
 (:المحاضرة )

 الهجرة الى يثرب 

 ن الدولةىجرة النبي إلى المدينة وتكوي

بدأت الهجرة إلى يَثرب جماعات وفرادى بعد بيعتين مع أىلها، وخلَّف المهاجرون وراءىم بيوتهم 
وديارىم وأىليهم وأموالهم وممتلكاتهم؛ فرارًا بدينهم ورغبة في إقامة شعائره بمنأى عن االضطهاد الذي بَلغ 

 َمداه، وبمأَمٍن على النفس والمال واألىل.

يق أبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -ة من الكفار على قتلو، ىاجر رسول اهلل وبعد مؤامرة فاِشل بُصحبة الصدِّ
 رضي اهلل عنو. -بكر 

وسعى المشركون في مالحقتهما، ورصدوا الجوائز لمن يأتي بهما أو يدلُّ عليهما أو يساعد في الوصول 
 إليهما، ولكن اهلل نَصرىما وأنجاىما حتى وَصال إلى يثرب بأمان.

ابن عمو عليَّ بن أبي طالب في فراشو؛ ليردَّ للكفار أماناتهم  -صلى اهلل عليو وسلم  -ك رسول اهلل وتر 
 وأموالهم التي ترَكوىا لَديو.

السطر  -صلى اهلل عليو وسلم  -وضع رسول اهلل  -التي صارت المدينة النبوية  -ومع بلوغو يثرب 
والدروس والِعبر والِعظات، مرحلة امتدت ثالثة عشر عاًما  األخير في ىذه المرحلة المكية المفعمة باألحداث

ىي الجزء األعظم من عمر الدعوة اإلسالمية، لم ُيسَمع فيها من المسلمين صليل سيف أو صرير َنصل على 
  صفحة قد احتوشت سطورًا من عذابات وجراحات واعتداءات

 تكوين الدولة

إلى المدينة، بدأت مرحلة جديدة في  -يو وسلم صلى اهلل عل -وبمجرد وصول النبي الكريم محمد 
على تكوين دولة َيحكمها شرع اهلل وتكون المرجعية  -صلى اهلل عليو وسلم  -الدعوة؛ حيث عمل رسول اهلل 

وتنطلق من القواعد الُخلقية اإلسالمية واآلداب  -صلى اهلل عليو وسلم  -فيها إلى كتاب اهلل وسنة رسولو 
 نور الوحي والرسالة. الشرعية المنبثقة من

األساَس الذي تقوم عليو العالقة بين أفراد ىذا  -صلى اهلل عليو وسلم  -وقد جعل النبي الكريم محمد 
المجتمع الناشئ ىو األخوَة والمحبة والود والمساواة والعدل، فال تفاضل بين الناس على أساس النسب 



مييز بين أفراد المجتمع الواحد على أساس اللون أو والحسب، أو الفقر والثراء، أو القوة والضعف، وال ت
 سبحانو. -الجنس، بل الناس كلهم سواسية ال يتفاضلون إال بمقدار ما يتزوَّدون من تقوى اهلل 

: ))يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، أالَ ال فضل -صلى اهلل عليو وسلم  -قال رسول اهلل 
جمي على عربي، وال ألحمَر على أسَود، وال أَلسود على أحمر، إال بالتقوى، إن لعربيٍّ على عَجمي، وال ع

 أكركم عند اهلل أتقاكم((

قواعد العدالة بكل وجوىها االجتماعية والسياسية  -صلى اهلل عليو وسلم  -وبذلك أرسى نبي الرحمة 
تحكم المجتمعات المدنية التي كانت  واالقتصادية، سابًقا في ذلك كلَّ النظم والقوانين األرضية الوضعية التي

ا تحت وطأة التمييز العنصري الظالم، الذي َيضطهد فيو اإلنسان أخاه لمجرَّد أنو ذو  تقَبع حتى وقت قريب جدِّ
 بشرة سوداء!

 فعلى سبيل المثال:

ية، نجد إذا نظرنا إلى دولة كالواليات المتحدة األمريكية التي تزعم أنها راعية الحضارة والمدنية والحر 
م ظلوا <6;6أنها كانت غارقة وما زالت في عنصرية َمقيتة، فمنذ وطئت أقدام العبيد األفارقة أرض أمريكا عام 

يعانون من ىذا االضطهاد العنصري، ثم عانى أبناؤىم ونسلهم من ىذه العنصرية أيًضا، وال يجوز للزنوج أن 
البيض وَيخرجون، وكان يفرَّق بينهم حتى في مبرِّدات يدخلوا أو يخرجوا من األبواب َعينها التي يدخل منها 

 المياه واألكواب، إلى درجة أن الرجل األبيض يرضى أن يشرب كلبو من كوبو وال َيشرب منو رجل أسود!

