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   بسم هللا الرحمن الرحيم
 يا هجرتآ

 نی بود !لحضرت عمر به مدينه ع
  

منوره در حاليکه ۀ مکرمه به مدينۀ هجرت حضرت عمر (رض) از مکمورد تحقيق در 
ام ممسلمانان مورد آزار و اذيت مشرکان مکه قرار گرفت و حضرت عمر (رض) با ت

ي از مکه به مدينه منوره با صورت آشکارا مهاجرت کرد درآن علنت، صراحت و قو
عمر (رض) و انکشاف وضع به نفع  از شهامت و قوت حضرتزرگ ان درس بزم

درس حضرت عمر (رض) است که آنشخصيت مسلمانان و دين مقدس اسالم بود. اين 
مانند  يکی  صلی هللا عليه وسلم رانقدر و صاحبی جليل القدر پيامبراسالم حضرت محمد گ

  ذاشت. گاز رهبران ارشد دين مقدس اسالم آنرا به نمايش 
  خواننده محترم !

در زندگی بشر و پيشرفت علوم و بوجود آمدن » هجرت«که گفت بايد کالم در بدو 
داشته و دارد. اسالم به  بس مهم و آموزنده نقش در طول تاريخ جوامع بشری تمدنها 

عنوان آخرين دين الهی ابراهيمی در ابعاد مختلف مسئله هجرت را مطرح کرده و بر آن 
  کيد ميدارد.أت

   هجرت در لغت:
است » هجر يهُجُر ِهجراً، َهجراً و ُهجراً « ۀاسم از ماد و کلمۀ عربی است  ،هجرت ۀکلم

در معانی  کلمه اين . کتب لغت نشان می دهد ، ماده هجر). مطالعه1996(ابن منظور، 
  گرفته شده است.به کار  مختلفی 

ابن اثير می گويد: َهجرت و ِهجرت از زمينی به زمين ديگر رفتن است (ابن اثير، 
  ، ماده هجر). 1383

 »هجر فی نومه أو مرضه«اين کلمه به معنای هذيان گفتن نيز به کار رفته است، مانند 
  ، ماده هجر). 1996(ابن منظور، 
بر ترک کردن چيزی که بايد به همراه می داشت، نيز اطالق شده هجرت،  همچنان کلمۀ

  ، ماده هجر). 1414است (زبيدی، 
 نموده اند: غفلت کردن هم استعمالبه معنای  را » هجرت «علم لغت  یبرخی از علما

  ، ماده هجر).1996(ابن منظور، » َهجرتُه الشيء َهجرا: إذا أغفلته«
َهَجر «د :نمی فرماينموده و معنای دور شدن نيز استعمال راهجرت به  ءاوبرخی از علم
  ، ماده  هجر).2001، ماده هجر، ابن فارس، 1360(مصطفوی، » الرجل أي تباعد

  :هجرت در اصطالح
ازهری در معنای هجرت می گويد: مهاجرت از نظر عرب خارج شدن باديه نشين از 

خانه  اشخاص آن هم اين است که اين  ۀوجه تسمي .محل خود و به شهر روی آوردن است
و کاشانه خود را ترک کرده اند. بنابراين هر کسی که وطن خود را ترک کند و به جای 

ه جای ديگری برود و ساکن بنشين برود و چه شهرديگری برود چه باديه نشين به شهر 
  ، ماده هجر).2001شود، همه را مهاجر می گويند (ازهری، 
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  ، تبعيد شده و مهاجر به صورت عام و مهاجر به مفهوم اسايلم سيکرلۀ فراریأمس
مفاهيم و ) ( پناهندهء سياسی به مفهوم سياسی کلمه مطابق قوانين امروز و  تبعيد شده 

است که هريک ازخود مفهوم و باريکی های خويش را دارند که درين اصطالحات 
  مبحث ما به آن به اين جزئيات نمی پردازيم. اما  

 سالم به عنوان آخرين دين الهی در ابعاد مختلف مسئله هجرت را مطرح کرده و بر آن ا
 .اری  و تأکيد نيز کرده استپای فشدر صورت وجود شرايط مشخص 

مورد استفاده  قرآنی  مشتقات آن در بيست و شش آيه هجرت و ۀکلم درقرآن عظيم الشان 
صيغه های مختلفی به   آيه 14در بيش از  عظيم الشان قرآن  در قرار گرفته است.

