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يف اهلجرة النبوية له أمهية بالغـة إذ إن هـذا احلـدث العظـيم ميثـل )1(السنن اإلهليةندإن الوقوف عوبعد، ف
حمطـــة فاصـــلة يف تـــاريخ الـــدعوة اإلســـالمية؛ حيـــث بـــرزت مـــن خاللـــه شـــعائر اإلســـالم إىل العلـــن، وخضـــعت 

للسنن اإلهلية، وتسخريه هلا، وعمله مبقتضاهاأحكامه للتطبيق العملي، وذلك من خالل رعاية النيب 

وهــو املؤيــد بــالوحي يف حركاتــه وســكناته األخــذ بالســنن، وكــان يوجــه ل ســيد الوجــود ومــن مثّ مل يغفــ
أصــحابه الكــرام 

: كما يأيت بيانهإىل املدينة؛

السنن اإللهية هي: إرادة اهللا الكونية، وأمره الشرعي، وفعله المطلق، وكلماته التامات، وحكمته في آفاق الكون ) "1(
". انظر كتاب: علم السنن اإلهلية من الوعي النظري إىل التأسيس عبر رحلة األعمار إلى المعادوتسلسل التاريخ، الجارية بالعباد 

.22رشيد كهوس، صالعملي،
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.الهجرة سنة من سنن اهللا في الرسل-أوال

ـــيًال : تعـــاىلقـــال اهللا  َهـــا َوِإًذا َال يـَْلَبثُـــوَن خلَفـــَك ِإالَّ قَِل ـــَن اْألَْرِض لُِيْخرُِجـــوَك ِمنـْ ﴿َوِإْن َكـــاُدوا لََيْســـَتِفزُّوَنَك ِم
َلَك ِمْن ُرُسِلَنا َوَال جتَُِد ِلُسنَِّتَنا َحتِْويًال 76( ﴾ (اإلسراء))77() ُسنََّة َمْن َقْد أَْرَسْلَنا قـَبـْ

أوَّل يوٍم من بعثته أنَّه سـَيخرُج مـن بلـده ُمهـاِجرًا؛ ففـي حديثـه مـع ورقـة قد علم منإن سيد الوجود 
إىل ابــن عمِّهــا، عنـــدها قــال لــه ورقـــة: رضــي اهللا عنهـــابــن نَوفَــل عنـــدما اصــَطحَبْته زوُجــه خدجيـــة أم املــؤمنني

إذ ُخيرِجـك قوُمــك، فقــال «
، وإْن لـــم يـــأِت رجــٌل قـــطُّ بمثْـــل مــا جئـــَت بـــه إال ُعـــوِدي، قـــال: نعــم، »أَوُخمرِِجـــيَّ هــم؟!: «رســول اهللا 

.)1(»يُدرِْكين يوُمك أنُصْرَك نصرًا ُمؤزَّرًا، مث مل ينَشْب ورقُة أْن تُويفِّ 
هـــاجر ومـــن آمـــن معـــه يف ولـــذلك، فـــإن اهلجـــرة ســـنة مـــن ســـنن اهللا يف أنبيائـــه ورســـله، فهـــذا نـــوح 

سفينة حىت استوت على اُجلوِديِّ.
كانت دعوته أصًال بأرض الِعراق، إالَّ أنَّه كانت لـه ِهجـرات إىل الشـام ومصـر وهذا إبراهيم اخلليل

وأرض اِحلجاز.
ــيُم الــرمحن موســى  ــوهــذا َكِل ه كــذلك ِهجــرات قبــل بعثتــه وبعــدها، فقــد هــاجر قبــل بعثتــه كانــت ل

بَه فرعون وقومه. خائًفا يرتقَّب، وهاجر بعد بعثته بعد أْن كذَّ
هاجر مـن بابـل إىل فلسـطني، وهـذا املسـيح عيسـى ابـن مـرمي عليهمـا السـالم هـاجر وهذا يعقوب 

من فلسطني إىل مصر.
.)2(املطردةوكل األنبياء كانت هلم هجرات وفق سنة اهللا 

.األسباب والمسبباتثانيا: 
إن اإلميــان بــاهللا تعــاىل واالعتمــاد والتوكــل عليــه ال ينــايف أبــدا االســتفادة مــن ســنن اهللا الــيت جعلهــا اهللا يف 

