
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

    

 :اخلالصة

تناول هذا البحث هجرة صحابة رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( اىل بالد احلبشة، والوقوف على أهم املسببات يف  هذه اهلجرة، 
ويعد هذا املوضوع من املواضيع املهمة يف التاريخ اإلسالمي لكون هذه اهلجرة قدد حدد ت يف بدايدة الددعوة اإلسدالمية واسدتمرت حقبدة زمنيدة 

ونصف من السنني عاش خالهلا املسلمون يف ظروف صعبة جداً، وتظهر أمهية املوضوع وأمهية أولئك الرجال العظام الذين  جتاوزت على عقد 
كدانوا يشدكلون اغلدب املسدلمني يف مكددة ولالطدالع علدى الددور اإلوداين والبطددوذ واضخالقدي الدذي ردض بده هدد الء لتحريدر البشدرية مدن و نيددة 

املبحث اضول فقد تناول طبيعة اجملتمع احلبشي، وتنداول  أماقد قسمت حبثي اىل مقدمة و ال ة مباحث وخامتة الضمري وضياع املصري، هذا و 
املبحث الثالث فقد كان حتت عنوان اهلجرة الثانية اىل احلبشة  وأمااملبحث الثاين اهلجرة اضوىل اىل احلبشة مع تسمية من هاجر من املسلمني 

 أبهدماملسدببات يف هجدرة املسدلمني اىل احلبشدة وختمدت البحدث  أهدماملبحدث الرابدع فقدد ذكدرت  وأماني اليها مع تسمية من هاجر من املسلم
 .النتائج اليت توصلت اليها

Abstract  
The causes of the migration of Muslims to Abyssinia ConclusionThis research deals 

with the migration of the Companions of the Messenger of Allah (peace be upon him) 

to Abyssinia، and stand on the most important causes of this migration، it is the subject 

of important topics in Islamic history to the fact that this migration may have taken 

place in the beginning of the Islamic call and continued an era more than a decade and 

a half of years lived، during which Muslims are in very difficult circumstances، and 

show the importance of the subject and the importance of those great men who made 

up the majority of Muslims in Mecca for the faith and heroic and moral role that got 

him those human for the Liberation of pagan conscience and the loss of determination، 

this has divided the research into an introduction and three sections and Conclusion 

the first part dealt with the nature of the Abyssinian society، eating second section the 

first to migrate to Abyssinia with a label from emigrated from Muslims and the third 

section was under a second migration to Abyssinia with a label from emigrated from 

Muslims forth the title and either the fourth section has reported the most important 

causes of migration Muslims to Abyssinia and concluded with the most important 

research findings. 
  



  

 وعىل آله وصحبه وسلم. احلمد ه رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني نبينا حممد)صىل اه عليه وسلم(

 أما بعد:

يعد هذا املوضوع من املواضيع املهمة يف التاريخ اإلسالمي، حيث تناول بحثي هذا هجرة الصحابة)ريض اه 

عنهم( اىل بالد احلبشة بعد معاناهتم حتت سياط االضطهاد القرَش واحلق ان عامل االضطهاد الذي متادت به قريش قد جاء 

اهلجرة اىل احلبشة، حني فكر الرسول االعظم)صىل اه عليه وسلم( باحلبشة ارضًا امنه ورديفًا احتياطيًا عامال اساسيا يف 

للدولة االسالمية الفتية التي خطط هلا يف ذهنه، فكان هذا من اسباب اختيار احلبشة بان تكون جماال وارضا طيبة للدعوة 

لكا صاحلا ال يظلم عنده احد، اضافة اىل اهنا ارضا زراعية يستطيع من االسالمية، وقوله)صىل اه عليه وسلم(: بان هبا م

خالهلا املهاجرون العمل والزراعة وكسب العيش، فكان احد العوامل املساعدة يف تشجيع املسلمني املهاجرين عىل 

الدار املطمئنة التي جاء عنها  اللجوء اليها، وقد متثل دور النجاَش يف ايواء هذه النخبة الطيبة من رجال االسالم، اذ هيأ هلم

باهنا خري دار، فامنوا عىل دينهم ومل جيدوا  لاًم عنده، فتحقق هلم الفرار اىل اه )عزوجل( بدينهم اىل ارض ثانية هيأها اه 

 تعاىل هلم لتكون قاعدة اسالمية ينرشون من خالهلا االسالم ويقيمون شعائرهم.

من اثر حني  أعظمهرتني التني بدأتا يف السنة اخلامسة من املبعث النبوي وما هذا وقد تطلعت اىل معاناهتم يف اهلج

احتضن هؤالء السابقني االولني الفارين بدينهم اىل اه تعاىل ورسوله حتى اقاموا دولة االسالم، وجدت نفيس منساقة 

لبطويل واألخالقي الذي هنض به هؤالء الختيار هذا السفر اخلالد ليكون موضوعًا لبحثي ولكي نطلع عىل الدور اإليامين وا

 .لتحرير البرشية من وثنية الضمري وضياع املصري

تناول بحثي ثالثة مباحث، األول: كان حتت عنوان طبيعة املجتمع احلبَّش، وقد قسمته اىل مطلبني، األول تضمن 

 تسمية احلبشة، وأما الثاين تضمن أصل األحباش.

 جرة األوىل اىل احلبشة مع تسمية من هاجر من املسلمني اليها.كان حتت عنوان اهل :الثاين       

 الثالث: كان حتت عنوان اهلجرة الثانية اىل احلبشة مع تسمية من هاجر من املسلمني اليها.       

 اخلامتة: تضمن اهم النتائج والتوصيات.       

 ثبت املصادر واملراجع.       

  



 
 

    

احل ب ش بفتحتني جنس من السودان، واجلمع )حبشان(
(1). 

 .(3)، اما احلبشة: اخلليط او األجنا  املختلفة او الضائعة األصل(2)وتأيت تسميته حبش اسم جبل يف أسفل مكة

 .(4)كام دلت أرجح الروايات عىل أن احلبشة االسم العريب لبالد كوش او اثيوبيا

الروايات التارخيية أن ولد نو )عليه السالم( بأن أبناءه قصدوا عند تفرقهم من ارض بابل، فعربوا وذكرت 

الفرات وافرتق ولد كوش بن حام وشكلوا احلبشة والسودان، ولام عربوا نيل مرص فرقتني، فرقة قصدت منهم اليمن 

، (5)رب زغاوة واحلس ومرندة والكوكو وغانةفرقة الغ باملرشق واملغرب وهم النوبة والبجة واحلبشة والزنج، وقصدت

وقد ذهب بعض الباحثني اىل ان عبور العرب اىل القارة السوداء والسيام اىل احلبشة قبل اإلسالم جرى عن طريق قبيلة 

