
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 املنورة  املدينة ف  اإلسالم لدار اهلجرة أّمنت  اليت هي النصرة

  من   ألكثر  األمة  تقومي  لتحديد   اعتماده  مت  الذي  احلدث  املسلمون  يتذكر  احلرام،  حمرم  شهر  يف  اهلجري  العام  بداية  مع 
 . ملنورةا املدينة يف اإلسالم  دار إىلملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول هجرة وهو قرانً، عشر أربعة

 يف  عليهم   وأثىن  العظيم،  الثواب  ذلك  على  وأاثهبم  ،ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  هبجرة  األوائل  املسلمني  على  وجل  عز  هللا  أنعم  لقد 
  يف هاجروا الذين املهاجرون واألنصار؛ املهاجرون وهم اإلسالمية، الدولة  إقامة مهمة حققتا اللتان  الفئتان وهم  الكرمي، القرآن
 . الدين هلذا  النصرة  أعطوا  الذين  نصارواأل هللا، دين إعزاز سبيل

 أي   اهلجرة،  هذه  أجل  من  النصرة  وكانت   اإلسالم،  دار  إىل  واهلجرة  اإلسالمية   الدولة  قيام  إعالن  مبنزلة  اهلجرة  كانت  لقد 
  القرآن  ةقراء من ُيكثر الذي  اليوم للمسلم  فكيف اهلجرة، من املهاجرون  متّكن ملا واألنصار النصرة ولوال لإلسالم، دار لتشييد 

 !والنصرة؟ اهلجرة قيمة يتجاهل أن واألنصار املهاجرين فضل ويقرأ
 جبهود  بدأت  اليت  أبحكامها،  والتأسيملسو هيلع هللا ىلص    هللا  رسول  سرية  إىل  الرجوع  من  بد   وال  اهلجرة،  حققت  اليت  هي  النصرة  إن

  حبيثاً  وحمدد  املعامل  واضح  اً طريقملسو هيلع هللا ىلص    هللا  رسول  اتبع  فقد   اإلسالم،  دار  إقامة  مرحلة  إىل  املكرمة  مكة  يفملسو هيلع هللا ىلص    هللا  رسول
  العمل  يف  شرعي واجب البنّي   الطريق هذه اتباع إن بل اإلسالم، دولة سقوط بعد جديد  من اتباعه  الالحقة األجيال  تستطيع 

 . اإلسالم دار إلجياد
 لب طا  أبو  وكان  طالب(،  )أبوملسو هيلع هللا ىلص    هللا  رسول  عمّ   تويف  سنوات،  بثالث  اهلجرة   قبل  أي  البعثة،  من  العاشرة  السنة  يف

  أن ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول أدرك بعدما. قريش كفارُ   إليه يتعرض أن دون اإلسالم  دعوة  محل من مّكنته  اليت احلمايةملسو هيلع هللا ىلص  للرسول  يقّدم
 هللا  أمر  املرحلة  هذه  يف  ومفاهيمه،  لإلسالم  قوي  عام  رأي  إجياد  من  يتمكن  ومل  اإلسالم،  دعوة  أمام  جتّمد   قد   مكة  يف  اجملتمع 

  تنصر   اليت   اجملموعة  هي   األنصار  ومعىن  واملنعة"،  "احلماية  تعين  "النصرة"  وكلمة  النصرة،   طلبي   أنملسو هيلع هللا ىلص    رسوله  وتعاىل  سبحانه
  قَالَ :  هشام  بنا  سرية  يف  ورد  وقد   اجملتمع،  يف  وتفاعلاً  ثقيف  فدعاملسو هيلع هللا ىلص،    النيب  جهودُ   النصرة    حتقق  سبق  وقد   عنه،  ومتنع   املظلوم

