحد العلماذ:
بستاني في صدري ماذا يفعل أحد أعدائي بي ،إن أبعدوني فإبعادي سياحة ،وإن حبسوني فحبسي خلوة،
وإن قتلوني فقتلي شهادة ،فماذا يفعل أعدائي بي؟
فالبِّولة أن تربي أولدك بِّريق اة لو غبت لاهم ،لو غادرت الدايا إل اآلخرة أن يبقوا لل العهد.
أما إن أِّالك من حولك في حضورك ،ولصوك في غيابك هذه ليست ِّالة ،لذلك قا بع

الحكماذ:

من أطاع عصاك فقد عصاك
الذي يخاف من قوتك هذا ل يحبك ،وهذا ليس مِّيعا ا لك ،ب هو يح افسه ،أِّالاك لساالمة افساه ،أِّالاك
حبا ا بذاته ،أما العبرة أن تِّاع لن قاالة ،لذلك:
علموا وَّل تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف.
( من الجامع الصغير :عن أبي هريرة )

حاو أن ُتقاع ،ل أن تقمع ،حاو أن تقاع ،ل أن ُتجبر ،سيد المرسلين ،سيد الخلب قا له:

لَ ْس ُ
ِيل
ت َعلَ ْي ُك ْم ِب َوك ٍ
( سورة األنعام :من آية ) 66

َو َما أَ َنا َعلَ ْي ُك ْم ِب َحفِيظٍ
( سورة هود )

س َعلَ ْي َك ُه َدا ُه ْم
لَ ْي َ
( سورة البقرة :من آية ) 191

إِ َّن َك ََّل َت ْهدِي َمنْ أَ ْح َب ْب َت
( سورة القصص :من آية ) 06

هللا لن وج بين له.
الر ْ
ش ُد مِنَ ا ْل َغ ِّي
ِّين َقدْ َت َب َّينَ ُّ
ََّل إِ ْك َرا َه فِي الد ِ
( سورة البقرة :من آية ) 106

فبِّولتك في تربية أولدك أن تقاعهم ،ل أن تقمعهم ،أن تأخذ بيدهم إل هللا ،ل أن تجبارهم للا شاي اذ ليساوا
قااعين فيه.
ومن الااس من يجبر أبااذه لل الصالة ،فتجد هذا البن يصلي ،لكاه يكره الصالة كما يكره الماوت ،أماا إذا
َّ
تلِّف به ،وشجَّ عه ،وكافأه ،وأقاعه ،فإذا صل هذا البن فهذه صالة جيدة جداا ،هذه صالة ااتجة لن قاالتاه ،فلاذلك
أقاع ،ول تقمع ،بين ول تكره ،للم ول تعاف.
هااااك اقِّااة ثاايااة فااي الموضااوع دقيقااة جااداا ،هااي أن اإلاسااان ولنااد فااي مكااان ،وهااذا المكااان مح َّبا لااه جااداا،
والدلي :
س ُك ْم أَ ِو ْ
ار ُك ْم َما َف َعلُوهُ إِ ََّّل َقلِيل ِم ْن ُه ْم
َولَ ْو أَ َّنا َك َت ْب َنا َعلَ ْي ِه ْم أَ ِن ا ْق ُتلُوا أَ ْنفُ َ
اخ ُر ُجوا مِنْ ِد َي ِ
( سورة النساء :من آية ) 66

ك واحد بلده مح َّب له ،مسقِّ رأسه مح َّب إليه ،لكن اإلاسان مخلوب للجاة ،فإذا ماعه بلده أن يِّيع هللا َّ
لان
وج ماذا لليه أن يفع ؟ يج أن يغادر إل بل اد يِّيع هللا فيه ،باك أات مخلوب لعبادة هللا ،والدلي :
َو َما َخلَ ْق ُ
ُون
جنَّ َو ْاإلِ ْن َ
ت ا ْل ِ
س إِ ََّّل لِ َي ْع ُبد ِ
( سورة الذاريات )

