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 فى الهجرة النبوية مع تأّمالت بيجوفيتش 

(1) 

أستحضر أمامى المصادر المتصلة  جديد أن عندما أشرع فى كتابة مقالإعتدت        

فتشرد منى بعض تفاصيل أو حقائق   ى ال يكون اإلعتماد على الذاكرة وحدهاحت ه،بموضوع

فى عزت بيجوفيتش  كتبها علىبينما كنت أبحث هذه المرة عن مقاالت قديمة .. و هامة

إنجليزى من الكتب المدرسية السبعينات من القرن العشرين، عثرت يدى بجوارها على كتاب 

.. فتحته ألتصفّحه بعنوان )ظهور اإلسالم(  التى تشرح اإلسالم لتالمذة المدارس البريطانية 

تحت عنوان  يتحدث المؤلف عن  الهجرة النبوية ..  ففى أول صفحةأثار دهشتى ..   فوجدت ما

فى "كبير ) الحروب المقدسة فى اإلسالم (  .. فماذا يقول عن الهجرة ..؟ إنه يقول بالنص: 

تنفيذا ألمر حكومة مكة  إقتحم الجنود منزل محمدميالدية   622  منتصف ليلة صيف من سنة

باعتباره عدّوا للشعب ولخطورته على أمن المدينة ، التى هى المركز التجارى لقريش بين 

.. وأخذوا يتصفحون وجوههم على ضوء   العرب .. إنتزع الجنود أهل محمد وخدمه من فراشهم

.. يبحثون فى الوجوه عن ذلك الرجل الذى يّدعى أنه رسول  هللا .. والذى تآمر سّرا مشاعلهم  

ثناء الهرج أ التجاريين لقريش .. وفى ين مدينة يثرب المنافس ءمع أعداء قريش من أبنا

الظالم .. مصحوبا بتا بعه ورفيقه فى التجارة أبو بكر .. تحت ُجنح  سلّل محمد  متستراوالمرج ت

وفى  .. بعيدا عن األعين المتطفّلة هرب اإلثنان إلى تالل الصحراء ليختبئا فى أحد الكهوف

الصباح أعلنت قريش جائزة مائة ناقه لمن يأتى برأس محمد .. فخرج كثير من جيرانه يبحثون 

مها اآلن المدينة( )إسفى الحصول على الجائزة ... وبعد أيام إقترب محمد من يثرب  عنه طمعا

وإنما رسول من عند هللا ..  كما اعتبرته قريش يستقبلونه ..فهم ال يعتبرونه خائنا اوخرج أهله

أتباع محمد على  أطلقدخل محمد المدينة فى حراسة سبعين جنديّا تحت أقواس النصر .. وقد 

بداية تاريخهم ..." يتابع  أصبحمكة إلى المدينة إسم الهجرة .. وألهمية هذا اليوم  الفرار من

مؤلف الكتاب حديثه عن حياة محمد القلقة غير المستقّرة فى المدينة  فقد أنفق السنوات العشرة 

الذى يعتقد  ) القرآن( كتابه  المقدس والسبب أنالتالية فى حروب دموية مع قريش .. 

محمد على أال يأخذ أسرى من أعدائه إال بعد أن  فيها أتباعه أنه كلمات هللا يحث من المسلمون

يقا لهذه الفلسفة القرءانية تفيض منها الدماء .. وتطب ازرفى األرض( ويجعل منها مج ن  خ  )يُث  

.. وقد سار  نفس الموقف )الذبح والسب ي( وقف محمد من  يهود بنى  قريظة عندما استسلوا له

 شنها وهى حروب بشعة  الجهاد( التى أسموها  ) ى سنته فى الحروب المقدسةلأتباعه ع

رها من على اإلمبراطوريتين البيزانطية والفارسية فى سوريا ومصر والعراق وغيالمسلمون 

 المدن شرقا وغربا....

