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المنّورة  وأّول َمن هاجر إلى  تاريخ الهجرة إلى المدينة   في هذا البحث يبحث—خالصة

 .المدينة المنّورة

 .المدينة، تاريخ الهجرة إليها، أول من هاجر إليها :الكلمات االفتتاحية

 

I. المقدمة 

 

الحمد هلل والّصالة والّسالم على رسول ّللّا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، أّما بعد أخي 

رة الطَّالب، سالٌم من ّللا ََ ورحمةٌ منه وبراات، ومرحبا  بَ في سلسلة الدررو  المقرَّ  علي

عليَ في إطار مادَّة السيرة النبوية، لهذا الفصل الدِّراسّي، آمليَن أن تجَد فيها اّل الُمتعة 

المنّورة  وأّول َمن هاجر  تاريخ الهجرة إلى المدينة  في هذا الدر  نتعرف على  والفائدة،

 .نّورةإلى المدينة الم

 

II. المقالة موضوع  

 
في تأسيس   -ّللا عليه وسلّم صلّى-بعد أْن تّمت بْيَعة العقبة ، ونجح المسلمون بقيادة النبّي 

 -صلّى ّللا عليه وسلّم-رسوُل ّللا  وطٍَن لهم في صحراء تموُج بالكْفر  والجهالة ، أذ ن

، الذي طالما  .-عّز وجلّ -ألوه المولى تمنَّْوهُ وس للمسلميَن بالهجرة  إلى هذا الوطن 

صلّى -قال النبّي : أنّها قالت -رضَي ّللا عنها-عْن عائشةَ  -رحمه ّللا-روى اإلمام البخارّي 

يُت َداَر هجرت كم: ))للمسلمين بمكة -ّللا عليه وسلّم وهما ((. َذاَت نَْخٍل بْين الَبَتَْين  : إنّي أُر 

 .ورجَع عامَّة مْن اان هاجَر بأرض  الحبشةفهاجَر مْن هاجَر ق بََل المدينة  . الحّرتان

مكة إلى أرٍض بها نْخل؛ فذهَب ظنره إلى  أنّه هاجر منْ : أنّه رأى في المنام  : ))وروي

 ((.المدينة ثّم استبان له أنّها ،اليََماَمة  أو َهَجر

ا، -صلّى ّللا عليه وسلّم-وبعد هذه الّرؤيا، خرج النبّي  ر قد رأيُت دا: ))وقال مسرور 

قد  -عّز وجلّ -إّن ّللا : ))وقال ،((إليها فْليَْخرجْ  يخرجَ  هجَرت كم، وهي يْثر ب؛ فمْن أراد أنْ 

وفُراَدى، منهم َمن خرج  فخرجوا إليها أَْرَساال   ((.جعل لكم إخوانا  ودارا  تأمنُون بها

كة، ومنها هاجَر إلى الحبشة  إلى م ورجع اثيٌر مّمنْ . ُمستعلنا ، ومنهم َمن خرج ُمستخفيا  

للمسلمين بالهجرة إلى المدينة  قبل بَْيَعة   -وسلم صلّى ّللا عليه-إلى المدينة ؛ وقد اان إذنه 

 .العقبة األخيرة بَسنة

ا صدر السَّْبعُون عند: "، قالت-رضي ّللا عنها-عن عائشةَ  ََ ََ ََ صلّى ّللا -رسول ّللا  لمَّ

ٍة ونجدةٍ  وقوما  ، طابت نفسه وقد جعل ّللا له َمنََعة ، -عليه وسلم وجعل . أَْهل حرٍب وعدَّ

ن المشراين ل ما َن الخروج ، فضيَّقوا على أصحابه،  البالء يشتد على المسلمين م  يعلمون م 

ن الشَّتم واألذى؛ فشكا ذلَ وتََعبَّثُوا بهم، ونالوا منهم ما لم أصحاب   يكونوا ينالون م 

 قد أُر يُت داَر هجرتكم،: ))لهجرة، فقالفاستأذنوه في ا -وسلم صلّى ّللا عليه-رسول ّللا 

وحّدد لهم مكان الهجرة،  ثّم خرج إليهم مسرورا ، ((.أُر يُت َسبَخة  ذات نَْخٍل بين اَلبَتَْين  

فجعل القوم يتجّهزون ويترافقون  ((.فْليْخرْج إليها يثرب، فمْن أراد الخروج: ))فقال

 ."ذلَ ويتواسْون ويخرجون ويخفون

 ."وعبد ّللا بن أّم مكتوم مصعُب بن عمير،: أّن أّول مْن هاجَر إلى المدينة  ": ذار البخاريّ 

ل مْن هاجَر هو: وذار ابن إسحاَق وابن سعد ََ أوَّ ََ وجزم  ،َسلََمة بن عبد األََسد أبو: أنَّ