ي اةَِ  ِفَ  ِمنمهَُ  ت  ن الَُ  ت ُكنَم  ل َم  م ا  األ ذ ى  ِمنَ   ملسو هيلع هللا ىلص  اللِّ   َرس ولِ   ِمنْ   ق  َرْيش    تْ ََنلَ   طَاِلٍب،  أَب و  َهَلكَ   "َوَلّما:  إْسَحاقَ   اْبن     أ ِبَ  ع ّمهَِ  ح 
ن  ع ةَ   ث ِقيٍف،  ِمنَم  الّنصمر ةَ   ي  لمت ِمسَُ  الطّاِئفَِ  إل َ  ملسو هيلع هللا ىلص   اللَِّ  ر ُسولَُ  ف خ ر جَ   ط اِلٍب،   َما   ه  ِمنْ   يَ ْقبَ ل وا  َأنْ   َورََجاءَ   قَ ْوِمِه،  نْ مِ   ِِبِمَم  و المم 
 ي ذاألحو   وحتفة  الباري  فتح  يف  عنه  هللا  رضي  عباس  ابن  عن  ورد  وقد   َوْحَده "،  إلَْيِهمْ   َفَخَرجَ   ،َوَجل    َعزّ   اللِّ   ِمنْ   ِبهِ   َجاَءه مْ 
 قَ َباِئلِ   َلىعَ   نَ ْفَسه    يَ ْعِرضَ   َأنْ   ه  نَِبي    الل     َأَمرَ   َلم ا":  طالب  أيب  بن  علي   قول  عباس،  ابن  عن  نقالً   حجر،  ابن  عن  والكالم
، ِإَل  َبْكرٍ  َوأَب و ِمْنه   َوَأَنَ  َخَرجَ  ،اْلَعَربِ   . "اْلَعَربِ  ََمَاِلسِ  ِمنْ  ََمِْلسٍ  ِإَل  َدفَ َعَنا َحّت   ِمًنى

  هللا   من   أبمر  جاء   النصرة   طلب  توقيت  وكذلك  هبا  واالستعانة  العربية  القبائل   من   النصرة   طلب  حكم  أن  ثبت  لذلك
  مع   األمر  هذا   توقيت  تزامن   وقد   أعاله،  املذكورة ي هللا عنه  رضتضح من رواية علي بن أيب طالب  ي  كما  وتعاىل،  سبحانه

 مل   نفسه  الوقت  ويف  هللا،  دعوة  حبمل  قريش  له  تسمح  ومل  طالب،  أيب   عمه  وفاة  بعد ملسو هيلع هللا ىلص    هللا  لرسول  والدعم   احلماية  فقدان
... اإلسالم  مع   يكن  مل  مكة  يف  العام  الرأي  ألن  م،ابإلسال  احلكم  مكة  يف  اجملتمع   يقبل  أن  يف  أململسو هيلع هللا ىلص    هللا  لرسول  يتبق  



  حيث   من  به   تليق  مكانة  يف   اإلسالم  وجعل   الدعوة  تقوية   أجل  من  الوقت  ذلك  يف  النصرة   بطلبملسو هيلع هللا ىلص    هللا  رسول   أُمر  وهكذا 
 . ألحكامه الشامل والتطبيق  والسلطة احلكم

  ذلك   يف العربية  اجلزيرة شبه يف الكياانت أقوى من  تعدّ  كانت  حيث الطائف،  من النصرة طلب مهمةملسو هيلع هللا ىلص  النيب  بدأ  لقد 
  على  القرآن  نزول   سبب  يف   املغرية  بن  الوليد   جدال  يف  هذا   ويتضح  واملكانة،  واهليبة  القوة  يفاً  قريش  تنافس  وكانت  بل  الوقت،

 اْلَقْريَ َتْيِ   ِمنَ   رَج لٍ   ى َعلَ   اْلق ْرءان    َهَذا   ن  زِّلَ   َلْوَل   َوقَال وا ﴿:  اآلية  هللا  أنزل   مث  والطائف،   مكة  أهل   على   وليسملسو هيلع هللا ىلص    حممد 
 قاومت  حيث بسهولة، الطائف فتح يتم  مل اإلسالمية، الدولة قيام بعد حىت أنه حقيقة  يف الطائف  أهل  قوة وتتأكد  ،﴾َعِظيمٍ 

 .املقاومة لكسر املنجنيق  ستخداما من  بد  ال وكان  اجلانبني، كال  يف فادحة خسائر عن أسفر ما احلصار
 اإلسالم  عن  معهم  وحتدث  مشايخ  بثالثة  والتقى  ونبالئها،  مشاخيها   لقاء  قاصداً   الطائف   إىل ملسو هيلع هللا ىلص    حممد   النيب   مضى

ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول عاد وملا البداية، هذه فكانت النصرة، إعطاءه  الطائف  يف  القبائل زعماء رفض بسبباً حمبط عاد ولكنه والنصرة،
  مواسم   يف  األخرى  العربية  للقبائل  األقوايء  عماءابلز   ابالتصال  وبدأ  مكة،  مشارف  على  عدي  بن  املطعم  مع  أقام  الطائف  من

 "عرض  ابب  يف  هشام  ابن   سرية  يف   ورد  وقد   احلاضر،  عصران  يف  احلكومات  رؤساء  يعادلونهؤالء    لائالقب  زعماء  وكان  احلج،
ُمهَُ  م ّكة ،  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِّ   َرس ول    َقِدمَ   ث ّ "  :إسحاق  ابن  قول  القبائل"  على  نفسهملسو هيلع هللا ىلص    النيب  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِّ   َرس ول    َكانَ فَ   ...أ ش دَ   و ق  وم

ُعوُهمَم  المع ر بَِ  ق  ب اِئلَِ  ع ل ى  ك ان تَم  إذ َا  المم و اِسمَِ  ِفَ  ن  فمس هَُ  ي  عمِرضَُ ُُيمِِبُُهمَم  اللِّ،  إل َ  ي دم أ ُُلُمَم  ُمرمس ٌل،  ن ِبَّ  أ نّهَُ  و    ُيص ّدُقوهَُ  أ نَم  و ي سم
  من  كل  على  احلج  مواسم  يف  نفسه  عرضملسو هيلع هللا ىلص    هللا  رسول  أن  السرية  كتب  ترويو  "،ِبهَِ  ب  ع ث هَُ  م ا  اللَُّ  )ُل ُمم(  يُ ب ّيَ   ح ّتَ  و َي من  ُعوهَُ

 رِِه، مْ أ َ  ِمنَم  ذ ِلكَ   ع ل َى  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِّ   َرس ول    َفَكانَ ":  إسحاق  ابن  قول  هشام  ابن  سرية  يف  وورد  قوايً،  وكاناً  كبري اً  منصب  يشغل  كان
  ِمنْ   اللِّ   ِمنْ   ِبهِ   َجاءَ   َوَما نَ ْفَسه    َعَلْيِهمْ   َويَ ْعِرض    اإِلْساَلِم،  َوِإَل   اللِّ  إَل   اْلَقَباِئلَ   َيْدع و  َأََته مْ   ِِبْلَمْوِسمِ   الّناس    َله    اْجَتَمعَ   ك ّلَما

،  اْسم    َله    اْلَعَربِ   ِمنْ   َمّكةَ   يَ ْقَدم    ِبَقاِدمٍ   َيْسَمع    ل  َوه وَ   َوالّرْْحَِة،  اهْل َدى   َعَلْيهِ   َعَرضَ وَ   اللِّ   إَل   َفَدَعاه    َله    َتَصّدى  إل  َوَشَرف 
 . ِعْنَده " َما

 ابقي   مثل  ورّدوه  مرابطهم  يف  اليمامة  من  حنيفة  بين  إىل  جاء  مث  عرضه،  ورفضوا  كالب  بين  قبيلةملسو هيلع هللا ىلص    النيب   زار  فقد  هكذا
  هذا ملسو هيلع هللا ىلص   النيب  رفض  وقد  بعده،  من  السلطة  هلم  تكون ن أ إال فأبوا صعصعة  بن  عامر بين  النيب  دعا مث األخرى،  العربية القبائل

  بن   بكر  بين  دعا  مث   مرابطهم،  إىل  ذهب  عندما  نفسه  الشيء  طلبوا  الذين  اليمنية  كندة  بين  من  رفضه  كما  املشروط،  رضالع
  جييبوه  مل  ربيعة  بين  مرابط  إىلملسو هيلع هللا ىلص    النيب  ذهب  وملا  فارس،  بالد  من  ابلقرب  كانوا  ألهنمملسو هيلع هللا ىلص    نصرته  فرفضوا  مرابطهم  يف  وائل