وهكذا يمضى مؤلف الكتاب يفترى على التاريخ اإلسالمى  دون سند إلى وثيقة وال دراسة       

 الخليفة الرابع  مثال: .. ويطلق كالما كاذبا متناقضا بدون أى جهد حتى لتمحيص ما يقول .. 

وليس إبن أبى طالب ومع ذلك  فهو )اليزال( إبن عم  (هو إبن أبى بكرعلي بن أبى طالب )

.. ومن ثم أصبح  مان الخليفة الثالثثأنه تولى الخالفة بدعم من قتلة عالمؤلف  محمد .. يزعم 

زوجة  وقامت عائشة.. ع شّك فى نظر كثير من المسلمين ولذلك حملوا السالح ضده موض



 2 

ألن عائشة تكون وفقا   .. ] الحظ التناقض هنا:  على رأس جيش من أتباعها لقتال عليّ  محمد

  لكالم المؤلف هى أخته باعتبارها بنت أبى بكر أيضا ..![ 

ويصور تاريخ  .. يات عن اإلسالم والمسلمينيمضى الكتاب يبث األكاذيب والمفتروهكذا       

فى منطقة الشرق األوسط سلسلة من المجازر الدموية البشعة كاإلسالم  كله من أوله إلى آخره  

أكثر مناطق الدنيا إضطّربا وتخلّفا وهمجية .. حتى يجئ مصطفى كمال أتاتورك فيحاول أن يضع 

وذج الغربّي المتحضر فيلغى اإلسالم والقرآن حّدا لكل هذا اإلضطراب والهمجية ليقترب من النم

واللغة العربية ويحّرم األذان فى المساجد  ويلبس القبّعة على رأسه .. ويتعاطى الخمر مع 

هذا إذن كتاب مدرسي يعلّم التالميذ  ندمائه وخآلنه ومستشاريه من الفرنسيين واإلنجليز ...!!

مين حتى يتعاملوا معه ومع أتباعه فى فى الغرب ما يجب أن يعرفوه عن اإلسالم والمسل

يستوى فى هذا الجندي الذى سيحاربهم فى العراق وأفغانستان، والمثقف ..  مستقبل حياتهم 

الذى سيعرض حياتهم ومواقفهم وأخبارهم فى الصحف والكتب واإلعالم ، والسياسي الذى 

 ،وبرلسكونى ال ميركلتونى بلير وساركوزي وأنجسيتعامل معهم فى المجال الدولي مثل بوش و

وفى المجال الديني بابا الفاتيكان، وغيرهم ممن سمعنا عنهم ومن لم نسمع .. كلّهم أبناء ثقافة 

نمطية واحدة من صناعة المدرسة والمكتبات العامة واإلعالم المسموع والمرئّي الذى يقوم 

معبّأة  يةبمهمة بالغة القداسة فى غسل عقول البشر ووضعهم فى قوالب فكرية وعاطف

عند المسلمين  لإلنقضاض علىجاهزة  .. لإلسالم والمسلمين بالكراهية واالشمئزاز واالحتقار

اول نداء .. وال تنخدع ببعض التصريحات الدبلماسية واالعتذارات الواهية التى تصدر من 

شغل سياسيّيهم  من وقت آلخر .. فهذه بعض أدوات مكيافيلية لتيسير األمور  ] يعنى ُعّدة ال

 السياسي[ ...لزوم االستعباط 

المسلمين فى الغرب لهم دراسات مسحية  ينأن أنبه هنا إلى أن بعض األكاديميوأحب       

لجميع الكتب المدرسية التى تقّدم اإلسالم والمسلمين إلى التالميذ فى كل البالد   واسعة

] لمارشال كافنديش  لشهيرةااألوربية، هى من نفس النوع الذى تجده فى المنظومة البريطانية 

