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عدد خاص عن المؤتمر العالمي الثاني للباحثين في السيرة النبوية

ديباجة :
»جاء في ديباجة املؤمتر األول »إن البشرية 
اآلن في أمس احلاجة إلى منوذج ابن آدم املثاليِّ 
الكامل، ورسول الله � هو ذلك النموذج األكمل 
التجربة  الشاملة،  الكاملة،  اخل��امت��ة،  للتجربة 
حياة  م��ن  بعينها  مرحلة  على  تقتصر  ل��م  التي 
اإلنسان اجلماعة، ولكن  أو حياة  الفرد  اإلنسان 
ُلمات  الظُّ من  بكاملها  أمة  إلخ��راج  كاملٌة  جتربٌة 
ة حتى قيام  إلى النور، وتأسيس أساس للبشريَّ

الساعة تسترشُد به وتستهدي به.
ولقد شهد التاريخ أنه لم يكتب عن أي شخص 
على وجه األرض كما كتب عن محمد رسول الله 

� ، وإن استخالص خالصة كسب األمة في ذلك 
ووضعه بني يدي أجيال الغد املنشود، هو مفتاح 
الباب إلجناز مشروع السيرة السنة الذي يجب 
على الباحثني الصادقني من أبناء هذه األمة أن 

ينهضوا إلجنازه«.
لقد حاول املؤمتر األول تقدمي خالصة جلهود 
األمة في تدوين ودراسة السيرة النبوية لتيسير 
والبناء  املشهود  األم��ة  حاضر  ف��ي  استيعابها 
عليها لغدهم املنشود، غد إخوان رسول الله �  
الذين اشتاق إليهم، إخوانه الذين اتخذوه أسوة 
ريادتهم  عليه  يبنون  منهاجا  ه��دي��ه  وات��خ��ذوا 

للدنيا.
وال يكون ذلك إال بإحالل روح الهدي النبوي 

التقريب والتيسير،  ألوان  في أوصال األمة بكل 
صحيح  فقه  إال  النبوي  الهدي  روح  يحيي  وال 
ملنهاج رسول الله � ، فقه يستبطن أثر النبوة 
غير مجزأ وال مبعض، وال يستخرج فقه صحيح 

إال من نص صحيح مطمأن إليه.
ال��ب��ح��وث  م���ؤس���س���ة  رأت  ذل�����ك  أج�����ل  م����ن 
وزارة  مع  بتعاون  )مبدع(،  العلمية  والدراسات 
العلمي  واملجلس  اإلسالمية  والشؤون  األوق��اف 
للباحثني  الثاني  العاملي  املؤمتر  تنظيم  األعلى، 
خدمة  »آف��اق  موضوع:  في  النبوية  السيرة  في 
ثانية  لبنة  يكون  أن  راج��ي��ة  النبوية«،  السيرة 
شاملة  سيرة  إخ��راج  إل��ى  الطريق  في  صحيحة 

صحيحة.

بـرنـامـج   الـمـؤتـمـر بني يدي العدد
ال��ي��وم حركة دؤوب���ة نحو  األم��ة  تشهد 
وتتنازعها   ، املنشود  احل��ض��اري  اإلق���الع 
اجتهادية  بشرية  من��اذج  االختيار  هذا  في 
ع����دي����دة، م��ن��ه��ا م���ا ه���و ن���اب���ع م���ن ال����ذات 
واحلضارية،  والدينية  الفكرية  ومقوماتها 
الغرب طوعا وكرها،  ومنها ما هو آت من 
ولقد أصبحت حاجة األمة ملحة إلى منوذج 

في اإلصالح واإلقالع. 
ول���ن ت��ص��ل إل���ى ص��ي��اغ��ة من���وذج قمن 
لم  م��ا  امل��ط��ل��وب��ة  الفاعلية  إل���ى  ب��إع��ادت��ه��ا 
بالتجربة  النموذج  هذا  بناء  في  تسترشد 
النبوية املعصومة في بناء اإلنسان الرباني 
وتأسيس  إيجابيا،  تأثيرا  امل��ؤث��ر  الفاعل 
مجتمع صالح مصلح قائم بأمر الله وعلى 
هذا  استمداد  أن  كما  الله،  وألم��ر  الله  أمر 
تنهض  ل��م  م��ا  حقيقة  يتيسر  ل��ن  النموذج 
األمة بأفرادها ومؤسساتها خلدمة الوحي 
النبوية خدمة علمية  عامة وخدمة السيرة 

من جوانبها املختلفة: 
أوال : خدمة مصادرها وتوثيق نصوصها 

سندا ومتنا.
مجال  في  النبوية  السيرة  خدمة   : ثانيا 
املعارف  استمداد  في  واالجتهاد  االستنباط 
في  منظومة  لبناء  ال��ض��روري��ة  وامل��ن��اه��ج 
اإلصالح االجتماع والسياسي واالقتصادي 

والتربوي.
وتقريبا:  تيسيرا  السيرة  خدمة   : ثالثا 
واإلع��الم  األدب  فنون  م��ج��االت  ف��ي  خاصة 
التداول  إل��ى  ٌأق��رب  يجعلها  مبا  والتعليم 

العام.
جهة  من  النبوية  السيرة  خدمة   : رابعا 
العمل المؤسساتي العلمي والبحثي املنظم 
الطابع  ذات  القاصدة  العملية  واملشاريع 
لسيرة  وال��ت��ق��ري��ب��ي  واإلش��ع��اع��ي  العلمي 

رسول الله �.
العلمية  العاصمة  ف��اس  شهدت  ولقد   
للسيرة  ك��ب��ي��را  ع��ل��م��ي��ا  م���ؤمت���را  ل��ل��م��غ��رب 
ال��ن��ب��وي��ة  ه���و امل���ؤمت���ر ال��ع��امل��ي ال��ث��ان��ي 
للباحثني في السيرة النبوية في موضوع: 
املنعقد  النبوية"  السيرة  خدمة  "آفاق 
امل��واف��ق -20  1436 28 محرم   -  26 أي��ام 
علمية  ه��م��وم��ا  ح��ام��ال   ،2014 ن��ون��ب��ر   22
الطريق  خارطة  لرسم  تسعى  وإصالحية 
للباحثني في مجاالت خدمة السيرة النبوية 
ومحاوره  أهدافه  في  بوضوح  ذل��ك  جتلى 
املؤمتر  ه��ذا  اخل��ت��ام��ي،  وبيانه  وب��ح��وث��ه، 
والدراسات  البحوث  نظمته مؤسسة  الذي 
العلمية )مبدع( بتعاون مع وزارة األوقاف 
العلمي  وال��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة، وامل��ج��ل��س 
األع���ل���ى، وم��رك��ز اب���ن ال��ق��ط��ان ل��ل��دراس��ات 
والسيرة  الشريف  احلديث  في  واألب��ح��اث 
العطرة )العرائش(، ومركز السيرة النبوية 

للدراسات والبحوث )استنبول – تركيا(.
امللتقى موضوعا  هذا  أهمية  وباعتبار 
وطموحا، ظرفا ومظروفا، وتوسيعا لدائرة 
واكبت  العطرة  النبوية  بالسيرة  االهتمام 
جريدة احملجة أشغال هذا املؤمتر وأعدت 
به  ت��رج��و  منه  مختلفة  ج��وان��ب  ع��ن  ملفا 
وذوو  ال��ق��راء  يجد  وأن  االس��ت��ف��ادة  تعميم 
املقصود  يحقق  م��ا  فيه  العلمي  االهتمام 

ويقرب إدراك املنشود.

> هيئة التحرير
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األنبياء  خ��امت  على  وال��س��ام  وال��ص��اة  ال��ع��امل��ن  رب  لله  احل��م��د 
واملرسلن

وعلى آله وصحابته األكرمن
 أيها السادة، أيتها السيدات

واإلك��ب��ار  التقدير  وع��ب��ارات  التحية  أبلغكم  أن  ال��واج��ب  م��ن  أرى 
للمنظمن  النبوية، حتية  السيرة  في موضوع  الدراسية  ال��دورة  لهذه 
يقتضي  النبوية،  السيرة  موضوع  فاملوضوع،  فيها،  وللمشاركن  لها 

العناية الائقة املتواصلة، ملا له من أهمية علمية وخطورة عملية. 
وأنا أكتب هذه الكلمات، وردت على ذهني األسئلة اآلتية:

أوال: إلى أي حد ميكن تعميق عرض احلديث على السيرة ومتحيص 
جانب في ضوء اجلانب اآلخر؟

جهة،  من  لألطفال  كوني  ببعد  السيرة  تدريس  ميكن  كيف  ثانيا: 
والشباب من جهة أخرى، في البلدان ذات األغلبية غير املسلمة بتجريد 

قيم السيرة وهديها من عوارض البيئة الثقافية؟
ثالثا: كيف ميكن متييز العاقة بن عصمته � وبن معرفته بدنيا 
الناس، ومن املواضيع املتعلقة بهذه النقطة ما ورد عند املقلن وعند 
للترويج في  الذي يستعمل  النبوي  بالطب  باب ما سمي  املكثرين في 

دكاكن بعض الفضائيات؟
رابعا: كيف ميكن أن تتعبأ األمة باإلكثار من التوسل بالصاة عليه 
الغمة عن األمة، وبخصوص هذه  الراهنة لكشف  الرهيبة  في ظروفنا 

في  ذكرته  ما  على  أحيل  النقطة 
الدورة السابقة من كون املغاربة 
قد تعبأوا بهذه الصاة لتحرير 
األوط�������ان ف���ي ب���داي���ة ال��ع��ص��ر 

احلديث. 
وف�����ي اخل����ت����ام أذك������ر أن��ن��ا 
يوم  ال��ن��دوة،  منظمي  سنوافي 
بقرص  ال��ل��ه،  ش��اء  إن  اجلمعة 
املغاربة  »أنفاس  بعنوان  مرئي 
ف��ي ال��ص��اة ع��ل��ى ال��ن��ب��ي �«، 
وذل���ك ل��ع��رض��ه إن ب���دا ل��ه��م أن 

تلخيص  وف���ي���ه  ذل�����ك،  ي��ف��ع��ل��وا 
الفنية  األل��وان  تستعرض  ساعة،  أربعن  من  ألكثر  دقيقة،  في سبعن 
سيد  على  والقرى،  امل��دن  في  املغاربة،  عبرها  يصلي  التي  والعاطفية 

املرسلن عليه أفضل الصاة وأزكى التسليم.
 أعانكم الله وسدد أقوالكم والسام عليكم ورحمة الله تعالى 

وبركاته.                                      
* ارسلت وألقيت بالنيابة

كلمة 
األستاذ أحمد التوفيق* 

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمغرب
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كلمات اجللسة االفتتاحية

بسم الله الرحمن الرحيم
احلمد لله والصاة والسام على سيدنا وحبيبنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعن،
معالي وزير األوقاف والشؤون االسامية باململكة 

املغربية الشقيقة.
فضيلة األمن العام للمجلس العلمي األعلى،

س���ع���ادة األم�����ن ال���ع���ام مل��ؤس��س��ة 
البحوث والدراسات العلمية مبدع،

بوملان،   � فاس  والي جهة  سعادة 
عامل عمالة فاس،

أص���ح���اب ال��ف��ض��ي��ل��ة، ال���س���ادات 
رؤساء اجلامعات، 

ال��س��ي��د ال��ف��اض��ل امل���ش���رف على 
مبكة  احل���رام  البلد  تعظيم  م��ش��روع 

املكرمة.
ال���س���ي���دات وال������س������ادات، أي��ه��ا 
العربية  ال��دول  من  الكرمي  احلضور 

واالسامية.
غينيا  جمهورية  ب��اس��م  أت��ش��رف 

أن  كوندي،  الفا  البروفسور  ورئيسها 
وعلى  الشقيقة  املغربية  اململكة  ألشكر  الكلمة  أتناول 
محمد  امللك  اجل��ال��ة  صاحب  املؤمنن  أمير  رأس��ه��ا 
املؤمتر  ه��ذا  الحتضان  وأي���ده  الله  نصره  ال��س��ادس 

الناجح � بإذن الله �
فيه  اشتدت  وقت  في  املؤمتر  هذا  انعقاد  ويأتي 
حاجة األم��ة اإلس��ام��ي��ة إل��ى االس��ت��ف��ادة م��ن السيرة 

النبوية العطرة.
لقد بذلت األمة اإلسامية جهودا كبيرة في العناية 
بالسيرة النبوية رواية ودراية وتأليفا، ألنها تعتبرها 
وال��دروس  العبر  منها  تقتبس  ومنطلقا  لها  دستورا 
األخ��اق،  وف��ي  العقيدة  في  املسلم  املجتمع  بناء  في 
والصدق واألمانة. فقد سمي � منذ الصبا بالصادق 
الله  قالت رضي  األم��ن، وملا سئلت عائشة عن خلقه 
املبدأ  على  الثبات  وف��ي  ال��ق��رآن«،  »ك��ان خلقه   : عنها 
والتمسك به، فقد ُأثر عنه � قوله : »والله لو وضعت 
أترك  أن  على  في شمالي  والقمر  في مييني  الشمس 
تركته«  ما  فيه  أهلك  أو  الله  يظهره  حتى  األم��ر  ه��ذا 

)سيرة ابن هشام(.
إن سيرته � خارطة طريق للبشرية في التسامح 
املعاهدة  في  التسامح  هذا  ويظهر  والرحمة،  والعفو 
التي عقدها مع يهود املدينة، حن قدمها وعقد بينه 
وبينهم على حماية األمن ورعاية احلقوق فيها وعدم 

االعتداء على أحد فيها.
كما أنه ملا دخل مكة يوم الفتح منتصرا قال للذين 
منها  إخراجه  على  وتناصروا  عداوته  على  تكالبوا 
قال : ما تظنون أني فاعل بكم؟ فردوا بكل أمان وثقة 
قائلن : أخ ك��رمي واب��ن أخ ك��رمي. ق��ال � : »اذهبوا 

فأنتم الطلقاء«.
ن��ع��م، ج���اء ب��س��ي��رت��ه ال��ع��ط��رة 
األخ��وة  وترسيخ  االنسان  لبناء 
ومحاربة  واإلنسانية  اإلميانية 
الظلم والبغي، »املسلم أخ املسلم، 

ال يظلمه وال يخذله وال يحقره«.
بجميع  ال��ع��ن��ص��ري��ة  ك���اف���ح 
على  لعربي  فضل  فا  أشكالها، 
عجمي وال ألبيض على أسود إال 
بالتقوى. فكل الناس من آدم وآدم 

من تراب.
ات����خ����ذت  ل�����و   � س����ي����رت����ه 
النعرات  م��ن  العالم  خل��ا  م��ث��اال 
الداخلية  والصراعات  اجلاهلية 
املساواة  ولسادت  الشعوب،  بن 

بن األفراد في احلقوق والواجبات.
في سيرته حتقيق العدالة التي تدعو إليه الفطر.... 
كان  من  أهلك  »فإمنا  القانون،  أم��ام  متساوون  فالكل 
وإذا سرق  تركوه  الشريف  فيهم  إذا سرق  أنه  قبلكم 

فيهم الضعيف قطعوه« )صحيح البخاري(.
سيرته � حقائق ثابتة وليست قصصا مختلقة 
لتمجيد قائد أو زعيم من الزعماء، وإن كل ما ورد في 
سيرته من صباه إلى وفاته، موسوعة علمية أخاقية 
تدرس  أن  تستحق  واجتماعية  سياسية  اقتصادية 
وتستنبط منها احللول في القضايا التي تتعرض لها 
األمة في مصيرها وفي عاقاتها الداخلية واخلارجية.
الثمينة ألقدم  الفرصة  أنتهز هذه  أن  وال يفوتني 
ش��ك��ري أج��زل��ه ألول��ئ��ك ال��ذي��ن أس��ه��م��وا ف��ي تكويني 
وحتصيلي العلمي، علماء فاس وأخص بالذكر منهم 
الرباني  العامة  العالم  ال احلصر،  املثال  على سبيل 
الشيخ أحمد بن محمد البوشيخي، نائب األمن العام 

ملؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع( فاس.
ملكا  الشقيقة  امل��غ��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  أش��ك��ر  خ��ت��ام��ا 
كرم  وعلى  االستقبال  حفاوة  على  وشعبا  وحكومة 

الضيافة.
فجزاكم الله عنا وعن األمة اإلسامية خير اجلزاء. 

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمة السيد محمد جاسي
وزير الشؤون الدينية بجمهورية غيينا كوناكري

اآلراء الواردة في مقاالت اجلريدة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي اجلريدة
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 البريد االكتروني : 
almahajjafes@gmail.com

 عنوان املراسلة :
 حي عز الله، زنقة 2 رقم 3 فاس املغرب
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 رقم الصحافة : 91/11

الترقيم الدولي : 1113-3627

 الط�ب������ع : إكوبرانت
 التوزيع : سابريس

كـلـمـات   الـجـلـسـة   االفـتـتـاحـيـة

يأتي انعقاد هذا 
املؤمتر في وقت 

اشتدت فيه حاجة 
األمة اإلسالمية إلى 

االستفادة من السيرة 
النبوية العطرة

موضوع السيرة النبوية، 
يقتضي العناية الالئقة 

املتواصلة، ملا له من 
أهمية علمية وخطورة 

عملية.



الرحمن  ال��ل��ه  بسم 
ال����رح����ي����م وال�����ص�����اة 
وال��س��ام ع��ل��ى رس��ول��ه 
صحابته  وعلى  الكرمي 

وتابعيهم أجمعني
أص��ح��اب امل��ع��ال��ي.. 
ال���������س���������ادة رؤس����������اء 
امل��ؤس��س��ات وامل��ص��ال��ح 
الكرمي:  احلضور  الضيوف   السادة  املختلفة 

السام عليكم ورحمة الله وبركاته
في  للباحثني  األول  العاملي  امل��ؤمت��ر  بعد 

جهود   : موضوع  في  النبوية  السيرة 
األمة في خدمة السيرة يأتي املؤمتر 

الثاني في موضوع : أفاق خدمة 
ال���س���ي���رة، وذل�����ك ح���رص���ا من 
اجلهات املنظمة على التعرف 
ث��م من  أوال،  اجل��ه��ود  ع��ل��ى 
ثانيا.  اآلف��اق  استبانة  أجل 
وال���ش���أن ف��ي ال��س��ي��رة هنا 
الكرمي  ال��ق��رآن  ف��ي  كالشأن 
ف���ي امل��ؤمت��ري��ن ال��س��اب��ق��ني 

جهودا وآفاقا كذلك.
ومن أهم ما يحمد لهذا 
امل���ؤمت���ر ول��س��اب��ق��ي��ه أم���ور 

كثيرة، منها ما قصد باألصل 
نذكر  بالتبع  قصد  ما  ومنها 

منها باختصار ما يلي :
> هذا اجلهد الكبير املشكور 

في جتميع جهود أبناء األمة خدمة 
لكتاب الله تعالى ولسنة وسيرة رسوله 

أننا  وال��واق��ع  وسلم،  عليه  الله  صلى  الكرمي 
ن��خ��دم ذات��ن��ا وكياننا م��ن خ��ال خ��دم��ة هذين 
أم��ام  بعمال  يكون  م��ا  أشبه  ف��األم��ر  األص��ل��ني، 
أن يشمروا عن ساعد اجلد  فإما  منجم ذهب، 
إلى  ميكثون  أو  ب��ه.  ينتفعون  م��ا  الستخراج 

جنبه واصفني معجبني ومادحني فحسب.
> انتظام هذه اجلهود في ُخطة أو نسق 
أو منهاج يجعلها أكثر فاعلية وإجرائية، مما 
لو بقيت مفردة من غير ناظم جامع. وما تفيد 
اجلهود الفردية بل وحتى املؤسسة احملدودة 
اليوم في النهوض بقضايا األمة ما لم تتعاضد 
وتتناضد أمام التكتات العماقة التي هيمنت 

على كل شيء.

> إعادة الروح واحلياة في كيان األمة من 
اللذين  األصلني  والسنة،  بالقرآن  العلم  مدخل 
بهما كانت خير أمة أخرجت للناس، بعدما غزا 
الوهن مداخلها األخرى فلم ُيبق منها إال آثارا 

وأطاال.
إل��ى  امل���وح���دة اجل��ام��ع��ة  > رد األص�����ول 
الدين والتدين.. بعد أن  مواقعها األصلية في 
هيمنت على تلك املواقع فروع وجزيئات فرقت 
األمة وجزأتها أجزاء متناكرة وكأن ال معروف 

بينها.
الثاني  العاملي  املؤمتر  ه��ذا  وبخصوص 
له  ف��إن  النبوية  السيرة  آف��اق خدمة  ح��ول 
مزايا خاصة حتمد له كذلك نذكر منها 

:
- ف���س���ح م���ج���ال ال���ن���ظ���ر ف��ي 
السنة  ف��ي  ول��ي��س  ككل  السيرة 
وحسب، حيث تتاح فرص أخرى 
وامل��وازن��ة  السياق،  في  للفهم 
وال����ت����رج����ي����ح، واس���ت���ي���ع���اب 
األمثل...  والتدبير  االختاف، 
التقريب  ب��إم��ك��ان��ه  مم��ا  ال���خ. 
وتقليص  ال��ع��ل��وم،  سائر  ب��ني 
م��س��اح��ة االخ���ت���اف ب��ني ف��رق 

املسلمني.
النموذج  - تقريب وتيسير 
األكمل واألمثل في التدين حيث 
وحتركت  الكتاب  آي��ات  جتسدت 
في الواقع طلبا ملراتب أرقى وأعلى 

في االقتداء والتأسي.
- وأخيرا وبعد جهود اجلمع والتدوين 
استغرقت  ال��ت��ي  وال��ت��ض��ع��ي��ف..  والتصحيح 
عليهم  ال��ل��ه  رض����وان  تقريبا  ال��س��ل��ف  ج��ه��ود 
كي  اخللف،  مسؤوليات  أبرز  من  فإن  جميعا، 
يكون إضافة ال تكرارا، أن تقّدم السيرة كاملة 
والثقافة،  وللفكر  وامل��ع��رف��ة،  للعلم  م��ص��درا   :
واآلداب  وللتربية  واالج��ت��م��اع،  ول��ل��ح��ض��ارة 
يحيل  جمالي  إنساني  عمل  ولكل  والفنون.. 

ضرورة على جال اخلالق سبحانه وتعالى.
نسأل الله تعالى أن يوفق هذا امللتقى لكل 
خير وأن يجزي العاملني عليه واملشاركني فيه 

خير اجلزاء.
والسام عليكم ورحمة الله

 � الله  السيرة النبوية هي السجل احلافل بحياة رسول 
وشمائله  وآداب��ه  وإقراراته  وأفعاله  ألقواله  العظمى  املدونة  وهي  وبعدها،  البعثة  قبل 
السوي  األمثل لإلنسان  النموذج  اخِللقية واخُللقية واحلسية واملعنوية، وهي  وصفاته 
ومربيا  وداعيا  ومعلما  وقائدا  وموجها  وإماما  وأبا  وزوجا  وشابا  وفتى  طفا  األكمل، 

وهاديا بإذن ربه إلى صراطه املستقيم.
فما أحوج األمة اإلسامية اليوم إلى العودة الراشدة إلى هذه السيرة النبوية الهادية 
....، واإلقبال على هذه الشمائل احملمدية البانية، واالقتباس من أنوار هذه الهدية الربانية 

السامية، واالغتراف من معني هذه الرحمة العاملية الباقية.
الشدائد  وتنور  الفنت،  أجيج  في  وه��ي  األم��ة  أح��وج  ما 
واحملن، إلى الرجوع القوي السوي إلى استخاص دوائها 
من نفحات هذه السيرة املباركة الشافية الكافية، وإن األمة 
اإلسامية احملمدية متتلك تراثا زاخرا وعطاءا وافرا؛ مدونات 
السيرة النبوية ومروياتها، وإرثا عظيما في عرض ثروتها، 
يبسط مفهومها وعيون ما استنبط منها واستفيد من فقهها 
التي  ومعادنها  تنقضي  ال  التي  وكنوزها  ودالالتها  وعبرها 

ال تنتهي.
وإن أولى ما يجب على البحث العلمي أن يشتغل به في 

هذا املضمار:
- أن يقوم بإخراج النص الكامل الصحيح لهذه السيرة 
النصوص  إثبات  لقواعد  خاضعا  علميا  إخراجا  النبوية، 

وضوابط توثيقها.
شاملة  علمية  خ��دم��ة  ال��ن��ص  ه��ذا  بخدمة  ي��ق��وم  وأن   -
ذات  والعلوم  املعارف  بكل  وتهتم  اجلوانب  كافة  تستوعب 

الصلة.
إل��ى االستفادة منها وحسن  أن يوصل  أح��رى  ذل��ك  ف��إن 

السير،  وتصحيح  احلياة  ترشيد  في  إليها  واالستناد  عليها  واالعتماد  بها  االسترشاد 
والدفع باملسلم املعاصر حيث وجد، إلى التي هي أقوم وأرشد.

ونأمل أن تكون أعمال هذا املؤمتر وبحوثه، محطة متميزة لدراسة هذين املوضوعني 
الكبيرين وما يتصل بهما من املوضوعات األخرى املكملة واخلادمة لها، واإلجابة العلمية 
عن التساؤالت واإلشكاليات التي ميكن أن تثار حول هذا النص الكامل للسيرة النبوية :

كلمة السيد رئيس املجلس العلمي األعلى
قدمها نيابة عنه الدكتور سعيد شبار:

رئيس المجلس العلمي المحلي ببني مالل

كلمة الدكتور محمد الروكي
رئيس جامعة القرويين

عدد خاص عن المؤتمر العالمي الثاني للباحثين في السيرة النبوية

ف���ف���ي س���ي���رة امل���خ���ت���ار أج������ود جن��ع��ة
ف����ي س����ي����رة امل����خ����ت����ار ع���ل���م وح��ك��م��ة
ف����ي س����ي����رة امل���خ���ت���ار ت���ب���دي���د ظ��ل��م��ة
ه�����ي�����ا إل�����ي�����ه�����ا ن����س����ت����ظ����ل ب���ظ���ل���ه���ا
ون����غ����رف م����ن رق����راق����ه����ا ك����ل س��ل��س��ل
وه�����ي�����ا إل��������ى آداب�������ه�������ا وأص����ول����ه����ا
م��ح��م��د س����ب����ي����ل  ف������ي  إال  ه��������دي  ال 
وف�������ي ال�����ق�����روي�����ني ال����ع����ري����ق����ة ع���ال���م 
وف������ي ال����ق����روي����ني ال���ع���ت���ي���ق���ة م��ع��ق��ل
ف���ه���ي���ا إل�������ى أن�������واره�������ا وم��ع��ي��ن��ه��ا

مل����رع����اه م��رت��ع��ا ي����رض����ى  مل����ن ش�����اء أن 
وت����رب����ي����ة ل����ل����ن����اس ت���ب���غ���ي ال��ت��ط��ل��ع��ا
مب���ش���ك���ات���ه���ا ت���ن���ف���ي ال����دج����ن����ة أس���رع���ا
ون��ق��ت��ب��س م���ن أن����واره����ا ال���ن���ور أس��ط��ع��ا
ي���ف���ي���ض ش�����ف�����اء ل�����ل�����ذي ق������د ت���وج���ع���ا
ل���ن���ع���رف مم���ش���ان���ا ال�����ق�����ومي ون���رج���ع���ا
ون���ق���ل���ع���ا ن���س���ي���ر  أن  إال  خ����ي����ر  وال 
م���ن ال��س��ي��رة ال��ف��ض��ل��ى ي��زي��ل ال��ت��ص��دع��ا
ل���ت���ث���وي���ره���ا ع���ن���د امل����ج����ال����س أج��م��ع��ا
ف����ف����ي ق���ل���ب���ه���ا س�����ر ال������ق������رون جت��م��ع��ا

إن من أبرز
مسؤوليات الخلف،

 كي يكون إضافة ال تكرارا، 
أن تقدم السرية كاملة: 
مصدرا للعلم واملعرفة، 

وللفكر والثقافة، وللحضارة 
واالجتماع، وللرتبية 

واآلداب والفنون

ما أحوج األمة 
وهي يف أجيج 
الفتن، وتنور 

الشدائد واملحن، 
إىل الرجوع 

القوي السوي إىل 
استخالص دوائها 
من نفحات هذه 
السرية املباركة 
الشافية الكافية

السيد الوزير،  السادة الرؤساء، السادة 
العلماء األفاضل، أيها احلضور الكرمي. 

اع��ت��ذار  إليكم  أن��ق��ل  أن  ال��ب��داي��ة  ف��ي  أود 
عبد  بن  محمد  سيدي  جامعة  رئيس  السيد 
الله، األستاذ الدكتور عمر صبحي الذي حالت 
إكراهات اجلدولة الزمنية دون حضوره لهذا 
املؤسسة  رئيس  السيد  أشكر  الهام.  امللتقى 
املنظمة وأشكر اللجنة التنظيمية على دعوة 
على  وأشكره  امللتقى  هذا  حلضور  جامعتنا 
العلمية  القضية  ه��ذه  ح��ول  اللقاء  تنظيمه 
ال��ه��ام��ة، ال��ت��ي جعلت امل��ؤمت��ر م��ت��م��ي��زا، ألن 
موضوع الندوة هو أوال موضوع ذو راهنية 
كبرى، وثانيا نظرا لعمق  املداخات العلمية 

املقترحة في هذا النقاش. 
فبخصوص النقطة األوىل : نقطة الراهنية، 
املجتمع  حاجة  باعتبار  مؤكدة  أنها  ياحظ 
لاسترشاد  ودوليا  إفريقيا  مغاربيا،  محليا 
بسيرة سيد املرسلني � واستحضار خصاله 
ألن  نظرا  العصر،  ملواجهة حتديات  وسلوكه 
الرحمة  قيم  يفيد  مبا  غنية  النبوية  السيرة 
واملوعظة  واإلخ���اص  وال��ص��دق  والتضامن 
واجلد  اخللق  واستقامة  واالل��ت��زام  احلسنة 
وال��س��ل��م وال��س��ام، ول��م أذك���ر هنا إال بعض 
صفات النبي �، وكلها قيم جتد مكانها في 
االجتماعي  األخ��اق  ميثاق  ص��دارة حاجيات 

في التعامل واملعامات. 

هذا  متيز  ت��ؤك��د  ال��ت��ي   : الثانية  النقطة 
املقترح، حيث  املنهجي  التفصيل  امللتقى هو 
على  العزم  ملؤمتركم  الكبرى  احمل��اور  تظهر 
املستقبلية  واآلفاق  املستقبلي  البعد  مناقشة 
واقع  من  انطاقا  النبوية  السيرة  في  للعمل 
احلال ودراسة املناهج وبرامج العمل وكيفية 
تعزيز املواطنة واإلصاح االجتماعي والبناء 
احلضاري، وكيفية مقاربة السيرة في التربية 
على  أي��ض��ا  معاجلتها  وك��ي��ف��ي��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م، 
والقصة  اإلب��داع  وحضر  اإلعامي،  املستوى 
في عدد من محاور الندوة. كما سررت بوجود 
عدد من املبادرات التي يعرف بها اليوم ومنها 
متعددة،  وهي  خادمة،  مشاريع  ما سميتموه 

للتعريف بالنماذج واملكتسبات.
الله  عبد  ب��ن  محمد  س��ي��دي  جامعة  إن   
التوجهات  ظل  في  االن��خ��راط  مت��ام  منخرطة 
الوطنية  واالخ���ت���ي���ارات  ال��س��ام��ي��ة،  امل��ل��ك��ي��ة 
في  منها  إسهاما  مهامها  أداء  في  الواضحة 
تقوية وت��ع��زي��ز األم���ن ال��روح��ي ل��ه��ذه األم��ة، 
وتعزيز البحث والتكوين في قضايا أساسية 
ك��ال��ت��راث واحل����ض����ارة، وال��ف��ك��ر اإلس���ام���ي. 
ومراكز  مختبرات  ذل��ك  أج��ل  من  أنشأت  وق��د 
ظهر  اآلداب  ك��ل��ي��ة  ف���ي  س����واء  م��ت��خ��ص��ص��ة 
س��اي��س، وسبق  اآلداب  كلية  ف��ي  أو  امل��ه��راز، 
في  تكوينية  وأنشطة  ن��دوات  نظمت  أن  لها 
املوضوع، مت نشر بعضها على صعيد واسع. 
تنوه  الله  عبد  بن  محمد  سيدي  جامعة  وإن 
السائرة  مببادرات كهذه، وتدعم كل األعمال، 
في نفس االجتاه وتتمنى لكم التوفيق النجاح 
املؤمتر  لهذا  النبيلة  الغايات  جميعا  لنحقق 
خدمة للصالح العام، وصالح األمة، والسام 

عليكم ورحمة الله.      

كلمة السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل بفاس
ألقاها نائبه الدكتور إبراهيم أقديم
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بسم الله الرحمن الرحيم
احلمد لله والصالة والسالم على رسول الله � :

ملكانة  املقررة  العظيم  القرآن  معاني  إدراك��ات  من 
السيرة النبوية أن الله سبحانه وتعالى أعلن للناس 
ال  سبحانه  ال��ل��ه  ه��دى  متبع  أن  مضمونها  ضمانة 
يكون ضاال في الدنيا وال يكون شقيا في األخرى قال 
اتبع هداي فال يضل وال يشقى�  �فمن  الله سبحانه 
ضمانة احتوت خيري الدنيا واآلخرة، والله سبحانه 
بينَّ املراد بهداه، فأخبر عن أشياء ثالثة وصفها بأنها 

هدى للناس.
الله  قال  العظيم  القرآن  : كتاب اهلل تعالى  أولها 
سبحانه: �ألم ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقي� 
وقال �إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم� والهداية 
التي في القرآن هي األصل ملا بعدها والداللة في قوله 
سبحانه لرسوله � �وإن كنت من قبله ملن الضالي� 
أي من قبل القرآن. فأودع الله سبحانه في القرآن جميع 
األشفية واألدوية التي يصح بها االنسان وتصح بها 

االنسانية ما بقيت األرض ومن عليها.
الثاني : رسول اهلل محمد � قال الله تعالى �وإنك 
واالجتباء  االصطفاء  مستقيم�.  ص��راط  إل��ى  لتهدي 
سبب رئيس إلدخاله في هذه الثالثية املباركة قال الله 
سبحانه �والله أعلم حيث يجعل رسالته� ثم وضوح 
ربك  من  إليك  أن��زل  ما  بلغ  النبي  أيها  �يا  التكليف 
املنهاج  ثم وض��وح  رسالته�  بلغت  فما  تفعل  لم  وإن 
من  إلي  يوحى  ما  إال  أتبع  إن  �قل  عليه  ال��ذي يسير 
حتى  رب��ك  واملقصد�فاعبد  الغاية  وض��وح  ثم  رب��ي� 
قوله  األم��ة مبثل  تكليف  في  ثمرة  وال  اليقي�  يأتيك 
هذا  من  يخرج  ما  باحلق  بعثني  فوالذي  »أكتب   :�
إال احلق«. وقوله »صلوا كما رأيتموني أصلي« وقوله 
احلق  ق��ول  الباب  ه��ذا  ودرة  مناسككم«  عني  »خ��ذوا 
على  محرض  والرسول�  الله  أطيعوا  �قل  سبحانه 
جمع نص السيرة النبوية. إن العناية الربانية ارتقت 
باحلياة النبوية لتكون النموذج املثال للناس قامت به 
احلجة عليهم وبه تقوم احلجة إلى يوم القيامة. وهذا 

دافع لعرض السيرة بعد جمعها.
تطبيقات ثالث لألمة اخلاضعة ألمر الله عز وجل 

بطاعة رسول الله � :

املعيار  امل��ع��ص��وم  امل��ث��ال  ال��ن��م��وذج  جتعل  أن  أ- 
لتحديد امل��ق��ب��ول م��ن امل����ردود م��ن جت��رب��ة األم���ة عبر 

تاريخها. وهو واجب كل عصر نحو ما قبله.
املعيار  املعصوم  امل��ث��ال  ال��ن��م��وذج  جتعل  أن  ب- 
لتشخيص كل واقع لها. ومن عاير بغيره أقول له وماء 

البحر املالح األجاج ال يزيد الشارب إال عطشا.
ج - أن جتعل النموذج املثال املعصوم هو األفق 
التسامي  إلى  تسعى  ملستقبلها  تخطيط  لكل  األعلى 

إليه.
قوة  لألمة  احلضاري  التصميم  أن  ندرك  وعندها 
وعصامية  ذك���اء  محنة  إن��ه  وه��وي��ة.  وات��ب��اع  إرادة، 
وعبقرية من  أجل استرجاع الثقة في ابتناء اإلميان 

للحضارة.
وأما ثالث أصول هداية الداللة واإلرشاد فهو بيت 
وضع  بيت  أول  �إن   : سبحانه  الله  قال  الحرام.  اهلل 
للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملي� فبيت الهدى 
للرسالة  األول  احملضن  ليكون  سبحانه  الله  اختاره 
النبوية  بالبعثة  خرجت  احل��ج��از  وأرض  اخل��امت��ة، 
إلى  والعزلة  اخلمول  وم��ن  ال��ن��ور،  إل��ى  الظلمات  من 
وانتشرت  العالم،  ف��ي  وامل��رك��زي��ة  وال��ق��ي��ادة،  الشهرة 
لغتها وثقافتها في أوسع رقعة من األرض، فبالبعثة 
األولى لظهور االسالم، ومعلمه  الدار  النبوية صارت 
األول، ومهبط الوحي ومبعث االسالم ومعقل اإلميان 

أوال وآخرا.
وصارت بطابعها اجلديد بعد البعثة غرس محمد 
فغدت  وجهاده  وجهده  دعوته  وثمرة   � الله  رسول 
بي  عقد  فالله سبحانه  ألمته،   � الله  رسول  وديعة 
احلرمي وقلوب املسلمي لألبد وربط مصير أحدهما 
األمة بخير  تزال هذه  »ال   � الله  قال رسول  باآلخر. 
تركوها  ف��إذا  تعظيمها  حق  احلرمة  ه��ذه  عظموا  ما 
وضيعوها هلكوا« واإلميان بارز إليها في آخر الزمان.
واملكان محال  والزمان  واللسان  االنسان  فاختيار 

لوحي الله اخلامت لم يكن عبثا في واحد من أركانه.
لفته للعناية بالبعد املكاني واعتماده أصال في أي 

دراسة للسيرة النبوية.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

ال���ع���امل���ي  رب  ل���ل���ه  احل����م����د 
وال��ص��الة وال��س��الم األمت��ان على 
 � محمد  سيدنا  املرسلي  سيد 

وبعد :
فإنه ملا كان كل بناء ال يرتفع 
ارتفاعا مأمونا إال إذا استند إلى 
أس���اس م��ت��ي، ف���إن ه���ذا امل��ؤمت��ر 
ال��ع��امل��ي ال��ث��ان��ي ل��ل��ب��اح��ث��ي في 
ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة ف��ي م��وض��وع: 
آف����اق خ��دم��ة ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة، 
انبنى على أساس سابقه املتي، 
وال��ذي كان في موضوع : جهود 

األمة في خدمة السيرة النبوية.
األول  امل����ؤمت����ر  ك�����ان  وإذا 
ت��س��ت��ب��ط��ن ف���ك���رت���ه دع������وة إل���ى 
ال��ت��ع��ري��ف ب��س��اب��ق اجل��ه��ود في 
لتقوميها  النبوية  السيرة  مجال 
ثم اإلفادة منها، وهي فكرة تلمع 
إل��ى وج��ود آل��ة ال��ق��راءة السليمة 
ل��دى نخب ه��ذه األم���ة، ف��إن هذا 
املؤمتر الثاني تنطوي فكرته على 
دعوة إلى ارتياد جديد اآلفاق في 

الشريفة،  السيرة  ه��ذه  خدمة 
وف���ي ذل���ك أي��ض��ا إمل���اع 

إل���ى وج����ود ال��ق��درة 
ع��ل��ى اإلب����داع في 

هذه النخب.
أن  إال 
ال�������ك�������الم ع���ن 
اآلف������������اق ف��ي 
ال��������ع��������ل��������وم 
اإلس������الم������ي������ة 

ع���م���وم���ا، وف���ي 
ع����ل����م ال����س����ي����رة 

متوقف  خصوصا، 
على االطالع التام على 

هذا  ف��ي  كتب سابقا  م��ا  أه��م 
الفن موثقا، وهذا أمر ال يزال فيه 
صعوبة اآلن، لعدم استكمال كثير 
السيرة  في  ُصنف  ما  عيون  من 
األث��ر على  فنون  خصوصا، وفي 
ولعل  العلمي.  بالنشر  أعم  وجه 
الله تعالى قد ادخر لهذا املؤمتر 
املنعقد لبحث آفاق خدمة السيرة 
لباب  مفتاحا  يكون  أن  الشريفة 
تتدارس  آخر  مؤمتر  في  التفكير 
ف��ي��ه ق��ض��ي��ة ن���ص���وص ال��س��ي��رة 

الشريفة تعريفا وتقوميا.
وإن����ن����ي ب���ع���د ال���ث���ن���اء ع��ل��ى 
ج على  م���وض���وع امل���ؤمت���ر ُأَع�������رِّ
م��ؤس��س��ة ال��ب��ح��وث وال���دراس���ات 
ولست  مهنئا،  »م��ب��دع«  العلمية 
ق����اص����را ه������ذه ال���ت���ه���ن���ئ���ة ع��ل��ى 
اختيارها السيرة الشريفة ميدانا 
ل��ل��ب��ح��ث، وم��وض��وع��ا ل��ل��دراس��ة، 
على  التهنئة  إل��ى  أعديها  وإمن��ا 
االرت��ي��اد،  مل��واق��ع  التصور  رف��ي��ع 
وآفاق البحث في هذا املجال، كما 
يدل على ذلكم ترتيب محاور هذا 

املؤمتر، وانتقاء موضوعاته.

