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راحــة ابســتثناء ســاعات إذا كانــت حســاابت األ�م هــي الــيت نصــنع  هبــا املواقيــت ونعــني بفضــلها ســاعات العمــل وال    
ذا كانت هذه احلساابت ضرورية وأساسية يف تيسري أعمال الرجال وحتقيق الصـفقات بـل واطـالق القـذائف إالليل ... و 

الت احلاســبة زاهتـا املدهشـة الـيت تـدخل فيهـا اآلمـن فنـون التكنولوجيــا املتطـورة واجناالناريـة أو الصـواريخ الفضـائية وغريهـا 
يضــا أن هلــذه احلســاابت دورهــا اخلطــري يف اســتكناه الكثــري مــن ن مــن الثابــت أإقــول االليكرتونيــة كمــا يقولــون ، فــأو الع

 احلقائق االنسانية اليت تستوعبها وقائع التاريخ وحوليات األمم والشعوب. 

  ************* 

وهــا حنــن أوالء مــع يــوم مــن هــذه األ�م الــيت تــرد يف  احلســاابت اخلاصــة .. يــوم يــثمن يف أتثــريه والتيــارات النامجــة عنــه   
 � اليت تثبت عليه من كثري من أ�م التاريخ البشري. والقضا

إن مثل هذا اليوم قليل عدده .. �در تردده عند األمم . ولكي نـدرك األمهيـة الـيت ميثلهـا يف نظـر املـؤرخ الـواعي حبركـة    
ن مـن حقنـا القـول إدنيا كلهـا لعـدد مـن القـرون .. بـل األ�م واألعوام جيب أن نذكر أبنه اليوم الذي تغريت به مصائر ال

 أبن تغري هذه املصائر ال يزال ساري املفعول حىت يومنا هذا  .. وسيبقى على هذه الصورة حىت يوم يبعثون ...

  ***************** 

إنه يوم اهلجرة الـذي قـرر فيـه حممـد عليـه السـالم أبمـر مـن ربـه أن يغـادر مكـة املكرمـة حيـث ضـاقت بـه عقـول النـاس    
والواقـع أن يـوم اهلجـرة يف نظـر  ة والطرق والسـاحات الـيت تشـتمل عليهـا هـذه املدينـة ...قت عليه األز كما ضغطوقلوهبم  

ـــورة ـــة املن ـــة مـــن زعمـــاء مكـــة ورجـــال املدين لكـــن الوقـــائع  .املفكـــر املعاصـــر مل يكـــن شـــيئا يلفـــت النظـــر كثـــريا ابســـتثناء قل
واألحــداث الــيت تعاقبــت بعــد ذلــك فبــدت وكأ�ــا الــر�ح الســافية مل تلبــث حــىت كشــفت عــن أبعــاد هــذه النقلــة وخطــورة 
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اخلطــوات املتواضــعة الــيت قــام هبــا حممــد صــلى هللا عليــه وســلم وصــاحبه معــه يف تلــك الســاعات احلرجــة مــن أ�م الزمــان 
 العريب. 

  ************ 

كة كانوا شديدي االهتمـام هبـذه اهلجـرة حـىت بلـغ مـن اهتمـامهم هبـا أ�ـم أطلقـوا وراء املهـاجر املصـابر أن زعماء مأما    
أو ميتـاً، فأل�ـم كـانوا يـرون الصامد مجوعا من الفرسان والراجلني يبحثون عنه ويسعون إىل القبض عليـه والعـودة بـه حيـا 

وعقبـة أمـام أطمـاحهم وحتـد� لكـرب�ئهم وانتقاصـا مـن امتيـازاهتم فيه ويف رسالته اليت ينادي هبـا بـني النـاس نفيـا لوجـودهم 
املادية واألدبية. كانوا يتومهون جادين غري هـازلني أن قضـيتهم معـه هـي قضـية حيـاة أو مـوت ... وأن الـدنيا أضـيق جـدا 

 من أن تتسع هلم وله يف الوقت نفسه. 