على الحضارة  للتعليم[ .. وستكشف من هذه الدراسة نماذج صارخة للكذب واالفتراءات

   اإلسالمي ، والمفاهيم اإلسالمية ... وتحريف التاريخ اإلسالمية

هذه هو احد أهم الكتب التى تصدر فى بريطانيا ضمن  ه  الذى عرضت هذ الكتابو      

يشرف عليها لفيف من أبرز األساتذة والمؤرخين  التىب المدرسية من الكت المنظومة

بجامعات لندن وأكسفورد وكامبريدج أمثال : برنار وليامز  وأالن بولوك و دبليو   والفالسفة

ستماتة فى تشويه تاريخ إلولكن ماذا تقول للتعصب األعمى والجهل .. وا ..  إيست جوردون

وبعد كل  ديم هذه األكاذيب المركبة ألبنائهم فى المدارس ..ة نبيه .. وتقاإلسالم وتشويه صور

تهم ونصائح خبرائهم ابإمالء.. يأتون إلينا  بالعفن  وأيديهم وعقولهم ملّوثةيأ تون إلينا  هذا

..  ها من الدراسية الستبعاد آيات من القرآن الكريم واألحاديث الشريفة (نحن) لتصحيح كتبنا

بالترويج  ا حتى ال يُتهموبالد المسلمين  ون عن التعليم فىالمسئول ويذعن لهم سفهاؤنا

فمن منا أوجب عليه أن يقوم بتغيير كتبه المدرسية المليئة باألكاذيب والتحريض  ..لإلرهاب 

  األجانب هم هؤالء الخبراءعلى الكراهية الدينية والعدوان على اآلخرين نحن أم هم ..!!؟    

اإلرهاب فى كتاباتهم وهم الذين مارسوه علينا فى بالدنا  االذين إخترعو ومن أرسلهم هم

 ؟!! ... من غفلتهم يستيقظ الغافلون والمغفّلونفهل   .. ويمارسونه حتى هذه اللحظة
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(2) 

 

فأبعدتنى كثيرا عن مركز  لهاأطوى هذه الصفحة التى انسقت إليها كارها  أرجو أن       

على نسيان هذه الصفحة الملوثة من سفاهات  شأنه جلّ  يساعدنا ربُّنافل إهتمامى األصلى ..

القوم لنبدأ صفحة جديدة مشرقة من صفحات اإليمان مع على عزت بيجوفيتش فى مقال 

 ّّ والمقال  م  1978مارس شهر وكتب تحته بقلمه: إنتهيت من كتابة هذا المقال فىره سطّ

 ة النبوية " يقول فيها:تأّمالت فى الهجر " عنوان ب

 وخالصتها أن المسلمين  لجميعالتى عادة ما نسميها بالهجرة  معروفة  ائق التاريخية الحق      

إلى ترك  وا إضطرّ  بقيادة رسول هللا محمد صلى هللا عليه وسلم جماعة صغيرة  من المسلمين 

 وا كل ما كان م وراءه وا كما ترك ،إلى المدينة المنورة  وا ديارهم فى مكة المكرمة وهاجر

الثالثة عشرة من وقع ذلك فى السنة  .وحده . باهلل إيمانها سوى  م معه واحمليولم   ونملكي

 ...    م622أى فى شهر سبتمبر البعثة النبوية 

فى روايات  تم تدوينها هذه الواقعة التى كانت ومازالت مصدر إلهام لخيال وقرائح البشرية      

أكثر هذه  كانت ة الغار. وال شك أن قص.ينة كثير من األحداث المثيرة والحز مفّصلة تحتوى على

تداولتها كتب  مشتهرة قصص   بعضتبقّى فى الخيال الشعبّي إلى اليوم  وقد   ..األحداث إثارة 

 قصة  مثل ..التراث   عن الغار الذى أوى إليه النبي  صلى هللا عليه وسلم وصاحبه أبو بكر

تضليال  على باب الغار وبيضها عشها عت، وقصة الحمامة التى وض بيته الذى نسج العنكبوت

ولكن ما حدث فى الغار كان أعجب وأقوى   للكفار الذين خرجوا يبحثون عن النبي للفتك به ..

