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 2 مجلة بحوث كلية اآلداب   

 مستخلص البحث
ا تاره ليبلغ عنه رسةةةةةالتهأ ومدأت مكة تسةةةةةمع   بأن  أكرم هللا عز وجل سةةةةةيدنا محمد 

بهذا الدين الجديد فأ ذت قريش على عاتقها مهمة محارمة هذا الدينأ واسةةةةةةةةةته ةةةةةةةةةال  ةةةةةةةةة فته  
 ومحارمة أتباعه .

بعمل  إال أن يقوم    وازداد التعذيب واألذى في مكة للمسةةةةةةةةةةلمين الجددأ فما سان من الرسةةةةةةةةةةول
ة  ةةةةةةةةةةعائر دينهم من دون  وو أو أذى ووجد  يحمي به هذا الدين ويسةةةةةةةةةةهل على أتباعه إقام 

وسةةةةيلة جديدة في مجابهة سبراي قريش فاان التفاير في الهجرة ولان إلى أين وهنا تبرل عقلية  
 االستراتيجية في ا تيار المكان المناسب لهجرة المسلمين األوائل . الرسول

على   البلةدان وقع ا تيةار الرسةةةةةةةةةةةةةةولومعةد التفاير في أحوال الجزيرة العرميةة ومةا حولهةا من  
أرض الحبشةةةةةة لما لها من مميزات لم تتوفر في باقي البالد المحيطة بمكة وأهمها عدل ملاها 

ثم    وزوجته السةيدة رقيه   النجا ةي. و رج  طالئع الهجرة األولى ورئيسةها عثمان بن عفان
وما لبث االضةةةةطهاد أن ما لبثوا أن عادوا إلى مكة بعد أن سةةةةرت  ةةةةائعة برسةةةةالم سبار قريش  

عاد بشكل أقوى وأكبر فخرج الفوج الثاني إلى الحبشة فارًا بدينه ورئيسهم جعفر بن أبي طالب 
. 

وهنا سان موقف قريش الذي ظهر بقوة سبيرة وت ةةةةةةةةةميم على إعادة من  رج مهاجرًا بدينه من  
المسةةةةةةلمون. وقد  أهل مكة وأرسةةةةةةل  وفادة وهدايا إلى النجا ةةةةةةي وسلها أمل في اسةةةةةةتعادة ه الي 

فشةةةل  هذه الوفادة في جعل النجا ةةةي يسةةةلم المسةةةلمين الى قريش ومذلك رزع المسةةةلمون نعمة 
 األمن واألمان وعبدوا هللا بحرية لم يجدوها في ديارهم مكة المكرمة .

وتعد الهجرة إلى الحبشةةةةةة أسةةةةةاسةةةةةًا إلى الهجرة إلى المدينة حيث اعادوا تجرمة الهجرة لتأسةةةةةي   
 . مية بقيادة الرسولالدولة اإلسال

 تعريف الهجرة لغة واصطالحًا وأنواعها : - 1
: مقتبسةةةة من فعل هجر ومعناها ترل الشةةةيي إلى إل ر واإلعراض  الهجرة في اللغة

 . 10عنه قال تعالى واهجرهم هجرًا جمياًل " المزمل 
 : االنتقال من بالد الشرل إلى بالد اإلسالم .  الهجرة اصطالحاً 
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: تنقسةم الهجرة إلى هجرة مادية حسةيةو وهجرة معنوية نفسةية فالمق ةود    أنواع الهجرة
بالهجرة المادية هي انتقال األفراد من بلد إلى إل رو ومن الموطن األصةةةةةةةةةةةةةلي إلى موطن  يره  

أنوال الهجرة المادية في هذا الحديث قائاًل إنما األعمال بالنيات وإنما   وقد بين لنا الرسةةةةةةةةةةول  
سان  هجرته إلى هللا ورسةةةةةةةةوله فهجرته إلى هللا ورسةةةةةةةةولهأ ومن سان   لال امرئ ما نوىأ فمن

 .(1)هجرته لدنيا ي يبها أو امرأة يناحها فهجرته إلى ما هاجر إليه" 
أما الهجرة المعنوية المق ةةةةةةةةود بها حالة الفرد في موطنه وما يشةةةةةةةةعر به تجاه أفعاله  

من معاص واالمتثال لما أمر به هللا تعالى من أعمال صةةالحة  فهنال هجرة ما نهى الرسةةول  
وطاعة قال رسةةةةةول هللا صةةةةةلى هللا عليه وسةةةةةلم المهاجر من هجر السةةةةةيهات والمسةةةةةلم من سةةةةةلم  