 .هجرت داده است دستور به 
مگر سرزمين خدا گسترده « فرموده است :گاهی با زبان مالمت، قرآن عظيم  الشان 

گاهی پاداش عظيم آن را گوشزد می نمايد و می » نبود، چرا دست به هجرت نزديد؟ 
 هللا که ايمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهای خود در راه يآنان«فرمايد: 

بزرگتری نزد خدا دارند و کسی که در راه خدا هجرت کند، نقاط امن  ۀجهاد کردند درج
ريخ مسلمانان و زير بنای حوادث أت أهجرت مبد .اوان گسترده ای در زمين می يابدفر

  سياسی، تبليغی و اجتماعی آنان است.
  محترم! ۀخوانند
 زياد وزندگی انبياء الهی نشان می دهد که آنان با ناماليمات و سختی های  ۀمطالع

گرديده به هجرت مجبور الهی رسالت های اعطا شده  متعددی بمنظور تحقيق وظايف و
حاالتی پيش آمده که با اختيار پيامبران الهی و رجال بزرګ اسالم در زندگی  . حتیاند

  ديگری کوچ کشی وتغير مسکن فرموده اند.سرزمينی  و  ديار خود مهاجرت ودر
زندگی برخی از انبياء الهی و امت های گذشته در قرآن کريم به منظور عبرت آموزی 

برخی از انبياء و پيامبران الهی با که مطرح شده است. مطالعه اين آيات نشان می دهد 
  مسأله هجرت روبه رو بوده اند. 

  در قرآن کريم هجرت پنج پيامبر الهی بيان شده است.
عليه السالم ، هجرت حضرت آدم ظيم الشان بدان اشاره شدهعاولين هجرتی که در قرآن 

  می باشد. 
عليه السالم از جنت به زمين مهاجر شد، واين داستان عبرت ناک درسوره حضرت آدم 

  20الی  19 سوره بقره ، ايات  36الی  35های از قرآن عظيم الشان از جمله در آيات 
تعداد ديگری از سوره های قرآنی با  سوره  و   121الی  117اعراف وايايت  ۀسور

  زيبای  خاصی  بيان گرديده است.
ذکری از آن  عظيم الشان دومين هجرتی که در بين پيامبران الهی رخ داده است و قرآن 

  . هجرت حضرت نوح عليه السالم است،  بعمل اورده است 
ومشقت و رنج حضرت نوح عليه السالم پس از بعثت به پيامبری و ساليان متمادی تبليغ 

چون از هدايت آنان مأيوس شد، از  در نهايت  شيد ووک در جهت هدايت امت خود، که
جانب خداوند متعال مأمور به ساختن کشتی شد، پس از ساختن کشتی خود و يارانش 

ت پرداختند. اين هجرت در همراه با تجهيزات کامل در کشتی جای گرفته و به هجر
  ش بيان گرديده است.با بسيار زيبايی انوح  ۀسور
بيان شده است، داستان  عظيم الشان  مين پيامبری که داستان هجرت وی در قرآنسو
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  هجرت حضرت ابراهيم عليه السالم است.
پس از آن که حضرت ابراهيم عليه السالم در فرصتی مناسب بتها را سرنگون می کند،  

  از طرف نمرود دستور تبعيد او صادر می شود.
ساره و برادرزاده اش لوط و  ،کاکای خويشهمراه با دختر عليه السالم  ابراهيمحضرت 

   پدر خود تارخ عازم حران می شود.
پس از چندی که پيروان به دور او جمع شدند باز هم حضرت ابراهيم هجرت می نمايد؛ 
او با پيروانش از حران به کنعان سفر می کند. پس از مدتی به دليل قحطی شديد آن ديار 

نيز ترک می کند و به مصر می رود. در مصر با ناماليمات زيادی روبه رو می شود را 
  و همين عامل سبب می شود تا به فلسطين و قدس مهاجرت کند.