لساني  أجد  أيضا  أنني  كما 
م���ط���واع���ا ل��ي��ن��ط��ق ب����ت����الوة آي 
»م��ب��دع« أمينا  ال��ش��ك��ر مل��ؤس��س��ة 
بتشريف  وذل����ك  وأط������را،  ع��ام��ا 
م��رك��ز اب���ن ال��ق��ط��ان ل��ل��دراس��ات 
الشريف  احلديث  في  واألب��ح��اث 
وال��س��ي��رة ال��ع��ط��رة ب��ال��ع��رائ��ش، 
للعلماء  للرابطة احملمدية  التابع 
ي��ك��ون  امل��غ��رب��ي��ة ألن  ب��امل��م��ل��ك��ة 
ش��ري��ك��ا ف��ي ه���ذا امل��ؤمت��ر، ال��ذي 
اشتغاله،  مجال  موضوعه  يعد 
املقعد  وم��ن  تخصصه.  وم��ي��دان 
الكلمة  ه��ذه  إللقاء  أقتعده  ال��ذي 
ف��ي ه���ذه اجل��ل��س��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة، 
وه����و م��ق��ع��د مت��ث��ي��ل م���رك���ز اب��ن 
القطان املتخصص في الدراسات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���احل���دي���ث وال��س��ي��رة 
ب��إع��ج��اب كبير  ف��إن��ن��ي أس��ج��ل 
احلديث  علم  ب��ي  البديع  ال��رب��ط 
وفن السيرة الشريفة، مع احليز 
ال��زوج في  لهذا  املمنوح  الواسع 
ه��ذا  وذل��ك من  محاور مؤمترنا 
حيث أفق مصادر السيرة، 
وأف��ق  متنها،  وأف���ق 
ف���ق���ه���ه���ا، وأف�����ق 
وأفق  تقريبها، 
امل�����ش�����اري�����ع 
اخل�������ادم�������ة 
ل���ه���ا، وذل���ك 
ال���������رب���������ط 
إنباء  ينبئ 
ب����ّي����ن����ا ع��ن 
خ��ص��وص��ي��ة 
ال�����ع�����ل�����م�����ي، 
ألف  وت��داخ��ل ما 
مادة،  تداخل  فيهما 

وتداخل تصنيف.
وألج�������ل ت�����داخ�����ل امل���������ادة : 
العام  املنهج  السير  أه��ل  اعتمد 
للمحدثي في سياقها، حتى عدت 
كثير من كتب السيرة كسيرة ابن 
اسحاق، ومغازي موسى بن عقبة 
من مصادر احلديث، ووقع العزو 
إل��ي��ه��ا ف��ي ك��ت��ب امل��ت��أخ��ري��ن عند 
تواريخ  كتب  أن  كما  التخريج. 
احملدثي ضمت مادتها إلى جانب 
السيرة   : احل��دي��ث  رواة  ت��راج��م 
الشريفة، وأخبار الصحابة، التي 
في  بها  عنه  املخبر  وق��ع  ما  يعد 
الزمن الشريف جزءا من السيرة.

وألجل تداخل التصنيف : فإن 
تصنف  الفني  في  الكتب  بعض 
طورا ضمن كتب احلديث، وطورا 
ال��س��ي��رة، وذل��ك  آخ��ر ضمن كتب 
ك��ك��ت��ب ال��ش��م��ائ��ل امل��ص��ط��ف��وي��ة 
واخلصائص  النبوية  وال��دالئ��ل 

احملمدية.
الله  ورحمة  عليكم  والسالم 

وبركاته

كلمة الدكتور طالل أبو النور
المشرف على مشروع تعظيم البلد الحرام بمكة المكرمة

كلمة الدكتور محمد السرار
رئيس مركز ابن القطان للدراسات واألبحاث 

في الحديث الشريف والسيرة العطرة -العرائش
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 إن هذا المؤتمر 
الثاني تنطوي فكرته على 

دعوة إلى ارتياد جديد 
اآلفاق في خدمة هذه 
السيرة الشريفة، وفي 

ذلك أيضا إلماع إلى وجود 
القدرة على اإلبداع في 

هذه النخب.

قناة السادسة وهي حتاور السيد وزير الشؤون الدينية بغينيا كوناكري



بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وال حول وال قوة إال بالله العلي 

العظيم
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا.

أيها اجلمع الكرمي
اخلير  إلى  ساعني  وشهودا  خادمني،  محبني  فني  ومضيِّ مْكرمني،  ضيوفا 

راغبني ظامئني.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وهنيئا لنا ولكم ولألمة جمعاء بهذه 
املأدبة النبوية الثانية التي تستشرف األفق املنشود في خدمة السيرة النبوية 

الهادية البانية.
إلى  ربهم  ب��إذن  النور  إل��ى  الظلمات  من  الناس  إخ��راج  في  السنة  السيرة 

صراط العزيز احلميد.
السيرة املنهاج في كيفية إحالل هدى الله - وهدى الله هو الهدى - في 

الواقع.
إنسانا  الوقائع  على  منزال  الكرمَي  ال��ق��رآَن  دفتيها  بني  اجلامعة  السيرة 
ومكانا وزمانا، واحلديَث الشريَف واردا في املناسبات إنسانا ومكانا وزمانا، وما 
صح أو حسن من أخبار ظروف ذلك التنزل وذلك الورود مقاال ومقاما، عمال 

وحاال. إنها السيرة السيرة، إنها السيرة النبوية الكاملة.
أيها الباحثون الكرام

الثانية إمنا هو من أجل  النبوية  املأدبة  اليوم في هذه  اجتماعنا 
تبني لوازم السير إلى تلكم السيرة اجلامعة.

- ما الذي يلزم في أمر مصادرها؟
- ما الذي يلزم في أمر متنها املستخلص من مصادرها؟

- ما الذي يلزم في أمر فقهها من جميع جوانبها ومختلف مجاالتها؟
النفع  ليعظم  للناس  وتقريبها  تيسيرها  أم��ر  في  يلزم  ال��ذي  ما   -

واالنتفاع بها؟
- ماالذي ما الذي؟

ثم من بعد ذلك يأتي ما بعد ذلك من :
علمية في البحث،

ومنهجية في املراحل،
وتكاملية في السير.
أيها اجلمع املبارك

إلى  لتحقيقه  يحتاج  وأن��ه  وعسير،  كبير  بلوازمه  احللم  ه��ذا  أن  ج��رم  ال 
جهد كبير كثير، ولكنه على الله العلي العظيم الكبير يسير، وعلى املقتحمني 

لعقبته، متبرئني من احلول والطول إال بالله جل جالله، كذلك يسير.
وأخيرا أختم مبا ختمُت به كلمة املؤمتر األول فأقول :

أيها الباحثون في سيرة رسول الله � وآله :
فيكم األمل،

وعليكم بعد الله املعول،
أن تعيدوا تركيب السيرة املنهاج، بعد توثيق ما حقه التوثيق، وحتقيق ما 
حقه التحقيق، وجمع ما حقه اجلمع، وغربلة ما حقه الغربلة، وتصنيف ما 

حقه التصنيف، وتأليف ما حقه التأليف...
وأنتم على  ذلك بعون الله قادرون،

إليه  أنتم  ما  األم��ة،  مستوى  على  والتكاملية،  واملنهجية  العلمية  وف��ي 
محتاجون.

فهل أنتم للعقبة مقتحمون؟ وللنداء مستجيبون؟
اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

واحلمد لله  الذي بنعمته تتم الصاحلات.

كلمة األستاذ الدكتور 
الشاهد البوشيخي 

األمين العام لمؤسسة البحوث والدراسات 
العلمية )مبدع(
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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ف��ض��ي��ل��ة األس���ت���اذ ال���دك���ت���ور ال��ش��اه��د 
البوشيخي األمني العام ملؤسسة البحوث 
الله  حفظكم  )مبدع(  العلمية  وال��دراس��ات 

تعالى.
الفضيلة  أص��ح��اب  ال��ع��ل��م��اء  ال��س��ادة 
األع��ظ��م سيدنا  ال��رس��ول  وخ��ادم��ي سيرة 

محمد �.
إنه من دواعي سرورنا وعظيم امتنانا 
أن تشارك مؤسستنا معكم في هذا املؤمتر 
في  للباحثني  امل���ب���ارك  ال��ع��امل��ي  ال��ع��ل��م��ي 
السيرة النبوية. يقول الله تعالى : �النبي 
وأزواج����ه  أنفسهم  م��ن  ب��امل��ؤم��ن��ني  أول���ى 

أمهاتهم�.
لقد تأسس وقف السيرة ومركز السيرة 
وهو  2010م،  ع��ام  وال��دراس��ات  للبحوث 

يهدف إلى :
حياة  مع  العيش  إمكانية  استعادة   -
الرسول املصطفى � مجددا، مهما بعدت 

األماكن وتباعدت األزمنة.
بشكل  والتعريف  التعرف  وأي��ض��ا   -
أفضل على سيرة خامت املرسلني � الذي 
بعثه الله رحمة للعاملني وفهم سيرته فهما 

صحيحا.
ف���ي إظ���ه���ار م���ن���اخ عصر  ال���رغ���ب���ة   -
الذين  الناس  وإع���ادة  السابق،  السعادة 
يعيشون في هذا العصر، إلى هذه احلياة 
مع   � الله  التي عاشها رسول  العظيمة 

أصحابه الكرام.
- االس��ت��ف��ادة م��ن ج��م��ي��ع ال���دراس���ات 
أول  من  قدمت  التي  واخلبرات  واألبحاث 

يوم إلى يومنا هذا.
- املساهمة في التعرف بشكل أفضل، 
الله  أقسم  ال��ذي  أفضل اخللق  على حياة 
عز وجل بعمره وعصره، إذ قال سبحانه 
وت���ع���ال���ى �ل���ع���م���رك إن���ه���م ف���ي س��ك��رت��ه��م 
لفي  االن���س���ان  إن  �وال��ع��ص��ر  يعمهون� 

خسر�.
- ال��س��ع��ي ل��ل��م��س��اه��م��ة ف���ي إم��ك��ان��ي��ة 
التعريف  على  ق���ادرة  ج��دي��دة  لغة  تكوين 
االستفادة  خ��الال  من   � الرسول  بسيرة 

من املصادر الصحيحة واملعتبرة.
التعريف  ب��أن  السيرة  مركز  يؤمن   -
بالقول  ليس   � محمد  سيدنا  برسولنا 
التأسي بأخالق  فحسب، وإمنا من خالل 
العطرة  سيرته  ونشر   � محمد  سيدنا 

وفق منهج التخلق العملي احلياتي.
برامج ومشاريع مركز السيرة النبوية 

نذكر منها :
- كيف تكون عبدا لله من خالل منهج 

السيرة والصحابة الكرام.
- مشروع التعريف ب 82 صحابي، في 

82 والية ومدينة من مدن تركيا.
: وه���ي مجالس  ال��ص��ف��ة  م��ج��ال��س    -
ال��س��ي��رة واحل��دي��ث وال��ق��رآن،  ف��ي  علمية 
النبي  زم��ن  ف��ي  الصفة  مبجالس  تذكرنا 
عنهم  الله  رض��وان  الكرام  وصحابته   �

أجمعني.
السبت  ي���وم  وم��ح��اض��رات  دروس   -
ال��دروس مستمرة ولله احلمد منذ  وه��ذه 
ما يقارب العشرين عاما في سيرة الرسول 
الكرمي سيدنا محمد � وحياة الصحابة 

وآل البيت الكرام.
- ك��م��ا ي��ق��وم امل��رك��ز ب��إح��داث متحف 
وبانوراما للسيرة النبوية، يتم فيها عرض 
ال��ن��ب��وي الشريف  م��راح��ل ب��ن��اء امل��س��ج��د 
ال��غ��زوات، وعرض  وم��ص��ورات عن أماكن 

مجسمات تتعلق بالسيرة النبوية.
يجعلكم  أن  تعالى  الله  نسأل  وأخيرا 
السيرة  خ��دم��ة  ف��ي  عاملية  علمية  م��ن��ارة 
يحبه  مل��ا  جميعا  يوفقنا  وأن  ال��ن��ب��وي��ة، 

ويرضاه.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمة الدكتور محمد أمني يلدريم 
رئيس مركز السيرة النبوية  للدراسات والبحوث باسطنبول

قناة  السادسة  في  حوار  مع  الدكتور  محمد  السرار   على  هامش  املؤمتر



ب��س��م ال��ل��ه ال��رح��م��ن ال��رح��ي��م، احل��م��د ل��ل��ه رب 
العاملني، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، 

وعلى آله وصحابته أجمعني، وبعد: 
السيد ممثل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
العلمي  للمجلس  ال��ع��ام  األم���ني  ممثل  السيد 

األعلى
السادة رؤساء املجالس العلمية

السيد والي جهة فاس بوملان
السيد ممثل رئيس املجلس اجلماعي

السيد رئيس جامعة القرويني
بن  محمد  سيدي  جامعة  رئيس  نائب  السيد 

عبد الله بفاس
السادة رؤساء اجلامعات

السادة عمداء الكليات
ال���س���ي���د األم������ني ال����ع����ام مل���ؤس���س���ة ال��ب��ح��وث 

والدراسات العلمية
أصحاب املعالي. 

السادة العلماء األجالء
السادة رؤساء املؤسسات العلمية واألكادميية 

والتربوية احملترمني
السادة ممثلي السلطات احمللية واإلدراية

السادة الباحثني والباحثات
السادة والسيدات الضيوف الكرام

 طلبتنا األعزاء
 أيها احلضور الكرمي

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد،
فها هي فاس بحمد الله عز وجل وتوفيقه في 
خير  بسيرِة  ومحتفلًة   مزهوًة  أخ��رى  مرة  املوعد 
واحملبني،  واملهتمني  بالباحثني  وُمرّحبًة  ال��ورى، 
امل��ؤمت��ر وم��ا سبقه وما  م��ن خ��الل ه��ذا  املتطلعني 
إلى أن  الله عز وجل من مؤمترات  يلحقه إن شاء 
يقدموا من اخلدمة ما يليق بسيرة من وصفه ربه 
وبقوله  عظيم�  خلق  لعلى  �وإنك  بقوله  وجل  عز 
�وما أرسلناك إال رحمة للعاملني�، وإنه ملقصد عظيم 
شريف حرٌي بأن تبذل فيه اجلهود تلو اجلهود، بل 
حري بأن تنفق فيه األعمار وتتفانى فيه املهج. كيف 
ال واملقصد هو الوصول إلى سيرة صحيحة شاملة 
كاملة، تستوعب كل النصوص، وتتناسق أحداثها 
والترتيب،  التناسق  يكون  م��ا  كأحسن  وتتراتب 
الذين  املتفكرين  الناظرين  أم��ام  امل��ج��اُل  لَينفسح 
يرومون متثل منوذج اإلنسان الكامل الشريف � 
مجاالت  كل  في  الشاهدة،  األمة  انطلقت  منه  الذي 
احلياة، ولتصير سيرته الشريفة موردا عذبا ُيروي 
العطشى ونورا يهدي احليارى، في زمن تعاني فيه 

البشرية ما تعاني من قحط وُظَلم. 
أيها احلضور الكرمي:

لقد حاول املؤمتر األول الذي أقيم قبل سنتني 
ت��ق��دمي خ��الص��ة جل��ه��ود األم���ة ف��ي ت��دوي��ن السيرة 
وفقهها  استيعابها  لتيسير  ودراس��ت��ه��ا  النبوية 
جعَلنا  ولقد  امل��ج��االت.  مختلف  ف��ي  واستثمارها 
موضوُع املؤمتر ذاك أمام سؤال ال مفر من اإلجابة 
فأين  السابقني  جهود  ه��ذه  وي��ق��ول:  يتحدانا  عنه 
ج��ه��ودك��م؟ ه��ذا ت���راث ضخم م��ن ال��ن��ص��وص ومن 
أعمار  م��ن  واألي����ام  الليالي  م��الي��ني  ث��م��رة  ال��ف��ه��وم 

العلماء األفذاذ، فماذا قدمتم أنتم أيها األحفاد؟
م����ن أج�����ل ذل�����ك أق����ام����ت م���ؤس���س���ة ال��ب��ح��وث 
وزارة  م��ع  بتعاون  )م��ب��دع(،  العلمية  وال��دراس��ات 
العلمي  واملجلس  اإلس��الم��ي��ة  وال��ش��ؤون  األوق���اف 
األعلى، ومركز ابن القطان للدراسات واألبحاث في 
احلديث الشريف والسيرة العطرة، ومركز السيرة 
املؤمتَر  باسطنبول:  والبحوث  للدراسات  النبوية 
في  النبوية  السيرة  في  للباحثني  الثاني  العاملي 
إلى  النبوية« سعيا  السيرة  »آفاق خدمة  موضوع: 
كان. وال  ما  أن يكون بعد معرفة  ينبغي  ما  معرفة 
شك أن مما ينبغي أن يكون هو ما جتليه األهداف 

املرسومة لهذا املؤمتر التي هي : 
• تسريُع إخراج السيرة الصحيحة الشاملة.

• تنسيُق اجلهود خلدمة السيرة النبوية.
• ترشيُد البحث في السيرة النبوية.

هذه  ك��ان��ت  العلمية  األه���داف  ه��ذه  ولتحقيق 
الوسائل:

1 - وضُع محاوَر متكاملٍة ينبني بعضها على 
بعض، وهي محاوُر خمسٌة كبرى تندرج حتتها عدة 

مواضيع: 
احملور األول: أفق خدمة مصادر السيرة

احملور الثاني: أفق خدمة منت السيرة
احملور الثالث: أفق خدمة فقه السيرة

والتقريب  التيسير  خدمة  أفق  الرابع:  احملور 
للسيرة

احملور اخلامس: مشاريع خادمة للسيرة
2 - وضُع شروط علمية للكتابة في أي محور 
بناًء  بحث  أّي  في  والتحكيُم  املؤمتر،  محاور  من 

عليها.
3 - مراسلُة ما أمكن من الشخصيات املعروفة 
بتخصصها أو اهتمامها مبوضوع املؤمتر وإسناُد 

إعداد ورقات خاصة إليها.
4 – ف��ت��ُح امل���ج���ال أم����ام أك��ب��ر ق���در مم��ك��ن من 

الباحثني للمشاركة في املؤمتر.

5 - ت��خ��ص��ي��ُص م��ح��ور ل��ل��م��ش��اري��ع اخل��ادم��ة 
ُأُف��ٍق ميكن أن يتبلور  للسيرة لفتح الباب أمام أيِّ 

في شكل مشروع.
أيها احلضور الكرمي:

تفاعال مع كل ما سبق توصلت اللجنة العلمية 
املؤمتر،  في  للمشاركة  طلب  مائتي  من  يقرب  مبا 
هذا  ب��رن��ام��ج  ف��ي  مضمنا  ت��رون��ه  م��ا  منها  اختير 

املؤمتر.
عز  الله  بحمد  البحوث  تلك  ف��ي  حتقق  ولقد 
من  مهم  ق��دٌر  العلمية،  قيمتها  إل��ى  إض��اف��ًة  وج��ل 
واألردن  السعودية  من  علينا  وردت  فلقد  العاملَية: 
وقطر واإلمارات ومصر وتونس واجلزائر، وتركيا، 

والنرويج.
وق���د ُط��ب��ع��ت ب��ح��وث امل���ؤمت���ر ط��ب��ع��ة خ��اص��ة 
ُوزعت على املشاركني، وستلحق بها بحوث أخرى 
وردت علينا متأخرة وتطبع في الطبعة األساسية 

للمؤمتر.
فنا باحلضور سعادُة وزير الشؤون  هذا وقد شرَّ
لو  ورج��ون��ا  كوناكري،  غينيا  بجمهورية  الدينية 
محمد  الدكتور  سعادة  بحضور  فرحتنا  اكتملت 
أمني يلدرمي رئيس مركز السيرة النبوية للدراسات 
والبحوث باسطنبول، وسعادة البروفيسور محسن 
العثماني الندوي من كبار علماء الهند الذي اعتذر 
مغرب  ليتعانق  وغيره  ذلك  رجونا  قاهرة،  لظروف 

األمة مبشرقها، وشمالها بجنوبها.
جاءنا  فقد  الَهِنّي  الَبِهّي  املغرب  بلدنا  وأم��ا 
وال��ع��رائ��ش،  ال��رب��اط،  امل���دن:  مختلف  م��ن  باحثوه 

وأكادير،  البيضاء،  وال��دار 
وم������راك������ش، وت�����ط�����وان، 

ووجدة، وفاس.
امل��ؤمت��ر  ث���م إن ه����ذا 
شعرية  بجلسة  تزين  ق��د 
للشعر  املجال  فيها  ُفسح 
العاشق،  النافع  اخلاشع 
املشاعر  ع��ن  ُي��ْف��ص��ح  ك��ي 

واألّنات واألشواق.
��م م��ع��رض  ك��م��ا ي��ن��ظَّ
وغيرها  املنظمة  للجهات 

مفتوٌح طيلة املؤمتر.
أيها احلضور الكرمي:
تلك نبذة عن ترتيبات 
اإلع�������داد ل���ه���ذا امل���ؤمت���ر، 
ت��ت��وج  إل����ى أن  ون��ت��ط��ل��ع 
ب��ت��وص��ي��ات وم��ق��ت��رح��ات 

ومشاريع تصب في الهدف األكبر لهذا املؤمتر وهو 
كتابة سيرة صحيحة شاملة تليق مبقام رسول الله 
�، وتليق مبوقع الشهادة الذي وضعت فيه هذه 

األمة في أصلها.
وفي ختام هذه الكلمة نتوجه بالشكر اجلزيل 
مختلف  من  إلينا  قدموا  الذين  الباحثني  كل  إل��ى 

البلدان واملدن ونقول لهم مرحبا مرحبا مرحبا.
ونتوجه بالشكر والعرفان لكل من أسهم ماديا 
مشهودا  واقعا  املؤمتر  ه��ذا  جعل  فى  معنويا  أو 

ومنهم:
- السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.

- والسيد األمني العام للمجلس العلمي األعلى.
- والسيد والي جهة فاس -بوملان.

واإلداري���ة  احمللية  السلطات  ممثلو  وال��س��ادة 
إقامة  املساعدة على  الوسائل  كل  لنا  الذين وفروا 
قصر  عن  املسؤولون  السادُة  وكذلك  املؤمتر،  هذا 
املؤمترات، واملوظفون والعاملون فيه رجاال ونساء.  
احلب  مبشاعر  مفعم  خ��اص  بشكر  نتوجه  ثم 
والضيوف  الكرمي  احلضور  جمهور  إلى  والتقدير 
األع��زاء الذين لبوا الدعوة من فاس وخارج فاس، 
وكان حضورهم دائما دعما خاصا لنا لنمضي قدما 

في مثل هذه األعمال. 
وسائل  ك��ل  إل��ى  اخل��اص  الشكر  نوجه  كما   -
تغطي  التي  واملكتوب  والبصري  السمعي  اإلع��الم 
ه���ذا امل���ؤمت���ر، وع��ل��ى رأس���ه���ا ق��ن��اة م��ك��ة ال��راع��ي 
اإلعالمي لهذا املؤمتر، وقناة اجلزيرة مباشر التي 

بادرت تطوعا ببث هذا االفتتاح اآلن. 
وأما جنود اخلفاء باقي أعضاء اللجنة املنظمة 
فالله نسأل أن يجزيهم اجلزاء األوفى على ما بذلوا 

وقدموا.
وفقنا الله جميعا إلى خدمة كتاب الله العزيز 
وسيرة رسول الله �، وأهاًل وسهاًل بكم جميعا، 

واحلمد لله رب العاملني.

كلمة اللجنة الـمنظمة
ألقاها الدكتور مصطفى فوضيل المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع(

والشؤون  األوق��اف  وزارة   <
اإلسالمية - املغرب.

جمهورية   - الدينية  الشؤون  وزارة   <
غينيا كوناكري.

> املجلس العلمي األعلى - املغرب. 
> ك��ت��اب��ة ال���دول���ة امل��ك��ل��ف��ة ب���األس���رة 

والطفولة واألشخاص املعاقني - الرباط.
> املجلس العلمي احمللي - بني مالل.

> جامعة القرويني - فاس. 
> جامعة سيدي محمد بن عبد الله - 

فاس.
> جامعة عبد املالك السعدي - تطوان.

> جامعة القاضي عياض - مراكش.
> جامعة ابن زهر - أكاديرـ

> جامعة محمد األول - وجدة ـ
ــــدار  > ج��ام��ع��ة احل��س��ن ال��ث��ان��ي - ال

البيضاء.
> جامعة املولى إسماعيل - مكناس ـ

> جامعة أم القرى - مكة املكرمةـ

> جامعة امللك عبد العزيز - جدة 
> جامعة طيبة - املدينة املنورة. 

> جامعة اجلزائر - اجلزائر.
> جامعة  الزيتونية - تونس.

> جامعة املدية - اجلزائر. 
> جامعة قطر - قطر.

 - اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية   <
ظهر املهراز - فاس.

 - اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية   <
سايس - فاس.

القرويني  الدين جامعة  كلية أصول   <
- تطوان.

> كلية اللغة العربية جامعة القرويني 
- مراكش.

> األكادميية اجلهوية للتربية والتعليم 
- الرباط سال. 

لتعليم  للتربية  األكادميية اجلهوية   <
- جهة مراكش.

> األكادميية اجلهوية للتربية والتعليم 
- جهة أكادير.

> األك����ادمي����ي����ة  اجل���ه���وي���ة ل��ل��ت��رب��ي��ة 
والتعليم - جهة فاس بوملان. 

> أك���ادمي���ي���ة ال��س��ن��ن��ي��ة ل���ل���دراس���ات 
احلضارية - النرويج.

> م��ؤس��س��ة ال���ب���ح���وث وال����دراس����ات 
العلمية )مبدع( - فاس. 

في   املناهج  وتطوير  البحوث  مركز   <
اجلامعة األمريكية املفتوحة - القاهرة.

> مركز الدراسات اإلسالمية - القيروان 
تونس.

> مركز األمير عبد احملسن بن جلوي 
للبحوث والدراسات اإلسالمية - الشارقة.

> م���رك���ز اب�����ن ال���ق���ط���ان ل���ل���دراس���ات 
والسيرة  الشريف  احلديث  في  واألبحاث 

العطرة - العرائش.
> م��رك��ز ق����راءات ل��ب��ح��وث ودراس����ات 

الشباب - مكة املكرمة. 
> امل����رك����ز اجل����ه����وي مل���ه���ن ال��ت��رب��ي��ة 

والتكوين - الدار البيضاء.
مكة  البلد احل��رام -  > مشروع تعظيم 

املكرمة.
للدراسات  النبوية  السيرة  مشروع   <

والبحوث - إسطنبول.
للسيرة  التاريخي  األطلس  مشروع   <
اململكة   - عبدالعزيز   امللك  ب��دارة  النبوية 

العربية السعودية.
 - النبي  أيها  السالم عليك  > مشروع 

مكة املكرمة.
> رابطة األدب اإلسالمي العاملية. 
> املجلس اجلماعي - مدينة فاس.

العربية  اململكة   - ل��إع��الم  مكة  قناة   <
السعودية.

 - اإلعالمية  كريتف  هيت  مجموعة   <
أبوظبي.

> مجلة الفرقان - األردن.

الـمؤسسات التي ينتمي إليها الـمشاركون
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املؤمتَر العاملي الثاني للباحثني في السيرة 
النبوية في موضوع: »آفاق خدمة السيرة النبوية« 
سعيا إلى معرفة ما ينبغي أن يكون بعد معرفة ما 
كان. وال شك أن مما ينبغي أن يكون هو ما جتليه 

األهداف املرسومة لهذا املؤمتر التي هي : 
• تسريُع إخراج السيرة الصحيحة الشاملة.

• تنسيُق اجلهود خلدمة السيرة النبوية.
• ترشيُد البحث في السيرة النبوية.



العدد 8432

عدد خاص عن المؤتمر العالمي الثاني للباحثين في السيرة النبوية

عمال مبا ينص عليه الظهير الشريف املؤسس 
للرابطة احملمدية للعلماء من وجوب إسهامها 
في تنشيط حركة البحث العلمي في الدراسات 
الدينية  اخلصوصيات  وإبراز  اإلسالمية، 
تفعيل  إطار  وفي  املغربية.  للمملكة  والروحية 
الشريف  بالظهير  واحملددة  بها  املنوطة  املهام 
محرم   15 في  1الصادر   .05  .210 رقم: 
الرابطة  أسست   ،2006 فبراير  1427هـ/14 
في  واألبحاث  للدراسات  القطان  ابن  مركز 
مبدينة  العطرة،  والسيرة  الشريف  احلديث 
على  احملافظة  في  اإلسهام  قصد  العرائش، 
الثوابت الدينية، وتدعيم األمن الروحي لألمة، 
خدمة  في  املغرب  أهل  جهود  إبراز  خالل  من 
احملمدية  النبوية  والسيرة  الشريف،  احلديث 

املطهرة عبر مختلف العصور.

مقر المركز : 
استطانبول، أيوب شارع زكايي دئده.

التأسيس :
 تأسس وقف السيرة في شهر اكتوبر من عام 

2010م.
األهداف :

الرسول  مع  العيش  إمكانية  استعادة   •
األماكن عنه  � مجددا مهما بعدت  املصطفى 

واختلفت األزمنة بيننا.
• التعرف بشكل أفضل على خامت املرسلني � 

الذي بعث رحمة للعاملني.
• فهم سيرته � والتعرف عليها واستعابها.

السعادة  عصر  مناخ  خلق  إمكانية  إظهار   •
السابق مرة أخرى.

واألبحاث  الدراسات  جميع  من  االستفادة   •

التي أجريت من أول يوم إلى يومنا هذا.
• املساهمة في التعرف على حياة الرسول � 
املباركة، وذلك وفق مبدأ »تأتي احملبة باملعرفة«.

من مبادئ وقف السيرة:
اختارها  التي  املعلومات  فهم  على  العمل   •
بها  ووصفه   � للمصطفى  جل  عزو  املولى 

واالكتفاء بهذه املعلومات.
عن  للسيرة  جديدة  لغة  تكوين  في  السعي   •
الصحيحة  املصادر  من  االستفادة  طريق 

والتقاليد اإلسالمية.
 � بالرسول  التعريف  بضرورة  اإلميان   •

بلسان احلال، ال بالقول فقط.
حترك وقف السيرة بواسطة حقيقة امليراث   •
النبوي التي تعتبر املعيار الوحيد الذي سوف 

يكون إعدادا لألقوال ومرشدا للخطوات.

• الوعي بأن هناك معنى حتت كل خطوة خطاها 
رسول الله �.

السيرة مرآة تعكس  السعي ألن يكون وقف   •
وصفها  التي   � الرسول  حياة  وآثار  رسائل 

الله عزو جل في كتابه.
سواء  جهة  ألي  السيرة  وقف  انتماء  عدم   •

أكانت حزبا أو وقفا أو جماعة أو غير ذلك.
تكون  التي  بالدرسات  السيرة  وقف  اهتمام   •
التواصل العذب واملباشر في كل وقت ما بني 

املسلم والرسول �.
بيئة  الله  بإذن  يكون  سوف  السيرة  وقف   •

حتوي محبني يستشعرون قيمة هذه األمانة.
• وقف السيرة سوف يبذل أقصى جهده للقيام 
بتربية نفسه ومنتسبيه بدل أن يقوم مبخاطبة 

العالم أو يقوم بتربيته.

يرأس امللك املجلس العلمي األعلى، 
ويضم في عضويته :

والشؤون  األوقاف  وزير   <
اإلسالمية.

> بعض كبار العلماء يعينون بصفة 
شخصية من لدن امللك.

العلمي  للمجلس  العام  الكاتب   <
األعلى،

املغربي  العلمي  املجلس  رئيس   <
ألوروبا.

> رؤساء املجالس العلمية احمللية.
متخصصة  جلان  أربع  وللمجلس 

دائمة هي:
> جلنة التوجيه واإلرشاد الديني؛

> جلنة إحياء التراث اإلسالمي؛

واألبحاث  الدراسات  جلنة   <
العلمية؛

> جلنة التعاون والتواصل وبرامج 
األنشطة؛

جلنة  كل  عمل  سير  على  ويشرف 
املتخصصة  العلمية  اللجن  من 
أعضائها  بني  من  منسق  الدائمة 
يعينه املجلس. ويرأس الكاتب العام 
هذه  بني  للتنسيق  خلية  للمجلس 
حيث  املتخصصة،  العلمية  اللجن 
عهد إليها مبهمة تنسيق أنشطتها، 
مؤسسة  تسعى  أشغالها  وتتبع 
ضمان  إلى  األعلى  العلمي  املجلس 
وحراسة  للمغاربة  الروحي  األمن 

الثوابت الدينية لألمة.

مركز ابن القطان 
للدراسات واألبحاث في 

احلديث الشريف 
والسيرة العطرة 

العرائش

املجلس العلمي األعلى 
الـمغرب

مركز السيرة 
النبوية 

للدراسات 
والبحوث
اسطنبول
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الهيئـات  الـمـنـظـمـة  للـمؤمتـر

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة 
اململكة  حكومة  في  وزارية  حقيبة 
الشؤون  تتولى مهام تسيير  املغربية 

اإلسالمية.
ولها اختصاصات عامة وخاصة منها:
> إقامة املساجد وإدارتها واإلشراف 

عليها.
وتنمية  اإلسالمية  الثقافة  نشر   <

الوعي الديني.
الهيئات  مع  العالقات  توثيق   <

واملنظمات اإلسالمية في العالم. 

واإلشراف  األوقاف  شؤون  إدارة    <
الدخول  واستثمار  ورعايتها  عليها 

املتحققة منها.
>  اإلشراف على شؤون احلج.

>  اإلشراف على هيئة اإلفتاء الشرعي
األموال  وقف  تشجيع  على  العمل   <
نطاق  وتوسيع  البر  جهات  على 

األوقاف اخليرية.
> العمل على تشجيع حتفيظ القرآن 

الكرمي وجتويده في املساجد.

هي   : ورسالتها  املؤسسة  طبيعة   )1
للبحث  خالصة  خاصة  علمية  مؤسسة 
العلمي وما يتصل به، في مختلف العلوم.

وقد أسست قانونيا أوائل عام 1428هـ - 
2007م مبدينة فاس، باملغرب.