 الحياة  وبين وانتهاء الرسالة الفارقة بين الموت فى تلك اللحظات المصيريةف  .. فى ذاكرة األيام

ليهّدئ  لرفيقه وصاحبه أبى بكر الشهيرة بارتهع  (هللا عليه وسلم)صلى قال النبى  هاإستمرارو

ال ...} فى آية يتعبّد بها المسلمون  من روعه .. وهى العبارة الخالدة  التى سجلها القرآن العظيم

 [ ... 40: التوبة]زن إن هللا معنا { حت

رز بصورة يجب أن نبمما  النبوية معانى الهجرة  ّي معنًى من أ فى إختيار إننا نحتار اليوم       

أي ، ، فى تاريخ الدعوة اإلسالمية ..!؟مل هذه الواقعة وآثارها العظيمةعندما نتأخاصة 

ونحن نتأمل فى ذاكرتنا،  إلىمعنًى  من معانى هذه الهجرة الفارقة يجب أن نستدعى 

 بينما..  الزمنية الشاسعة بيننا وبينها...!؟من هذه المسافات   أحداثها حادثة حادثة

القرن و نستعد الستقبال القرن الهجرى الرابع عشر  من نهاية  لزمنفى ا نقترب

 الكبرى ة همياألفى أى واقعة من وقائع الهجرة تكمن  فنتساءل: ...؟؟ الخامس عشر

عما كانت  لى سبيل المثالع يمكننا الحديثحيث  كثيرة بنا احتماالت عهنا تتفر ؟ ...

اإلحتماالت كثيرة و.. باعتباره منهج حياة تقدم الفكر اإلسالمىلتعنيه الهجرة النبوية 

ن من جديد أن الهجرة كانت نقطة فاصلة فى سنتيقّ  منها. وفى كل . يصعب حصرها 

 ةأهم لحظة على مدى ثالثولكن ينبغى أن نتذكردائما أن  كله  .. التاريخ اإلسالمى

 م كانت هى اللحظة التى أذن هللا فيها  القرآن الكريب الوحي  نزول بدء وعشرين سنة من
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على الكون الفسيح  تعنى لتاريخ اإلسالم ما يعنيه شروق الشمس فهى  الهجرة النبويةب

لم  ،زل الوحى األولن كان قد أسفر فى مّكة مع فجر اإلسالم  أنعلى الرغم من ف كله ،

م من حركة تشرق الشمس بكل ضيائها إال فى المدينة . فمع الهجرة تحول اإلسال

المجتمع والنظام  لتشكيلإلى بدايات  تحول منهاتل .. إلى جماعة إسالميةروحية محضة 

وأن تغوصوا  ..إذا أردتم الوقوف وجها لوجه مع أسرار اإليمان باهلل  لذلك  ..والدولة 

لة فى مكة المكرمة قرآنية المنزّ لعليكم بقراءة بعض السور اف ،إليمان لجى البحر اللّ  فى

أردتم معرفة اإلسالم باعتباره مجموعة القوانين أو نظام الدولة فال يمكنكم  إذا كن. ول

، أما واقعة  السور المدنية  ون بإمعان فى أملتت تريدون إال إذا بدأتم  ما الوصول إلى

لم مكة والمدينة . وهى مع فى حد ذاتها  فهى حلقة الوصل بين مرحلتي  لهجرة النبويةا

.. بعده  التى  قبله والمرحلة التى ل مشرف ترون منه المرحلةفى هذه الطريق وجب

 الهجرة واقعة  ل ظما نسميه باإلسالم . لذلك تمًعا نان كوّ هاتان المرحلتان المتميّزتان ي

 .المكتمل المتكامل .. صر اإلسالمع .. المرحلة الحقيقية األولى لعصر جديد هى 

. ولكن  يمكن أن نالحظ هنا شيئا أخر .النبوية  التأمالت الواقعية فى الهجرة بعض أهم هذه 

نعم لقد هاجر  فى حياتنا الراهنة .. على نفس الدرجة من الحقيقة والواقعية  لنتخذ منه العبرة

فقط .. ولكن أي سنوات  ية  ثمان...!! عادوا إليها بعد  المسلمون من مكة ولكنهم عادوا إليها

قبلة اللوا قبلة الشرك والخرافة إلى حوّ لي عادوا. .منتصرين  عودة ..!؟ لقد عادوا فاتحين

تحت ضغوط المشركين كانوا أقوياء وا  من مّكة أول مرة خرج ما عندف .العالمية لدين هللا الحق .