بع عربية)حبش أو حبشة( كانت تسكن يف هتامة يف غريب اليمن، وقد هاجرت اىل افريقيا يف املدة ما بني القرن العارش والسا

 .(6)قبل امليالد

كام تشري الروايات التارخيية اىل ان اسم احلبشة يطلق عىل تلك البالد منذ أن بدأت تيارات اهلجرة اليها من اجلزيرة 

العربية عامة ومن اليمن واحلجاز واخلليج العريب، ومن اجلنوب الغريب بصورة خاصة والتي بدأت منذ القرن السابع قبل 

هذا االسم عىل طوائف املهاجرين، إال أن تعدد اللهجات وازدياد أعدادهم وتغلب لغات املهاجرين  امليالد، حيث أطلق

 0(7)(Aethiopeaعىل اللغة األصلية ألهل البلد أصبح اسم احلبشة يطلق عىل مجيع املنطقة بام فيها )أثيوبيا 

                                                           
 .85م( ص2008)بريوت، دار   صادر 1حممد نبيل طريفي، ط هـ(، خمتار الصحا ، قراءة721الرازي: حممد بن ايب بكر عبد القادر )ت (1)

م(  1992هـ(، لسان العرب، حتقيق: ابراهيم الزين )بريوت، دارصادر 711ابن منظور: ابو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم )ت (2)

 .20،ص2ج

هـ(، القامو  املحيط، حتقيق: حممد الشنقيطي، )بريوت، دار صادر  817الفريوز آبادي: جمد الدين حممد بن يعقوب الشريازي )ت  (3)

 .143م( ص1978

، السهييل:   ابو 165 -164، ص1هـ(ج1407هـ(، تاريخ اليعقويب، )بريوت، دار صادر 284اليعقويب: ا د بن اسحاق بن جعفر)ت:  )4)

،   عوض 19، ص1هـ( ج1332هـ(، الروض االنف، )القاهرة، مطبعة اجلاملية 581ر ن بن عبدالله بن ا د اخلثعمي)ت:القاسم عبدال

 .302م( ص1959حممد، السودان الشاميل مساكنه وقبائله )مرص، جلنة التأليف والرتمجة 

 .165-164، ص1اليعقويب: تاريخ اليعقويب ج )5)

 . 150، ص3هـ( ج1272)بغداد، رشكة الرابطة للتوزيع والنرش املحدودة  عيل: جواد، تاريخ العرب قبل اإلسالم )6)

 .119و117م( ص1980لويد: بيرت، افريقيا يف عرص التحول االجتامعي، ترمجة شوقي جالل، )الكويت، مطبعة اليقظة  )7)



  

، وقد اطلق عليها (1)سم قبائل )كوش(لقد اختلط املهاجرين مع سكان املنطقة )احلاميني( التي كان يطلق عليهم ا

اليعقويب اململكة السادسة وهي )مملكة النجاَش وهو بلد واسع عظيم الشأن، ومل تزل العرب تأيت اليها للتجارات وهلم 

 .(2)(مدن عظام وساحلهم دهلك

االسم أحيانا عىل واثيوبيا لفظة السم قديم للحبشة ذكرته كتب اإلغريق ومعناها)الوجه املحروق(، وأطلق هذا 

وقد اصبح اسم احلبشة يطلق عىل ارض احلبشة فقط دون شامهلا)بالد  ،(3)سكان افريقيا جنوب الصحراء اىل أعايل النيل

النوبة( وجنوهبا)الصومال(، األمر الذي جعلها إقليام شبه معزول عن بعضه حتيطه جبال صخرية وأودية عميقة وسلسلة 

دب وما هو عىل شكل مسطحات مائية شكلت مستنقعات مازالت باقية اىل هذا صحراوية منها ما هو صحراوي جم

 .(4)التاريخ

تقع احلبشة جنوب غرب البحر األ ر ومضيق باب املندب وحيدها من الشامل السودان، ومن الشامل الغريب سنار 

اجلنوب منها كينيا، ومن اجلنوب الرشقي البحر األ ر ومضيق باب املندب  وبالد النوبة، ومن الشامل الرشقي ارترييا، ومن

، اما مناخها فهو مطري (5)( مليون ومائة وعرشين ألف كيلومرت مربع1120000والصومال، أما مساحتها فتقدر بحدود)

ا  القادمة من خليج غانة يف فصل الشتاء بسبب ارتفاع اهلضبة والريا  القادمة من املحيط اهلندي وخليج عدن، اما الري

واملحيط االطليس فتسبب سقوط االمطار يف فصل الصيف، ومن هنا نفهم رس نجا  هجرة املسلمني االوائل من مكة اىل 

كام  ،احلبشة، اذ ساعدت هذه الريا  عىل سري السفن من احلبشة واليها وهي حتمل املسلمني هربًا من االضطهاد القرَش

اذ  ،نمو املحاصيل الزراعية، وبسبب ما ذكرناه من مناخ مطري وجدنا احلبشة ارضًا زراعية ساعدت وفرة االمطار عىل

مرت(، اذ 1800اشتهرت باملحاصيل املدارية عىل سفو  اهلضبة املنخفضة والوديان الداخلية التي ال يزيد ارتفاعها عن )

تزرع الذرة والدخن وقصب السكر والتبغ واملوز والتني والبن، وتنمو ايضًا فواكه البحر املتوسط كالتفا  والتني واخلوخ 

 .(6)عىل سطح اهلضبة

                                                           
هـ(،   230ابن سعد: أبو عبد اه حممد بن سعد بن منيع البرصي الزهري )تكوش: كوش بن كنعان بن حام بن نو  )عليه السالم(،  )1)

 .43، ص2الطبقات الكربى، )بريوت، دار صادر ب ت( ج

 .166، ص1تأريخ اليعقويب ج  )2)

 . 12م( ص1990اولري: دي اليس، جزيرة العرب قبل البعثة، ترمجة موسى عيل الغول )عامن  )3)

 .103عوض: السودان الشاميل مساكنه وقبائله ص )4)

 .26ص 1936مسعد: بولص، احلبشة يف منقلب من تارخيها، مرص، املطبعة العرصية  )5)

   هـ(1398فليحة: ا د نجم الدين، افريقيا)دراسة عامة اقليمية القطارها غري العربية(، )مرص، مؤسسة شباب اجلامعة، مطبعة رشيف   )6)

 .460-459ص



 
 

    

لقد وجد رسول اه)صىل اه عليه وسلم( اّن رشكي قريش واصلوا التنكيل بأصحابه من املسلمني، فخَّش عليهم 

من أن يفتنهم طول مدة التعذيب ورأى هلم أرضا يأمنون فيها عىل أنفسهم وممتلكاهتم بعيدًا عن  لم املرشكني وقسوهتم، 