النيابة  محاولة  في  رسالتها  وتتلخص    
األمة،  عن  األمة  من  القوة  أولي  بالعصبة 
النص  الثالث:  املعضالت  مواجهة  في 

واملصطلح، واملنهج.
2(  مشاريعها : وهي متثل تصور املؤسسة 

حلل تلك املعضالت وذلك بـ:
> اإلعداد العلمي الشامل للنص من خالل: 
ومخطوطا،  مطبوعا  له  الشاملة  الفهرسة 
وتوثيقه  وتصنيفه  وتخزينه  وتصويره 

وحتقيقه وتكشيفه ونشره. 
 : للمصطلح  الشامل  العلمي  اإلعداد   <
وتخزينه  وتعريفه  وتصنيفه  بفهرسته 

ونشره.
> اإلعداد العلمي الشامل للمنهج : بوصف 
املنهج في التراث، ووصفه في هذا العصر 
املناسب  املنهج  وتركيب  الذات،  غير  لدى 
ثالثة  في  والسيما  ذلك،  كل  من  للذات 

مجاالت : التوثيق والدراسة والتأليف.
البحث  تشجيع  أهمها:  من  أهدافها:   )3
العلم  ونشر  مناهجه،  وتطوير  العلمي 
الباحثني  وخدمة  بالعلماء،  واالهتمام 
وتيسير سبل البحث لهم، وتنسيق جهود 

الباحثني في مختلف التخصصات.

مؤسسة البحوث 
والدراسات العلمية 

)مبدع( 
فاس

وزارة األوقـاف 
والشؤون اإلسالمية

املغرب



ع�������رض 
مل�������ش�������روع 
ع�������ل�������م�������ي 
مع  يتفاعل 
موضوع غاية في الدقة وهو: 
)ه���ل مي��ك��ن أن ي��ك��ون ال��ق��رآن 
للسيرة  كافيا  مصدرا  الكرمي 
من  نغض  أن  دون  النبوية(؟ 
أهمية املصادر األخرى، ثم هل 
ميكن إفراد تأليف نص للسيرة 
القرآن وعلومه مصدره  يكون 
األوح��������د؟ ف����ه����ذان ت���س���اؤالن 
اإلجابة عنهما  الباحث  حاول 
إلى  البحث  تقسيم  خ��ال  من 

العناصر التالية:
> ال��س��ي��رة ف��ي اخل��ط��اب 
القرآني: املقاصد والتجليات.

> القرآن مصدرا للسيرة: 
اخلصائص ودواعي االكتفاء.

السيرة  كتابة  مشروع   <
القرآنية: اآلفاق والتحديات.  

تعريفا  الباحث  ق��دم  وق��د 
النبوية  )ال��س��ي��رة  ملصطلح 
سيرة  )كتابة  وهو:  القرآنية( 
استقصاء  خ���ال  م��ن  ن��ب��وي��ة 
آية  ألي  كلي  وتوظيف  شامل 
مباشر  تعلق  لها  ال��ق��رآن  م��ن 

من  بأي حدث  مباشر  غير  أو 
مع  النبوية،  احل��ي��اة  أح���داث 
التركيز على أهداف القرآن من 
سرد تلك األحداث أو اإلشارة 

إليها(.
امل��ش��روع  ه��ذا  أن  وأردف 
)ال��ق��رآن  خ��دم��ت��ي  ب��ن  يجمع 
مجاله،  فهما  معا،  والسيرة( 
بالوحي،  السيرة  تعزيز  وفيه 
امل��راج��ع  أول  )ه���و  ف��ال��ق��رآن 
ال���ت���ي ي���ج���ب ع���ل���ى ال��ب��اح��ث 
أن ي���رج���ع إل��ي��ه��ا ف���ي ح��ي��اة 
املصطفى �..(، كما أنه يلزم 
في  دؤوب  بعمل  للمختصن 
استقصاء اآليات ذات الصلة، 
ث���م ع��ل��ى أول���ئ���ك امل��خ��ت��ص��ن 
في  توظيفها  ف��ي  آخ���ر  ج��ه��د 
السيرة  ألح��داث  مشاهد  بناء 
بعد  لتأتي  ق��رآن��ي��ة،  ب��إض��اءة 
ذلك املهمة الكبرى متمثلة في 
وال���دروس  العبر  استخاص 
م��ن )ال��س��ي��رة ال��ق��رآن��ي��ة( وهو 

الهدف األسمى للمشروع.
م��ش��روع كتابة  ع��ال��ج  ث��م 
ال����س����ي����رة ال����ق����رآن����ي����ة ب�����دءا 
ب��اس��ت��ش��ع��ار أه��م��ي��ة ال��س��ي��رة 
بالنظرة  واالرت��ق��اء  القرآنية 

القرآنية.  السيرة  إلى  العلية 
وع�������دم ص������رف ال���ن���ظ���ر ع��ن 

اجلهود السابقة.
عملية  خ��ط��وات  واق��ت��رح 
لتحقيق ذلك من خال جتريد 
بالسيرة،  املتعلقة  اآلي��ات  كل 
ث����م ال��ت��ص��ن��ي��ف ال��ت��اري��خ��ي 
للسور واآليات مع االستعانة 
بالعلوم املساعدة على ترتيب 

السيرة القرآنية.
وأخ�����ي�����را خ���ت���م ال��ب��ح��ث 

بتوصيات أهمها:
بتبني  تقوم  جلنة  تكوين 
القرآنية(،  )ال��س��ي��رة  م��ش��روع 
وه����ذه ال��ل��ج��ن��ة ت��ق��وم بوضع 
م��ن��ط��ل��ق��ات امل���ش���روع وت���وزع 

مهامه.
ُي�����ف�����ت�����ح ب����������اب ت���ل���ق���ي 
االق���ت���راح���ات ب��ش��أن م��ش��روع 
من  كل  من  القرآنية(  )السيرة 
أو  اهتمام  أو  اختصاص  ل��ه 

نفع.
)السيرة  م��ش��روع  اعتبار 
القرآنية( مشروعا متكاما مع 
مشاريع أخرى خلدمة السيرة 
الصحيحة، وليس بديا عنها 

وال ملغيا لها.

ق���ص���دت ب���ه���ذا ال��ب��ح��ث 
آفاق  بعض  ع��رض  الوجيز 
خ���دم���ة ال���س���ي���رة ال��ن��ب��وي��ة 
-الرتياد  مهتديا  الشريفة، 
ه������ذه اآلف�����������اق- ِب����ُص����وى 
ال��ذي  منهج أه��ل احل��دي��ث، 
أع��م��ل��وه رض���ي ال��ل��ه عنهم 
ف���ي أخ���ب���ار ت��ل��ك ال��س��ي��رة 
��ُص��وه��ا من  ال��ش��ري��ف��ة، ف��َخ��لَّ
املرويات  من  كثيٍر  شوائب 
ال��ب��اط��ل��ة، واه��ت��دوا ب��ه إلى 
ت��واري��خ  ف��ي  حتقيق احل��ق 
ج��م��ل��ة م���ن ت��ل��ك األح�����داث، 
ترتيبها  ع��ل��ى  س��اع��د  مم���ا 
وأف���ادوا  ال��ائ��ق،  الترتيب 
شهود  نفي  أو  إلث��ب��ات  منه 
بعض األصحاب لطائفة من 
السيرة؛ كما ضمنوا  وقائع 
تراجم أبواب كتبهم املرتبة 
املنازع  من  كثيرا  ذل��ك  على 
االستثمار  ُتْسَتْثمر  لم  التي 
التام في الكتابة في السيرة 

ال���ن���ب���وي���ة ال���ش���ري���ف���ة، وق���د 
البحث على  بناء هذا  أقمت 

عمادين اثنن: 
أول���ه���م���ا: ح������ددت ف��ي��ه 
م����ج����ال ه������ذا امل�����وض�����وع، 

وميدان البحث فيه.
استعرضت  وثانيهما: 
ف��ي��ه اآلف������اق ال���ت���ي ان��ت��ه��ى 
ال���ب���ح���ث إل����ي����ه����ا، وال���ت���ي 

انحصرت في ستة وهي:
األول:  األف���������������ق   <
التصحيح  ع��م��ل  اس��ت��ك��م��ال 
والتضعيف، وجمع اجلهود 

السابقة في هذا الباب.
> األفق الثاني: توسيع 
االس����ت����ف����ادة م����ن امل��ج��ه��ود 
ال���ض���خ���م ال������ذي ب���ذل���ه م��ن 
خدمة  في  الصحيح  اشترط 

مرويات السيرة.
ال�����ث�����ال�����ث:  األف�����������ق   <
االل���ت���ف���ات إل����ى االس��ت��ف��ادة 
مبختلف  ال��رج��ال  كتب  م��ن 

تخصصاتها.
ال�������راب�������ع:  األف������������ق   <
االستفادة من أبواب عقدها 

احمل����دث����ون ف����ي اجل���وام���ع 
والسنن، ميكن أن جُتمع من 
م��ا تضمنته  ت��رك��ي��ب  خ���ال 
أحاديث تلك األبواب: صورٌة 
ك��ام��ل��ة، أو ق��ري��ب��ة م��ن ذل��ك، 
حلالة من أحوال احلياة في 

الزمان النبوي الشريف.
اخل�����ام�����س:  األف���������ق   <
االس�����ت�����ف�����ادة م�����ن ت���راج���م 
احلديث،  كتب  ف��ي  األب���واب 
وم������ن امل�����ن�����ازع ال���دق���ي���ق���ة 
ألئ��م��ة احمل��دث��ن م��ن امل��ت��ون 
املتضمنة حلدث من أحداث 

السيرة.
ال�����س�����ادس:  األف��������ق   <
إخ������������راج م������ن ال����س����ي����رة 
اع����ت����م����ادا ع���ل���ى األخ����ب����ار 
التواريخ،  وحترير  الثابتة، 
ال��واه��ي؛ ويعد  واس��ت��ب��ع��اد 
ه���ذا األف���ق األخ��ي��ر ال��غ��اي��َة 
قبلها  ما  يعد  كما  الكبرى، 

من اآلفاق خادمًا لها.
وال��ل��ه امل��وف��ق وال��ه��ادي 

إلى الصواب

أفق تطبيق منهج أهل احلديث
على كتب السيرة والتاريخ

السيرة النبوية في اخلطاب القرآني
 الدكتور محمد طيبي )أستاذ بجامعة ابن خلدون تيارت اجلزائر(

 الدكتور محمد السرار )رئيس مركز ابن القطان للدراسات واألبحاث
في احلديث الشريف والسيرة العطرة بالعرائش(
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اجللسة األولى : أفق خدمة مصادر السيرة النبوية

ع������رض������ت ال�������دراس�������ة 
ل��ن��اح��ي��ة م��غ��ف��ل��ة م���ن ع��ن��اي��ة 
النبوية  بالسيرة  الباحثن 
وهي  احل��دي��ث،  عصرنا  ف��ي 
ق��ض��ي��ة اس��ت��ك��ش��اف أمن���اط 
من  ال  النصية،  من حيث طبيعته  السيرة  من 
حيث فقهه أو مقاربة فهمه، فتناولت وجها من 
املرسل في توثيق  الشكل  ه��ذه األمن��اط، وه��و 
ملادتها  رئيسيا  قطاعا  السيرة، وميثل  أحداث 
الصحب  إل��ى جانب مسانيد  م��وارده��ا،  وأه��م 
مراسيل  أن  الدراسة  فرضية  وكانت  األخيار، 
ق��د جهل  م��أث��ورة،  رواي���ة  كلها  ليست  السيرة 
م��رج��ع إس��ن��اده��ا، وإمن���ا ل��ه��ا وج���ه أدب���ي في 
إنشاء املن املرسل من قبل من أرسله على وجه 
التأريخ، سواء كان صاحبا أو تابعا، استعان 

وكفاءته  املقيدة،  أو  املسموعة  مبصادره  فيه 
ال��رواي��ة،  من  ومحفوظه  وال��ت��أوي��ل،  الفهم  في 
واخ���ت���ارت ال���دراس���ة م��رس��ل اإلم����ام ال��زه��ري، 
كأمنوذج وسط قد نضجت فيه صنعة العرض 
التاريخي للسيرة، كما دشنها الصحابة الكرام، 
ووسع أفقها تامذتهم من التابعن، من أشياخ 

الزهري، واكتملت عند وريثه ابن إسحاق.
ولذلك اقتضى بسط فرضية البحث حتقيق 

أمور ثاثة، عليها قامت أركانه :
حتقيق داللة اإلرسال في عصر الرواية، في 
استعمال كبار النقاد من حيث تداول مفهومه، 
في صيغ لغوية تتبعنا إحصاءها في استقصاء 
اب����ن أب����ي ح�����امت، وم����ن ح��ي��ث ت������داول لفظه 
ومشتقاته،  اإلرس���ال  ملفوظ  في  االصطاحي 
وجت��ل��ي��ات دالل��ت��ه ال��ن��ق��دي��ة، وح��ص��رن��ا وج��وه 

إطاقه في تسع مواقع داللية 
في ضوء  انتقلنا،  ثم  جامعة، 
في  املراسيل  أمناط  إلى  ذلك، 
كتب السيرة، من خال مغازي 
ابن إسحاق من رواية يونس 
سلمة  ب��ن  ومحمد  بكير،  ب��ن 
عبدالرزاق  ومغازي  احلراني، 
ف��ي م��ص��ن��ف��ه، وح��ص��رن��ا ه��ذا 
املرسل  هما؛  أساسين  ضربن  ف��ي  التنميط 
ل��ه حدا  رسمنا  م��أث��ورة،  رواي���ة  وه��و  النقلي، 
وال  السيرة،  مدونة  في  وروده  أشكال  مياشي 
يند عن دائرة االصطاح، ثم املرسل التأريخي، 
تبعة  يحتمل  امل��ؤرخ،  منزلة  املرِسل  فيه  يأخذ 
حدا  له  وضعنا  وق��د  بصفة شخصية،  أق��وال��ه 
وجوه  لتقرير  خاصا  مبحثا  وأفردنا  يناسبه، 

الفرق بن الرواية والتاريخ في املن املرسل.
حت��ق��ي��ق ال��وج��ه ال��ت��أري��خ��ي ف��ي م��راس��ي��ل 
ال��زه��ري ف��ي ال��س��ي��رة، وه��و تطبيق مل��ا سبق 
إلى  بحثه  في  األول، وسعينا  الركن  في  بيانه 
تكوين  في  أسهمت  التي  العناصر  استجماع 
الزهري،  اإلم��ام  عند  التاريخي  الوعي  أبعاد 
مهارة  استنبات  على  عملت  التي  واألص���ول 

التأريخ عنده، وانحصرت عنده فيما أسميناه 
باملسند التأريخي، وميثل عطاء الصحابي في 
التأريخ للنبوة، وقد رسمنا له حدا مناسبا في 
علم السيرة، وكان للزهري فيه باع من الرواية 
طويل، ثم اإلرسال التاريخي لشيوخه، واكتفينا 
بالتمثيل بعلمن من رواد السيرة النبوية هما؛ 
سعيد بن املسيب، وعروة بن الزبير، وضربنا 
ل��ذل��ك ش��واه��د ج��اءت��ن��ا م��ن ط���رق ص��ح��اح عن 
أثرهما  املوردين  لهذين  فكان  عنهما،  الزهري 
الكبير ف��ي ت��ب��ل��ور م��ه��ارة ال��ت��أري��خ ع��ن��د اب��ن 
أفردنا  وق��د  وحفظه،  أمانته  بها  أغنى  شهاب 
ألعماله املؤرخة في السيرة مبحثن لتصنيفها، 
م���ن ح��ي��ث امل���وض���وع وس���ي���اق ال��ت��خ��ري��ج، ثم 
في  التاريخي  الوعي  لبيان  مضمونها  حتليل 
وقائع  توثيق  في  العلمية  وقيمتها  محتواها، 

السيرة وتركيب صورتها التاريخية.
املطالبة بتحقيق املاءمة املنهجية لإلرسال 
التاريخي، وذلك بأن نتواضع على مسلك نقدي 
في تصحيح  أهل احلديث  يتمم جهود  داخلي 
نص السيرة، ومييز هذا النمط من املرسل مبا 

يليق به في منهج النقد.     

التوجيه التأريخي لـمراسيل الزهري في السيرة : 
دراسة في مغازي عبد الرزاق

الدكتور أحمد احليمر )أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي مبراكش(
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ي���ه���دف ه���ذا 
بيان  إل��ى  البحث 
نقد  مسالك  أه���مِّ 
م���ت���ون م���روي���ات 
النبوية  ال��س��ي��رة 
ت��أص��ي��ًا  ذل���ك  وت��أص��ي��ل  ة،   بخاصَّ
ُع  ع��ل��م��ي��ًا، م��ع ال��ت��ح��ذي��ر م��ن ال��ت��س��رُّ
��ُف ف���ي ن��ق��د امل���ت���ون، دون  وال��ت��ع��سُّ
متينة،  علمية  قواعد  على  االرت��ك��از 
بيان  إل��ى  البحث  ه��ذا  يهدف  كذلك 
السيرة  متون  لنقد  اإليجابي  األث��ر 
وفق تلك املسالك، في حتقيق سيرٍة 

صحيحٍة شاملٍة للنبي �. 
م��ت��ون  ن��ق��د  األول:  امل��ب��ح��ث   >
مرويات السيرة بعرضها على القرآن 

وأثره في التوثيق.
تأصيل املعنى  املطلب األول:   <
امل��روي��ات  م��ت��ون  ل��ع��رض  الصحيح 

على القرآن.
��ف��ق ع��ل��م��اء ال��س��ي��رة ع��ل��ى أنَّ  ي��تَّ
ُل وأوثُق مصدر  القرآن الكرمي هو أوَّ
لسيرة النبي �، ومن هذا املنطلق 
بالقرآن  احملدثني  من  اد  النقَّ اعتنى 
ومقياسًا  ش��اه��دًا،  وجعلوه  الكرمي، 
النبي  ع��ن  امل��روي��ة  األخ��ب��ار  ة  لصحَّ
عنه  أو خبر مروي  فكلُّ حديٍث   ،�
�،  يناقُض متنه محكم القرآن من 
كل وجه بحيث ال ميكن اجلمع بينها، 
ال ميكن أْن يكون صحيحًا ثابتًا عنه؛ 
> امل���ط���ل���ب ال���ث���ان���ي: م��ح��اذي��ر 
بدعوى  السيرة  م��روي��ات  متون  ردِّ 

مخالفة القرآن.
ع في ردِّ متون  يجب عدم التسرُّ
ه يخالف  م أنَّ مرويات السيرة ملا ُيتوهَّ
ُؤ على إسقاط املتون  القرآن، والتجرُّ
فإن  الفهم،  سوء  بسبب  الصحيحة 
الصحيحة-  ة  السنَّ أنَّ  العام  األصل 
مب��ا ف��ي ذل���ك م��روي��ات ال��س��ي��رة- ال 
تخالف القرآن أبدًا، فوجب االجتهاد 
تعارضه  يظهر  ما  بني  التوفيق  في 

من النصوص. 
> امل��ط��ل��ب ال��ث��ال��ث: أث���ر ع��رض 
م��ت��ون امل���روي���ات ع��ل��ى ال���ق���رآن في 

توثيق السيرة الصحيحة.
هذا مطلب مهم حتى يقع التكامل 
والتجانس بني األمر اإللهي والفعل 
َط  النبوي، فمن غير املعقول أن ُنَخطِّ
ثم  صحيحة،  شاملة  سيرة  لكتابة 
تخالف  وأخبارًا  أحداثًا  فيها  نورد 

أحكام القرآن وأخباره، فإنَّ من شأن 
هذا التقصير في النقد، أن يقع الشكُّ 
السيرة،  أح��داث  بعض  في  والريب 
وي���ض���ع ال���ع���وائ���ق أم�����ام ال��ت��أس��ي 

املطلوب بصاحب الرسالة.
امل��ب��ح��ث ال��ث��ان��ي: ن��ق��د متون   >
مرويات السيرة بعرضها على السنة 

الصحيحة وأثره في التوثيق.
املطلب األول: تأصيل مسلك   <
السنة  على  امل��روي��ات  متون  ع��رض 

الصحيحة.
مل���ا ك��ان��ت ال��س��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة من 
 ،� لنبيه  الله  أوح��اه  الذي  الوحي 
فيه  يكون  أن  ال��وح��ي  على  وم��ح��اٌل 
ب��دَّ أن يقع  ف��ا  تناقض، وت��ض��ارٌب، 
التجانس والتناسق بني سنة النبي 
� القولية والفعلية، وبني ما ُرِوَي 
لذلك  العطرة،  سيرته  في  أخبار  من 
ى لكتابة السيرة  وجب على من تصدَّ
ة  النبوية، أن يضع ُنْصَب عينيه السنَّ
الصحيحة، فا يقبل من املرويات ما 

كان معارضًا لها من كلِّ وجٍه، 
> امل���ط���ل���ب ال���ث���ان���ي: م��ح��اذي��ر 
بدعوى  السيرة  م��روي��ات  متون  رد 

مخالفتها السنة الصحيحة.
ال��َش��َط��ْط مبكان إسقاط  ��ه م��ن  إنَّ
م���روي���ات ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة، ملجرد 
إشكال في الفهم دون جمع لروايات 
القصة وأحاديث الباب، فهذا العمل 
اء في شيء،  ليس من النقد العلمي البنَّ
رواية  منت  بني  تعارٌض  له  الح  فمن 
ف��ي ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة، وم��نت رواي��ة 
د  التأكُّ فعليه  آخر،  حديث  أو  أخرى 
فيتمسك  أوال،  اإلس��ن��اد  ��ة  ص��حَّ م��ن 
فإن  الضعيف،  وي��ط��رح  بالصحيح 
اجلمع،  إلى  جلأ  الروايتان،  ت  صحَّ
ني بطريقة ترفع  وذلك بتفسير النصَّ
التناقض عنهما، ويكون ذلك: بحمل 
تعدد  أو  احلادثة،  تعدد  على  النص 
األشخاص أو تعدد الصفة وغيرها.

> املطلب الثالث: أثر نقد متون 
املرويات في ضوء السنة الصحيحة 

على توثيق السيرة النبوية.
من املعلوم أنَّ العلماء تساهلوا 
في رواية األخبار في سيرته � ما 
ل��م يكن ذل��ك ف��ي األح��ادي��ث املتعلقة 
ب��احل��ال واحل����رام، وإذا ك��ان األم��ر 
نرسم  أن  ج��دًا  املهم  من  ه  فإنَّ كذلك، 
 النبي  حياة  عن  صحيحًة  ص��ورًة 

�، خالية من  التناقض بني القول 
والفعل، ُتَتْرَجُم فيها ما أمر به النبي 
إلى  وآداب  وأخ��اق  أحكام  � من 

أفعال وتطبيقات عملية، 
امل��ب��ح��ث ال��ث��ال��ث: ن��ق��د متون   >
م�����روي�����ات ال���س���ي���رة ب���ع���رض���ه���ا ع��ل��ى 
ال����وق����ائ����ع ال���ت���اري���خ���ي���ة وأث�������ره ف��ي 

التوثيق.
املطلب األول: تأصيل مسلك   <
الوقائع  على  السيرة  متون  ع��رض 

التاريخية.
في  األح�����داث  تسلسل  ك���ان  مل��ا 
ًفي  إطار زماني منسجم، مهمًا جدا 
من  على  َوَج���َب  التاريخية،  الكتابة 
أن   ،� النبي  سيرة  لكتابة  ى  تصدَّ
سرد  في  الزماني  التسلسل  يراعي 
التاريخ  باستعمال  وذل��ك  األح���داث 
تلك  عليه  ُت��ْع��َرْض  مقياسًا  املشهور 

املتون، 
> امل��ط��ل��ب ال��ث��ان��ي: م��ح��ذورات 
ال��ت��س��رع ف���ي ن��ق��د م���ت���ون ال��س��ي��رة 

بدعوى مخالفة التاريخ.
مما ينبغي التنبه له في تطبيق 
مسلك النقد التاريخي، عدم التجاسر 
ع��ل��ى ردِّ م��ت��ون امل���روي���ات، ب��دع��وى 
ألنَّ  التاريخية،  الوقائع  مخالفتها 
م��ق��ي��اس ال���ت���اري���خ، ال����ذي ُت���ْع���َرُض 
التاريخ  ه��و  امل��روي��ات،  متون  عليه 
يعارض  وال��ذي  املشهور،  الصحيح 
امل���نت م��ن ك���لِّ وج����ٍه، ل��ذل��ك ُي��ش��ت��رُط 
على  بالعرض  ال��رواي��ة  منت  نقد  في 

الوقائع التاريخية شرطان:
ة الواقعة  د من صحَّ األول: التأكُّ

التاريخية والزمن الذي وقعْت فيه.
ال��ت��ن��اق��ض  َي����َق����َع  أن  ال���ث���ان���ي: 
ال��ص��ري��ح ب���ني م���نت ت��ل��ك ال���رواي���ة، 
والواقعة التاريخية، بحيث ال ميكن 

اجلمع بينهما.
> امل��ط��ل��ب ال��ث��ال��ث: أث���ر ع��رض 
م���ت���ون امل�����روي�����ات ع���ل���ى ال���وق���ائ���ع 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ف���ي ت��وث��ي��ق ال��س��ي��رة 

الصحيحة.
م���ت���ون  ع������رض  آث�������ار  م�����ن  إن 
املرويات على التاريخ الصحيح، أن 
نحصل على سيرة شاملة صحيحة، 
ت��ظ��ه��ر فيها  م��ن��س��ج��م��ة األح�������داث، 
االستنباط  ويسهل  بوضوح،  احلكم 

منها واالقتداء بها،

أه���م���ي���ة ال��ب��ح��ث 
وإشكاالته:

ف��ي  ال���ب���ح���ث  إن 
ال����ق����ي����م����ة ال���ع���ل���م���ي���ة 
ل����رواي����ات ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة واإلض���اف���ة 
امل��ن��ه��ج��ي��ة ل��ل��م��ؤل��ف��ني ف���ي ك��ت��ب احل��رم��ني 
األوائل من شأنه أن يفتح آفاق االشتغال 
لم  النبوية  للسيرة  أخ���رى  م��ص��ادر  على 
ت��ق��در ح��ق ق��دره��ا، ول��م ت���درس مناهجها 
ب��ال��ش��ك��ل ال��ك��اف��ي، ال س��ي��م��ا وه���ي جتمع 
ب���ني م��ن��ه��ج احمل���دث���ني وم��ن��ه��ج امل��ؤرخ��ني 
ف���ي إي������راد وت��ص��ن��ي��ف أح������داث ال��س��ي��رة 
للمواقف  املوضوعي  والتصنيف  النبوية، 

واألحداث. 
وت���ض���ع ك��ت��ب احل����رم����ني، وه����ي من 
بني  النبوية،  للسيرة  األص��ل��ي��ة  امل��ص��ادر 
يدي الباحث املستمد من مادتها االختيار 
وامل��ق��ارن��ة ب��ني ط���رق رواي�����ات أخ��ب��اره��ا، 
الغالب  وال��ظ��ن  أح��داث��ه��ا  ص���ورة  وتكامل 
البعض،  ببعضها  باالعتبار  صحتها  في 
وذلك من شأنه تقوية بعض األخبار التي 
إلى  لترقى  والوهن،  بالضعف  عليها  حكم 
م��ص��اف ال��رواي��ات واألخ��ب��ار ال��ت��ي تصح 
ل��ب��ن��اء األح���ك���ام ف���ي م��خ��ت��ل��ف األغ�����راض 
الكلية  ال��ق��واع��د  واس��ت��خ��اص  العلمية، 

املوجهة للتخصصات املتعددة.
البلدان  كتب  ف��ي  ال����واردة  واألخ��ب��ار 
موثقة،  علمية  م���ادة  ع��ل��ى  تشتمل  ال��ت��ي 
واالعتبار  بإسناد  النقل  مؤلفيها  ومنهج 
غنية حتمل  مب��ادة  تزخر  األخ��ب��ار،  بطرق 
ب��ع��ض ت��ف��اص��ي��ل األح�����داث وزي�����ادات في 
امل��ت��ون م��ن ش��أن��ه��ا ح��ل م��ش��ك��ات متون 
أخرى، وردت بألفاظ وعبارات مختلفة، كما 
أنها قد تسد محل احلاجة ببعض جزئيات 
الروايات املبثوثة  التي غابت في  الوقائع 
ف���ي م���ص���ادر ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة األخ����رى 
املتداولة. كما أن املناهج األصيلة ملؤلفيها 
تفتح اآلفاق الستنباط فقه السيرة النبوية 
كل  في  وإشكاالتها  األم��ة  بواقع  وربطها 

مناحي احلياة. 
واض��ح  إش��ك��ال  م��ن  البحث  وينطلق 
للحرمني  التأريخ  كتب  حتمل  ه��ل  م��ف��اده 
احملدثني  جعلت  ومنهجية  علمية  إضافة 
بالتأليف  يفردونها  األوائ����ل  وامل��ؤرخ��ني 
والتميز  اجل��ّدة  مامح  وم��ا  والتصنيف؟ 
الذي حملته مناهج التأليف في هذا الفن؟ 

وكيف ميكن اإلفادة منها في حل مشكات 
النبوية  ال��س��ي��رة  م��ن  ال��واق��ع اس��ت��م��دادًا 

العطرة؟    
في  البحث  هذا  ينتظم  ذلك  ولتحقيق 

ثاثة محاور أساس جاءت كاآلتي: 
دواع����ي ال��ت��أل��ي��ف ف��ي م��آث��ر احل��رم��ني 
الشريفني والتأريخ لهما في القرون األولى. 
ال��ق��ي��م��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ل���رواي���ات ال��س��ي��رة 
النبوية في كتب البلدان من حيث اإلسناد 

واملنت.   
منهج م��ؤرخ��ي احل��رم��ني األوائ���ل في 

جمع أخبار السيرة النبوية وتصنيفها.
أهم خالصات البحث وتوصياته

ى م���ؤرخ���و احل���رم���ني ال��دق��ة  > حت����رَّ
ف��ي ال��رواي��ة وب��ذل��وا وسعهم ف��ي ال��رواي��ة 
عن  ابتعدوا  فقد  املقابل  وفي  الثقات،  عن 
رواي���ات امل��ت��روك��ني وال��ض��ع��ف��اء، وه���ذا ما 

يزيدنا وثوقًا مبروياتهم. 
> كتب احلرمني مصادر أصلية موثقة 
أن��ه��ا مهملة في  غ��ي��ر  ال��ن��ب��وي��ة،  ل��ل��س��ي��رة 
في  والباحثني  ال��دارس��ني  قبل  من  الغالب 

السيرة النبوية املستمدين من مادتها. 
مهمة  م��ادة  احلرمني  كتب  حفظت   <
من السيرة النبوية تثري وتكمل ما جمعته 
ما من شأنه توسيع  املشرفة،  السنة  كتب 

مادة البحث واالستمداد.
ف��ي حل  احل��رم��ني تسهم  ك��ت��ب  إن   <
بتقدمي  املشكلة،  العلمية  القضايا  عدد من 
من  غيرها  ف��ي  توجد  ال  إضافية  رواي���ات 
بقية  تقوي  أخ��رى  بطرق  أو  السنة،  كتب 
امل��ت��ون، وحتدد  في  بإضافات  أو  األخ��ب��ار 
عددا من املواطن واملشاهد بدقة تغيب في 

غيرها أو وقع الوهم فيها. 
أساس  للمؤرخ  الفقهي  احل��س  إن   <
إلع��م��ال األح����داث وحت��ري��ك م���ادة السيرة 
كل  لتنير  تنبعث  حية  جلعلها  النبوية 

مناحي احلياة.
> يجب أن توجه جهود الباحثني في 
السيرة النبوية وفقهها إلى نصوص كتب 
تاريخ البلدان لإلفادة منها واالستمداد من 

مادتها رواية ودراية. 
> يجب أن توجه جهود الباحثني إلى 
حتقيق التراث املخطوط من كتب احلرمني، 
في  املبثوثة  النبوية  السيرة  م��ادة  وجمع 

هذه املصادر.

اجللسة الثانية : أفق خدمة منت السيرة النبوية

السيرة النبوية في كتب احلرمني؛
القيمة العلمية واإلضافة املنهجية

نقد متون املرويات وأثره في توثيق السيرة النبوية الصحيحة

األستاذ طارق الفاطمي )أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي أكادير(
األستاذ نبيل بلهي )باحث جزائري(
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صدف  أع��ق��د  أن  ميكن 
بالنظرات  امل��داخ��ل��ة  ه��ذه 

العامة التالية:
النبوية  السيرة  أن   •
م��ص��درا  تصبح  أن  ب��د  ال 
أساسا: كتابة ودراسة وتدريسا، فال علمية 
وال منهجية وال موضوعية بدون ذلك أبدا، 
كما يجب أن يبنى بها املنهج السليم لدراسة 
التاريخ اإلسالمي وغيره من تواريخ األمم 

األخرى.
• أنه من الواجب جمع وتقميش كل ما 
يتعلق مبنت السيرة النبوية، من كل مظانها 
ومصادرها، وذلك لنتمكن من جمع شتاتها 
اخلطوات  أول��ى  هذه  وتعتبر  كبير،  بشكل 

العملية لهذا العمل. 
ه�����ذه  ش���������رح   •

ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة 
ش���رح���ا ي��ت��ن��اس��ب 
احلياة  مناحي  مع 
احل��ي��ة امل��ت��الح��م��ة 
ق�����ص�����د ت���س���ج���ي���ل 
ح��رك��ت��ه��ا، وح��م��ل��ه 
ونفسها  قلبها  في 
ت�������ع�������ض ع����ل����ي����ه 
سائرة  بنواجذها 
ف���ي م��وك��ب ال��ن��ور 
وط�����ري�����ق ال���ب���ن���اء 
وسنة  الله  بكتاب 
رس�������ول ال����ل����ه � 
ش�����رح�����ا م���ق���ت���رن���ا 
ب��األم��ث��ل��ة احل��ي��ة، 
جت�����ع�����ل أح���������داث 
ال�������س�������ي�������رة مت���ر 
وحقيقتها  بقوتها 

ووضوحها. 
ال����ع����ن����اي����ة   •
السيرة  مبصنفات 
النبوية وكتبها وفي 

مقدمتها "سيرة ابن إسحاق" وغيرها من كتب 
السيرة احلقيقٌة بالعناية النقدية؛ لكون تلك 
األم واملراجع األساس  الكتب هي املصادر 
لكل َمن صنف بعدهها في السيرة النبوية، 
وحتقيق  بتوثيقها  العناية  تلك  وت��ك��ون 
وتخريجها،  أصولها  ومقابلة  نصوصها 
ألن ما متيزت به مصنفات احلديث النبوي 
واملفاضلة  أسانيدها،  تتبع  ِم��ن  الشريف 
بينها، والترجمة ألهلها، ينبغي أن يتناول 
أيضا كتب املغازي والسير، الفتقارها إلى 
مثل ذلك العمل العظيم، فذلك املنهج النقدي 
الكبير كفيل بدفع كل الشبهات واالنتقادات 

عن علم السيرة، ورد االعتبار إليها.
أنه ال بد من استخراج داللة السيرة   •
مخترع،  نحو  على  االصطالح  في  النبوية 
ال��ف��ه��ارس  ك��ت��ب  ف��ي  وت��وج��ي��ه مصطلحها 
مكانه  ليأخذ  ال��ع��ل��وم؛  بتعريف  املعتنية 

اجلديد على نحو أوسع مما كان.
• إبراز وجوه استحقاق علم السيرة أن 
يستقل عن علم احلديث من جهة املوضوع، 
بتفصيٍل  السير،  أهل  كالم  نفس  من  وذلك 

علمي ملا أجمل منه.
• اع��ت��ب��ار ت��ط��ب��ي��ق م��ن��ه��ج ال��ن��ق��د على 
شرعية  ض��رورًة  النبوية  السيرة  مرويات 

وعلمية.
• ف���ص���ل ال������رواي������ات امل����خ����رج����ة ف��ي 
التي  الصحيحة  الروايات  مع  الصحيحني 
ميزتها من بعض الكتب، كسيرة ابن هشام، 

ومغازي الزهري، وسنن الترمذي وغيرها.
• فصل الروايات الضعيفة. 

• ف���ص���ل ال������رواي������ات ال����ت����ي ت��ص��ل��ح 
لالستشهاد كال على حدة.