 مًعا .. روحيا وماديا عادوا إلى مكة كانوا أقوياء  فلما  .روحيا ولكن ضعفاء ماديا .

فراًرا  ال لقد هاجر المسلمون : جليّة  الهجرة واضحة  رسالةهنا إذن وبهذا المعنى تبدو        

. .ليستعدوا للعودة  هم واهاجرولكن  .. من الصيادين مذعورة الفرائس من الموت كما تهرب

استأثر بمجامع عقولنا  ا النظر فى الهجرة النبوية ما أمعنّ كلّ  و! ...!هذه هى الهجرة الحقيقية 

لمعالم . وذلك ألن ا البّرانيّ  ال الجانب الخارجى  ،نى للهجرةالجانب األنسا.. الُجّوانيالجانب 

وبدأنا   .. الزمن مروروتتالشى مع  فى ذاكرتنا  دأ تضعفنسانى تبالتاريخية لهذا الجانب اإل

 ب الذين شاركوا فى هذه الرحلة الشهيرة .اصحلنميز بين وجوه أولئك األمضنية  نبذل جهودا 

إن أسمى وأعظم حقيقة فى هذه الهجرة هى هؤالء الرجال : " يقول على عزت بيجوفيتش      

على كونه ال  روال يسع االنسان إال أن يتحسّ  !... و إخالصهم هلل وتضحيتهم من أجل االسالم

القلب  يدة  معبّرة حافلة بمشاعرهذا الوصف الجاف بقص ليرطّب  مرهف يملك حس شاعر

 الشاعرية كةل  الم   هم .ولكن حتى من غير هذعن جيل الشجعان الذين عاشوا لإلسال والوجدان

ان هؤالء الرجال الذين تركوا ديارهم لمجرد أن دعاهم كرد االسئلة من تلقاء نفسها : من تتوا

وراحوا يبحثون عن ديار جديدة لإلسالم قبل أن  ..!؟ الى ذلك  -علية وسلمصلى هللا  –النبى 

لماذا يختلفون عنا كل هذا  ...!؟ لئك الرجالكانت حقيقة أو ذا؟ ما..!يبحثوا عنها ألنفسهم 

 ؟ ...!  ة  أنفسنا بهم : من نكون نحن عند مقارنهذا السؤالوخاصة  ...!؟ االختالف

عن السؤال األخير ، ألن  وعلى األخصقد نجيب عن أكثر هذه األسئلة علي مضض ،       

انوا هم المسلمون إذا ك. فلنا . مطلقة هزيمة شخصية ستكشف أمام وعينا عناألجوبة 
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بأننا ننتمي إلي شجرة من حقّنا اإلدعاء وهل   ؟..!!؟ ، فهل نحن اليوم مسلمون حقاً  الحقيقيون

 ؟ ..!!؟  العظيمة الرائعة هذه الدوحة اإلسالمية

نطقوا بشهادة اإلسالم : أشهد أن ال إله إال هللا ، وأشهد أن محمداً عبده  :مثلنالقد كانوا      

 كانوا هم يعتقدون فيها مجرد ترديد باللسان  بينما نحن نردد الشهادة لكن  ! و!ورسوله 

 تهماهذه الشهادة في حياتهم بتضحيلأكدوا انتماءهم  لقد. ويوقنون بها يقينا ال شبهة فيه .

