
 بـــسم هللا الرمحـــن الرحيــــم 

 اللهم صل وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه والتابعني

 على هامش واثر اهلجرة النبوية املباركة 

 قبـل اهلجـرة النبويـة وبعدهـا دالالت وآفـــــاق 

 وال تسامـح يف املبـادئ والعقيـدة:  ( ال مساومـة1

فقريا رغم انتمائه لقريش . إنه    ،  صلوات هللا وسالمه عليه يتيمانشأ سيدان حممد بن عبد هللا
وبنو عبد املطلب هم    ينتمي إىل فرع من هاشم يف قريش، وهو فرع بين عبد املطلب جده ألبيه،

أقل الفروع القرشية اهلامشية ثراء، ال سيما بيت أيب طالب عمه الذي احتضن سنوات صباه بعد  
العملية ابكرا "يرعى غنم أهله ويرعى   ممات جده. بدأ سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم حياته 

 غنم أهل مكة". 

:" بُعث موسى  ام ابن سعد يف طبقاتهويف ما بعد كان عليه الصالة والسالم يقول كما ذكر اإلم
أبجياد"  أهلي  غنم  راعي  وأان  وبعثت  غنم  راعي  وهو  داود  وبعث  غنم،  راعي  اشتغل  وهو  مث   .

لسيدتنا خدجية بنت خويلد رضي هللا عنها اليت أصبحت زوجه األوىل، يف قافلة جتارية هلا تسري 
قعة، بل رمبا كان واحدا منهم. فرغم  بني مكة والشام، ويبدو أن حكاية اتصاله ابحلنفاء حقيقية وا

قال   جند كما  احلنفاء،  مجاعة  بشأن  التارخيي  الوضوح  عن  حبثا  يالحقنا  الذي  الكبري  السؤال 
عهد   ) فصل   " اإلسالمية  العربية  الفلسفة  املادية يف  النزعات   " مروه يف كتابه  األستاذ حسني 

الصل إىل  املؤرخني  إشارات  يف  الوضوح  بعض   ) اإلسالم  الدعوة  ظهور  صاحب  بني  العضوية  ة 
أن   توضح  وهي  الصلة  هذه  تؤكد  اليت  القرآنية  اآلايت  إىل  إضافة  اجلماعة  وهذه  اإلسالمية 
الدين احلق. قال  إبراهيم أب األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم وأهنا  احلنيفية دين سيدان 

دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما  ﴿ قل أنين هداين ريب إىل صراط مستقيم،  تعاىل يف سورة األنعام:  
﴿ ومن أحسن دينا ممن أسلم  (. وقال جل ذكره يف سورة النساء:  161)  كان من املشركني ﴾

 (.  125) وجهه هلل وهو حمسن واتبع ملـة إبراهيم حنيفـا واختذ هللا إبراهيم خليال ﴾



سلم سئل عن زيد بن  ويف " أسد الغابة " يقول الشيخ ابن األثري: إن النيب صلى هللا عليه و 
وكان يتعبد يف اجلاهلية    » يبعث أمة وحده «عمرو بن نفيل وهو من أبرز احلنفاء. فقال النيب:  

آخر   إىل  إبراهيم  دين  وديين  إبراهيم  إله  إهلي  ويقول:  هللا  ويوحد  اخلليل  إبراهيم  دين  ويطلب 
ابحلنيف  املبعوث  حممد  سيدان  بني  الصلة  لتلك  آخر  مؤشرا  وهذا  ومجاعة  احلديث..  السمحة  ية 

بناء   يف  اليقني  ابليقني،  ويفيض  ابلثقة،  ويشي  ابلشكر،  يوحي  الذي  اإلعالن  إنه  أجل  احلنفاء. 
الراعية.   املهيمنة  املوجهة  الربوبية  صلة  اهلادية،  ابلصلة  والثقة  املعنوية  وداللتها  اللفظي  العبادة 

وهو دين    " دينا قيما "وال عـوج    والشكر على اهلداية إىل الصراط املستقيم، الذي ال التواء فيه
هللا القدمي منذ سيدان إبراهيم خليـل الرمحن، أيب هذه األمة املباركة املخلص املنيب عليه الســالم،  

 ﴾.  ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني ﴿ 

يف  إن ذلك يؤكد االرتباط الواقعي بني اإلسالم واحلنيفية بوصف كوهنا تيارا دينيا فكراي ظهر  
العربية، ويف  اجلزيرة  من  املستقرة  املناطق  يف  مبشرون  التيار  هلذا  )اليمامة( وصار  زراعية  منطقة 
مكة ذاهتا ابألخص وكان املبشرون به أشخاصا ذوي شأن مرموق يف أهل  اجلاهلية، وكان ظهور  

جمل االجتماعية  العالقات  أسس  يف  املستجدة  التغيريات  عن  التعبري  من  شكال  التيار  تمع  هذا 
املتشابكة  الظاهرات  جمموعة  من  ظاهرة  يشكل  ذاته كان  هو  احلنفاء  تيار  أن  مبعىن  اجلاهلية، 
الناشئة عن ذلك االجتاه العام حلركة اجملتمع اجلاهلي حنو تغيري ال يقتصر على أسسه املادية، بل 

 لديين. من احلتم أن يتناول أيضا حقل الوعي االجتماعي بشكله التارخيي حينذاك وهو الشكل ا

بل   العرب،  اتريخ  من  املرحلة  تلك  وظروف  اإلسالم  ظهور  بني  العالقة  إىل  النظرة  هذه  إن 
االجتماعية   اجلذور  عن  تكشف  نظرة  هلي  العرب  جزيرة  من  القريبة  األخرى  اجملتمعات  اتريخ 
لتغيري   حتقيقها  التقدمي يف  بدوره  ينهض  أن  اإلسالم  على  اليت كان  الكربى  للمهمات  واملعرفية 

يطة الواقع االجتماعي والواقع املعريف ألكثر من جمتمع واحد يف اكثر من قارة واحدة خالل  خر 
 القرون الوسطى كلها. 

الزمين   املدى  يف  يقف  الدعوة  هذه  صاحب  أن  اإلسالمية  الدعوة  بدء  منذ  وضح،  لقد 
وهي   املادية،  بسيطرهتا  قريش  زعامة  عليه  تقف  الذي  الصعيد  غري  آخر  صعيد  على  القريب، 
الزعامة املتمثلة بكبار التجار واملرابني من أصحاب "املأل املكي" وأركان "دار الندوة". ووضح 



لصاحل  احلركة  دفع هذه  املؤشر يف  املوقع  التغيري سيكون  اإلسالم يف حركة  أن موقع  ذلك  من 
انتقال العالقات االجتماعية من شكل التارخيية اليت كانت تقتضي  العملية  ها التقدم، أي لصاحل 

 البدائي إىل شكل أعلى منه وأرقى يف طريق التطور وفقا ملنطق القوانني العامة املوضوعية للتطور. 

 الشيخ الطاهر بدوي                                                            
 