با دقت آن  72الی  58آيات   ،انبياء ۀحضرت ابراهيم عليه السالم در سورداستان هجرت 
  گرديده است . نبيا
داستان هجرت حضرت موسی عليه طرح می شود، هارمين هجرتی که در قرآن کريم مچ

  السالم است. 
موسی عليه السالم در جامعه ای زندگی می کند که فراعنه قريب به چهارصد سال بر 

  مردم آن جا ادعای خدايی می کردند. 
رفت که داستان در قرآن عظيم  موسی عليه السالم از مصر هجرت کرده و به مدين 

  تعريف  گرديده است.مد آن  و الشان با شد
 عليه السالم از مصر به مدين در قرآن کريم اين گونهدر داستان هجرت حضرت موسی 

  بيان شده است:
  هجرت زمانی آغاز می شود که اميدی به هدايت مشرکين نمی باشد. -
  هجرت همراه با ياران مخلص و با ايمان صورت می گيرد. -
  نان از قوم ظالم می شود.هجرت در راه خداوند متعال سبب نجات آ -
  هجرت الهی موسی سبب هالکت کفار می گردد. -

هجرت پيامبر گرامی جهان بشريت  پنجمين هجرت، در تاريخ انبيا اديان ابراهيمی ، 
سال پس از بعثت  13از شهر مکه به مدينه که  حضرت محمدصلی هللا عليه وسلم

  صورت پذيرفت.
ای  است که  معجزه بی نهايت با عظمت در اين هجرت، درنوع خود از جمله هجرت ه

عالم بشريت بر پا داشت، اين هجرت با عظمت نه تنها درسرزمين  سعودی ودين مقدس 
  اسالم مفيد وموثر شد، بلکه نور وروشنی اين هجرت سراسر عالم بشريت را فراگرفت.

رت نموده با هجرت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ، مسلمانان که قبآل به مدينه مهاج
نهايت دين اسالم  جهانى در به زعامت پيامبر اسالم بحيث يک قوت منطقوی وبودند، 

  برای مسلمانان قرار گرفت.شد. و باز همين هجرت مبدأ تاريخ شمسى و قمرى 
را در سه  آيه بيان می کند: صلی هللا عليه وسلم قرآن عظيم الشان داستان هجرت پيامبر 

اشاره به جلسه سران مشرکين در دارالندوه و تصميم به قتل پيامبر آن اولين آيه از جمله 
َوإِْذ يَْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُرواْ ِليُثِْبتُوَك أَْو َيْقتُلُوَك «است که در آيه زير به آن اشاره شده است: 

). عده ای از 30انفال: ه سور» (أَْو يُْخِرُجوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر ّ>ُ َوّ>ُ َخْيُر اْلَماِكِرين
مشرکان در دارالندوه جمع شدند تا پيرامون مبارزه با پيامبر بينديشند و در نهايت تصميم 

گرفتند ده تن از قريش با هم شبانه به خانه پيامبر رفته و او را به قتل رسانند، خداوند 
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گرفتند تا شبانه را از اين موضوع مطلع کرد و پيامبر تصميم صلی هللا عليه وسلم پيامبر 
  از مکه خارج شده و به مدينه هجرت کنند باشد.

  محترم! خوانندۀ
قابل تذکر است که قبل از مهاجرت مسلمانان به مدينه دوبار مهاجرت توسط مسلمانان به 

  .صورت گرفته بودهم حبشه 
بار اول قرار نوشته برخی ازمورخين بعد از اينکه از اواسط يا هم اواخرسال چهارم 

ت بود.خصومت مشرکين قريش باالی مسلمان شدت گرفت، واقامت مسلمانان در  مکه بعث
غيرممکن گردانيد شد. مسلمانان بخاطر نجات از عذاب اليم حکم وفرمان الهی نازل شد 

ِ «واجازه هجرت برای مسلمانان داده شد  ۡنيَا َحَسنَٞةۗ َوأَۡرُض ٱ=َّ ِذِه ٱلدُّ ِللَِّذيَن أَۡحَسنُواْ ِفي َهٰ
ِبُروَن أَۡجَرُهم ِبَغۡيِر ِحَسابٖ   إِنََّما يَُوفَّى ٱلصَّٰ

ِسعَةٌۗ   .)10(سوره الزمر: »  َوٰ
عادل اَصَحمۀ نجاشی پادشاه يمن پادشاهی  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم می دانست که 

مسلمانان  ظلم وستم  بعمل  نمی ايد ،بنآ به به کسی ساحه نفوذ او است، و در وبا تقوای 
ها و آزارهای مشرکين و  حبشه مهاجرت کنند، و دينشان را از آسيب فتنهدستور فرمود تا به 
  .. )9 فحه، ص9 جلدالسنن الکبری، بيهقی، کفّار دور سازند (