• تقسم املرويات حسب مراحل السيرة.
ت��ت��ب��ع امل���روي���ات ق��ص��د س���د النقص   •

واستدراك الفائت بطريقة شمولية. 
الروايات  بني  املقارنة  طريقة  اعتماد   •
التي وردت عن حادث معني أو تنقل كالما 
ن��ب��وي��ا، وت��ت��م امل��ق��ارن��ة ع���ادة ب��ني سالسل 
األسانيد، ثم بني املتون للخبر الواحد، كما 
تتم املقارنة بني روايات عدد من الصحابة، 
في  الواحد  احمل��دث  رواي��ات  بني  واملقارنة 
عدد  مرويات  بني  واملقارنة  مختلفة،  أزمنة 
م��ن ال��ت��الم��ي��ذ لشيخ واح����د، وب���ني رواي���ة 
احملدث ورواية أقرانه، 
واملقارنة بني الكتاب 
وامل������ذاك������رة، وب���ني 
الكتاب والكتاب)1(، 
الكالم  متييز  قصد 
امل���������درج ون��س��ب��ت��ه 
وذلك  قائله)2(،  إلى 
به  يقوم  كما  متاما 
احمل����دث����ون، وب��ذل��ك 
رسول  ألفاظ  تتميز 
ال��ل��ه � ع��ن أل��ف��اظ 
الشراح واملجتهدين 
فهمهم  مت��ث��ل  ال��ت��ي 
واس��ت��ن��ب��اط��ه��م من 

النص)3(.
ت���ع���دد  ع����ن����د   •
ال����������رواي����������ات ف���ي 
ال��واق��ع��ة ال���واح���دة 
ي����ج����ب اس���ت���ب���ع���اد 
ك��ل رواي����ة ت��ع��ارض 
أص���������ول اإلس��������الم 
ال��ع��ام��ة، م��ث��ل قصة 
ال��غ��ران��ي��ق، ح��ي��ث ال 

يوجد في الصحيحني عنها شيء.
• إذا تعارضت الروايات ويتعذر اجلمع 
بينهما ف��ال��واج��ب إث��ب��ات ال��رواي��ة األق��وى 
سندا وإسقاط الروايات الضعيفة األخرى، 
املسلمني  في عدد  ذلك اخل��الف  أمثلة  ومن 

ال����ذي����ن ش����ارك����وا ف����ي غ����زوة 
اخلندق ففي صحيح البخاري 
أن ع���دده���م أل����ف وع��ن��د اب��ن 
إسحاق ثالثة آالف والصحيح 
ه���و م���ا ف���ي ال���ب���خ���اري، وم��ن 
هجرة  قصة  أيضا  ذل��ك  أمثلة 
أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب 

� من مكة إلى املدينة.
• ما جاء في كتب احلديث 
الصحيحة من روايات للسيرة 
م��ق��دم ع��ل��ى م��ا ج���اء ف��ي كتب 

املغازي.
س����وق  ب����ع����د  ب�������أس  ال   •
بالسيرة  املتعلقة  األح�����داث 
عليها  ن��ق��ي��س  أن  ال��ن��ب��وي��ة 
أح����داث ال��ع��ص��ر، ف��ه��ي وح��ي 
في  يجادل  أحد  وال  وتشريع، 
ال��وح��ي ص��ال��ح لكل زم��ان  أن 

ومكان.
• أن السيرة النبوية شأنها 
شأن بقية العلوم الشرعية، فال 
اعتبار  م��ن  دراس��ت��ه��ا  ب��د عند 
امل����آل، ب��ل ه���ذا االع��ت��ب��ار في 

ال��س��ي��رة أول���ى، ألن��ه��ا هي 
لإلسالم،  العملي  التطبيق 
واألمن����������������وذج األم�����ث�����ل، 
لتطبيق  األع��دل  والطريق 
الوحي املنزل، وعليه فإنها 
مراجع  من  أساسي  مرجع 
االس���ت���ن���ب���اط، وم���وض���وع 
احتوت  قد  فهي  االعتماد، 
األح������ك������ام، وامل����ق����اص����د، 

والتطبيقات، والفوائد.
املؤسسات  تعمل  أن   •
ال����رس����م����ي����ة واجل�����ه�����ات 
استصدار  على  احلكومية 
قرارات دولية أممية جترم 
السيرة  مبصادر  املساس 
وص���اح���ب���ه���ا، وذل�����ك س��دا 
ل��ل��ط��ري��ق ع��ل��ى امل��س��ي��ئ��ني 
يعملون  الذين  واملندسني 
التنقيص  ع��ل��ى  ج��اه��دي��ن 
من شخص رسول الله � 

ودعوته.
أنشأنا  قد  نكون  بهذا 
متكامل  م��نت  جل��م��ع  أف��ق��ا 
ل��س��ي��رة رس����ول ال��ل��ه �، 
ن�����ح�����دد ف����ي����ه امل�����ص�����ادر 
وامل��������راج��������ع امل���ع���ت���م���دة 
واألص����ل����ي����ة، ث����م ن��ت��ح��ول 
إل���ى اجل��م��ع وال��ت��ق��م��ي��ش، 
ث����م ن���ع���رج ع���ل���ى م��رح��ل��ة 
ال���دراس���ة وال��ت��ن��ق��ي��ح، ثم 
والتثبت  التحري  مرحلة 
وال��ت��ص��ح��ي��ح، ب��ع��د ذل��ك 

والتثبيت،  التحرير  مرحلة  إل��ى  نتحول 
العبر،  الستنباط  التوقف  مرحلة  وأخيرا 

والدروس، واحلكم، واألحكام. 
أن  يفترض  ال��ذي  السليم  املنهج  ه��ذا 
تكتب به السيرة، يجب أن يصبح منوذجا 
قضية  ف��ي  االعتماد  عليه  يكون  ونبراسا 
التاريخ بشكل عام، لتجنب  كتابة وتفسير 
رؤى  على  االعتماد  أو  التيه،  في  ال��وق��وع 
الفجة  التفاسير  فيها  أدخلتنا  وحتاليل 
ال��ت��ع��دي��الت،  زال���ت  م��ا  وال��ت��ي  السطحية، 
والتجميالت  والتحسينات،  والترقيعات، 

تدخل عليها، وال تزيدها إال بعدا وتشويها، 
نقذف  �بل  كتابه:   في  القائل  الله  وصدق 
باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 

ولكم الويل مما تصفون� )األنبياء : 18(.
---------------

1 - انظر: مقدمة كتاب التمييز مرجع سابق حملمد 
مصطفى األعظمي ص:32 وما بعدها.

 54/2 للصنعاني  األف���ك���ار  ت��وض��ي��ح  أن��ظ��ر:   -  2
وتدريب الراوي للسيوطي 269/1.

3 - أن��ظ��ر: م���روي���ات ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة ب��ن ق��واع��د 
احملدثن وروايات اإلخبارين ألكرم ضياء العمري مرجع 

سابق ص:11.

خدمة منت السيرة النبوية  وآفاق جمع وترتيب و استخراج سيرة صحيحة شاملة
 الدكتور املنصف لكريسي )أستاذ بجامعة القاضي عياض مبراكش(
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جانب من حضور النساء في الـمؤمتر

السيرة النبوية ال بد 
أن تصبح مصدرا أساسا: 
كتابة ودراسة وتدريسا، 

فال علمية وال منهجية وال 
موضوعية بدون ذلك أبدا، 
كما يجب أن يبنى بها املنهج 

السليم لدراسة التاريخ 
اإلسالمي وغيره من تواريخ 

األمم األخرى.

صورة للصفحة األولى من نشرة الـمؤمتر العدد األول 
التي واكبت  أنشطة الـمؤمتر
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تعني  املواطنة  كانت  إذا 
أن  األساسي  مفهومها  في 
املنتسبني  األفراد  جميع  يكون 
الدولة  تقف  الدولة  ذات  إلى 
فيما  املسافة  نفس  على  منهم 
وواجبات،  حقوق  من  االنتساب  ذلك  يقتضيه 
الوداع  حّجة  في   � الكرمي  الرسول  خطبة  فإّن 
تكون متمّحضة  تكاد  تلك احلّجة  وتصّرفاته خالل 
لتفصيل مقتضيات هذه املواطنة متمّثلة في العدل 
واملساواة بني أفراد األّمة في عالقتهم بالدولة وفي 

عالقاتهم االجتماعية فيما بينهم. 
هذا  يكون  حينما  أّنه  باملالحظة  اجلدير  ومن 
املشهد العظيم من مشاهد املساواة في حّجة الوداع 
قائما عليه النبّي الكرمي � وهو الذي اجتمعت فيه 
الصفة النبوية التي تقتضي البالغ والتربية وصفة 
فإّن  السياسي،  البيان  تقتضي  التي  الدولة  رئاسة 
الدرس الذي ينبغي أن يستخلص منه ليس درسا 
سياسي  درس  هو  وإمنا  فحسب،  أخالقيا  تربويا 
بالدولة،  احلّجاج  املواطنني  لعالقة  يّؤسس  أيضا 

فيما  الدولة  إزاء  بينهم  فيما  املساواة  عالقة  وهي 
تنتظرهم  وفيما  حقوق،  من  إزاءها  إليه  يطمحون 
في  جاء  ما  كّل  فإن  ولذلك  واجبات؛  من  منهم  هي 
هو  إمنا  والتصّرفات  البيانات  من  الوداع  حّجة 
يعهد  التي  للدولة  النبوي  التأسيس  مندرج ضمن 
بها إلى األّمة بعده في منتهى حياته كما عهد بها 
في  التأسيس  ابتداء  عند  املدينة  وثيقة  في  إليها 
سنعتبر  فإننا  األساس  هذا  وعلى  املنّورة.  املدينة 
بيانات  هي  الوداع  حّجة  في  النبوية  البيانات 

للتأسيس السياسي للدولة.
الذي  املواطنة  مبدإ  على  التأسيس  هذا  يقوم 
فاملتأّمل  واملساواة،  العدل  على  بدوره  هو  يقوم 
وأفعال  أقوال  من  فيها  ورد  وما  الوداع  حجة  في 
نبوية يكاد ال يجد موقفا من مواقفها، وال مقطعا من 
مقاطع خطبها خاليا من توجيه يتعّلق مببدإ العدل، 
ضمنية؛  بصفة  أو  مباشرة  بصفة  ذلك  كان  سواء 
ولذلك فإننا كما أشرنا سابقا ميكن أن نعتبر هذه 

احلجة مدرسة لتعليم العدل واملساواة. 
من  املدرسة  هذه  أّن  النبوية  احلكمة  من  ولعّل 

وتثبيتها  النفوس،  في  العدل  قيمة  ترسيخ  أجل 
في األذهان، ومتكينها في اإلميان وجعلها الرابطة 
بالدولة جاء  الناس ببعضهم وتربطهم  تربط  التي 
وتلميحا  تصريحا  مختلفة  بأساليب  فيها  التعليم 
منها  يدخل  مختلفة  مداخل  وللنفوس  وإيحاء، 
اخلطاب النبوي إليها ليثّبت فيها املبادئ واملفاهيم، 
ومن خالل قضايا متعّددة ومتنّوعة، إذ العدل مبدأ 
اإلنسان،  تصّرفات  من  واسعة  مناطق  يتخّلل  عام 
فيما  والقضايا  املسائل  وتعديد  املداخل،  فتنويع 
في  العدل  مبدأ   � الكرمي  النبي  بتقرير  يتعّلق 
املبدإ  لهذا  هذه احلجة يندرج ضمن ما كان يوليه 
من أهمية لسالمة الدولة من بعده، كما يندرج من 
جهة أخرى ضمن حكمته النبوية في جناعة البالغ، 
وأداء األمانة؛ ولذلك فإن من يروم أن يتبنّي العدل 
من الهدي النبوي في حجة الوداع ينبغي أن يتبّينه 
قضايا  وفي  احلّجة،  هذه  من  متعددة  مقامات  في 
مظهر  كّل  وفي  النبوي.  الهدي  فيها  ورد  مختلفة 
في  أثر   � النبي  بّينه  كما  العدل  ذلك  مظاهر  من 
الدين  إلقامة  الكفاءة  في  درجة  به  يرتفع  املجتمع 

على الوجه املطلوب. 
إّن مبدأ العدل واملساواة بني جميع األفراد في 
تعاملهم مع الدولة وتعامل الدولة معهم   هو احملور 
في  املواطنة  مفهوم  عليه  يقوم  الذي  األساسي 
التصور اإلسالمي؛ ولذلك جاءت حّجة الوداع وهي 
األخالقي  الديني  للبالغ   � للنبي  األكبر  الفرصة 
بها  يبّشر  التي  الدولة  لنمط  السياسي  والبيان 
مبدإ  في  وتعيد  القول  تبدئ  النبوية  احلياة  طيلة 
هو  كان  حتى  املواطنة،  جوهر  هو  الذي  املساواة 
النبوية  قامت عليه اخلطب  الذي  احملور األساسي 

في ذلك احلشد العظيم من الناس.  
والله ولي التوفيق

-----------------------
 راجع  في ما تقّدم كتابنا ـ مراجعات في الفكر اإلسالمي: 

381 وما بعدها 

كانت  النبوية  السيرة  إّن 
ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��م��ل��ي ل��ن��ص��وص 
الوحيني القرآن والسنة، وعليه 
الكبير  امل��ع��رف��ي  اإلش��ك��ال  ف���إن 
ه����و: م���ا ه���ي امل��ف��ات��ي��ح ال��ت��ي 
النصر والفعل  اعتمد عليها الصحابة في عمليات 
أن  احلالية  األجيال  لهذه  ميكن  وكيف  السياسي؟ 
هذه  خ��الل  م��ن  السياسة  فقه  أف��ق  معالم  تستلهم 

السيرة النبوية املعطرة وتاريخ الصحابة الكرام؟
ول��إج��اب��ة ع��ن ه���ذه اإلش��ك��ال��ي��ة ك���ان ال ب��د من 

اعتماد العناصر التالية:
السيرة  السياسة:  فقه  أفق  مفهوم   : أوال   <
تعد  واجل��ه��ادي-  ال��ت��رب��وي  -ومنهاجها  النبوية 
الكرمي  الرسول  ألحاديث  العملي  للتطبيق  معينا 
�، كما تعد سيرة اخللفاء الراشدين معينا لتجربة 

دولة إسالمية متكاملة.
> ثانيا : المجال البحثي والتوثيقي أولى خطوات 
بتيسير  إال  ي��ت��أت��ى  ال  وه���ذا   : السياسة  فقه  أف��ق 
السياسة  بفقه  املتعلقة  والدراسات  البحوث  جمع 
اقتراح  ميكن  لهذا   ،� النبي  سيرة  من  املنطلقة 
من  ال��دراس��ات  ه��ذه  بجمع  يتكفل  إلكتروني  موقع 
على  وعمل،  شراكة  اتفاقية  إب��رام  بعد  اجلامعات 
أن ال��راب��ط��ة احمل��م��دي��ة ب��امل��غ��رب ع��ن ط��ري��ق فرعها 

وال��س��ي��رة  للحديث  ق��ط��ان  اب���ن  م��رك��ز  املتخصص 
النبوية باملغرب األقصى ميكنها القيام بهذا الدور 
العلمي والتوثيقي تسهيال للسادة الباحثني وخدمة 

للسيرة النبوية املعطرة.
ثالثا : مجال الفتاوى والنوازل السياسية: لعل   <
الفتاوى  تلك  العصر هي  في هذا  نعانيه  ما  أخطر 
أّدت  والتي  السياسي  بالشأن  املتعلقة  وال��ن��وازل 
بّد  ال  ك��ان  وعليه  ح��ي��ران،  احلليم  ف��ن جعلت  إل��ى 
� رج��وع��ا علميا  إل��ى س��ي��رة النبي  ال��رج��وع  م��ن 
موضوعيا حتى نستثمر منها أفقا عاليا وسليما في 
الفقه السياسي، وعليه ال بّد من توضيح العناصر 

التالية:
السيرة  م��ن  السياسية  ال��ف��ت��وى  ت��أص��ي��ل   -  1

النبوية املعطرة.
2 - خطر النازلة السياسية.

3 - اع��ت��م��اد ال��ف��ت��وى اجل��م��اع��ي��ة ف��ي ال��ن��وازل 
الكبرى.

> رابعا : مجال القواعد الفقهية السياسية.
> خامسا : نماذج مقارنة في أفق الفقه السياسي 
بين هديه � وبعض قضايا هذا العصر عبر الوقوف 

عند محددات أربعة هي:
أ - حصول درجة االجتهاد.

ب -  معرفة فقه الواقع.

ج - ضرورة االستعانة بعلوم العصر. 
تكوينا  العلماء  تكوين  سياسة  اع��ت��م��اد   - د 

مختصا ومؤثرا في الغير. 
كما حتدث الباحث عن قضايا أخرى ذات صلة 

منها ال بد من الوقوف عليها مثل:
- استمرار ضعف استكشاف قوانني السياسة 
واحلرب من سيرة النبي �، برغم محاوالت بعض 

العلماء املعاصرين، ولعل من بينها:
الدولي  القانون  قواعد  استكشاف  - محاولة  أ 
خالل  من   � النبي  سيرة  من  املستمد  اإلنساني 
ف��ي اإلس���الم للدكتور محمد  ال��س��الم  ق��ان��ون  ك��ت��اب 

طلعت الغنيمي.
ب - محاوالت اكتشاف أسرار اخلطط والقيادة 

العسكرية التي كان عليها النبي �.
التعامل  مستوى  على  التجديد  محاوالت   - ج 
الذي بحث  القيم  السياسي والدبلوماسي كالكتاب 
السياسي  الفقه  الفهداوي حول  خالد  الدكتور  فيه 

املتعلقة بالوثائق النبوية.
< نتائج البحث  :

هو  السياسي  الفقه  أف��ق  مفهوم  أّن  أوال:   <
استشراف النظر واملستقبل في القضايا السياسية 
املتعلقة باحلكم والعالقات الدولية انطالقا من فهم 

الواقع واستمدادا من سيرة املصطفى �.

> ثانيا: أّن أولى خطوات أفق الفقه السياسي 
كمحاوالت  والتوثيقي  البحثي  باملجال  يبدأ  إمن��ا 

مكتبة »السالم عليك أيها النبي« السعودية.
> ثالثا: أّن الفتوى السياسية املعاصرة ال بد 

أن تؤّصل من السيرة النبوية.
> رابعا: أّن الفتوى السياسية اخلطيرة ال بد 

أن تكون جماعية.
أن  ميكن  السياسي  الفقه  أف��ق  أّن  خامسا:   <
القواعد  م��ج��ال  ف��ي  النبوية  السيرة  م��ن  يستثمر 

الفقهية السياسة. 
والتنوع  التخصص  اع��ت��م��اد  أّن  س��ادس��ا:   <
دولة  معالم  بناء  في  اخلبرة  في  وال��ث��راء  املعرفي 
القيادة  ف��ي  السياسي  النضج  وب���روز   � النبي 

النبوية وفي الصحابة الكرام بدا واضحا.

املواطنة في األفق السياسي للسيرة النبوية )من خالل حجة الوداع(

أفق فقه السياسة في منظور السيرة النبوية

الدكتور عبد املجيد النجار )أستاذ بجامعة الزيتونة تونس(

الدكتور سليمان ولد خسال )أستاذ محاضر بكّلية احلقوق جامعة املدية اجلزائر(

اجللسة الثالثة : أفق خدمة فقه السياسة واالجتماع
ومنهاج اإلصالح في السيرة النبوية
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العدد 13432 من بحوث المؤتمر

عدد خاص عن المؤتمر العالمي الثاني للباحثين في السيرة النبوية

السيرة  تتناول  أن  أصعب  ما 
ال��ن��ب��وي��ة ال��ش��ري��ف��ة وي���ح���اط بها 
فقه  زاوي��ة  الزاخر من  البحر  وه��ي 

االجتماع اللزج.
أوال من  االجتماع  فقه  نتناول مفهوم  أن  فيمكننا 

خالل حيثيات ثالث : 
اخلير  على  بالفطرة  الناس  اجتماع  من حيث   <
وضرورة االجتماع للوصول إلى مقصد عمارة األرض 
وحتقيق مبدإ االستخالف، من حيث ما يجمع الناس 
اجلامع  الفاعل  حيث  من  وأفكار،  ومعتقدات  دين  من 
الذي يجسد ما سبق: الهدف والوسيلة، وهو اإلنسان 
قلبه  بصفاء  ال��ذي  ال��ق��دوة  العلم،  اجل��ام��ع،  النموذج، 
ال  اجلنة  فأهل  حوله،  يجتمعون  الذين  قلوب  تصفى 

يجتمعون إال بعد صفاء قلوبهم.
> كما ميكننا أن نتناول ثانيا، فقه االجتماع في 
والشاملة  والعميقة  الدقيقة  باملعرفة  املرتبط  مفهومه 
فيه  يجري  وما  ومضمونا  شكاًل  باملجتمع  واحمليطة 
والقوانني  ظ��واه��ر،  م��ن  فيه  ينشأ  وم��ا  م��ن حت���والت، 
منهجية  خ��الل  م��ن  فيها،  تتحكم  ال��ت��ي  وال��ن��وام��ي��س 
معنية. ويبقى محور االجتماع هو اإلنسان في صيغة 

اجلمع زمانا ومكانا.
أن اجتماع اخللق حسب قوانني علم  وهنا نؤكد 

االجتماع أساسه املصلحة وليس صفاء القلب.
التصورات  من  العباد  ومصلحة  القلب  وصفاء 
األساسية التي رسخها رسول اإلسالم محمد �. فقلب 
املؤمن الصافي السليم وسع من ليس كمثله شيء ''لم 
تسعني أرضي وال سمائي وإمنا وسعني قلب عبدي 
على  ينبني  العباد  مصلحة  مبدإ  وحتقيق   .'' املؤمن 
القاعدة الثابتة '' أينما وجدت املصلحة فتم شرع الله 

.''
كشبكة  املجتمع  يعرف  االجتماع  علم  ك��ان  وإذا 
ل��ل��ع��الق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة، ف���إن ن��ب��ي اإلس����الم � بنى 
املجتمع اإلسالمي على أساس شبكة محكمة ومنظمة 
وبني  بينهم  فيما  املسلمني  بني  العالقات  من  ودقيقة 
لدليل  املدينة  ودس��ت��ور  املجتمع  مؤسسات  مختلف 
واض��ح على ه��ذا، وأض���اف إل��ى ذل��ك، وحيا م��ن رب��ه، 
م��دارس علم االجتماع مبختلف  لم تشمله مختلف  ما 
اإلنسان  بني  العالقة  تنظيم  وهو  املادية،  اجتاهاتها 
مع  فردية  مسألة  العلم  هذا  اعتبرها  والتي  وخالقه، 

اعترافه بدور الدين في صياغة األمناط االجتماعية.
وسيرة النبي األعظم � حافلة باملواقف واألحداث 
لم تغفل أي  العالقات هاته والتي  التي جتسد شبكة 

جانب من جوانب احلياة االجتماعية لإلنسان.
ففي خضم جهود األمة لفتح آفاق جديدة خلدمة 
السيرة النبوية الشريفة، فإنه من األجدر أن يستثمر 
ويقع  احلي  اإلسالمي  التراث  في  املشرق  الوجه  هذا 
ال��ت��ع��ري��ف ب��ه وس��ب��ر أغ����واره وج��ع��ل��ه م��ج��اال للبحث 

والدراسة وآلية من آليات الدعوة إلى الله.
فتحها  ال��ض��روري  من  التي  اآلف��اق اجلديدة  فمن 
اآلن خدمة للسيرة النبوية العطرة: التعريف بها لدى 
عديدة  العتبارات  وذلك  ومغربا  مشرقا  املسلمني  غير 

أهما :
والسياسية  االجتماعية  األنظمة  جميع  أف��ول   <
واالقتصادية على الصعيد العاملي وظهور محدوديتها 
> تعطش العقالء من البشر إلى عقيدة حتصنهم 
ودين يسعدهم وكثير من املسلمني في غفلة من أمرهم.
املسلمني  غير  م��ن  لكثير  ب��ال��ق��وة  االس��ت��ع��داد   <
هي  إن  الشريفة  النبوية  السيرة  بهدي  لالستنارة 
املنهج  إن أحسن اختيار  لتلقيها  وصلتهم وقابليتهم 
في ذلك، فكثير هم عظماء الغرب وعلماؤه، خاصة في 
أصبحوا   واألخ��الق.  والسياسة  االجتماع  علم  مجال 
مفاتيح لنا خلدمة السيرة النبوية الشريفة وإيصالها 
متثل  لكونها  الغربية،  العالم  مجتمعات  ك��اف��ة  إل��ى 
فيه مثاال  رأوا  وال���ذي  وال��واق��ع��ي،  األم��ث��ل  ال��ن��م��وذج 
يحتذى لبناء مجتمع العدالة واحلقوق، وذلك من خالل 
شهاداتهم بعظمة النبي محمد � وقدرة دينه على حل 

مشاكل العالم املعقدة حاليا.
> ومن باب '' أدخلوا عليهم الباب'' يستحسن من 
تلفزية خاصة بعرض  قناة  إحداث  اإلعالمية  الناحية 
ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة م��وج��ه��ة ب��اخل��ص��وص إل���ى ال��غ��رب 
حياة  عن  عاليتني،  وج��ودة  باحترافية  فيلم،  وإع��داد 
ومن  خاصة.  وللغربيني  للعموم  موجه   � ال��رس��ول 
النبوية  الناحية األكادميية إصدار مؤلف في السيرة 
التسلسل  حسب   � الرسول  حياة  يتضمن  العطرة 

الزمني يوما بيوم وشهرا بشهر وسنة بسنة.
الشريفة في  النبوية  للسيرة  > إصدار موسوعة 
الكتابات الغربية وتوجيهها للغربيني على اخلصوص.

العناصر  الورقة  تناولت 
التالية:

< المبحث األول : معالم 
دراسة  في  المنشود  المنهج 

السيرة النبوية :
النبوية في حاجة  السيرة  ت��زال دراس��ات  ال 
نستخرج  ولكي  »امل��ن��ه��ج«،  بعملية  نهوض  إل��ى 
في  النبوية  السيرة  من  وفعاال  واضحا  منهجا 
ال  اإلسالمي  احلضاري  والبناء  اإلص��الح  عملية 
بد أوال من توافر جملة من الشروط املنهجية في 
الباحثني من ناحية وفي عملية البحث ذاتها من 

ناحية أخرى، جنملها فيما يلي: 
> املطلب األول: فهم طبيعة اإلسالم الشامل 
الذي مثلته السيرة النبوية عمليا، إذ هو منهاج 
حياة للفرد واألسرة واجلماعة واألمة بل للبشرية 

جمعاء.
واملنظور،  املنطلق  الثاني: صحة  املطلب   <
في  ش��رط  وال��ف��ك��ري  ال��ع��ق��دي  املنطلق  صحة  إذ 
صحة فهم املنهجية النبوية في احلركة والبناء، 

والدعوة واإلصالح.
> املطلب الثالث: االستعانة بالقرآن في فهم 
السيرة، إذ ينبغي للباحث في السيرة إدراك مزية 
عن  السيرة  ح���وادث  ع��رض  ف��ي  القرآني  املنهج 
تتوفر  ال  ميزات  بعدة  فهو ميتاز  املناهج،  سائر 

ألي نص بشري.
� وصحة  النبي  تعظيم  الرابع:  املطلب   <
السيرة  في  الباحث  ن  ذلك ميكِّ ألن  فيه،  االعتقاد 
من رؤية الكمال البشري في النبي � يصاحبه 

العون اإللهي والتسديد الرباني.
> امل���ط���ل���ب اخل�����ام�����س: االس����ت����ف����ادة م��ن 
التخصصات املختلفة في فهم السيرة وحتليلها، 
والفقيه  ث  واملفسر واحمل��دّ امل��ؤّرخ  استدعاء  عبر 
لتوسيع نطاق  والفيلسوف واألديب  واجلغرافي 
لتشكيل  ال��ن��ب��وي،  العصر  ع��ن  امل��ع��رف��ّي  الفضاء 
رؤية كلية شاملة بعيدة من التموضع والتجزيء 

املخل.
> امل��ط��ل��ب ال���س���ادس: ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى جانب 
العبر،  واستخالص  والتحليل  والفهم  ال��دراي��ة 
والعظة  ال��ع��ب��رة  ال��س��ي��رة  م��ن  نستخرج  بحيث 

الصحيحة  واملنهجية  وال��ن��وام��ي��س  وال��ق��وان��ني 
حلركة احلياة لنبني عليها ونهتدي بها. 

احلضاري  البعد  إب��راز  السابع:  املطلب   <
الشامل والبعد عن التجزيء، وهذا هو الذي ظل 

حلقة مفقودة في النظر واالستقصاء والتحليل.
< المبحث الثاني : معالم المنهج النبوي في 

اإلصالح والبناء الحضاري :
حضاري،  مبشروع  الرسالة  عصُر  بشر  لقد 

من أهم منجزاته:
> أوال: التوحيد في مواجهة الشرك والتعدد.

> ثانيا: الوحدة في مواجهة التجّزؤ.
> ثالثا: الدولة في مواجهة القبيلة.

> رابعا: التشريع في مواجهة العرف.
> خامسا: املؤسسة في مواجهة التقاليد

> سادسا: األمة في مواجهة العشيرة.
مواجهة  ف��ي  واإلع��م��ار  اإلص���الح  > سابعا: 

التخريب واإلفساد.
> ث��ام��ن��ا: امل��ن��ه��ج ف���ي م��واج��ه��ة ال��ف��وض��ى 

واخلرافة والظن والهوى.
> تاسعا: املعرفة في مواجهة اجلهل واألمية.
امللتزم  اجل��دي��د  املسلم  اإلن��س��ان  ع��اش��را:   <
مبنظومة القيم اخلُلقية والسلوكية، في مواجهة 
اجل��اه��ل��ّي امل��ت��م��رس ع��ل��ى ال��ف��وض��ى وال��ت��س��ّي��ب 

وجتاوز الضوابط وكراهية النظام.
وم���ن م��ع��ال��م امل��ن��ه��ج ال��ن��ب��وي ف��ي اإلص���الح 

والبناء احلضاري:
> املطلب األول: العناية باإلنسان

> املطلب الثاني : تأسيس الهوية وترسيخ 
القيم.

> املطلب الثالث: توظيف طاقات األمة.
> املطلب الرابع: التخطيط االستراتيجي.

> املطلب اخلامس :أخالقية املشروع.
امل��ن��ه��ج  م����راع����اة   : ال����س����ادس  امل���ط���ل���ب   <
السنني، ومن صورها: التعامل مع سنة االبتالء 
والتمحيص، والتعامل مع سنة املداولة والتغيير، 

وسنة املدافعة والصراع.
> املطلب السابع :استكمال عناصر القوة.

> املطلب الثامن :التحضر واملدنية. 
> املطلب التاسع : حماية األمة والدعوة.

ت���ه���دف ه����ذه ال���ورق���ة إل��ى 
تقدمي نظرات منهجية ومعرفية 
خ����ادم����ة ألف�����ق ف���ق���ه ال���س���ي���رة 
النبوية، وحتديدا فقه االجتماع 
منا  إسهاما  البشري  والعمران 
في إبراز تلك اإلمكانات احلضارية للسيرة النبوية 
وقدرتها على متكني األمة اليوم من استعادة ريادتها 
في صناعة احلضارة وتوجيه حركة التاريخ، وذلك 
أرشد  التي  السننية  الكليات  الكشف عن  من خالل 
ظواهر  وفقها  تنتظم  والتي  النبوي  الهدي  إليها 
السننية  الكليات  متثل  حيث  البشري،  االجتماع 
ال��ن��ب��وي��ة ع��الج��ا ل��ل��م��أزق االج��ت��م��اع��ي/احل��ض��اري 
الراهن وتقدم للعقل املسلم أدوات الكشف عن علل 
وإصالحها  فهمها  في  وتسعفه  البشري  العمران 
في  تناولنا  وقد  ومتكامل.  متوازن  سنني  مبنطق 

هذه الدراسة احملاور اآلتية:
ومجاله  البحث  مل��وض��وع  اإلشكالي  اإلط���ار   -

الداللي والتداولي.
- السيرة النبوية مصدرا للكليات السننية لفقه 

االجتماع البشري.
- محددات منهاجية في ضبط الكليات السننية 

من السيرة النبوية.
- الكليات السننية لفقه العمران البشري.

جتديد  إشكال  على  البحث  ه��ذا  تأسس  ولقد 
أفق خدمة السيرة النبوية نظرا وعمال وكيف ميكن 
والفكرية  العلمية  نخبها  شخص  في  اليوم  لألمة 
ومؤسساتها  وال��س��ي��اس��ي��ة  ال��دع��وي��ة  وق��ي��ادات��ه��ا 

الفقهية واالجتماعية واالقتصادية أن حتكم صنعة 
البشري مستهدية  االجتماع  لفقه  السننية  الكليات 
النبوية؟ وما هي  السيرة  وأن��وار  ذلك ببصائر  في 
في  البشري  االجتماع  لفقه  السننية  الكليات  هذه 

ضوء السيرة النبوية ومحدداتها املنهاجية؟   
مصطلح  دالالت  في  القول  فصلنا  قد  كنا  وإذا 
السنن والكليات السننية مبينني أن الكليات السننية 
ه��ي ت��ل��ك األص����ول وامل���ب���ادئ احل��اك��م��ة وال��ن��واظ��م 
التي  الكبرى  املعرفية  واملوجهات  العامة  املنهجية 
لها  رؤيتنا  وحتكم  السنن  مجمل  داخلها  تنتظم 
في فهم االجتماع البشري، فقد أكدنا بعد ذلك على 
من  السننية  الكليات  ضبط  في  منهاجية  محددات 

السيرة النبوية ميكن تلخيصها فيما يلي:
أ- إحكام وحتكيم فقه النص.

ب- إحكام فقه الواقع.
ج- إحكام فقه املوقع.

د- إحكام النظر املآلي.
وقد اعتبرنا الكليات السننية للعمران البشري 
في املنهج النبوي مثل سائر كليات الدين وأصول 
الشريعة جارية على حكم العموم والثبات واالطراد، 
وأنها حاكمة على اجلزئيات ال محكوما عليها. وقد 
خلصنا إلى صياغة مجموعة من الكليات السننية:  
السنن  مقصدية  كلية  وهي    : األولى  الكلية   <
أي أن كل سنة من السنن تتعارض مع مقاصد الدين 
وكلياته فهي من الدين عارية. فاملصلحة كل املصلحة 

في عدم مصادمة السنن حلقائق الدين ومقاصده.
ال��ف��ع��ال��ي��ة  ك��ل��ي��ة  وه����ي    : الثانية  الكلية   <

تتحقق  أصيلة  تشريعية  كل سنة  أن  أي  واألصالة 
االجتماع  سنن  من  سنة  لفعالية  معارضتها  بعدم 
األصنام  األوث��ان وحتطيم  كسر  كان  فإذا  البشري: 
سنة  املجسدة  املادية  ص��وره  في  الشرك  ومحاربة 
تشريعية، فإن الرسول � لم يشغل نفسه بإزالتها 
ذلك  واعتبر  بذلك  أصحابه  يأمر  ول��م  وحتطيمها، 
والعمران  االجتماع  سنن  لفعالية  ومنافيا  مناقضا 
حيث لن تتحقق تلك السنة التشريعية في أصالتها 
واملنهجية  العقدية  الرؤية  صياغة  تعاد  حينما  إال 
فكريا  األص��ن��ام  حتطيم  فيحصل  واملجتمع  للفرد 
الله في  ونفسيا لتتحطم ماديا وواقعيا وفق سنن 

االجتماع والعمران.
بني  والتناغم  االرتباط  كلية   : الثالثة  الكلية   <
السنن التشريعية واآليات اآلفاقية والنفسية وسنن 
التاريخ واالجتماع والعمران البشري، وأن اإلخالل 
بالضرورة  عنه  ينتج  مخالفتها  أو  منها  ب��واح��دة 

مصادمة مع السنن األخرى.
> الكلية الرابعة :  اعتبار املآل شرطًا في صحة 
النظر السنني أي تعلق كل سنة مبناطات حتقيقها 

ومآالت وقوعها. 
الوقائية  االستباقية  كلية   : الخامسة  الكلية   <
املآل  اعتبار  قاعدة  عن  تنشأ  التي  واالستشرافية 
من حيث هي كلية قائمة على متابعة الواقع ورصد 
تفاعالته وتبصر آفاقه املستقبلية. وهي كلية سننية 
املزيد حول فضل  »اق��رأ  النبي  تندرج ضمن جهود 
الرسالي  املشروع  في حماية  النبي«   على  الصالة 
وت��وف��ي��ر ال��ض��م��ان��ات ال��وق��ائ��ي��ة ال��ك��اف��ي��ة حتسبا 

مكتسبات  على  سلبا  تأتي  ق��د  ممكنة  الح��ت��م��االت 
سابقة. 

وال  تتكامل  ال��س��نن  أن   : السادسة  الكلية   <
تتعارض، فهي من عند الله تعالى.  

> الكلية السابعة : كلية وجوب منازعة السنن 
ومدافعة بعضها ببعض.

املبصرة  امل��ب��دئ��ي��ة  كلية   : الثامنة  الكلية   <
والواقعية املنضبطة.      

الفقه  ف��ي  السننية  الكليات  ع��ن  احل��دي��ث  إن 
إلى  الذيول يحتاج  النبوي حديث طويل  العمراني 
تتبع وجمع واستقراء واستنباط ومدارسة للروايات 
والوقائع، وإطالة النظر فيها، مع االستعانة مبناهج 
االجتماعيني  ومب��ن��اه��ج  وق��واع��ده��م،  األص��ول��ي��ني 
واإلنسانيني وطرائقهم، وهذه الكليات هي بال شك 
بغير  القلوب  إل��ى  يدخل  ال��ذي  الفقه  ذل��ك  ج��زء من 
وبذل  الوسع  إف��راغ  إلى  يحتاج  ما  وهو  استئذان. 
اجلهد للقيام بذلك خدمة للسيرة النبوية، ونهوضا 
ب��األم��ة اإلس��الم��ي��ة الس��ت��رج��اع ري��ادت��ه��ا احلضارية 

العاملية. 
اإلحكام  إن  بالقول  بحثنا  ختمنا  األخير  وفي 
املنهجي واملعرفي لفقه الكليات السننية من السيرة 
ال��ن��ب��وي��ة- ك��أف��ق م��ن آف���اق خ��دم��ت��ه��ا-؛ إح��ك��ام علم 
وتسخير وتبليغ هو الكفيل بتنمية الفاعليات القادرة 
التداول  عوالم  وخ��وض  االجتماعية  املدافعة  على 
واالبتالء والتجديد في اجتاه اإلسهام بتقدمي حلول 
أزمات  املعاصرة مما تعيشه من  إلخراج احلضارة 
واختالالت، ولعل ذلك واحد من األدوار التي ينبغي 
أن يضطلع بها الباحثون والعلماء ورجال الدعوة 

واإلصالح في عاملنا املعاصر.  

