
من دالالت الهجرة النبوية

د. أحمد محمود عيساويمناسبات
أستاذ جامعي

واألقالم  واألفئدة  العقول  تتسابق  حتى  هجرية  سنة  كل  من  احلرام  محرم  شهر  مطلع  يحل  إن  ما 
لتوقع مبا فتح اهلل عليها من الصحائف البيضاء في سرد احلكم واملواعظ والدروس من سيرة نبينا 

محمد ]، التي يتساوى فيها ليلها ونهارها، والهالكون هم الزائغون عن النهل من حياضها الصافية.

والكتابة  الـــقـــراءة  وعــيــت  أن  ومــنــذ 
للكتاب  أقــرأ  وأنــا  النبوي  والـــدرس 
والــعــلــمــاء والــفــقــهــاء تــدبــيــجــاتــهــم 
سيد  ســيــرة  هــجــرة  فــي  وتوقيعاتهم 
يأخذ  كما  منها  فــآخــذ   ،[ اخلــلــق 
غيري ما يفي بزاد املقل في الطريق 
الدعوي الطويل، فتنفع آخذها وتقيه 
وحر  الدنيا،  وســعــادة  احلياة  مزالق 

اآلخرة..
العوملي  الــطــمــي  ولــكــن مــع مــوجــات 
ــت األبـــصـــار..  ــمـ الـــتـــي غــشــت وأعـ
العرب  من  أجيال  -لألسف-  نشأت 
الهجرة  دالالت  تعي  ال  واملسلمني 
رموزها  تفقه  وال  الشريفة،  النبوية 
ــمــيــزة، وحتــســبــهــا مــجــرد رحــلــة  املــت
سياحية قام بها النبي ]، في قافلة 
أو  بحياته  للنجاة  قادها  استكشافية 

العربية  الصحراء  مجاهيل  الكتشاف 
إليجاد مكان آمن يلجأ إليه.

ولعلنا نقتطف مقطعا من حياة وسيرة 
رسول اهلل ] مما كان قد تأصل في 
ذاكرتنا وروحنا ووجداننا الديني عن 
اجلهود الكبيرة والعظيمة التي بذلها 
رســول اهلل ] في خدمة اإلســالم، 
من  والسالم  الصالة  عليه  بذله  ومــا 
الوسع في سبيل نشره وتبليغه للناس. 
ما  يسير  عن  حيا  مثاال  نقدم  ولعلنا 
سبيل  في  جبارة  جهود  من  بذله ] 
ما  لنتخيل  ونــشــره  اإلســـالم،  خــدمــة 
يجب علينا فعله من أجل نصرة هذا 
الدعوية  النبوية  احلادثة  ففي  الدين، 
التي يرويها أصحاب الصحاح والسن 
واملسانيد عن ابن عباس عن علي بن 
أبي طالب رضي اهلل عنهم، قال علي 

نزلت هذه  »ملا  أبي طالب [:  ابن 
}ڇ   رســـول اهلل ]  على  اآليـــة 
ڍ    ڍ   ڇ   ڇ  
ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ  
ل  قا ، )21٥ -21٤ : ء لشعرا ڈ{)ا
رسول اهلل ]: »عرفت أني إن بادأْت 
قومي بها -بها قومي- رأيت منهم ما 
أكره، فصمت«، فجاءني جبريل فقال: 
به  أمرك  ما  تفعل  لم  إن  »يا محمد: 
علي [:  قال  بالنار«،  عذبك  ربك 
فدعاني رسول اهلل ] فقال: »يا علي 
أنذر عشريتي  أن  أمرني  قد  اهلل  إن 
األقربني، فاصنع لنا يا علي شاة على 
صاع من طعام، وأعــــد لنــا عس لنب 
–العس: القدح الضخم-، ثم اجمع لي 
فاجتمعوا  ففعلت،  عبداملطلب«،  بني 
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ــرة رحــلــة  ــج ــه ال
مهمة من مراحل 

الدعوة

يزيدون  رجال  أربعون  وهم  يومئذ  له 
أبو  أعمامه  فيهم  ينقصون،  أو  رجال 
لهب،  ــو  وأب والعباس  وحــمــزة  طالب 
اململوءة  اجلفنة  تلك  إليهم  فقدمت 
طعاما، وقال لهم رسول اهلل ]: »كلوا 
نهلوا  حتى  القوم  فأكل  اهلل«،  باسم 
عنه ما نرى إال آثار أصابعهم، ثم قال 
النبي ]: »اسقهم يا علي«، فسقيتهم 
فشربوا، فلما أراد رسول اهلل ] أن 
يكلمهم بدره أبو لهب لعنه اهلل فقال: 
)لهد ما سحركم صاحبكم(، فتفرقوا، 
وأعــاد  رســول اهلل ].  يكلمهم  ولــم 
وفي  أيـــام،  ثالثة  املــأدبــة   [ النبي 
وفي  لهب،  أبو  يعترضه عمه  يوم  كل 
بني  »يــا  قائال:  بدرهم  الرابع  اليوم 
شابا  أعلم  ما  واهلل  إني  عبداملطلب 
مــن الــعــرب جــاء قــومــه بأفضل مما 
جئتكم به، إني قد جئتكم بأمر الدنيا 

واآلخرة«)1(.
واملتمعن في ما بذله رسول اهلل ] من 
جهد نفسي وجسدي ومالي في دعوة 
اهلل ]  رســول  منهج  يكتشف  قومه، 
الدعوي، ويتبني منه الكثير من احلكم 
واملسالك الدعوية الواجب على الدعاة 

وعامة املسلمني االقتداء والعمل بها.