(: "يُراعى في >70وفي التعليم: جاء دستور والية ميسيسبي: )الفصل الثاني: في التربية والتعليم، الفقرة 
 صل أطفال البيض عن أطفال الزنوج، فتكون لكل فريق مدارسو الخاصة".ىذا الحقل أن يُف

وجاء في وثيقة "نداء إلى العالم" التي قدمتها "الجمعية الوطنية لترقية الشعب الملون" لؤلمم المتحدة 
م: "وفي عشرين والية من واليات البالد يُفصل ما بين الطلبة البيض والطلبة السود في المدارس >9<6عام 

صاًل إلزاميِّا، أما والية فلوريدا، فتقضي قوانينها بأن تخزن الكتب المدرسية الخاصة بالطالب الزنوج بمعزل عن ف
 الكتب الخاصة بالطالب البيض"!

ورغم إلغاء بعض ىذه القوانين بعد ضغوط من منظمات حقوق اإلنسان، إال أن الُعنصرية ما زالت 
خة في النفوس وذات جذور عميَقة، بدليل استمرار الممارسات العنصرية في الشارع األمريكي بشكل  مترسِّ

واسع كما َتذُكر كثير من اإلحصائيات والدراسات الحديثة، وليس ىذا غريًبا على مجتمع تربَّى على أصول 
 التفرِقة العنصرية.



تلك فقد ذابت ىذه الفوارق، وأُلغَيت  -صلى اهلل عليو وسلم  -أما في مجتمع نبي الرحمة محمد 
العنصريات الظالمة والعصبيات الَمقيتة، وصار جميع أفراد المجتمع إخوة متحابين، ال احتقار ألي إنسان 
بسبب لونو أو فقره أو ضعفو، فإن من أكبر الشرِّ الِكبر واحتقار اآلخرين، رغم أنهم يمثلون اآلن ما يُقارب 

 وى أن اهلل خلقهم بلون آخر!% من تعداد األمريكيين؛ وما ارتكب أولئك السود من ذنب س68

دت َمظاىره في  ًنا في تشريعات وقوانين دستورية، كما تعدَّ لقد كان االضطهاد والفصل العنصري مقن َّ
 الشوارع والمؤسسات المختلفة:

ففي السجون والمؤسسات اإلصالحية: كان يتمُّ التفريق بين البيض والسود؛ حيث جاء في دستور والية 
(: "للمجلس التشريعي أن يُهيئ األسباب :77اشر، في اإلصالحيات والسجون، الفقرة ميسيسبي )الفصل الع

المؤدية إلى فصل المساجين البيض عن المساجين السود بقدر الطاقة واإلمكان"، وىذا الفصل بين البيض 
 سسات اإلصالحية في إحدى عشرة والية من الواليات المتحدة.والسود كان إلزاميِّا في السجون والمؤ 

وكانت كثير من الواليات األمريكية ُتحرِّم التزاوج بين البيض والسود؛ مثل: كاليفورنيا، وكولورادو، 
 وإيداىو، وإنديانا، ونبراسكا، ونيفادا، وأوريغون، وأوتو.

مرضى السود في المستشفيات، وفي إحدى وكانت ىنالك قوانين تقضي بالفصل بين المرضى البيض وال
 عشرة والية كان يُفَصل ما بين المصابين باألمراض العقلية على أساس اللون والعرق أيًضا.

وفي وسائل المواصالت كان القانون يَفِرض عزل ركاب القطارات البيض عن السود في أربع عشرة والية، 
 مفروًضا في إحدى عشرة والية.أما في السيارات العامة والحافالت، فكان العزل 

وفي بعض المناطق تمَّ إنشاء غرف تليفونية مستقلة للزنوج، وما كان ُيسمح للعمال الزنوج والبيض بأن 
 يقيموا على صعيد واحد في مصانع النسيج القطني.