معالم املنهج املنشود لإلصالح والبناء احلضاري من خالل السيرة النبويةأفق خدمة  فقه االجتماع في السيرة النبوية

الكليات السننية لفقه االجتماع البشري في ضوء السيرة النبوية

الدكتور عبد احلميد البكدوري األشقري
الدكتور أحمد محمد زايد  )أستاذ بجامعة قطر()مدير اإلدماج االجتماعي بكتابة الدولة املكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص املعاقني - الرباط(

الدكتور عزيز البطيوي )أستاذ بجامعة ابن زهر - أكادير- املغرب(
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العدد 14432 من بحوث المؤتمر

عدد خاص عن المؤتمر العالمي الثاني للباحثين في السيرة النبوية

ي��ك��ت��س��ي ه������ذا امل����وض����وع 
أه��م��ي��ت��ه امل��ع��رف��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة 
بفقه  ال��وع��ي  ك��ون  م��ن  الكبيرة، 
م��ن��ه��اج اإلص�����اح ف���ي ال��س��ي��رة 
وال��س��ن��ة وال��ق��رآن ع��ام��ة، يشكل 
على  قامت  التي  العلوم  كل  من  األس��اس  املقصد 
الشريفة.  النبوية  والسيرة  والسنة  القرآن  منت 
فجل العلوم التي استحدثها املسلمون كانت تدور 
حول فهم مقاصد خطاب القرآن والسنة والسيرة 
اخلطاب  ه��ذا  معطيات  الستثمار  متهيدا  أوال، 

احل��ي��اة  وإدارة  ض��ب��ط  ف���ي 
ال����ف����ردي����ة واجل���م���اع���ي���ة 
للناس في املجتمع ثانيا. 
الشرع  بخطاب  فالعمل 
ه����و ال�����ه�����دف، وال���ف���ه���م 
مل��ق��اص��د ذل����ك اخل��ط��اب 
ه���و امل���ق���دم���ة ال��ش��رط��ي��ة 
على  إليقاعه  الضرورية 
فالعمل  وجهه الصحيح. 
الصالح هو هدف املعرفة 
واإلمي��������ان وغ��اي��ت��ه��م��ا، 
أساس  والفهم  واملعرفة 
ه������ذا ال����ع����م����ل، وش�����رط 
ان������دراج������ه ف�����ي م���س���ار 

األعمال الصاحلة)1(.
وب����ن����اء ع���ل���ى ك���ون 
امل����ع����رف����ة ه�����ي وس��ي��ل��ة 
إص�����������������اح احل�������ي�������اة 
الصحيح  واالس��ت��م��ت��اع 
بها، فإن ذلك يقتضي ربط 

وعدم  مطرد،  بشكل  احلياة  بحركة  املعرفة  ه��ذه 
وحتسيناتها  وحاجاتها  ضروراتها  عن  فصلها 
وحتدياتها بأي حال من األحوال)2(، ألن انفصال 
املعرفة عن حركة احلياة، أو انفصال حركة احلياة 
عن املعرفة يخل بحياة الفرد واملجتمع، ويعرِّض 
وجودهما الدنيوي واألخروي ألخطار كبيرة، كما 
جاء التنبيه على ذلك في سورة العصر: �َواْلَعْصِر 
َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ِإالَّ  ُخْسٍر  َلِفي  ��اَن  ن��سَ اإْلِ ِإنَّ 
ْبِر�.  قِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ اِت َوَتَواَصْوا ِباحْلَ احِلَ الصَّ
ة املعرفة وفعاليتها العملية، ووظيفية  فوظيفيَّ
اإلميان وفعاليته العملية، أمر أساس في احلياة، 
وهو ما جاءت الشريعة متناغمة معه متاما، فاقترن 
فيها اإلميان بالعمل الصالح بشكل مطرد، وارتبط 
باستمرار،  السننية  العلمية  باملعرفة  منهما  كل 
إلى درجة دعا فيها القرآن إلى إقامة كل شيء على 
يتضح  كما  الصحيحة،  السننية  العلمية  املعرفة 
َتْقُف  ذلك من قوله تعالى على سبيل املثال: �َواَل 
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ  َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ
ُأول�ِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوال� )اإلسراء : 36(. وهذا ما 
الوقت  هدر  عدم  على  التنبيه  إلى  بعلمائنا  حدا 
ال  فيما  أي  فيه،  عملية  ج��دوى  ال  فيما  واجل��ه��د 
تأثير له بشكل مباشر أو غير مباشر على حركة 
احلياة عاجا أم آجا، فقال الشاطبي على سبيل 
املثال إن "كل مسألة ال ينبني عليها عمل فاخلوض 
فيها خوض في ما لم يدل على استحسانه دليل 
شرعي، وأعني بالعمل عمل القلب وعمل اجلوارح 

من حيث هو مطلوب شرعا")3(.
ولهذا فإن من أخطر ما تصاب به املنظومات 
غاياتها  عن  فيها  املعرفة  انفصال  هو  الثقافية، 
وحتدياته  املجتمع  بحاجات  املرتبطة  العملية 
حينئذ  فتصبح  ال��راه��ن��ة.  احلضارية  وتطلعاته 
سياق  خ���ارج  وت���ردد  حتفظ  أث��ري��ة  نظرية  ثقافة 
حركة املدافعة واملداولة احلضارية اآلنية الناظمة 
مع  وت��ت��ح��ول  الفعلية،  البشرية  احل��ي��اة  حل��رك��ة 
مرور الوقت إلى معارف مستقلة بنفسها، ُتدرس 
لذاتها ! وال شك أن هذا النوع من الثقافة يصبح 
معرفة  البعض  ي��راه  بل  عملية،  ج��دوى  ذي  غير 
هامشية ورمبا ميتة أو مميتة، كما يقول مالك بن 
نبي "كل حقيقة ال تؤثر على الثالوث االجتماعي: 
األش���خ���اص، واألف���ك���ار، واألش���ي���اء، ه��ي حقيقة 

ميتة")4(.
وامل���وض���وع ال���ذي ن��ح��ن ب��ص��دده اآلن وه��و: 
السيرة  ف��ي  اإلص���اح  منهاج  فقه  ب��أف��ق  ال��وع��ي 
ال��دراس��ات  لكل  محوريا  مصبا  يشكل  النبوية، 
ال��ت��ي ق��ام��ت ع��ل��ى ه��ام��ش م��نت ال��س��ي��رة والسنة 
ذلك،  قبل  الكرمي  القرآن  ومنت  الشريفة،  النبوية 
ملرحلة  ض��روري��ة  معرفية  مقدمات  شكلت  والتي 
معرفية أهم منها، وهي مرحلة استثمار املعطيات 
املعرفية للسيرة والسنة النبوية والقرآن الكرمي، 
وأمة  ف��ردا ومجتمعا  اإلن��س��ان  إص��اح حياة  في 
وع���امل���ا، وم�����اءة أوض��اع��ه��ا 
مع  مطرد،  بشكل  جميعا 
مقتضيات منطق املدافعة 
وامل�����داول�����ة احل���ض���اري���ة 
املهيمن على الصيرورات 
احل������ض������اري������ة حل����رك����ة 
في  البشري  االستخاف 

األرض. 
ف����اإلص����اح ال��ف��ع��ل��ي 
اإلنسانية،  احلياة  لواقع 
ال���ذي تتحرك  امل����دار  ه��و 
ع��ل��ي��ه ون����ح����وه احل���ي���اة 
ال���ب���ش���ري���ة ب���اس���ت���م���رار، 
وت����أس����س����ت م�����ن أج���ل���ه 
وجاءت  املختلفة،  العلوم 
ال�����رس�����االت ال��س��م��اوي��ة 
حركات  وقامت  كلها)5(، 
ال��ت��ج��دي��د ع��ب��ر ال��ع��ص��ور 
ج��اء  ك��م��ا  والبيئات)6(، 
بيان ذلك في القرآن الكرمي 
ُسواًل  ٍة رَّ في مثل قوله تعالى: �َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ ُأمَّ
ْن َهَدى  اُغوَت َفِمْنُهم مَّ َأِن اْعُبُدوْا الّلَه َواْجَتِنُبوْا الطَّ
ِفي  َفِسيُروْا  اَلُة  الضَّ َعَلْيِه  ْت  َحقَّ ْن  مَّ َوِمْنُهم  الّلُه 
ِبني� )النحل :  اأَلْرِض َفانُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امْلَُكذِّ
36(. وقوله سبحانه على لسان شعيب � : �َوَما 
ِإالَّ  ُأِري��ُد  ِإْن  َعْنُه  َأْنَهاُكْم  َما  ِإَلى  ُأَخاِلَفُكْم  َأْن  ُأِري��ُد 
َعَلْيِه  ِبالّلِه  ِإالَّ  َتْوِفيِقي  اإِلْصَاَح َما اْسَتَطْعُت َوَما 

ْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيب� )هود : 88(. َتَوكَّ
ف��م��ا ه���و ي���ا ت����رى م��ف��ه��وم اإلص������اح ال���ذي 
تتمحور حوله احلياة البشرية؟ وما هو مفهومه 
النبوية  وأفقه وفقهه املنهاجي في ضوء السيرة 
فيها  اجتمع  التي  السيرة  باعتبارها  الشريفة؟ 
م��ن ال��ه��دي وال��وع��ي وال��ك��م��ال، م��ا ت��ف��رق ف��ي كل 
جاءت  كما  السابقني)7(،  والرسل  األنبياء  سير 
َهَدى  ِذيَن  الَّ �ُأْوَل�ِئَك  القرآن:  في  ذلك  إلى  اإلشارة 
ِإْن  َأْج��رًا  َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  الَّ  ُقل  اْقَتِدْه  َفِبُهَداُهُم  الّلُه 
نَي� )األنعام: 90(، فقد بلغ �  ُهَو ِإالَّ ِذْكَرى ِلْلَعامَلِ
من الكمال مبلغا "لم يبلغه أحد من أكابر األنبياء 
القدوة  يكون  ب��أن  استحق  ولذلك   ،)8( وال��رس��ل" 
في  ذلك  جاء  كما  األجيال،  مر  على  للبشر  العليا 
َكاَن  مِلَن  َحَسَنٌة  ُأْسَوٌة  ِفيِهْم  َلُكْم  َكاَن  �َلَقْد  القرآن: 
ُهَو  َه  اللَّ َفِإنَّ  َيَتَولَّ  َوَمن  اآْلِخَر  َواْلَيْوَم  َه  اللَّ َيْرُجو 

ِميد� )املمتحنة : 6(. اْلَغِنيُّ احْلَ
----------

التذكير من كالم  ب��ادي��س، مجالس  بن  1 - عبد احلميد 
احلكيم اخلبير، دار البعث، قسنطينة، اجلزائر 1982، ص/139
2 - محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة، الشركة 

التونسية للتوزيع، تونس 1978 . ص/57
الله  امل��واف��ق��ات، حتقيق عبد  أب��و إسحاق الشاطبي،   - 3

دراز، دار املعرفة، بيروت، ج46/1
 ، دمشق  الفكر،  دار  مجتمع،  ميالد  نبي،  ب��ن  مالك   -  4

سورية 1986. ص/93
املصرية  الهيئة  امل��ن��ار،  تفسير  5 - محمد رشيد رض��ا، 

العامة للكتاب، القاهرة 1990، ج 193/12
6 - أنظر: بسطامي محمد سعيد، مفهوم التجديد، ط2، 

مركز التأصيل، جدة، السعودية 2012. ص/ 51
7 - محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 

الدار التونسية للنشر، تونس  1984 ، ج359/7 
8 - أبو عبد الله محمد بن علي بن األزرق، بدائع السلك 
في طبائع امللك، حتقيق سامي النشار، نسخة املكتبة الشاملة، 

ص/290

مقدمات ممهدات :

ن���ن���ط���ل���ق ف�����ي ه���ذا 
امل������وض������وع م�����ن ع����دة 

مقدمات :
- إن الله تعالى خلق اخللق في أحسن 
ت��ق��ومي �م���ا ت���رى ف���ي خ��ل��ق ال��رح��م��ن من 
صاحلا  البدء  في  آدم  ابن  وخلق  تفاوت� 
مصلحا �فطرة الله التي فطر الناس عليها 

ال تبديل خللق الله ذلك الدين القيم�.
إرج��اع  ال��رس��ل واألن��ب��ي��اء  إن مهمة   -
الناس إلى أصل الفطرة بعد أن اجتالتهم 
الشياطني، قال رسول الله � في حجة »إن 
الزمان قد استدار كيوم خلق الله السموات 

واألرض«.
في  رك�����زوا  ال��س��اب��ق��ني  ال���رس���ل  إن   -
ض��روب  أش��ه��ر  على  اإلص��اح��ي  منهجهم 
أو  العقدي  كالفساد  أقوامهم  في  الفساد 
السياسي.  أو  االق��ت��ص��ادي  أو  األخ��اق��ي 
لكن الرسول اخلامت محمد بن عبد الله � 
الشامل  اإلص��اح  أمانة  تعالى  الله  حمله 
إصاح  واملجتمع.  الفرد  إص��اح  الكامل: 
والسياسة  واألخ���اق  وال��ع��ب��ادة  العقيدة 

وغيرها.
اإلص���اح  ف��ي   � محمد  منهج  إن   -
الوحي،  من  منطلق  معصوم  رباني  منهج 
س��ائ��ر ع��ل��ى ه���دى ال��وح��ي. منهج ش��ام��ل، 

واقعي وواضح.
- إن صراط الله تعالى املستقيم له وجه 
علمي هو الوحي ووجه عملي تطبيقي هو 

السيرة.
إذا  إال  ح��ال��ه��ا  يصلح  ل��ن  األم���ة  إن   -
إلى  � وسيلة  الله  رس��ول  منهج  اتخذت 
ذل���ك، ل��ذل��ك وج���ب ع��ل��ى ال��ع��ل��م��اء وال��دع��اة 
ورواد اإلصاح بذل اجلهد الستنباط نهجه 

القومي وبيان محجته البيضاء.
وهذه محاولة متواضعة للمساهمة في 
هذا املوضوع الشاسع هي أقرب إلى زفرة 

مفؤود منها إلى بحث أكادميي.
اإلصالح  منهاج  فقه  أفق  في  نظرات 

من خالل السيرة.
لبناء فقه صحيح للمنهاج النبوي في 

اإلصاح ال بد من:
> احلسم في أمر مصادر السيرة. 

من خال  منهاج صحيح  استنباط  إن 
م��ن نصوص  ان��ط��اق��ا  إال  يتم  ال  ال��س��ي��رة 
صحت روايتها حلوادث صح وقوعها، وإال 
فما بني على باطل فهو باطل، وما استنبط 

من حدث واه فهو أوهى منه.
> الشمول والترتيب:

في  ال���ن���ب���وي  ال���ه���دي  اس��ت��ن��ب��اط  إن 
اإلصاح يستحيل ما لم ينب على استيعاب 
وتقريراته  وأقواله   � أعماله  لكل  شامل 
وأح��وال��ه- ما أمكن ذل��ك- مرتبة على خط 
زمني واضح هو حياته � من املياد إلى 

الرفيق األعلى.
ل���ذل���ك ف����إن احل����ل ي��ك��م��ن ف���ي إخ����راج 
العلماء  يستطيع  شاملة  صحيحة  سيرة 
الستنباط  إليها  يطمئنوا  أن  املصلحون 

الهدى املنهاجي منها.
لغوية  دراس����ة  ال��س��ي��رة:  م���دارس���ة   <
ودراسة  السيرة،  مراحل  ودراسة  للسيرة، 

موضوعية للسيرة.

أ - دراسة لغة السيرة:

العملي  التنزيل  هي  النبوية  السيرة 
 � الله  رس��ول  فهم  فهي  ال��ك��رمي،  للقرآن 
في  الفهم  هذا  مقتضيات  وإح��ال  للقرآن، 

األنفس والواقع.
وقد دونت أقوال رسول الله � وأفعاله 
جيل  يفهما  ك���ان  ال��ت��ي  باللغة  وأح���وال���ه 
النموذج ويتداولها، لذلك فإن الطريق لفهم 
نصوص السيرة هو فهم اللغة التي دونت 
بها كما كان يفهمها أهلها، ألن املصطلحات 
واأللفاظ حملت معاني ودالالت جديدة عبر 
بعض  -في  كثيرا  ابتعدت  حتى  العصور 
األحيان- عن معناها األصلي، وأحسب أن 
التي  املصطلحية  الدراسة  في  يكمن  احلل 
دعا ويدعو إليها أستاذنا الدكتور الشاهد 

البوشيخي حفظه الله تعالى.

ب- دراسة مراحل السيرة: 
بناء  اإلص��اح  في  النبوي  املنهاج  إن 
تتلوها  ومرحلة  لبنة،  لبنة  وضع  متكامل 
م��رح��ل��ة، ل��ك��ل م��رح��ل��ة زم��ن��ه��ا ووس��ائ��ل��ه��ا 
البناء  اكتمل  حتى  وعاقاتها،  وأهدافها 

واتضحت الصورة.
وال بد لفهم حدث من حوادث السيرة أو 
دراسة نص من نصوصها من وضعه ضمن 

سياقه التاريخي ومرحلته من السيرة. 
هذه املراحل في املنهاج النبوي تنسجم 
وامل��ن��ه��اج ال��ف��ط��ري ف��ي ال��ك��ون ح��ي��ث خط 
السير ثابت مسترسل ال ترى فيه عوجا وال 

أمتا، وال قفز فيه وال حرق للمراحل..
ج- دراسة موضوعية للسيرة:

سير  خط  تتبع  الدراسة  هذه  تقتضي 
في موضوع  القدوة  يبني  � وهو  النبي 
كيف  لنتبني  ش��ام��ل،  ن��س��ق  م��ع��ني ض��م��ن 
سار  وكيف  املوضوع،  هذا  أسس  وضعت 
فيه خطوة خطوة إلى أن اكتملت صورته 

في شكله النهائي.
فموضوع التربية مثا وموضوع املال 
املواضيع،  من  وغيرها  اجلهاد  وموضوع 
السيرة  ف��ي  علمية  وأس��س  منطلقات  لها 

ولها مراحل في التنزيل.
مقترح تصميم ملنهاج اإلصاح النبوي 

من خال السيرة:
إلى وضع خطاطة  املبحث  هذا  يهدف 
مل��ن��ه��ج اإلص������اح ف���ي ال���س���ي���رة ال��ع��ط��رة 
وما جتمع  لها  رؤي��ة شمولية  من  انطاقا 
التركيز  م��ع  وح��وادث��ه��ا  ن��ص��وص��ه��ا  م��ن 
سير  خط  وتتبع  املنهاجية  الهدايات  على 
� دون كبير التفات إلى احلوادث  النبي 
املراحل  الفصل بني  في  الهامشية معتمدا 
وبناء  للسيرة،  املفصلية  احل���وادث  على 

عليه نفصل احلديث في :
منهج االص��ط��ف��اء واإلع����داد م��ن خال 

السيرة النبوية: من املياد إلى البعثة.
املسلم:  اجل��س��د  ن���واة  ت��ك��وي��ن  منهج 

مرحلة الدعوة اخلاصة.
م��ن��ه��ج ب��ن��اء اجل��م��اع��ة امل��س��ل��م��ة: من 

الصدع بالدعوة إلى عام احلزن.
منهج رص الصف املسلم: من الهجرة 

إلى غزوة بدر.
منهج تثبيت الصف املسلم ومتحيصه: 

ما بني بدر واخلندق.
م��ن��ه��ج ن��ش��ر اإلس������ام ف���ي األق���رب���ني 
)اجلزيرة العربية(: من اخلندق إلى الفتح.

منهج ن��ش��ر اإلس����ام خ���ارج اجل��زي��رة 
العربية: من الفتح حتى الوفاة.

من فـقه منهاج اإلصالح في السيرة النبويةمدخــل إلى فقه منهـاج اإلصـالح في السيـرة النبويـة

الدكتور الطيب برغ�وث  مدير أكادميية السننية للدراسات احلضارية النرويج 

الدكتور يوسف العلوي  باحث مبؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع(
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اإلص�������اح ال��ف��ع��ل��ي ل���واق���ع 
احلياة اإلنسانية، هو املدار 
الذي تتحرك عليه ونحوه 
احلياة البشرية باستمرار، 
وت������أس������س������ت م��������ن أج����ل����ه 
وج���اءت  املختلفة،  ال��ع��ل��وم 
كلها،  السماوية  ال��رس��االت 
التجديد  ح��رك��ات  وق��ام��ت 

عبر العصور والبيئات



جماعية
صورة 

متر
ني  في املؤ

للمشارك
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العدد 16432 صور من المؤتمر

عدد خاص عن المؤتمر العالمي الثاني للباحثين في السيرة النبوية
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صورة جلانب من احلضورفي املؤمتر 

صورة من  معرض الكتاب مبوازاة املؤمتر

صور مختلفة  من أنشطة املؤمتر

جانب من احلضور النسائي

صورة من ورشات املؤمتر صورة جماعية لبعض املؤمترين 



العدد 17432 من بحوث المؤتمر

عدد خاص عن المؤتمر العالمي الثاني للباحثين في السيرة النبوية

اجللسة الرابعة : أفق خدمة التربية والتعليم في السيرة النبوية

فقه التربية النبوية: آفاق ودالالت

نحو نظرية إسالمية في التعليم من خالل السيرة النبوية .

األستاذ أحمد طاهر أبو عمر )مدير تحرير مجلة الفرقان األردن(

الدكتور بنعمر لخصاصي )أستاذ بجامعة القرويين - تطوان( 

إذا كانت التربية في أي 
عهد من العهود، عالمة فارقة 
في حياة الناس، فإنها تعّد 
في عهد النبوة أبرز عالمة، 
فقد حتّولت إلى منهج متكامل، فريد من نوعه، 
والتوّحش،  اجلهل  أوهاق  من  البشرية  نقل 
إلى أشواق العلم واملدنّية، ومن إهدار الكرامة 
كلٍّ  في  اإلنسانية  قيم  إعالء  إلى  اإلنسانية، 
من جانب العقل وجانب العاطفة، ومن األثرة 
الركون  ومن  السامي،  اإليثار  إلى  الرعناء، 
والثقة  األمل  مرابع  اعتالء  إلى  واليأس، 

بالنفس.

فريدة  النبوية  التربوية  القيم  ومنظومة 
من نوعها، واقعية عملية؛ ألن أساسها رباني، 
وقوامها العلم واألخالق، والعبادة الصحيحة، 
فال  باألخالق،  والعلم  العبادة  فيها  ترتبط 
وال  والعمل،  القول  بني  انفصال  وال  تناقض 
وال  العملي،  اجلانب  أو  النظري  اجلانب  بني 
تنفصل في هذا الفقه الصلة بالله عن الصلة 

بالناس.
قامت تلك املنظومة على عدد من األشكال 
ألهله،   � الكرمي  النبي  كتربية  والصور، 
متّثل  وقد  الناس،  وعموم  وأصحابه،  وقومه، 
فقد  يكون؛  ما  أحسن  التربية  فقه  أفق  فيها 

راسخ  متينًا  مجتمعًا   � الكرمي  النبي  أنشأ 
الصور،  أو  األشكال  هذه  خالل  من  اجلذور، 
وحياته  الشريفة،  أقواله  من  استنبطت  التي 
انطلق  الذي  الفريد  اجليل  فكان  العملية، 
فاحتًا  الدنيا  آفاق  إلى  والسلوك  بالعقيدة 

ومعلمًا ومرشدًا.
ألهله  احلسنة   � النبي  قدوة  وكانت 
وعشيرته وقومه وأصحابه والناس أجمعني، 
أساسا في هذا اإلجناز، إجناز التربية العظيم، 
العطاء  في  للمشاركة  طاقاتهم  وّظف  حيث 
وقدوات  عملية،  مناذج  وصاروا  والبناء، 

حسنة ملن جاء بعدهم.

املسألة  في  املتأمل  إن 
املسلمني،  عند  التعليمية 
ثالث  أمام  نفسه  ليجد 
الطبيعة  مختلفة  مراحل 

واملنهج والنتائج : 
> املرحلة األولى : مرحلة كان فيها الوحي 
التعليم  محور  النبوية،  وتطبيقاته  اإلالهي 
العقلية  تفتقت  وبذلك  ومنهجا،  مضمونا 
اإلسالمية عن علوم شتى في مجاالت متنوعة: 
واملجال  اإلنساني  واملجال  الديني،  املجال 
اخلضوع  املباركة  املرحلة  هذه  املادي. ضابط 
مهما  اإلنسان  خلدمة  والسعي  الله  حلدود 
في  يسعفها  وتنوعت حاجاته؛  تغيرت ظروفه 
تنقضي  ال  الذي  الوحي  بطبيعة  الوعي  ذلك 
الدين  لهذا  العملية  الطبيعة  وإدراك  عجائبه. 
الذي ال يفترق فيه العلم عن العمل، وال تفترق 

فيه الدنيا عن اآلخرة.  
عبرها  انتقل  مرحلة   : الثانية  املرحلة   <
الوحي  محور  من  –غالبا-  املسلم  العقل 
وأصبحت  الرجال،  آراء  محور  إلى  املعصوم 
على  يتنافس  متون،  حتصيل  املتعلم  غاية 
وما  زمامها  ملك  فمن  املتنافسون،  حفظها 
قيل في شرحها وحواشيها، فقد حصل العلم، 
طريقة  بنفس  جمع  ما  تبليغ  مهمته  وصارت 
النضوب،  في  العلوم  نبع  فبدأ  حتصيله. 
وتقلص مجالها، وقل نفعها، وضعف االبتكار 

مشاكل  من  االنسحاب  في  وبدأت  فيها، 
قوة  على  ذلك  كل  وانعكس  وهمومهم.  الناس 
طعمة  أصبحت  حتى  اإلسالمية،  املجتمعات 

للمتربصني ودخلت نفق الضعف والتخلف. 
مع  االحتكاك  مرحلة   : الثالثة  املرحلة   <
غالبا - التقليد  الغرب، وهي مرحلة طابعها – 
تكاد  ما  التي  الغربية،  التعليمية  للمناهج 
بريقها  فقدت  قد  تكون  تصل ملجتمعاتنا حتى 
ونبذها  عيوبها  وظهرت  األصلي  موطنها  في 
شكاوى  من  نراه  ما  هي  والنتيجة  أهلها. 
متعددة عن أزمة التعليم، ومحاوالت لإلصالح 

تراوح مكانها.
وانطالقا من القناعة الراسخة، بأن الطريق 
هي  التعليم،  أزمة  من  باألمة  للخروج  السليم 
الرجوع إلى روح هذه األمة : إلى القرآن الكرمي، 
لبناء نظرية إسالمية في التعليم، نستبدل بها 
ه النظر لسيرة  املناهج البشرية املتعددة، تَوجَّ
من  تيسر  ما  استخراج  أجل  من   � الرسول 
النظرية  بناء  في  أساسية  نراها  عناصر، 
تنهض  أن  نطمح  التي  التعليم  في  اإلسالمية 

لبنائها همم عالية وعقول بانية. 
النبوية من أجل  التوجَه للسيرة   ويسوغ 
العملي  التطبيق  كوُنها  الهدف،  هذا  حتقيق 
للقرآن الكرمي، باإلضافة إلى أنها سيرة أعظم 

معلم عرفته البشرية. 
من  كثيرة  جزئيات  الباحث  تتبع  وقد 

طريق  عن  وتوصل  النبوية،  السيرة  نصوص 
منهج التحليلي التركيبي إلى عدة نتائج :

الستخراج  ثري  مصدر  النبوية  السيرة 
ملا  التعليم،  في  اإلسالمية  النظرية  عناصر 
من  أظهرته  وملا  خصائص،  من  به  تختص 

نتائج باهرة. 
خالل  من  التعليمية  النظرية  أسس   >

السيرة النبوية هي :
والعملية  العلمية  الكفاءة  ذو  املعلم   <
واخللقية : احلريص على أداء مهمته، الصبور 
لهم،  املتواضع  بهم  الرفيق  متعلميه  على 

واملشجع على التعلم والتعليم. 
لطبيعة  املالئمة  العلمية  املضامني   <
املتعلمني : املؤسسة على مكتسبات املتعلمني 
السابقة، القابلة للتنزيل في واقعهم، والسالكة 

نهج الوسطية والعدل. 
> املنهج التعليمي الذي يعتمد عدة مبادئ: 
تكامل املهارات )احلفظ، الفهم، تطبيقات املعلم، 
تقريب  للتعليم،  التمهيد  املتعلم(،  تطبيقات 
ومراعاة  املتعلمني  قدرات  استنفار  املضامني، 

الفروق الفردية. 
في  امتازت  وقد  التعليمية،  الوسائل   <
التكامل،   : خصائص  بعدة  النبوية  السيرة 
حيث زاوجت بني احلسي واملعنوي، والعقلي 
للحاجات  املالءمة  وخاصة  والوجداني؛ 
الوجداني  التفاعل  وخاصة  التعليمية، 

واحلركي والصوتي. 
البحث  لها  توصل  التي  اخلصائص  إن 
عند  واملرونة  الواقعية  خاصيتي  على  تقوم 
كانت حكمته مستحِضرة  فقد   ،� الله  رسول 
ألدق معطيات الواقع، مما انعكس على جميع 
أسس النظرية التعليمية وخصائصها، وطبعها 
بطابع املرونة التي حترر العملية التعليمية من 
القوالب اجلامدة املعممة على جميع املتعلمني 

وجميع الوضعيات. 
بالتوصيات  يوصي  الباحث  فإن  وعليه 

اآلتية : 
> تكوين مجموعات البحث لبناء النظرية 

اإلسالمية في التعليم . 
لتجميع  النبوية،  األحاديث  استقراء   <
وبناء  التعليم،  في  الكامل  النبوي  الهدي 

النظرية اإلسالمية في هذا املجال. 
السيرة  ضوء  –على  النظر  إعادة   <
الغالبة  املعلمني  اختيار  طريقة  في  النبوية- 
والتي تركز على التحصيل املعرفي، واعتباره 

احملدد األسمى لصالحية املرشح للتدريس. 
السيرة  ضوء  –على  النظر  إعادة   <
النبوية- في طريقة تكوين املعلمني، وال سيما 
واملهارية،  اخللقية  النفسية  اجلوانب  في 
كنون من مهارات ضبط النفس وحل  بحيث ُيَ

املشكالت والتكيف مع مختلف الوضعيات.  
واحلمد لله الذي بنعمته تتم الصاحلات. 
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عدد خاص عن المؤتمر العالمي الثاني للباحثين في السيرة النبوية

إن الله تعالى أكرم عباده 
ببعثة نبيه العظيم محمد �، 
أس���وة حسنة  ل��ه��م  أق��ام��ه  إذ 
املطلوب  بالطريق  يبصرهم 
س��ل��وك��ه ح��ت��ى ي��ص��ل��وا إل��ى 
واآلخ��رة،  الدنيا  في  وفالحهم  صالحهم  فيه  ما 
إس��وة حسنة ملن  الله  لكم في رس��ول  ك��ان  �لقد 
هنا وجبت  من  اآلخر�.  واليوم  الله  يرجوْا  كان 
العناية بالسيرة العطرة وبفقهها خدمة وتلقينا 
وت��دري��س��ا. وأح���ق ال��ن��اس وأح��وج��ه��م أن يعلم 
ويدرس سيرة النبي الكرمي � وفقهها ناشئتنا، 
خصوصا في مرحلة التعليم األساسي، لكون هذه 
املرحلة مرحلة بناء النفوس وصوغ الشخصيات 
وحتديد األفكار واالجتاهات. وألن ذلك ميكن من :
ال��ل��ه  ص���ل���وات  ع��ل��ي��ه  بنبيهم  ت��ع��ري��ف��ه��م   <

وسالمه.
> غرس محبته في نفوسهم.

> تقدمي أسوة حسنة لالقتداء بها.
> تبصيرهم بأهم فترة زمنية في تاريخهم.

> صون الهوية اإلسالمية في نفوسهم.
في  للتعامل  وخبرات  مهارات  إكسابهم   <

احلياة، وتوسيع مداركهم ومعارفهم.
> غرس القيم وتقومي السلوكات.

ت��ل��ك األه��م��ي��ة- نلحظ  ك��ل  –ومع  أن��ن��ا  ب��ي��د 
لهذه  وفقهها  السيرة  توصيل  في  بينا  تقصيرا 
الفئة. فعلى صعيد املناهج التعليمية جند بعض 
املناهج تقتصر على تدريسهم السيرة فقط دون 
قليال،  إال  منها  العبرة  ومواطن  بفقهها  ربطها 
مناهج  بينما جند  ج��دا.  تأثيرها  وه��ذا يضعف 
أخرى مقصرة جدا في تدريس السيرة أصال بله 
فقهها وعبرها، ومنها املنهج التعليمي املغربي، 
حيث ال يدرس التلميذ املغربي خالل اثنتي عشرة 
سنة يقضيها في مرحلة التعليم األساسي سوى 
الثانية  السنة  ف��ي  سلك  م��ن  إال  فقط.  ساعة   28

بكالوريا مسلك العلوم اإلنسانية.
هذه  إلى  املوجهة  املؤلفات  صعيد  على  أما 
فإننا جند كتابات حاولت تبسيط أحداث  الفئة 
ق��د ال جند،  وفقهها  ال��س��ي��رة  ف��ي  لكن  ال��س��ي��رة. 
وامل��وج��ودة  املؤلفة  السيرة  فقه  كتب  إن  حيث 

إذ ينبغي أن نستحضر  أيدينا ال تناسبهم.  بني 
أننا نتحدث عن ناشئة، في مرحلة عمرية معينة، 
ميثلون جيال جديدا، بثقافة جديدة، ومنط تفكير 
جديد، في واقع جديد، واقع الفيسبوك واالنترنت 
ج��دي��دا،  خ��ط��اب��ا  يتكلمون  ال��ذك��ي��ة،  وال��ه��وات��ف 
يعيشون عصر السرعة والصورة والتقنية، فهم 
إذن يحتاجون من املربني خطابا جديدا مالئما، 
ليبني  قومه،  بلسان  إال  رسول  من  أرسلنا  �وما 

لهم�.
املستهدفة  الفئة  ي��راع��ي  مؤلفا  أق��ت��رح  ل��ذا 
لها  فيصاغ  والعمرية،  النفسية  وخصائصها 
بحيث  وشائق،  مناسب  بسيط  سلس  بأسلوب 
في  صعوبة  يجدون  وال  إليه،  جذبهم  يستطيع 

استيعابه والتعامل معه. مواصفاته كاآلتي:
أ-من جهة األحداث:

اختيار األلفاظ السهلة البسيطة، والتراكيب 
الواضحة السلسة:

> تبسيط عرض األحداث والوقائع: فتصاغ 
ال��ذي  باألسلوب  التقيد  دون  معاصر  بأسلوب 

رويت به من طرف األقدمني.
> تلخيص األحداث بذكر خالصتها التي ال 

يسع املسلم جهلها.
األح���داث  تنطبع  حتى  ال��ت��رت��ي��ب:  حسن   <

متسلسلة في ذهن الناشئ.
القصصية:  الكتابة  تقنيات  اس��ت��خ��دام   <
لصياغة األحداث بطريقة شائقة رائقة تأخذ بلب 

املتلقي.
فالصورة  حية:  بصور  املواضيع  تدعيم   <

تنقل من الرسائل ما ال تنقله الكلمات.
التخصصات:  مختلفي  باحثني  اشتراك   <
نفس  علم  االجتماع،  الطفل،  لغة  شرعية،  علوم: 
فن  الطفل،  أدب  الديداكتيك،  التربية،  الطفل، 
إليهم  احلاجة  تدعو  قد  ممن  وغيرهم  الصورة، 
إلنتاج مؤلف متميز قادر على التأثير في نفسية 

املتلقي وجذبه إلى مطالعته.
> إعادة صياغة مواضيع السيرة بعيدا عن 
فتقدم  واحل���روب،  اإلي���ذاء  منط  املعهود:  النمط 
جوانبها  مبختلف  امل��ش��رق��ة   � ال��ن��ب��ي  س��ي��رة 
بيته  العظيم في  النبي  الرائعة! تظهر  الوضاءة 

ومجلس  ومعركته  ودول��ت��ه  وش��ارع��ه  ومسجده 
قضائه وبني رفاقه وخالنه ومختلف مواقفه.

على شكل  السيرة  تصاغ  أن  فأقترح  وعليه 
مواضيع وأبواب مختلفة.

ومن العناوين املقترحة:
 :� العظيم  للرسول  الشخصية  احلياة   >
واملولد  الشريف،  النسب  ال��ب��اب  ه��ذا  ويتناول 
وال��ن��ش��أة وال��ي��ت��م وال��ع��م��ل، واحل��ي��اة األس��ري��ة 
)الزوجات واألبناء واألحفاد( ثم املرض والوفاة. 

< الوصف اخِللقي للنبي الكرمي �.
< بعثة النبي � ودعوته: يتحدث عن مبدأ 
ال��س��ري��ة فاجلهرية،  ال��دع��وة:  ال��وح��ي وم��راح��ل 
والعقبات التي القاها، وبعض صور اإليذاء التي 
تعرض لها، ورحلة الطائف واإلسراء واملعراج، 
والهجرات: هجرتي احلبشة فالهجرة إلى املدينة 

ووقائعها وما سبقها من بيعتي العقبة.
< غزوات النبي �: وتذكر فيه أهم الغزوات 

والسرايا.
للنشء طرف  ُفيقدم   :� النبي  معجزات   >
النفوس  وتثبت  اإلمي��ان  تقوي  وبطريقة  منها، 

على الدين احلق.
تشريع  عن  هنا  يتكلم   :� النبي  عبادة   >
ال��ع��ب��ادات م��ن ص��الة وزك���اة وغيرهما م��ع ذكر 

تواريخها.
� وحسن تعامله: نصور  النبي  < أخالق 
هنا اجلانب االجتماعي في حياته عليه الصالة 
أصناف  معاملته  في  الراقي  وسلوكه  والسالم، 
والنساء  والشيوخ  والشباب  كاألطفال  الناس، 
وغير  واجلاهلني  واجليران  والزوجات  واألبناء 
املسلمني والفقراء واألغنياء وامللوك واألصدقاء 

واألعداء وغيرهم.
< شباب حول النبي �: نذكر هنا أصحابه، 
وعلو  هممهم  وس��م��و  تضحياتهم  على  ون��رك��ز 
أن  ناشئتنا  انتباه  لفت  مع  وأخالقهم،  مبادئهم 
سنهم  من  قريبني  شبابا  كانوا  الصحب  أولئك 

وقتئذ.
< حقوق النبي الكرمي �: نبني فيها حقوق 
نبيهم عليهم من حبه وطاعته وتعظيمه وغيرها.

ب- من جهة فقه السيرة ودروسها:

يراعى األسلوب البسيط، واأللفاظ الواضحة 
املباشرة في صياغة الدروس.