گروه از صحابۀ پيامبر اسالم به حبشه مهاجرت  اولين در ماه رجب سال پنجم بعثت، 
حضرت کردند. اين گروه متشّکل از دوازده مرد و چهار زن بود. رياست اين گروه را 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز بن عفّان برعهده داشت و همسر وی رقيه دختر  عثمان
إنهما اول بيت «: طوريکه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود شامل اين گروپ بود ،

ای   خانوادهاولين اين زن و شوهر « »هاجر في سبيل هللا بعد إبراهيم ولوط عليهماالسالم
  ».دان در راه خدا مهاجرت کره ،و خانواده لوط  ،هستند که پس از خانواده براهيم 

در تاريکی شب کوچ از  بندر ُشَعيبه عازم حبشه با احتياط تمام اين گروه از مسلمانان 
حبشه به بهترين وجه مورد استقبال و پذيرايی راين گروه مهاجرد، که با رسيدن گرديدند 

  .)24 فحه، ص1 جلدزادالمعاد،  قرار گرفتند (
گروپ دوم مسلمانان به حبشه به هدايت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  بعد از يک مدت 

هشتاد و سه مرد و هجده يا نوزده زن بود. شمار  مهلجر شدند ،تعداد اين گروپ به 
مردان با احتساب عّمار ياسر است که البته حضور وی در اين سفر مسلمانان به حبشه 

  .. )24 فحه، ص1 جلد: زاد المعاد، مورد ترديد است (
  چراپيامبر اسالم به مدينه هجرت کرد:

و صلی هللا عليه وسلم آزار و اذيت مشرکان مکه بر پيامبر محدثين مينويسند : زمانيکه 
به نوعی، از ايمان آوردن سران قريش   يارانش شدت يافت، و پيامبر صلی هللا عليه وسلم

که شد، در موسم حج دعوت خويش را به قبايل عديده ای از عرب ها  يوس أمدر مکه 
عرضه نمود و از ايشان خواست تا او را با غرض ادای مراسم حج به مکه آمده بودند ،

ايمان آوردن خود مورد حمايت قرار داده و کمکش کنند تا رسالت پروردگارش را به 
  .را کمايی نمايند ،مانا جنت استکه ه ،جهانيان برساند. و در مقابل بهترين پاداش 

کسی را نيافت که اين   صلی هللا عليه وسلم  ده سال گذشت، اما پيامبر ترتيب بدين 
دعوت را اجابت نموده و به ندای او لبيک گويد، تا اينکه افرادی چند از قبيلۀ خزرج از 

نه هر از چند آمدند، در مدينه يهوديان ساکن مديغرض ادای مراسم حج به مکه اهل مدينه 
گاهی پيرامون بعثت پيامبری نوظهور سخن گفته تهديدشان می نمودند که با آمدن او، در 
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  .رکابش قرار گرفته با ايشان خواهند جنگيد و نابودشان خواهند کرد
هنگامی که خزرجيان مدينه، دعوت به اسالم را از پيامبر شنيدند، با هم گفتند: اين همان 

با بعثت او، ما را تهديد به مرگ نموده اند، پس بايد کاری کنيم تا پيامبری است که يهود 
  يهود با ايمان به او بر ما سبقت نگيرند. 

آمده به او و دعوتش ايمان آوردند و سال بعد   صلی هللا عليه وسلم  ايشان نزد پيامبر
حج افراد دوازده نفر از ايشان آمده با پيامبر پيمان ايمان بستند. و سال ديگر در موسم 

ها بود، شبانگاه به عقبه حضور به هم  ها و خزرجی زيادی از مردم مدينه که شامل اوسی
بيعت نمودند تا هنگام هجرت، او را ياری نموده و  صلی هللا عليه وسلم رسانده با پيامبر

در خوشی و غم از او اطاعت و فرمانبرداری نمايند، در تنگدستی و فراخی ايشان را نفقه 
امر به معروف نموده از انجام منکرات بازدارند. حرف حق را آشکار کنند و از دهند، 

را حمايت نمايند و در   صلی هللا عليه وسلم نکوهش هيچ سرزنش گری نهراسند، پيامبر
راه حمايت از او و دعوتش، با هر سرخ و سياهی بجنگند. و چه بسا ممکن در اين راه 

  .از دست دهند مال شان به مصرف رسد و جان شان را
  .اساس گذاشته شد و زمينۀ کوچيدن بنيانگزاری شدبه مدينه و اين چنين سرآغاز هجرت 

