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الهجرة النبوية دراسة للتاريخ وللمواقف وللحارض 
ــالل تذكرنا للهجرة  ــتقبل، فعلينا أن نعيد من خ واملس
ــالل رؤية منهجية واعية  النبوية قراءة تاريخنا من خ

تخرجنا من دنس النفوس وسلبية املواقف.
ــلمني أن نهجر  ــبة لنا كمس ــة بالنس ــرة النبوي  الهج
ــوًال واعية  ــرة والحجرية كي تكون عق ــول املتحج العق
ــوث كي يكون  ــد املل ــة وأن نهجر القلب الفاس ومنفتح
ــاىل " َيْوَم  ــبحانه وتع ــل به عىل الله س ــليماً نقب قلباً س
ــِليٍم "  ــوَن * إِالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َس ــاٌل وََال َبُن ــُع َم َال َينَف
ــها إىل أن تكون  ــذات التي تدور حول نفس وأن نهجر ال
ــرف مصالحه  ــه وتع ــع العالم كل ــة تعيش م ــاً واعي ذات

ــاناً يعيش مع العالم  ــون الفرد منا إنس ومتطلباته ويك
ــبه بالهواء لكل الناس وأشبه بالشمس التي ترشق  أش

وتيضء للجميع.
ــرة اليقظة  ــرة الغفلة إىل دائ ــن دائ ــرة خروج م  الهج
والوعي بحقائق العرص وخروج من دائرة مواالة أعداء 
ــه بتوليهم  ــوله ومن أمرنا الل ــواالة الله ورس ــة إىل م األم
ــتقامة ومن  والخروج من دائرة االنحراف إىل دائرة االس
ــأنه  ــة إىل دوائر الطاعة يقول الله جل ش دوائر املعصي
ثُِّر*ُقْم  ــا اْلُمدَّ َه ــلم " َيا أَيُّ ــه عليه وآله وس ــه صىل الل لنبي
ــْر"  ــَز َفاْهُج ْر*َوالرُّْج ــَك َفَطهِّ ْ*وَِثَياَب ــَك َفَكربِّ َفأَنِذْر*َوَربَّ
ــلم  ــلم من س ــلم " املس ــول صىل الله عليه وآله وس ويق

ــن هجر ما نهى  ــانه ويده واملهاجر م ــلمون من لس املس
ــه عنه واملؤمن من أمنه الناس عىل حقوقهم" فعلينا  الل
ــوة  ــة والنميمة والرش ــايص، نهجر الغيب ــر املع أن نهج
واالنحراف العقائدي وأن نهجر املعايص بشتى ألوانها 
ــة، الهجرة  ــة والخارجي ــا الداخلي ــا ومصادره وأنواعه
ــرة التضحية  ــل إىل دائ ــح والبخ ــن دائرة الش خروج م
ــه صىل الله عليه وآله  ــول الل ولهذا ضحى اصحاب رس
ــهم وممتلكاتهم يف سبيل نرصة  ــلم بأموالهم وأنفس وس

الله ورسوله ودينه.
ــا الحيطة والحذر وتعلمنا التخطيط   الهجرة تعلمن
ــلم خرج متخفياً،  ــول الله صىل الله عليه وآله وس فرس

وهذا من اإلعداد والتخطيط، ثم اتجه إىل جهة أخرى.
ــي  ــة الت ــداث التاريخي ــن األح ــة م ــرة النبوي الهج
ــل  ــكلت العق ــالمي، وش ــع اإلس ــة الواق ــادت صياغ أع
املسلم ومنهجية الحياة واسترشفت املستقبل وأبرزت 
ــع،  ــة املجتم ــرد وإقام ــاء الف ــية يف بن ــم األساس املعال
ــالمية من مرحلة إىل مرحلة أخرى  ونقلت الدعوة اإلس
ــق يف ذواتنا  ــرة أن تهجر كل ما ال يلي ــرث تقدماً. الهج أك
وأرسنا ومجتمعاتنا، فالهجرة تدعونا إىل تطوير الذات 

واملجتمع.