أ فاما أن المهاجر يشةةعر بحال أف ةةل عند تغير مكانه ويسةةتطيع  (2)المسةةلمون من لسةةانه ويده
 أن ينعم باألمن واألمان فاذلك المهاجر وهو في بلده يشعر براحة اإليمان وحالوة الطاعة .
وسما أن هنال نول من الهجرة اإليجابية هنال أي ًا الهجرة السةةةةةةلبية وهي سما أ برنا  

المسلم أ اه المسلم فوع ثالث فمثل هذه األفةةةةعال هي ما   هجر القةةةةرإلن أو أن يهجرالرسةةول  
 .نهانا عنها الرسول

 
 . 4130صحيح البخاريأ الجزي الرابعأ حديث  ((1
 . 2650صحيح البخاريأ الجزي الثالثأ حديث  ((2
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 منها : تعرض المسلمون إلى االضطهادات وموقف الرسول  - 2
ليكون المبلغ لرسةةةةةةةةةةةالة رمه وليكون  اتم    ا تار هللا رسةةةةةةةةةةةوله الاريم سةةةةةةةةةةةيدنا محمد 

األنبياي والمرسةةةةلين . ومدأت مكة تسةةةةمع بهذا الدين الجديد وتشةةةةعر بالتهديد المبا ةةةةر لمكانتها 
ونفوذها الديني واالقت ةةةةادي سونها مرسزًا لعبادة األوثان واألصةةةةنام المقدسةةةةة عند سةةةةائر قبائل  

القرابين رضةةاي آللتهم وسان  قريش المسةةتفيد  العرب الذين يأتون للحج إليها والتقرب باألموال و 
 من ذلك اقت اديًا واجتماعيًا.

أ ةذت قريش ترقةب بعين الحةذر مةا تنجلي عنةه األيةام تجةاه هةذه الةدعوة الجةديةدة والتي  
أ ذ أتباعها يزدادون يومًا بعد يوم وسان  طالئع المسةةةةةةةةةةةةةلمين األوائل قد جمع  بينهم الرابطة  

 لدعوة على الر م من سريتها .اإليمانية فنشطوا في نشر ا
إال أن أعداد الدا لين في الدين الجديد بدأت تزداد يومًا بعد يوم إلى أن جاي أمر هللا 
تعالى إلى رسةةةوله الاريم بال ةةةدول بالحن وإعالن الدعوة في قوله "فأصةةةدل بما ت مر وأعرض 

 .(3)عن المشرسين " 
ذ  طوات عدة لوأد هذا الدين  فقاموا برتخا  لم يتحمل المشةةةةةةةةةةةةةرسون دعوة الرسةةةةةةةةةةةةةول  

ومحارمة أتباعه بشةةةتى الوسةةةائل والنيل من الرسةةةول صةةةلى هللا عليه وسةةةلم ومن هذه األسةةةاليب  
السةةةةةةةخرية والتحقير وتشةةةةةةةويه تعاليم اإلسةةةةةةةالم وإثارة الشةةةةةةةبهات حوله بل وتشةةةةةةةبيه القرإلن الاريم  

 تارة بالسحر والشعوذة وتارة بالجنون . بأساطير األولين ثم بدأوا يتهموا الرسول 
وعندما وجد المشةةةةةةةةةةةةةرسون أن هذه األسةةةةةةةةةةةةةاليب ال تجدي نفعًا في إيقاو الدعوة قرروا  

وأتباعه ومحارمة اإلسةةةةةةةالم والمسةةةةةةةلمين و اصةةةةةةةة    ت ةةةةةةةعيد اإلضةةةةةةةطهادات ضةةةةةةةد الرسةةةةةةةول  
  وأصةحابه من أ ةراو  المسةت ةعفين منهم وقد اجتهدوا في مسةعاهم حتى نال األذى الرسةول  

 وعدد سبير من العبيد واإلماي . قريش سأبو بكر وعثمان 
كان الهدو من هذا التعذيب الشةةةديد هو اسةةةته ةةةال هذا الدين بالق ةةةاي على أتباعه  

أ ولانه لم ي مر بالقتال في  وسان  مسةهولية حماية الدين والمسةلمين تقع على عاتن الرسةول  

 
 . 94الحجر أ   ((3
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في األ ذ باألسةةةةةةةةباب وإنقاذ    الرسةةةةةةةةول  أ لذلك فار    (4)قوله تعالى "واعرض عن المشةةةةةةةةرسين"
الدعوة بوسةةةيلة جديدة وهي الهجرة من أرض مكة إلى أرض جديدة يأمن المسةةةلمون فيها على 
دينهم وأنفسةةةةهم و اصةةةةة بعد نزول قوله تعالى "للذين أحسةةةةنوا في هذه الدنيا حسةةةةنة وأرض هللا 