 .بذلَ موسى بن عقبة

يَر ََ  وقد جمع الحافظ ابن حجر بْين ما ذاره البخارّي وأصحاُب السِّ ََ ََ ة  بحمل األَوَّ َّ َّ َّ ل يَّ

اإلقامة بالمدينة ، بخالف ُمصعب فكان  أنَّ أبا َسلمة خرج لها ل قْصد: على صفٍة خاصة، هي

ن جهة عليه نيّة اإلقامة بها ليَُعلِّم مْن أسلم منْ   .أهلها؛ فلكلٍّ أولويّة م 

ثا  عْن هجرة  أبي َسلََمة بسنٍة،  المدينة قْبل بَْيَعة العقبة هاجر إلى: "قال ابن إسحاق متحدِّ

م على رسول ّللا  ن أرض الحبشة، فلّما آذته قريش،  -صلّى ّللا عليه وسلم-واان قد  مكة م 

َن األنصار ، خرج  ."إلى المدينة مهاجرا   وبلغه إسالم مْن أسلَم م 

 :محنةُ آل أبي سلمة 

ا أجمع أبو سلمةَ الخروَج إلى: "عْن أمِّ سلمةَ قالت ََ ََ ََ ََ َل لي  لمَّ ََ ََ المدينة ، َرحَّ

جري، ثمّ  فلّما رأْته رجاُل . خرج بي بعيري، ثّم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة في ح 

ََ  هذه نْفسَ غلْبتنَا: بني المغيرة قاموا إليه، فقالوا ََ هذه؟ عالَم نترا عليها، أَرأَيَت صاحبت

؟ قالت َب عنَد ذ: قالت. منه فأخذوني: تسير بها في البالد  : لَ بنو عبد األسد، فقالواوغض 

وانطلَق به . فتجاذبوا ابني َسلمة بينهم حتى خلعوا يَده. عندَها ال نترك ابننَا! ال وّللا

َق بيني وبيَن  .عبد األسد بنو ي إلى المدينة ، فَفُرِّ وحبسن ي بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوج 

 .وبين ابني زوجي

أمسي، سنة أو قريبا   بْطح، فما أزال أبكي حتىفكنُت أخرج اّل غداة، فأجلُس باألَ : قالت

أاَلَ : فقاَل لبني المغيرة منها، حتى مرَّ بي رُجل من بني عمِّي فرأى ما بي فَرحمني،

ْقتُْم بينها وبْين زوجها الَحق ي بزْوجَ إْن : فقالوا لي! وابنها ترحموا هذه المسكينة؟ فَرَّ

ن َخْلق  .يوردَّ بنو عبد األسد إليَّ ابن: قالت. شئت ثم خرجُت أريد زوجي، وما معي أَحد م 

يم، لقيُت . أقدم على زوجي أتبلّغ ممَّن لقيُت حتى: قالت. ّللا ْنع  ََ ََ ََ حتى إذا انُت بالتَّ

أريد زوجي : إلى أين يا ب ْنت أميّة؟ قلت: عبد الدار، فقال لي عثمان بن أبي طلحة أَخا بني

 َما َمَعَ أَحد؟ أَوَ : قال. بالمدينة

َ  منْ : قال. إالّ ّللا وابني هذا! ال وّللا: لتفق فأخذ بخطام البعير، فانطلق . َمترك وّللا ما لَ

ن العَرب اان إذا بلغ المنزل أناخ، : اان أارم منه معي يهوي بي، فوّللا ما صحبت رجال  م 

ى البعير، ثم قيّده في الشجرة، ثم تنحى عني إل حتى إذا نزْلُت فحطّ عن. ثم استأخر عنّي

له ثم استأخر عني،  فإذا دنا. ، فاضطجع تحتها شجرة الّرواح، قام إلى بعيري، فقّدمه فرحَّ

: فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء، قال. المدينةَ  حتى أقدمني! ارابي: وقال

 ثم انصرف !، فادخليها على براة ّللا-أبو سلمة بها نازال   واان-زوجَ في هذه القرية 

 .مكة راجعا  إلى

آل أبي سلمة، وما رأيت  ما أعلم أهل بْيت في اإلسالم أصابهم ما أصاب  وّللا: فكانت تقول

ن عثمان بن طلحة  .صاحبا  قطّ اان أارم م 

حقيرا ، فكثر مالَُ عندنا،  أتْيتَنا صعلواا  : "وعندما أراد صهيب الهجرة، قال له المشراون 

 ."ال يكون ذلَ ونْفسَ، وّللا وبلغَت الذي بلغَت ثم تريد أن تخرج بمالَ 

، "فإنِّي جعلُت لكم مالي: قال أرأَْيتُْم إْن جعلُت لكم مالي أتُخلرون سبيلي؟: "فقال لهم صهيب

 ((.رب ح صهيب: ))فقال -صلى ّللا عليه وسلم-فبلغ ذلَ رسول ّللا 

 والمصادر المراجع
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