هجرت کار سهل و آسانی نبود که به راحتی بتوان بدان دست نبايد فراموش کردکه : -
و دست شستن از همه هست و بود و دار و ندار،  يافت؛ هجرت، ترک خانه و کاشانه 

  بود. 
بايد دوباره نوشته می شد و می بايست زندگی نوی را دوباره اساس سرنوشتی که 

گذاشت. و اين کاری بس سخت و توان فرسا بود، و بدان می نمود که هجرت حرکتی به 
سوی عالم نامعلوم و ناپيدا است؛ به سوی دولتی که تشکيل آن در ذهن آسان می نمود و 

مقابل توده ای بس بزرگ از در واقع به سوی جنگی بزرگ رهسپار بود، جنگ در 
مردم جزيره العرب چه که همه لشکرهای روی زمين. بلی اين امر مهم، هجرت بود نه  

گريز و فرار؛ زيرا آمادگی برای روز بزرگی بود، روز نبرد و جنگ، روز خون و 
 .مرگ

 متعمدی با بسيار حوصيله مندی ظلم وستم ،هاى  مسلمانان سالطوريکه متذکر شديم  -
غير انسانی  مشرکان مکه را متحمل شدند ودر برابر آن جان فشانی و شكنجه  عذاب

ومقاومت کردند ، ودر اين راه مظالم که براخود خانواده ، مال وعيال خويش ديدند ، 
تاريخ بشريت به ياد ندارد که از آنجمله  شهادت  سوميه وشگنجه بر حضرت بالل  نمونه 

رمسلمانان در مکه است ،بنابر همين مظالم  بود بارز اين وحشی گری مشرکين قريش ب
  گرديدند . خويش ترك شهر و ديار بهناچار که تعداد از ياران رسول هللا ،

برای رسول هللا صلی مّكه سرزمين مناسبى براى ادامه دعوت طوريکه گفته امديم ديگر 
مكن را از اين بردارى م  بهرههللا عليه وسلم نبود ، وتا جای که ممکن بود رسول هللا ،

الاقل در آينده  ،ها گروهساير هيچ اميدى براى پيوستن  بعمل اورده بود ، وديگر شهر 
  ديده نمی شود. دين اسالم  به - نزديك

بنآ رسول هللا صلی  هللا عليه وسلم چون رسالت عظيمی در پيشرو داشت نميتوانست به 
کتفا نمايد ، زيرا برنامه دين اين پيشرفت قليل واندک در جلب وجذب واقع شده در مکه ا

مقدس اسالم ، برنامه ای برای همه عالم بشريت بود. برنامه جهانی بود وبايد پيام اين دين 
  به سراسر عالم بشريت مواصلت ميگرد.
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بعد از ظلم وتجاوز که بر مسلمانان بعمل اورد ، ودر نهايت اينکه در نهايت قريش  -
مشرکين قريش مقاومت ورشادت قهرمانان پيامبر صلی  هللا عليه  وسلم وياران اورا 

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم كه با طرح نقشه قتل  ندنتيجه رسيد مشاهده کردند ، به اين 
  .برای هميش خود را از آن خالص  نمايند 

و بدون سيطره بر آن و مقام خاصی در قلوب مردم داشت ،مّكه قابل ذکر است که  -
 صلی هللا عليه وسلم ، دعوت توحيدى پيامبر دين اسالم پرستى و جايگزينى  برچيدن بت

دعوت فيصله بر ان شد ، تا محلی مناسبی برای آمد،بنابراين   شكست خورده به حساب مى
زديكى، بتوان از آنجا اوضاع مّكه را زير نظر داشت و شود كه عالوه بر ن  انتخاب

  نوعى فشار سياسى و اقتصادى و حتى نظامى به وقت لزوم بر آن وارد ساخت.
مدينه انتخاب می شود چون نسبت به حبشه جای مناسب برای هجرت ، در اين ميان 

پادشاه  جهت استقرار و برپايی دولت اسالمی، مکانی بهتر بود، در حبشه تنها نجاشی
طرفدار مسلمان ها بود و چه بسا ممکن بود آنگاه که او بميرد، دوباره سرنوشت حبشه 

اما در مدينه چنين امری  گرفتار گردند .مشکالت به و  سخت ودشوار گردد ،مسلمانان 
پيش بينی نمی شد؛ زيرا همه اشخاص صاحب نفوذ مدينه و مردم يثرب نشين، با 