أرض احلبشة فرارًا اىل اه بدينهم وخمافة الفتنة، فكانت أول هجرة يف اإلسالم يف شهر رجب من  فأشار عليهم باهلجرة اىل

السنة اخلامسة من نبوة رسول اه)صىل اه عليه وسلم(، وخرجت قريش يف آثارهم حتى جاؤوا البحر وركبوا سفينتني 

ستقر هبم املقام يف بالط النجاَش، وتشري الروايات وكان عليهم عثامن بن مظعون)ريض اه عنه(، حتى ا (1)لتجار احباش

 .(2)التارخيية ان عدد املهاجرين كان احد عرش رجالً وأربعة نسوة

ويتفق اجلميع عىل خروجهم متسللني منهم من خرج بأهله، ومنهم من خرج بنفسه ال أهل له، وكان ترتيبهم وفقًا 

 لقبائلهم وعىل النحو التايل:

 شمس:من بني أمية بن عبد  .1

عثامن بن عفان بن ايب العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قِص بن كالب وكانت معه يف اهلجرة امرأته   .أ

، وتويف سنة مخسة (رقية بنت رسول اه)صىل اه عليه وسلم(، ولد عام الفيل مع رسول اه)صىل اه عليه وسلم

 .(3)وثالثني للهجرة النبوية الرشيفة

ة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قِص بن كالب، أمه أم صفوان فاطمة بنت صفوان بن ابو حذيفة بن عتب  .ب

أمية، وكانت معه يف اهلجرة امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو بن عامر بن لؤي، قتل شهيدًا يوم الياممة يف السنة الثانية 

 .(4)عرش من اهلجرة النبوية

                                                           
هـ(، السرية النبوية، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد)بريوت، دار  الكتب 218ابن هشام: أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي )ت  )1)

 .344، ص1هـ( ج1405العلمية

عليه  هـ(، سرية سيدنا حممد)صىل اه  151، ابن اسحق: حممد بن اسحق بن يسار)ت 203، ص1ابن سعد: الطبقات الكربى ج )2) 

هـ(، االصابة يف متيز  852، ابن حجر: ا د بن عيل )ت 206-205،ص4وسلم()بريوت، معهد الدراسات واالبحاث، د. ت(، ج

 .457-456، ص4هـ( ج1412الصحابة، حتقيق حممد بن عيل البجاوي)بريوت، دار اجليل 

هـ 1410هـ(، تاريخ مولد العلامء، حتقيق: ا د عبد اه سلامن، الرياض، دار العاصم  397الربعي: أبو سليامن حممد بن عبد اه بن ا د )ت )3)

 . 456، ص4، ابن حجر: االصابة ج124، ص1ج

ر، حتقيق: فاليشهمر )بريوت، دار   الكتب هـ(، مشاهري علامء األمصا354ابن حبان: أبو حاتم حممد بن حبان بن ا د البستي التميمي )ت )4)

 .6م(، ص1959العلمية



  

 من بني أسد بن عبد العزى:  .2

الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قِص بن كالب بن مرة)ريض اه عنه(، أمه صفية بنت عبد  -

املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قِص وهي أخت احلمزة المه وأبيه وهي عمة رسول اه )صىل اه عليه 

 .(1)وسلم(

 من بني عبد الدار بن قِص:   .3

د مناف بن عبد الدار بن قِص بن كالب، أمه خنا  بنت مالك بن املرضب بن مصعب بن عمري بن هاشم بن عب -

 .(2)مالك بن حسل، وهو ابن خالة أم املؤمنني خدجية الكربى)ريض اه عنها( استشهد يف معركة احد

 من بني زهرة بن كالب:  .4

ب بن لؤي القرَش أبو حممد عبد الر ن بن عوف بن عبد عوف بن احلارث بن زهري بن كالب بن مرة بن كع  -

 .(3)الزهري، أمه الشيامء بنت عوف بن عبد احلارث

 من بني خمزوم بن يقظة:   .5

أبو سلمة عبد اه بن عبد األسد بن هالل بن عبد اه بن عمرو بن خمزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن  -

عبد املطلب، وكانت معه يف اهلجرة اىل غالب، اخو رسول اه)صىل اه عليه وسلم( بالرضاعة، وابن عمته برة بنت 

احلبشة امرأته ام سلمة  هند بنت أيب أمية حذيفة بن املغرية بن عبد اه بن عمرو بن خمزوم القرشية املخزومية أم 

 .(4)املؤمنني، تزوجها من بعده رسول اه)صىل اه عليه وسلم( سنة ثالث للهجرة النبوية

 كعب:من بني مجح بن عمرو بن هصيص بن  .6

أبو السائب عثامن بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب، وهو  -

 . (5)أمري املهاجرين يف اهلجرة األوىل اىل احلبشة، مات يف ذي احلجة من السنة الثانية للهجرة النبوية

                                                           
م(،   1969صال  الدين املنجد )القاهرة، مطبعة مرص0هـ( رش  كتاب السري الكبري، حتقيق: د189الشيباين: حممد بن احلسن )ت )1)

 .156ص

 بريوت، دارفة األصحاب، حتقيق: حممد عيل البجاوي، )هـ(، االستيعاب يف معر463ابن عبد الرب: يوسف بن عبد اه بن ا د النمري )ت )2)

 .1474هـ(، ص1412اجليل

 .168، ص2ابن هشام: السرية النبوية ج )3)

هـ(، املنتخب يف أزواج النبي، حتقيق: سكينة الشهباين، )بريوت،  256الزبريي: ابو عبد اه الزبري بن بكار بن عبد اه بن مصعب )ت )4)

 . 28، ص1هـ(ج1403مؤسسة الرسالة 

 .386، ص3ابن سعد: الطبقات الكربى ج )5)



 
 

    

 من بني عدي بن كعب:  .7

هجري بن مالك بن رفيدة بن عرس بن وائل بن قاسط)ريض اه عنه(، عامر بن ربيعة بن عامر بن مالك ربيعة بن  -

 .(1)وكانت معه يف اهلجرة امراته، مات سنة مخس وثالثني  للهجرة

  من بني عامر بن لؤي: .8

أبو سربة بن أيب رحم بن عبد العزى بن أيب قيس بن عبد ود بن نرص بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، ابن عمة   -

اه عليه وسلم( برة بنت عبد املطلب وكانت معه يف اهلجرة امرأته ام كلثوم بنت سهيل بن عمرو، رسول اه)صىل 

 .(2)تويف سنة مخس وثالثني من اهلجرة النبوية

 من بني احلارث بن فهر:   .9

سهيل بن بيضاء وهي أمه وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هالل بن أهيب بن ضبة بن احلارث بن فهر بن مالك بن  -

 . (3)املرض بن كنانة، أمه البيضاء، وهي دعد بنت جحرم بن عمر بن عائش، مات سنة تسع للهجرة النبوية