تصاغ على شكل نقط واضحة مركزة، بعيدا 
تذكر  بحيث  الطويلة،  اإلنشائية  الصياغة  عن 
الفوائد بشكل مباشر دون حشو واستطراد، في 

أقصر عبارة وأوضحها.
ُتترك الفوائد التي ال تدخل ضمن اهتمامات 
الناشئة، مثل بعض الفوائد األصولية واألحكام 

الفقهية.
والقيم  ب��ال��دروس  واقعة  أو  ح��دث  كل  يذيل 
بفائدته، وحتى  ليسهل ربط احلدث  املستنبطة. 
تتكون لديه ملكة استنباط العظات من األحداث 

التي متر أمامه.
الناشئة  يحتاجها  التي  القيم  على  التركيز 
أك��ث��ر، س����واء م��ن��ه��ا ال��ق��ي��م امل��ع��روف��ة ك��ال��ص��دق 
واألمانة والصبر والوفاء ونحوها، أو القيم التي 
أصبحت ملحة في هذا العصر من قبيل التخطيط 

واملبادرة واإلدارة وحل املشكالت واحلوار...
لتلك  الواقعية  السلوكية  االم��ت��دادات  ذك��ر 
األمثلة  بعض  بإعطاء  الناشئة،  حياة  في  القيم 
تطبيق  إل��ى  فيها  يحتاج  التي  احلية  الواقعية 
يتعلم  أنه  يدرك  حتى  تعلمها،  التي  القيمة  تلك 

للحياة، وأن ما ُيَلقنه ليس أمرا مثاليا.
احلرص على إبراز شمولية اإلسالم جلميع 
م��ن��اح��ي احل��ي��اة، ف��ي��ك��ون ف��ي ذل���ك ه���دم للفكرة 

العلمانية بطريقة حية واقعية.
امل���زج ف��ي ال��ص��ي��اغ��ة ب��ني اخل��ط��اب العقلي 
املنطقي الذي ينمي عقله وفكره ونظرته لإلنسان 
الوجداني  اإلمياني  والكون، واخلطاب  واحلياة 
نبيه  نحو  عاطفته،  ويحرك  قلبه،  يالمس  ال��ذي 
تساعده  إميانية  بطاقة  وميده  وتاريخه،  ودينه 

على تطبيق ما تعلم.
وصلى الله على نبيه وآله وصحبه.

تنطلق  أن  الورقة  تقترح 
من  االستمداد  منهجية 
بناء  بغرض  النبوية  السيرة 
تطبيقات للعلوم الّنفسية عبر 

مجموعة من املراحل وهي:
الموضوعي  التصنيف  األولى:  المرحلة   >

لمباحث العلوم النفسية:
موضوعي  تصنيف  مشروع  من خالل  وذلك 
الوحي،  منظور  من  النفسية  العلوم  ملباحث 
تصنيف  ابتكار  إلى  يهدف  علمي  مشروع  وهو 
منظور  من  النفسية  العلوم  ملباحث  موضوعي 
وتعديل  والشخصية،  النمو،  مثل  الوحي 

السلوك... ونحوها من املباحث.
وحني تكون مباحث العلوم الّنفسية مباحث 
من  بالضرورة  تنعتق  فإنها  الوحي  منظور  من 
بعض  ظن  التي  املعاصرة  النفسية  املباحث 

الباحثني أّنها ضربة الزب ال ميكن جتاوزها.
ِعْلم  لرائد  اجلميلة  باملقولة  هذا  ويذكرني 
يدعو  كان  حني  املسيري"  الوهاب  التحيز"عبد 
العلوم  بناء  في  الذات  من  لالنطالق  الباحثني 

اخلصوص  وجه  على  الّنفسية  والعلوم  عموًما 
بتفرد  العلمي  البناء  عن  عاجزين  نكون  ال  حتى 
العرب  أن  الحظت  فيقول:  اآلخر  لعلوم  تابعني 
احملدثني لم يضعوا أسس أي علوم على اإلطالق 
فإذا قالوا في الغرب "علم النفس التنموي" قلنا 
قالوا  وإذا  التنموي"  النفس  "علم  أيضا  نحن 
"علم النفس الصناعي" رددنا معهم "علم النفس 
التفكيكي"  النفس  "علم  قالوا  وإذا  الصناعي" 
سارعنا بقول"علم النفس التفكيكي" أي أننا نردد 
ما يقولون ونتبنى ما يستحدثون من علوم أّما 
مع  تتعامل  كي  جديدة  علوما  نحن  نؤسس  أن 
في  يحدث  لم  ما  فهذا  بنا  اخلاصة  اإلشكاليات 

تاريخ احلضارة العربية احلديثة )1(.
السيرة  أحداث  جمع  الثانية:  المرحلة   >  

النبوية:
وذلك من خالل مشروع جمع أحداث وأدبيات 
املوضوعي  التصنيف  حسب  النبوية  السيرة 
ملباحث العلوم النفسية من منظور الوحي، وهو 
مشروع علمي  يهدف إلى جمع موسوعي ألحداث 
السيرة النبوية )السيرة السنة( وأدبياتها وفق 

النبوية  السيرة  مصادر  من  املوضوعات  تلك 
املتنوعة: القرآن الكرمي، والسّنة النبوية، وكتب 

السير، وغيرها.
< المرحلة الثالثة: التحليل والنقد المقاِرن:

علمي  حتليل  تقدمي  مشروع  خالل  من 
ملواقف السيرة النبوية املصنفة وفق التصنيف 
املوضوعي ملباحث العلوم النفسية، ويشتمل ذلك 
كثيرة  أمور  جتلية  على  يعمل  وصفًيا  حتلياًل 

منها:
> بيان املقاصد الشرعية واألهداف النفسية 
النبوية  والتربوية التي حتققها أحداث السيرة 

وأدبياتها حني تكون تطبيقات للعلوم النفسية.
املترتبة  التفصيلية  واآلثار  الثمار  بيان   <
على تبوئة السيرة النبوية مكانتها في مباحث 

العلوم النفسية.
العملي  التطبيق  بناء  فرص  بيان   <
املعاصرة  النبوية في حياتنا  السيرة  إلرشادات 

من مدخل نفسي تربوي.
التي  النفسية  العلوم  ثغرات  جتلية   <
النبوية  السيرة  أحداث  بغير  ردمها  ميكن  ال 

وأدبياتها املتنوعة.
موضوعات  من  سنجد  األولى  املرحلة  وفي 
العلوم  ملوضوعات  املوضوعي  التصنيف 
النمو  بأطوار  صلة  ذات  موضوعات  النفسّية 
كل  وأدبيات توجيه وإرشاد  اإلنساني ومراحله 

مرحلة عمرية وعالج مشكالتها.
النفسي  "التحصني  املوضوعات  تلك  ومن 
العلوم  تتناولها  عمرية  كمرحلة  للشباب" 
متنوعة  ومصطلحات  مسميات  حتت  النفسّية 

مثل "املراهقة")2(
-----------------

املسيري،  الوهاب  عبد  التحيز،  إشكالية   -  1
ص9.

2 - وهو إطالق متعقب ألن املراهق هو املقارب 
وال  لغة  ال  مراهقا  البالغ  الشاب  يسمى  وال  للبلوغ 
شرًعا. راجع في ذلك كتاب "دعه فإنه مراهق!" لراقمه.

حاجـة  تـالمـيـذ  التـعـليـم  األسـاسـي  إلـى  مـؤلـف  فـي  فـقـه  الـسـيـرة  يـنـاسـبـهـم

مقترح منهجية استثمار السيرة النبوية لبناء العلوم النفسية

األستاذ. يونس بوعوام )أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي - سال(

الدكتور عبد اهلل الطارقي )مدير األبحاث والدراسات بمركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب - مكة المكرمة(
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أق���ت���رح م��ؤل��ف��ا ي��راع��ي 
ال����ف����ئ����ة امل���س���ت���ه���دف���ة 
النفسية  وخ��ص��ائ��ص��ه��ا 
وال��ع��م��ري��ة، ف��ي��ص��اغ لها 
ب��أس��ل��وب س��ل��س بسيط 
بحيث  وش��ائ��ق،  مناسب 
إليه،  جذبهم  يستطيع 
ص��ع��وب��ة  ي����ج����دون  وال 
والتعامل  استيعابه  في 

معه.
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عدد خاص عن المؤتمر العالمي الثاني للباحثين في السيرة النبوية

اجللسة اخلامسة : أفق خدمة التيسير والتقريب للسيرة النبوية

األعمال الدرامية في خدمة السيرة النبوية: رؤية مستقبلية
األستاذ الدكتور حسن األمراني )أستاذ األدب العربي  واألدب المقارن( والدكتورة اعتماد األمراني )دكتوراه في اإلعالم من بريطانيا، مستشارة في الدبلوماسية الثقافية(

عرضت   : م��ق��دم��ات  ث���اث  ال��ب��ح��ث  تضمن 
بالسيرة  املسلمني  عناية  إل��ى  األول��ى  املقدمة 
األدباء  بجهود  انتهاء  وحديثا،  قدميا  النبوية 
في هذا املجال. وتضمنت املقدمة الثانية أهمية 
اإلعام عبر التاريخ، واإلعام اإلسامي وبعض 
شروطه بخاصة. بينما تناولت املقدمة الثالثة 
أهمية األعمال الدرامية في تشكيل الرأي العام.
أما املبحث األول، وعنوانه: في سبيل بناء 
جاء  فقد  ملتزم،  درامي  لفن  املستقبلية  الرؤية 
قراءة في املنجز الدرامي الغربي، وقد بني هذا 
في  الغربية،  السينما  اعتمدت  كيف  املطلب 
تراثها  على  الغربية،  املركزية  مفاهيم  ترسيخ 
الديني، اإلجنيل والتوراة، ومنه استقت أعماله 
العشر(،  )ال��وص��اي��ا   : ش��ري��ط  مثل  الضخمة، 

و)يوسف الصديق(، و)آدم وحواء( وغيرها.
استكماال  ج��اء  فقد  ال��ث��ان��ي  املبحث  وأم���ا 
للمبحث األول، ولكن بتناول منجزات السينما 
العربية واإلسامية في مجال السيرة النبوية، 
ال��ذي أنتج عام  ب��دءا بشريط )ظهور اإلس��ام( 
1959، ع��ن ق��ص��ة ط��ه ح��س��ني )ال��وع��د احل���ق(، 
املشهور:  العقاد  مصطفى  شريط  إل��ى  وص��وال 
عربية  نسختني:  ف��ي  ظ��ه��ر  ال���ذي  )ال��رس��ال��ة( 
وإجنليزية. وقد بني هذا املطلب بعض جوانب 
التوفيق واإلخفاق في هذا املنجز الدرامي، فمن 
تشخيص  ع��دم  إل��ى  السعي  التوفيق  مظاهر 
النبي �، ال صورة وال صوتا وال ظا، وكذلك 
وسائر  ال��راش��دي��ن  للخلفاء  بالنسبة  ال��ش��أن 
بالواقع  االل��ت��زام  وك��ذل��ك  ال��ع��ش��رة.  الصحابة 
ج��وان��ب  وم���ن  ل��ل��س��ي��رة.  ال��ت��اري��خ��ي احلقيقي 
اإلخفاق بعض مظاهر اخليال املقترن بالكذب، 
مثل ما نسب للصحابي حنظلة �، في شريط: 

)فجراإلسام(..
ه���ذا وق���د ع��م��د امل��ب��ح��ث إل���ى ع��ق��د م��وازن��ة 
التي  والغربية  اإلسامية  األشرطة  بعض  بني 
يوسف  قصة  مثل  واح���دا،  موضوعا  تناولت 
�، مبينا جوانب التوفيق واإلخ��ال في كل 

منها.
إلى  الطريق  تناول  فقد  الثالث  املبحث  أما 

بناء دراما مستقبلية في السيرة النبوية.
ال بد من اإلشارة في البداية إلى أن أساس 
أعمال  على  ق��ام  ال��درام��ي��ة  األع��م��ال  م��ن  كثير 
رسول  سيرة  حظيت  وقد  ومسرحية.  راوائية 

الله � بأن صيغت �� كليا أو جزئيا �� في أعمال 
روائية أو مسرحية. ولكن قبل ذلك كانت هناك 
عند  ال   ،� ال��رس��ول  بسيرة  األدب��ي��ة  العناية 
الغربيني  م��ن  س��واه��م  عند  ب��ل  فقط،  املسلمني 

والشرقيني على السواء.
وتأسيسا على ما سبق، فإن اخلطوة األولى 
إلى  النبوية  السيرة  نقل  هو  الطريق  هذا  في 
أعمال أدبية، روائية أو مسرحية، تكون مرتكزا 

لذوي االختصاص من أهل اإلنتاج سينمائي.
وقد عرض البحث ملوضوع الدين والسينما، 

هناك  أن  مبينا 
م����ن ي��ع��ت��ب��ر أن 
والسينما  الدين 
لكن  ن��ق��ي��ض��ان، 
السينما  أليست 
ط��ري��ق��ة ل��ل��دع��وة 
ون��ش��ر ال��رس��ال��ة 
ال�����ن�����ب�����وي�����ة – 
خ���اص���ة ع��ن��دم��ا 
ن����ت����ذك����ر ك��ي��ف 
أقبل األمريكيون 
على شراء نسخ 
ف��ي��ل��م ال��رس��ال��ة 
ب����ع����د أح��������داث 
احل��������ادي ع��ش��ر 
م������ن س��ب��ت��م��ب��ر 
معرفة  حمل��اول��ة 
اإلسام وطبيعة 

رسالته؟
ث���������م ح������دد 
م���اه���ي���ة ال��ف��ل��م 
ال�����دي�����ن�����ي، م��ن 
وأهميته  ج��ه��ة، 
أخرى،  جهة  من 
ح���ي���ث إن�����ه ف��ي 
مبكرة  س��ن��وات 

جّدًا من تاريخ السينما قام مسيحيون غربيون 
بالفعل حرق  ومت  السينما،  مفهوم  مبعارضة 
دور عرض في روسيا من بني دول شمال أوروبية 
أخرى. ولكن مما ال شك فيه أن السينما العاملية 
انتبهت بصورة مبكرة إلى أهمية السينما في 
توصيل  الرسالة التبشيرية واألفكار الكنيسية 

بطريقة سهلة وسريعة أكثر منها في الكتب أو 
أعلن  أن  بعد  خاصة  املتاحة،  الوسائل  باقي 
علماء تكنولوجيا التعليم أن الصورة الواحدة 
وال��ص��ورة  كلمة،  آالف  عشرة  م��ن  أكثر  ت��ع��ادل 
)جون  الفرنسي  السينمائي  املخرج  يرى  كما 
متعارضني  جانبني  على  حتتوي  غ��ودار(  لوك 
ومتكاملني، هما اجلانب الداللي، أي )ما يقال( 
اخلطاب  يتضمنه  ما  أي  اجلمالي،  واجل��ان��ب 
ثنايا  ف��ي  ه��و منغرس  ب��ل  م��ب��اش��ر،  ق��ول  دون 
اخل��ط��اب ورم����وزه امل��وح��ي��ة. وإذا ك��ان النص 
األدب�����ي )رواي�����ة، 
أن  ميكنه  ق��ص��ة( 
في  متلقيه  يدمج 
مامحه  ت��رك��ي��ب��ة 
جوليا  تقول  كما 
ك���رس���ت���ي���ف���ا ف��ي 
ك���ت���اب���ه���ا )ع���ل���م 
ال�������ن�������ص( ف�����إن 
ميكن  ال��س��ي��ن��م��ا 
دورا  ت��ل��ع��ب  أن 
م������ح������وري������ا ف���ي 
ت���وج���ي���ه س��ل��وك 
األف���������راد م��ث��ل��م��ا 
هي وسيلة فعالة 
أهدافهم  لتوجيه 
واجت����اه����ات����ه����م 

داخل املجتمع.
وه�����������ك�����������ذا 
اس��������ت��������ع��������رض 
ال��ب��ح��ث جت���ارب 
مجال  ف��ي  غيرنا 
إن���ت���اج ال���درام���ا 
الدينية سينمائيا 
وت����ل����ف����زي����ون����ي����ا 
ال���ه���وة  إلدراك 
ال���واس���ع���ة ال��ت��ي 
رغبتهم  ف��ي  اآلخ���ري���ن  م���ج���اراة  ع��ن  تفصلنا 
وت��ط��ل��ع��ات��ه��م ن��ح��و ال��ت��أث��ي��ر داخ�����ل احل����دود 

وخارجها، مما أشرنا إلى بعضه آنفا.
مسافة  العربية  السينما  ابتعدت  ولألسف 
عن مفهوم التوثيق بالصورة واحلوار واألدوات 
من  فأسقطت  الديني  التاريخي  للحدث  الفنية 

النبوية  السيرة  في  مهمة  بطوالت  حساباتها 
كان حريا بها التوقف أمامها طويا. وظل ما 

قدمته الشاشة العربية دون املراد بدرجات. 
إق���دام ش��رك��ات اإلنتاج  ع��دم  ف��ي  السر  فما 
للجمهور،  دينية  أفام  تقدمي  على  السينمائي 
وال سيما األفام املستمدة من سيرة رسول الله 

�، الزاخرة باملواقف الدرامية؟
الفيلم  إن���ت���اج  ت��ك��ل��ف��ة  إن  ال���ق���ول  مي��ك��ن��ن��ا 
الفيلم  إن��ت��اج  أض��ع��اف  أرب��ع��ة  ت���وازي  الديني 
جدا  هزيلة  العربية  األف��ام  وميزانية  العادي، 
وال تسمح بإنتاج أفام في املستوى املطلوب، 
والنتاج الطبيعي لذلك أن تكون األفام ضعيفة. 
وال���وص���ول إل���ى ال��ع��امل��ي��ة ي��ق��ت��ض��ي م��ش��ارك��ة 
وتعاونا عربيا مع البلدان املسلمة املتقدمة في 

االنتاج السينمائي. 
العاملية  السينما  بأن  القول  من  لنا  بد  وال 
العربية  تتفّوق على  )والغربية من ضمنها( ال 
ف��ي ال��ط��اق��ات واإلم��ك��ان��ات اإلب��داع��ي��ة الفردية 
واالقتصادي  التقني  جانبها  بل في  فحسب، 
األعمال  وإن��ت��اج  العمل  حتكم  التي  واآلل��ي��ات 
»الرسالة« جند  لفيلم  السينمائية، وإذا رجعنا 
عبد  املمثلني  بأن  أش��ادوا  النقاد  من  كثيرا  أن 
الله غيث  و منى واصف في النسخة العربية 
تفّوقا، في كثير من األحيان، على أداء النجمني 
اللذين  باباس،  وايرين  كوين  أنتوني  العاملني 

مثا الدور نفسه في النسخة العاملية للفيلم. 
وي��ب��ق��ى ف��ي��ل��م »ال���رس���ال���ة«  أف��ض��ل األف���ام 
وآخر  املطهرة.  النبيوية  السيرة  تناولت  التي 
العربية،  السينما  تقدمه  ديني  سينمائي  عمل 
40 عامًا تقريبا، ولم  وقد مضي على إنتاجه  
تتكرر جتربة إنتاج سينمائي ديني بعده، حيث 
اقتصر إنتاج األعمال الدينية على املسلسات 

التليفزيونية فقط.
وقد نبه البحث في األخير إلى أن من شأن 
استثمار السيرة النبوية في األعمال الدرامية 
أن تكون منوذجا رائدا للدبلوماسية الثقافية، 
ص��ورة  تصحيح  على  فقط  ليس  تعمل،  التي 
اإلسام تاريخيا، بل على تصحيح تلك الصِورة 
واق��ع��ي��ا ال��ي��وم، ح��ي��ث ص���ارت ص���ورة املسلم 
ب��اإلره��اب.  العالم  بلدان  من  كثير  في  مقترنة 
الدرامية من  ومن هنا تصير العناية باألعمال 
هذا املنطلق واجبا شرعيا وضرورة حضارية.
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1 - لماذا تيسير السيرة ؟
النبوية  السيرة  كانت  ملا 
أدبا إنسانيا عريقا، تقدم لنا 
منوذج الكمال البشري؛ ألنها 
من مشى  أطهر  حياة  تصور 
على األرض، وخير خلق الله جميعا، اصطفاه 
رب��ه وأث��ن��ى على أخ��اق��ه. وم��ص��ادره��ا القرآن 
املوثقة،  واألخبار  الصحيحة،  والسنة  الكرمي، 

وكل ما جاء فيها حق وصدق.
للحياة  متكاما  مثاليا  منهجا  كانت  ومل��ا 
إليه في دنياه وآخرته  ميد املسلم مبا يحتاج 
من التوجيهات الرشيدة، واملواعظ النافعة في 

كل زمان، وحني .
� أمثل تطبيق  الرسول  أفعال  وملا كانت 

عملي وواقعي ألحكام القرآن الكرمي.
وملا كان الهدف من دراسة السيرة النبوية 
احلقيقة  املسلم  يتصور  :"أن  فيها  والتفقه 
حياته  في  متجسدة  مجموعها  في  اإلسامية 
وأحكاما  وق��واع��د  م��ب��ادئ  فهمها  أن  بعد   ،�

مجردة في الذهن .
من تلك املعطيات، وغيرها، تولدت احلاجة 
السيرة  لتقريب  وفنونه،  ب��األدب  التوسل  إلى 
على  املتلقني  جماهير  اه��ت��م��ام  م��ن  ال��ن��ب��وي��ة 
اخ��ت��اف ش��رائ��ح��ه��م ال��ع��م��ري��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، 
على  االط��اع  من  الناشئة، ومتكينهم  وخاصة 
أصيا  مكونا  من مضامينها، جلعلها  جوانب 
تكوينهم،  ف��ي  ف��اع��ا  وم��رج��ع��ا  ثقافتهم،  ف��ي 
واجلماعية  الفردية  ال��ذاك��رة  في  ولترسيخها 
إلى  لارتقاء مبجتمعاتهم  واستلهامها  لألمة، 

مدارج الهداية والعزة والكرامة واملجد.
لألطفال  النبوية  السيرة  كتابة  لماذا   -  2

أولوية ؟
هي كذلك لسببني:

أولهما: كون صغار اليوم كبار الغد.
ت��ل��ب��ي ح���اج���ات الطفل  أن��ه��ا  وث��ان��ي��ه��م��ا: 
األس�������اس: ال��ع��ق��دي��ة وال���دع���وي���ة وال��ن��ف��س��ي��ة 

والتربوية واالجتماعية والوقائية والثقافية.
3 - لماذا القصة ؟ 

ملا  بالنفور والعناد  البشرية  النفس  تتميز 
به بطريقة  أو تنصح  تنهى عنه،  أو  به،  تؤمر 

مباشرة، إذا كان ذلك يخالف طبعها، وقد أثبتت 
القصة في امليدان التربوي جناعتها وفاعليتها 
في التبليغ، إال أن توظيفها في مجاالت إسامية 

اعترضته عدة إشكاالت عقدية وفنية ونقدية.
> أوال : إشكالية شرعية توظيف القصة في 

مجاالت دينية، وضمان عدم صيرورتها غاية:

التراثية  ص��ورت��ه��ا  ف��ي  القصة  ك��ان��ت  إذا 
اتخذت  ح��ني  تطرح  ل��م  واحلكائية  اإلخ��ب��اري��ة 
قدميا وسائل لرواية السيرة النبوية وتفسيرها 
إال إشكاال أخاقيا خلصه اإلمام أحمد بن حنبل 
بقوله: "ما أح�وج الناس إلى ق�اص صدوق" فإن 
القصة احلديثة ذات املرجعية الفنية واملقصدية 
الغربية، قد أثارت أسئلة حول شرعية توظيفها 

في املجال اإلسامي.
اإلشكال  هذا  الشرباصي  أحمد  أخرج  وقد 

ف��ض��اء متسامح  إل��ى  ال��ف��ن،  إط���ار شرعية  م��ن 
الغاية  فيه  تتعايش  متسعا  املجتمع  شرائح 
الشريفة، مع الوسيلة البليغة، فقال: "على عالم 

الدين أن يتفنن، وعلى رجل الفن أن يتدين .
الفني على  بناء احلكي  ثانيا: إشكالية   <

أساس احلكي اإلخباري :
يتمثل هذا اإلشكال في مستويني :

أ- ف���ي ص��ع��وب��ة ت��ط��وي��ع اخل��ب��ر ال��وق��ف��ي 
ليسعف بنية القصة الفنية املستوردة من بيئة 
أكثر مما حتترم  التعبير  حرية  ثقافية حتترم 

القيم.
الدينية  واألخبار  القصص  قدسية  إن  ب- 
في  يفكر  ال���ذي  للكاتب  تسمح  ال  ووقفيتها، 
حرية  م��ن  كبير  بحيز  ال��ق��ص��ة،  ف��ي  توظيفها 
التصرف في ما يقتضيه تنزيلها اإلبداعي من 

زيادة وحذف.
األدب��ي  اإلب���داع  ات��ه��ام  إشكالية   : ثالثا   <
حمولته  بسبب  ال��ف��ن��ي  بالضعف  اإلس��ام��ي 

القيمية :
إن جريرة قولة األصمعي الشهيرة في شعر 
حسان اإلسامي، قد تكون، في عصرنا، طالت 
قيمي،  أساسها  التي  اإلسامية  القصة  أيضا 
فاتهمت لذلك بالوعظ والضعف، وكأن املضمون 
ال ينبغي أن يكون أخاقيا، وأن اجلمال ال ميكن 

أن يتجلى إال في الشكل. 
النبوية،  السيرة  من  للطفل  يقدم  ماذا   -  4

وما منهج التعامل معها ؟ 
السيرة النبوية كلها قابلة ألن توضع بني 
يدي الطفل في أسلوب قصصي شائق وجذاب، 
إذا قصد من ذلك أن تكون شيئا ينمي اإلميان، 
ويزكي اخللق، ويلهب الكفاح، ويغري باعتناق 
احلق والوفاء له، ويضم ثروة طائلة من األمثلة 
خطابها  ف��ي  روع��ي��ت  وإذا  كله.  لهذا  الرائعة 
وتلبية  والعمرية،  العقلية  األطفال  مستويات 

حاجاتهم املختلفة. 
أم�����ا م��ن��ه��ج ال���ت���ع���ام���ل م��ع 
اقترحنا  فقد  النبوية  ال��س��ي��رة 
التوصيات  من  جملة  شأنه  في 
ال يتسع املجال لذكرها، فليرجع 
للورقة  الكامل  النص  في  إليها 

العلمية.
5 - كيف تكتب السيرة قصة ؟

القصة  ف��ي  النبوية  ال��س��ي��رة  كتابة  إن   -
للكبار  كتابتها  عن  تختلف  لألطفال  املوجهة 
ف��ي األه���داف وامل��ق��اص��د، واألس��ال��ي��ب، واللغة، 
الفنية  الناحية  من  أنها  إال  املعاجلة،  وطرائق 
للطفل من حيث  األدبية  الكتابة  ال تختلف عن 
قيامها على أسس نفسية وتربوية واجتماعية 

وثقافية ووطنية وقومية وإنسانية متداخلة .
النبوية هي  الكتابات املتجددة للسيرة  إن 
التي  باألسس  اإلسامية  لألمة  تذكير  مبثابة 
كانت  التي  وباملبادئ  وجودها،  عليها  انبنى 

ركائز قوتها.
وإن اعتماد األسلوب القصصي في استلهام 
السيرة ال اعتراض عليه؛ ألن القصة جنس أدبي 
ال يخلو منها أدب أي شعب من شعوب األرض، 
اإلسامية  وال��رواي��ة  القصة  رائ��د  الله  ورح��م 
احلظ  ق��ال:"م��ن حسن  ال��ذي  الكياني  د.جنيب 
أن اإلسام لم يحدد )شكا( فنيا معينا يلزمنا 
به، بحيث ندور في إطاره، فا نتعدى رسومه، 
وإمنا حدد اإلسام )املضمون(، أو الفكر الذي 
ي��ت��ن��اول��ه ال��ف��ن��ان ف��ي ال��ش��ك��ل ال���ذي ي��خ��ت��اره".                                                                                                                                         

أهم  من  األط��ف��ال  قصص 
النبوية  السيرة  خدمة  آف��اق 
وتقريبها إلى الناس؛ لكونها 
أطفالنا  »تنشئة  إل��ى  تهدف 
نستقيها  التى  اإلسامية  والقيم  املبادئ  على 
والعبرة  الصاحلة  ال��ق��دوة  يجدون  كما  منها، 

والعظة« فيها.
لذلك كان ال بد من العناية أوال بنماذج من 
على  والوقوف  لألطفال،  قدمت  التي  القصص 
عناصر القوة والضعف فيها، وفي مقدمة ذلك 
يوسف،  التواب  لعبد   »� محمد  »حياة  كتاب 
السيرة  و»مجموعات  قصة،  عشرين  فى  وه��و 
النبوية لألطفال« حملمود محمد رياض طعمة، 
من  و»ق��ص��ص  كتيبًا،  العشرين  جت���اوزت  وق��د 
التاريخ اإلسامى لألطفال« للشيخ أبى احلسن 
الندوى، و»سلسلة تاريخ اإلسام« لعبد العزيز 
اشبابو ومحمد بنمسعود وقد بلغت ستة عشر 

كتيبًا.
ت��ل��ك ال��ن��م��اذج وغ��ي��ره��ا ت��ب��ني م���دى أهمية 

احل����رص ع��ل��ى امل����زج ب��ني الفن 
وال���ت���اري���خ ب���اع���ت���دال، وإع����اء 
احملافظة  شريطة  الفنية  القيمة 
ع��ل��ى ص����دق أح������داث ال��س��ي��رة 
السيرة  لغة  وتيسير  النبوية، 
باإلفادة من معاجم لغة األطفال 

ومصطلحاتها.
ل��ل��غ��ة  أن  ال�����واض�����ح  وم�����ن 
خاصة،  أهمية  األطفال  قصص 

م��ن ح��ي��ث  م��ا حت��ق��ق��ه م��ن ج��م��ال��ي��ة ل��إم��ت��اع، 
االهتمام  بلغ  وقد  السنية،  للمرحلة  ومناسبة 
بها »أن أصبحت هناك قوائم للغة الطفل يعدها 
التربويون واملهتمون باألطفال وقراءاتهم حتى 
مبدعو  منها  يفيد  أن  ميكن  لغتهم...  تستقيم 
بهذه  صلتهم  يوثقون  عندما  األطفال  قصص 
يؤهلهم  مبا  اتصالهم  إل��ى  باإلضافة  القوائم 
حلسن اإلفادة من السيرة النبوية وتوظيفها«. 
ومب��ك��ن ل��ق��ص��ص األط���ف���ال امل��س��ت��ق��اة من 
السيرة النبوية أن حتقق االنتشار والتأثير من 

خال االستعانة بوسائل اإلعام، وتقدمي حوافز 
لألطفال عن طريق املسابقات واجلوائز ليقبلوا 
ومشروعاتها،  النبوية  بالسيرة  االهتمام  على 
األط��ف��ال،  ري���اض  م��درس��ي  م��ن  وتشكيل جلنة 
ومتخصصني فى علم نفس الطفل، ومختصني 
عن  يكتب  ما  لدراسة  اإلسامى  األطفال  ب��أدب 
السيرة النبوية من قصص لألطفال... واقتراح 
القصص التى تائم مرحلة الطفولة املبكرة من 
3 إلى 6 سنوات كى تقدم لهم إعاميًا أو تقرأ 
عليهم ، وحتقق لهم ما نبتغيه من قيم ومبادئ. 

تسخير القصة في تيسير السيرة النبوية أولويٌة في أفق الكتابة للطفل

السيرة النبوية وأدب األطفال

الدكتور أحـمـد زيـــادي أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين - الدار البيضاء

الدكتور سعد أبو الرضا عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية مصر

إن كتابة السيرة النبوية 
في القصة املوجهة 

لألطفال تختلف عن 
كتابتها للكبار في األهداف 

واملقاصد، واألساليب، 
واللغة، وطرائق املعاجلة، 

إال أنها من الناحية الفنية 
ال تختلف عن الكتابة 

األدبية للطفل من حيث 
قيامها على أسس نفسية 

وتربوية واجتماعية 
وثقافية ووطنية وقومية 

وإنسانية متداخلة .
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إن خدمة سيرة املصطفى 
أن يحظى  ينبغي  � واجب 
جهود  من  األوف��ى  بالنصيب 
البحثية  والهيئات  العلماء 

واملؤسسات األكادميية. 
ومن املعلوم أن استخدام التقنيات احلديثة 
من  مطلبًا  أص��ب��ح  العلمي  البحث  م��ج��ال  ف��ي 
مطالب العصر وحتمية يفرضها التقدم املذهل 
االتصال  وع��ل��وم  احل��اس��ب  تقنيات  مجال  ف��ي 
وس��ي��ادة بيئة امل��ع��ل��وم��ات ال��رق��م��ي��ة وش��رائ��ح 

املعلومات، التي أصبحت سمة هذا العصر.
ب��أن   � وم���ن أول���ى م��ن س��ي��رة املصطفى 
البحثية  واألدوات  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ه���ذه  ت��س��خ��ر 

اجلديدة خلدمتها؟
للسيرة  ال��ت��اري��خ��ي  األط���ل���س  وم���ش���روع 
النبوية الذي يجري العمل فيه حاليًا، وتنهض 
بالرياض مبهمة إجنازه  عبدالعزيز  امللك  دارة 
وأت���ش���رف ب�����إدارة أع��م��ال��ه وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا، ه��ذا 
املشروع يعد من أبرز املشاريع اخلادمة للسيرة 
ال��ن��ب��وي��ة ف��ي ال��ع��ص��ر احل���اض���ر، وه���و يتميز 
بتوظيف التقنيات احلديثة في دراسة السيرة 
مشروع  بأنه  يتميز  أنه  كما  الشريفة،  النبوية 
علمية  عمل  ف��رق  تنفيذه  ف��ي  ت��ش��ارك  جماعي 

وفنية متعاونة متكاملة.
النبوية  السيرة  واملشروع يتضمن أحداث 
كافة التاريخية واحلضارية، ويقوم على توثيق 
األحداث من مصادرها األصلية أواًل، ثم تطبق 
أعمال  خالل  من  الواقع  أرض  على  املعلومات 
وفنية  ع��م��ل عملية  ف���رق  ب��ه��ا  ت��ق��وم  م��ي��دان��ي��ة 
وبرامج  أج��ه��زة  فيها  وتستخدم  متخصصة، 
اخل��رائ��ط  علم  م��ج��ال  ف��ي  م��ت��ط��ورة  حاسوبية 
الفضاء،  وعلوم  اجلغرافية،  املعلومات  ونظم 
واالت����ص����االت، مت��ك��ن م��ن حت��وي��ل امل��ع��ل��وم��ات 
ورس��وم  االب��ع��اد،  ثالثية  خرائط  إل��ى  النظرية 
إبداعية،  وأشكال  إحصائية،  وج��داول  بيانية 
وفق منهج جديد وأسلوب متميز ومبواصفات 

فنية تقنية عالية. 
ومن أبرز أهداف المشروع:

ومعاملها  النبوية،  السيرة  أح��داث  توثيق 
واقع  ومن  األصلية،  مصادرها  من  ومواقعها 

التتبع امليداني.
توظيف إمكانات التقنية احلديثة في خدمة 

سيرة الرسول �.
السيرة  ف��ي  متميز  علمي  م��رج��ع  إع����داد 

النبوية يقوم على حتويل النصوص التاريخية 
مخططات،  إل��ى  املكتوبة  املؤلفات  في  املدونة 
ثنايا  في  مرئية  وم��س��ارات  وخطوط  وأش��ك��ال 
وسائل  ب��اس��ت��خ��دام  فضائية  وص���ور  خ��رائ��ط 

بحثية حديثة متطورة.
تعليمية  ووس��ائ��ل  إيضاحية  م��واد  توفير 
بناء  في  تسهم  األطلس  محتويات  في  ممثلة 
دراس��ة  ف��ي  وتساعد  النبوية  السيرة  مناهج 
السيرة النبوية وتدريسها في مختلف املراحل 
من  وتعميمها  اللغات.  ومبختلف  التعليمية 
خ��الل إدخ��ال��ه��ا ف��ي م��ي��دان وس��ائ��ل التواصل 

احلديثة من حواسيب وأجهزة ذكية.
واملشروع قطع بفضل الله مراحل متقدمة، 
ول��ي��س ال���غ���رض م���ن ه���ذه ال���ورق���ة ال��ت��ع��ري��ف 
ع��رض  وإمن���ا  ن��ظ��ري��ًا،  ب��امل��ش��روع  التفصيلي 
خ��الص��ة جت��رب��ة اس��ت��خ��دام اخل���رائ���ط ون��ظ��م 
واملرئيات  التاريخية  اجلغرافية  املعلومات 
الشريفة  النبوية  السيرة  خدمة  في  الفضائية 
من خالل جتربة العمل في املشروع، وبيان ما 
التغلب عليها، وما  ظهر من صعوبات وكيفية 
برز من فرص وفوائد، ثم عرض بعض النماذج 

التطبيقية التي توضح تلك الفوائد والفرص.
م��ن أه����داف ط���رح ه���ذه ال��ورق��ة ف��ي جتمع 
أكادميي يضم عددًا كبيرًا من املتخصصني في 
كتغذية  آرائهم  من  االستفادة  النبوية  السيرة 
ومن  ناحية.  م��ن  ه��ذا  التجربة،  تثري  راج��ع��ة 
ناحية أخرى إحداث نوع من احلراك اإليجابي 
في أوساط الباحثني في ميدان السيرة النبوية 

الرحب والساعني خلدمتها.
محاور  وث��الث��ة  م��دخ��اًل  تتضمن  وال��ورق��ة 

رئيسة وفق ما يلي:
اجلغرافية  املعلومات  نظم  تعريف  مدخل: 

:)HGIS( التاريخية
هي تطبيق تقني جديد ميثل جسرًا بني علم 
حتويل  في  ويساعد  التاريخ  وعلم  اجلغرافيا 
إلى  النظرية  الوصفية  التاريخية  املعلومات 
منتجات رقمية مرئية في هيئة خرائط ثالثية 
إحصائية  وج����داول  بيانية  ورس���وم  األب��ع��اد 
وغ��ي��ره��ا، ك��م��ا أن���ه ي��س��اع��د ف���ي ب��ن��اء ق��واع��د 
االسترجاع  سهلة  إلكترونية  بيانية  معلومات 
واإلضافة، متعددة املواد )نص، وثيقة، خريطة، 
إمكانات واسعه  يتيح  أنه  كما  ...ال��خ(  ص��ورة 
في تتبع املتغيرات املكانية عبر التاريخ وكذلك 

حساب املسافات واملساحات واالرتفاع بدقة.