بسته بودند که برای هميشه از اسالم و مسلمانان وپيمان عهد  ،پيامبرصلی هللا عليه وسلم
  .حمايت نمايند
  بود كه مقدمات و لوازم اعمال چنين فشارى در آن موجود بود. محلی مدينه همان 

هاى تجارى قريش، مّكه را از  توانست به دليل قرار داشتن در مسير كاروان مدينه مى 
 قدم اول،ا كه منبع تأمين معاش مردم كه درنظر اقتصادى در فشار قرار دهد. خصوص

  .بود اموال تجارتی تجارت و مبادالت 
  برای پيامبر صلی هللا عليه وسلم وياران اش  بود هجرت به مدينه تنها راه حل ممكن بنا  -
تر از مّكه بود. بنابراين اگر روزى با نوعى  غنى  منطقه زراعتی ومنطقه تقريبا مدينه  -

توانست در مقابل اين فشار مقاومت كند و بدون تسليم  شد،مى  رو مى  روبه تجاری فشار 
شدن در مقابل خواسته ديگران، به نوعى هرچند مشقّت بار به زندگى روزمره خود ادامه 

  .دهد
در اصلی مردمان مهاجر يمن بودند كه در قديم  ناگفته نبايد گذشت که باشند گان مدينه ، -

هاى  گرد عرب، قلب دايى داشتند. بدين ترتيب نه همانند مردمان بيابانااليام نوعى تمّدن ابت
بخصو خشن داشتند و نه همچون مردم قريش در فضاى روانى خاصى به دنبال امتيازات 

  بودند. ص 
درپى  هاى پى مردم مدينه طعم تلخ انحراف را چشيده بودند و جنگمورخين مينويسند که  -

بردند، چنان كه  ها همواره در رعب و وحشت به سر مى  آن آنان را از پاى درآورده بود؛
  .گذاشتند  شب و روز اسلحه بر زمين نمى

در منطقه عربستان هاى يهود مدينه درباره ظهور قريب الوقوع پيامبرى  بشارت  -
  را براى پذيرش دين جديد آماده كرده بودسعودی ، روان تعداد کثيری از باشندگان يمن 

خودشان از پيامبر  مردم مدينهطوريکه در فوق هم ياد اوری شديم ، ازهمه گذشته، -
دعوت كردند تا به اين شهر هجرت كند؛ با او در عقبه منى بيعت صلی هللا عليه وسلم 

 مال ،وفرزندان سرو با كردند و به حضرت وعده يارى و نصرت دادند و متعّهد شدند كه 
در اين راه سالح   دفاع كنند و حتى ان اوويارصلی هللا عليه وسلم ،خويش از آن حضرت 
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  مبارزه وجنگ کنند.بطور مسلحانه بردارند و در مقابل همگان 
  

 علنی بود يا مخفی ! (رض) حضرت عمر هجرتآيا
 ابود.از همان روزهای اولی که اسالم را پذيرفت آشکار (رض) شجاعت حضرت عمر 

با خبر شوند، لذا شخصی مهاجرت او به مدينه ی اهل مکه از موضوع  خواست همه او می
بين مردم مشهور  (سخن چينی ) در که در خبر رسانی »جميل بن الجمحي«را به دنبال 

بود، فرستاد و با صراحت به او گفت که اسالم را پذيرفته است و از او خواست که اين 
   اهالی مکه برساند .خبر را به 
وگفت : اگر اجازه خواست بعد شنيدن خبر هجرت از حضرت عمر (رض) ابن جمحی 
و وقتی آنجا رسيدند به ميان مردم همراهی خواهد فرمود ،ی کعبه  تا خانهباشد اورا ، 

: ای جماعت قريش! بدانيد که اين مرد از دين که  زد چيغ خواهد رفته با صدای بلند 
ای ابن جمحی! «خنان فرياد زد: با شنيدن اين س (رض) برگشته است. حضرت عمر 

 نيست و محمد هللا دروغ گفتی من مسلمان شدم و گواهی دادم که هيچ معبودی به جز 
  ». ی اوست بنده و فرستاده صلی هللا عليه وسلم 

قوت تام چيغ ابن جمحی چندين بار با صدای بلند سخنانش را تکرار کرد و هر بار او با 
  ورده و دين جديد را پذيرفته است. اسالم آعمر زد که  فرياد می و

