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ABSTRACT 

  

By the Almighty Allah’s destine, Human life is about journey in time and place 

to demonstrate that human life looks like a corridor with two dimensions; at the 

end, either they enter to the Paradise or the fire of Hell. This study investigates 

the journey in the Holy Quran; in terms of words, significances, types, purposes, 

and their imprecations on the Muslims’ lives. The study combined both 

theoretical and practical sides of the journey in the Holy Quran by citing some 

practical examples from the book of Allah applying descriptive and analytical 

methods. The scoop of this paper seems to be new since the investigations 

conducted in the area of the study are quite few. The results indicated that the 

universe movement, change, and conversion are the fundamental purpose on 

which God created the universe and determine the life of the Islamic Ummah. 

Key words : The journey - Semantics- The Holy Quran. 
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 املةلخص

 
حياة اإلنسان رحلة يف الزمان واملكان بتقدير من هللا جل وعال، وهبدف بيان أن حياة اإلنسان ممر، مآله إما اجلنة 
مقر، أو انر سقر، من هنا جاء هذا البحث ليتناول الرحلة يف القرآن الكرمي من حيث ألفاظها وداللتها ، وأنواعها، 

ومت الرتكيز على املزاوجة بني اجلانب النظري  واجلانب التطبيقي  هلذا  .األمة اإلسالميةومقاصدها، وأثرها يف واقع 
 املوضوع من خالل مناذج تطبيقية من السياق القرآين، والستيفاء الدراسة مت اعتماد املنهج  الوصفي التحليلي.

لمية تفيد أن خلص إىل نتائج عوهذا البحث هو أصيل يف اببه غري مسبوق بدراسة متخصصة يف هذا اجملال، وقد 
 احلركة والتغيري والتنقل  هو األساس الذي خلق هللا عليه الكون، وعليه تسري حياة األمة اإلسالمية.

 القرآن الكرمي . -الداللة –الكلمات املفتاحية: الرحلة 
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 املقدم 

معناها اللغوي  تفيد السري واالنتقال والوجهه، وتفيد ، وهي يف 1-1أشار القرآن الكرمي إىل الرحلة يف سورة )قريش( 
هذه اإلشارة أمهية الرحلة يف حياة اإلنسان، فلقد كانت الرحلة من خلق آدم عليه السالم وحياته يف اجلنة، مث هبوطه 

ويلة قبل ط لألرض ورحلته فيها، مث رحلة االنتقال للعامل اآلخر، وهذا التغيري يهدف إىل بيان أن حياة اإلنسان رحلة
خلقه وبعد أن خيلق، ولقد وردت يف القرآن الكرمي ألفاظ مقاربة للرحلة، وتضيف هلا أبعادا خمتلفة، وللرحلة يف السياق 

 القرآين أنواع مقرتنة جبانب تطبيقي:

 أوال: الرحلة الروحية: 

خاصة ما ورد يف سورة  املتعددة،رحلة ما قبل اخللق وبعده و اخلروج من احلياة الدنيا: ومتثلها اإلشارات القرآنية  -
 .     30-12، وسورة القيامة: 13-33، وسورة الواقعة: 12 -11ق: 

 اثنيا: الرحلة الواقعية:

الرحلة الدينية: متثلها رحلة اإلسراء واملعراج للرسول صلى هللا عليه وسلم واهلجرة النبوية وحجة الوداع، ورحالت  -
 لسماوية.األنبياء والرسل يف تبليغ الرساالت ا

 رحلة التعليم والتعلم: متثلها رحلة موسى عليه السالم مع اخلضر . -
 الرحلة التجارية: متثلها رحلة قريش قي الشتاء والصيف.   -
 الرحلة السياسية : رحلة رسل بلقيس لسليمان عليه السالم. -
 رحلة االستكشاف: متثلها رحلة  ذي القرنني يف مشرق األرض ومغرهبا. -

من هنا كان السبب يف اختيار موضوع هذا البحث لبيان سعة مفهوم الرحلة من انحية داللية، وأنواعها، ومناذج 
تطبيقية هلا، وأسبقية أمة اإلسالم ابملعرفة التطبيقية للرحلة بكافة أنواعها من بر وحبر وجو وفضاء، وكان هذا مما أعز 

 هذه األمة ورفع قدرها روحا وعلما وواقعا.   

إذا كانت الرحلة مفادها التنقل واالرحتال، فهناك ألفاظ يف القرآن الكرمي تقارهبا يف املعين، وهذه الرحلة هلا أسباب و 
 ودوافع وآاثر يف واقع حياة املسلم خاصة وواقع حياة األمة اإلسالمية عامة، فما مدى هذا التأثري، وكيفية هذا التأثري، 
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اذا خصص القرآن الكرمي الرحلة التجارية وربطها فمفهوم العبادة كما ورد يف سورة وهل هو أتثري سليب أم إجيايب، ومل
 قريش؟

ويرجع هذا الرتكيز على مفهوم الرحلة بشكل عام إىل أّن حياة اإلنسان قائمة على  احلركة و التغيري و االنتقال،   
 ا هي إال رحلة.لذلك الرحلة  يف السياق القرآين اقرتنت بـ ) إيالف(، فحياة اإلنسان م

لذلك ُعين البحث ابستخدام منهج وصفي حتليلي تطبيقي يف بيان مفهوم الرحلة يف اللغة واالصطالح وما قارهبا من 
ألفاظ، والرتكيز على الرحلة يف السياق القرآين والصورة التطبيقية هلا كحّد هلذه الدراسة، وإظهار املد الغييب للرحلة، 

 هللا ، ومىت تكون يف معصيته؟ ، وأثر الرحلة على أمة اإلسالم. ومىت تكون الرحلة يف مرضاة

وهذا البحث أصيل يف اببه، فال يوجد دراسة سابقة أبرزت هذا اجلانب، من هنا تكمن صعوبته يف استباط جوانب 
مباشرة،  الرحلة من النص القرآين من خالل مفردات مقاربة ملعىن الرحلة، إذ إن النص القرآين عرض الرحلة بصورة غري

 ابستثناء ما ورد ظاهرا يف سورة قريش. 

 الفصل األول: مفاهيم ومصطةلحات.

سنستخدم الرحلة فمعناها الواسع  وهو االنتقال من مكان آلخر مع الرتكيز على األلفاظ املقاربة وداللتها، ونبدأ 
 فمفهوم الرحلة لغة واصطالحا.

 واالصطالح.مفهوم الرحلة والداللة يف اللغة  املطةلب األول :

 مفهوم الرحلة لغة واصطالحا. املبحث األول:

مادهتا )َر َح َل (، ومنها الرتحيل واالرحتال ،يقال: رحل الرجل إذا سار و ارحلته أان و مفهوم الرحةل  لغ  :  .أ
 رجل رحول وقوم ُرحل أي يرحتلون كثريا.

 وهو الرِْحلة والُرْحلة وجاءت الرحلة فمعىن الرتحل واالرحتال أي االنتقال من مكان آلخر    

 .الرحلة ابلكسر : اسم لالرحتال والسري، يقال: دنت رحلتنا

 .والرحلة ابلضم : الوجهة الذي تقصده وتريده تقول : أنت رحلتنا أو أنتم رحليت أي الذين ارحتل إليهم
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لفظ رحلة  وهلذه املعاين كلها كانفجاءت الرحلة فمعىن السري واالنتقال والوجهه أو املقصد الذي يريد السفر إليه، 
 يطلق على من انتقل من مكان آلخر ، ومنه اشتق لفظ رحال، والرحـالة كثري االرحتال.

 : هى تلك الرحلة  الربية  أو البحرية، الروحية أو الواقعية ، احلقيقة أو اخليالية الرحةل  اصطالحا .ب
 ،  كالتجارة أو طلب العلم أو احلج .الىت متر هبا حياة اإلنسان، ولقد تنوعت بتنوع أغراضها 

 : مفهوم الداللة.املبحث الثاين 

مصدر دّل يدّل داللة.  الدالل  لغ : أ.   

هي دراسة املعىن أو دراسة الشروط الواجب توافرها  يف الرمز حىت يكون قادرا على محل الدالل  اصطالحا: ب. 
 1نظرية املعىن.املعىن ، أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول 

 ألفاظ  مقاربة ملعىن الرحلة وردت يف القرآن الكرمي. املطةلب الثاين:

 حياة اإلنسان يف رحلة  مستمرة. املبحث األول:

خلق اإلنسان  للعبادة و مكلفا ابخلالفة ومقتضياهتا وما يالزمها من تعب ومشقة، ولقد أشار لذلك السياق القرآين  
، لذلك فحياته يف حركة وتغيري وانتقال بصورة مستمرة سواء من 2َلْقَنا اإِلنَساَن يف َكَبٍد"البلد: يف قوله تعاىل:" َلَقْد خَ 

أو واقعية، وإىل ذلك كانت إشارة ابن القيم  11انحية داخلية "إن هللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم" الرعد: 
علم وا مسافرين، وليس هلم حطٌّ عن رِحاهلم إالَّ يف اجلنَّة أو النار، والعاقل ي: "إنَّ الناس منُذ ُخِلقوا مل يزال -رمحه هللا -

ا ذلك بعَد انتهاء  أنَّ السفر مبينٌّ على املشقَّة ورُكوب األخطار، وِمن احملال عادًة أْن يُطَلب فيه نعيٌم ولذَّة وراحٌة، إمنَّ
 2السفر". 