الهجرة النبوية.. تأسيس الدولة واملجتمع

الهجرة النبوية.. محطة للتغيري والتحرر من هيمنة األعداءالهجرة النبوية.. محطة للتغيري والتحرر من هيمنة األعداء
ــرى الهجرة  ــاء اليمن ذك ــت رابطة علم أحي
ــل الصالة  ــه أفض ــا وآل ــىل صاحبه ــة ع النبوي
ــرة النبوية  ــوان "الهج ــة بعن ــالم بفعالي والس
ــة األعداء"  ــري والتحرر من هيمن محطة للتغي
ــارك فيها العالمة عبداملجيد الحوثي نائب  ش
ــة محمد  ــن والعالم ــة علماء اليم ــس رابط رئي
ــي،  ــني الرساج ــة حس ــاح والعالم ــد مفت أحم
ــم  وأه ــبة  املناس ــة  أهمي إىل  ــا   فيه ــوا  تطرق
ــها وعربها ودالالتها والرؤى املستقبلية  دروس

املستفادة منها.
ــة بيان أكد من خالله   وقد صدر عن الفعالي
ــن أن حدث الهجرة النبوية محطة  علماء اليم
ــة والوجود  ــة يف تاريخ البرشي ــة فاصل تاريخي
ــاني ملا لهذه الذكرى من امتدادات وآثار  اإلنس
ــوض بها  ــة والنه ــي األم ــاء وع ــة يف بن إيجابي
ــني والهيمنة والتبعية  ــن حالة التدج ونقلها م
ــة الريادة والتحرر من طاغوت وهيمنة  إىل حال

األعداء، وقد تضمن البيان النقاط التالية:
ــة  ــة محط ــرة النبوي ــرى الهج ــرب ذك * تعت
ــتفادة منها والتزود  تاريخية كربى يمكن االس
ــقاط  ــها يف مواجهة التحديات وإس من دروس
ــرات واملكائد التي تحاك من قبل األعداء  املؤام

وأدواتهم الرخيصة ضد اإلسالم واملسلمني.
* التأكيد عىل أهمية العناية القصوى بسري 
ــلم بما  ــه وآله وس ــه علي ــىل الل ــول الله ص رس
ــاط الواعي والعميل  ــهم يف ربط األمة االرتب يس

بالرسول ورسالته.
ــو الرابطة العلماء والدعاة والخطباء  *  تدع
ــني لتحمل  ــني واالكاديمي ــدين والرتبوي واملرش
ــم  بواجباته ــام  والقي ــة  الديني ــؤوليتهم  مس
ــاء  ــق بإحي ــا يتعل ــة يف م ــة التنويري التوعوي
ــال ومقارعة   ــاح والنض ــاد والكف ــة الجه روحي
ــت وتحريض  ــة الطواغي ــتكربين ومواجه املس
ــال املحتلني  ــاء اليمن عىل قت ــن أبن املؤمنني م
ــوة  ــم من املرتزقة والعمالء أس ــزاة وادواته والغ
ــه  ــىل وج ــم ع ــاً وبخاتمه ــه عموم ــل الل برس
الخصوص والسعي إلقامة دولة العدل والحق 

ــْلَنا  ــاىل "َلَقْد أَرَْس ــعوا إلقامتها قال تع ــي س الت
رُُسَلَنا ِباْلَبيَِّناِت َوأَنزَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن 
ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط َوأَنزَْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه َبأٌْس 
ــُه َمن َينُرصُُه  ــاِس َوِلَيْعَلَم اللَّ ــِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّ َش

َورُُسَلُه ِباْلَغْيِب إِنَّ اللََّه َقِويٌّ َعِزيٌز".
ــعب اليمني  * تدعو رابطة علماء اليمن الش
ــود والثقة املطلقة  ــد من الصرب والصم إىل املزي
ــيد قيم  ــىل األعداء وإىل تجس ــه وبنرصه ع بالل
األخوة اإلسالمية وإحياء مبدأ اإلنفاق واإليثار 
ــم  بأجداده ــداء  اقت ــي  االجتماع ــل  والتكاف
ُؤوا  ــَن َتَبوَّ ــن قال الله فيهم"َوالَِّذي االنصار الذي
ــْن َهاَجَر  ــْم ُيِحبُّوَن َم ــاَن ِمن َقْبِلِه اَر َواْإلِيَم ــدَّ ال
ا أُوُتوا  مَّ ــْم وََال َيِجُدوَن ِيف ُصُدورِِهْم َحاَجًة مِّ إَِلْيِه
ــْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة  ــِهْم َوَل َوُيْؤِثُروَن َعَىل أَنُفِس
ــُم اْلُمْفِلُحوَن"  ــِه َفأُْوَلِئَك ُه ــحَّ َنْفِس َوَمن ُيوَق ُش
ــق  ــار الخان ــتمرار الحص ــل اس ــيما يف ظ الس