للَّة وجودك لل وجه ابر

أن تعبد هللا ،فإذا كات في مكان ،وحي بياك وباين لباادة هللا وجا للياك أن

مكان تعبد هللا فيه ،مكان فيه ذ  ،وفيه قهر ،المكان الذي تعبد هللا فيه هو الجاة ،والمكان الذي ُتقهار فياه
تغادره إل
ا
هو جهام ،فلذلك آية الهجرة دقيقة جداا،
فالمساالمون فااي الحبشااة قاااموا بواجباااتهم الديا َّيااة ،ودلااوا إل ا هللا ،ص اار فااي دلااوة هااااك أيض اا ا ،والاادلي أن
الاجاشي ملك الحبشة أسلم ممن أسلم ،وصلَّ الاباي للياه صاالة الغائا  ،يُعاد الاجاشاي مان التاابعين ،لام يار رساو
هللا ،لكاه يعد تابعيا ا جليالا ،والابي صلَّ لليه صالة الغائ  ،وحياما ق ند َم وفاد الاجاشاي خادمهم الاباي بافساه ،ماا هاذا
اإلكرام؟ بافسه ،اكفيك ذلك ،قا :

َّل أحب أن أكافئهم كما أكرموا أصحابي.
أيهااا اإلخااوة ...هااذه الهجاارة إل ا الحبشااة هجاارة مباركااة ،فأااات بحاجااة أحياا اا ا إل ا جااو مااريح تعبااد هللا فيااه،
الضِّرا الشديد ،والفتن ،والخصومات ،والقمع ،هذا جو متوتر ل يعياك لل معرفة هللا،
فلذلك أحيااا ا يختار هللا َّ
لن وج لبع

المؤماين مكا ااا بعي ادا لن المدياة ،يتعيَّن فاي قرياة أحياااا ا ،هاذه القرياة

َ
الصخ ،
غار حراذ ،مكان هادئ ،جمي  ،بعيد لن
فاإلاسان بحاجة إل خلوة مع هللا ،فالابي كان يخلو مع رباه اللياالي ذوات العادد ،أماا أاات كماؤمن فمكلَّاف أن
يكون لك خلوة مع هللا َّ
لن وج  ،فهؤلذ الصحابة الكبار الذين لاشوا فاي باالد الحبشاة ،فاي ظا ملكهاا ،وفاي دلا اة
وراحة ،هؤلذ باوا إيمااهم.
وبالمااساابة إخواااااا الكاارام شاابا ومتنوجااون ،اإلاسااان قبا الاانواج ،فيمااا قبا الاانواج مياانات ل يعلمهااا إل
تتفاوب
المتنوج ،أات خفيف ،ل يوجد معك أحد ،ليس هااك ارتباِّ ،ممكن تصلي ،تقرأ قرآن ،تحضر دروس للامَّ ،
بالدين ،وقت بااذ اإليمان ،لكن النواج كما ورد..
مجبنة مبخلة مشغلة
فإذا واحد قب أن يتنوج ليستغ هذه الفرصة..
اغتنم خمسا قبل خمس ،شبابك قبل هرمك ،وصحتك قبل سقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك قبل شغلك،
وحياتك قبل موتك.
( من تخريج أحاديث اإلحياء :عن عمرو بن ميمون )

فك سن له جما  ،ما قبا الانواج أاات متفار  ،يمكان أن تساهر ،تقارأ ،تادرس ،ل يوجاد إاساان يساألك :أيان
أات؟ أما المتنوج :أين أات إل اآلن؟ أين ذاه ؟ ل تاذه  ،اقعاد ،لاادك لقباات ،أماا ابلان فهاو ِّلياب يحضار
ك دروس العلم ،ل أحد يحاسبه أساسا ا ،أما لادما يتنوج فيج أن يوفاب باين حقاوب النوجاة وباين حقاوب هللا َّ
لان
وج .
عودتها مع زوجها إلى مكة:
إخواااا الكرام ...توهَّم بعا

الصاحابة الكارام ،وهام فاي باالد الحبشاة أن قاريش رجعات إلا رشادها ،وأاهاا

تقبلَّت هذا الدين العظيم ،فكان هاذا الاوهم دافعاا ا لابع

أصاحا رساو هللا أن يعاودوا إلا مكاة ،مان هاؤلذ سايداا

ا
سافياة ،ولاادا بهاا إلا مكاة ،فاإذا الحقيقاة لكاس ذلاك ،كاان
لثمان ،واباة الابي لليه الصالة والسالم رقيَّاة ،اساتقال
أصحا الابي المستضعفون يذوقون ألوان العذا لل يد كفار قريش.
لادت رقيَّاة رضاي هللا لاهاا ماع نوجهاا لثماان إلا مكاة ،وفوجئاا بهاذه الحقيقاة المُارَّ ة ،ثام فوجئات أن أمهاا
خديجة قد تو َّفاها هللا َّ
لن وج  ،فالذت بأبيها ،ورأت ما يفعلاه كفاار قاريش مان تاكيا ا بأصاحا رساو هللا ،ثام أذن
هللا للابي لليه الصالة والسالم بالهجرة إل المدياة الماورة.