اخ��ذت  وق��د  نسبيًا  حديثة  التقنية  وه��ذه 
وأن��ش��أت  تقنيًا  املتقدمة  ال���دول  م��ن  ع��دد  بها 
مراكز نظم معلومات جغرافية تاريخية خلدمة 

تاريخها الوطني ومنها على سبيل املثال: 
> م���رك���ز ن��ظ��م امل���ع���ل���وم���ات اجل��غ��راف��ي��ة 

التاريخية في جامعة هارفرد بأمريكا.
> م���رك���ز ن��ظ��م امل���ع���ل���وم���ات اجل��غ��راف��ي��ة 

التاريخية في بريطانيا.
> م���رك���ز ن��ظ��م امل���ع���ل���وم���ات اجل��غ��راف��ي��ة 

التاريخية في الصني.
في  انشئ  ونصف  سنة  نحو  قبل  وقريبا 
السعودي  امل��رك��ز  السعودية  العربية  اململكة 

اجلغرافية  املعلومات  لنظم 
امللك  دارة  ف��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ع���ب���دال���ع���زي���ز، وه����و ال���ذي 
ي���ت���ول���ى اجل����ان����ب ال��ف��ن��ي 
هذا  مشروعنا  ف��ي  التقني 

الذي نتحدث عنه.
ول��ع��ل م��ن امل��ن��اس��ب أن 
نظم  أن  إل����ى  ه��ن��ا  أش���ي���ر 
امل���ع���ل���وم���ات اجل���غ���راف���ي���ة 
هي   )HGIS( ال��ت��اري��خ��ي��ة 
مجال  في  مهمة  بحث  أداة 
الدراسات التاريخية ومنها 
دراس����ة ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة، 
البحث  م���ي���دان  ودخ��ول��ه��ا 
ال���ت���اري���خ���ي  ف����ي ال��ع��ال��م 
سوف  واإلس��الم��ي  العربي 
نوعية  ونقلة  تغيرًا  يحدث 
دراس��ة  مناهج  ممارسة  في 
علم التاريخ بحثًا وتدريسًا.
تطويعها  أن  واع��ت��ق��د 
استخدامها  ف��ي  وال��ت��وس��ع 
ع����ل����ى م����س����ت����وى األف��������راد 
وامل���ؤس���س���ات وت��أص��ي��ل��ه��ا 
ك���م���ه���ارة ب��ح��ث��ي��ة ف���ي علم 
ال���ت���اري���خ وف�����ي م��ن��ظ��وم��ة 
سوف  فيه  البحث  مناهج 
ي��ع��د ن��ق��ط��ة حت���ول حتسب 
مل��ج��م��وع��ة  أو  ل��ل��م��ؤس��س��ة 
أمر  يتبنون   الذين  األف��راد 
منهجية تطبيقها وإدراجها 
البحث  أدوات  منظومة  في 
ال��ت��اري��خ��ي ف��ي اجل��ام��ع��ات 

اإلسالمية ومؤسسات البحث األكادميي.
أم��رًا سهال، فهي ال  ولكن ه��ذا األم��ر ليس 
تزال منهجًا خارجًا عن املعهود لدى املؤرخني، 
الفنية  والتحديات  الصعوبات  من  قدر  وهناك 
املتخصصني  وعند  املؤرخني  عند  واملفاهيمية 
جتعل  أي��ض��ًا،  اجلغرافية  املعلومات  نظم  في 
من  ومب��س��ت��وى  املطلوبة  ب��ال��ص��ورة  تطبيقها 
لعدد  وتذليل  جهد  إل��ى  يحتاج  أم���رًا  العموم 
من  يحقق  نفسة  الوقت  في  لكنه  العقبات،  من 
جديرًا  يجعله  ما  والفوائد  واملكاسب  الفرص 

بالتبني والتطبيق في املشروعات العلمية.

اجللسة السادسة : مشاريع خادمة للسيرة النبوية

قراءة في جتربة مشروع األطلس التاريخي للسيرة النبوية
الدكتور فهد الدامغ )مدير مشروع األطلس التاريخي للسيرة النبوية بدارة الملك عبد العزيز - المملكة العربية السعودية(
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عدد خاص عن المؤتمر العالمي الثاني للباحثين في السيرة النبوية

السيرة  ق��ن��ادي��ل  سلسلة 
تنتظم  سلسلة  ه��ي  ال��ن��ب��وي��ة 
العلمية  املشروعات  من  جملة 
اخل���ادم���ة ل��ل��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة، 
ل���ل���ت���ع���ري���ف ب����ال����رس����ول � 
وبرسالته اخلالدة، للمسلمني وغيرهم، مبا يالئم 
ويناسب بلغات مختلفة. وهذه القناديل كما يلي:

< القنديل األول: موسوعة النصرة المحمدية 
تهذيب شرح المواهب اللدنية.

> وصف املشروع:
اختصار وتهذيب كتاب شرح املواهب اللدنية 

باملنح احملمدية للزرقاني.
> أهداف املشروع:

إبراز أهمية شرح الكتاب األساسي وشهرته، 
احملمدية(  باملنح  اللدنية  )امل��واه��ب  كتاب  وه��و 

للقسطالني.
وهي  األساسية  الكتاب  مزية  من  االستفادة 
بذكر  السيرة  ف��ي  التأليف  اجت��اه��ي  ب��ني  جمعه 
أحداثها، واستيعاب الشمائل النبوية من الصفات 

واألخالق واخلصائص.
فيه من روايات  له مما  تنقية  الكتاب  تهذيب 
غير  معاٍن  على  بها  احتج  موضوعة  أو  ضعيفة 
نحو  على  الشرعية  الوجهة  بيان  م��ع  صحيحة 

يفيد وال يثير.
العمل بعد إمتام التهذيب على ترجمته للغات 
العاملية احلية ألن ذلك من أنفع األعمال ومن أكثر 

وسائل التعريف بنبينا �.

الوصفية  الفهرسة  الثاني:  القنديل   >
لمصادر السيرة.

> وصف املشروع:
إع�����داد م��وس��وع��ة ع��ل��م��ي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى جمع 
واحلديثة  القدمية  وامل��راج��ع  امل��ص��ادر  وفهرسة 
والرسائل العلمية واملخطوطات التي مت حتقيقها، 
والتي ما تزال حتت التحقيق باإلضافة إلى بحوث 
الندوات واملؤمترات املتخصصة في مجال السيرة 

النبوية. 
> أهداف املشروع:

بفهرسة  واحل��ض��اري��ة  العلمية  ال��ث��غ��رة  س��د 
علمية للعلوم املتعلقة بالنبي �.

شخصية  ف��ي  والكمال  العظمة  معالم  إب���راز 
واملصادر  املختلفة  بالعلوم  بالتعريف   � النبي 
واملراجع املؤلفة عنه من املسلمني وغير املسلمني 

عبر العصور.
ت��ش��ج��ي��ع ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي وال�����دراس�����ات 
املوضوعية في مجاالت السيرة والعلوم املتصلة 

بها إلحداث نهضة حضارية شاملة.
ال��ت��م��ه��ي��د وامل���س���اع���دة ف���ي إع�����داد م��وس��وع��ة 

)السيرة النبوية الكاملة(.
التعريفي  الجيب  دليل  الثالث:  القنديل   >

بالنبي � ورسالته
> وصف املشروع:

كتيب في شكل )دليل اجليب املصور( خاص 
بالتعريف برسول اإلسالم � ورسالته وتعاليمه 
ولغات  مميز  وإخ���راج  ميسر  بأسلوب  الشريفة 

متعددة ووسائط متنوعة.
> أهدف املشروع:

بأسلوب عصري  عامليا   � بالنبي  التعريف 
باستعمال  وثقافاتها  بلغاتها  الشعوب  يخاطب 

أحدث الوسائل والتقنيات.
تأليف قلوب غير املسلمني من خالل التعريف 
وتعاليمه  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  بشخص 
ال��ش��ري��ف��ة ال���ت���ي ش��ك��ل��ت امل���ق���وم���ات األخ��الق��ي��ة 
ومبوصفات  راق  بأسلوب  اإلسالمية  للحضارة 

األدلة العاملية.
< القنديل الرابع: بدر التمام في سيرة خير 

األنام.
> وصف املشروع:

موضوعه قائم على خدمة تهذيب سيرة ابن 
هشام لألستاذ )عبد السالم هارون( من خالل عمل 
علمي ضاعف حجم الكتاب ثالث أو أربع مرات، 

بإضافات وحتقيقات وفوائد مهمة.
> أهداف املشروع:

نشر سيرة النبي �مبادة علمية مستمدة من 
مصادر معتمدة بطريقة عرض مبسطة ومفيدة.

حتقيق بعض أحداث السيرة، وإيراد الروايات 
املتعددة فيها للوصول إلى الرواية األصح ومن ثم 

االستفادة املثلى من دروس السيرة.
في  )الصادق  كتاب  الخامس:  القنديل   >

دائرة اإليمان(
هو خدمة كتاب علمي متميز ونشره  للدكتور 
عبد احلميد الهرامة بعنوان: )الصادق في دائرة 

ولفتات  نظرات  من  الكتاب  تضمن  ملا  اإلمي���ان(. 
السيرة  م��ن  م��واق��ف  خ���الل  م��ن  وم��وف��ق��ة  عميقة 
النبوية، وقد اجتهد املؤلف في أن يقدم ما يعمق 
اإلميان برسالة اخلتم، وصاحبها الرحمة املهداة، 
فكان حريا ان يعاد ترتيب الكتاب وتهذيبه وحذف 

ما تكرر من أفكاره لتحصل به الفائدة املرجوة.
< القنديل السادس: كتيب )محبة النبي �(
هو خدمة كتيب لقي قبوال حسنا وثناء وشكرا 
العلوم  ف��ي  أس��ات��ذة متخصصني  م��ن  الفتا ص��در 
يليق  مب��ا  نشره  إع���ادة  استوجب  مم��ا  الشرعية 

مبقام النبوة وليحقق أهدافا منها:
ت��ع��م��ي��ق م��ح��ب��ة ال��ن��ب��ي � وت��رس��ي��خ��ه��ا في 

النفوس.
وعالمات   � النبي  محبة  مبظاهر  التعريف 
مع  احملبة  على  املعينة  الوسائل  وتوضيح  ذل��ك، 

ذكر ثمار هذه احملبة.
تصحيح مفهوم احملبة احلقيقي لرسول الله 

� بني الغلو واجلفاء.
املختلفة  احل��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ات  ال��ك��ت��ي��ب  ت��رج��م��ة 
)امل���رح���ل���ة ال���ق���ادم���ة: اإلجن���ل���ي���زي���ة، ال��ف��رن��س��ي��ة، 

اإلسبانية(.

ما  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  إن 
تبقى من التراث اإلسالمي 
ف�����ي األن������دل������س وج��م��ع��ه 
–نسخا  صياغته  وإع���ادة 
من  ليعد  وتأليفاوترجمة- 
ومقومات  بدينه  »املغلوب«  متسك  مظاهر  أب��رز 
هويته، بل هي ضرورة ومسؤولية حتملها بعض 
الكرمي  بالقرآن  الصلة  توثيق  ألج��ل  »الفقهاء« 
العربي  التراث  وكتب  العطرة  النبوية  والسنة 
الدينية  مرجعيتهم  كانت  ل��و  حتى  اإلس��الم��ي؛ 
مذبذبة،  واملعرفية  الفكرية  وآلياتهم  مهلهلة 
ال��واج��ب معبرا عنه بلغة  ل��و ج��اء ه��ذا  وح��ت��ى 
احلرف  باقتباس  عربيا  لبوسا  لبست  أعجمية، 
ودالالت��ه  التعبيرية  أساليبه  وتطويع  العربي 

لصالح اللغة العربية.
م���ن ه���ذا ال���واق���ع وم���ن ه���ذه اخل��ص��وص��ي��ة 
التراثية الفذة ميكن لنا احلديث عن تراث أندلسي 
أعجمي تشكل فيه السيرة النبوية الشريفة جزءا 
مؤسسا بعد القرآن الكرمي، وفصال ال غنى لهذا 

التراث عنه. 
ومن هذا املنطلق جاء التفكير، بل التأسيس 
مل��ش��روع ي���درس ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة ف��ي ال��ت��راث 
سيرة  أول  ب��اع��ت��ب��اره��ا  األع��ج��م��ي،  األن��دل��س��ي 
اإلسبانية  بالرومانثية  قل  أو  باألعجمية،  كتبت 

»املعّربة« في حروفها وتعابيرها .....
وال ش��ك أن ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة ف��ي ال��ت��راث 
األندلسي األعجمي -وإن كان في الرواية مغالطة 
قد  زي���ادة-  أو  احل��دي��ث ضعف  وف��ي  مبالغة  أو 
كتبت بدافع حب النبي � ولغرض إثبات حجية 
دعوته ودرء الشبهات عنهاوإبقاء سنته حية في 
لكي  العدة  أع��دت  وإن  األندلسيني  أولئك  قلوب 

تنمحي وتندثر. 
وق���د ي��ق��ول ق��ائ��ل: إن ه���ذه ال��س��ي��رة كتبت 
»نص  وب��ني  بينها  يحول  ما  وفيها  باألعجمية 

اإلع���راض  ل��ذل��ك  وج��ب  إل��ي��ه«؛  صحيح مطمأن 
عنها وتركها على ما هي عليه. حينها، ال غرو أن 
نترك احلديث كذلك عن »معضالت التراث« وعن 
إجحاف املستشرقني لتراثنا العربي واإلسالمي؛ 
فال نشكو من صوالتهم وجوالتهم، وال نتذمر من 
يثنهم ش��يء عن  لم  أن��ه  كيف  آرائهم وال نعجب 

سعيهم ذاك. 
أم���ا وق���د آث��رن��ا أن ن��ك��ون م��ن أول���ي ال��ع��زم 
ومنضي قدما في سبر أغوار هذا التراث املطوي 
عنا،فقد كان لزاما علينا أن نتدبر مشروع خدمة 
السيرة النبوية ونفتح آفاقا جديدة فيه من خالل 
األندلسي  التراث  من جوانب  لبعض  استقرائنا 
بعض  في  ونفصل  خريطته  ونرسم  األعجمي، 
جهة  من  ما  بأنه  علم  على  ونحن  جوانبه،  من 
مثل  على  أقدمت  غربية  أو  عربية  مؤسسة،  أو 
ُتبذل  مل�ّ�ا  فاملوضوع خام واجلهود  هذااملشروع؛ 
مجال  في  واملستعربني  املستشرقني  وإجن��ازات 
األعجمي  األندلسي  التراث  في  النبوية  السيرة 

شحيحة جدا مقارنة مع ما مت إجنازه.
خالصات واستنتاجات البحث : 

وقد خلصنا إلى استنتاجات نذكر أهمها: 
> إن كتابة آخر مسلمي األندلسي في السيرة 
النبوية خدمت سيرة املصطفى � ملا أحيتها في 
ووجدانهم،  وعيهم   في  ذكراها  وأبقت  نفوسهم 
رغم سياسات التنصير والتحريض ضد شخص 
النبي � ورسالته؛ هذا بغض النظر عن قدراتهم 

إلخراج نص »صحيح مطمأن إليه«.
> إن ن��ق��ل رواي�����ات م��وض��وع��ة وأح��ادي��ث 
ضعيفة في التراث األندلسي األعجمي في كثير 
لم تكن مسألة مستجدة، بل ظاهرة  من األحيان 
وفي  اإلسالمي  احلكم  فترة  في  جندها  موروثة 

كتب السيرة بالعربية. 
باألعجمية  كتبت  س��ي��رة  أول  ه��ذه  تعد   <
إسبانية  ك��ت��اب��ات  ظ��ه��ور  ع��اص��رت  اإلس��ب��ان��ي��ة 

معادية لشخص النبي  �، فكانت مناهضة لهذه 
الكتابات وناصرة للرسول �. 

ال���ت���راث يخدم  > إن م��ش��روع إح��ي��اء ه���ذا 
على  يعمل  إذ  الشريفة،  النبوية  السيرة  ب��دوره 
جتاوز »معضالت النص« الثانية أو بعض منها، 
األعجمية  األندلسية  املخطوطات  عن  كالتنقيب 
و»العلم مبراكز وجوده« وإيجاد نصوص السيرة 
والكشف عن  التراث، وجمعها  في هذا  املبعثرة 
النبوية  السيرة  في  البحث  وترشيد  محتواها 

باألعجمية.  
> ي���ع���م���ل ه�����ذا امل�����ش�����روع ع���ل���ى جت����اوز 
األط����روح����ات وامل��ن��ط��ل��ق��ات وامل��ن��ه��ج��ي��ات ال��ت��ي 
اع��ت��م��ده��ا امل��س��ت��ش��رق��ون ف��ي دراس��ت��ه��م للتراث 
األندلسي األعجمي، ويفتح آفاقا جديدة وأبوابا 

غير مطروقة للبحث في السيرة النبوية.
> ي��ع��د ط���رح ه���ذا امل���ش���روع ف��ي اجل��ام��ع��ة 
املغربية وفي مسار البحث العلمي أول مبادرة، 
متخصصني  ب��اح��ث��ني  ت��ك��وي��ن  ع��ل��ى  يعمل  ف��ه��و 
اللغة  قسم  في  األعجمي  األندلسي  ال��ت��راث  في 
اإلسبانية، ويدفعهم في نفس الوقت إلى االنفتاح 
للممارسة  وال��ت��ع��اط��ي  اإلس��الم��ي  ال��ت��راث  على 

التراثية. وهذا ما لم يكن ممكنا حتى اآلن. 
> يفتح هذا املشروع أبوابا في مجال تبادل 
املعارف وتكاملها، فقد أثبتت جتربة البحث في 
التراث األندلسي األعجمي أن التمكن من قراءة 
هذا التراث والتمرس على فك شفرته هي، ال شك، 
في  كافية  غير  ولكنها  وضرورية،  أولية  مرحلة 
النبوية الشريفة، ما دامت  مجال خدمة السيرة 
وحتصيل  وتفقه  علم  إل��ى  حتتاج  اخلدمة  ه��ذه 

الدربة في البحث في السيرة النبوية الشريفة. 
آلياته  وتدبر  امل��ش��روع  ه��ذا  ط��رح  مكننا   <
وأهدافه ومحتواه من إعادة النظر في أطروحة 
فيها،  قد حسموا  اإلسبان  املستشرقني  أن  يبدو 
وهي أن »أعجمية املوريسكيني« تندرج ضمن ما 

اإلسالمي«،  اإلسباني  »ب��األدب  عليه  اصطلحوا 
»تراثا  اعتبرناه  ما  مع  تتعارض  أطروحة  وهي 
أندلسيا أعجميا«، بعيدا سيكولوجية »الفردوس 
املفقود«. ومن يقرأ على سبيل املثال سيرة النبي 
�باألعجمية يدرك أن ما كتبه أولئك األندلسيون 
ضارب في التاريخ وهو امتداد للعطاء األندلسي 
اجلديدة  البيئة  مع  تفاعل  إليه  يضاف  العربي 
وتأقلم مع الظروف الطارئة واللغة السائدة؛وأن 
حقيقة  مع  تتعارض  اإلسباني«  »اإلس���الم  فكرة 

تاريخية ال ميكن إنكارها.
اإلسبان  املستعربني  عند  التراث  هذا  عرف 
وكذا عند بعض الباحثني العرب »باألخلميادو«، 
إسبانية  لكلمة  تعريب  وه��ذا  »األخلميادية«.  أو 
ورد  »األعجمية«.  عربي:  أصلها   -aljamiado-
األعجمية  األندلسية  املخطوطات  في  املصطلح 
كلفظ م��ق��اب��ل مل���ا  ه��و ع��رب��ي، وف���ي إش����ارة إل��ى 
عملية الترجمة التي قام بها أولئك األندلسيون 
باللغة  الكتابة  أو  اإلسبانية  إل��ى  العربية  م��ن 
اإلسبانية، رغم خصائصها العربية واإلسالمية. 
فلماذا نعّجم مصطلحات هي في األصل عربية؟ 
أما كون هذا التراث أندلسيا باعتباره رافدا من  
امتداد  هو  بل  العربي،  األندلسي  التراث  رواف��د 
له في كثير من مناحيه، فنستدل عليه بالقول إن 
إدراك كينونته والوعي بكثير من قضاياه ال يكون 
إال بربطه بأصوله العربية اإلسالمية األندلسية؛ 
وترجمة  وصياغة  ونقل  ق���راءة  أصله  ف��ي  فهو 
في  م��ت��داول��ة  كانت  التي  وامل��راج��ع  للمصنفات 
أندلسيا  تراثا  نسميه  أن  حقا  أوليس  األندلس. 

رغم أعجميته؟    
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عدد خاص عن المؤتمر العالمي الثاني للباحثين في السيرة النبوية

ـَِد الّزمــــان بــأجــمـــل الُبـــلـــــدان َســـعـــــ

الّنوُر فــي أرجائـهــــا يصـفــــو كـــمــــــــا

فيها األمانــــي يْنعِقـــــْدَن َحـــَوامــــــــــــاًل

ــقــــــــــى من حولها متشي الهدايـُة والتُّ

واحُلّب يسري في مفـاصل جـسـمهــــــا

فـي ِحـضـــــن َزااَلٍغ تـشـــــعُّ بـضـوئـــهـــــا

ُصــّفت صفـوُف املــجـد في عرصاتهـــا

ت ُســـــــرورا باللـــــقــــاء الثانـــــــي ُســـــرَّ

وفـــوارٍس للـعــلـــم قـــد حـجــــوا إلـــــــى

يا فــــاُس مـــا أبــهـــى ربــوعــك حينمــا

أنـــِت الــتـــراب الـحــي يـنـبـــض ذاكــرا

إنــــــــي رأيـــتــــــك تــبـذلـيـــن لــــطـــافــــــًة

ـيــــت مـــن تـــاج العــلـــوم مـكـــانـــــــًة ُحِلّ

مــن فـاز مـنــــك بـنـظــــــرة ُفـِتـحـــت لـــــه

الله شــرف قـــدر ذاتــــــك فــــي الـــــورى

ودعــــاُء إدريـــــس يفـــــوح بـعـــطـــــــــــره

اُح فــــي أذن الـورى وشـعــــارك الصــــدَّ

مـن يـــوم أن ُولـــدت بِخـــصـــب أنـوثــة

عجــــٌم أتــــوْا لـــم مينعـــوا مـــن ِوردهــا

ِمــن يـثـــرٍب قـبـســت صفـــاء عـيـونـهــــا

يـا فــاس مـــا بـلــــد بــــأرعــى للــعـــــلـــــو

مــنـــك الشــهـامـة والشـجــاعـــة والـــدرا

ـع حلاَظـك فـــي املـــــَدارس عــــاَنَقـــــت مـتِّ

حتيـــا قــلــــوب فــــي رحـــابــــك خــــشـــع

َأُمـــحـــّمـــٌد قـــد جـــئـــت بـالـنـــور الــــذي

حـلــل مـــن الـخـــُلــــق الـعـــظـيـم ُكِسيَتها

هـــي فـــْرَحـــٌة كـبـــرى شـــهــــادة ربــنـــــا

حـب باأليتام والـ مـا زلـت تـوصـي الصَّ

واللــيــن فـــي األقـــــوال واألفـعـــــال لــــــ

وأنـــوثـــٍة كـــرمـــتـهــــا بـــحـــقــــوقــــهــــــــا

وأمــومــــــٍة أْقـــــــَداُمـــــــهـــا شـــرٌف لـــهـــا

مــا قـيـمــة الـــدرس الــذي ال يـصـطـفـي

ولـــُسـّنـة الـهــــادي الـرســــول وسـيـــرٍة

بـهـــمـــا مــقــــــام الـفـــرد يـســمــو قــــــدره

مــن مــبـلـــغ عــنـــي الـــرســـول فــإنــنـــي

هـو مـقـــِصـــٌد يــوم الــحـســاب لـكـل من

فـأنــا املــســــيء إســـاءة أخــشـــى بـهـــا

ــد والــّرحــمــــة الـكــــبــــرى عــطـــا أُمـحـمَّ

يــا فـــاُس قـــد شــّرفــت سـيـــرة أحــــمــٍد

ورفــعــت شـــأن الــديـــن فــي بلــد ُمـحـــ

هـــا قـــد جــمــعـــت الـفـــضــل من أطرافه

َفــْتــــٌح وســعـــٌد بــالُبــحـــوِث وُحســِنـها

وِجـــنـــاُنــهــا مـحــفــوفــــــٌة بـــأمــــــــاِن

تـصـُفــــو الـقـلــــوُب بـَنـشـوة اإلميان

بالـِعـــــّز والـــتــكـــريــــم لــإلنــســـــــان

بـكـيــــاســـة وبـفــطـنــــة الـيـقـــظــــــــان

ـــس فـــي صــــدور غــــوان سير التنفُّ

وابــي الـخــضــر والــوديان بيــن الــرَّ

بــزعــــامـــة العــلـمــــاء والّشــجــعـان

للســيــــرة الغـــــراء للعــــدنــــانــــــــــي

حصــــن منيـــــــع ثــــابـــــِت األركــــــان

نـزلـوا بـَتـرحـــاب عـلـــــى إخــــــــــوان

للــه مـبـتــهـــجا بـفــيــض حــنـــــــــــان

وعـنـــايــــًة بـــالــديـــن والــقـــــــــــــــرآن

تربــو عــلـــى األشبــــاه واألقــــــــــران

عيـــن عــلــى التـــاريــخ والـعـمـــــران

ونـزلــت مــنــهــْم مــنـــزل األعــيـــــــان

ويــــــــرن فـــي اآلذان واألركـــــــــــــــــان

بالقـــْرِوِييـــــن زهـــــت عــلى البلـدان

للعـلــم قــــــد ُفــِطـمـــــت وللـــبـــنـيـــان

ِسـْلــِفـــْسـُتــــر الـّثـــانــي من الّرهبان

وبـمـكــــــــٍة أخـــذت لــســــــان بـيــــــان

ــم وأهــلــهــــا فـــي طــيــلـــة األزمـــان

ســــة والــطــعـــام لـطــــالــــب الـقــــرآن

فـيـهـا الـُعـــلــــوَم بــراَعــــــُة الــفــّنــــاِن 

للــــه تـحــمـــــي ديــنـــــــه وتــعــــانــــي

يـحـيــــي الـقـلــــوب ويـوِص باألبدان

هـــي نـعـمـــة زانـتـــــك فــي الـقــــــرآن

بـالـنـصــــر والـتـأيـيـــــد بـالـبـرهــــان

فـقـــــراء والـمـرضـــى وبـالـجــيـــــران

ـــكن في احلـدود بُحـرمة الـمـيــــزان

ورِحمتهـا بـالعـيـش فـي اطـمـئـنــــان

فِهـــــي الّسبيــــل إلـــى ُوُلـــوج جنــاِن

فـــي نـهـجــــــه الـــتـعــلـــيــَم للــقـــــرآن 

قـــد أشــــرقـــت بـكـمـالـــه اإلنــســاني

بـهـمـــا الـجـمـيــع يـُحـــــل دار أمـــان

أرجـــو الشــفــاعــة مـنـه فـي امليـزان

ـِطــــت وفــــي خـســران أعــمـالـــه حـب

ذنــبـــــا وأدعـــــو اللــه بــالـغـفــــــــران 

ء نــلـــتــــه هــبــــًة مــــن الــــّرحـــمـــــان

وحـلـلـتـهـــا فـي الـقـلـب والـِوجــدان

ــبٍّ للـــّرســــول وشـــرعـــــه بـتــفـــــــان

ْتب في اإلميان وبـلـغـــت أعــلــــى الــرُّ

ُتــجــــَزى جـــزاَء احُلـْســـن باإلْحَسان

األستاذ عبد العلي حجيج
)مدير جريدة المحجة(

صفوُف اجملد
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ــقــيــــا مــنــــاسـكــهـــــــــــــــا آتـــــي إلــيــــِك .. وللُّ

)سـبــــــَط الــنـــبــــوة( مــــن جـــادت أنــامــلـــه

وإنــمـــــا نــــــــــوُره مـــــــن جـــــــــده َقـــــبـــــــــس

هـــا أنـــــت عــنـــه مـــــدى الـــدنـيــــا مــنــافحة

الـمـــولـــعــــــون بــــديـــــن اللـــــه تـــخــــطــــئـــًة

لـهـــم عــقــابــيــــُل مـــن أبــنــــاء جـــلــــدتــــنـــــا

الـنــــــاشـــزون قــصــيـــــــا عــــن قــــداســــتــنـــا

ـهــوا إرثـنــــا األغـلــى .. فـديــدُنــهـــــم إن سـفَّ

ـــهــــر الـــمــــبـــيـــن فــكـم اَوُرون عـــن الطُّ َيـــــزَّ

إن يــخـنـســـوا فــلـهـــم ســيـمــــا ُتــمـيــُز مـــن

يـــــا فــــاس حــسـُبـــِك )للـمـخـتـــــار( طــائـفــة

مـنـهـم بـنـــو الـمـغـــرب األزكـــى ومـن وفدوا

اليـــوم ســيــــرة )مــوالنـــا( بـهـــم َحــظــيـــــْت

وإنـنـــــي الـيـــوم مــــن عــلــيـائــهـــــم َخـِجــــــٌل

)ابــــن اللبــــــون( أنــــا .. ال زاَد ُيــســعـفـنــــي

لـــك الـتــحـايــا .. لـقــد أنـعـشــِتـِنــــــــي أمــــــال

مـــن الــبـــــالد الـتــــي شــــّع )األمــيــــر( بـهــــا

مـــن بــابــــِك الــرحــِب عـايـنــُت الـفـــراديـسـا

وطــــرُت نـــحــــــوِك رّيـــــاَن الــــُمــــنـــى َجـــــِذال

ركـبــــُت ضــامـــــرَة الـفـوَديــِن مـــا هـجــعــــت

كــــــأن )مـــســقـــط رأســــي( هــا هـــنــا .. فـِبـِه

أمــــام مــــجــــدِك لـــألنـــفـــــــاس لـــذعـــتــــهـــــا

( َتــبـــصـــــرٌة آتـــيـــــِك و)الـــزمــــــن الفــاســـيُّ

أْقــتـــاُت مـــن يــــدك الـعـلـيـــا فـكــــــم غـمــــرْت

ـِـــَلــــْت آتـــي مــدينـــة )أهـــل اللـــه( .. كـــم َثـم

تــــمـــضــــي الـعــصور وللتـقـوى مآذُنـــك الـ

آتـــــي إلـــــى )الَقـــــروّييـــــن( الـتـــي عــبــقــت

)فـــــاُس الــواليـــة( .. مــــن ُتـــْظــــِلم سريَرُتــه

)فـــاُس الـــروايـــة( مـيـــزاب الـعـلــوم فـمــــــن

)فـــاُس الـــدرايــــــة( .. إن الـعـلـــم مـوطــنـــــه

وفي الصدور سوى ما في السطور من الـ

)فاس األسانيـد( كـم تـزهـو الـطــروس لـمـن

حتــوي وتـحمــي تــقـــالـيـــد الـنـبــوغ كــمــــا

مـســتـأذنـا فـيــِك )إدريـــَس بـن إدريســـا(

عــلــى وجــــودك إعـــالًء.. وتـــأســيــســــــا

بــاٍق.. وحـسـُبـــك بـالـمــخـتـــار تـأنـيـســـا

فــعـنــه كــم كــتــَب الــفـجـــار تـــدلـيــســــــا

وبــالــحــقـائـــــق تــزويـــرا.. وتــلـبـيـســـــا

.. فـيـــا بـيـًسـا لـهــم... بيســـا هم الـعـــدوُّ

كـانـوا.. ومـــا فـْتـئــوا فـيـنا اجلواسيسا

فـي الـغـرب أن يـجـعـلـوا العربيَد قديسا

وا مــآذَنــنـــــا تـغــــــدو نــواقــــيــــســـــــا َودُّ

َحــــّج )الـمــديـنــَة( مـمـن حــجَّ )بـاريـسا(

يـْســتـبـسـلـون إذا درُب الهــــدى ديــســــا

إلــى حــمــاِك عــن )الـهــادي( مـتــاريـــسـا

لـهــا الــمـنـاهـَج شــادوا.. والـمـقـايـيـــسا

لـكـْن شــمائـُلـهـم تـغــنـي الــمـفـــالــيــســـا

إذا لـقـيــُت بـــك )الُبــــْزَل الـقـنــــاعـيـســــا(

مــن بـعـدـما أثـخـنــتـني النـفـُس تيئيسا

وأطـلـعـْت مـن حـنـايـاهـا )ابـَن بـاديـسـا(

فـ)ـِهْمُت( باحلمـد تسبيحـا .. وتقديســا

ُأزجـي التـخـوَم .. وأقــتــاُد التـضــاريســـا

عيني.. وال  اقترفـْت في )اجلّو( تعـريسا

بعـد اغـتــرابـي الَتـمـسُت اليوم تـنـفـيسا

أكـــاد أن أتـــالشـــى فــيـــك تـــنـــكــيــســــــا

نــشــوى الـتـبـاشـير جتتاح األحاسيسـا

بهـا ُســعــوُدك مـن جــاؤوا مـنـــاحـيـســــا

مـنهـا القــرون.. وكم أنـَضْت لها العيسا

ـــشـمــاُء تـرجـــُم بالتـكــبـيــــر )إبـلــيــســــا(

عــلى الـحــواضـر تـلــقــيـنـا.. وتـدريـســـا

َيــــَر الـقــنــاديـــل فـيـهــا.. والـفــوانـيـســــا

يـْنــزْل بـهـــا يــلــَق للـمـعــنـى نــوامــيـســا

فـــاٌس.. لــمـن راَم للـتـحـصـيـل تـجـنيسا

ـعـلم العـزيـز الـذي يـأَبــى الـقـراطـيــســـا

شــادوا الـفـهـارس مـنـهـا .. والـقـواميسا

ِس .. الِكيسا حتـوي وتـحـمـي يـمنُي الَكيِّ

إلى فاس املقدسة ..
وإلى مؤمتر )السيرة العطرة( بها ..

وإلى سائر القائمني عليه واملشاركني فيه .. 
حتيًة .. وعرفانا ...