قرآنية مصطلح الهجرة
ومــدلــول  مفهوم  الــهــجــرة  ومصطلح 
نصت  فقد  إلهي،  قرآني  ومصطلح 
عليه الكثير من آيات الذكر احلكيم، 
تلك  مــن  بعضا  نستعرض  أن  ولــنــا 
الفعل  هذا  لنتبني  القرآنية  املشاهد 

إبراهيم  بسيدنا  ونبدأها  القرآني، 
عليه الصالة والسالم الذي يئس من 
االتعاظ  من  فشلهم  بعد  قومه  إميان 
آية  فيهم  تتلى  كانت  التي  بآيات اهلل 
آخر  موطن  إلى  هجرهم  مقررا  آية، 
نشاطه  جــل  فيهم  استفرغ  أن  بعد 
من  هنالك  يلقى  أن  عسى  الدعوي، 
يقبل دعوته ويؤمن بها. وقد صور اهلل 

تعالى قرار نبيه بالهجرة بقوله: }   ڈ   
ک       ک     ک     ڑک   ڑ   ژ   ژ  
گ{ )العنكبوت:2٥( مقررا عليه 
يردد  وهــو  الهجرة  والسالم  الصالة 
الضال:  املأثور ألبيه  دعاء االستغفار 

}ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  
ۋ  ۋ   ۅ  ۅ{ )مرمي:٤7(.

وكانت املرحلة الدعوية الثانية مرحلة 
مــهــمــة وحــاســمــة تــوصــل فــيــهــا نبي 
والسالم  الصالة  عليه  إبراهيم  اهلل 
ــوي املــبــاشــر  ــدعــ ــ ــال ال ــــصــ ــى االت ــ إل
بــأبــيــه وأســـرتـــه وعــشــيــرتــه وقــومــه، 
الدينية،  واملؤسسات  املعابد  وبسدنة 
ومن  احلاكمة،  السياسية  وبالطبقة 

واألدلة  باحلجج  ومواجهتهم  دعوتهم 
والبراهني الدعوية الساطعة القاطعة، 
إلى أن آل أمره معهم إلى االنتقال من 
واملبكت  واملنذر  املبشر  الداعي  وضع 
إلى وضع املصادم املعنف، حتى تقرر 

حرقه بالنار. 
إبراهيم  سيدنا  يكون  تلك  وبهجرته 
عليه الــصــالة والــســالم قــد أضــاف 
ــوبــا دعــويــا جـــديـــدا، متــثــل في  أســل
تبديل املوقع اجلغرافي والدميغرافي 
إلــى  يــنــضــاف  ــة،  ــدعــوي ال للخريطة 
الــصــالة  نـــوح عليه  ــوب ســيــدنــا  أســل
والسالم بالدعاء باإلفناء، وهو بذلك 
يرسي دعائم سنة جديدة للدعاة في 

األرض، وهي الهجرة.
عليهم  واملرسلون  األنبياء  نــوع  وقــد 
ــي وســائــلــهــم  ــالم فـ ــســ ــ ــالة وال ــصـ الـ
وأســالــيــبــهــم ومــنــاهــجــهــم الــدعــويــة، 
التوجه  آلــيــات  فــي  تفننوا  أنهم  كما 
واالتصال بنوعيات جديدة من األفراد 
الــدعــوة.  جنــاح  بــهــدف  واملجتمعات 
الصالة  عليه  إبراهيم  سيدنا  وكــان 
والسالم من أوائل األنبياء الذين سنوا 
هذه السن الدعوية، ألنه اكتشف أن 
مخرج  واألفــراد  األماكن  في  التنويع 
اهلل،  دعــوة  على  بالنفع  يعود  نفسي 

ولذا فعليه جتريبه)2(. 