  

                                                           
 .33، ص1ابن حبان: مشاهري علامء االنصار ج )1)

هـ(، أخبار مكة يف قديم الدهر وحديثه، حتقيق: عبد امللك عبد اه دهيش)بريوت، دار  257د اه حممد بن اسحق )ت الفاكهي: أبو عب )2)

 .219، ص3هـ( ج1414خرض 

 .93، ص1الفاكهي: املصدر نفسه ج )3)

 



  

كانت اهلجرة الثانية للمهاجرين قد ابتدأت يف شهر شوال يف السنة اخلامسة من البعثة النبوية الرشيفة عام الرحلة 

وكان خروجهم هذه املرة أعظم مشقة بعد ان لقوا من قريش تعنيفًا شديدًا، حيث اشتد عىل قريش ما بلغهم  األوىل نفسها،

من النجاَش من استقباله املهاجرين يف الرحلة األوىل وحسن جواره، ومل يكن رسول اه)صىل اه عليه وسلم( معهم ال 

 .(1)يف اهلجرة األوىل وال يف اهلجرة الثانية

هم عىل شكل جماميع وبأوقات تدرجيية، وكان عدد من خرج للهجرة من الرجال ثالثة وثامنني رجالً، وكان خروج

 ، وندرج يف أدناه أسامء املهاجرين وفقًا لقبائلهم: (2)ومن النساء إحدى عرش امرأة قرشية وسبع غرائب

 من بني هاشم بن عبد مناف:   .1

ن هاشم بن عبد مناف بن قِص بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن أبو عبد اه جعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب ب -

غالب بن فهر القرَش، أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قِص، ّ له النبي)صىل اه عليه وسلم( رسالة 

عميس، استشهد  اىل النجاَش وجعله أمري املهاجرين واملرتجم عنهم يف احلبشة، وكانت معه يف اهلجرة امرأته أسامء بنت

 .  (3)يف مجادي األوىل سنة ثامن للهجرة النبوية يف معركة مؤتة

 من بني أمية بن عبد شمس:   .2

أبو عقبة عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قِص األموي القرَش، وكانت معه يف  -

اجنادين يف الشام يف شهر مجادي األوىل سنة ثالث اهلجرة امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية، استشهد يف معركة 

 .(4)عرش

 . (5)خالد بن سعيد بن العاص القرَش، وكانت معه امرأته أمينة، استشهد يف مرج الصفر بالشام -

                                                           
االثر يف فنون املغازي    هـ(، عيون734، ابن سيد النا : حممد بن عبدالله بن حييى، )ت 208، ص1ابن سعد: الطبقات الكربى ج )1)

 .157، ص1هـ(ج1406والشامئل والسري، )القاهرة، مكتبة القديس 

 .16، ص5الغرائب: هن نساء الصحابة املهاجرات للحبشة مع ازواجهن، واهنن ليس من قريش، ابن هشام السرية النبوية ج )2)

هـ(،  597، ابن اجلوزي: عبدالر ن بن عيل)ت 331ستيعاب ص، ابن عبدالرب: اال81، ص1الربعي: تاريخ مولد العلامء ووفياهتم ج )3)

 .519، ص1هـ( ج1399)بريوت، دار املعرفة 2صفوة الصفوة، حممد فاخوري ط

 .287، ص1ابن سعد: الطبقات الكربى ج )4)

 .20، ص1ابن حبان: مشاهري علامء األمصار ج )5) 



 
 

    

 من بني أسد ًبن خزيمة:  .3

مدركة، ابن عمة عبد اه بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صربة بن كبري بن غنم بن دودان بن اسد بن خزيمة بن  -

 رسول اه)صىل اه عليه وسلم( أميمة بنت عبد املطلب، استشهد يف معركة احد.

عبيد بن جحش بن رئاب، وكان عبيد اه قبل اإلسالم نرصانيًا أسلم وهاجر اىل احلبشة، إال أنه افتتن وتنرص يف  -

اإلسالم يف ايامه األوىل واآلخران مها زيد بن عمر  ، وكان عبيد اه احد ثالثة فارقوا(1)احلبشة ومات فيها وهو نرصانياً 

بن نفيل الذي رجع اىل عبادة رب ابراهيم)احلنفية(، وعثامن بن احلويرث الذي كان يسمى شيطان قريش، حيث تنرص 

، وكان مع عبيد اه زوجته أم حبيبة وهي رملة بنت أيب سفيان بن حرب، والتي تزوجها (2)وهرب اىل قيرص الروم

 .(3))صىل اه عليه وسلم( بعد وفاة زوجهاالنبي

قيس وقيل رقيش بن عبد اه، وكانت معه يف اهلجرة اىل احلبشة امرأته بركة بنت يسار، اسلم يف مكة وهاجر اىل   -

 .(4)احلبشة

 من بني نوفل عبد مناف:   .4

 .(5)عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب بن نسيب بن زيد بن مالك بن احلارث، تويف سنة سبع عرشة للهجرة النبوية -

 د العزى: من بني اسد بن عب  .5

األسود بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قِص األسدي القرَش، ابن اخي ام املؤمنني خدجية بنت  -

 .(6)خويلد)ريض اه عنها(

يزيد بن زمعة بن األسود بن عبد املطلب، كان من أرشاف قريش وصاحب الرياسة واملشورة يف مكة قبل اإلسالم،   -

 لهجرة.مات يوم الطائف سنة ثامن ل

 . (7)عمرو بن أمية بن احلارث بن أسد بن عبد بن قِص، هاجر ومات يف احلبشة -

                                                           
 .52، ص2ابن هشام: السرية النبوية ج )1)

 .  413، ص 1ابن سعد: الطبقات الكربى ج )2)

 .42، ص1الربعي، تاريخ مولد العلامء ووفياهتم ج )3)

 .117، ص2ابن سعد: الطبقات الكربى ج )4)

 .97، ص1الربعي: تاريخ مولد العلامء ووفياهتم ج )5)

 .120، ص4ابن سعد: الطبقات الكربى ج )6)

 .120، ص4ابن سعد، املصدر نفسه ج )7)



  

 من بني عبد قِص:   .6

طليب بن عمري بن وهب بن أيب كثري بن عبد قِص، ابن عمة رسول اه)صىل اه عليه وسلم( أروى بنت عبد  -

 .(1)املطلب

 من بني عبد الدار بن قِص:       .7

سويط بن سعد بن  حرملة ويقال حريملة بن مالك بن عبد الدار بن قِص، وجهم بن قيس بن عبد رشحبيل بن هاشم  -

 بن عبد مناف بن عبد الدار، وفرا  بن النرض بن احلارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار. 