وتصعيد قوى العدوان اقتصادياً وعسكرياً.
ــادي العظيم  ــدور الجه ــة ال ــن الرابط * تثم
ــان  ــش واللج ــال الجي ــر ألبط ــارك واملثم املب

ــوالت نادرة  ــن بط ــطرونه م ــا يس ــعبية وم الش
ــطورية ومواقف مرشفة يحبها الله  ومالحم أس
ــوله واملؤمنون وتؤكد عىل رضورة االقتداء  ورس
برسول الله فيما يتعلق باألخذ بأسباب العون 
والفرج والخالص والنرص اإللهي املعنوية منها 
ــدان واإلعداد  ــواء يف املي ــة عىل حد س والعملي
املستمر واملتواصل الذي سيكون له أثره الكبري 
ــال يف ردع االعداء وإرهاب املعتدين  ودوره الفع
ن ُقوٍَّة  ــَتَطْعُتم مِّ ا اْس واْ َلُهم مَّ ــدُّ ــال تعاىل " َوأَِع ق
ــن رَِّباِط اْلَخْيِل ُترِْهُبوَن ِبِه َعْدوَّ الّلِه َوَعُدوَُّكْم  َوِم
ــُم الّلُه َيْعَلُمُهْم  ــن ُدوِنِهْم َال َتْعَلُموَنُه َوآَخِريَن ِم
ــِه ُيَوفَّ إَِلْيُكْم  يِل الّل ــبِ ٍء ِيف َس َوَما ُتنِفُقواْ ِمن َيشْ

َوأَنُتْم َال ُتْظَلُموَن".
ــم أنه ال خيار  ــاء اليمن يف بيانه ــد علم * وأك
ــم وفك الحصار اآلثم إال  لوقف العدوان الغاش
ــد الجبهات  ــيد والنفري ورف ــد من التحش بمزي
ــة  ــوة الصاروخي ــم الق ــال ودع ــال وامل بالرج
وسالح الجو املسري ليقوما برضب دول العدوان 

رضبات موجعة ومؤملة.

ــة  ــاذ ملضاعف ــة اإلنق ــان حكوم ــا البي * ودع
ــؤول يف بناء  ــاد واملس ــرك الج ــود والتح الجه
ــاءلة  ــة وتفعيل مبدأ املس ــة العدل والنزاه دول
ــاد  باالقتص ــني  املتالعب ــط  وضب ــبة  واملحاس
ــلع وحاجيات  اليمني وتأديب املحتكرين للس
ــن وزارة األوقاف  ــاء اليم ــاس، كما دعا علم الن
ــادي  ــاجد اإلرش ــاد إىل إحياء دور املس واإلرش
ــدم  ــا يخ ــا فيم ــخري أوقافه ــري وتس والتنوي

التحرك العلمي والتوعوي والتعبوي.
ــاء اليمن بدعوة  ــم بيان رابطة علم * واختت
ــالمية إىل االهتمام بقضية  األمة العربية واإلس
ــا  ــطني باعتباره ــة فلس ــة قضي ــة املصريي األم
ــدد راية الجهاد يف  ــة التي يجب أن تح البوصل

سبيل الله.
ــة  ــعوب العربي ــن الش ــاء اليم ــا علم * ودع
واإلسالمية إىل دعم القضية الفلسطينية بكل 

أنواع الدعم وصوره وأشكاله.