ال يسةةةتطيعون أن يعبدوا   . ومالر م من أن مكة هي أ ةةةرو البقال إال أن المسةةةلمون (5)واسةةةعة"
هللا فيها بحرية وأمان لذلك فاألرض الطيبة ال ةالحة هي األرض التي يعبد هللا فيها دون أذى  

 أو تعذيب .
 إليها : نظرة توضيحية للبلدان المحيطة بمكة ونظرة الرسول  – 3

حيث    يعد قرار الهجرة واالبتعاد عن مكة من أصعب القرارات التي اتخذها الرسول  
أراد بهجرة المسةةةةةةلمين حماية الدين وحماية النف  ونشةةةةةةر الدعوة  ارج مكة  اصةةةةةةة أن قريش  
وضةةع  ن ةةب أعينها الق ةةاي على الدعوة اإلسةةالمية وذلك بالق ةةاي على أتباعها لذلك قرر 

أن يجد مكانًا إلمنًا وح ةةةنًا ح ةةةينًا للدعوة تاون بمثابة المالذ اآلمن للمسةةةلمين في    الرسةةةول
م تنجح الدعوة في مكة ومرسزًا ترسةةةةةةةةةةخ فيه وجودها وي ةةةةةةةةةةمن للدعوة االسةةةةةةةةةةتمرارية  حال أن ل
 والبقاي.

في أصلح األماكن الحت ان دعوته وسان من الطبيعي أن تتجه    وقد فار الرسول  
أنظةةاره إلى القبةةائةةل العرميةةة حول مكةةة مثةةل قبةةائةةل هوازن وثقيف في الطةةائف ومنو حنيفةةة في  

من المدينة و يرها من قبائل العرب وقد سان  لهذه القبائل عدد من اليمامة ومنو سليم بالقرب  
المميزات التي ت هلها ألن تاون وجهة للمسلمين في حال هجرتهم من مكة ومن هذه المميزات 

: 
 أواًل: األحوال السياسية لهذه القبائل متشابهة مع ما هو سائد في مكة . 

ين أهل مكة وتشةةةابه اللغة تجعل المهاجرين  ثانيًا : التشةةةابه في طبيعة الحياة بينهم وم
 يشعروا بالراحة ولن تتجاذبهم مشاعر الغرمة .

 
 . 92سورة الحجر أ  ((4
 . 10الزمر أ إلية  ((5
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لوجودهم قرمه سةيلبوا ندايه    ثالثًا : قرب مواقعهم من مكة بحيث إذا احتاج الرسةول  
 .سريعًا ولن تاون المسافة والبعد عائقًا بينهم ومين رسول هللا

نال عدد من العقبةات تحول دون نجةاه هجرة  وعلى الر م من هذه المميزات إال أن ه
 المسلمون إلى أحد هذه القبائل ومنها :

أن هةةذه القبةةائةةل على عالقةةة جيةةدة بقريش ألنهةةا حةةاميةةة لبيةة  هللا مرسز عبةةاده   أواًل :
 أصنامهم .

لن تتوانى قريش في الطلب من القبائل إرجال المسلمين المهاجرين إليها وهنا   ثانيًا :
ائل ر بة قريش حفاظًا على عالقة الم ةةةةةةةةةالح والود التي بينهم فسةةةةةةةةةرعان ما سةةةةةةةةةتلبي هذه القب

 ستطرد المسلمين وتسلمهم إلى مشرسي قريش .
محةارمةة هةذه القبةائةل سةل دين جةديةد يةد ةل إليهةا ر بةة منهةا في الحفةاظ على  ثاالااًا :

 دينها لذلك فلن ترحب بوجود مهاجرين إليها بدين جديد .
في     ير إلمن بالنسةةةةةةةةبة للمسةةةةةةةةلمين لذلك فار الرسةةةةةةةةول    وعلى ذلك فرن هذا الخيار

يثرب ولان األوضةةةةال السةةةةياسةةةةية لقبائل األوق والخزرج متقلبه ما بين ال ةةةةراعات والحروب.  
كما أن اليهود لن يسةةمحوا ألصةةحاب ديانة جديدة أن يهاجروا إليهم و اصةةة أنهم سانوا يعدون 

هم سما أن اليهود اجتهدوا في إ ةةةةةةةةةةعال أنفسةةةةةةةةةةهم لظهور نبي منهم يعل ون به على العرب و ير 
الحروب بين األوق والخزرج لتاون لهم الغلبةةةةة سمةةةةا أنهم سةةةةانوا يحتقرون العرب لةةةةذلةةةةك لن 
يناصةةروا المسةةلمين ولن يرضةةوا باإلسةةالم دين الت لف والمحبة ألن ذلك يفقدهم ما سانوا يعملوه 