 من بني زهرة بن كالب:  .8

 وقاص وهو مالك بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة، واملطلب بن ازهر بن عبد عوف بن عامر بن أيب -

 .(2)عبد بن احلارث بن زهرة بن كالب

 من بني هذيل حليف بني زهرة:  .9

عتبة بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ، وأبو معبد املقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن الرشيد، وكان يقال له  -

 .(3)املقداد بن األسود

 من بني تيم بن مرة:  .10

احلارث وهو خالد بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن فهر بن مالك بن النرض بن  -

كنانة القرَش التميمي، وكانت معه يف اهلجرة امرأته ريطة بنت احلارث بن جبيلة بن عامر بن كعب، عاد مع جعفر بن 

 .(4)طالب عام سبعة من اهلجرة النبويةايب 

عمرو بن عثامن بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرَش، كان من أوائل املسلمني، استشهد يف القادسية سنة   -

 .(5)مخسة عرش للهجرة النبوية

 من بني خمزوم بن يقظة:   .11

 .(6)شهد يف معركة احدشام  وهو عثامن بن عثامن بن الرشيد بن سويد بن خمزوم بن يقظة، است -

                                                           
 .168، ص2ابن هشام: السرية النبوية ج )1)

 .168، ص2ابن هشام: السرية النبوية ج )2)

 .224صم( 1963هـ(، املنمق يف أخبار قريش، حتقيق: خورشيد ا د فاروق)دمشق، عامل الكتب 245البغدادي: حممد بن حبيب )ت )3)

  .168، ص2ابن هشام: السرية النبوية ج )4)

 .168،ص2ابن هشام: املصدر نفسه ج )5)

 .168، ص2ابن هشام: السرية النبوية ج )6)



 
 

    

 .(1)عبد اه بن سفيان بن عبد األسد املخزومي، استشهد يف معركة الريموك بالشام عام مخسة عرش للهجرة -

سلمة بن هشام بن املغرية بن عبد اه بن عمر املخزومي، اخو ايب جهل بن هشام ألبيه، مات يف مرج الصفر بالشام يف  -

 .(2)سنة أربعة عرش للهجرة

أيب ربيعة وهو عمرو بن املغرية بن عبد اه بن عمر املخزومي، اخو أيب جهل ألمه، وكانت معه يف اهلجرة  عياش بن -

امرأته أسامء بنت سلمة، وولدت له بأرض احلبشة عبد اه كبري قراء املدينة املنورة، استشهد يوم الريموك بالشام سنة 

 .(3)مخسة عرش للهجرة

وف بن عمر بن الفضل بن عفيف بن كليب بن أيب سلول بن كعب بن عمرو بن أبو عوف عتبة وقيل متعب  بن ع -

 .(4)خزاعة، شهد بدر واحد واخلندق، مات سنة سبع ومخسني للهجرة

 من بني مجح:   .12

السائب بن عثامن بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح بن عمرو بن هصيص بن كعب، استشهد يف الياممة  -

 .(5)للهجرةسنة اثنتي عرش 

 .(6)أبو عمر قدامة بن مظعون بن حبيب، عم السائب بن قدامة، مات سنة ست وثالثني للهجرة -

 .(7)عبد اه بن مظعون اجلمحي، شهد بدرًا واحد واخلندق، مات سنة ثالثني للهجرة -

معه يف حاطب بن احلارث وقيل احلرث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح، مات يف احلبشة، وكانت  -

 .(8)اهلجرة امرأته فاطمة بنت املجلجل بن عبد اه بن أيب قيس بن عبد ود بن نرص بن مالك بن حسل بن عامر

                                                           
 .138، ص2ابن هشام: املصدر نفسه ج )1)

 .11، ص2، الطربي: تاريخ الطربي ج139، ص4ابن سعد: الطبقات الكربى ج )2)

 هـ(، سري أعالم النبالء، حتقيق: شعيب األرناؤوط وحممد748الذهبي: أبو عبد اه حممد بن ا د بن عثامن بن قايامز )ت )3)

 .149هـ( ص1313العرقويس)بريوت، مؤسسة الرسالة   

 )دمشق، دار هـ(، تاريخ خليفة بن خياط، حتقيق: اكرم ضياء العمري 240ابن خياط: ابو عمر خليفة بن خياط العصفري )ت )4)

 .131، ص1هـ( ج1397القلم  

 .99الربعي: تاريخ مولد العلامء ووفياهتم ص )5)

 .130ص 4ابن سعد: الطبقات الكربى ج )6)

 .246، ص2ن ج0م )7)

 .71، ص2ابن هشام: السرية النبوية ج )8)



  

حطاب بن احلارث، اخو حاطب، كانت معه يف اهلجرة امرأته فكيهة بنت يسار األزدي، مات حطاب مع أخيه حاطب  -

 .(1)يف احلبشة

سفيان بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة، وكانت معه يف اهلجرة امرأته حسنة ام رشحبيل بن حسنة، ويقال   -

 .(2)اسمها حبشية العدوية، وكان معه يف اهلجرة ولداه جنادة وخالد، وولدت له يف احلبشة احلارث بن سفيان

ن عبد اه بن الغطريف الكندي، مات بطاعون رشحبيل بن حسنة، وحسنة امه، وهو رشحبيل بن عبد اه بن املطاع ب -

 .(3)عموا  يف الشام سنة ثامن عرش من اهلجرة

 .(4)عثامن بن ربيعة بن وهبان بن وهب بن حذافة بن مجح بن كعب، كان من السابقني يف اإلسالم -

 من بني سهم بن عمر:   .13

كعب، وهو زوج حفصة بنت عمر بن خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن  -

 .(5)اخلطاب قبل النبي)صىل اه عليه وسلم(، مات يف املدينة عىل رأ  مخسة وعرشين من اهلجرة النبوية

 .(6)قيس بن حذافة السهمي، اخو خنيس ألبيه مات، ومل يكن له عقب -

 .(7)، استشهد باجنادينمتيم بن احلارث بن قيس بن عدي بن سعد السهمي القرَش، كان ابوه من املستهزئني -

عبد اه بن حذافة السهمي، وهو أخ حذافة املتقدم، كان عبد اه رسول النبي)صىل اه عليه وسلم( اىل كرسى ملك  -

 .(8)الفر  يف اغلب املعارك اإلسالمية، مات يف خالفة عثامن)ريض اه عنه(

 .(9)وشاعرًا كبرياً  عبد اه بن احلارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم، كان فارساً  -

                                                           
 .162الذهبي: سري أعالم النبالء ص )1)

 .171، ص2ابن هشام: السرية النبوية ج )2)

هـ(، معجم الصحابة، حتقيق: صال  بن سامل املرصاين)املدينة املنورة، مكتبة الغرباء   351ابن قانع: أبو احلسن عبد الباقي بن قانع )ت )3)