   ************* 

بدورهم شديدي االهتمام هبذه اهلجرة احلامسـة واملتواضـعة يف مظهرهـا يف الوقـت  كانواوأما أن رجاال يف املدينة املنورة      
وسـهم شـعورا غامضـا ولكنـه قـوي جـداً أبن انتقـال صـاحب الرسـالة صـلى هللا نفسه، فأل�م كـانوا يشـعرون يف أعمـاق نف

 ا عليها لعدد من األجيال السابقة. اليت تعارفو عليه وسلم إليهم هو بداية لعصر جديد واعالن عن حتول يف كل املوازين 

قــض تم حتــت لوائــه، كانــت دعــوى اليهــود يف أ�ــم ينتظــرون ظهــور نــيب يســتظهرون بــه علــى األوس واخلــزرج ويقــاتلو�   
مضاجع هؤالء وأولئك وكانوا حيلموا بيوم �يت ينتزعون فيه املبادرة من يهـود املدينـة وحيـالفون فيـه هـذا النـيب الـذي كانـت 

 ه دنيا املنطقة وتؤكد قرب ظهوره. تتحدث عن

فافة النادوسية اليت حالت بينهم وبـني إدراك حركـة العصـر والـوعي أبسـرار األ�م قـد ثاليهود وتلك ال والواقع أن مجود    
حــاال دون فهــم لطبيعــة الرســالة الــيت كــان حيملهــا النــيب عليــه الســالم. وكــان اجلانــب العــريب يف املدينــة وغــري املدينــة أكثــر 

 مرونة وأذكى قلبا وأسرع ابدرة فاحتضن الدعوة اجلديدة ووجد يف اهلجرة فجرا ليوم سعيد من أ�م التاريخ البشري. 

  ************* 
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لفقـراء بـني رقيـق وحمـالف هذا ابإلضافة إىل الفئة القليلة من رجال مكة ونسائها، وكثـرهتم السـاحقة مـن املستضـعفني ا   
ونسائها أن يكونوا بني الرواد األوائل حلركة مـن أعظـم وموىل ، فقد أضاعت قلوب هذه الفئة بنور االميان وكتب لرجاهلا 

 حركات التاريخ البشري اليت عرفت وسجلت يف دفاتر األ�م. 

هللا عليه وسلم ورافقه فيهـا صـاحبه وصـديقه  وهنا نتساءل : ماذا فعلت هذه اهلجرة اليت قام هبا النيب املصطفى صلى   
الـيت مل األول أبو بكر عبد هللا بن أيب قحافة رضي هللا عنه؟ وبعبارة أخرى: ما هي النتيجـة الـيت ترتبـت علـى هـذه النقلـة 

 يكد يتسامع هبا يف تلك الفرتة غري القليل من الناس ؟ 

*********** 

علـى  ى انتصـار هللا لعبـده وأتييـده لـهمساواته قد جعـل مـن هـذه اهلجـرة عنـوا� علـأول ما يلفت النظر أن هللا من فوق    
لى وأن كلمـة هللا هـي الذين خذلوا رسوله وقاوموا الدين الذي جاء به ويعلـن هلـم سـلفا أبن كلمـة الـذين كفـروا هـي السـف

ذ إذ أخرجــه الــذين كفــروا اثين اثنــني ال تنصــروه فقــد نصــره هللا اإ: "  مــن ســورة التوبــة ٤٠وجــل يف اآليــة  فقــال عــز العليــا
ن هللا معنا فأنزل هللا سكينته عليه وأيده جبنود مل تروهـا وجعـل كلمـة الـذين كفـروا إذ يقول لصاحبه ال حتزن إمها يف الغار 

 . "كيمالسفلى وكلمة هللا هي العليا وهللا عزيز ح

يـوم اهلجـرة مـن األ�م األساسـية يف عـامل الـدعوة إىل هللا لرسوله يف يوم اهلجرة وأن يكون  وال عجب يف أن ينتصر هللا    
تســم ر الصــامد إىل موقــف ياحلامســة مــن موقــف االنتظــا يــوم تغــري املصــائر وحتقــق النقلــة  ... ذلــك ألن يــوم اهلجــرة هــو
علـى الصـورة ي سـالمجيابية البناءة . فالثابت أن يوم اهلجرة هو بداية عملية لبناء اجملتمع اإلابلديناميكية ذات األبعاد اإل

