
 المحاضرة التاسعة

 هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم

لثانية، كانت المقدمة األولى لهجرته عليه الصالة والسالم إلى المدينة إن بيعة العقبة ا
صلى هللا عليه  -لما بايعت طالئع الخير ومواكب النور من أهل يثرب النبي ف المنورة
على اإلسالم والدفاع عنه ثارت ثائرة المشركين، فازدادوا ايذاًء للمسلمين،  -وسلم 

للمسلمين بالهجرة إلى المدينة وكان المقصود  -صلى هللا عليه وسلم  -فأذن النبي 
الهجرة إلى المدينة إقامة الدولة اإلسالمية التي تحمل الدعوة، وتجاهد في  من

   سبيلها، حتى التكون فتنة ويكون الدين كله هلل

أن لهذا الخبر الذي انتهى إلى سمع المشركين أثرا كبيرا في تضييقهم األمر على 
 رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم، وإجماعهم الرأي على قتله والتخلص منه.

 إذن رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم ألصحابه بالهجرة إلى المدينة

لما صدر السبعون من »قال ابن سعد في طبقاته يروي عن عائشة رضي هللا عنها: 
قد جعل هللا له منعة وقوما أهل عند رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم طابت نفسه، ف

فشكا ذلك حرب وعدة ونجدة، وجعل البالء يشتد على المسلمين من المشركين 
قد أخبرت بدار »ل: أصحاب رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة، فقا

فجعل القوم يتجهزون ويتوافقون « هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها
ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك، فكان أول من قدم المدينة من أصحابه صّلى هللا 

عليه وسلم أبو سلمة بن عبد األسد ثم قدم بعده عامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى 
قدمت المدينة ثم قدم أصحاب رسول هللا « 46»فهي أول ظعينة بنت أبي حشمة، 

صّلى هللا عليه وسلم أرساال فنزلوا على األنصار في دورهم، فآووهم ونصروهم 
« .47« »وآسوهم  



ولم يهاجر أحد من أصحاب رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم إال متخفيا غير عمر بن 
. الخطاب رضي هللا عنه  

ون في الهجرة إلى المدينة حتى لم يبق بمكة منهم إال رسول هللا وهكذا تتابع المسلم
صّلى هللا عليه وسلم، وأبو بكر، وعلي، أو معذب محبوس، أو مريض أو ضعيف عن 

 الخروج.

ولما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل النبي صلى هللا عليه وسلم نزل إليه جبريل بوحي 
وأن هللا قد أذن له في الخروج، وحدد له ربه تبارك وتعالى، فأخبره بمؤامرة قريش، 

« .1»وقت الهجرة قائال: ال تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه   

وذهب النبي صلى هللا عليه وسلم في الهاجرة إلى أبي بكر رضي هللا عنه، ليبرم معه 
في مراحل الهجرة، قالت عائشة رضي هللا عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر 

متقنعا، في  -صلى هللا عليه وسلم -نحر الظهيرة قال قائل ألبي بكر هذا رسول هللا
ساعة لم يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، وهللا ما جاء به في هذه 

 الساعة إال أمر.

قالت: فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستأذن، فأذن له، فدخل، فقال النبي 
فقال أبو بكر: إنما هم أهلك، « . أخرج من عندك» عليه وسلم ألبي بكر:صلى هللا

فقال أبو بكر: الصحبة « فإني قد أذن لي في الخروج»بأبي أنت يا رسول هللا. قال: 
.وبعد إبرام « 2« »نعم» بأبي أنت يا رسول هللا؟ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

« 1»خطة الهجرة رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى بيته، ينتظر مجيء الليل   

 تطويق منزل النبي صلى هللا عليه وسلم



قال ابن إسحاق: فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى نام،  .
« .2»فيثبون عليه   

وقد كان ميعاد تنفيذ تلك  ح هذه المؤامرة الدنيةوكانوا على ثقة ويقين جازم من نجا
المؤامرة بعد منتصف الليل، فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن هللا غالب 

على أمره، بيده ملكوت السماوات واألرض، يفعل ما يشاء، وهو يجير وال يجار عليه، 
يَن فقد فعل ما خاطب به الرسول صلى هللا عليه وسلم فيما بعد: َوإ   ْذ َيْمُكُر ب َك الَّذ 

ُ َخْيُر اْلماك ر ينَ  ُ، َوَّللاَّ  َكَفُروا ل ُيْثب ُتوَك َأْو َيْقُتُلوَك َأْو ُيْخر ُجوَك، َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر َّللاَّ

 الرسول صلى هللا عليه وسلم يغادر بيته

عة ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم فقد فشلوا فشال فاحشا. ففي هذه السا
نم على فراشي، »الحرجة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: 

وتسبح ببردي هذا الحضرمي األخضر، فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه 
وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام« منهم  