 

ــة  الدول ــام  اهتم ــي  يأت
ــئة  ــباب والناش ــاع الش بقط
ــل الناهض وفق  ــاء الجي وبن
ــة  ألهمي ــة  منهجي ــري  معاي

ــعة من  ــذه الرشيحة الواس ه
ــة اليمنية  ــكان الجمهوري س
ــل  وتأهي ــب  تدري ورضورة 
ــكل  ب ــم  وتزويده ــباب  الش
ــع العرص  ــل م ــات التعام آلي
ــىل  ــاظ ع ــع الحف ــي م الرقم
ــة  ــة الحضاري ــت الهوي ثواب
ــلم  ــي – املس ــان العرب لإلنس
ــه  هويت ــرض  تتع ــذي  ال
ــس  طم ــاوالت  ملح ــة  الديني
ــا الثقافية واألخالقية  معامله
ــايف  الثق ــزو  الغ ــالل  ــن خ م
ــارض  ــذي يتع ــي ال واإلعالم
ــًال مع موروثنا  جملة وتفصي

ــا  وعقيدتن ــي  التاريخ
ــالمية، من هذا املنطلق  اإلس
ــىل تعليم  ــا ع ــون حرصن يك
ــم  ــباب التعلي ــشء والش الن
ــل الجهل  ــذي يزي ــع ال الناف
ــد البصرية والهدى كون  ويوّل
ــباب هم الرافد الحيوي  الش

يف مسرية الحضارة.
ــق  ح ــن  م أن  ــك  ش وال 
اإلنسان العربي أن يأخذ من 
حضارة العرص ما يريد لبناء 
مستقبله بما ال يتعارض مع 

ثوابت املجتمع.

ــَن  ــاىل " الَِّذي ــه تع ــول الل يق
ــوا  أََقاُم اْألَرِْض  ِيف  ــمْ  نَّاُه كَّ مَّ إِن 
ــُروا  ــزََّكاَة َوأََم ــُوا ال َة َوآَت ــالَ الصَّ
ــِن اْلُمنَكِر  ــُروِف وََنَهْوا َع ِباْلَمْع
ــوِر " من هذه  ــُة اْألُُم ــِه َعاِقَب َوِللَّ
ــة نقارن  ــة املبارك ــة الكريم اآلي
ــذي  ــي ال ــرشوع القرآن ــني امل ب
ــا املتمثل يف  ــري عليه بالدن تس
تحرير األمة العربية اإلسالمية 
ــادي  ــتعمار االقتص ــن االس م

ــي  واالجتماع ــايف  والثق
واستقالل اليمن واألمة عموماً 
ــرشوع  م ــني  ب ــة  الوصاي ــن  م
العدوان الذي يسعى يف األرض 
ــالًال  واحت ــاداً  فس ــة  اليمني
ــاط  وتدمرياً لكل مقومات النش
ــا أهمية  ــد هن ــاني. ونؤك اإلنس
استشعار املسؤولية العظيمة 
ــق الجميع  ــع عىل عات التي تق
ــي  ــداف الت ــاء لأله ــي الوف وه
ــعب  ــن أجلها أبناء الش قدم م
ــرية عىل مدار  التضحيات الكب

ــوام األربعة من  ــارب األع ما يق
عمر العدوان والحصار.

ــول  ــوى الق ــعنا س  وال يس
ــادر إن  ــدوان الغ ــف الع لتحال
ــن يزيدنا إّال إرصاراً  إجرامكم ل
عىل النهوض بالوطن وحماية 

مكتسبات األجيال.
* مدير عام فرع 
املؤسسة العامة 
لالتصاالت السلكية 
والالسلكية – محافظة 
صنعاء

ــة  ــدس كمدينة مقدس الق
ــلمني، عمل القرآن  لدى املس
ــة  ــا ببقي ــىل ربطه ــم ع الكري
املقدسات اإلسالمية األخرى 
" ُسْبَحاَن الَِّذي أَْرسَى ِبَعْبِدِه 
ــرَاِم  ــِجِد اْلَح ــَن اْلَمْس ــًال مِّ َلْي
ــَىص الَِّذي  ــِجِد األَْق إَِىل اْلَمْس
ــلم  َبارَْكَنا َحْوَلُه " لينظر املس

ــا  كم ــىص  األق ــجد  املس إىل 
ــرام  ــجد الح ــر إىل املس ينظ
ــىص يف قلب األمة  ليكون األق

