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 وحدة الدراسات اإلسالمية والتحقيق واإلفتاء جامعة األنبار –كلية العلوم اإلسالمية  

 .دروس في الهجرة .المطوياتقسم 

 الرمادي -كلية العلوم اإلسالمية 

 وحدة الدراسات والتحقيق واإلفتاء
 

 دروس يف اهلجرة
 بسم هللا الرحمن الرحيم            

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على     

سيدنا محمد خاتم االنبياء والمرسلين وعلىى للى  

الطيبىىىين الطىىىا رحن و لىىىحب  اليىىىر الميىىىامين    

 وبعد:

فان لنا في تارحخنا االسالمي حوادث مشرقة      

انتشلت األمة من الضياع والهوان ورفعتهىا للىى 

  أعلى درجات العلو والرفعة والسمو

وحىىري بنىىا نحىىن أمىىة اإلسىىالم أن نتعىىر        

لمثل  ذه الحوادث وأن نجعلها دحدنناً نسير على 

خطا ىىىا لنصىىىل للىىىى مروىىىاة هللا عىىى  وجىىىل أوال  

ونعيىىد مجىىدنا السىىليع ونسىىتعيد موقعنىىا المت ىىدم 

 الذي ب  ع نا هللا وأبصرنا على اليير ثانياً 

وفي  ذه السطور سنحاول جا دحن أن نتطىر    

دة مىىن تلىىح الحىىوادث التىىي ىيىىرت مجىىر  لواحىى

التارحخ وأزاحت عن  وج  الظلم والطييان لتفتح 

أمام المسىلمين لنىذاأ أبىواب قيىادة العىالم ب سىره 

فىىىي مشىىىار  األر  ومياربهىىىا  السىىىيما وأنىىى  

كانت  نىاأ أعتىى قىوتين تح مى  ف الفىري   فىي 

الشىىر      وف الىىروم   فىىي اليىىرب  ل ىىن حادثىىة 

لتىىىي نحىىىن بصىىىدد لبىىىراز أ ىىىم  الهجىىىرة النبوحىىىة ا

باىىرت تلىىح ال ىىوتين  دروسىىها  ىىي  التىىي أوقفىىت تتجت

وردعتهمىىىا  ف انىىىت الهجىىىرة الصىىىفعة العظيمىىىة 

والمؤثرة التي  ى ت عىروا الجىاببرة وقووىت 

 أركانها 

حتى ألبحت الهجرة النبوحة  ي المفر  بىين    

الحىىىىل والبابىىىىل وبهىىىىا تميىىىى  معسىىىى ر االحمىىىىان 

ر الشىىرأ وال فىىر والرحمىىة والومىىام علىىى معسىى 

والظىىىالم  فبهىىىا وبعىىىد ا كانىىىت الفوالىىىل  بىىىدر  

 واحد  والخند   ومؤتة  واليرموأ  وال ادسية 

وتتجلى ا مية  ذا الحدث في اختيار عمر ابن    

الخطىىىاب  روىىىي هللا عنىىى  لىىى  لي ىىىون بىىىدأً وثبتىىىا 

للتىىارحخ االسىىالمي ف ىىان انطالقىىا تارحخيىىا عليىى  

االمىىىىة أرخ كىىىىل حىىىىدث بعىىىىده  وبداحىىىىة لظهىىىىور 

 االسالمية 

وال نرحد أن نسترسىل فىي ال ىالم عىن مميى ات    

الهجىىرة  فهىىي أكثىىر مىىن أن تعىىد أو تحصىىر  ل ىىن 

سىىنجمل فيمىىا حىى تي بعضىىاً مىىن الصىىور المشىىرقة 

والىىىىىىدروي المسىىىىىىتلهمة مىىىىىىن  ىىىىىىذه الحادثىىىىىىة 

 -العظيمة:

 

الىىىىدعوة لىىىىيا لهىىىىا م ىىىىان أو وقىىىىت  أوال:

 محدد:
نفىىرق قليىىلق مىىن أبنىىاء م ىىة  فلمىىا اعتنىىل األسىىالمت    

خالل سنوات الدعوة السىرحة ومىا  –ومن حولها 

تبعهىىا حىىين ب ىىي الرسىىول لىىلى هللا عليىى  وسىىلم 

 –حىىدعو فيهىىا للىىى هللا بىىوال ثىىالث عشىىرة سىىنة 

ارت ت ح مة الباري ع  وجل أن حبدأ عهىد جدحىد 

من عهود انتشار دحىن اإلسىالم ليصىل لىداه للىى 

عليىى  الصىىىالة  أرجىىاء المعمىىورة بعىىىد ان اجتمىى 

والسىىالم بجمىىوع مىىن ممثلىىي ال بامىىل فىىي ج حىىرة 

العرب ف انت الهجرة بداحة لذلح الهىد  السىامي 

لبىىى وم  ىىىما اإلسىىىالم علىىىى عمىىىوم الج حىىىرة 

العربية  بل أخذ باإلنتشار خىار  نطىا  الج حىرة 

 لنذاأ 

 