 

 

                                                           
1 11م ، ص1131 1عمر، أمحد خمتار: علم الداللة ، دار العروبة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط  . 
2 200م، ص  1173، 1ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ، دار الكتب العلمية، بريوت ط. 
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 ار على َجناِح سَفر كلُّهم، وكلُّ مسافٍر فهو ظاعٌن إىل مقصده، وانزٌِل على: "والنَّاس يف هذه الدَّ  -رمحه هللا -وقال 
ا هو ظاِعٌن إىل هللا يف حال سَفرِه، وانزٌل عليه عنَد القدوم عليه،  َمن يسرُّ ابلنزول عليه، وطالب هللا والدار اآلِخرة إمنَّ

 فهذه مِهَُّته يف َسفره ويف انقضائه".

 العاملني ال بدَّ له أْن يتزوَّد، بل هو أحقُّ ابلتزوُّد ِمن هذا الذي يتنقل بنَي البالد، واملساِفُر إىل هللا ربِّ 

 وعليه أْن خيتاَر بِدقٍَّة ابلغٍة املكاَن الذي يريُد أْن ينزل فيه، وهناك ليس إالَّ مكاانن: جنة وانر؛ "َفرِيٌق يف 

 7اجْلَنَِّة َوَفرِيٌق يف السَِّعرِي" الشورى:

 املبحث الثاين : ألفاظ  مقارب  لةلرحةل  وردت يف القرآن الكرمي. 
وردت يف القرآن الكرمي ألفاظ مقاربة للرحلة، فاإلسراء، واملعراج، واهلبوط، واهلجرة، والسفر، التوجه، والسياحة، 

 ألفاظ  تقارب  يفالذهاب، السري، واالعتزال ، واالنتباذ، واإلجالء، واخلروج، واإلقصاء، ، النفر، واجلهاد، هي 
 مضموهنا  معىن الرحلة، وتضيف هلا أبعادا نفسية خمتلفة.

 اهلجرة: .1
، ومنه هاجر ترك 100َهَجَر )فـََعَل(: من هجر  يهاجر فمعىن يرتك وطنه : " َوَمن يـَُهاِجْر يف َسِبيِل اَّللَِّ " النساء : 

، ومنه مهاجر اسم فاعل فمعىن اترك لوطنه : "َوقَاَل ِإيّنِ 1وطنه وانتقل ملكان آخر: "ُيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم " احلشر 
،  فاهلجرة إذن ترك الوطن يف سبيل هللا ولطاعة هللا. 12 َريبِّ ". العنكبوت: ُمَهاِجٌر ِإىَل   

 . اإلسراء:1

، ومنه َأِسِر، 1سري )فـََعَل(: ومنه أسرى )أفعل(، وتعين السري ليال :" ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْياًل " اإلسراء :   
، فاإلسراء ترك املكان ليال أبمر من هللا تبارك وتعاىل. 13ي لَْيال " الدخان: فعل أمر فمعىن سر ليال " فََأْسِر بِِعَبادِ   

. املعراج :3  

، ومنه معارج )مفاعل( مجع ِمْعرج 2َعرََج )فـََعَل( يعرج فمعىن يرتقي ويصعد :" تـَْعرُُج اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيِه " املعارج : 
هَ  ، فاملعراج ترك للمكان، لكنه ابلصعود واالرتقاء حنو السماء، 33ا َيْظَهُروَن "الزخرف: )ِمفعل( اسم آلة" َوَمَعارَِج َعَليـْ

 وهو خاص ابملالئكة، وفمعراج الرسول صلى هللا عليه وسّلم. 
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. السياحة :2   

اجلهاد مع الصيام ومالزمة  ، وفمعىن1َسَيَح )فـََعَل( فمعىن السري يف األرض "َفِسيُحواْ يف اأَلْرِض أَْربـََعَة َأْشُهٍر "التوبة : 
، ومنه لقب عيسى عليه السالم ابملسيح لسريه يف األرض 111الطاعة  "السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن" التوبة: 

 وجهاده مع الصيام. 

 فالسياحة ترك املكان للسري يف األرض بال حتديد للمكان ، وإمنا بتحديد للغرض .  

. اخلروج واإلخراج:2  

، وفمعىن أزال عن املكان: 1خرج )فـََعَل(: ومنه أخرج : أخرج الشيء جعله خيرج:" َوَأْخَرَجِت اأَلْرُض أَثـَْقاهَلَا " الزلزلة: 
.117ة : ، وفمعىن اإلخراج والطرد:" َوِإْخرَاُج أَْهِلِه ِمْنُه َأْكبَـُر ِعنَد اَّللَِّ " البقر 32" فََأْخَرَجُهَما ممَّا َكااَن ِفيِه " البقرة :   

َها َمْذُؤوًما مَّْدُحورًا " 23خيرج فمعىن يظهر ويربز:" َواْلبَـَلُد الطَّيُِّب خَيْرُُج نـََباتُُه " األعراف:  ، وفمعىن يفارق :" اْخرُْج ِمنـْ
.33:، وفمعىن جياهد:" فَاْسَتْأَذنُوَك لِْلُخُروِج فـَُقل لَّن ََتُْرُجواْ َمِعَي أَبًَدا " التوبة: 13األعراف   

 فاإلخراج يكون ترك املكان بفعل فاعل خلري أو لشر، واخلروج يكون للجهاد يف سبيل هللا.

.  االعتزال:2  

 َعَزَل )فـََعَل( ، ومنه اعتزل )افتعل( فمعىن تنحى وابتعد، ويعتزل يفارق ويتنحى:

  23 َأُكوَن ِبُدَعاِء َريبِّ َشِقياا " مرمي: " َوأَْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َوأَْدُعو َريبِّ َعَسٰى َأالَّ 

فاالعتزال ترك املكان ابلتنحي واالبتعاد رفضا  لشيء ما، وترك صحبة إىل خري منها ولو يف اعتقاده، وهنا يلفتنا احلق 
 ال م حىتسبحانه إىل إن اإلنسان حني جيادل يف قضية، ويرى عند َخْصمه لدداً وعناداً يف الباطل، ال يطيل معه الكال

ل فيه العناد، ويدعوه إىل كربايء الَغَلبة ولو ابلباطل.  يُؤصِّ

. السري : 7  

ًما آِمِننَي   "سار )فـََعَل( يسري فمعىن ميضي ويذهب ويسافر : ومنه فعل األمر )ِسر( فمعىن السفر، "ِسريُوا ِفيَها لََياِلَ َوأايَّ
"َوَجاَءْت َسيَّارٌَة فََأْرَسُلوا   10ن، "يـَْلَتِقْطُه بـَْعُض السَّيَّارَِة" يوسف: ، ومنه السيارة لفظ مجع فعالة أي املسافرو 13سبأ: 

، فالسري ترك املكان دون وجهة معينة بغرض االنتقاء. 11َوارَِدُهْم" سورة يوسف:   
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 . التوجه:3

،  11َسَواء السَِّبيِل" القصص:  َعَسى َريبِّ َأن يـَْهِدَييِن وجه )فـََعَل( فمعىن قصد، ومنه توجه:" َوَلمَّا تـََوجََّه تِْلَقاء َمْدَيَن قَاَل 
 أي ترك املكان لقصد جهة معينة.

.االنتباذ:1  

"َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب َمْرمَيَ ِإِذ انتَـَبَذْت ِمْن أَْهِلَها َمَكااًن  :نبذ )فـََعَل(، ومنه انتبذ )افتعل(، اعتزل وانفرد وتنحى، أي بعد 
    12مرمي: َشْرِقياا" 

 فاالنتباذ  يكون يف البقعة املكانية نفسها دون ترك للمكان .

.االنتشار:10  
 َنَشَر )فـََعَل( ينتشر، وانتشروا فعل أمر فمعىن انصرفوا وتفرقوا لطلب الرزق.
" اجلمعة:  10"فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة فَانَتِشُروا يف اأَلْرِض َوابـْتَـُغوا ِمن َفْضِل اَّللَِّ  

النشار  ترك للمكان من أجل العمل وطلب الرزق.فا  
.الضرب:11  

تَـُغوَن  َضَرَب )فـََعَل( يضرب : يضرب يف األرض فمعىن يسافر وجياهد إما لطلب الرزق: "َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف اأْلَْرِض يـَبـْ
  101ْم يف اأَلْرِض" النساء ، أو اخلروج للجهاد يف سبيل هللا " َوِإَذا َضَربـْتُ 10ِمن َفْضِل اَّللَِّ " املزمل 

. اجلالء:11  
َجَلَي )فـََعَل( مصدره جالء )فـََعال( : خروج مع األهل والولد بنية عدم العودة أي اهلجرة واخلروج اجلماعي "َوَلْوال َأن   

ُ َعَلْيِهُم اجلَْالء " احلشر 3َكَتَب اَّللَّ  
والولد.فاجلالء ترك املكان دون نية يف العودة ويكون برفقة األهل   

.التجاوز:13  
،  "َوَجاَوْزاَن 21َجيَـَز )فـََعَل(، ومنه جاوز )فَاَعل( فمعىن تعدى وعرب :"فـََلمَّا َجاَوزَا قَاَل لَِفَتاُه آتَِنا َغَداَءاَن " الكهف:  

133بَِبيِن ِإْسرَائِيَل اْلَبْحَر "األعراف:   
 فالتجاوز ترك املكان ابلعبور ملكان آخر.
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: اهلبوط:12  
" البقرة: هبط  َها َلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اَّللَِّ ، اهبط فمعىن انزل :  72)فـََعَل( يهبط : لغة فمعىن ينحدر وينزل، "َوِإنَّ ِمنـْ

َعُدوٌّ َو"  ، واهبطوا انزلوا:" َوقـُْلَنا اْهِبطُواْ بـَْعُضُكْم لِبَـْعضٍ 23"ِقيَل اَي نُوُح اْهِبْط ِبَساَلٍم ِمنَّا َوبـَرََكاٍت َعَلْيَك" هود : 
هبوط آدم وحواء من اجلنة ورحلتهم يف األرض  32البقرة:   

بين إسرائيل 21"اْهِبطُوا ِمْصرًا فَِإنَّ َلُكم مَّا َسأَْلُتم" البقرة:   
 فاهلبوط ترك املكان ابالحندار والنزول حنو جهة أخرى. 