 . 76هـ( ص1418األثرية 

 .127، ص4ابن سعد: الطبقات الكربى ج  )4)

 .127، ص4ابن سعد: الطبقات الكربى ج )5)

 .271، ص4ابن سعد: املصدر نفسه ج )6)

 .213، ص2الطربي: تاريخ الطربي ج )7)

 .129، ص4ابن سعد: الطبقات الكربى ج )8)

 .98، ص2ابن قانع: معجم الصحابة ج )9)



 
 

    

بكل معارك املسلمني  هشام بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم بن عمرو بن كعب، أمه أم حرملة، اشرتك -

 .(1)بعد اخلندق، مات يوم اجنادين بالشام يف مجادي األوىل من سنة ثالث عرشة للهجرة، ومل يكن له عقب

بن سعد بن سهم بن عمرو، قتل شهيدًا يوم الياممة سنة اثنتي عرشة، أبو قيس وهو قيس بن احلارث بن قيس بن عدي  -

 .(2)ومل يكن له عقب

 من بني عدي بن كعب:   .14

معمر بن عبد اه بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عدي بن كعب، كان عامالً لسوق املدينة  -

 .(3)وق، مات يف املدينةاملنورة، واقطعه الرسول)صىل اه عليه وسلم( دار يف الس

 .(4)نضلة بن العزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عدي، مات يف احلبشة وله من الولد النعامن ونعيم وأنيسةعدي بن  -

، وهو أول من ورث يف اإلسالم وكان نضلة بن العزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عديبن عدي بن النعامن   -

 .(5)اخلطاب)ريض اه عنه( عىل ميسان وكان النعامن شاعراً النعامن واليًا للخليفة عمر بن 

عروة بن اثاثة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف بن عبيد العدوي، وهو اخو عمرو بن العاص بن وائل السهمي ألمه،  -

 .(6)مات باحلبشة وليس له عقب

 من بني عامر بن لؤي:  .15

عبد ود بن نرص بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر عبد اه بن خمرمة بن عبد العزى بن ايب قيس بن  -

 .(7)العامري القرَش، زوجته زينب بنت رساقة بن املعتمر بن انس، استشهد يوم الياممة سنة اثنتي عرش من اهلجرة

امري، عبد اه بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نرص بن مالك بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر الع -

 .(8)استشهد يوم الياممة وليس له عقب

 من بني احلارث بن فهر:  .16

                                                           
 .16، ص2م( ج1962هـ(، فتو  الشام، )بريوت، دار اجليل207الواقدي: ابو عبد اه حممد بن عبد اه )ت )1)

 .15، ص4املقديس: البدء والتاريخ ج )2)

 .198، ص4ابن سعد: الطبقات الكربى ج )3)

 . 89، ص4بن سعد: املصدر نفسه ج )4)

 .89، ص2ابن قانع: معجم الصحابة ج )5)

 .140، ص4بقات الكربى جابن سعد: الط )6)

 .58، ص3الذهبي: سري أعالم النبالء ج )7)

 .142، ص4ابن سعد: الطبقات الكربى ج )8)



  

أبو عبيدة عامر بن عبد اه بن اجلرا  بن هالل بت اهيب بن احلارث بن فهر بن مالك بن النرض بن كنانة بن معد بن  -

 .(1)اهلجرةعدنان القرَش املكي، تويف يف طاعون عموا  بناحية األردن بالشام سنة ثامين عرشة من 

بن وهب بن ربيعة بن اسد بن صهيب بن مالك بن كثري بن غنم بن دودان بن اسد بن خزيمة، شهد بدرًا واحدًا  شجاع -

 .(2)واخلندق، استشهد بالياممة سنة اثنتي عرش للهجرة 

ولد هبا خالل سنوات  وعليه يكون جمموع من هاجر اىل احلبشة من املسلمني ثالثة وثامنني رجال ثامنية عرشة امرأة، عدا من

اهلجرة التي استمرت من السنة اخلامسة للبعثة النبوية الرشيفة حتى وقعة خيرب يف عام السابع من اهلجرة أي استمرت أربعة 

  عرشة سنة.

املنهج والعرف القبيل، وما أن لقد كان املجتمع املكي قبل اإلسالم مبني عىل أسا  طبقي ومبني عىل أسا  وفق   

عرف رؤساء القبائل دستور هذا الدين ومنهجه وقيادته ومن آمن به حتى اعدوا العدة للقضاء عليه منذ حلظاته األوىل، 

)صىل اه عليه وسلم( أن مرشكي  ، ولام وجد الرسول الكريم(3)وبشتى وسائل القهر والقوة تارة وباألغراء تارة اخرى

مستمرون يف التنكيل بأصحابه من املسلمني خَّش عليهم طول العذاب، ورأى ان خيتار أرضا يأمنون فيها عىل قريش 

 .(4)أنفسهم بعيدًا عن  لم املرشكني وقسوهتم، فأشار عليهم باهلجرة اىل احلبشة

 ويمكن توضيح مسببات اهلجرة اىل احلبشة عىل النحو التايل:

 عذاب مرشكي قريش للمسلمني      .1

أرسف املرشكون يف تعذيب املسلمني والسيام بعد املقاومة التي أبداها املسلمون، والواقع أن الرسول الكريم مل   

، (5) چڇ  ڇ  ڇچ يسلم من األذى، بل نال منه الكثري منذ إعالنه للدعوة اإلسالمية ونزول قوله تعاىل   

ضده كتسميته مذمم، أو رمي األوساخ يف طريقه، وقد به األذى والسخرية التي كان يقوم هبا بعض األشخاص  فقد حلق

                                                           
 .406، ص2ابن سعد: الطبقات الكربى ج )1)

 .176، ص2ابن هشام: السرية النبوية ج )2)

 .229، ص4املقديس: البدء والتاريخ ج )3)
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 .214القران الكريم، سورة الشعراء: اآلية  )5)



 
 

    

حاول ابو جهل مرة رميه باحلجارة، كام حاول مرة اخرى خنقه، وعندما سمع احلمزة عم النبي )صىل اه عليه وسلم( 

 .(1)بتطاول ايب جهل  عىل الرسول)صىل اه عليه وسلم(، جاء يريد االنتقام ألبن اخيه ثم اسلم

الـــذي وقـــع عـــىل املستضـــعفني وهـــم القـــوم الـــذين ال عشـــائر هلـــم بمكـــة وليســـت هلـــم قـــوة، فكانـــت قـــريش أمـــا األذى   

، ومــنهم عــامر بــن يــارس وأمــه ســمية اول شــهيدة يف اإلســالم وأبــوه (2)تعــذهبم يف الرمضــاء بإنصــاف النهــار لريجعــوا عــن ديــنهم