 الثبات على المبدأ: ثانيا:
فعلى الرىم من األذ  الذي تعر  ل  لاحع    

 –رسىىىول هللا لىىىلى هللا عليىىى  وسىىىلم  –الىىىدعوة 

ومن لمن بى  مىن رعيىل الصىحابة األول مىن قبىل 

سادة قرحش  ورؤساء العشامر لنذاأ  حتى ألبوا 

عليهم جمىوع الشىباب واألبفىال لي ومىوا ب قسىى 

وأ ىد التن يىل والتعىذحع  لىم تثىنهم  ىذه األعمىال 

تمرار والثبات علىى نهىا الىدحن ال ىوحم  عن اإلس

بل بت توا حجابهون كفىرة زمىانهم وحصىمدون علىى 
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الحىل بىىوجههم ليىى دادوا ت حيىداً ونصىىراً مىىن عنىىد 

هللا عىىىى  وجىىىىل وليىىىى داد الىىىىذحن كفىىىىروا ىيضىىىىا 

 ومهانة 

وما أحوجنا نحن المسلمين في  ىذه األحىام للىى   

مثىىل  ىىذا الثبىىات الىىذي تحلىىى بىى  رجىىال اإلسىىالم 

ل لتب ىى كلمىة هللا  ىىي العليىا وكلمىة الىىذحن وت ُ  األ

 كفروا  ي السفلى 

 

 التضحية في سبيل المبدأ: ثالثا:
وتتجلى  ذه الصورة بعدة جوانع سىطر ا لنىا    

سيدنا محمد للى هللا علي  وسلم ومن كىان معى  

 من لحابت  روي هللا عنهم وأروا م 

وأول تضحية بادر بها سيدنا رسىول هللا عليى     

ة والسالم  كانت خروج  م ر ا  مىن البلىد الصال

 –م ىة الم رمىة  –الذي ولد ونش  وترعىرع فيى  

مهىىىبل الىىىوحي وأقىىىدي ب عىىىة علىىىى وجىىى  ال ىىىرة 

األروية  وما أدل على ان  للى هللا علي  وسلم 

خر  منها م ر ىا ومىن أجىل لرهىار دحىن هللا فىي 

ه  وهللاه األر  لال مىىا قالىى : ف  ُيىىر  أتُر ه  َّ لهنَّىىحه لتخت

ه  ه للى  َّ عا أتُر ه  َّ أتحت ُنىحه  ولوالوت ُجىت  مه أتن هىي أ ُخره

ُجت   رت    سنن الترمذي  ما خت

ثم بعد ذلح بدأت جملة مىن التضىحيات تسىابل    

لليهىىىىا الصىىىىحابة روىىىىوان هللا علىىىىيهم  ف لهىىىىىم 

أخرجوا من م ة موبنهم ولبامهم وم ان عملهىم 

و ىىاأ امثلىىة أخىىر  علىىى تضىىحياتهم  ورزقهىىم 

 روي هللا عنهم:

فعلىىىي بىىىن أب بالىىىع روىىىي هللا عنىىى  نىىىام  -1

م ان رسول هللا للى هللا علي  وسلم و و 

 حعلم ان  سي تل 

ولىىهيع تىىرأ مالىى  وأ خىىر  مىىن م ىىة كمىىا  -2

 دخلها 

وذو البجىىىادحن روىىىي هللا عنىىى  خىىىر  مىىىن  -3

 –قومىى  و ىىو مىىن سىىادتهم حرتىىدي بجىىادأت 

امتىىىىى ر ب حىىىىىد ما  ىىىىى    ىىىىى ين  - ىىىىىواالت 

 وت مص بالثاني 

و ىىىذا عمىىىر بىىىن الخطىىىاب روىىىي هللا عنىىى   -4

ت بسىادة قىرحش ف  وقف  ىا رات سىيف  منادحىا

 ىىىا ت الوجىىىوه مىىىىن أراد أن تث لىىى  أمىىىى  

وحىىؤتم ولىىده وترمىىل زوجتىى  فليل نىىي وراء 

  أسىىىد   ىىذا الىىىوادي فمىىىا تبعىىى  مىىىنهم أحىىىد

 اليابة 

 

 التوكل واألخذ باألسباب: رابعا :
للى هللا علي  وسلم أراد أن حعلىم  فالرسول      

تت   درسا بالغ اال مية و و ان التوكل علىى هللا  أ مَّ

ع  وجل حجع أن ح تبتى ت باألخىذ باألسىباب حتىى ال 

 ح ون تواكال ليا توكال والفر  ساع وواوح 

ومىىىن جملىىىة  ىىىذه األسىىىباب تعيىىىين الراحلىىىة     

وتجهي  ا واختيار الصاحع والرفيىل فىي سىفره 

نة بىذوي الخبىرة مىن أدالء الطرحىل  ثىم واإلستعا

قبىىل ذلىىح كانىىت الصىىحابية أسىىماء بنىىت الصىىدحل 

روىىىي هللا عنهىىىا وعىىىن أبيهىىىا   ىىىي مىىىن تىىى تيهم 

 ب خبار م ة والطرحل وبنطاقيها ت تيهم بال اد   

     

 ىىىذه مىىىن أ ىىىم الىىىدروي المسىىىتفادة مىىىن حادثىىىة 

الهجىىرة النبوحىىة  نسىى ل هللا سىىبحان  وتعىىالى ان 

 نا وان حنفعنا بما علمنا حعلمنا ما جهل

                              

 لن  نعم المولى ونعم النصير    

 

 أ م د  محمد نبهان لبرا يم

 م رر الوحدة
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