  الغلبة لذلك رأى الرسةةةةةول  من الفرقة و الدسةةةةةائ  بين العرب ليسةةةةةودوا ويحكمونا وتاون لهم  
أنه من الحكمة عدم إرسةةةةال المسةةةةلمين إلى بلد تشةةةةتعل فيه الخ ةةةةومة والحروب فعلى ذلك لم  

 تان يثرب المكان المناسب للدعوة .
إلى بالد الشةةةةةام ومن يسةةةةةكن بالقرب منها وهم الغسةةةةةاسةةةةنة    توجه  أنظار الرسةةةةةول  

ومينهم معاهدات لذلك لن يسةمحوا بوجود دين  ولانهم سانوا يدينون بالوالي إلى الدولة البيزنطية  
جديد بينهم يناف  المسةةيحية التي يدين بها حلفائهم الروم سما أن لقريش صةةالت تجارية جيدة  
مع الشةةةام لذلك لن تخسةةةر هذه القبائل م ةةةالحها ألجل قلة مسةةةت ةةةعفة لجأت إليهم لحمايتهم  

 وحماية دينهم من بطش قريش وتعذيبهم .
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راع والتي يسةةةةةةكنها بعا القبائل العرمية سالمناذرة و يرهم ولانهم ثم أي ةةةةةةًا هنال الع 
أواًل يدينون بالوالي إلى بالد فارق المجوسةةةةية وهي أ ةةةةد عداي ألتبال أي دين سةةةةماوي سما أن 

 هذه القبائل بينها ومين األكاسرة معاهدات وتحالفات فلن ترضى بوجود المسلمين بينهم .
بعية السةةةةياسةةةةية إلى بالد فارق سما أنها تاره سل ما كذلك بالد اليمن سان  تدين بالت

يم  بالاعبة ومقريش وق ةةةةةةةةة أبرهة األ ةةةةةةةةرم  ير دليل على ذلك فلو هاجر إليها المسةةةةةةةةلمون  
 سيكونون فريسة سهلة لالنتقام منهم ألنهم من قريش .

أما م ةةةةةةر فقد سان  تخ ةةةةةةع لسةةةةةةلطان الروم سما أن حاكمها المقوق  ال يملك من 
 سان تابعًا لما يمليه عليه الروم وحكامهم . أمره  يهًا بل

إلى الحبشةةة و اصةةة أنه سان يسةةمع عنها من حاضةةنته أم    اتجه  أنظار الرسةةول  
صةورة واضةحة    أيمن الحبشةية وما سان  ترويه له عنها وعن ملاها وعدله وقد سون الرسةول  

د في ا تيار الحبشةة  ورأيه السةدي  عن تلك البالد وهنا تظهر لنا حكمة وسةعة مدارل الرسةول  
دارًا لهجرة المسةةةةةةةةةةةةةلمين األوائل وعلى الر م من وجود عيوب بها إال أن بها مزايا عديدة تجعل 

 منها المكان األنسب إلحت ان الدعوة اإلسالمية ومن هذه العيوب : 
بعةةد الحبشةةةةةةةةةةةةةةةة عن مكةةة سمةةا أن البحر يعةةد حةةائاًل طبيعيةةًا بين المنطقتين فاةةان من 

ومين المسةةلمين لمعرفة أحوالهم أو إبال هم   ة االت ةةال بين الرسةةول  ال ةةعومة سةةرعة وسةةهول
أوامره أ ثم تأتي اللغة فذلك أي ةًا يعد من ال ةعومات التي سةيواجهها المهاجرون و اصةة في  
التأقلم مع موطنهم الجديد مما ي ةةةةعب عليهم االندماج في هذا المجتمع مما يشةةةةعرهم بالغرمة  

العادات والطبائع تمثل أي ةةةةةًا صةةةةةعومة ولانها نسةةةةةبية إلى حد ما واالنعزال إلى حد ما سما أن 
 في حسبانه . فقد تاون إحدى المعوقات التي وضعها الرسول
في بالد الحبشةةةةةةةةةة قد  ط  على هذه العيوب    ولان المميزات التي رإلها الرسةةةةةةةةةول  

أصحابه قائاًل " لو  رجتم إلى الحبشة فرن بها ملك ال   وأولها عدل ملاها فقد أ بر الرسول  
يظلم عنةده أحةدًا " وسةأن العةدل هو الميزة الوحيةدة التي طغة  على سةل العيوب والمعوقةات بةل 

 عدت الميزة األهم.
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لك الحبشةةة ألنهم قد ذاقوا من ظلم سفار قريش  أصةةحابه بعدل م   وقد أ بر الرسةةول  
مةةا يعجز عنةةه تحمةةل الرجةةال فهم بحةةاجةةة إلى منع الظلم عنهم واإلحسةةةةةةةةةةةةةةةاق بةةالعةةدل لينعموا 