وفهم، وأخذ حفنة من البطحاء ثم خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، واخترق صف
فجعل يذره على رؤوسهم، وقد آخذ هللا أبصارهم عنه فال يرونه، وهو يتلو: َوَجَعْلنا م ْن 

ُروَن ]يس:  ا َفَأْغَشْيناُهْم َفُهْم ال ُيْبص  ْم َسدًّ ْن َخْلف ه  ا َوم  ْم َسدًّ يه  [ فلم يبق منهم 9َبْين  َأْيد 
ضى إلى بيت أبي بكر، فخرجا من خوخة في رجل إال وقد وضع على رأسه ترابا، وم

« .1»دار أبي بكر ليال حتى لحقا بغار ثور في اتجاه اليمن   

وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة 
 والفشل، فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم، ورآهم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا:



خسرتم، قد وهللا مر بكم، وذر على رؤوسكم التراب، وانطلق محمدا. قال: خبتم و 
 لحاجته، قالوا: وهللا ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم.

ولكنهم تطلعوا من صير الباب فرأوا عليا، فقالوا: وهللا إن هذا لمحمد نائما، عليه 
في أيديهم،  برده، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. وقام علّي عن الفراش، فسقط

 وسألوه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: ال علم لي به

 إذ هما في الغار

ولما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: وهللا ال تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه 
شيء أصابني دونك، فدخل فكسحه، ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به، وبقي 

ا رجليه، ثم قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ادخل. فدخل منها اثنان فألقمهم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ووضع رأسه في حجره ونام، فلدغ أبو بكر في رجله 

من الحجر، ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فسقطت 
لك يا أبا بكر؟ قال: دموعه على وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: ما  

« .2»لدغت، فداك أبي وأمي، فتفل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فذهب ما يجده   

وكان عبد « . 3»وكمنا في الغار ثالث ليال، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة األحد 
هللا ابن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة: وهو غالم شاب ثقف لقن، فيدلج من 

ر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فال يسمع أمرا يكتادان به إال وعاه، عندهما بسح
حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظالم. و )كان( يرعى عليهما عامر بن فهيرة 

مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان 
ما عامر بن فهيرة بغلس، حتى ينعق به -وهو لبن منحتهما ورضيفهما -في رسل

وكان عامر بن فهيرة يتبع بغنمه « . 4»يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثالث 
« .5»أثر عبد هللا بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفى عليه   



أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفالت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
مرةصباح ليلة تنفيذ المؤا  

وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها 
ت القبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة، في جميع الجهات تح

ضخمة قدرها مائة ناقة بدل كل المراقبة المسلحة الشديدة، كما قررت إعطاء مكافأة 
« .2»واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين، كائنا من كان   

وحينئذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص األثر في الطلب، وانتشروا في الجبال 
 والوديان، والوهاد والهضاب، لكن من دون جدوى وبغير عائدة.

هللا غالب على أمره، روى البخاري عن وقد وصل المطاردون إلى باب الغار، ولكن 
أنس عن أبي بكر قال: كنت مع النبي صلى هللا عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي، 
فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت يا نبي هللا لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: اسكت يا 

« .3»ثالثهما  أبا بكر، اثنان هللا ثالثهما، وفي لفظ: ما ظنك يا أبا بكر باثنين هللا  

وقد كانت معجزة أكرم هللا بها نبيه صلى هللا عليه وسلم، فقد رجع المطاردون حين لم 
 يبق بينه وبينهم إال خطوات معدودة.

 

 في الطريق إلى المدينة

وحين خمدت نار الطلب، وتوقفت أعمال دوريات التفتيش، وهدأت ثائرات قريش بعد 
ام بدون جدوى، تهيأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استمرار المطاردة الحثيثة ثالثة أي

 وصاحبه للخروج إلى المدينة.



وكان  -ماهرا بالطريق -وكانا قد استأجر عبد هللا بن أريقط الليثي، وكان هاديا خريتا
على دين كفار قريش، وأمناه على ذلك، وسلما إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد 

 16هـ/  1غرة ربيع األول سنة  -ما كانت ليلة اإلثنينليال براحلتيهما، فل ثالث
جاءهما عبد هللا بن أريقط بالراحلتين وحينئذ قال أبو بكر  -م 622سبتمبر سنة 

للنبي صلى هللا عليه وسلم بأبي أنت يا رسول هللا، خذ إحدى راحلتي هاتين. وقرب 
نبالثم إليه أفضلهما. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  

أتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنهما بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها و 
عصاما، فلما ارتحال ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام، فشقت نطاقها باثنين، 

« .1»فعلقت السفرة بواحد، وانتطقت باآلخر، فسميت ذات النطاقين   

هللا عنه، وارتحل معهما ثم ارتحل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر رضي 
على طريق السواحل. -عبد هللا بن أريقط -عامر بن فهيرة، وأخذ بهم الدليل  