. الذهاب:12  
أمر فمعىن امض وسر:" اْذَهْب ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى " ذهب )فـََعَل( يذهب فمعىن يسري وميضي، واذهب )إفعل(: فعل 

 12"، " فَاْذَهْب أَنَت َوَربَُّك فـََقاِتال" املائدة: 23، " اْذَهَبا ِإىَل ِفْرَعْوَن  طه: 21" اْذَهْب أَنَت َوَأُخوَك "طه: 12طه: 
.11ِإىَل َريبِّ َسيَـْهِديِن " الصافات: ، ومنه ذاهب اسم فاعل فمعىن متوجه ومهاجر:" َوقَاَل ِإيّنِ َذاِهٌب   

 فالذهاب ترك املكان بتكليف ألداء مهمة معينة.
. اجمليء:12    

، "َوَجاَء 20، "فـََلمَّا َجاَءُه الرَُّسوُل قَاَل اْرِجْع " يوسف: 11جاء )فـََعَل( أتى من اإلتيان:"َوَجاَءْت َسيَّارٌَة" يوسف: 
َن اْلَبْدِو"يوسف:  12" فـََلمَّا َأن َجاَء اْلَبِشرُي أَْلَقاُه " يوسف: 23ْيِه"  يوسف: ِإْخَوُة يُوُسَف َفَدَخُلواْ َعلَ  "َوَجاَء ِبُكم مِّ

100 .  
 فاجمليء اإلقبال واإلتيان من مكان ملكان.

. االنطالق:17  
، "فَانطََلَقا 71طلق ومنه انطلق )انفعل( مضى وذهب، ومنه قوله تعاىل:"فَانطََلَقا َحىتَّ ِإَذا رَِكَبا يف السَِّفيَنِة " الكهف:

   77، "فَانطََلَقا َحىتَّ ِإَذا أَتـََيا أَْهَل قـَْريٍَة" الكهف: 72َحىتَّ ِإَذا َلِقَيا ُغالًما فـََقتَـَلُه" الكهف: 
.  الفصل:13ا  

َتِليُكم بِنَـَهٍر "  الب " )فعل( فمعىن خرج وفارق، ومنه قوله تعاىل: فصل قرة: فـََلمَّا َفَصَل طَاُلوُت اِبجْلُُنوِد قَاَل ِإنَّ اَّللََّ ُمبـْ
 12، وقوله تعاىل: "َوَلمَّا َفَصَلِت اْلِعرُي قَاَل أَبُوُهْم ِإيّنِ أَلَِجُد رِيَح يُوُسَف"  يوسف:  121

. اجلهاد:11  
، 11جاهد )فـََعَل( فمعىن خرج وقاتل يف سبيل هللا : " َوَجاَهَد يف َسِبيِل اَّللَِّ "التوبة:   
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قـَْلُتْم ِإىَل اأَلْرِض "ال , 33:  توبة"اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُرواْ يف َسِبيِل اَّللَِّ ااثَّ  
،73، "َوَجاِهُدوا يف اَّللَِّ َحقَّ ِجَهاِدِه" احلج: 21اًل َوَجاِهُدوْا" التوبة:  "انِفُرواْ ِخَفافًا َوثَِقا  

 .، فاجلهاد ترك للمكان بغرض القتال يف سبيل هللا11"َوُُتَاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ " الصف: 
. النَـْفر:10  

، 21ِفُرواْ ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجاِهُدوا" التوبة:نفر)فـََعَل( فمعىن خرج من بيته للجهاد أو طلب الرزق أو طلب العلم: "ان
  31َوقَاُلواْ الَ تَنِفُرواْ يف احْلَرِّ" التوبة: 

ُهْم طَائَِفٌة لِّيَـتَـَفقَُّهواْ  نـْ 111الدِّيِن"التوبة:  يف " َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُرواْ َكافًَّة فـََلْوالَ نـََفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ  
لنفر ترك املكان ابخلروج للجهاد أو طلب العلم أو طلب الرزق.فا  

.السفر:11  
11بأ: س َسَفَر )فـََعَل(،ومنها أسفار أفعال مجع َسَفر فمعىن قطع املسافات: "َربَـَّنا اَبِعْد بـَنْيَ َأْسَفاراَِن َوظََلُموا أَنُفَسُهْم"   

   21ا ِمن َسَفراَِن َهَذا َنَصًبا " الكهف: ومنها السفر مصدر فعل فمعىن قطع املسافة "َلَقْد َلِقينَ 
من هنا يتضح لنا املعىن العام للرحلة اليت هي تنقل  وحركة بني أماكن خمتلفة لفائدة مرجوة وبني غريها من املفردات 

 الىت تقارهبا يف املعىن .
 . اإلتيان:11

ُكلِّ َضاِمٍر أَيِْتنَي ِمن ُكلِّ   نَّاِس اِبحلَْجِّ أَيْتُوَك رَِجاال َوَعَلىأتى )فـََعَل( ومنه املضارع أيتيبمعىن جييء وُيضر:" َوأَذِّن يف ال
 173َفجٍّ َعِميٍق" احلج: 

 
 
 
 
 
 

                                                           
3 هـ ، حبسب مادة املفردة.1211، 1اته، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، طعمر، أمحد خمتار: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراء 
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 والصور التطبيقي  هلا. الفصل الثاين: الرحةل  يف السياق القرآين

 الرحلة يف السياق القرآين. املطةلب األول:

 مواضع ورود مادة )َرَحَل( يف القرآن الكرمي. املبحث األول:

 وردت مادة )َرَحَل( يف القرآن الكرمي فمعناها العام يف ثالثة مواضع :

َقايََة يف  .أ ، و)َرْحل(  هنا اسم ذات )فـَْعل( وعاء يضع فيه 70َأِخيِه "  َرْحِل  يف سورة يوسف : "َجَعَل السِّ
 املسافر زاده ومتاعه .

، و)رَِحال( اسم ذات لفظ مجع )ِفَعال(، مجع )َرْحل( 21َعُلواْ ِبَضاَعتَـُهْم يف رَِحاهِلِْم" يف سورة يوسف: "اجْ  .ب
 للوعاء الذي يضع فيه املسافر زاده ومتاعه.

َتاِء َوالصَّْيِف " .ت ياَلِف قـَُرْيٍش * ِإياَلِفِهْم رِْحَلَة الشِّ  و)رِْحَلة(  اسم مرة ) ِفْعَلة( تعين  1-1يف سورة قريش : " إِلِ
السفرة والتنقل، وهو املوضع الوحيد الذي أشار فيه القرآن بوضوح للفظ الرحلة، مع  اقرتان اللفظ  بكلمة 

 4)ِإياَلِف(، وهي مصدر )إفْـَعال(وآلف الشيء إيالفا أحّبه، وتعود عليه وأنس به، فهي فمعىن التعود. 
هااتن الرحلتان مها رحلة ُتارة ومرية كانت قريش ُتهزمها يف هذين الفصلني كل سنة أوالمها شتاء إىل بالد احلبشة    

مث اليمن يبلغون هبا بالد محري، وأخرامها صيفا إىل الشام يبلغون هبا مدينة بصرى من بالد الشام، وكان أول من سن 
فهم رحليت الشتاء والصيف، هي املنة اليت يذكرهم هللا هبا، وإذا كانوا الرحلتني هاشم بن عبد مناف، وإّن منة إيال

 5يعرفون أن هذا كله بفضل رب هذا البيت، فلم يتوسلون إليه بتعظيم غريه. 