، وممــا يؤيــد ذلــك ويعــززه مــا تــواتر مــن (3) عنــه(خبــاب بــن األرت، وبــالل بــن ربــا  احلبَّشــ اعتقــه ابــو بكــر الصــديق)ريض اه

اخبار عىل لسان الصحابة االجالء، فام سلمه)ريض اه عنها( تؤكد يف ما يرويـه ابـن اسـحق مـن ان املسـلمني فتنـوا ورأوا مـا 

ان هبـا ملكـًا ال  يصيبهم من البالء والفتنة يف ديـنهم فـأمرهم رسـول اه)صـىل اه عليـه وسـلم( بـاهلجرة اىل احلبشـة وقـال هلـم:

 .(4)يظلم النا  ببالده يف ارض صدق فتحرزوا عنده حتى يأتيكم اه )عز وجل( بفرج منه وجيعل يل ولكم خمرجاً 

 الفرار هبذا الدين خشية اضطرارهم لرتكه وفتنهم  .2

املرشـكون يكـررون  مل تقترص هذه املقاومـة عـىل رسـول اه)صـىل اه عليـه وسـلم(، بـل شـملت بقيـة املسـلمني أيضـا، فكـان   

املحاوالت عىل ايذائهم كي يرتكوا دينهم، فكان أبو جهل الذي يغري هبـم مـن رجـال مـن قـريش اذا سـمع بالرجـل قـد اسـلم 

وله رشف ومنعة أّنبه واخزاه وقال تركت دين أبيك وهو خري منك لنسفهن حلمك ولنضلني رأيك ولنضعف رشفك، وان 

، وقـد  فـرت بعـض حمـاوالت (5)ك ولـنهلكن مالـك، وان كـان ضـعيفًا رضبـه وأغـرى بـهكان تاجرًا قال: واه لتكسدن جتارتـ

خصوصًا فيمن مل يكن متمسكًا فيه األيامن والذين مـنهم عـيل بـن أميـة وزمعـة بـن األسـود وأبـو العـاص بـن   املرشكني بالنجا 

وسلم( فخـرج عنـد ذلـك املسـلمون مـن منبه وغريهم، فكانت فتنة شديدة الذل عىل من اتبع الرسول الكريم)صىل اه عليه 

 .(6)أصحاب رسول اه خمافة الفتنة

 ليس هلم نصري يف جزيرة العرب   .3

مل تلق الدعوة اإلسالمية يف مرحلتها األوىل معارضة شديدة نظرًا لرسيتها وعدم التعرض آلهلة الرشك املوجودة يف   

بع نــــزول اآليــــات التــــي تعيــــب آهلــــة الرشــــك، بــــدأ املرشــــكون الكعبــــة، غــــري أن بتقــــدم اإلســــالم وازديــــاد ووضــــو  معاملــــه، وتتــــا

يمتعضــون ويناصــبون العــداء لإلســالم ولرســول اه)صــىل اه عليــه وســلم(، واخــذوا يســتخدمون كافــة الوســائل والــدوافع 

                                                           
 .344ص ،1ابن هشام: السرية النبوية ج )1)

 .34، ص1ابن هشام: املصدر نفسه ج )2)

 .201، ص2ابن هشام: السرية النبوية ج )3)
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 .248، ص3ابن سعد: الطبقات ج )5)

 .339، ص2ابن هشام: السرية النبوية ج )6)



  

 ، ففــي(1)كافــة إليذائــه، مــن اجــل مقاومــة اإلســالم وعــدم نرصــة رســوله الكــريم داخــل مكــة ومــا جاورهــا كالطــائف واملدينــة

الطائف القى رسول اه مقاومة شديدة نظرا لام كـان للمرشـكني مـن عالقـات جتاريـة وسياسـية قويـة مـع احلـوارض املجـاورة، 

فقد كان أهل مكة ومرشكوها يرتبطون بعالقات جتارية مع الساسانيني يف احلرية وسوريا وفلسطني ومرصـ بعـد احتالهلـا مـن 

يرة العربية، واستمرت العداوة لإلسالم لتصل ذروهتا يف املقاطعة وعند تعليق الروم، وكذلك بالنسبة لليمن يف جنوب اجلز

الصــحيفة بمكــة املكرمــة التــي تعــد اخطــر خطــوة للكراهيــة والعــداء ضــد اإلســالم، ثــم تبــع ذلــك وفــاة زوجته)صــىل اه عليــه 

 .(2)عوته ونارصًا ومنعة له عىل قومهوسلم( أم املؤمنني خدجية الكربى ووفاة عمه أبو طالب الذي كان عضدًا وسندًا له يف د

 وجود حاكم يف احلبشة يؤمن بدين ساموي  .4

أمــر رســول اه)صــىل اه عليــه وســلم( الصــحابة بــاخلروج اىل احلبشــة حيــث كــان هبــا ملــك صــالح يقــال لــه النجــاَش    

تصـف هـذا امللـك بالعــدل وهـو األصـحم بـن ابجـر وهـو مـن امللـوك املسـيحيني قبـل اإلســالم وكـان ال يظلـم عنـده احـد، وقـد ا

واإلحســان والتواضــع وحســن الســرية، ومــن االحــداث التــي كــان ســببها موقــف النجــاَش املســاند للمســلمني خــروج احلبشــة 

وقـــال اركبـــوا فيهـــا  ،عليـــه بـــدعوى انـــه فـــارق ديـــنهم، فأرســـل جعفـــر بـــن ايب طالـــب)ريض اه عنـــه( واصـــحابه وهيـــأ هلـــم ســـفناً 

وكونوا كام انتم، فان هزمت فامضوا حيث شئتم وان  فرت فاثبتوا، ثم عمد اىل كتاب فكتب فيه )هـو يشـهدوا ان ال الـه اال 

اه، وان حممــدًا رســول اه، ويشــهد ان عيســى ابــن مــريم عبــده ورســوله وروحــه وكلمتــه القاهــا اىل مــريم وخــرج اىل احلبشــة 

، الست احق النا  بكم، قالوا: بال، قال: فكيف رأيتم سرييت فـيكم، قـالوا: فارقـت ديننـا وزعمـت ان يا معرش احلبشة :فقال

عيسى عبد، قال: فام تقولون انتم يف عيسى، قالوا: نقول هو ابن اه، فقال النجـاَش، ووضـع يـده عـىل صـدره وهـو يشـهد ان 

فضالً عـن ان ألرض احلبشـة مميـزات قـد ،(3)وا وانرصفوا عنه(عيسى ابن مريم مل يزد عىل هذا شيئا، وانام يعني ما كتب: فرض

ال تكـــون لغريهـــا مـــن البلـــدان املجـــاورة ملكـــة، فهـــي بعيـــدة عـــن نفـــوذ الـــروم والفـــر  وقـــريش، ولـــام يتمتـــع أهلهـــا مـــن ســـالمة 