أن جيعلهــا أســبابا يف تعــاىلهــذا الكــون ناموســا ثابتــا ومطــردا، وال ينــاقض اختــاذ األســباب املاديــة الــيت أراد اهللا 
.)3(هذا الكون التوكَل عليه

.3ح،؟كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا ،  بدء الوحيصحيح البخاري، كتاب ) 1(
.143-142صينظر: فقه السرية النبوية: املفهوم واألسس والنماذج، رشيد كهوس، ) 2(
.232السنن اإلهلية يف السرية النبوية، رشيد كهوس، ص)3(
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فقـــام ،بـــاهلجرة إىل املدينـــةاإلهلـــيملـــا جـــاءه األمــربســـنالنـــيبأخـــذوهلــذا 
يف األمـر كلـه، متوسـدا عتبـة االفتقـار إىل تعـاىلبتهييء األسباب الكاملة  لنجاح اهلجرة وهو متوكل على اهللا 

..رب األرباب

األسباب يف اهلجرة النبوية مل يأت من فراغ، وإمنا جاء نتيجة جلملة من ذلك بأن نصر اهللا لنبيه 
استعداد األنصار لقبول تيقن حيث لنجاح هجرته، اليت يسرها اهللا تعاىل حلبيبه وصفوته من خلقه 

مل تبق دار من دور األنصار إال ودخلها نور اإلسالم، تاله بيعة حيثدعوة اإلسالم ونشرها يف املدينة
لإلسالم باملدينة، ليعلم الناس دينهم، وأمور شريعتهم، اسفري العقبة األوىل وبعث مصعب بن عمري 

، تاله بيعة العقبة الثانية اليت مهدت الطريق للهجرة الكرمي ويهيء الرتبة الصاحلة للدعوةويقرئهم القرآن 
مما حيمون به أنفسهم يف املنشط واملكره، اإلسالم يف املدينة، وتعهد األنصار حبماية النيب بنشر

، وإشراك النساء أرساال ومجاعاتوموافقتهم على أن تكون املدينة دار هجرته، مث تاله هجرة الصحابة 
.يف إجناح اهلجرة

الصديق احلميم احملب الرفيق يف الطريق وهو ، فاختار إىل املدينةباهلجرةللنيب اإلهلي اإلذن تاله
، وأخربه يف الوقت املناسب، واستبقاه إىل جانبه حني أذن جلميع املؤمنني باهلجرةأبو بكر الصديق 

على ستعان، واوأمره بكتمان أمر اهلجرة
ر، وخرج من خوخة أليب بكر يف ظهر بيته يف النهار ساعة القيلولة واهلاجرة ويف ذلك بالسر واحليطة واحلذ

راحلتني، واستأجر الدليل اخلبري بالطريق (عبد اهللا بن أَُرْيِقط وكان ، وأعد الصديق )1(احلر الشديد
فيه ثالثة أيام، ر ثَور ومكثاامشركا)، وحبث عن مكاٍن يستقّر فيه حىت ْختُمد شّدة الطََّلب عليه، فاختار غ

) يكتشف سار مساحًال، واختاَر رجًال (عبد اهللا بن أيب بكر -وسار ِبَطريٍق معاكٍس ِلَطريق املدينة
اليوم جبهاز االستخبارات، وآخر ميحو بَِغنمه آثار سمىحركة كفار قريش مبكة ويتقصى أخبارها وهو ما ي
)، - عنهمارضي اهللا–بالزاد كّل يوم (أمساء بنت أيب بكر أقدامه (عامر بن فـَُهْرية موىل أيب بكر)، ومن يأتيه

من مكة إىل "أن أبا بكر كان رديف النيب فعن أنس : يف طريق اهلجرةمع إخفاء شخصية النيب 

. سرية عائشة أم 1/586تاريخ الطربي، .185-2/184البداية والنهاية البن كثري، .2/354سرية ابن هشام، انظر: ) 1(
.33البن كثري، ص. الفصول يف سرية الرسول 51املؤمنني رضي اهللا عنها، سليمان الندوي، ص
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ال يعرف فكانوا يقولون: يا أبابكر من املدينة، وكان أبو بكر خيتلف إىل الشام، فكان يعرف وكان النيب 
. )1(هاد يهديين السبيل"":يديك قالهذا الغالم بني 

وبلوغ هدفه، ّمث توكَّل على ح هجرتهإىل جنا املوصلةاألسباباخلطط احلكيمة و مجيع النيب واختذ 
حق التوكل.بقبل ذلك وبعده اهللا تعاىل 

ثالثا: سنة اهللا في المكر 
والماكرين.