العربية واإلسالمية.
أن  ــلمون  املس ــدرك  لي
ــذي يتهددهم من  ــر ال الخط
ــدو اإلرسائييل ال  ــب الع جان
ــىل أرض محدودة  ــرص ع يقت
وإنما يالمس خطره وعدوانه 
األمة كلها يف كل أقطارها ويف 

كل شعوبها ويف كل بلدانها.
ــي  الصهيون ــان  والكي
ــا  ــة يف كيانه ــتهدف األم يس
ــا  هويته ويف  ــا  ثقافته ويف 
واستقرارها. قضية فلسطني 
ــن  ــة وم ــذه األهمي ــا كل ه له
ــعوب  املحتم أن تتفاعل الش
ــذه القضية  ــالمية مع ه اإلس
ــا  تاريخن يف  ــة  الجوهري

املعارص.

الشباب.. الرافد الحيوي يف مسرية الحضارة

النهوض بالوطن.. وصيانة استقالله

القدس الشريف.. املكانة الدينية

حب حتى الشهادة 

مجيب الحجري

لكم آل الرسول جعلت ودي 
ل أسباب السعادة  وذاك أجُّ

ولو أني استطعت لزدت حباً 
ولكن , ال سبيل إىل الزيادة 

أعيش وحبكم فريض ونفيل 
وأحرش، وهو يف عنقي قالدة 

أفاضل عن مكارمكم  ألني 
كريم األصل ميمون الوالدة 

أظل مجاهداً لحليف "نصب"
أظل ببغضكم أبداً رشادة 

فإن أسلم، فأجر لم يفتني 
وإن أقتل , فتهنيني الشهادة

حب يف الله 
ال تكرث فدتك نفيس عتابي 

ودع الخوض يف الهوى والتصابي 
شنِّف السمع يل بذكر عيلٍّ 

خري ماٍش يسري فوق الرتاب 
وبنيه , فهم أولو الفضل حقا 

سل بهذا – إن شئت – أّي كتاب 

قفوت زيداً إمام الحق 
هيهات ذلك دين ال أفارقه 

حتى أجيء غداً يف زمرة الشهدا 
حتام يعتادني التقليد بينكم 

مىض زماني ما آنست نار هدى 
فاليوم أحمد خّالقي، وأشكره 

شكراً به استزيد الفضل واملددا 
أصبحت أرجو ببيعي يف خالفكم 

معيشًة رغداً , عند النبي غدا 
كم عاكف فوق سفر ظل يعبده 

أيامه ولياليه تمر سدى
 اني رضيت كتاب الله يل بدال 

من كل فدم عىل اآلراء قد جمدا 
وما رواه عن املختار " حيدره" 

حسبي به، إن فيه الهدي والرشدا 
قفوت زيداً إمام الحق متبعاً 

طريقه لست اقفو دونه أحدا 
فقرصوا عن مالمي , إنني رجل 

ال أرتيض غريه ديناً ومعتقداً 
والله لو أن روحي دونه تلفت 
ال حلت عنه، وال فارقته أبدا .

بناء الجيل الناهض الهوية اليمنية..
عصية على االنكسار

من رسالة اإلمام زيد إىل علماء األمة

ــن نماذج  ــالمي بالعديد م ــخ اإلس ــل التاري يحف
ــة  ــب والزراع ــاالت الط ــاني يف مج ــل اإلنس التواص
ــانية وازدهرت حركة  ــائر العلوم اإلنس والعمران وس
ــعي  ــالمية بما يربهن أن الس الرتجمة يف الدولة اإلس
ــارات  ــع الحض ــح م ــة والتالق ــم واملعرف ــل العل لني

املختلفة فريضة دينية يف املقام االول.
ــذ من حضارة  ــان العربي أن يأخ ومن حق اإلنس
ــتقبل بما ال  ــارض واملس ــد لبناء الح ــا يري ــرص م الع

ــياق يأتي  يتعارض مع ثوابت املجتمع، ويف هذا الس
اهتمام الدولة بقطاع الشباب وبناء الجيل الناهض 
وفق معايري منهجية يأتي من ضمنها االنفتاح عىل 
تجليات العرص مع الحفاظ عىل الهوية الحضارية 
ــرض عقيدته  ــلم الذي تتع ــان العربي – املس لإلنس
ــة  ــا الحضاري ــس معامله ــاوالت طم ــالمية ملح اإلس

واألخالقية من خالل الغزو الثقايف واإلعالمي.

