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اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ
اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ
سُنُدُ ُِركُ ُه ِذهُِاللَُّيلةُ ُرأُسُ ُالسَّنةُِالُ ُِهجُ ُِريَّ ُِة ُ(ُ 1444أُلُفُوأُربعُمُِائةُ
وأُربعُُوُأُرُبُ ُِعين)ُ.والَُّتِيُتعتُمِ دُعلىُهِجرةُِالمسلِمِينُمِنُم َُّكةُإُِلى ُ

إُِنَُّ ُحادِثةُ ُهِجرةُِالُنَّبِيُُِّؐمِنُم َُّكةُإُِلىُالمدِينةُِق ُِد ُاعتبِرتُ ُمُِيَلُ ًُدا ُ
ضي ُ
ي ُِفِيُعهدُِعمرُب ِنُال خ َُّ
اْلسَلمِ ُّ
ار ُِ
وُ ُ
طا ِ
بُر ِ
يخُ ِ
ج ُِعلُتُُبِداي ُةًُلِلُتَّ ِ
يخُُ
َّ
َّللاُُعنه ُ.وذلِكُ يدلُ علىُ أُه ِ ّميَّ ُِةُُحادِث ُِةُُال ِهجر ِةُ ِب النِّسبةُِ لِلُتَّ ِار ِ

المدِينةُُ.فُنسُأُلُُُالمولىُ ع َّزُ وج َّلُ أُنُ يجعلهاُ ع امُُُخيرُُُوتف ِريجُُ

يُ .وُكلِمةُ ُال ِهجرةُِ ُتعنِيُ فِيُالُصلُ:اُلُخُرُوجُمِنُ ُأرُض ُ
ِ
اْلسَلمِ ّ

بُالمسلِمِينُ.
لِكُرُ ُِ

ِيُاْلسَل ِمُهوُ:تركُشيءُ
ِإلُىُأخُرُىُ.غيرُُأُنَُُّالَُّ ُِذيُيقصدُ ِبهاُ ف
ِ

سنَُّةُِكماُهوُ
س ُال َُّ
اْلسَلمِ يَّةُ ُلمُتع ِرفُِ ُالُِحتِفالُ ُبِرأُ ِ ُ
إُِنَُّ ُالُحض ارةُ ُ ِ

شيءُُمكانًاُأُوُفِع ًَلُأُوُقو ًلُ
َُِّللاُِتعالىُ،سواءُأُكانُذُُِلكُُال َُّ
ماُلِوجه َّ

سلُواُفِيُه ِذهُِ
نُالمسلِمِينُأُنَُّهمُتُوُ َُّ
عِندُغي ِرُالُمُسُُِلمُِينُ،ولُعُ ُِرفُع ُِ

اراُفِيُالقلبُُ.
أُوُحتَّىُأفك ً

اللَُّيل ُِةُ ِإلىُأُنواعُُمُِنُُاللَُّه ُِوُالَُّتِيُلُيرضىُعنهاُربُُالعالمِينُُ.

و ِإذاُ ف ِهمناُ ال ِهجرةُُُ ِبهذاُ المعنىُ العا ُِّم ُ،ف ِإنَُُُّهِجرةُُُالمسلِمِينُ ل ُ

اجعُواُأُنفسُهُمُُ
لُأُنَُّهمُرُ ُ
تُإُِ َُّ
بلُماُع ِرفُعنهمُفِيُمِث ِلُه ِذهُِالُمُناسُبُا ُِ

تنت ِهيُأُبُ ًُداُولُتنقطِ عُطالماُع اشواُ.فالمسلِمُُيظلُُفِيُهِجرةُُدائِمةًُ

حاسُبُواُأُنفسهمُعلىُماُعمِلوهُُفِيُالسَّنةُِالُمُنُقُ ِرُضُ ُِةُ،وأُنَّهمُُ
فِيهاُ،وُ ُ

َّ ِ
صيةُُِِإلى ُ
اجرُ ُمِنُ ُال َُّ
ُِإل
ش ِ ّرُ ِإلىُالخي ِرُ،ومِنُ ُالمع ِ
ىَُّللا ُتُعُالُىُ.يه ِ

َُِّللاُِع َّز ُ
ل ُالع ُِ
لسُتُِغَُلُ ُِ
أُخذواُأهبةُ ُالُِسُتُِعُدُا ُِد ُ ُِ
ام ُالجدِيدُِ فِيُط اعة َّ

َُّللاُِ:ُؐ.
الطاعةُِ،ومُِنُ ُالُغفُلُ ُِة ُإُِلىُتقو
َُّ
ىَُّللاُِع َّزُوجلُّ.قالُرسول َّ
َّ

َّللاُ
ن ُ ِبهاُ َُّ
قدُعُرُفُالمسلِمونُُأُنَُّ ُكلَُّعامُ جدِيدُ ُنِعمةُ ُجدِيدةُ ُيم ُ

س ِل ُمونَ إ
َاج ُر َم إن
س ِل َم ا إل ُم إ
«اَ إل ُم إ
مِن ِل َ
س ِل ُم َم إن َ
سانِ ِه َويَ ِدهَِ ،وا إل ُمه ِ
ع إنه»ُُ 2.
َّللا َ
هَج ََر َما نَهَى َّ ُ