 باألمن واألمان في عبادتهم وتقرمهم لرب العالمين.
لم يكن العدل فقط من المميزات بل إن الحبشةةةةةةةةةةة سان  بلدًا مسةةةةةةةةةةتقاًل عن الفرق أو 

دين بالن ةةةرانية وتتبع الانيسةةةة الم ةةةرية باإلسةةةكندرية لذلك لن يكون هنال الروم حيث سان  ت
ضةةةةةةغط على ملاها إلرجال المسةةةةةةلمين . سما وأن بعد الحبشةةةةةةة وإن سان من المعوقات إال أنه  
يعد من المميزات حيث أن بعد المسةةةةافة بين مكة والحبشةةةةة سةةةةيوفر للمسةةةةلمين موطنًا إلمنًا من 

 بطش قريش ونفوذهم .
إلى ذلك فنرى أن الناحية االقت ةةةةادية للحبشةةةةة تعد ممتازة حيث أن قوتها باإلضةةةةافة  

االقت ةةةادية والسةةةياسةةةية ال يسةةةتهان بها وقد سان  قريش تعد لها حسةةةابًا وعقدت معها تحالفات  
أن من عدل النجا ةةي    لتأمن هجومها عن طرين القوافل ومع سل هذه العوامل رأى الرسةةول  

 المهاجرين سوو يحكم ب ميره ومما يمليه عليه عدله .أنه في حال طلب قريش استرداد 
لم يرسل أصحابه إلى منطقة فقيرة    وهنال نقطة في  اية األهمية وهي أن الرسول  

اقت ةةةةةةاديًا حتى ال يكونوا عبهًا على البلد الم ةةةةةةيف وعالة على أهلها بل أرسةةةةةةلهم إلى منطقة  
منتعشة اقت اديًا لاى يستفيدوا من  يراتها دون أن يشعر أصحاب البالد بأي أزمة اقت ادية  

 جراي هجرة المسلمين إليهم .
أمره على أن يدفع بالمسةةةةةةلمين إلى الهجرة      وتجمع  هذه األسةةةةةةباب وعزم الرسةةةةةةول

 لبالد الحبشة .
 نبذة عن ملك الحبشة :

يدعى أصةحمة بن أبجر وسلمة النجا ةي    كان ملك الحبشةة والذي عاصةر الرسةول  
هل لفظه حبشةةةةةية يلقب بها ملك الحبشةةةةةة ومن ولى على مملاة أكسةةةةةوم سقي ةةةةةر ملك الرومأ  

بعد مقتل أبيه على يد عمه وميع في سوع العبيد   وسسرى ملك فارق وقد ُسلب النجا ي ملاه
ألحد تجار الرقينأ ولان ما لبث أن مات الملك الغاصةب للحكم ب ةاعقه أصةابته من السةماي 
فبحثوا عن أصةةةحمة حتى وجدوه ون ةةةبوه ملاًا عليهم ليسةةةمع الناق بعد ذلك بعدله وصةةةالحه  

 غائب عليه .صالة ال وسموا أ القه وقد أسلم بعد وفاته وصلى الرسول 
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 طالئع الهجرة األولى إلى الحبشة وأسباب رجوعهم إلى مكة :
المسةةةلمين بالخروج إلى الحبشةةةة في  ةةةهر رجب من السةةةنة الخامسةةةة    أمر الرسةةةول  

من البعثةة النبويةة وسةان عةددهم على األرجح اثنى عشةةةةةةةةةةةةةةر رجاًل وأرمع نسةةةةةةةةةةةةةةوة . ويعةد ه الي 
مائها ومن ه الي المهاجرين هم نواة الهجرة  المهاجرين من أ ةةةةةةةةراو قريش ولي  من عبيدها وإ

لم    فالرسةةةول    األولى وهم : عثمان بن عفان رضةةةي هللا عنه وزوجته رقية بن  رسةةةول هللا 
يعزل نفسةةةةةةةةةةةةةةه عن المهةاجرين بةل قةدم ابنتةه وزوجهةا في رحلةة الهجرة سمةا أن هنةال ابن عمتةه 

لرحمن بن عوو وسلهةا الزمير بن العوام وجعفر بن أبي طةالةب وم ةةةةةةةةةةةةةةعةب بن عمير وعبةد ا
أسةةةةماي تدل على مكانة أصةةةةحابها فاأن المهاجرين هم وفد من أ ةةةةراو قريش ومن قبائل عدة  

على تنول   من مكة قد قدموا على النجا ي ليكونوا في مرسز قوة للدعوة سما حرص الرسول  
هاجرون قبائل المهاجرين حتى ال تتحزب قريش ضد قبيلة بعينها وتنتقم منها سما أن ه الي الم 