لمو وال : ))كونوا عباد اهلل إخوانًا، المسلم أخو المسلم ال يظ-صلى اهلل عليو وسلم  -قال نبي الرحمة 
يخذلو وال يحقره، بحسب امرئ من الشر أن َيحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمو، ومالو، 

 .وعرضو((

: ))ال يدخل الجنة من كان في قلبو مثقال ذرة من ِكبر((، قال رجل: إن -صلى اهلل عليو وسلم  -وقال 
: ))إن اهلل جميل يحب -ى اهلل عليو وسلم صل -الرجل يحب أن يكون ثوبو حسًنا ونعلو حسنة؟! قال 

 .الجمال، الِكبر بطر الحق، وغمط الناس(



ففي الصالة مثاًل يقف الجميع في صفٍّ واحد، الكتف بالكتف، والقدم بالقدم، يركعون ويسجدون مًعا، 
ي صفٍّ وفي الحج والعمرة يسعى الجميع مًعا، ويطوفون ويؤدون المناسك مًعا، وفي الجهاد يقف الجميع ف

 واحد، فال فرق بين غني وفقير، أو أسود وأبيض، أو قوي وضعيف، فالكل سواسية.

صلى اهلل عليو  -في غزوة بدر كان مع المسلمين سبعون بعيًرا يتعاقبون على ركوبها، وكان رسول اهلل 
أبو لبابة وعلي أن يتعاقبون على بعير واحد، فأراد  -رضي اهلل عنهما  -وأبو لبابة وعلي بن أبي طالب  -وسلم 

 .يؤثِرا الرسول بالركوب، فقاال: نحن نمشي عنك، فقال: ))ما أنتما بأقوى مني، وال أنا بأغنى عن األجر منكما((

صلى اهلل  -وعلى ىذه األسس السامية تربى المسلمون وعاشوا تحت قيادة نبي الرحمة رسول اهلل محمد 
 المباركة باألمن والعدل.لينعم الجميع في ظل ىذه القيادة  -عليو وسلم 

في عالقتو مع غير المسلمين من ُمنطَلق محبة  -صلى اهلل عليو وسلم  -وانطلق نبي الرحمة محمد 
الخير لهم والحرص على ىدايتهم بكل طريق، والتزم في تعاملو معهم باإلحسان والبر والِقسط والعدل، والدعوة 

 إلى الخير والحق بالحكمة والَمعروف.

يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن ت َ قال اهلل  َهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن َلْم يُ َقاتُِلوُكْم ِفي الدِّ بَ رُّوُىْم تعالى: ﴿ ال يَ ن ْ
 [.=َوتُ ْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن ﴾ ]الممتحنة: 

يِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن : ﴿ ادُْع ِإَلى َسبِ -سبحانو وتعالى  -وقال 
 [.:67ِإنَّ رَبََّك ُىَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِو َوُىَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن ﴾ ]النحل: 

ى ىؤالء أو ظَلموا، وحتى إن ارتكبوا ما وحرَّم اإلسالم التعرُّض لآلَخرين بالظلم واالعتداء مهما اعتد
يوجب الكراىية والبغضاء لهم، فإن ىذا في اإلسالم ليس مسوًغا لظلِمهم وعدم إعطائهم حقَّهم من العدل 

 واإلنصاف.

ُكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ قال اهلل تعالى: ﴿ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِميَن لِلَِّو ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوال َيْجرَِمنَّ 
ْقَوى َوات َُّقوا اللََّو ِإنَّ اللََّو َخِبيٌر ِبَما تَ ْعَمُلوَن ﴾ ]المائدة:   [.=تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو َأقْ َرُب لِلت َّ

الدولة  -صلى اهلل عليو وسلم  -وعلى ىذه األخالق والقيم والمبادئ السامية بَنى الرسول محمد 
لت مثااًل فريًدا في كل شيء، في التعامل األخوي الودود بين أفراد ىذا المجتمع اإلسالمية ا  -ألولى التي شكَّ

وفي التعامل المتساِمح والعادل مع جميع  -والذي كان يعيش بين مجتمعات غارقة في العنصرية والجاىلية 
ن الضالل، ثم في الروح المخالفين مع الحرص عليهم وحب الخير لهم والرغبة الصادقة في استنقاذىم م

ات الدنيا لتتعلق قلوبهم باآلخرة، ولُيجنِّدوا  العجيبة التي دبَّت في قلوب المؤمنين لتجعلهم يرتقون فوق ملذَّ



أنفسهم لحرب الفساد بكل أشكالو وأنواعو، والدعوة إلى كل خير ونفع للناس، فكانوا أشبو بالنار التي يَلتهم 
نورىا السبيل لمن ضلوا الطريق من جهة أخرى، فهم اآلِمرون بالمعروف لهيبها الفساد من جهة، ويضيء 

 -والناىون عن المنكر والداعون إلى اهلل؛ ولذلك استحقوا أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس كما وصفهم اهلل 
َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِا -تبارك وتعالى  َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن قال اهلل تعالى: ﴿ ُكْنُتْم َخي ْ ْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

 [.660بِاللَّو ﴾ ]آل عمران: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