ــروح الجهادية يف قلوب  ــد والتعبئة هي إحياء لل الدعوة إىل الحش
ــاعي  ــتكبار األمريكي – الصهيوني الس املؤمنني ملقاومة مرشوع االس
ــب خرياتها،  ــالمية ونه ــىل مقدرات األمة اإلس ــيطرة ع للهيمنة والس
ــام بدوره أمام  ــة إليقاظ املجتمع للقي ــد من دعم هذه الحمل لذلك الب
ــه " َلَتِجَدنَّ  ــرآن الكريم بقول ــذي ذكره الله يف الق ــم الحقيقي ال عدوه
أََشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِّلَِّذيَن آَمُنواْ اْلَيُهوَد َوالَِّذيَن أَْرشَُكواْ " فأعداء اإلسالم 
يكيدون لإلسالم واملسلمني ويسعون يف األرض فساداً، وال هّم لهم غري 
اإلفساد، إفساد أخاليف وفساد اقتصادي ، وفساد ثقايف وغري ذلك من 
ألوان الفساد الذي يسعون لتحقيقه لريدوا املسلمني عن دينهم لذلك 
ــباب  ــب النابض فيها وهم فئة الش ــن األمة وخاصة القل ــوب م فاملطل
ــة عدوهم املتغطرس  ــدوا عدتهم ملواجه ــوا من غفلتهم ويع أن ينتبه
َطْعُتم  ــتَ ا اْس واْ َلُهم مَّ وأذرعتهم من حكام الخليج كما قال تعاىل " َوأَِعدُّ
ــوَن ِبِه َعْدوَّ الّلِه َوَعُدوَُّكْم " وهذا واجب  ــن ُقوٍَّة َوِمن رَِّباِط اْلَخْيِل ُترِْهُب مِّ
ــتطعنا من قوة سالح ومن ثقافة واقتصاد  املسلمني أن نعد لهم ما اس
ــن االكتفاء الذاتي  ــة وصناعة وطب مما يحقق للمجتمع املؤم وزراع

فمواجهة العدوان يجب أن تكون بجميع الوسائل املعارصة.

ــا تصلح االمور  عباد الله فإنم
ــد بهم  ــدي العلماء وتفس عىل أي
ــاىل ونهيه  ــر الله تع ــوا أم إذا باع
ــن،  الجائري ــني  الظامل ــة  بمعاون
ــفهاء  والس ــال  الجه ــك  فكذل
ــم  ــم ل ــور يف أيديه ــت األم إذا كان
ــتطيعوا إال بالجهل والسفه  يس
ــا فحينئذ ترصخ املواريث  إقامته
ــح  ويفتض ــكام  األح ــج  وتض
ــا العلماء  ــم أيه ــلمون، وأنت املس
عصابة مشهورة بالورع مذكورة، 
ــوبة  منس ــه  الل ــادة  عب وإىل 
ــة القرآن معروفة ولكم يف  وبدراس
ــة ويف املدائن  ــاس مهاب ــني الن أع
واألسواق مكرمة يهابكم الرشيف 
ــف ويرهبكم من  ويكرمكم الضعي
ــدأ بكم عند  ــل لكم عليه يب ال فض
الدعوة والتحفة ويشار إليكم يف 
املجالس وتشفعون يف الحاجات 

ــني،  الطالب ــىل  ع ــت  امتنع إذا 
ــلك،  ــم متبعة وطرقكم تس وأثارك
ــك ملا يرجوه عندكم من هو  كل ذل
ــن النجاة يف عرفات حق  دونكم م
ــوا عند إيثار  ــه تعاىل، فال تكون الل
ــه غافلني وألمره مضيعني  حق الل

ــن أخذوا  ــوا كاألطباء الذي فتكون
ــرىض،  ــوا امل ــدواء واعطب ــن ال ثم
ــر وضلوا  ــتوفوا األج ــاة اس وكرع
ــة  ــراس مدين ــى، وكح ــن املرع ع
ــذا مثل  ــداء ه ــلموها إىل األع اس

علماء السوء.

تامر األهدل 

د. مجدي علي الصماط
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