 أنواع الرحلة يف السياق القرآين مقرتنة جبانب تطبيقي.املبحث الثاين: 

  :أوال:  الرحةل  الروحي 

 العدم إىل الوجود كانت رحلة آدم األوىل:" ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْندَ من  رحةل  اإلنسان قبل اخلةلق: .أ
 

                                                           
4 .املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته حبسب مادة املفردة 
5 123/ 2هـ ج 1211،  17قطب، سيد: يف ظالل القرآن، دار الشروق ، بريوت، ط 
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، وكانت كذلك  رحلة  ذرية  آدم يف عامل 21اَّللَِّ َكَمَثِل َآَدَم َخَلَقُه ِمْن تـُرَاٍب مُثَّ قَاَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن " آل عمران:  
ِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم َبيِن آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيَـّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنـُْفسِ امللكوت إلثبات الوحدانية:" َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن 

ْنَساُن َأانَّ َخَلْقنَ 171قَاُلوا بـََلى َشِهْداَن َأْن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإانَّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنَي" األعراف :   ِمْن اهُ ، "أََواَل يَْذُكُر اإْلِ
ًئا" مرمي:   .27قـَْبُل َومَلْ َيُك َشيـْ

ن ِطنٍي مثَّ َجَعْلَناهُ   بعد اخلةلق من رحم أمه إىل الدنيا: .ب  َوَلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِمن ُسالَلٍة مِّ
ْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْواَن اْلِعظَاَم حلًَْما مُثَّ أَنَشْأاَنُه َفَخَلْقَنا انُْطَفًة يف قـَرَاٍر مَِّكنٍي مثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة 

ُ َأْحَسُن اخْلَالِِقنَي" املؤمنون:   12-11َخْلًقا آَخَر فـَتَـَباَرَك اَّللَّ
:  قمتثلها اإلشارات القرآنية املتعددة يف هذا اجلانب، خاصة ما ورد يف سورة  رحةل  اخلروج من احلياة الدنيا: .ت

 . 30-12، سورة القيامة:  13-33، وسورة الواقعة :  12 -11
 اثنيا:  الرحةل  الواقعي :

ُرْوا يف اأَلْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف بََدأَ اخْلَْلُق"  العنكبو    10:تحثّنا هللا تعاىل على االرحتال، يقول املوىل عز وجل :"ُقْل ِسيـْ
ُرْوا يف  ، ويقول 133اأَلْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقبُة اْلُمَكذِِّبنْيَ " آل عمران:  ، ويقول سبحانه وتعاىل : " َفِسيـْ

 .12ُشْوُر "امللك:نُّ سبحانه وتعاىل : " ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكْم اأَلْرَض َذُلوالً فَاْمُشوا يف َمَناِكِبها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه َوإَِلْيِه ال

 جعلنا شعوابً وقبائل لنتعارف، فإّن هذا التعارف يكون ابلرحلة و ابالنتقال من مكان وإذا كان هللا سبحانه وتعاىل
 ملكان يلتقي الناس بعضهم بعًضا .

 دوافع الرحلة يف القرآن الكرمي. املطةلب الثاين:

 املبحث األول : الرحةل  الديني .

لسالم يف واحلج، ورحلة األنبياء والرسل عليهم امتثلها رحلة اإلسراء واملعراج للرسول صلى هللا عليه وسلم، واهلجرة،  
 تبليغ الرساالت السماوية.

يف ليلة السابع والعشرين من شهر رجب قبل اهلجرة بعام واحد، ولقد أشار إليها القرآن .  رحةل  اإلسراء واملعراج : أ
 أْلَْقَصى الَِّذي اَبرَْكَنا َحْوَلُه ْسِجِد احْلَرَاِم ِإىَل اْلَمْسِجِد االكرمي يف قوله تعاىل:" ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلمَ 
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، وتعد معجزة اإلسراء واملعراج آية من آايت هللا تعاىل أكرم هللا هبا 1لُِنرِيَُه ِمْن َآاَيتَِنا ِإنَّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصرُي " اإلسراء : 
 6نبيه حممد صلى هللا عليه وسّلم.

واإلسراء: هي تلك الرحلة األرضية الذي متَّ بقدرة هللا من املسجد احلرام  إىل املسجد األقصى، "ميجد تعاىل نفسه ، 
ويعظم شأنه ، لقدرته على ما ال يقدر عليه أحد سواه ، فال إله غريه ) الذي أسرى بعبده ( يعين حممدا ، صلوات هللا 

من املسجد احلرام ( وهو مسجد مكة ) إىل املسجد األقصى ( وهو بيت وسالمه عليه ) ليال ( أي يف جنح الليل ) 
املقدس الذي هو إيلياء، معدن األنبياء من لدن إبراهيم اخلليل؛  وهلذا مجعوا له هنالك كلهم ، فأمهم يف حملتهم ، 

 7 أمجعني ." ودارهم ، فدل على أنه هو اإلمام األعظم ، والرئيس املقدم ، صلوات هللا وسالمه عليه وعليهم 

وأما املعراج: فهو الرحلة السماوية واالرتفاع واالرتقاء من عامل األرض إىل عامل السماء، حيث سدرة املنتهى، مث الرجوع 
تَـَهى *ِعْنَدَها َجنَّةُ ا ْأَوى* ِإْذ يـَْغَشى مَ لْ بعد ذلك إىل املسجد احلرام، يقول تعاىل:  " َوَلَقْد َرَآُه نـَْزَلًة ُأْخَرى* ِعْنَد ِسْدرَِة اْلُمنـْ

وقد حدثت هااتن  13،-13السِّْدرََة َما يـَْغَشى* َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى* َلَقْد رََأى ِمْن َآاَيِت َربِِّه اْلُكبـَْرى" النجم: 
 8الرحلتان يف ليلة واحدة.

 النيب  هي حدث اترخيي، وذكرى ذات مكانة عند املسلمني، ويقصد هبا هجرة اهلجرة النبوي : .ب
 

 

 

                                                           

 
 
 .21-21، ص1111النبهاين، يوسف: األنوار احملمدية من املواهب اللدنية، املطبعة األدبية، بريوت، ط (6)

7 6-5ص/ 5ج ، م2112 ، 3ط ، طيبة دار كثير، ابن تفسير: الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل كثير، ابن 
8 21/ ص2املصدر نفسه ، ج 
9   132/ 3م،ج 1110تبة املعارف بريوت،كثري: البداية والنهاية، مكابن كثري، إمساعيل بن عمر بن 

01  1، ج1110هشام، عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري : السرية النبوية، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار اجليل، بريوت، ط ابن ،
 .121-122ص
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بسبب ما كانوا يالقونه من إيذاء من 9 حممد وأصحابه من مكة إىل يثرب واليت مُسيت بعد ذلك ابملدينة املنورة؛ 
م، وأيدها هللا تعاىل بقوله: "ِإالَّ 211هـ، املوافق ـ 1وكانت يف عام  10زعماء قريش، خاصة بعد وفاة أيب طالب،

ُ ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا اَثينَ اثـْنَـنْيِ ِإْذ مهَُا يف اْلَغاِر ِإْذ يـَُقولُ  َصاِحِبِه اَل حَتَْزْن ِإنَّ اَّللََّ َمَعَنا فَأَنـَْزَل لِ  تـَْنُصُروُه فـََقْد َنَصرَُه اَّللَّ
ُ َعزِيٌز َحِكيٌم " التوبة:  َسِكينَـَتُه َعَلْيِه َوأَيََّدُه جِبُُنوٍد ملَْ تـََرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفَلى وََكِلَمُة اَّللَِّ اَّللَُّ   ِهَي اْلُعْلَيا َواَّللَّ

20. 

 :حج  الوداع .ت
 وخطب فيها خطبة الوداع حجة الوداع هي أول وآخر حجة حجها رسول هللا حممد بعد فتح مكة،

اليت تضمنت قيًما دينية وأخالقية عدة مسيت حجة الوداع هبذا االسم ألن النيب ودع الناس فيها، وعلمهم يف خطبته 
، ففي اخلامس من شهر ذي القعدة من السنة 11فيها أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إىل من غاب عنها

 عن عزمه زايرة بيت هللا احلرام حاجا، فخرج العاشرة للهجرة أعلن رسول هللا

معه حواِل مئة ألف من املسلمني من الرجال والنساء، وقد استعمل على املدينة أاب دجانة الساعدي األنصاري، 
وأحرم للحج مث لّّب قائالً : "لبيَك اللهم لبيك، لبيك ال شريَك لك لبيك، إن احلمَد والنعمَة لك، وامللك، الشريك 

،  وبقي ملبياً حىت دخل مكة املكرمة، وطاف بعدها ابلبيت سبعة أشواط واستلم احلجر األسود وصّلى 12لك "
ركعتني عند مقام إبراهيم وشرب من ماء زمزم، مث سعى بني الصفا واملروة، ويف اليوم الثامن من ذي احلجة توجه إىل 

هر، مث خطب ظهر والعصر مجع تقدمي يف وقت الظمىن فبات فيها، ويف اليوم التاسع توجه إىل عرفة فصلى فيها ال
 خطبته اليت مسيت فيما بعد ُخطبة الوداع. وبعد غروب مشس يوم عرفة نزل رسول هللا ، واملسلمون إىل مزدلفة وصلى 

                                                           
 

 
 
 
 
 
11 101-100، ص1002البوطي، حممد سعيد رمضان: فقه السرية النبوية، دار الفكر املعاصر، ط 
11  271م، كتاب احلج، ابب التلبية، ص 1001،  1البخاري، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل : صحيح البخاري، دار ابن كثري، دمشق بريوت، ط 
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املغرب والعشاء فيها مجع أتخري، مث نزل إىل مىن وأمت مناسك احلج من رمي اجلمار والنحر واحللق وطواف اإلفاضة، 
دما كان الصحابة يسألون الرسول حممد عن بعض أعمال احلج مثل الرتتيب بني الرمي واحللق والتحلل وغريها، ال وعن

جيدون منه إال التيسري عليهم، وهو يقول هلم: افعلوا وال حرج. وقد قدم النيب حممد يف مكة املكرمة بعد االنتهاء من 
 13رة.مناسك احلج عشرة أايم، مث عاد إىل املدينة املنو 

 رحةل  الرسل واألنبياء والصاحلني: .ث
كانت رحلة األنبياء والرسل والصاحلني وتنقالهتم هلا طرائق متعددة تبعا ملا الزمها من ظروف وأحداث، إما ابهلجرة  

أو  كما فعل إبراهيم ولوط عليهما السالم، أو اإلخراج كما فعل الكفار فمعظم الرسل واألنبياء ومنهم رسولنا الكرمي، 
 اخلروج مثلما فعل موسى عليه السالم عندما خرج خائفا من فرعون إىل مدين، وغري ذلك. 