سةةةةي ثرون على النجا ةةةةي في حكمه على هذا الدين الجديد الذي ال يفرع بين قبيلة وأ رى بل 
يجمعهم ويوحدهم تح  راية اإليمان ر م ا تالو قبائلهم ولان يتأكد النجا ةةةةةةةةةةي أنها ليسةةةةةةةةةة   
دعوة قبلية أي  اصةة بقبيلة معينة بل هي دعوة دينية إصةالحية ال تفرع بين قبيلة وأ رى أو 

 وإل ر . خص 
كما أن جميع المهاجرين من أ ةةةةراو مكة ولي  من عبيدها حتى ال يعتقد النجا ةةةي  
أن ه الي العبيد قد هرموا من اضةةةةةةةةةةةطهاد سةةةةةةةةةةةاداتهم أو طمعًا في حريتهم فيكون من السةةةةةةةةةةةهل 
اسةةةةةةةةةةةةترجال أهل مكة لعبيدها ولان لمكانة ه الي المهاجرين في قومهم وهم من أ ةةةةةةةةةةةةراو مكة 

حسةةةةاب قبل إيذائهم أو اسةةةةتردادهم مرة أ رى ول ةةةةمان نجاه  سةةةةيحسةةةةب المشةةةةرسون لهم ألف  
الدعوة  رج المهاجرون في سةةةرية تامة متسةةةللين في ظلمة الليل حتى ال تفطن قريش لهم وقد  
 رجوا متفرقين وتوادعوا على اللقاي عند ميناي الشةةةةةةةةةةةعيبة واسةةةةةةةةةةةتأجروا سةةةةةةةةةةةفينة تبحر بهم إلى  

التي تنجي الدعوة وتنجي أصةحابه من مكر  قد أ ذ باألسةباب    الحبشةة ومذلك يكون الرسةول  
قريش ومطشةةهمأ ور م ذلك فقد علم المشةةرسون بخروج المسةةلمين فحاولوا اللحاع بهم ولان هللا 

وقد أكرم   سةةةةةةةةةةةةةةلمهم ووصةةةةةةةةةةةةةةل المهاجرون إلى مقرهم الجديد وترأق وفدهم عثمان بن عفان 
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قال  " لما نزلنا أرض    النجا ةةةةةي وفادتهم واسةةةةةتقبلهم  ير اسةةةةةتقبال فعن أم سةةةةةلمة زوج النبي
الحبشةةةةةةة جاورنا بها  ير جار النجا ةةةةةةي أمنًا على ديننا وعبدنا هللا تعالى ال ن ذى وال نسةةةةةةمع 

  يها نارهه " .
ولان لم يطل المقام بالمهاجرين في الحبشةة فقد عادوا مرة أ رى في  ةهر  ةوال من 

ثم سةةرت  ةةائعة     نف  العام حيث سةةمعوا برسةةالم حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب  
مفادها أن سبراي مكة قد أسةةلموا فرجع المهاجرون مسةةتبشةةرين إلى مكة ولان الحقيقة  ير ذلك  

في يوم سان في الحرم يتلوا سةةةةةةةةةةةةةورة النجم وسان عدد من زعماي قريش    حيث أن الرسةةةةةةةةةةةةةول  
تمالك لم ي 62 واتيم هذه السةةةورة "فاسةةةجدوا د واعبدوا" النجم    مجتمعين وعندما تال الرسةةةول  

من سان موجودًا في الحرم فخروا سةةةةةاجدين د وعندما أح  زعماي قريش بما فعلوه حاولوا أن 
 يذسر إللهتهم بخير لذلك سجدوا . يقلبوا الحقيقة بكبرهم ليقولوا أنهم سمعوا الرسول 

وصةةةةةةةةةةل هذا الخبر إلى مسةةةةةةةةةةامع المهاجرين فعادوا إلى مكة ليكتشةةةةةةةةةةفوا حقيقة الخبر  
لنفسةةةةةةةها وتزيد من حدة التعذيب واألذى ضةةةةةةةدهم لذلك فار المسةةةةةةةلمون في   ولتنتقم قريش منهم

 الهجرة مرة أ رى إلى الحبشة .
 الهجرة الاانية إلى الحبشة ودور المسلمون في الحفاظ على دينهم :

عقدت قريش عزمها للق ةةةاي على الدعوة فزادت من قسةةةوتها وعنفها ضةةةد من اعتنن 
 رى إلى الحبشةةةةة و اصةةةةة أنهم أحسةةةةوا باألمن واألمان اإلسةةةةالم فقرر المسةةةةلمون العودة مرة أ