هجرتها مع زوجها إلى المدينة:
وهاجرت رقيَّة مع نوجها لثمان إل المدياة ،وفي المدياة وضعت اباها لبد هللا بن لثمان
مرضها وتمريض زوجها لها:
لادما وضعت اباها لبد هللا بن لثمان في المدياة أُصيبت بمار

الحصابة ،فأقاام نوجهاا لثماان رضاي هللا

لاااه إلا جاابهااا يمرضااها ،ويرلاهااا ا اآلن هااااك اسااتاباِّ دقيااب جااداا ا ول َّمااا اسااتافر الابااي لليااه الصااالة والسااالم
أصحابه لغنوة بدر.
اآلن في غنوة ،في جهاد ،والجهاد ذروة ساام اإلسالم ،وسيداا لثمان نوجتاه مريضاة ،أماره الاباي أن يبقا
إل جاا نوجته،
تمري

النوجة من خال هذه الحادثة يعد الجهاد في سبي هللا ،أرأيت إل العالقات ابسريَّة ما أقواها فاي

اإلسالم؟
الشاايذ ابغاار أن ساايداا لثمااان لاام يشااهد هااذه الغاانوة ،غاانوة مشاارَّ فة ،ألا َّان هللا بهااا اإلسااالم والمساالمين،
وااتصروا فيها ،وقد فات لثمان رضي هللا لااه شارف هاذه الغانوة ،فلماا وُ نلات الغااائم لُاد لاه ساهم كماا لاو كاان
مشاااركا ا فااي هااذه الغاانوة ،أرأيااتم إل ا العم ا الِّي ا ؟ هااو يماار

نوجتااه فااي المدياااة ،و ُل ا َّد لاااد رسااو هللا ماان

المجاهدين ،لذلك لادما قا الابي لمرأ اة:
انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته
واتباعها موافقته يعدل ذلك كله.
( من كنز العمال :عن أسماء بنت يزيد األنصاري )

وبالمقاب حسن رلاية النوج لنوجته يعد الجهاد في سبي هللاُ ،ل َّد مع المجاهدين ،واا اصي الغاائم كماا
لو كان مجاهداا.
وفاتها:
ثم لاد الابي لليه الصاالة والساالم مان معركاة بادر ماتصاراا لنياناا ،ففاوج بوفااة اباتاه رقيَّاة ،لاذلك حياماا
أُخبر بوفاتها رضي هللا لاها بك  ،ودمعت ليااه الشريفتان لل فراقها ،ثم ذه مع اباتاه فاِّماة لنياارة قبار اباتاه
رقيَّة ،فقعدت فاِّمة بقر القبر تبكي ،فجع الابي صل هللا لليه وسلم يمسح لن ليايهاا بِّارف ثوباه ،يخاف مان
أحنااهاِّ ،بعا ا هذه اباته ،ولب َّد أن ينور قبرها ،وأن يدلو لها ،لكن هذه القصة ذكرتاي بقصة ثااية:

اماارأة فااي أداا درجااة اجتمال َّيااة كاااات تقاام المسااجد ،تقمااه أي تاظفااه ا لاملااة تاظيفااات ا أي بحسا الساالم
الجتمالي هذه مرتبة دايا ،وقد يكون هذا العام في التاظيفات مستقيماا ،قد يكون أرق لاد هللا من إاساان لاه شاأن
كبير ،ابمور لاد هللا بمقياس آخر ،بمقياس اإلخالص ،بمقياس الستقامة،
فهذه المرأة التي تقُم المساجد ماتات ،لضاعف شاأاها ،ولهوااهاا للا الاااس رأوا أااه ل يابغاي أن يُخبار الاباي
بموتها،
من هي؟ فإذا واحد توفي ،خير إن شااذ هللا ،يُاد َفن ،وااتها ابمار ،فالصاحابة الكارام اجتهادوا أن هاذه المارأة
التي تقُم المسجد ليس لها أي دور ،ليست من المكااة حيث إن الابي يبلَّغ لن وفاتها،ما بُلغ،
ف َعن أَ نبي ه َُري َر َة َرضن َي َّ
هللا ُ َلا ُه:
صللَّى َّ
ام َرأَ ًة َكلانَ َي ُكلونُ فِلي ا ْل َم ْسل ِج ِد َيقُل ُّم ا ْل َم ْسل ِج َد َف َم َ
سللَّ َم
هللا ُ َعلَ ْيل ِه َو َ
لي َ
لات َولَل ْم َي ْعلَل ْم ال َّن ِب ُّ
أَنَّ أَ ْس َو َد َر ُج ًَل أَ ْو ْ
سانُ َقالُوا َم َ
ِب َم ْوتِ ِه َف َذ َك َرهُ َذ َ
هللا َقال َ أَ َف ََل آ َذ ْن ُت ُمونِي َف َقالُوا إِ َّن ُه َكانَ َك َذا َو َك َذا
سول َ َّ ِ
ات َيا َر ُ
ات َي ْو ٍم َف َقال َ َما َف َعل َ َذلِ َك ْاإلِ ْن َ
ص ُت ُه َقال َ َف َح َق ُروا َ
صلَّى َعلَ ْي ِه.
شأْ َن ُه َقال َ َف ُدلُّونِي َعلَى َق ْب ِر ِه َفأ َ َتى َق ْب َرهُ َف َ
قِ َّ
( متفق عليه)

خجلوا ،فذه إل قبرها ،ودلا لها ،فليست اباته فقِّ ،ذها إلا امارأة تقام المساجد فقاِّ ،وهاي فاي المرتباة
الدايا في ال ُسلَّم الجتمالي ،فالقضية قضية مبادئ ،قضية ق َيم ،قضية مشالر.
فاإلاسان أيها اإلخوة يابغي أن يعلم للم اليقين أن هذا الدين العظيم ما وص إل أِّراف الدايا إل بهذه الق َيم،
وحياما فُهم الدين لباادات ،وصالوات ،ورقاص أحياااا ا ،وغاااذ أحياااا ا ،ومظااهر ،والادين فاي واد ،وحيااة الاااس فاي
واد ،لادئ اذ أصبحت كلمة المسلمين ليست هي العُليا،
رفرفت راياتهم في الخاافقين حياماا فهماوا الادين ق َيماا ا ،أماا حياماا فهماوه ِّقاوس ،اآلن الادين ِّقاوس ،أي أن
فالن يصلي فااته ابمر إاه صاح

دين ،أما أمين غير أمين ،صاادب غيار صاادب ،مقيااس الادين لااد الاااس أااه

يصلي فقِّ ،أما مقياس الدين لاد هللا َّ
لن وج  ،أو لاد رسو هللا ،اسمعوا هذا الحديث:
لاع
سلول َ َّ ِ
هللا َملنْ َّل د ِْرهَل َم لَل ُه َوَّل َم َت َ
ِس فِي َنلا َيلا َر ُ
ِس؟ َقالُوا ا ْل ُم ْفل ُ
ِس َهلْ َتدْ ُرونَ َم ِن ا ْل ُم ْفل ُ
َهلْ َتدْ ُرونَ َم ِن ا ْل ُم ْفل ُ
ْ
ُ
صَل ٍة َو َز َكا ٍة َو َيلأْتِي َقلدْ َ
ض هَل َذا َو َقل َذ َ
ِلر َ
شل َت َم ع ْ
ام َو َ
َقال َ إِنَّ ا ْل ُم ْفل َ
ف هَل َذا َوأَ َكلل َ
ِس مِنْ أ َّمتِي َمنْ َيأتِي َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة ِبصِ َي ٍ
س َناتِ ِه َفإِنْ َفنِ َي ْ
لي َملا َعلَ ْيل ِه مِلنَ ا ْل َخ َطا َيلا
سل َنا ُت ُه َق ْبلل َ أَنْ َي ْقضِ َ
لت َح َ
س َناتِ ِه َو َه َذا مِنْ َح َ
ص َه َذا مِنْ َح َ
َمال َ َه َذا َف ُي ْق َع ُد َف َي ْق َت ُّ
ار.
أ ُ ِخ َذ مِنْ َخ َطا َيا ُه ْم َف ُط ِر َح ْت َعلَ ْي ِه ُث َّم ُط ِر َح فِي ال َّن ِ
( من مسند أحمد :عن " أبي هريرة " )

هذا هو الفهم الصحيح للدين ،وأرجو هللا سبحااه وتعال أن يافعاا بما للَّماا.
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