اتعـــــــدت قـــــــريش يف دار النـــــــدوة 
؛ وذلـــك بـــأن علـــى اغتيـــال النـــيب 

مـــــن كـــــل قبيلـــــة فـــــىت شـــــابا يأخـــــذوا 
يعطــــون كــــل جليـــدا نســــيبا وســــيطا، 

ســــــــــيفا صــــــــــارما، مث واحــــــــــد مــــــــــنهم 
نيعمــــدو 

، فيتفـــرق دمـــه رجـــل واحـــد، فيقتلـــوه
.)2(بني القبائل

النــــــــيبفــــــــأتى جربيــــــــل 

فقـــــال: ال تبـــــت هــــــذه الليلـــــة علــــــى 
ــــه.  ــــت علي ــــت تبي ــــذي كن فراشــــك ال
فلما كانت عتمة من الليـل اجتمعـوا 
علــــى بابــــه يرصــــدونه مــــىت ينــــام فيثبــــون 

النـيبعليه، فلما رأى 

ينام يف برده ذلك إذا نام.ول اهللا فيه فإنه لن خيلص إليك شيء تكرهه منهم، وكان رس
وأخــذ اهللا تعــاىل علــى أبصــارهم عنــه، فــال ...، فأخــذ حفنــة مــن تــراب يف يــدهالنــيبوخــرج علــيهم ..

وسهم وهو يتلو هـؤالء اآليـات مـن يـس: ﴿يـس َواْلُقـْرآِن احلَِْكـيِم ِإنـََّك ؤ يرونه، فجعل ينثر ذلك الرتاب على ر 

. ،7/346مصنف ابن أيب شيبة، باب ما قالوا يف مهاجر النيب ) 1(
.183-2/182. البداية والنهاية، 352-2/350سرية ابن هشام، انظر: )2(
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ـــــــــى ِصـــــــــ ـــــــــِلَني َعَل ـــــــــَن اْلُمْرَس ـــــــــْم ال رَاٍط ُمْســـــــــَتِقيمٍ َلِم َناُهْم فـَُه ـــــــــه ﴿فََأْغَشـــــــــيـْ ـــــــــرَِّحيِم﴾ إىل قول ـــــــــِز ال ـــــــــَل اْلَعزِي تـَْنزِي
فأتـــاهم آت ممـــن مل يكـــن معهـــم، فقـــال: مـــا ...مـــن هـــؤالء اآليـــات)، حـــىت فـــرغ 9-1يس:يـُْبِصـــُروَن﴾(

ك مـنكم رجـال إال وقـد تنتظرون هاهنا؟ قالوا: حممدا؛ قال: خيبكم اهللا! قد واهللا خرج عليكم حممد، مث مـا تـر 
.)1(..وضع على رأسه ترابا، وانطلق حلاجته

َن َوَميُْكـُر ويف هذا يقـول احلـق تعـاىل: ﴿َوِإْذ َميُْكـُر بِـَك الـَِّذيَن َكَفـُروا لُِيْثِبتُـوَك أَْو يـَْقتـُلُـوَك أَْو ُخيْرُِجـوَك َوَميُْكـُرو 
ـُر اْلَماِكرِيَن﴾( ويقـول جـل ذكـره: ﴿أَْم يـَُقولُـوَن َشـاِعٌر نـَتَــَربَُّص بِـِه َريْـَب اْلَمنُـوِن قُــْل )، 67املائـدة:اللَّـُه َواللَّـُه َخيـْ