صلی که به دين محمد که حضرت عمر (رض) خواستند  مردم دور آنان جمع شدند و می
کردند.  ی مسلمين رفتار می گرويده بود، اذيت کنند، همان طور که با بقيههللا عليه وسلم 
تنهايی توانست به  به فکر فرو رفت، تعداد مشرکين زياد بود و نمی(رض) حضرت عمر 

تر است  به مبارزه برخيزد، تصميم گرفت با شخصی که از همه قوی همه اين جمعيت با 
را به مبارزه طلبيد و  »عتبه بن ربيعه«به نام اين جمعيت ، شخصی مبارزه کند. در ميان 

  چند لحظه بيشتر طول نکشيد که در مقابل چشمان همه بر زمين افتاد. 
ورزش کشتی و با فنون آن آشنا بود، از اين رو بر از دوستداران  حضرت عمر (رض ) 

زانو زد و بعد از تنبيه بسيار تهديد کرد که او را کور   »عتبه بن ربيعه«ی  روی سينه
های او گرفت، عتبه بن ربيعه از  خواهد کرد و آنگاه انگشت سبابه اش را به طرف چشم

  او خواست که به خاطر جوانمردی و شهامتی که دارد او را ببخشد. 
حقيقت اين دو چشم بينا چه سودی دارد! زيرا برای ديدن «گفت:  (رض) حضرت عمر 

  پس از گفتن اين سخنان، عتبه را بخشيد. ». بيند نابيناست و نور الهی را نمی
از مشرکين هيچ يکی برخاست تا محل را ترک کند، در همين اثنا حضرت عمر (رض) 

 زندگیکتاب :تفصيل اين داستان را ميتوان در ».( جلويش را بگيرد. آنرا نکردند جرات 
نوشته :محمد کامل حسن الحامی مترجم:مولوی غالم  عمر بن خطاب نامه فاروق اعظم 

  )مورد مطالعه قرار دهيد . حيدر فاروقی
وعبادت  نه تنها اسالم حضرت عمر (رض ) بعد از اينکه به دين اسالم مشرف  شد ،

آنحضرت ، مسلمانان  برای    نکرد ، بلکه از برکت  مسلمان شدنرا از کسی پنهان اش 
وطواف  کعبه خويش را برای طور  علنی  های پنچگانه اولين بار در تاريخ اسالم نماز

 واشکارا  انجام دادند .
به مدينه هجرت تا به مسلمين دستور فرمود صلی هللا عليه وسلم رسول هللا  بعد از اينکه 

ز تعداد مسلمانان در آن ديار زياد از ترس  اينکه با گذشت هر روقريش مشرکين نمايند، 
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ايجاد نمودند ، بنآ نشود ، موانع جدی وخوف ناکی را در برابر هجرت مسلمانان 
 مسلمانان بنابر دستور ورهنمود پيامبر صلی هللا عليه وسلم بطور انفردی وبه اصطال ح 

  .به مهاجرت می پرداختند، يکه پر يکه پر
که تعداد زيادی از اهالی مدينه به دين اسالم  ، اطالعات کافی  بدست اوردندمشرکين 

 با سرعت در حال رشد ونمو است ، ومشرکين مشرف شده اند ، ودين اسالم در مدينه 
قريش از اين سرعت واز اين مهاجرت ها سخت در حراس  بودند ، آنان می ترسيدند که 

مسلمين خيلی زياد گردد و قدرتی به دست آورند که در  تعدادبا رفتن مسلمين مکه به آنجا 
ها جلوگيری  بدين جهت بود که از هجرت آن ،آينده برای قريش خيلی خطرناک باشد

کردند.  می  
 مخفيانهدر تاريکی شب ، ناچار بودند مسلمانان که موظف به نيت مهاجرت می شدند ،

از مکه خارج شوند و خويش  ندوستا اعيال ووبدون سروصدا وحتی بدون خدا حافظی از
 راه مدينه را در پيش گيرند.