بالهجرة مرة أ رى إلى الحبشةةةةةة وسان    بجوار النجا ةةةةةي وفي تلك األثناي أذن لهم الرسةةةةةول  
هذه الهجرة أصةةةةةعب من الهجرة األولى حيث تيقظ  قريش للمسةةةةةلمين وقررت أن تحول بينهم  

 ومين الهجرة وتفسد عليهم أمرهم.
ار بدينهم وسان عدد المهاجرين هذه المرة أكبر من سةةةةةابقتها  اسةةةةةتطال المسةةةةةلمون الفر 

امرأة وقد اسةةةةتقبلهم النجا ةةةةي ورحب بهم وقد عز  على  19رجاًل و   83حيث بلغ عددهم حوالي
قريش ما إلل إليه وضةةةةةةةع المهاجرين وهم يتمتعون بالحرية الدينية ومحماية النجا ةةةةةةةي لهم وفي  

ى دينهم وإعطاي صةةةةورة حسةةةةنة للمسةةةةلمين ولدينهم  تلك األثناي اجتهد المسةةةةلمون في الحفاظ عل
الجديد فعملوا على تقوية  ةةةةةةةةأنهم والحفاظ على هويتهم اإلسةةةةةةةةالمية واالجتهاد في طلب الرزع  
حتى ال يكونوا عالة على أحد سما أنهم بدأوا يهيهوا أنفسةةةهم لحمل الدعوة ونشةةةرها في حال إذا  
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هم نواة لحرسة دينية الهدو منها التمكين فشةةل  الدعوة في مكة أو المدينة أو أي مكان إل ر ف
 لدينهم الجديد والعمل على نشره ومساندة المسلمين المست عفين في بالدهم .
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 موقف قريش من هجرة المسلمين األولى والاانية إلى الحبشة :
كان  قريش تخشى من أن ت بح الحبشة مرسزًا للدعوة اإلسالمية ومن ثم تشتد  وسة  
المسلمين ويزداد أتباعهم بل زاد من  وفهم إسالم أهل الحبشة فبذلك يزداد المسلمون قوة ثم  
يقبلون بعد ذلك لمهاجمة مكة ويعودوا إليها لن رة دينهم ونبيهم وأدرس  قريش أنها لي  لها  

ل دولة الحبشة وجيشها وعادت ذسرى حملة أبرهة وسان سبراي قريش على يقين  طاقة على قتا
وأنه على حن وأن أتباعه في ازدياد سل يوم ولان تابرهم وعنادهم    ب دع دعوة الرسول  

و وفهم على م الحهم الدنيوية منعهم من االن يال ألوامر هللا واتبال دينه بل زادهم سل ذلك  
الدين والق اي على أتباعه وقد عز  عليهم أن يروا المسلمين يحملوا  إصرارًا على محارمة هذا  

لواي اإلسالم في الحبشة ويزداد عدد المهاجرين إليهم لتفشل مساعيهم في الق اي على هذا  
 الدين.

 وفد قريش إلى ملك الحبشة ونتائج هذه السفارة على المسلمين في مكة والحبشة:
ل المسةةةةةةلمين من الحبشةةةةةةة وأ رتهم سراهتيهم لجأت قريش إلى أسةةةةةةاليب عدة السةةةةةةترجا

لإلسةةالم على أني بعثوا وفادة وسةةفارة إلى النجا ةةي ملك الحبشةةة الغرض منها إرجال من سان 
عنده من المسةةةلمين واسةةةتقر رأي قريش على إرسةةةال عمرو بن العاص وعبد هللا بن رميعة في  

حرم المسةةةلمين من وده وعطفه  وفد محماًل بالهدايا إلملين في اسةةةتجابة النجا ةةةي لمطلبهم سي ي
 ويبعدوه عن تقديم الحماية للمسلمين وإيوائهم في بالده وإرجاعهم إلى مكة .

وصةةةةل الوفد إلى الحبشةةةةة وذهب لمقابلة النجا ةةةةي وقدموا له الهدايا ثم طلبوا منه أن 
ا  يرد المهةةاجرين إلى قريش بعةةد أن أفهموه بةةأن ه الي المهةةاجرين قةةد فةةارقوا دين إلبةةائهم وجةةايو 

 بدين مبتدل وأرادوا الفرقة واال تالو .
وأنهم أرسلوا إلى الحبشة السترجال ه الي المهاجرين ولان النجا ي سان رجاًل عاداًل 

ومن صةةةةةةةةةةةةفات العدل أن يحاف  العادل على حقوع الناق فرفا    كما وصةةةةةةةةةةةةفه الرسةةةةةةةةةةةةول  
 ر وأرسةةةةةةل  النجا ةةةةةةي االن ةةةةةةيال لطلب هذا الوفد إال بعد أن يسةةةةةةتمع للحديث من الطرو اآل