من مشقّات وتضحيات .. أما  تلك الهجرة  ترتّب علىوبكل ما من أرضهم  هجرتهم بو الرائعة ..

راء  و ،الماّدي تخاذلنا وسلبيتنا وسعينا وراء النجاح)بك ، نؤكد كل يوم علي نقيض ذلنحن ف

ضحوا  وتلمسه أيدينا .. لقد  أعينناي ق إال بما نراه ّبأننا ال نصدّ  ( نؤكد المنصب والمال والسمعة

لإلسالم ، بينما نحن  حياتهم كلها عاشواو،  شأنهرفع ونصرته و بحياتهم من أجل اإلسالمهم 

السمنة والترهل واألزمات  ، ومنحوادث المرورمن  و ،السكتة القلبيةمن  لخوف ونموت من ا

ال هللا ، وأما إ ونخشي! وبعبارة موجزة ، كان الصحابة ال ..العصبية ، ونعيش من اليوم للغد 

مذهل .. كالفرق بين  شاسع  بيننا وبينهم الفرق وهكذا ترى  ؟ ..!!؟ نحن فال نخشي إال الناس 

 .شاسعة ومذهلة  ...!! " كذلكالمترتبة على هذين الموقفين  نتائج ل، واألرض السماء وا

الهجرة واحدة من تلك المحن ، قد كانت  عندما نتأمل ابتالء ومحن الجيل المسلم األول ، و      

صلي هللا ) هللا رسولهللا لهذه العصبة  من المؤمنين  مع   بتساءل كثير منا : ما السر في ابتالء 

كاملة ثالث سنوات ُختمت ب .. والبالء   األذى ؟ وقد تحملوا قبلها صنوفاً من؟ ... (ه وسلمعلي

؟ إن هللا ، عز ..جبروا أخيراً علي ترك ديارهم ومدينتهم والجوع ، ثم أُ من الحصار والمقاطعة 

ل قوتهم ، أو يرسيدّمر وجل ، وهو العزيز القادر ، يستطيع بكلمة واحدة أن يهلك المشركين و

  ،أو يزيل ، بطريقة أو بأخري والوهن إن شاءعليهم المرض أو يقذف في قلوبهم الرعب 

كل هذا باسمه ، جل شأنه  ب تسبّحطريق هذه العصبة المؤمنة التي كانت  عنجميع العوائق 

ذلك ، بل أن يقضي ب  يشأولكن هللا لم  ؟ يّسًرا ..!سهالً مُ  م، ليكون طريق رسالته العظيم الحب

 ؟..! . لماذا .هذه الجماعة الصغيرة بكل هذه المحن القاسية التي سمعنا عنها كثيراً  ابتلي

ن هللا ، وهو أ: وهو  يبدو أنّنا ال نملك إال تفسيراً واحداً "  قائال: يجيب على عزت بيجوفيتش 

ن رحيم قادر ، أراد التمييز بين الصادقين وغيرهم ، بين المخلصين والمنافقين ، بين الثابتي

وذلك ألن الوضع العالمي العام كان يتطلب تطهير العالم وتغييره وتنظيمه علي .. والمتذبذبين 

 االنحراف من إلي أقصي نقطة فى ذلك الوقت اإلنسانية وحضارتها  لقد وصلتأسس جديدة . 

ات المستنقعو  يزيل  عفنر كل هذا ال، وكان البد من مرور المحراث الحديدي ليطهّ  والتّرّدى

  ..بذرة حضارة جديدة في أرض صالحة . لتنبت  نظّف التربةوي

ء علي حمل  در قين كان فم       ؟ لم يكن ذلك في مقدور أي جيل عادي ، بل ..هذه الرسالة عب 

. وقد اختار هللا في مكة لذلك الشرف جيل الهجرة .كان البد من جيل يستحق شرف هذه الرسالة 

ذلك الشرف التاريخي الفريد إلخالصهم لدينهم واستعداد هم  إنهم أكدوا استحقاق .دون سواهم .