ولی خصوصيات شخصی وفردی ، شخصيت عالی حضرت عمر (رض) چيزی ديگری 
تصميم گرفت حضرت عمر ( رض )  بعد از فصيله پيامبر صلی  هللا  عليه وسلم ،  بود ،

  ردازد .به پهجرت به مدينه بدون ترس وحراس به در انظار عموم  آنهم که علنی و
من هيچ يک از  می فرمايد : )رض (علی بن ابی طالب حضرت ابن عباس به نقل از 

مهاجرين را سراغ ندارم که آشکارا هجرت نموده باشد، جز عمر بن خطاب که هنگام 
هجرت شمشير و کمان بر دوش افکند و نيزه ای را به همراه تعدادی تير برداشت و آن 

عليه ت مرتبه کعبه را طواف نمود و در مقام ابراهيم گاه به مسجد الحرام رفت و هف
دو رکعت نماز گزارد و سپس به قريشيانی که پيرامون او جمع شده بودند، چنين  السالم 
 گفت: 

چهره هايتان سياه باد و خداوند، بينی های شما را به خاک بمالد! هر کس می خواهد 
انش يتيم شوند، من پشت اين مادرش به سوگش بنشيند و همسرش بيوه گردد و فرزند

علی بن ابی طالب رض می گويد: هيچ يک از قريشيان جرأت  وادی منتظر او هستم
نکردند دنبال او بروند و فقط تعدادی از مسلمانان مستضعف برای بدرقه ی عمر به 

وبدين ترتيب حضرت عمر (رض ) از مکه به مدينه مهاجر شد .رفتند.نبالش   
نمود؟آيا عمر علناً هجرت    

 خواننده محترم !
در مورد ومشهور است که روايت را که در فوق بدان اشاره نموديم از روايات معروفی 

رخين تذکر ؤتوسط تعداد کثيری از م مهاجرت حضرت عمر (رض ) از مکه به مدينه ،
رفته است . وتعداد کثيری از مورخين حکم می نمايند که حضرت عمر بطور علنی 

.از مکه به مدينه هجرت فرموده اندوبدون خوف وحراس   
ابن هشام و ابن سعد و هريک :از جمله تعدادی از مورخين هستند ولی در اين ميان 

 وقبول ندارند، که روايت مهاجرت علنی حضرت عمر را از مکه به مدينه  طبری
که فرموده بود  هللا  هم طبق دستور حضرت رسول(رض) گويند: حضرت عمر  می

 مسلمين مخفيانه هجرت کنند، مانند سائر مسلمين مخفيانه هجرت کرد.
من و عياش و «گويد:  شنويم که می میحضرت عمر (رض) اين مطلب را از خود  

ربيعه و هشام بن العاص با هم مذاکره کرديم که در وقت معينی در جايی با هم مالقات 
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ت کنيم. قرار گذاشتيم که اگر يک نفر از ما سه نفر به نماييم و از آنجا پنهانی با هم هجر
توانند با هم حرکت کنند، من و  هر علتی موفق نشد به ميعادگاه برسد، دو نفر ديگر می

گاه رسيديم، ولی هشام نتوانست بيايد، لذا ما   عياش بن ربيعه در همان وقت معين به وعده
».دو نفر با هم هجرت کرديم  

يکل در کتاب خود به نام حيات عمر نيز اين روايت را بر روايت دکتر محمد حسنين ه
فرموده بود مسلمين  صلی هللا عليه وسلم  گويد: چون رسول هللا اول ترجيح داده می

مخفيانه هجرت کنند عمر کسی نبود که از نظام و دستوری که رسول هللا مقرر فرموده 
گز ضعف و ترس نداشت و بود تخطی و تخلف نمايد، گرچه او در طول حياتش هر

توانست با کمال جرئت آشکارا هجرت کند، ولی چون مرد نظم و انضباط بود، به خود  می
بنآ حضرت عمر (رض ) مانند ساير داد از دستور صاحب رسالت تخلف نمايد. اجازه نمی

مسلمانان مطابق تعليمات حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم از مکه به مدينه بطور سری 
شيخين  مهاجر فرموده اند .( تفصيل بيشتر در اين مورد را ميتوان در کتاب ومخفی 

مورد مطالعه قرار دهيد .)نوشته سيد عبد الرحيم خطيب (بندر عباس )   
 (رض) حضرت عمر شخصيت در مورد  (رض) عبدهللا بن مسعود صحابی جليل القدر 

فرمايد:  می  
ها نصرتی جديد و  اسالم آوردنش پيروزی برای اسالم و هجرت او برای مسلمان«

». حکومتش برای مسلمين رحمتی بزرگ بود  
 پايان

                                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  خذ ها :أم

    دکتر محمد حسنين هيکل ازحيات عمر 
  تيسير الفتيانی - تدروس وعبرالهجره النبويه.. 

  .. دروس وعبر د. خالد راتب هجره سيد البشريه
   من قيم الهجره التوکل على هللا رمزی سعيد