).31-30الطور:تـََربَُّصوا فَِإينِّ َمَعُكْم ِمَن اْلُمتَـَربِِّصَني﴾(

سنة التأييد اإللهي.-رابعا
وتقــدس:﴿ِإالّ تـَْنُصـُروُه فـََقــْد َنَصـرَُه اللَّــُه ِإْذ َأْخَرَجـُه الـَِّذيَن َكَفــُروا ثَـاِينَ اثـْنَـــْنيِ ِإْذ ُمهَـا ِيف اْلغَــارِ تعـاىل يقـول اهللا 

ْوَهــا َوَجَعــَل َكِلَمــَة الـَّـِذيَن  تـَرَ ِإْذ يـَُقــوُل ِلَصــاِحِبِه ال َحتْــَزْن ِإنَّ اللَّــَه َمَعنَــا فَــأَنـَْزَل اللَّــُه َســِكيَنَتُه َعَلْيــِه َوأَيـَّـَدُه ِجبُنُــوٍد ملَْ 
).40َكَفُروا السُّْفَلى وََكِلَمُة اللَِّه ِهَي اْلُعْلَيا َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم﴾(التوبة:

يف اْلَغــاِر فـََرفـَْعــُت رَْأِســي، فَــِإَذا أَنَــا بِأَْقــَداِم اْلَقــْوِم، ُكْنــُت َمــَع النــيب "قَــاَل: َبْكــٍر الصــديق َعــْن أيب
.  )2("»اْسُكْت يَا أَبَا َبْكٍر، اثـَْناِن اللَُّه ثَالِثـُُهَما«فـَُقْلُت يَا َنِيبَّ اللَِّه، َلْو َأنَّ بـَْعَضُهْم طَْأطََأ َبَصرَُه َرآنَا. قَاَل: 

كمــــــــــــــــــا أن يف 
قصــــة ســــراقة الــــذي 

ســـه يف  عثـــرت بـــه فر 
كــــــــل مــــــــرة حيــــــــاول 
اللحــاق برســول اهللا 

 والقــــــــــــــــــــــــــــــــــــبض
أعظم دليل )3(عليه

على حتقق وعد اهللا 
بعصمة نبيه من الناس، 
ــــد اإلهلــــي والنصــــر  ــــى التأيي وعل

.2/183. البداية والنهاية، 354-2/352سرية ابن هشام، )1(
.3922وأصحابه إىل املدينة، حصحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب هجرة النيب )2(
.192-2/191. البداية والنهاية، 358-2/357. سرية ابن هشام، 3906، حصحيح البخاري، كتاب املناقبانظر: )3(
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.الرباين لنبيه 
، ويســلمه لزعمــاء مكــة لينــال مائــة ناقــة، وإذا النــيبكــان ســراقة يف بدايــة أمــره يريــد القــبض علــى لقــد  

، ويصـــبح يـــرد الطلـــب عـــن رســـول اهللا -ملـــا رأى املعجـــزة أمـــام عينيـــة–علـــى عقـــبابـــاألمور تنقلـــب رأًســـ

.)1(من الطلب إال رده قائال: كفيتم هذا الوجهافجعل ال يلقى أحدً 
.)21﴿َكَتَب اللَُّه َألَْغِلَنبَّ أَنَا َوُرُسِلي ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعزِيٌز﴾ (وصدق اهللا حيث قال: 

ة التغيير االجتماعي.سن-خامسا
؛ حيث أعقبها بناء إنسان صاحل، مل يشهد له التاريخ مثيًال ا غريت جمرى التاريخ تغيريً النبوية اهلجرةإن 

وجمتمع مسلم أخوي، ودولة إسالمية قوية، وعمران إسالمي أصيل، عاش الناس يف ظالله كاجلسد الواحد 
إخوة متوادين مرتامحني، ومتعاونني متكافلني.

مسك الختام:
املسلمة يف أمس إن األمة 
ستحضار معاين احلاجة إىل ا

النبوية، والوقوف عند اهلجرة
لتكون ِنرباًسا ؛سنن اهللا فيها

ُيضيء هلا يبصرها بواقعها، و 
ويعيدها ،مستقبلها احلضاري
إىل الطريق املستقيم.

تكون رمحة يف العاملني وبلسما أن- إذا عادت إىل مصدر عزها- األمة لقادرة بإذن اهللا تعاىل وإن
وشفاء للناس أمجعني.