" َوقَاَل الَِّذيَن   تعاىل : قالفالكفار ىف كّل عصر يهددون الرسل ابلطرد واإلخراج والنفى إذا مل يعودوا إىل ملة الكفر, 
ْن أَْرِضَنآ أَ   ، " قَاَل اْلَمألُ الَِّذيَن اْسَتْكبَـُرواْ ِمن قـَْوِمِه لَُنْخرَِجنَّكَ 13ْو لَتَـُعوُدنَّ يف ِملَِّتَنا "إبراهيم : َكَفُرواْ ِلُرُسِلِهْم َلُنْخرَِجنَُّكم مِّ

  .33اَي ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعَك ِمن قـَْريَِتَنا أَْو لَتَـُعوُدنَّ يف ِملَِّتَنا " األعراف :

 هلذه التنقالت على سبيل التمثيل ال احلصر: وهنا أنيت ببعض النماذج التطبيقية

  :رحلة آدم عليه السالم 
ِمْن  اإن الرحلة هي قدر اإلنسان،فمن العدم إىل الوجود كانت رحلة آدم األوىل: "ِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإيّنِ َخاِلٌق َبَشرً 

 ىل: " قَاَل اْهِبطُوْا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم يف ، ومن اجلنة إىل األرض كانت رحلة آدم وحواء األو  71ِطنٍي" ص: 
 ، ومنذ ذلك التاريخ السحيق مل تتوقف رحالت البشر.12اأَلْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإىَل ِحنٍي" األعراف: 

 :رحلة نوح عليه السالم  يف السفينة 
ائها على نوح عليه السالم بصنع السفية إىل ركبوها ، وحىت استو بدأ اإلعداد هلذه الرحلة البحرية منذ أن أمر هللا تعاىل 

ْل ِفيَها ِمن ُكلٍّ َزْوَجنْيِ اثـْنَـنْيِ َوأَْهَلَك ِإالَّ مَ 22-20: هود اجلودي ن َسَبَق ، "َحىتَّ ِإَذا َجاَء أَْمُراَن َوفَاَر التـَّنُّوُر قـُْلَنا امحِْ
 ". َلَغُفوٌر رَِّحيمٌ َعُه ِإالَّ قَِليٌل* َوقَاَل ارَْكُبواْ ِفيَها ِبْسِم اَّللَِّ جَمْرَاَها َوُمْرَساَها ِإنَّ َريبِّ َعَلْيِه اْلَقْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن مَ 

                                                           
 
13  273املصدر نفسه ص 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 3, NO 1, 2017           

 
 07 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 "أي : السفينة سائرة هبم على وجه املاء ، الذي قد طبق مجيع األرض ، حىت طفت على رءوس اجلبال  

 14ني ميال وهذه السفينة على وجه املاء سائرة إبذن هللا" وارتفع عليها خبمسة عشر ذراعا ، وقيل : بثمان

 :رحلة إبراهيم عليه السالم 
هاجر إبراهيم عليه السالم من اببل إىل دمشق إىل فلسطني إىل مصر إىل فلسطني مرة أخرى  مث مكة مث فلسطني:"  

، "عن ابن عباس قال : والصحيح 12َفآَمَن َلُه ُلوٌط  َوقَاَل ِإيّنِ ُمَهاِجٌر ِإىَلٰ َريبِّ  ِإنَُّه ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم " العنكبوت : 
وإمنا نسب إليه هذا املقام ؛ ألنه صلى فيه إذ جاء معينا للوط عليه السالم . قالوا : فتزوج إبراهيم  أنه ولد ببابل ،

سارة ، وانحور ملكا ابنة هاران ، يعنون اببنة أخيه . قالوا : وكانت سارة عاقرا ال تلد . قالوا : وانطلق اترخ اببنه 
 فخرج هبم من أرض الكلدانيني إىل أرض الكنعانيني ، فنزلوا حران إبراهيم ، وامرأته سارة ، وابن أخيه لوط بن هاران ،

، فمات فيها اترخ وله مائتان ومخسون سنة . وهذا يدل على أنه مل يولد حبران ، وإمنا مولده أبرض الكلدانيني ، وهي 
هي أرض ران ، و أرض اببل وما واالها . مث ارحتلوا قاصدين أرض الكنعانيني ، وهي بالد بيت املقدس فأقاموا حب

 15الكشدانيني يف ذلك الزمان ، وكذلك أرض اجلزيرة والشام أيضا.

تَّه النـُبَّوَة ) َفآمَن لُه لُوٌط َوقَاَل إيّن ُمهاجٌر إىل َريب إنَُّه ُهَو العزيُز احِلكُيم َوَوَهبَنا لهُ إسَحق ويعُقوَب وَجَعلَنا يف ُذريِ  
ني يف اآلَخرِة ِلمَن الصَّلِحني ( العنكبوت: َوالكتَاَب وآتيَناُه َأجرُه يف الدُّ  .17-12اَ وإنَّه ُ

"وأمر هللا ـ عز وجل ـ إبراهيم أن أيخذ زوجته هاجر وولدها إمساعيل ويهاجر هبما إىل مكة , فأخذمها إبراهيم إىل 
ُحرَّ هناك, وتوجه إىل هللا داعياً ) رَّبَّنا أيّن أسكنُت من ُذرَّّييت بَواٍد َغري ذي َزرٍع ِعند ب

ِم ربنَّا لُيقيُموا الصَّالَة ِيتك امل
 16."37فاجَعل أَفئدًة من النَّاِس هَتِوي أليِهم وارزُقُهم مَن الَثَمرِات َلَعّلُهم َيشُكروَن ( إبراهيم: 

  :رحلة لوط عليه السالم 

                                                           
 313ص 2: ج تفسري ابن كثري(12)
 312/ ص: 1املصدر نفسه : ج (15)
 317/ ص: 1: جكثري ابن تفسري (12)
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هاَجر.. وملّا ه وهكذا َترَك لوٌط بَلدُه و "وملا أراَد سّيُدان إبراهيُم اهِلجرَة من أرِض اببَل قـَّرَر لوٌط أيضاً أن يُهاِجَر مع
ّيِت يف األُردنّ 

َ
 وَصَلت القافلُة إىل أرِض َسُدوم)وَسُدوُم جمموعُة ُقرى على شاطئ البحِر امل

 17أمَر سّيُدان إبراهيُم لوطاً أن َيسُكَن يف تلك الُقرى، ويَدعو أهَلها إىل عبادِة هللا ونـَْبِذ األصنام."

 م:رحلة موسى عليه السال 
 ا. خروج موسى إىل قوم مدين خوفا من فرعون:

حاول موسى دعوة فرعون للتوحيد, لكن فرعون أىب واستكرب وهدده ابلعذاب:" َوِإيّنِ ُعْذُت ِبَريبِّ َوَربُِّكْم َأن تـَْرمُجُوِن , 
 10َوِإْن ملَّْ تـُْؤِمُنوا ِل فَاْعَتزُِلوِن" الدخان: 

َها َخائًِفا يـَتَـرَ  يِن ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي * َوَلمَّا تـََوجََّه تِْلَقاَء َمْدَيَن قَاَل َعَسى َريبِّ َأْن يَـ "َفَخرََج ِمنـْ ْهِدَييِن َسَواَء قَُّب قَاَل َربِّ نَِّ
، وعندما وصل ماء مدين وجد ابنيت شعيب، مث دعاه ليعطيه أجر ما سقى 11-11السَِّبيِل" سورة القصص : 
َه تِْلَقاء َمْدَيَن قَاَل َعَسى َريبِّ َأن يـَْهِدَييِن َسَواء السَِّبيِل* البنتيه، مث زوجه ابحدى ابنتيه" َوَلمَّا تـََوجَّ  

َن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدوهِنُِم اْمرَأتـَنْيِ َتُذوَدانِ  ال َنْسِقي  اَل َما َخْطُبُكَما قَالََتاقَ  َوَلمَّا َوَرَد َماء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أُمًَّة مِّ
نَزْلَت ِإَِلَّ ِمْن َخرْيٍ َفِقرٌي * أَ  َحىتَّ ُيْصِدَر الّرَِعاء َوأَبُواَن َشْيٌخ َكِبرٌي* َفَسَقى هَلَُما مُثَّ تـََوىلَّ ِإىَل الظِّلِّ فـََقاَل َربِّ ِإيّنِ ِلَما

ا فـََلمَّا َجاَءُه َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص َك لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لَنَ َفَجاَءْتُه ِإْحَدامُهَا مَتِْشي َعَلى اْسِتْحَياء قَاَلْت ِإنَّ َأيب َيْدُعو 
َر َمِن اْسَتأْ  َجْرَت اْلَقِويُّ اأَلِمنُي* قَاَل ِإيّنِ قَاَل ال ََتَْف َنَْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي* قَاَلْت ِإْحَدامُهَا اَي أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخيـْ

َك َوَما أُرِيُد َأْن َأُشقَّ دِ رِيُد َأْن أُنِكَحَك ِإْحَدى ابـْنَـيَتَّ َهاتـَنْيِ َعَلى َأن أَتُْجَرين ََثَاينَ ِحَجٍج فَِإْن أمَْتَْمَت َعْشرًا َفِمْن ِعنأُ 
َا  َنَك أميَّ ُ ِمَن الصَّاحلِِنَي* قَاَل َذِلَك بـَْييِن َوبـَيـْ ُ َعَلى َما اأَلَجَلنْيِ قَ َعَلْيَك َسَتِجُدين ِإن َشاء اَّللَّ َضْيُت َفال ُعْدَواَن َعَليَّ َواَّللَّ

، وبعد انقضاء األجل خرج أبهله : َلمَّا َقَضى ُموَسى اأَلَجَل َوَساَر أِبَْهِلِه آَنَس ِمن 13-11نـَُقوُل وَِكيٌل" القصص: 
َها خبَرَبٍ أَْو َجْذَوٍة ِمَن ال َجاِنِب الطُّوِر اَنرًا قَاَل أِلَْهِلِه اْمُكثُوا ِإيّنِ آَنْسُت اَنرًا نـْ نَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصطَُلوَن* فـََلمَّا لََّعلِّي آتِيُكم مِّ

ُ َربُّ اْلَعاَلِمنَي" القاأاََتَها نُوِدي ِمن َشاِطِئ اْلَواِدي اأَلمْيَِن يف اْلبـُْقَعِة اْلُمَبارََكِة ِمَن الشََّجرَِة َأن اَي ُموَسى ِإيّنِ أاََن  صص: َّللَّ
11-30 . 