عب ا ُِدُِهُ،وأُنَّ ُكلَُّعامُي حتاجُإُِلىُشكرُُجدِيدُ.فعليناُن حنُُ
تعالىُعُلُىُ ُِ

ُ

َّللاُُتعالىُ علىُ ه ِذهُِ النِّعمةِ ُ،وُأُنُُُنع ِرفُُُقِيمةُُ
أُيضًاُ أنُُُنشُكُرُُُ َُّ

ي إاْل َ ِعزَّ اءُ ،
إِ إخ َوتِ َ

ضيُربَّن اُع َّزُوجلُّ.وقدُقالواَ "ُ:م إن
الوق ُِ
تُ،وُأُنُُنغُتُنُِمُهُاُفُِيمُاُير ِ

ج ِ ُّددُُ
اضُك ِّلُعامُمِنُحيا ِتهُُِِ،ليُ ُ
اجعُنفسُهُمعُانقِر ِ
علىُالمسل ِِمُأُنُير ِ

لُفِيُازدِيادُمِنُحيث ُ
اوى يَ إو َماهُ فَه َُو َم إغبُون"ُ.فُيُنُبُ ُِغيُأُنُُنظ َُّ
تَ َ
س َ

َّلل ُ.وُلُنتُُأ َُّملُُُفِي ُ
بُِذُُِلكُ ُنِيَّتُه ُوعزمُهُعلىُأُنُ ُيكونُعبدًاُصال ًِحاُ ِ َُّ

ىَُّللاُِع َّزُوجلَُّوطاعتِهُُ.
تقو َّ

هِجرةُُِالُمُسُُِلمُِينُُُمِنُ م َُّكةُ ُِإلىُ المدِينة ُ.وُلُنكُنُُُمِثلُُُالُنص ِارُُ

ُ

قُهوُمُنُهجر ُ
اجرُُالح َُّ
ِ ِْلخوانِن اُالُمُهُ ُِ
اج ُِرينُُاليومُ.وُلُنعُلُمُُأنَُُّالمه ِ

ي إاْل َ ِعزَّ اءُ ،
ِإ إخ َوتِ َ

ىَُّللاُعُنُهُ ُُ.
ماُنه َّ

وجلُّ.وذلِكُهوُ ُالَّ ُِذيُيلِيقُُبِ المسلِمُُ.

جزُاءُُمختلِفةُمِنُُ
تُ،وُبُُِأ ُ
آنُالك ِر ِيمُبِالوق ُِ
لقدُُأُقسم َّ
َُّللاُتعالىُفِيُالقر ِ
الُوُقُتُ.مِنهاُقولهُع َّزُوجلَُّ فِيُسورةُِالُعُصُرَ ﴿ُ :وا إلعَص ِإر
سانَ لَ ٖفي ُخسإر ﴿ ﴾٢ا َِّْل الَّذٖ ينَ ٰا َمنُوا َوعَمِ لُوا الصَّا ِلحَاتِ
إِ
اْل إن َ
﴿﴾١

اِنَّ

صب ِإر
َق َوت ََواص إَوا بِال َّ
َوت ََواص إَوا بِا إلح ِ
ضينُعنُُ
وقدُُأُخبرتُُه ِذهُِاْليةُُبُِأنَّ ُالَّذِينُيقض ُ
ونُأُعمارهمُُمع ِر ِ
﴿1.ُ﴾﴾٣

تُ
أُسُألُُُالمولىُ ع َّزُ وجلَُّ أُنُ يجعلن اُ مِ َّمنُ عرفواُ قِيمةُُُالوق ُِ
وُاغُتُنمُوهُاُ ،وُأُنُ ُيوفِّقناُ ِإُلىُشُكُ ُِرهُُِ .إنَُّهُولِيُذلِكُوالقادِرُعليهُ .
آمِينُُ.

صالِحةُِ،أُخبرتُُ
َّللاُِتعالىُونواهِي ُِهُ،بُعِي ُِدينُُع ُِ
امِرُ َُّ
أُو ُِ
نُالُعم ا ِلُال َّ
اَّلل ُ.أُ َّماُ الَّذِينُ عرفواُ قِيمةُُُأُوقاتِ ِهمُُ
أُنَُّهمُ فِيُُ ُ
خسُرُانُ ُ،والعِياذُ بِ َّ
َّللاُِتعالىُ،أُولئِكُهمُُ
الرسُو ُِ
واَُّللُوُ َُّ
جابُ ِ َُِّ
وُاسُتُ ُ
لُواجتهدواُفِيُعِبادةُُِ َّ
َُّللاُتع الىُأُنُيجعلناُ
ُالَّذِينُقدرواُ قِيمةُُالُوُقُ ُِ
تُوشكرواَُّللاَُُّ.نسُأل َّ
مِنهمُُ .

ُ
 1سورةُالعصرُ 3-1ُ:

2

صحيحُالبخاريُ،كتابُاْليمانُ 4ُ،