ــى اللَّــ ــْن بـَْعــِدِه َوَعَل ــِل ﴿ِإْن يـَْنُصــرُْكُم اللَّــُه َفــال َغالِــَب َلُكــْم َوِإْن َخيْــُذْلُكْم َفَمــْن َذا الَّــِذي يـَْنُصــرُُكْم ِم ِه فـَْلَيتَـوَكَّ
).  160اْلُمْؤِمُنوَن﴾(آل عمران:



.275انظر: السرية النبوية، علي حممد الصاليب، ص)1(



9 101438620111

ثبت المصادر والمراجع
القرآن الكريم كتاب رب العالمين.-1
هــــ)، 774-701عمـــاد الـــدين أيب الفـــداء إمساعيـــل بـــن كثـــري القرشـــي الدمشـــقي (البدايـــة والنهايـــة،-2

راجعه وخرج أحاديثه وعلـق عليـه: حممـد حممـد تـامر وشـريف حممـد وحممـد عبـد العظـيم وحممـد سـعيد حممـد، 
دار البيان العريب، القاهرة،ط/ د،ت.

-224أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي (تــاريخ الطبــري  الموســوم ب:تــاريخ األمــم والملــوك، -3
.  هـ)، حتقيق: مصطفى السيد وطارق سامل، املكتبة التوفيقية، القاهرة، ط/د،ت310

م.1:2010لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بريوترشيد كهوس، السنن اإللهية في السيرة النبوية، -4
عبـــــد امللـــــك بـــــن هشـــــام مجـــــال الـــــدين ، أبـــــو حممـــــد المعروفـــــة بســـــيرة ابـــــن هشـــــامالنبويـــــةالســـــيرة -5

هــــــ)، حتقيـــــق: مجـــــال ثابـــــت وحممـــــد حممـــــود وســـــيد إبـــــراهيم، دار احلـــــديث، القـــــاهرة، 213املعـــــافري(املتوىف: 
م.2004هـ1424ط/
شــركةحتقيــق: مصــطفى الســقا وإبــراهيم األبيــاري وعبــد احلفــيظ الشــلبني، البــن هشــامالنبويــةالســيرة -6

.م1955/ه1375: 2، طمكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر
، علـي حممـد الصـاليب، دار ابـن كثـري، السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث (دروس وعبـر)-7

م.2005-هـ3/1426بريوت، ط-دمشق
حممــد ، ســليمان النــدوي، عربــه وحققــه وخــرج أحاديثــه:أم المــؤمنين رضــي اهللا عنهــاعائشــةســيرة -8

م. 2003-هـ1/1424رمحة اهللا حافظ الندوي، دار القلم، دمشق، ط
وُسـننه صحيح البخاري الموسوم: بالجامع المسند الصـحيح المختصـر مـن أمـور رسـول اهللا -9

هـــ)، 256، أبــو عبــد اهللا حممــد بــن إمساعيــل بــن إبــراهيم ابــن املغــرية بــن بَردزبَــة البخــاري اجلُعفــّي (توأيامــه
.2004-هـ4/1425حممود حممد نّصار، دار الكتب العلمية، بريوت، طضبط النص: 

رشيد كهوس، منشـورات مركـز مجعـة علم السنن اإللهية من الوعي النظري إلى التأسيس العملي،-10
م.2015هـ/1436: 1املاجد للثقافة والرتاث، اإلمارات العربية املتحدة، ط

مساعيـــل بـــن كثـــري القرشـــي، الشـــركة اجلزائريـــة، احلـــافظ أبـــو الفـــداء إ، الفصـــول فـــي ســـيرة الرســـول -11
م.2006-هـ1/1427اللبنانية، اجلزائر العاصمة، ط

–هــ/ دار الكلمـة 1438: 1، رشـيد كهـوس، طفقه السـيرة النبويـة: المفهـوم واألسـس والنمـاذج-12
.مصر
كمــال: حتقيــق، الكــويفشــيبةأيببــنحممــدبــناهللاعبــدبكــرأبــو،واآلثــاراألحاديــثفــيالمصــنف-13

هـ.1/1409، طالرياض–الرشدمكتبة، احلوتيوسف