 للتضحية .

سع المجال هنا لذكر كل التحوالت العظيمة التي حدثت بعد ذلك علي مسرح التاريخ في تال ي

نشأت مدن جديدة ، و، ين فى العالم تظمعُ  أكبر دولتين  إلى األبد انهارتفقد  : ذ ئالعالم وقتئ

العلم  أخالقية هائلة ، واكتشف اإلنسان مجاالت جديدة في عالماجتاحت العالم نهضة و
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.. وأشرقت على الدنيا شمس جديدة .. حضارة  يجاز شديد نشأت حضارة جديدةإب، المعرفةو

  اإلسالم وشمس اإلسالم  ...

بأن بذرة هذه الحضارة  نؤكد أن  نستطيع هنا  نا يقول على عزت بيجوفيتش: " لعل       

إلي المدينة ، وأنه لم  622العصبة القليلة من المسلمين ، التي هاجرت سنة  هىت الجديدة كان

كانت تحمل في  لقد .إلي مستواها . ىوترقأتكن في العالم كله آنذاك جماعة تتساوي معها 

في هذا االيمان  و في هذا االيمان ،متمركزة  قلوبها اإليمان الخالص باهلل ، وكانت كل قوتها 

 ! ! ... وحده

: ما  التقليديهل علينا أن نطرح من جديد ذلك السؤال ويتابع بيجوفيتش متسائال: "         

ذكرناه لي الرغم من كل ما ثم يجيب: " ع ؟ ...العبر والدروس المستفادة من الهجرة النبوية 

هذه  بّ لُ تردد  بين الحقيقة والتساؤل ذلك ألننا إذا أخذنا بت  وهى إجابةفسوف أقدم إجابتى:  آنفًا 

البد أن يتحول هذا السؤال إلي أمر واقعي اليوم مثلما كان ف،  أقصد واقعة الهجرة الواقعة

؟ !...سالم ، أو سأكتفي بالتفكير في أموري الشخصية فقط باألمس : هل سأجاهد من أجل اإل

لقد حسم المسلمون األوائل موقفهم بكل حزم ووضوح وتصرفوا على هذا األساس .. أما 

 العام لخيرلهل سأعمل بة لنا اليوم فإن السؤال يطرح نفسه من جديد ربما بلغة عصرنا: بالنس

أم   فقط أبنائى أنا لخير ..!؟ هل سأعمل لمنفعتي الخاصة  ساعمل فقط مستقبل اإلسالم ، أولو

 ..بأسره فى هذا المناخ المتعفّن الملّوث بثقافات منحطة  لمستقبل أطفال العالم سأعمل 

 إنناهذا هو السؤال ...! ؟ العالية المتسامية ...فى نفس الوقت لثقافة اإلسالم وروحه  المتعطّش

 .. و دروس الهجرة الهجرة كثيرة عن معنى  التؤأمام تسا  كل يوم جميعاً  فى هذا العصر نقف

 ابات ، ولكن االج األساسي هو هو فى  الماضى وفى الحاضر على السواء  ويبقي السؤال

أن   على هذا السؤال .. كل واحد منا أن يجيب وعلى  بيننا كأفراد ومجتمعات .. فيما  تختلف 

 "؟ ! .. مسلم حقاً  أنا: هل ام هللا أم أمام نفسه و يجيب

عن هذا السؤال ، إال أنهم لن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صحابة إجابات  لقد عرفنا"      

إنهم لم يجيبوا ألنفسهم بكالم . .بأنفسنا أن نجيب حن علينا ن بدالً منا ، بل يجب  اليوم يجيبوا

هذا وكان  . على ذللك  . مثالأروع إجابة عملية وضربوا  للدنيا كلهاموا لكنهم قدّ نظري فقط و

   !! ...وماترتب عليها من تضحيات  إلى المدينة  المثال هو الهجرة

 

 (مستشار سابق بمنظمة اليونسكو) محمد يوسف عدس 