 .  سالموبني أمة هي أمة اإل سالماليت طاملا طمع النيب املصطفى عليه السالم إىل حتقيقها فوق أرض هي أرض اإل

وقد ضرب النيب عليه السالم بيوم اهلجرة املثل العظيم أمام األجيال الطالعة فعلـم النـاس أن اهلجـرة هـي جـزء مـن �ـج    
وا علـى رسـالة ذا اسـتحال علـيهم أن حيـافظإنيا ال تضيق سـاحاهتا ابملـؤمنني فـالناس هبا أن الد الدعوة إىل هللا. لكأنه يعلم

قيـــود مـــن  هلـــم ولـــدعوهتم فيهـــاجرون ويعبـــدون هللا يف مهـــاجرهم أحـــرارا األرض متســـع ن يف هـــذهإالســـماء إىل األرض فـــ
تنتفـــي حجـــة الضـــعف وقلـــة احليلـــة الـــيت قـــد يلجـــأ إليهـــا املستضـــعفون اذا ســـكتوا عـــن العـــدوان وأذى املشـــركني. وبـــذلك 

 الباطل أو خضعوا له. 



٤ 
 

  ************* 

وضــروري جــدا أن يلجــأ املــؤمن شــيء آخــر نتعلمــه مــن هــذا اليــوم العظــيم هــو أن اهلجــرة ظــاهرة حيتمــل جــدا أن تقــع    
كشـــفت األحـــداث التارخييـــة الفاصـــلة يف حضـــارات األمـــم عـــن   إليهـــا يف معركتـــه مـــن أجـــل العقيـــدة الـــيت يـــؤمن هبـــا. وقـــد

 ومجاعية دفعت إليها ضغوط األعداء أو ظروف غري مالئمة الزدهار رسالة احلق ... هجرات فردية 

فهذا أبو األنبياء ابراهيم اخلليل قد هاجر بنفسه وأبهله من قريته يف جنوب العراق واجته إىل فلسطني مث اتبـع طريقـه إىل 
وكـــان رفعـــه لقواعـــد  البيـــت احلـــرام يف وادي مكـــة واحـــدة مـــن املهـــام  .احلجـــاز وتوجـــه إىل احلجـــاز أكثـــر مـــن مـــرةمصـــر ف

 الكبرية اليت قام هبا يف حياته. 

 وهذا موسى عليه السالم هاجر بنفسه أوال مث بقومه بين اسرائيل واجتاز هبم البحر لينجو هبم من أذى فرعون.   

 وقد قام هبا فعال فغادر مسقط رأسه إىل مصر.. أما عيسى عليه السالم فلم يكن أقل استعدادا للهجرة   

و�يت بعــد ذلــك النــيب العــريب حممــد صــلى هللا عليــه وســلم فيغــادر مكــة أول األمــر إىل الطــائف حبثــا عمــن ينتصــر لــه يف   
ال إبيلتــه فلــم يســتطع العــودة إىل مكــة حقــه يف محايــة ق دعوتــه. وهــو يف نقلتــه هــذه يقــوم بعمــل املهــاجر ألنــه فقــد بســببها

فريقا من أصحابه ابهلجرة إىل احلبشـة علـى دفعتـني كتـدبري وقـائي يـدافع بـه  مرمن الرجال .. كما أ حد كبارهاأيف جوار 
املصـري للـدعوة عن أصـحابه. مث جـاءت اهلجـرة الكـربى إىل املدينـة املنـورة الـيت كانـت مبثابـة حتـول يف مـوازين القـوة وتقريـر 

 وغياب الشرك واملشركني.  سالمقة أوىل يف سلسلة من احللقات مت هبا انتصار اإلاجلديدة وحل

يف أرض هللا الواســعة جــزء مــن  العمليــة الواســعة لصــنع اتريــخ االنســان.. واملقصــود ابلتحــرك هكــذا يتبــني لنــا أن التحــرك 
 رادة يف وقت معا .. العقل والقلب واإلل حترك يف حدوج هنا ال حتركا يف حدود األرض وحسب ب