 موسى خيرج من مدين إىل الوادي املقدس طوى: .ب
                                                           

 320ص 1: جنفسه املصدر (17)
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سار موسى عليه السالم أبهله من داير مدين إىل الوادي املقدس طوى :" َوَهْل أاََتَك َحِديُث ُموَسى* ِإْذ رََأى اَنًرا 

َها بَِقَبٍس أَ  نـْ * فـََلمَّا َأاَتَها نُوِدي اَي ُموَسى* ِإيّنِ ْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهًدىفـََقاَل أِلَْهِلِه اْمُكثُوا ِإيّنِ آَنْسُت اَنرًا لََّعلِّي آتِيُكم مِّ
 .11-1أاََن َربَُّك فَاْخَلْع نـَْعَلْيَك ِإنََّك اِبْلَواِد اْلُمَقدَِّس طًُوى" طه: 

 موسى ورحلة البحر هراب من فرعون: .ت
، مث أمره وأخيه هارون 12ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإنَّهُ طََغى: طه:  أمر هللا تبارك وتعاىل موسى عليه السالم ابلذهاب لفرعون:" اْذَهبْ 

َغى" طه: طَ  ابلذهاب لدعوته من جديد للتوحيد" اْذَهْب أَنَت َوَأُخوَك ِِباَييت َوال تَِنَيا يف ذِْكرِي* اْذَهَبا ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإنَّهُ 
ر الذي هم، فكانت رحلة موسى وقومه عرب البح، فكان ما كان من تعنته وحلاقه فموسى وبين إسرائيل لقتل21-23

 ِإنَّ َمِعَي َريبِّ َسيَـْهِديِن* الَّ انشق لفرقني" فَأَتْـبَـُعوُهم مُّْشرِِقنَي* فـََلمَّا تـَرَاءى اجْلَْمَعاِن قَاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإانَّ َلُمْدرَُكوَن* قَاَل كَ 
َنا ِإىَل ُموَسى َأِن اْضِرب بَِّعَصاَك الْ  ، "َوَجاَوْزاَن بَِبيِن 23-20:  َبْحَر فَانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم" الشعراءفََأْوَحيـْ

 الَِّذي آَمَنْت بِِه بـَُنو نُت أَنَُّه اَل إِلََٰه ِإالَّ َحىتَّٰ ِإَذا أَْدرََكُه اْلَغَرُق قَاَل آمَ  ۖ  ِإْسرَائِيَل اْلَبْحَر فَأَتْـبَـَعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه بـَْغًيا َوَعْدًوا 
 10ِإْسرَائِيَل َوأاََن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي" يونس: 

 َعَلى نَ حىت جاوزه للجانب اآلخر فوجد قوما يعبدون األصنام "َوَجاَوْزاَن بَِبيِن ِإْسرَائِيَل اْلَبْحَر فَأَتـَْوا َعَلى قـَْوٍم يـَْعُكُفو 
ُْم قَاُلواْ اَي ُموَسى اجْ  ، مث كانت رحلته  133َعل لََّنا ِإهَلًا َكَما هَلُْم آهِلٌَة قَاَل ِإنَُّكْم قـَْوٌم َُتَْهُلوَن "األعراف : َأْصَناٍم هلَّ

َلًة َوأمَْتَْمَناَها ِبَعْشٍر فـََتمَّ ِميَقا  َربِِّه أَْربَِعنَي تُ للموعد مث عودته لقومه  غاضبا الَتاذهم العجل:" َوَواَعْداَن ُموَسى َثالِثنَي لَيـْ
َلًة َوقَاَل ُموَسى أَلِخيِه َهاُروَن اْخُلْفيِن يف قـَْوِمي َوَأْصِلْح َوالَ تـَتَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِديَن * َوَلمَّا جَ لَ  اَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُه يـْ

 َربُُّه قَاَل َربِّ أَِرين أَنظُْر إِلَْيَك قَاَل َلن تـَرَاين َوَلِكنِ 
َصِعًقا فـََلمَّا أَفَاَق قَاَل  ِل فَِإِن اْستَـَقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف تـَرَاين فـََلمَّا َُتَلَّى َربُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه دَكاا َوَخرَّ ُموَسىانظُْر ِإىَل اجْلَبَ 

ْئَسَما قـَْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا قَاَل بِ ، "َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإىَل 123-121ُسْبَحاَنَك تـُْبُت إِلَْيَك َوأاََنْ أَوَُّل اْلُمْؤِمِننَي" األعراف 
اَل اْبَن أُمَّ ِإنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوين وََكاُدواْ قَ َخَلْفُتُموين ِمن بـَْعِدَي أََعِجْلُتْم أَْمَر َربُِّكْم َوأَْلَقى األَْلَواَح َوَأَخَذ ِبرَْأِس َأِخيِه جَيُرُُّه إِلَْيِه 

 120ْت يبَ األْعَداء َواَل َُتَْعْليِن َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي" األعراف يـَْقتـُُلوَنيِن َفالَ ُتْشمِ 
 :رحلة بين اسرائيل ومرورهم ابلنهر يف طريق بيت املقدس 

َتِليُكم بِنَـَهٍر َفَمن َشِرَب ِمْنُه فـََلْيَس ِمينِّ َوَمن ملَّْ  َ ُمبـْ  َيْطَعْمُه فَِإنَُّه ِمينِّ ِإالَّ َمِن اْغتَـَرَف "فـََلمَّا َفَصَل طَاُلوُت اِبجْلُُنوِد قَاَل ِإنَّ اَّللَّ
ُهْم فـََلمَّا َجاَوزَُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعُه قَاُلواْ الَ  نـْ  طَاَقَة لََنا اْليَـْوَم جِبَاُلوَت َوُجُنوِدِه قَاَل الَِّذيَن ُغْرَفًة بَِيِدِه َفَشرِبُواْ ِمْنُه ِإالَّ قَِلياًل مِّ

ُ َمَع الصَّاِبرِيَن*َيظُنُّوَن أَ  ن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة إبِِْذِن اَّللَِّ َواَّللَّ  نَـُّهم مُّالُقوا اَّللَِّ َكم مِّ
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رًا َوثـَبِّْت أَْقَداَمَنا َوانُصْراَن َعلَ  َنا َصبـْ  َقْوِم اْلَكاِفرِيَن*ى الْ َوَلمَّا بـََرُزواْ جِلَاُلوَت َوُجُنوِدِه قَاُلواْ َربَـَّنا أَْفرِْغ َعَليـْ

ْواَل َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض لَ فـََهَزُموُهم إبِِْذِن اَّللَِّ َوقـََتَل َداُوُد َجاُلوَت َوآاَتُه اَّللَُّ اْلُمْلَك َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمُه ممَّا َيَشاء وَ 
َ ُذو َفْضٍل َعَلى   121-121اْلَعاَلِمنَي" سورة البقرة لََّفَسَدِت اأَلْرُض َوَلِكنَّ اَّللَّ

"يقول تعاىل خمربا عن طالوت ملك بين إسرائيل حني خرج يف جنوده ومن أطاعه من مأل بين إسرائيل وكان جيشه يومئذ 
فيما ذكره السدي َثانني ألفا فاهلل أعلم ، أنه قال : ) إن هللا مبتليكم ] بنهر [ ( قال ابن عباس وغريه : وهو هنر بني 

ردن وفلسطني يعين : هنر الشريعة املشهور ) فمن شرب منه فليس مين ( أي : فال يصحبين اليوم يف هذا الوجه ) األ
ومن مل يطعمه فإنه مين إال من اغرتف غرفة بيده ( أي : فال أبس عليه قال هللا تعاىل ) فشربوا منه إال قليال منهم ( قال 

ده روي ، ومن شرب منه مل يرو . وكذا رواه السدي عن أيب مالك ، ابن جريج : قال ابن عباس : من اغرتف منه بي
  18عن ابن عباس . وكذا قال قتادة وابن شوذب ."