مواضع الهجرة في القرآن الكرمي
وأحب أن أشير هنا إلى بعض معاني 
الكرمي،  القرآن  في  الهجرة  مصطلح 
القرآن  في  املصطلح  هــذا  ورد  فقد 
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الكرمي مبختلف االشتقاقات اللفظية 
مرة)3(، على   31 والداللية  والصرفية 

الوجوه التالية:
1 – الهجران الروحي العقدي

}ۆ      وتعالى:  سبحانه  قوله  فــي 
قــولــه  ــي  ــ وف )املـــــدثـــــر:٥(.  ۆ{ 

ۇئ   وتعالى:}ۇئ   سبحانه 
ىئ   ېئ   ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  
وفي  )الــنــحــل:٤1(.  ىئی{  ىئ  

ائ   ى   ى   }ې   تــعــالــى:  قــولــه 
ۇئ      ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ  
ىئ   ىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  

ىئ{ )النساء:1٠٠(.
مبعنى  اجلـــســـدي  الـــهـــجـــران   –  2

االعتزال وعدم االختالط
}ھ   وتــعــالــى:  سبحانه  قــولــه  فــي 
ڭ{  ڭ   ۓۓ   ے   ے  
ــي قـــولـــه تــعــالــى:  ــ )مـــــــــرمي:٤6(. وف

ک   ک   ک   ک   }ڑ   
قوله  وفي  )املزمل:1(.  گ{  گ  

ۈ   ۈ      ۆ   ۆ        تعالى:}ۇ  
ۅ{  ۋ   ۋ   ٴۇ  

)الفرقان:3٠(.
3 – الهجران مبعنى الترك

ٹ    { وتــعــالــى:  سبحانه  قوله  فــي 
ڤ   ڤ   ٹ   
ڦ      ڤ  ڤ 
وفــي  )الـــنـــســـاء:3٤(.  ڦ{ 

قوله تعالى: }ک  ک  گ  گ  گ  
)الــنــســاء:٩7(.   } ڳڳ   ڳ   گ  

}ۈ  ۈ   ٴۇ   تــعــالــى:  قــولــه  وفــي 
ې         ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  

ېې{ ) النساء:1٠٠(.
٤ – الهجران مبعنى البراءة

في قوله سبحانه وتعالى: }ڌ  ڎ     
ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک    
)العنكبوت:26(.  گ{  ک      

}ۇ  ۆ        ــى:  ــال ــع ت ــه  ــول ق وفـــي 
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ      ۆ  

ۅ{ )الفرقان:3٠(.
الــســفــر  مبــعــنــى  ــران  ــجــ ــ ــه ــ ال  –  ٥

واالستقبال والوفادة
في قوله تعالى: } ې  ې  ى  
وئ   ەئ   ەئ   ائ     ائ   ى  
وئ{ )احلشر:٩(. وفي قوله تعالى: 

ۓ    ۓ   ے   ے   ھ    {
)األحــــــــزاب:٥٠(.  ڭ{  ڭ  

واآليات هنا كثيرة جدا.
املؤمنة  الفئة  مبعنى  الهجران   –  6

مبحمد ] والتي هاجرت معه
ے    { وتــعــالــى:  سبحانه  قــولــه  فــي 
ڭ   ڭ  ۓ   ۓ 

ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  

)البقرة:218(.  ۈ{  ۈ    ۆ  

ٿ   ٿ    { ــى:  ــال ــع ت وقـــولـــه 
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   

ڤ      ڤ   ڤ   ڤ  

عمران:1٩٥(.  )آل  ڦ  ڦ{ 

چ    }چ   تـــعـــالـــى:  ــه  ــولـ قـ وفــــي 
ڇ   ڇ   چ   چ  
)األنــفــال:72(.  ڍ{  ڇ   ڇ  

واآليات هنا كثير جدا.
ومن خالل هذه املقاربة االصطالحية 
جند  واملفهومية  اللغوية  الــقــرآنــيــة 

املــصــطــلــح هــو مــن صميم  أن هـــذا 
ومن  البحتة،  القرآنية  املصطلحات 
والبراءة  والترك  االعتزال  مترادفاته 
واالحتماء بجنب اهلل.. ولعللنا نعرض 

بعضا من هذه األنواع وصورها: 
1 – الهجرة بقصد معني، طلبا للنجاة 
من القوم الظاملني كهجرة سيدنا موسى 

عليه الصالة والسالم تلقاء مدين.
التعبدية  الــروحــيــة  ــهــجــرة  ال  -  2
الكهف  أصــحــاب  كهجرة  الصافية 
وهي  يعبدون  وما  لقومهم  واعتزالهم 

مبسوطة في سورة الكهف.
سيدنا  كهجرة  العلمية  الهجرة   -  3
موسى عليه الصالة والسالم مع من 
أرسله اهلل له ليعلمه وقصته مبسوطة 

في سورة الكهف.
نبينا  كهجرة  الــدعــويــة  الــهــجــرة   -  ٤
محمد ] من مكة إلى املدينة املنورة، 
وهي مبسوطة في كتب السيرة النبوية.
وأنواع الهجرات مبسوطة في القرآن 
الكرمي والسنة النبوية املطهرة، ولعل 
من أهمها: )الهجرة العقدية، الثقافية، 
الفكرية، الترفيهية، الروحية، التربوية 
السياسية،  املعيشية،  والتعليمية، 

واالقتصادية..(.
فهل تعي األجيال املسلمة اليوم حادثة 

الهجرة ودالالتها؟ ذلك ما كنا نبغ.
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