 لنداء السماء وجهاداً يف سبيل هللا ؟  ذا مل يكن هذا التحرك استجابةإا قيمة أن نتحرك من أرض إىل أرض فم

 رادتنا معدومة؟ إفاقدة ملفهوم احلرية املسؤولة و  ما قيمة أن نتحرك من أرض إىل أرض إذا كانت عقولنا مقيدة وقلوبنا



٥ 
 

بــل اهلجــرة أو ســنحتفظ ابلصــفات ذا كنــا ســنكرر يف األرض اجلديــدة األخطــاء الــيت كنــا نرتكبهــا قإن نتحــرك ومــا قيمــة أ
خــالق الــيت كانــت لنــا مــن قبــل وكانــت ســبباً يف ختلــف مســريتنا واالنتقــاص مــن كرامتنــا والتقليــل مــن دور العقيــدة يف واأل

 سلوكنا اليومي ؟

ــ   مث إىل املدينــة ه الســالم وأصــحابه مــن املهــاجرين األولــني إىل احلبشــة أوال إن اهلجــرة كمــا نطقــت هبــا حتركــات النــيب علي
املنــورة هــي نقلــة مــن ثقافــة إىل ثقافــة ... ومــن وضــع إىل وضــع ... ومــن الفــراغ الروحــي إىل االمــتالء الروحــي ... ومــن 

 استسالم العاجز إىل اعتذار القوي القادر. 

  ************* 

نعــم رب العــاملني ..  أســس مــن أســس اليقــني ... ونعمــة مــنجــوهر مــن جــواهر العبــادات ... و إن اهلجــرة هبــذا املعــىن    
بعـاد اهلجـرة وجرأتنـا علـى القيـام هبـا سـعيا إىل دراكنا ألإغ فجر جديد يف أعقاب ليل مديد. ف�ا اآلية والعالمة على بزو إ

ب واألمســاع هــو جهــاد يف ســبيل هللا شــرط أن الــرزق احلــالل أو هــراب مــن الظلــم أو رغبــة يف ايصــال كلمــة احلــق إىل القلــو 
 تكون نية اهلجرة استجابة ألمر هللا عز وجل. 

  ************* 

لعلنا بعد هذه الفقرات اليت سلطنا فيها الضوء علـى مفهـوم اهلجـرة أن نـدرك أبعـاد النهضـة الـيت يطالـب اجليـل املسـلم    
بـداع ن التقليـد الغـيب املستسـلم إىل اإلمن اجلهل إىل العلم ... ومذلك ألن النهضة يف حقيقتها تعين هجرة ابلقيام هبا . 

الـــذكي الشـــجاع ... ومــــن االنطـــواء العقلــــي إىل االنفتـــاح العقلـــي ... ومــــن اخلـــوف إىل الشــــجاعة ... ومـــن القلــــق إىل 
 الطمأنينة ... ومن الشك إىل اليقني . 

 مياننا أبن هللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون . إو حلاحنا يف التعامل معه إنسان و ومن معاين اهلجرة ثقتنا ابإل

  ************ 



٦ 
 

ــــذين يرفضــــون اهلجــــرة إىل     داء واجبــــاهتم يرفضــــون اهلجــــرة إىل هللا أ هللا ورســــوله ... واملقصــــرون يف املتشــــائمون هــــم ال
نفســهم يرفضــون اهلجــرة إىل هللا ورســوله ... وأخــريا كــل الــذين ميتنعــون عــن النهــوض ملســؤولياهتم أمــام هللا وأمــام أمــتهم وأ

 ورسوله ...

  *************** 

كل هذه املعاين تتعاقب يف خيالنا حينما جند أنفسنا يف مثل يوم اهلجرة ... اليوم الذي تتم به نقلتنـا مـن عـام هجـري   
يهـا فصـال لنكتـب ف إىل عام هجري آخر ... ونشعر معه أن صـفحة جديـدة بيضـاء قـد بسـطت أمامنـا مـن دفـاتر األ�م

 ن شاء هللا. إميان من فصول قصة اإل

 

 