 : رحلة سليمان عليه السالم 
كان لسليمان عليه السالم  رحلة جوية، إذ حتمله الريح، ورحلة أرضية، كمثل رحلته عندما وصل إىل وادي النمل، 

إبِِْذِن َربِِّه َوَمْن يَزِْغ  الرِّيَح ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوَأَسْلَنا َلُه َعنْيَ اْلِقْطِر َوِمَن اجلِْنِّ َمْن يـَْعَمُل بـَنْيَ يََدْيهِ "َوِلُسَلْيَماَن 
ُهْم َعْن أَْمراَِن نُِذْقُه ِمْن َعَذاِب السَِّعرِي* يـَْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن حَمَارِ  َفاٍن َكاجْلََواِب َوُقُدوٍر رَاِسَياٍت يَب َومَتَاثِيَل َوجِ ِمنـْ

 13-11اْعَمُلوا آَل َداُوَد ُشْكرًا َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر "سبأ: 

ملا ذكر تعاىل ما أنعم به على داود ، عطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان ، من تسخري الريح له حتمل بساطه ، غدوها 
 شهر .شهر ورواحها 

 قال احلسن البصري : كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل إبصطخر يتغذى هبا، ويذهب رائحا

 من إصطخر فيبيت بكابل، وبني دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع، وبني إصطخر وكابل شهر كامل للمسرع 
ْراَن ِلُسَلْيَماَن الرِّيَح ، َوقـَرَ )  ْفِع َأْي : َلُه َتْسِخرُي الرِّيِح أَ أَبُو َبْكٍر َعْن َعاِصٍم : الرِّيُح اِبلرَّ َوِلُسَلْيَماَن الرِّيَح ( َأْي : َوَسخَّ
 
 

                                                           
 121/  3تفسري ابن كثري:   (13)
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ُر ُغُدوِّ تِْلَك الرِّيِح اْلُمَسخَّرَِة َلُه َمِسريََة َشْهٍر ، َوَسيْـ   َرَواِحَها َمِسريََة َشْهٍر ، رُ ) ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر ( َأْي : َسيـْ

 19َتِسرُي بِِه يف يـَْوٍم َواِحٍد َمِسريََة َشْهَرْينِ وََكاَنْت 
 رحلة التعليم والتعلم.  املبحث الثاين:

أَْمِضَي ُحُقًبا*  متثلها رحلة موسى عليه السالم مع اخلضر : "َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِفَتاُه ال أَبـْرَُح َحىتَّ أَبـُْلَغ جَمَْمَع اْلَبْحَرْيِن أَوْ 
َنا َغَداَءاَن َلَقْد َلِقيَنا ِمن َسَفراَِن جَمَْمَع بـَْيِنِهَما َنِسَيا ُحوتـَُهَما فَاَتَََّذ َسِبيَلُه يف اْلَبْحِر َسَراًب*فـََلمَّا َجاَوزَا قَاَل لَِفَتاُه آتِ فـََلمَّا بـََلَغا 

 21-20َهَذا َنَصًبا" الكهف:

َناُه َرمْحًَة ِمْن ِعن ْن ِعَباِداَن آتـَيـْ ن تـَُعلَِّمِن ممَّا ِداَن َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدانَّ ِعْلًما * قَاَل َلُه ُموَسى َهْل أَتَِّبُعَك َعَلى أَ "فـََوَجَدا َعْبًدا مِّ
22-22ُعلِّْمَت ُرْشًدا"الكهف :   

 الرحلة التجارية.  املبحث الثالث:
ياَلِف قـَُرْيٍش * ِإياَلفِ   َتاِء َوالصَّْيِف "ِهْم رِْحَلَة امتثلها رحلة قريش قي الشتاء والصيف: يف سورة قريش : " إِلِ  1-1لشِّ

قريش، و)رِْحَلة(  اسم مرة ) ِفْعَلة( تعين السفرة والتنقل، وهو املوضع الوحيد الذي أشار بوضوح للفظ الرحلة، مع  
 اقرتان اللفظ  بكلمة )ِإياَلِف(، وهي مصدر )إفْـَعال(وآلف الشيء إيالفا أحّبه، وتعود عليه وأنس به، فهي فمعىن

 التعود.
 الرحلة السياسية . املبحث الرابع:

اْلُمْرَسُلوَن*  متثلها  رحلة رسل بلقيس ُيملون اهلدية لسليمان عليه السالم: "َوِإيّنِ ُمْرِسَلٌة إِلَْيِهم هِبَِديٍَّة فـََناِظرٌَة ِِبَ يـَْرِجعُ 
َّا آاَتُكم َبْل أَنُتم هِبَِديَِّتكُ فـََلمَّا َجاَء ُسَلْيَماَن قَاَل أمتُِدُّوَنِن فمَاٍل َفَما آاَتينَ  ٌر ممِّ ُ َخيـْ ْم تـَْفَرُحوَن* اْرِجْع إِلَْيِهْم فـََلَنْأتِيَـنـَُّهْم اَّللَّ

َها أَِذلًَّة َوُهْم َصاِغُروَن" الّنمل:   37-32جِبُُنوٍد اَل ِقَبَل هَلُْم هِبَا َولَُنْخرَِجنـَُّهْم ِمنـْ
 21ا َجاَءْت ِقيَل أََهَكَذا َعْرُشِك" النمل:ومتثلها أيضا رحلة بلقيس لسليمان:" فـََلمَّ 

 املبحث اخلامس: رحلة االستكشاف.
 
 

                                                           
 211/ 2تفسري ابن  كثري  (11)
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َناُه ِمن ُكلِّ َشْيٍء َسبَـًبا* فَأَ   َبَع َسبَـًبا* تْـ متثلها رحلة  ذي القرنني يف مشرق األرض ومغرهبا، ِإانَّ َمكَّنَّا َلُه يف اأَلْرِض َوآتـَيـْ

َئٍة َوَوَجَد ِعنَدَها قـَْوًما قـُْلَنا اَي َذا اْلَقْرنـَنْيِ ِإمَّ َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َمْغِرَب الشَّ  ا َأن تـَُعذَِّب َوِإمَّا َأن ْمِس َوَجَدَها تـَْغُرُب يف َعنْيٍ محَِ
 32-32تـَتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا" الكهف: 

رًا " الك" َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى قـَْوٍم ملَّْ نَْ  ن ُدوهِنَا ِستـْ ُم مِّ  10هف: َعل هلَّ
ْيِن َوَجَد ِمن ُدوهِنَِما قـَْوًما اّل َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن قـَْوال " الكهف:   13" َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ بـَنْيَ السَّدَّ

 الفصل الثالث: أحوال الرحةل  وأثرها.

 املّد الغييب لةلرحةل . املطةلب األول :

 هناك رحالت يف  القرآن الكرمي كانت فمّد غييب من هللا جّل وعال ، وقد أثبت النص القرآين ذلك : 

، ) "إان ملا 21" َوقَاَل ارَْكُبوا ِفيَها ِبْسِم اَّللَِّ جَمْرَاَها َوُمْرَساَها" هود :املبحث األول: رحلة نوح عليه السالم يف السفينة
، "ومحلناه على ذات ألواح ودسر ُتري أبعيننا جزاء ملن كان كفر ولقد 11احلاقة: طغى املاء محلناكم يف اجلارية" 

 12 – 13تركناها آية فهل من مدكر "  القمر : 
 فهذه اآلايت الكرمية تدل على عون هللا ومدده للمرحتل.

َنا ِإىَلٰ ُموَسٰى   َسيَـْهِديِن *املبحث الثاين: رحلة موسى عليه السالم عند انشقاق البحر : "قَاَل َكالَّ ِإنَّ َمِعَي َريبِّ  فََأْوَحيـْ
 23-21َأِن اْضِرب بَِّعَصاَك اْلَبْحَر" الشعراء: 

 فهذه اآلايت الكرمية تدل على معية هللا وهدايته للمرحتل.
َناُه ِمن   لِّ َشْيٍء َسبَـًبا" الكهف: كُ املبحث الثالث: رحلة  ذي القرنني يف املشرق واملغرب: "ِإانَّ َمكَّنَّا َلُه يف اأْلَْرِض َوآتـَيـْ

32 
 فهذه اآلايت الكرمية تدل على مدد هللا ومعيته للمرحتل.

ن رَّبِِّه لَُنِبَذ اِبْلَعرَاِء َوهُ  َو َمْذُموٌم"القلم املبحث الرابع : رحلة يونس عليه السالم يف بطن احلوت:"لَّْواَل َأن َتَدارََكُه نِْعَمٌة مِّ
21 

 على رمحة هللا وتوبته  عن خطأ املرحتل. فهذه اآلايت الكرمية تدل
 32املبحث اخلامس: رحلة سليمان عليه السالم:"َفَسخَّْراَن َلُه الرِّيَح َُتْرِي أِبَْمرِِه ُرَخاًء َحْيُث َأَصاَب"ص: 
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 فهذه اآلايت الكرمية تدل على مدد هللا ومعيته للمرحتل.