 من  وليس  العرب  من   محايتهملسو هيلع هللا ىلص    النيب  على   فعرضوا  فارس،  بالد  من  القريبة  مرابطهم   يف   شيبان  بينملسو هيلع هللا ىلص    النيب  دعا  كما  أيضا،
ْدقِ » ملسو هيلع هللا ىلص: النيب فأجاهبم الفرس، يِع َجَوانِِبِه« ،َما َأَسْأُت   الر د  ِإْذ َأْفَصْحت ْم ِِبلصِّ  .ِإن ه  َل يَ ق وم  ِبِديِن هللِا ِإل  َمْن َحاَطه  ِمْن َجَِ

 طريقته،  من  يغري  ومل  ييأس  ومل  يتزعزع  ومل  القبائل،  من  العديد   رفض  من  الرغم  على  النصرة  لبط   يفملسو هيلع هللا ىلص    النيب  استمر  لقد 
 و ع ر ضَ   و د ع اُهمَم  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِّ   َرس ول    َأََته مْ   اّلِذينَ   اْلَقَباِئلِ   ِمنْ   لََنا  ي َسّمى  ِمّنْ   وََكانَ ":  القول  الواقدي  عن   املعاد"  "زاد  يف  يورو 

،  َوس َلْيم ،  َوَحِنيَفة ،  َوم ّرة ،  َغّسان ،وَ   و ف  ز ار ُة،  حصفة،  بمنَُ  اِربَُو ُمَ   ص عمص ع ة،  بمنَِ  ع اِمرَِ  ب  ُنو  ع ل يمِهمَم  ن  فمس هَُ  َوبَ ن و   َوَعْبس 
، وَِكْنَدة ، اْلَبّكاِء، َوبَ ن و الّنْضر،ِ  ه   َيْسَتِجبْ  فَ َلمْ  َواْلََْضارَِمة ، َوع ْذرَة ، َكْعٍب،  ْبن   َواْْلَاِرث   وََكْلب   . َأَحد " مْ ِمن ْ
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  فَ َلّما "  :قوله   السرية  يف  إسحاق  ابن  عن  هشام  ابن  نقل  وقد   دينه،  هللا  نصر  حىت  النصرة  طلب  علىملسو هيلع هللا ىلص    النيب  أصرّ   لقد 
ِعِدهَِ و ِإْنم ازَ  ملسو هيلع هللا ىلص نَِبّيهِ  َوِإْعَزازَ  ِديِنهِ  إْظَهارَ  َوَجلّ  َعزّ  الّل   َأرَادَ  ِسمَِ ِفَ ملسو هيلع هللا ىلص  اللَِّ ر ُسولَُ  خ ر جَ  ل هَُ م وم  ِمنْ  النّ َفر   ِفيهِ  َلِقَيه    ِذيالّ  المم وم

ن م ا.  َمْوِسمٍ   ك لّ   ِف   َيْصَنع    َكانَ   َكَما  اْلَعَرِب،  قَ َباِئلِ   َعَلى  نَ ْفَسه    فَ َعَرضَ   األَْنَصاِر، ي م   اْلم زمر جَِ  ِمنَم  رَْهطاى   ل ِقيَ   المع ق ب ةَِ  ِعنمدَ   ُهوَ   ف  ب  
اَ  ِِبِمَم اللَُّ أ ر ادَ   . "خ ْيم

  والتقوا  رجال   عشر  اثين   مع  التايل  العام  يف   ورجعوا  أوس،  قبيلة  مع  نزاعهم   لتسوية  وذهبواملسو هيلع هللا ىلص    هللا  رسول   دعوة  اخلزرج  قبل
 فزار  املنورة،  املدينة  جمتمع   بتهيئة  ذلك  بعد عة العقبة، مث قام مصعب بن عمري رضي هللا عنه  بي  فكانت  العقبة،  يفملسو هيلع هللا ىلص    ابلنيب
  النيب  مع   القتال  على البيعة وأعطوا  العقبة، يف  أخرى مرة ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  لواوقاب والعون، احلماية  له ليقدموا ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول    املدينة نبالء