وأول من سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، ثم 
اتجه غربا نحو الساحل، حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شماال على 

بحر األحمر، وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إال نادرا.مقربة من شاطئ ال  

كان من دأب أبي بكر رضي هللا عنه أنه كان ردفا للنبي صلى هللا عليه وسلم، وكان 
شيخا يعرف، ونبي هللا صلى هللا عليه وسلم شاب ال يعرف، فيلقى الرجل أبا بكر 

 فيقول: من هذا الرجل الذي بين يديك؟

ي الطريق، فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق، وإنما يعني نفيقول: هذا الرجل يهدي
« .1»سبيل الخير   



وفي رواية عن أبي بكر قال: ارتحلنا، والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا منهم أحد غير 
لحقنا يا رسول هللا، سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد 

َ َمَعنا  « .2»فقال: ال َتْحَزْن إ نَّ َّللاَّ  

ورجع سراقة، فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر، قد كفيتم 
« .3»ما ههنا. وكان أول النهار جاهدا عليهما، وآخره حارسا لهما   

انت امرأة برزة جلدة ومر في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وك -4
تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها، فسأالها: هل عندها شيء؟ فقالت: 

 وهللا لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاء عازب، وكانت سنة شهباء.

فنظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال: ما هذه الشاة 
 يا أم معبد؟

: شاة خلفها الجهد عن الغنم، فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك.قالت  

فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح 
رت، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده ضرعها، وسمى هللا ودعا، فتفاجت عليه ود

ب فيه حتى علته الرغوة، فسقاها، فشربت حتى فدعا بإناء لها يربض الرهط، فحل
رويت، وسقي أصحابه حتى رووا، ثم شرب، وحلب فيه ثانيا، حتى مأل اإلناء، ثم 

 غادره عندها فارتحلوا.

فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزال، فلما رأى اللبن 
حلوبة في البيت؟ فقالت: ال وهللا إال عجب، فقال: من أين لك هذا؟ والشاة عازب، وال 

أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت، ومن حاله كذا وكذا، قال: إني وهللا 



ته بصفاته الرائعة بكالم أراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد، فوصف
 رائع 

ب المسلمين، وفي الطريق لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الزبير، وهو في رك
كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسا الزبير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبا بكر 

« .3»ثيابا بيضاء   

 النزول بقباء:

 -وهي السنة األولى من الهجرة -من النبوة 14ربيع األول سنة  8وفي يوم اإلثنين 
وأقام  »وسلم بقباء م نزل رسول هللا صلى هللا عليه  622سبتمبر سنة  23الموافق 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقباء أربعة أيام: اإلثنين والثالثاء واألربعاء والخميس 
وأسس مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة، « . 2»

ركب بأمر هللا له، وأبو بكر ردفه، وأرسل إلى  -يوم الجمعة -فلما كان اليوم الخامس
فجاؤوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة، فأدركته الجمعة  -أخواله -لنجاربني ا

في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا مائة 
« .3»رجل   

 الدخول في المدينة:

ومن ذلك اليوم سميت بلدة  -وبعد الجمعة دخل النبي صلى هللا عليه وسلم المدينة
وكان يوما  -الرسول صلى هللا عليه وسلم، ويعبر عنها بالمدينة مختصرا يثرب بمدينة

تاريخيا أغر، فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقديس، وكانت بنات 
« :4»األنصار تتغنى بهذه األبيات فرحا وسرورا   

 أشرق البدر علينا ... من ثنيات الوداع



داعوجب الشكر علينا ... ما دعا هلل   

 أيها المبعوث فينا ... جئت باألمر المطاع

واألنصار إن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة إال أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل 
بدار من دور األنصار إال أخذوا الرسول صلى هللا عليه وسلم عليه. فكان ال يمر 

لهم: خلوا سبيلها  خطام راحلته: هلم إلى العدد والعدة والسالح والمنعة، فكان يقول
به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت،  فإنها مأمورة، فلم تزل سائرة

ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليال، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها 
صلى هللا عليه وسلم. وكان من  -أخواله -األول، فنزل عنها، وذلك في بني النجار

أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون  توفيق هللا لها، فإنه
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب األنصاري إلى 
رحله، فأدخله بيته، فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: المرء مع رحله، 

.« 1»وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته، وكانت عنده   

وفي رواية أنس عند البخاري، قال نبي هللا صلى هللا عليه وسلم: أي بيوت أهلنا 
أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا رسول هللا، هذه داري، وهذا بابي: قال: فانطلق فهيء لنا 

« .2»مقيال، قال: قوما على بركة هللا   

بن زيد، وأم  وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة، وبنتاه فاطمة وأم كلثوم، وأسامة
أيمن، وخرج معهم عبد هللا بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، وبقيت زينب 

 عند أبي العاص، لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر

 

 