ِجِد اأْلَْقَصى َن الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم ِإىَل اْلَمسْ املبحث السادس: رحلة اإلسراء واملعراج : "ُسْبَحا
 1الَِّذي اَبرَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِيَُه ِمْن آاَيتَِنا ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصرُي" اإلسراء: 

 فهذه اآلايت الكرمية تدل على مدد هللا وعونه  للمرحتل.
: ترتب على اهلجرة درجات ومراتب للمرحتلني بدء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم 20السابع :رحلة اهلجرةاملبحث 

ُ ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا اَثينَ اثـْنَـنْيِ ِإْذ مُهَا يف اْلَغاِر ِإذْ  ِإنَّ اَّللََّ َمَعَنا ُقوُل ِلَصاِحِبِه اَل حَتَْزْن يَـ  "ِإالَّ تـَْنُصُروُه فـََقْد َنَصرَُه اَّللَّ
ُ َسِكينَـَتُه َعَلْيِه َوأَيََّدُه جِبُُنوٍد مَلْ تـََرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفَلى  ُ َعزِيٌز َحِكيٌم " وَ فَأَنـَْزَل اَّللَّ َكِلَمُة اَّللَِّ ِهَي اْلُعْلَيا َواَّللَّ

 .20التوبة 
 هللا ومعيته للمرحتل.فهذه اآلايت الكرمية تدل على نصرة 

 الرحلة يف مرضاة هللا و الرحلة يف معصيته وأثرمها . املطةلب الثاين:
أسس الرسول صلى هللا عليه وسلم لنظام التنقل و احلركة  بصورة رمسية كعامل مهم يف بناء دولته اإلسالمية، فكان 

ملا يتم  راء مللوك الدول اجملاورة ، وكوالةابتعاث الصحابة رضي هللا عنهم للخارج من أجل تعليم كتاب هللا ، وكسف
فتحه من األقطار، كان هذا االبتعاث هو الصورة التطبيقية هلذا النظام ، ولقد أثبت ناحه يف توطيد أركان الدولة 

 اإلسالمية، وهذا ما تغيب عن ساحتنا بعد أن فقدان اخلالفة ، وأصبحنا اتبعني وليس متبوعني.

 طاعة هللا، ومنها : اهلجرة لتبليغ دين هللا ، واجلهاد يف سبيل هللا،  طلب الرزق، احلج" ِإنَّ الرحلة يفاملبحث األول: 
ُ َغُفورٌ   113َرِحيٌم"  البقرة :  الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل اَّللَِّ أُولَِئَك يـَْرُجوَن َرمْحََت اَّللَِّ َواَّللَّ

 الرحلة يف معصية هللا: املبحث الثاين:

بََّك هبوط بين إسرائيل إلنكارهم نعم هللا عليهم : " َوِإْذ قـُْلُتْم اَي ُموَسٰى َلن نَّْصربَ َعَلٰى َطَعاٍم َواِحٍد فَادُْع لََنا رَ  .أ
َن الَِّذي ُهَو أَْدََنٰ اِبلَِّذي و خُيْرِْج لََنا ممَّا تُنِبُت اأْلَْرُض ِمن بـَْقِلَها َوِقثَّائَِها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها  قَاَل أََتْستَـْبِدلُ 

ٌر  اْهِبطُوا ِمْصرًا فَِإنَّ َلُكم مَّا َسأَْلُتْم  َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّلَُّة َواْلَمْسَكَنُة َواَبُءوا بِغَ  ِلَك ضَ ُهَو َخيـْ َن اَّللَِّ  ذَٰ  ٍب مِّ
 

                                                           
 
 .111-101م ، ص1173، 1، ط جدة، مطابع الروضة، النبوية اهلجرة طريق :القدوس عبد ،األنصاري (10)
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ِلَك فمَا َعَصوا وَّ أِبَنَـُّهْم َكانُوا َيْكُفُروَن ِِباَيِت اَّللَِّ َويـَْقتـُُلوَن ا ، كانت 21َكانُوا يـَْعَتُدوَن" البقرة: لنَِّبيِّنَي بَِغرْيِ احلَْقِّ  ذَٰ

 نتيجة الرحلة غضب هللا عليهم.
ْلِك رحلة يونس يف السفينة مث التقام احلوت ليونس ونبذه ابلعراء: َوِإنَّ يُوُنَس َلِمَن اْلُمْرَسِلنَي* ِإْذ أََبَق ِإىَل اْلفُ   .ب

* لََلِبَث نيَ ُحوِن* َفَساَهَم َفَكاَن ِمْن اْلُمْدَحِضنَي* فَاْلتَـَقَمُه احْلُوُت َوُهَو ُمِليٌم* فـََلْوال أَنَُّه َكاَن ِمْن اْلُمَسبِّحِ اْلَمشْ 
َنا َعَلْيِه َشَجرًَة مِّن  َعثُوَن* فـَنَـَبْذاَنُه اِبْلَعرَاء َوُهَو َسِقيٌم* َوأَنبَـتـْ ْقِطنٍي* َوأَْرَسْلَناُه ِإىَل ِمائَِة أَْلٍف يَـ يف َبْطِنِه ِإىَل يـَْوِم يـُبـْ

، "فَاْصربْ حِلُْكِم َربَِّك َواَل َتُكن َكَصاِحِب احْلُوِت ِإْذ اَنَدٰى َوُهَو َمْكظُوٌم * 127-131أَْو يَزِيُدوَن"الصافات: 
، "َوَذا النُّوِن ِإذ ذََّهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأن 21-23وٌم" القلم لَّْواَل َأن َتَدارََكُه نِْعَمٌة مِّن رَّبِِّه لَُنِبَذ اِبْلَعرَاِء َوُهَو َمْذمُ 

 37ألنبياءالَّن نَـّْقِدَر َعَلْيِه فـََناَدٰى يف الظُُّلَماِت َأن الَّ إِلََٰه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإيّنِ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمنَي 
نٍي َومِشَاٍل  ُكُلوا ِمن َن ِلَسَبٍإ يف َمْسَكِنِهْم آيٌَة  َجنـََّتاِن َعن ميَِ متزيق هللا لقوم سبأ لبطرهم على نعم هللا: َلَقْد َكا .ت

ْلَناُهم جِبَنـَّتَـْيِهْم َجنـَّتَـنْيِ مِ ّرِْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا َلُه  بـَْلَدٌة طَيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر * فََأْعَرُضوا فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِ   َوبَدَّ
ِلَك َجَزيـَْناُهم فمَا َكَفُروا  َوَهْل ُنَازِي ِإالَّ اْلكَ َذوَ  ن ِسْدٍر قَِليٍل * ذَٰ -12وَر "سبأ: فُ ايَتْ أُُكٍل مَخٍْط َوأَْثٍل َوَشْيٍء مِّ

17 
 املطلب الثالث: أثر الرحلة يف واقع األمة اإلسالمية ودورها يف خدمة اإلنسانية.

 مة اإلسالمية.املبحث األول: أثر الرحلة يف واقع األ

كانت الرحلة أبنواعها وأغراضها املختلفة ويف مقدمتها رحلة اهلجرة النبوية الشريفة  ورحالت الرسل نصراً لإلسالم 
 واملسلمني، إذ ثّبتت الرحلة دين هللا يف األرض، وعملت على انتشاره.

 نبيائهم هاجروا يف أرض هللاوشكلت الرحلة حتول يف اتريخ الدعوة اإلسالمية . ذلك أن املسلمني بقيادة أ
 الواسعة؛ ليبدأوا منها اجلهاد والتعبئة والتنظيم واإلدارة والبناء املادي والعقلي. 

 املبحث الثاين: دور الرحلة يف خدمة اإلنسانية.

عملت الرحلة على ربط بقاع األرض املختلفة ربطا علميا من خالل تنقل العلماء بني املشرق واملغرب، وثقافيا 
ارف املرحتلني على ثقافات وطبائع الشعوب اليت ارحتلوا إليها، وسياسيا ببسط اإلسالم أجنحته على بقاع بتع

 األرض املختلفة ونشر دين هللا وتعاليم اإلسالم، واجتماعيا سواء من خالل مبدأ التآخي أو املصاهرة  و النسب، 
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اراي بنشر  حال الفقر أو املرض أو اجملامالت، وحضواقتصاداي بتحسني الوضع االقتصادي للبقاع املختلفة سواء يف
 اإلبداع احلضاري ألمة اإلسالم يف بقاع األرض املختلفة سواء يف اهلندسة أو املعمار أو اخلط أو الزخارف.

 اخلامت 

الرحلة يف القرآن الكرمي أظهرت أن األمة اإلسالمية قد عرفت الرحلة أبنواعها من بّر كرحلة رسولنا الكرمي وابقي  -
األنبياء، وحبر كرحلة نوح ويونس عليهما السالم وجو كرحلة سليمان عليه السالم، وفضاء كاإلسراء واملعراج، 

 وهذا جيعل أمة اإلسالم رائدة يف هذا اجملال. 
املسلم خباصة وحياة اإلنسانية بصورة عامة، فلقد كانت الرحلة   هلا  دور وقيمة ابلغة يف حياة اإلنسان الرحلة -

عامال إجيابيا يف تبليغ الرساالت السماوية، ويف حفظ أصحاهبا وأتمني حياهتم إذا الزمت الطاعة، وكانت عامل 
 عقاب وغضب إذا كانت يف معصية. 

ة على التنقل والسري واالرحتال، وهلا داللة  على معىن مقارب هلا  أبلفاظ وردت يف الرحلة مفردة هلا داللة مباشر  -
 النص القرآين.

حياة اإلنسان رحلة مستمرة حىت تطأ أقدامه اجلنة أو النار، وهذا مرده إىل أن اإلنسان خلق ليكون خليفة هلل يف  -
 األرض.

الدروس  الذي يالزم حيوات البشر بصورة تطبيقية؛ ألخذرّكز النص القرآين على حال االرحتال والتنقل والتغيري  -
 والعرب.

كان للرحلة أثر كبري يف بناء األمة اإلسالمية األوىل يف اتريخ البشرية من آدم عليه السالم، مث إبراهيم عليه  -
لثبات االسالم، إىل سيد املرسلني حممد عليه أفضل الصالة والتسيلم، ومن احتذى بنهجه، فكانت العزة والقوة و 

 ملن كان على هداه، وكان التمزق والزوال والفناء للعصاة. 
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