ِيُعُكمَم:  قَال  ث ّ »:  البيعة  يفملسو هيلع هللا ىلص    النيب  عن  هشام  بنا  سرية  وترويملسو هيلع هللا ىلص،   . و أ ب من اء ُكمَم  ِنس اء ُكمَم  ِمنمهَُ  َت من  ُعونَ   ِمّا  َت من  ُعوِنَ  أ نَم  ع ل ى  ُأَب 
ن  ع ّنك  )ن ِبّيا (  َِبْلم قَّ  ب  ع ث ك  و ا ّلِذي  ن  ع مَم:  ق الَ   ثَُّ  بِي ِدهَِ  م عمُرورٍَ  بمنَُ  المِب  اءَُ  ف أ خ ذَ :  ق الَ    َرس ولَ   يَ   فَ َباِيْعَنا  أ ز َرََن،  ِمْنه    ََنَْنع    ِمّا  ل ن مم

 . لإلسالم دولة وأقيمت هللا وعد حتقق وهبذا  َكاِبٍر«  َعنْ اى َكاِبر   َورِثْ َناَها اْْلَْلَقةِ  َوَأْهل   اْْل ر وبِ  أَبْ َناء   َوَاللِّ  فَ َنْحن   اللِّ،

 ! ِبكستان  ف املسلمي علماء ي! ِبكستان  ف املسلمون  أيها
 .املنورة املدينة فكانت لإلسالم، منارة إىل واملنقسمة املمزقة يثرب حتّولت حيث لإلسالم، النصرة  أتمني مت  هكذا
 اإلسالم  نصرة  إىل  ويدعوكم  الكفر  من  احلزب  شباب  وحيّذركم  النبوة،  منهاج  على  اخلالفة  إلقامة  التحرير  حزب  يعمل
  هلذا   النصرة  لتأمني  حبياته  وخياطراً  هنار   ليالً   يعمل  الرشتة(  أبو   خليل  بن  عطاء  اجلليل   العامل)  التحرير  حزب  وأمري  وخالفته،

  خالل   من  يلاحلا  اجلربي  احلكم  إهناء  يف  ويشارك  التحرير   حزب  إىل  ينضم   أن   منا  واحد  كل  على .  املسلحة  القوات  من   الدين 
 هللا   َشاءَ   َما  فَ َتک ون    َجْْبِي ةى،  م ْلکاى   َتک ون    ث   »:  قالملسو هيلع هللا ىلص    هللا  رسول  أن   أمحد  روى  النبوة،  منهاج  على  اخلالفة  إقامة  على  العمل

 .«َسَکتَ  ث    الن ُّب  و ة َهاجِ ِمن ْ  َعَلی ِخاَلَفةى  َتک ون   ث    ،َهايَ ْرفَ ع   َانْ  َشاءَ  ِاَذا َهايَ ْرفَ ع   ث     َتک وَن، َانْ 

 ! اليوم أنصار ي! النصرة رجال  ي! الباكستانية املسلحة القوات ف املسلمون  أيها
  وبناتكم  أبناؤكم  منكم،  واحد  كل  واجب  وهو  أهلها،  من  النصرة   طلب  يقتضي  اإلسالم  إقامة  يف  النبوة  منهاج  إن

  فوفّوا   بيدكم،  النصرة  أمر  إن  واجبكم،  أداء  ممنك  يتوقعون  بكم  يتصلون  من  وكل  وأمهاتكم،  وآابؤكم  وأخواتكم  وإخوتكم
  بتأييد  حتظى  ال  اليت   الكافرة  الدميقراطية   دعم   خالل   من   بيمينكم   واحلنث   أمتكم   خيانة  من   واحذروا   هللا،  سبيل   يف  واجبكم 
  اخلالفة  مةإقا  وأّمنوا!  قيادتنا  صفوف  يف  الفاسدين  مع   ابلتحالف  الدنيا،  احلياة  أجل  من  اآلخرة  خسارة  من  واحذروا   الناس،

 .للمؤمنني وسرور وفرج وأهله للكفر  هزمية ذلك  ويف التحرير، حلزب النصرة  إبعطاء النبوة  منهاج على

 ﴾ِمن ونَ اْلم ؤْ  فَ ْليَ تَ وَك لِ  الل ِ  َوَعَلى بَ ْعِدهِ  ِمنْ  يَ ْنص ر ك مْ  ال ِذي َذا  َفَمنْ  ََيْذ ْلك مْ   َوِإنْ   َلك مْ  َغاِلبَ  َفاَل  الل    يَ ْنص رْك م   ِإنْ ﴿
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