النجا ةي في اسةتدعاي المسةلمين فح ةروا وأنابوا عنهم جعفر بن أبي طالب أميرهم والمتحدث  
عنهم فسةةةألهم النجا ةةةي عن هذا الدين الذي فارقوا دين إلبائهم بسةةةببه فتحدث جعفر و ةةةره له  

من  محاسن اإلسالم وسماحته فطلب منه النجا ي أن يقرأ عليه بع ًا مما جاي به الرسول  
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إلن فقرأ عليه أول سةةةةةةةورة مريم فبكى النجا ةةةةةةةي ومكى من سان معه من البطارقة وقال " أن القر 
 .(6)هذا والذي جاي به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة انطلقا وهللا ال أسلمهم إليكما أبدًا"

ومرفا النجا ةةةةةي تسةةةةةليم المسةةةةةلمين إلى وفد قريش حاول عمرو بن العاص الوقيعة  
ن أ بره بأن المسةةةةةةلمين يتالمون في عيسةةةةةةى سالمًا عظيمًا وأنهم  بين النجا ةةةةةةي والمسةةةةةةلمين بأ

يزعمون أنه عبد فنادى النجا ةي على وفد المسةلمين يسةألهم عن قولهم في المسةيح عيسةى بن 
مريم وسان المهاجرون قد عزموا أمرهم على قول ال دع فقالوا ما نقول إال سما جاينا به نبينا  

ألقاها إلى مريم العذراي البتول. فهنا أنهى النجا ةةةةةةي دور  هو عبد هللا ورسةةةةةةوله وروحه وسلمته  
هذه السةةفارة واتخذ قراره ببقاي المسةةلمون لديه ال يسةةملهم إلى قريش بل ورد هدايا الوفد القر ةي  
الذي رجع بعد أن فشةةةةل  مهمته في اسةةةةترداد المسةةةةلمين والق ةةةةاي عليهم سان  من نتيجة هذه  

في الق ةةةةةاي على اإلسةةةةةالم وذلك بمحاولة الق ةةةةةاي   السةةةةةفارة أن قريش بدأت تتخذ منحى إل ر
على رسةةةةةةةةةةةةوله الاريم وتدبير المكائد لمقتله حتى تنهي هذا الوجود الديني الذي يزداد يومًا بعد 

أما نتائج    وأتباعه وملغ األمر بقريش بمحاولة قتل الرسةول    يوم فا ةتد اإليذاي على رسةوله  
  النجا ةةي لهم حقهم في العيش على أرضةةه  سةةفارة قريش على المسةةلمين في الحبشةةة فقد حف

وممارسةةةةةةةة  ةةةةةةةعائرهم بحرية حتى أنه أسةةةةةةةلم وقد مات على دين اإلسةةةةةةةالم وفي تلك األثناي بدأ  
المسةةلمون العمل على تمكين الدعوة في الحبشةةة سما أنهم عملوا بالتجارة ليجدوا ألنفسةةهم رزقًا  

تشةةةةةةةةةر  برهم وسان  أرض الحبشةةةةةةةةة  وأمنًا وسان من فوائد الهجرة أن ازداد عدد المسةةةةةةةةةلمين وان
منطلقًا للدعوة ومالذًا لال م ةةطهد وطريد وتشةةجيعًا للمسةةلمين بالهجرة الابرى إلى يثرب التي  
أصةبح  نواة الدولة اإلسةالمية ومن ثم أصةبح  المدينة المنورة دارًا للهجرة ينعم بها المسةلمون  

 لى الحبشة .باألمن وحرية التعبد سما نعم باألمان من سبقوهم بالهجرة إ
 التوصيات المقترحة :

بعد اسةتعراض األحداث التاريخية لمراحل الهجرة األولى والثانية إلى الحبشةة نرى أنه  
يجب الترسيز على هذه الحقبة المشةةةةةرقة من تاريخ اإلسةةةةةالم والتي ال يوليها الم ر ون األهمية 
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الابرى واالهتمام بأحداثها حتى أن سثيرًا من الم ةةادر اإلسةةالمية لم تف ةةل لنا األحداث التي  
المسةةةةلمون في الحبشةةةةة ر م طول مدة بقائهم هنال بالر م من اسةةةةتقرار المسةةةةلمون في  عا ةةةةها 

المدينة فلم يرجع ه الي المهاجرون إال بعد صةةةةةةةةةلح الحديبية وأثناي  زوة  يبر أي في السةةةةةةةةنة  
لدورهم في التمكين للدعوة  ارج الجزيرة العرمية    السةةةةةةةةابعة للهجرة وذلك تقديرًا من الرسةةةةةةةةول  

 تسليط ال وي لمعرفة هذه الحقبة من تاريخنا اإلسالمي العظيم .لذلك فالبد من 
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