 .(4)الشبهات واملكر والدهاء التي كانت من صفات الروم والفر  والعرب السيام قريش

 والسام  هلم باخلروج من مكة  تشجيع الرسول للصحابة .5

                                                           
 .357، ص2ابن هشام: السرية النبوية ج )1)

 .125ابن سعد: الطبقات الكربى ص )2)
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كان ألذى قريش واضطهادهم للمسلمني اثر كبري يف الصحابة وكان البد للرسول مـن معاجلـة األمـر، فانتخـب مـن    

الصـــحابة املـــتكلم والعـــارف بـــأحوال احلبشـــة والتـــاجر للهجـــرة اىل احلبشـــة بعـــد ان زودهـــم باملعلومـــات والرســـائل فشـــجعهم 

 .(1)ان املعنيني صوب احلبشةباخلروج يف الزمان واملك

وهكـذا كــان طريــق اهلجــرة لــيس بالســهل، فــالطريق مــن مكــة اىل جــدة بعيــدة وجمهــدة ثــم أن املهــاجرين متوجهــون اىل   

مكان قد يكون غريبًا عنهم، وكان يف البعثة املهاجرة نساء ومنهم من أسقطت  لها يف السفينة كرقية بنـت رسـول اه)صـىل 

، كـام تعـرض آخـرين اىل حـوادث الطريـق أثنـاء اهلجـرة، فقـد هنشـت (2)ج عثامن بن عفـان )ريض اه عنـه(اه عليه وسلم( زو

وهبذا كان رسول  (3)حية الصحايب خالد بن حزام بن خويلد األسدي ابن أخت أم املؤمنني خدجية الكربى)ريض اه عنها(

اجر، فأعطوا درسـًا يف الطاعـة واإليثـار والصـرب واجلهـاد اه)صىل اه عليه وسلم( يشجع الصحابة عىل اهلجرة وحيدد من هي

 .خاصة وان اإلسالم كان يف أوله

  

                                                           
 .117، ص4ابن سعد: الطبقات الكربى ج )1)

 .109الربعي: مولد العلامء ووفياهتم ص )2)
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مل يشهد التاريخ رجااًل عقدوا عزمهم ونواياهم عىل غاية تناهت يف العدالة والسمو، ثم نذروا هلا أنفسهم وحياهتم   

أصــحاب رســول اه)صــىل اه عليــه وســلم( فقــد اصــطفاهم تعــاىل عــىل نســق مــن الشــجاعة والتضــحية والبــذل والعطــاء مثــل 

ليكونوا سندًا لرسول اه)صىل اه عليه وسلم( وكان هدفهم رفع راية اإلسالم وليجوبوا الصحارى من اجل أنبل وازكـى 

 الغايات واألهداف.

 كان هجرة املسلمني اىل احلبشة يف العام اخلامس من البعثة النبوية. .1

حثــي عــداء املرشــكني للــدين اإلســالمي ويف املقدمــة املصطفى)صــىل اه عليــه وســلم( وكيفيــة استعرضــت يف ب .2

الضغط واألساليب التي مورست عىل من آمن هبذا الدين من اجل فتنته وتركـه، كـون هـذا الـدين العظـيم أزال 

 واىل األبد عبادة األصنام يف شبه اجلزيرة العربية.

الذي ال يأمن فيـه املسـلم عـىل دينـه ونفسـه بحيـث ال يسـتطيع ان يبـارش شـعائر تبني لنا رشعية اهلجرة من املكان  .3

 دينه بحرية وأمان.

ذكـاء النبي)صــىل اه عليــه وسـلم( وحكمتــه وحســن اختيـاره ملكــان اهلجــرة اىل بـالد احلبشــة، ممــا يـدل عــىل ســعة   .4

قواعــــد جديــــدة لإلســــالم  اطالعــــه بــــأحوال االمــــم واملاملــــك املجــــاورة وخططــــه االســــرتاتيجية البعيــــدة يف فــــتح

واملســلمني وهبـــذا امـــرهم الرســـول )صــىل اه عليـــه وســـلم( بـــاهلجرة اىل ارض الصــدق ليكونـــوا مركـــزًا لدعوتـــه 

وعرفوا من حيث أنساهبم وقبائلهم يف رحلتي اهلجرة وما يتميزوا به من صرب وشجاعة ودور سيايس متميز يف 

مـن املـؤمنني ومـن ثـم مـع الدولـة اإلسـالمية يف املدينـة املنـورة إدارة العالقات بني إمرباطورية احلبشـة وجمموعـة 

حتى عودة آخر فوج منها يف العـام السـابع اهلجـري، وكـان البـد مـن معرفـة أسـباب اهلجـرة وسـبلها وزماهنـا ومـا 

 جابه املهاجرين من املتاعب واملصاعب.

ة جتنبــــًا حلمــــالت االضــــطهاد ر تــــه )صــــىل اه عليــــه وســــلم( وشــــفقته المتــــه عنــــدما امــــرهم بــــاخلروج مــــن مكــــ .5

والتعذيب ثم اعطاءه القدوة من نفسه اذ ارسل ابنته وزوجها وابن عمه جعفر بـن ايب طالـب وابـن عمتـه الـزبري 

 يف مقدمة املهاجرين حتى ال يقال بان حممدًا قد قذف باملستضعفني من قومه اىل بالد نائية وعرضهم للخطر.

ورة، كــام احتمـــى املهــاجرون عنـــد النجــاَش وكــان عـــىل غــري االســـالم جــواز االحــتامء بغـــري املســلمني عنـــد الرضــ .6

 )نرصانيًا( ال كنه كان عاداًل.



 
 

    

امهيــة العــدل ومكانتــه يف اســتقرار االحــوال وقيــام االمــم واملاملــك وان العــدل مــن اهــم صــفات احلــاكم الصــالح  .7

اخلاطئــة ومنهــا  لــم العبــاد الن مقتَضــ العــدل ســيدفع احلــاكم اىل اختــاذ القــرارات الصــحيحة وجتنــب القــرارات 

 .الذي هو باألسا  خراب البالد

كيف كان هؤالء الرجال بناة عامل جديد وحضارة ما بعدها حضارة دون سال  حريب أو مال أو سعة جتارة او   .8

كثرة جيوش، ولو كانوا كـذلك لـام سـجل سـفرهم بـأحرف مـن نـور ولكـان سـفرهم والعيـاذ بـاه كسـفر كرسـى 

بعــدهم حيــث مل يبــق مــنهم وال مــن جيوشــهم، انــه هــو األيــامن بــاحلق وبــاخلري الــذي حــول وهرقــل وهوالكــو مــن 

 الظالم اىل نور والضعف اىل قوة واجلهالة اىل معرفة.
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