أنفاس فاسية
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د. محمد تاج الدين الطيبي
 الجزائر
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الشاعرة أمينة المرينيَسِبيُل الُهَدى

سـهـــوِت يــا نـفـُس هــل ِمـــن زاجـــٍر َذِكٍر

ي  القـــيــود  وال  ُتـــرخـــي  ُمـــكــاَبــَرة ُفكِّ
َمـهـوى الـنـفـوس إلـى ِوْرٍد ُتــَعــــــلُّ بـــــه
إذا ارتــوت مـن خـداع اآلِل خـلـَت بـهـــا
َتــِســـــفُّ فـــــي َدرك األكـــــــدار الهــثــــــــــة
ـاَم َتـــشـرد بــــي نـفـــســـي إلـــى َدَرٍك َـّ َحتـ

دنيـا وليـس بهـــا عــيــٌب ســـوى صـــَور
مجبولٌة من صمــيــم اخَلـْتــل طـيـنـُتــهـــا
َبـــُه أحبـبــتــهــا حــب مــن َيــهـــــوى مـعـــذِّ

والعـيـُش سـاٌع رغــيــــداٌت ُنَســـــرُّ بهــــــا
اٍت فـَيـســلــــُبــــــنــــا هـر لـذَّ نـخــاِلـُس الـــدَّ
يا صبوَة النـفــس للــدنـيــا وزخـــرِفـــهــــا
هالَّ بُصــرِت مبـا في الـَخلــق مـن ُصــَوٍر

ُرجعى إلـى اللـــه رّب الــكـــون أجـــمــِعــــه
ُرجعى إلى احلق في أسمى مظــــاهـــره
إيـــــــــاَب مـــزدجــــــــــــٍر للــــه مــــعــــــتــــــــذٍر

ف الــــدم مــن خـــوف ومــن نـــدم قــــد ذرَّ

الـغـافـــِر الــــذنـــَب كـــاألمـــواج مــزبـــــدٍة
أوَحـــى إلـــى )َكــاِفـــِه( مـن ُمـحـَكـــم األَزِل
فــكـــان أبـهـــَر مــن شـمـس بـذي َغـَســٍق
َهــّلـْت بــشــائـُره بـالـيـمـن فـانـبــلــجـــــْت

يوٌم تــبــاهـــت بـه األمـــالُك وازدحـــمــت
واحلـوُر فـي غـرف الـفـــردوس راتــعــــٌة

واحلق في ُعُرس والَبـغـُي فـــي ُنـــُكـــــس
ـــرٌة واألرض من ألـــِق الــبـــشـــرى مـــكــــبِّ

كأنـهـا لــــم َتــــِلـــْن يـــومــــــا لــطــاغــيـــــــة
ُقـــــُه ـــــاَءَل الشـــرُك فـــي َريــــٍب ُيــــَؤرِّ وسَّ

أُيـعــِوُز النـــوَر أن ُيـــنــمـــى إلــــى نســـب
هـــذا الـــزكــيُّ غــمـــام الـعـــطـــر يكُنُفــــــُه

قـد مّثــل احلسن في خلق وفـــي شــيــم
صلـــى عـــلــيــه صـــالة لـــيـس يـعـــدلـهـــا
موالي يـا أيـهــا الـمـبـعــــوث مـرحـــمــــة
أشرقت واخللق فوضى ال خالص لهم
مــا بـيـــــن غــــاو ومــفــتــــون وذي نــــزق
وقـــدَتــــهــــا دعــــوة وغـــــــراء بـــاهــــــــرة
لم يثنـك البغـي عن أمر نـهـــضــــت بــــه
وال أمــــــان مـــــن النعـــمــــاء بـــاذخــــــــــــة

فـكـــان نصــــرا مــــن الـــرحـمــن مـنـبـلـًجا

في فتية كـبـيـــاض الصـــبــــح روحـــهــــــُم
قـد أخـلـصـوا لـحـيــــاض الدين ُمهجتهم
الذائدين عـــــن اإلســــــالم شـــــائـــــــــنـــــــه
الــــرافــعـيـــن بـــنـــود احلــــق خـــافـــقـــــــًة

الـســامـكـيــــن بعــيــــــن اللـــه أبـنـــيـــــــــــــة

يـعــشـو إلـى ضوئـهـا عــــاٍف ومـفـتـقــــــٌر
اللـه أكـبـر فــــي أبــراجـهـــــا ســطــــعــــت
وهــــل تـقـــــوم بـغـيـــر الـديــــن قـائـمــــــة؟
وما الورى غـير أخـــــشـــاب مــــســـنــــــدة


يــــــا رب يـــا سـنـدا للـمـســتــغـــيــــــث إذا
أجر عـبيــدك قــد ضــلــوا وقـــد هــلــكــــــوا
الــغـــرب يـعــلــم أنــــا أمـــــــة قــــــــويـــــــــْت

واليوم يحشــد لـــإلســــالم عـــصــــبــــتـــــه
اجلــــو مرتُعــــه والـبــحــــــر مــلـعـــبــــــــــــه
ال الـــديـــن يـــردعـــه ال الـخــلــق يـــردعــــه
يفجر الـضـغـن فــي أحــشــائـــه ُحــمـــمـــا


واحسرتاه عـلى قـــومــي وقـــد وهــــنــــت
ومــا ســــوى عـمـــد اإلســـالم يـدعــمـــــها
واللـــه هــدم مــــا )لـيــنــيــــــن( رّصـــــفــــــه
هل يستوى الزهر في ُحسن وفي عبق
يا سيرة املصطفى الفـيــاض مــنــبـــُعــــه
إستلهـمي مـن قــوى اإلســـالم مـعــجـــزة
كـالــنــــور يـهــزم مــا اربــّدت مـجــاهـلـــــه
إنـي رأيــــت أفــــاعـي الـحـقــــد سـاعــيــــة

بـجــلـــد حــانـيــــة والــقــلــب مـشـتـعـــــــــٌل
ويــا حـمــاة الــتــقــى فــي كـــل مـحــتــفـــل
مــن اأُللـــى إن ســروا للـــه لـــم يــهــنــــوا
أنتم لسان الهـــدى صـــمـــصـــامـــــٌة َذرب

فـقـّوُمـــوا ظــهـــر مــن يـغــلــو بـديـنــكــــــُم
فــالـــديـــن يـــســـر وإحـــســان ومــرحــمـــة


يـــا نــفــس هــــذا ســراط اللــه بـــاهــــــــرة
تـرّفـعــــي عــن ظـــالم الطـيــن واتـحـــــدي
إنـــي أراك عــلـــى اأَلوشـــــاء عـــاريــــــــــــًة

ـــــِك الـــــِوزُر فــي َصلصالِك الَقِذِر قــــد غــلَّ
ِزمــــــاَم  غـــاويـــٍة  فــــي  كـــــــل  ُمـنـحـــَدِر

وما لها عن َمعني احُلــــلـــم مــــن َصــــَدر
ــــا مــــن الــجـــن أو حــاال مــن اخَلَدر مــسَّ
ـــــْت إلـــــى كـــــــَدر حتى إذا َظــِمــئـــْت حـــنَّ
يَّ مــــن مــسـتــنــقـــع َقـــِذِر وتــــّدعـــي الـــرِّ
مــن الـنـقـائــــص واألوهـــــام والـِغــــَيــــــِر

معــلولــــٌة بـــمـيـَـــــاه الِكــــْذب والـــَغـــــــَرر
أيعشُق القلـب مــن يــدنــــي إلـــى َسَقــــر؟
ـــفـــر والنفس في ُشُغل عن صيحــة السَّ
أزهى وأروَع ما في زهــرنـــا الـّنــــِضـــــــر
وفـي املـآمــــن مــا يـدعـــــو إلـــى احَلـــــذر
ـِخــــــــر أو اعتبرِت بــمـــا فـــي ُعــودك الــنَّ
ومخـرِج احلــّي مــــن َمـــْيـــت ومــنـــدثــــر
كـمــــــا تـــــألأَل فــــي آيــــــاتـــــــــه الـُكـَبــــــــــر
بالــــذّل مـشـتـمـــــٍل للـعـفـــــو مـنــتــــِظـــــــر
أينمـحـي اجلــــرم لـــوال ِحــلــــُم مقـــتـــــِدر
ــــُذر والباعِث الرْسـَل بــالــبـــشـــرى وبالنُّ
أن ُكــْن نــبـــي الـهـــدى من َصفوة الَبشر
وكــان أعـــطـــَر مـــن مـــســـك ومـــن َزَهـــر
ُهــــــر بـطـحـــاُء مكــــَة مـــــن أنــــواره الــــزُّ
ــــُهــــر جنائُن اخُلــلـــد مــن أبـــرارهـــا الطُّ
ة الُغـــَرر والـــُوْلـــد مـــن نـــشــوة َمـــجــلـــوَّ
والنــور زلــزل إفــــَك النـــــار والـحـــجــــــر
كــأنــهـــا لــم َتــُجـــْر يــومـــــا ولــــــم َتـــــــِزِر

أو أنها لــم تـِمــْد بـالــَعــســـف والَبــــطــــــر
»َمن ذا؟؛وكان السنا املغني عن اخلبر«
أو ُيـعـوز الـعـطـــَر أن ُيعـــزى إلــى زهــر
والـغــار يـحــرســه مــن جـاِحـــم الِغـَيـــــــر
واحلسن من جوهر الـمـخـتـار لـم ُيـــعــر
قـطـر الـبـحـار وعــدُّ الــنــجــم والشــجـــر
للكــون فـــي ظـلـمــات الـجـهــل والـَوضـر
كــالــُبــهـــــم هــامــلـــة فـــي مــــرتـــــع قــــذر
أو مستـــَرقٍّ جــثـــا للــصـخــــر أو )زفــــر(
والــشــرك فــي ُســُهــــــد داج ومـعـتــــكـــــر
وال دســـيـــســــــة أفــــــــــاك ومــــــؤتــــمـــــــر
ولـو ُوهـبـَت كـفاء الــشــــمـــس والـقـــمـــــر

من غـيـــــر نـــار تــلــّظـــــى أو دم هـــــَدر
وُخلُقهم ما احتَبـوا مـن عـاطـــر األزر
وأنـفـس العـلـق مـا يـهـدى لـمـتـجــــــر
الصابريـن عـلـى الـبـأســـاء والـضــــرر
بني اخلالئق مـن ُعـجـــم ومـــن ُمـــضـر
عـــزيـزة فـــوق هــــام األنــجــم الــزهــــر
وبسطة )الغرب( قد تنبي عن اخلبــر
كــالنــور تـحـفـظ مــن َزيـغ ومـن عـَثــــر
ومـن يـسـر فـي سـبـيـل اللـه يـنـتـصـر
إن لم تعش بهـدى الـفـرقــان والـسـيـر



دعـــاك مـــن ُلـجـــج األحــزان والَكــــــدر
في ظـلمة التيــه بل من َهجمة )التتـر(
بالـدين فـي سـاطع األزمان والُعــصــر
مـن كـل مـــرتـــزق بـــالـــخـــلــق مـتـجــــر
والبــــر مــجــزره بــالـنـــاب والـظـُفــــــر
وال حـــــضــــارتــــه املَوشـيـــــــة األطــــــر
لّواحـــــــة بالـِقـــــلــى وقـــادة الشـــــــــــرر



صــفــوفــهــم وغـــدت مصدوعة اجُلدر
والنـظــــم كـالزبـــد اجلــافــــي لـمندَثــــر
والله يــرمـي زنـود الكـــفــــر بالـَخــــور
والشــوك ال أرجـــا ُيـهــدي سوى اإلبر
إنــا مـع الصـحـوة الكـبـرى عـلى قـدر
كـالـسيــل يـجـُرف مـا يطـفـو من القَذر
ال تـتـــرِكـــــنَّ بهـــا دجــنــــا وال تـــــذري
فـي كــل مـعــتــــَرك بــــاد ومـســـتــتـــــــــر
ـــهـــا فــي الّنـهى مستحكم األثر وســمُّ
أنتـــم مـنـــائـــر تـجــلــــو ُحلكة الكـــــــدر
ولـم يـكــن َسـهـمـهـم ِنـكـســا وذا َخــور
ال بــالـكـلـيـل وال الـهيـابـــة الــــَحـصـــر
أو يـمـتـطـيـه لـقـــطـــف احلاِج والَوطر
ــــــــــــان ومـّتـــــجــــــــــــر وال ظــــهــور لـَميَّ



أنـــــواره مـــلء مــا في الروح والبصر
مبـوجــة النـور واألشــذاء واعـتـصري
مـن كــل خـــلق قـشـيـب بـالـهـدى عـطر
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عدد خاص عن المؤتمر العالمي الثاني للباحثين في السيرة النبوية

بوصلة اإلبحار

في ليل المحجة البيضاء

األستاذ جلول دكداك شاعر السالم اإلسالمي

ُحـبُّ َلـيـلـى َلـْم َيــَزْل َيـْســُكــُن َقــْلــبـــــي
فـاْشـَهدوا أّني َجـَعلـْـُت احُلبَّ ِجْسـرًا
والـَتـَزْمـُت الـَحــقَّ فــي احُلـــبِّ َدلــيـــاًل
إْن َتـَزْحــَزْحـُت َعــِن احلـَـــقِّ َتـــالَشــــْت
إنَّ َلــْيــلــى َلـــيـْـَلـــــٌة َلــيـْـــــالُء ُتـــْغـــــــري
ــْنــُت بـالــحـِـْكــَمـــِة َلــْيـــلــى ـِـذا َحــصَّ َفــل
َوْجــُهــهـــا الـَوّضـــاُء ِمـــْرآُة َحــيــاتــــي

َمـْهــــُر َلـْيــلـى فــاَق ِعــْنــدي ُكــلَّ َمــْهـــِر
وَرســــوُل اللــِه َأْولـــى فــــي ِحـــســابـي
ــْمــــُت َيـقــيـــنـــــًا ِمــْنــُه إّنــــي َقـــــْد َتـَعــلَّ
ـــرَّ واْخــَتـْرُت َرفـيـقـــًا فــاْجـَتـَنـْبـُت الشَّ
وَرِكـْبـُت الـبـَــْحــَر.. ســاَفـــْرُت َبــعــيــــدًا
ـنـي َأْبــحـَـــُث َعـــــْن بـــوَصــــَلـــٍة فـــــي إنَّ
ظـــاِهــــرًا َغــْيــــَر َخـــِفـــــيٍّ ِلـَبــصــــيـــــــٍر
ُكــلَّمــا ُغــْصــــُت َرَأْيـــُت املـَــْوَج َيــْعـــلــو
وَعــلـى شــاِطـِئ َبـْحــري َأْلـُف َجــْيـــٍش
بـوَصــالُت الـَبـْحـــِر واإلْبحــاٍر َشــّتــى
ْنــيــــا ُحـــروبــًا ضـــاِريـــــاٍت َيـــْمــأُل الدُّ
َمـــــْن ُتــرى ُيـْنـِقُذني ِمـْن َشــرِّ َنـْفـسـي
ال!.. َأنـا مـا ِزْلــُت َمـــــاّلحـــــًا َقــــــِويــــــّا
وإذا مــــا َتــِعــــَب الـِمـــْجــــذاُف َيـْومــــًا
وَأنــا الـمـَــْرَكـــُب فــي الـَبــْحـــِر إذا مــا
َهـــْل ُتـــرى َيــْتــَعـُب فــي َحــْمـِل َحبيـٍب
َمـــْن ُتــــرى ُيــــْدِرَك َأنَّ الــُحـــــبَّ َلــّمــــــا
ْبــــُت ِشـــــراعــــي َفـاْسَألـوني َكـْيــــَف َدرَّ
وَأنــا َأْعــــــَزُل ال أْحــــِمــــــُل َســْيـــفــــــــــًا
إْن َطـغـى الـمــاُء، وفـي الـمــاِء َحـيــاٌة
َلـْم َأَزْل ُأْبــِحــُر َحــّتـــى اْرَتـــَفــَعــْت بـــي
وبـــآفــــاِق الـُهــدى َأْبــَصــْرُت َنـْجــمــــًا
ـهــا الـبـُـوَصــَلــُة الـمـُــــْثـلى، َرســــوٌل إنَّ
ـَعهـا ِمـــْن َغــْيـــــِر َوْعـــٍي ضـاَع َمْن َضـيَّ
ْوا َعـْن فـَتــاهــا فـاْبـَحـثوا َعـْنها.. َتـَحرَّ
ـــالِم الـَحـــقِّ تــاجــًا واْجـَعـلوهـا للـــسَّ
ـُهــم فـــي ُنـــصـْـــَرِة الـَحــــقِّ ُمـــــلـــوٌك ُكـلُّ
فـاْجـَعلوا احُلبَّ َرسـواًل َبـْيـَنـــُكـــم فــي

َلـْيــُل َلـْيــلـــى فـــي َنـهــــاِر اللـــِه َأْحــلـــى
وَنـــبــــــــيُّ اللـــــــِه ِللـــحـُـــــــــــبِّ إمـــــــــــاٌم
َن الـَفــْجـــَر بــَقـــْلــــبـــي ذَّ َصـْوُت ُحـّبــي َأَّ
دًا ِتـْلـــَو ِوْرٍد ْرِ ـْسبـيــح ِوِ واْجــــَعــــِل التَّ
فـاْســتـَجـاب القلب َفــــْورًا ِمـْثــَل َطـْيـــٍر
هــكــــذا ســاَفــْرُت فـــي احُلــبِّ َطـلـيـقــًا



ُمـْنـُذ كـــاَن احلـُــبُّ َأْخــَلــْصـُت حِلـُــّبـي
ـِِه َقــلـْـــبـــي َيــْعـــُبـــــُد اللــَه َعـــلــى مـَْتــنـ
َلـْيـَس لـي َغــْيـــُرُه فـي ِسـْلـــٍم و َحـــْرِب
تـي واْنـهـاَر ِجـْســُر احُلـبِّ َجـْنـبـي ُقـوَّ
بـاْقـِتـــراِف الـّذْنـــِب َذْنــبـًا َبــْعــَد َذْنـــِب
وَجـَعـــلـْـُت الـُحــبَّ ِمــْصـبـاحـًا بـَدْربي
فـيـــــِه أْبـــَصــْرُت َرســـوَل اللــِه ُقــْربـــي


َفـــْهــــَي َرْمـــٌز ِلـَوفــائـي طـــوَل ُعـْمـــري
ِمـْن َجـمــيــِع الـَخــْلــــِق بالـُحـــبِّ اأَلَبــرِّ
ُكــــلَّ مــا فــــي احلـُـــبِّ ِمـْن َخـْيٍر و َشـرِّ
َلـيـْـــَس إال بــَصــفـــاِء الـُحـــبِّ ُيــــغـْــري
َفـــَرَأْيــــُت اأُلْفـــــَق آفـــــاقــــًا بــَبـــْحــــري
ُكـــْنــِهــهـا ِســرُّ َســالِم الَكــْوِن َيــْســري
نـــــوُرُه الــَوّهــــاُج بـــاأَلْنــــواِر ُيــــْزري 
وِشـــراعــي َفـــْوَقــُه َكـالـَبـــْرِق َيـْجــــري
َيــْمــــَنــــــُع اإِلْبــــحـــاَر ِمـــْن ُكــــلِّ َمــَمـــــرِّ
َبـْعـــُضــهـــا ُيــْفـــــضــي إلــى َكـــرٍّ وَفــــرِّ
َلـْيــَس فـيــهــا َغــْيـــُر إْفــــالٍس وُخـْســـِر
ي؟ إْن َأنــا ســاَيـْرُت فــي اإلبــحـاِر َشـرِّ
ِمـْلــُح َبــحـْــري َشـــدَّ في اأَلزَمــِة َأْزري
َحـَمــَل الـُحــبُّ َمـتـــاعي َفـــْوَق َظــْهــري
ـْهَر َقـْبــري ــْهــُر َجــَعـْلُت الـظَّ َتـِعـَب الظَّ
َمــــْن َأَحـــبَّ اللــَه فـــي ِســــرٍّ وَجــْهــــِر؟
َرِكــَب الـَبــْحــَر َتــَحــــّدى ُكــــلَّ ُعــْســـــِر؟
وَعــَبـــْرُت الَبـــْحـــَر ِمــــْن َســْهــٍل ِلَوْعـِر
َغـْيَر َحـْرٍف َيـْحُرُس احُلبَّ بـَصـْدري!
َأْســَتـــعــيـــــُن اللـــَه فــــي َمــــدٍّ وَجـــــْزِر
َمـْوَجـٌة َأْقـــوى إلـــى َطـــْلـــَعــــِة َفــــْجــــر
سـاِطـعــًا َيــْزداُد إْشــراقــًا بــَصــْبــري:
ُيـْنـِقــُذ اإلْنـســـاَن ِمــــْن ُســـْلـــَطـــِة َقـْهِر
َبـْيـــَن إْفــــــراٍط وَتــــْفـــريـــٍط وَمـــــْكــــــــِر
َفـْهــــَو َأْدرى بـــالــذي فـي احُلبِّ َنْدري
َيـْســَعـــُد الّنــــاُس بـــِه فــــي ُكــــلِّ ُقـْطــِر
ــــَق الـُحـــبُّ َلــُهــــم َأْعــَظــَم َنــْصــــِر َحـقَّ
ُحــــبِّ َمــــْن بالـُحـــبِّ َأْغــنـى ُكــــلَّ ُحــرِّ


ـبُّ فـيِه َغـْيَر َخْيـِر َلـْيــــَس َيـــْلــقى الصَّ
َيـْسـَعـــُد الـُحـــــبُّ بــــِه فـــي ُكــــلِّ َأْمــــــِر
ــِح اللـَه بـِحــْجــري قــاَل لــي: ُقــْم، َســبِّ
َيـْسـُجــُد الـَقــْلـُب بــِه َســْجــــَدَة ُشــْكـــــِر
ــــَق الـُحـــبُّ بــــِه فـــي ُكــــلِّ َعـْصــــِر َحـلَّ
ُمـْبـحـِرًا فـيِه على َمـــْوَجــــِة ِشــــْعــــري
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َنــــــــَزَل األعرابيُّ
إلى السوِق
فلم يبصْر

للبائـــــِع واملبتـــــاِع  أثــــــــــْر.
قال وقد راودِت القلَب األحزاُن:

جئت أميُر األهَل،
فكيف أعود إليهْم

دون ظَفـــــــــــــــْر؟
قال اْبــــــــــُن ُعــــــَمـــــْر:

هـّوْن يا عْبــــــَد الله عليْك،
واْنـــــــــِزْل للمسجْد

ــــــاُس هنالَك فالنَّ
يقتسمون جميعًا
ــــْد ميراَث مَحــــمَّ
فامأل منه يديْك

نــــزل األعــــرابــــيُّ 
إلى املْسِجــْد

والفرحة تسبقُه
كــالــظــــــــــــــــــــلِّ إلــى 

غايتـــِه
ثم توّلى بعد قليٍل

زفرته  ُيـــــــــْرِســـــُل 
البن عمْر

ما للميراِث أثــــــــــــْر
يا ابن عمْر

ــــي أو تْســـَخــــــُر منِّ
وأنا شيٌخ ُكّبـــــــــــــاْر؟

لم ألـــْـِف بأنحاء املْسِجــْد
إال رجال يتهّجْد

أو شيخًا يْتــــــلــــــو
من آِي الله ويْســـُجــــــْد

ْرَهـــِم والديناْر أو قومًا مشغولنَي عِن الـــدِّ
مبدارسة القرآْن

ال ماَل..
وال ميرَة..
ال ميراَث

وال أشياَء أَخـــــــــــــــْر
قال ابُن ُعــــــَمـــــــْر:

يا عّمْ
ال تغتّم وال تهتّم

هل كانوا مبدارسة القرآْن؟
ذلك لو تْعـــَلـــُم يا اْبــــــَن اإلنساْن

ميراُث محّمْد

الدكتور الشاعر حسن األمراني

مرياث
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عدد خاص عن المؤتمر العالمي الثاني للباحثين في السيرة النبوية

أيهـا األفــق مــا وراء الســحــــــــاب
ألق لي من بيـن الغــيوم شـعــاعـــا
عــلـنـــــي أهـتـــدي لـــربــع حبيــــــب
قـد تـوارى عـــن العـيــــون كـــأنــــــــا
-------
يــــا حـبيبـــي إنــي قـصـدتـــــك لـما
وتـــوجــهــــت صــــوب بــابـــك لـمـــا
فــأجـــرنـــي لـذلــــتـــي ولـــَو انـــــــــي
فـتــدانيـــك فـــوق حـــب التـجــافـي
------------
ليــس لــــي مـــن ذريـعـة لـك أرويـــ
وجــوابـــي لــديــك حـــال كــفــتـنـــي
وجوابـــي لـــديـــك أنـــي أنـــا الــــرا
ســبـقـت فــي اآلزال رحــمــتــه ذنــــ

 ----------------
كـــــم تـعـثــــرت فــــي الذهـــاب ألني
كــم تـعجـلـــت كــل  لـيــــل  أكـــيـــــــد
وتــعـلـقــــــــــــت ال أريـــد مــــــرامـــــــــا
---------------
ما صوابـــي لـديـك يــا رب إن لــــم
-----------
ضاع مني غدي كماضاع أمســـي
لـم يـــعـــد لـــي إالك بـعـد حـبـيــــب
وجتـرعـــت مــن دمــائـهـمــا حـتــــــــ
 فاعتلت روحي فـي بـروج تســام
----------
كل حـوض أراه فـي هــذه الــدنـــــــ
كيــــف لـــي مــــا قـــرأت أعـــلنـــه أو
هل سوى ما ادخرت من دعوة يشـ
يا حبيـبـــا  ملــا  دنـــا  فـــتدلــــــــــى

أدبـــا .  من إالك  أدبــــــــه  املــــــــــــــو
فرعاهـــــا بنــزلـــة القــــاب والقــــــو
--------------
ذهـــب القـــول كـلـــه فـيــه مدحــــــــــا
من عليه التنزيل أثنــى فـمـــا يـــظ
فإذا مدحي اليوم لــم  يور إنـــــــي
غير أني أخشى أن  اللحن في أو
وأنــــا مــن أراد دومـــا بـــــه القــــــــر

لـنـفـوس ضـاقـت بهــذي الـرحــــــاب
هــاتـكـــا بـاألجــواء سـتـر الـضـبـاب
قـد تـوارى هــنــاك خــلـــف النـــقــاب
ما نعـمنا يـــومـــا بــطــــول اقـــتـــراب

--------
خانني ما اصطنعت مــــن أحبــــاب

أنـــكــــرتـــنــــي مــطــــارق األبــــــــــواب 
لــســـــت أهـــال لـــقـــرب ذاك اجلناب
وتـعـاليــك فــــــوق صـــب العـــتــــــاب

-----------
ها فتنجيني من عــسيـر احلــســـاب
عند رفع احلجـاب رفــــع الــــجــــواب
جــــي لــعـــفــــو مــــن واســع وهــــاب
 ـــــــــَب مــــنـــيــــــــب مــــوحــــــــــد أواب

 ----------------
لم أجد معنى للـورى فــي الــــذهــــاب
قــــبــــل فـجــــر أعـــيـــشـــــه بــــارتيـاب   
بـــجـــنـــــــــاح لــهـــدهــــــد وغـــــــــــراب

-------------
تـلـهـم الـنـفـس ســـر ذاك الصـــــواب

----------
إن وهـت بـيـنـنــــا عــرى األســبــــاب
فـقـتـلــت الـماضـــي مبـــاء الــمتــــاب
ـى ارتــوى مـني ظــامــئ األعـــصــاب
وارمتت ذاتي في حضيــض تــــراب

---------
ـيا سـوى حوض الله محض سراب
حني تعنو الـوجوه أوتـــى كـــتــابـــي
ـفــع يــــا سـيــــد الدعــــــاء الـمـجــــاب  
ما طـغى اجلفـن عـنــد كـــل اقــتــراب
لـى اصـــطـــفـــاء بـــأحــســـــن اآلداب
سني واألدنــى عــنــد رفــع احلجــــاب

---------------
هــل يــفـــي حــقي ما بقي من خطاب
فـر فيـه الغـــــادي ســــوى بـــاإليــــاب
للــــــذي دومـــا زنــــــده غـيــــر كــــــاب
صــافــه أو يــخــونــنــي إعـــــرابـــــــي
بـى فـأدعــى لـشــرعـــة وانتســـــــــاب

الشاعر الدكتور محمد يعيش

الشاعر الدكتور عبد الرحمن عبد الوافي

يف مدح المصطفى   �

ولد الهدى *

يا قـلـب خــذ مــزمـــارك الـمـعــلــــومــــا
تـنــغــيــم ذكــــر ال يـــزال رخــيــمـــــــــا

مـــا ذا أقـول حـديـقـــة الـتــوحـــيــــــد
حتى انتهـيـت إلــى يــدي مـحــمـــــود

مـــن قــــد كــســاه اللـــه أروع حــلــــــة
فــإذا بـه للـنــاس أحــســـــــن أســــــوة

نـقـل فــؤادك حيث شئت من الهــوى
حبــي لــه ســقــم شـفــاعـتــه الــشــفــــا

يا الئـمـــي فـــي حــبــــه هــيــــوا إلـــى
روضــي فــؤادي ظــل عــنــه غـافـــــال

روض عـجـيــب ضــم سـيـدة الـسيـر
طــرنـــا إلـيـــــه للــقــــــــاء الـمـنـتـظـــــر 

نـــــور أطــــل عــلــــى الـــدنــــى ببهــاء
أعـــنــــي مــحــمـــد مـــاحــي األهــــواء

ولد الهـدى فـمـضى الـوجـود مرددا
حـــق الـفـخــــار فـقـــد ُمـنحت محمدا

مــــن أي عـهـــد نــحــــن يـــا تــوحـيــد
أقــصـــــاك عـــنــــا كــــافـــر عــــــربـيـــــد

حـــق الـســــرور بـمـــولـــد الـمـخـتـار
كـــنـــز الــشــمـــائــــل، مـعـدن األسرار

من طيب أصلك صحت باألصحاب
الـمـصـطــفـــى األرحـــام واألنســـــاب

ولـــد ابـــن آمـنــة الـحبيـب فأنشدوا
وبـحـبـنـا الـمـنـظـوم يـزهـى الـمولد

ولـد الـــذي فـــاق الــــورى بـجـمـالــه
ولـــد الـــذي فــــاق الــورى بـكـمــالـــه

هــو ذا الـيـتـيــم فـرحـبــن يـا عـــالـــم
رحــب بــه فــالــديـــــن حـتـــمـــا قــادم

وامـأل بــــه ســـمـــع الـــدنــــى تـــنـــغـــيـمــــا
بــمـحــمــــد خـــيــــر الــــورى تـــعــــمـيـمـــــا

كــم ذا بـلـيــــــت بـكــــافــــــــــر وعــنــــــيــــــــد 
فـحـفـظـت زهـرا فـــائـحـــا مـــــشــــمــــومــــا

وحـي الـــســـمــــاء مـــزيــنـــا بـالــســـنــــــة
يا سـعـد مــــن لـــزم الـــرســـول لـــزومــــــا

ما احلب إال لـلـــحـبـيــــب الـمـصـطــفــــى
وأنــــا بـحـبــــي مـــــــــا أزال سـقـــيــــمـــــــــا

روض لــه أنـــــف بـــــــه عــــيــــــش حــــــــال
واحسـرتـا لـــقـــد ارتــكــبـــت عــظــيـمـــــــا

من ريحــه الــقــدســـي قـــد غـــار الــزهـــــر
بهــــوى غــدا مـــن شـوقـــنـــا مــضـرومـــا

يـمــحـــــو ديــــاجـــــي لــيـــلـــة ظــلــمـــــــــاء
بـــالـحـــــق عــــم الــعـــالـمـيـــــن عــمـــومـــا

ولد الـهـدى يـــا فــــخرنـــا ولـد الـهــــــدى
بــشـــرى الـمـسـيـــح، دعــاء إبــراهـيــمــــا

قـلــــب إلـيــــك يـحــــن فــهـــــو عــمـــيــــــــــد
والـيــوم لـحــت بـخـاتـــــم مـخـتــــــومــــــــا

عـيــــن اجلــــمــــــال حــــديــــقــــة األنـــــوار
قـــد خــط ذلـــك فـــــي الـكــتـــاب قـديـمــــــا

صلوا على الـمشـهــــور فـــي األحــســــاب
مـــــن ربـــــــــــه جـــــاله أكــــــرم خــيـــمـــــــــا

أمـــداحــكـــم حـتـــى تــشــافـــي أكـــــبــــــــد
حـيـيـــــت دومـــا حـبـنــــا الـمـنـظــــومـــــــا

ولــــد الـــــذي فـــــاق الـــورى بـجـــاللـــــــه
يا ســـعـــد مــن قـــد سـلـمـــوا تـســلــيــمــــــا

بـظــهــوره فـهــو الـــرســــول اخلـــاتــــــــم
أو تـنـكـــــرن إرهــــاصـــــه الـمــعــــلــومـــــــا

صلوا عليه وسلموا تسليما

صلوا عليه وسلموا تسليما

صلوا عليه وسلموا تسليما

صلوا عليه وسلموا تسليما

صلوا عليه وسلموا تسليما

صلوا عليه وسلموا تسليما

صلوا عليه وسلموا تسليما

صلوا عليه وسلموا تسليما

صلوا عليه وسلموا تسليما

صلوا عليه وسلموا تسليما

صلوا عليه وسلموا تسليما

صلوا عليه وسلموا تسليما

صلوا عليه وسلموا تسليما

صلوا عليه وسلموا تسليما
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* مقطوعة منتخبة من ديوان »نظم الشفا في التعريف بحقوق املصطفى« للقاضي عياض ،
نظم : عبد الرحمان عبد الوافي الفَكيَكي

مدير قناة مكة الراعي اإلعالمي للمؤمتر وهو يسلم 
شهادة شكر وتقدير ملدير الشركة املكلفة بالتصوير

الشيخ عادل بن أحمد ربوعي 
مدير قناة مكة

السيد عبد السالم املفتاحي
مدير شركة ندى كوم



العدد 28432 البيان الختامي

عدد خاص عن المؤتمر العالمي الثاني للباحثين في السيرة النبوية

احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على 
آله  وعلى  محمد  سيدنا  للعاملني  رحمة  املبعوث 
يوم  إل��ى  بإحسان  تبعهم  وم��ن  أجمعني  وصحبه 

الدين، أما بعد،
فلقد انعقد – بفضل الله عز وجل- بالعاصمة 
الثاني  العاملي  املؤمتر  املغربية  للمملكة  العلمية 
للباحثني في السيرة النبوية الذي نظمته مؤسسة 
مع  بتعاون  )مبدع(  العلمية  والدراسات  البحوث 
واملجلس  اإلس��الم��ي��ة،  وال��ش��ؤون  األوق���اف  وزارة 
العلمي األع��ل��ى، وم��رك��ز اب��ن ال��ق��ط��ان ل��ل��دراس��ات 
العطرة  والسيرة  الشريف  احلديث  في  واألبحاث 
ل��ل��دراس��ات  النبوية  ال��س��ي��رة  ب��ال��ع��رائ��ش، وم��رك��ز 
خدمة  آف��اق  موضوع:  في  بإسطنبول،  والبحوث 
محرم   28  -  27  -  26  : بتاريخ  النبوية  السيرة 
1436 املوافق 20 - 21 - 22 نونبر 2014 بقصر 
علماء  من  نخبة  بفاس، وذلك مبشاركة  املؤمترات 
من  فيها  ال��رأي  وذوي  ومفكريها  اإلسالمية  األمة 
وقطر  واألردن  السعودية  من  املختلفة؛  بلدانها 
واإلم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة وم��ص��ر وت��ون��س واجل��زائ��ر 
والبلد  ك��ون��اك��ري،  وغينيا  وال��ن��روي��ج،  وت��رك��ي��ا 
��ف امل���غ���رب. م��ث��ل��وا ع���دة ه��ي��ئ��ات وم��راك��ز  امل��َض��يِّ
ومؤسسات وجامعات، وقدموا أعمالهم وأبحاثهم 
ومشاريعهم املتعلقة بآفاق خدمة السيرة النبوية 

الشريفة.
إسهامهم  األك����ارم  ه���ؤالء  جلميع  نشكر  وإذ 
ف��ي إجن���اح أع��م��ال امل��ؤمت��ر، م��ن خ��الل عروضهم 
م��واد  س��ائ��ر  متابعة  ف��ي  وصبرهم  ومناقشاتهم 
برنامج املؤمتر على كثافتها، يدفعهم في كل ذلك 

حبُّ خدمة سيرة سيدنا محمد �.
لكل من أسهم  والعرفان  بالشكر  نتوجه  فإننا 
ماديا أو معنويا في إخراج هذا املؤمتر إلى النور 

ونخص منهم:
السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.

والسيد األمني العام للمجلس العلمي األعلى.
والسيد والي جهة فاس � بوملان.

واإلداري��ة  احمللية  السلطات  ممثلي  وال��س��ادة 
الذين وفروا لنا كل الوسائل الداعمة لهذا النشاط.
وسائل  لكل  موصول  أيضا  اجلزيل  والشكر 
اإلعالم السمعي والبصري واملكتوب التي اعتنت 
ق��ن��اة مكة  امل��ؤمت��ر، وع��ل��ى رأس��ه��ا  ه���ذا  بتغطية 

الفضائية الراعي اإلعالمي لهذا املؤمتر.
ف��ي اليوم  امل��ؤمت��ر  ه��ذا وق��د انطلقت أش��غ��ال 
صباحا  التاسعة  الساعة  على  اخلميس  األول: 
السادة  من  كل  كلمات  تضمنت  افتتاحية  بجلسة 
أص���ح���اب امل��ع��ال��ي وال��ف��ض��ي��ل��ة: وزي����ر األوق����اف 
وال��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة، ووزي���ر ال��ش��ؤون الدينية 
بجمهورية غينيا كوناكري، واألمني العام للمجلس 
العلمي األعلى، ورئيس جامعة القرويني، ورئيس 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، واملشرف 
املكرمة،  مبكة  احل��رام  البلد  تعظيم  مشروع  على 
ل��ل��دراس��ات واألب��ح��اث  القطان  اب��ن  ورئ��ي��س مركز 
في احلديث الشريف والسيرة العطرة بالعرائش، 
واألمني العام ملؤسسة البحوث والدراسات العلمية 

)مبدع( بفاس، وممثل اللجنة املنظمة.
العلمية  اجل��ل��س��ات  ذل���ك  ب��ع��د  اف��ت��ت��ح��ت  ث���م 
ب��ادح��دح  عمر  علي  للدكتور  للمؤمترمبحاضرة 
في  بجدة(  العزيز"  عبد  امللك  "جامعة  ب  )أس��ت��اذ 
موضوع: "السيرة واملسيرة، من معالم القدوة إلى 

ركائز النهضة".
وال���دراس���ات  العلمية  ال��ب��ح��وث  انتظمت  ث��م 
علمية،  جْلسات  س��ت  ف��ي  امل��ؤمت��ر  ف��ي  املعروضة 
من  النبوية  السيرة  خدمة  آفاق  جميعها  تناولت 

مختلف اجلوانب :
- جانِب خدمة مصادر السيرة النبوية ومتنها، 

جمعا واستيعابا، نقدا وتقوميا، نسقا وتأليفا.
- جانِب خدمة فقه السيرة في مجال السياسة 
والتعليم،  والتربية  اإلصالح  ومنهاج  واالجتماع 

فهما واستنباطا، واستثمارا وتوظيفا.
- جانب تيسير السيرة وتقريبها بفنون األدب 

والسينما واملسرح والترجمة وغيرها.
متنوعة  مشاريع  باقتراح  العروض  وختمت 

خادمة للسيرة النبوية.
مبحاضرة  العلمية  اجللسات  اختتام  كان  ثم 
مركز  )رئ��ي��س  إب��راه��ي��م  ي��س��ري  ال��دك��ت��ور محمد 
األمريكية  "اجلامعة  في  املناهج  وتطوير  البحوث 
املفتوحة" بالقاهرة( بعنوان: "نحو حتديد منهجي 

لعلم السيرة النبوية الكاملة".
املؤمتر  في  حظه  الفني  لإلبداع  يكون  وحتى 
ش��ع��راء  فيها  ق���دم  ش��ع��ري��ة،  جلسة  ل��ه  خصصت 
بهذه  احتفاال  البديع  الشعر  من  قصائد  مبدعون 

املناسبة.
ك����م����ا ص����اح����ب����ت ه����ذا 

املهم،  ال��دول��ي  امل��ؤمت��ر 
أن��ش��ط��ة ع��ل��م��ي��ة أخ���رى 

منها:
محاضرات عامة.
وحلقات بحثية. 
ولقاءات علمية.
ومعرض للكتب.

وب�����ع�����د م���ن���اق���ش���ة 
والبحوث  العمل  أوراق 
قدمت  التي  وامل��ش��اري��ع 
للمؤمتر على مدى ثالثة 
املشاركون  خُلص  أي��ام، 
إلى عدة نتائج، ستكون 

ال���ل���ه ع����ز وج���ل  إن ش�����اء 
املؤمتر  سعى  التي  لألهداف  مؤصال  قويا  راف��دا 
ع املؤسسات واألفراد على  رًة ُتَشجِّ لتحقيقها، ومذكِّ

خدمة السيرة النبوية بالشكل الصحيح.
وبناء على كل ما سبق توصل املشاركون إلى 

التوصيات اآلتية:
> التعجيل بإنشاء الرابطة العاملية للمؤسسات 
واعتماد  النبوية،  السيرة  خدمة  في  والباحثني 

فروع لها في جميع بلدان العالم اإلسالمي.
> التعجيل بإجناز مشروع"اجلامع التاريخي 
للسيرة النبوية" الذي تعد له، بالتعاون مع غيرها، 

مؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع(.
وخطة  علمية  خ��ارط��ة  وض��ع  على  العمل   <
وتوصيفها  ال��س��ي��رة  م��ص��ادر  لتحديد  منهجية 
اخلدمة  ومشروعات  مجاالت  وحتديد  وتصنيفها 
العلمية البحثية الالزمة لها وتداول هذه الوثيقة 
بني الباحثني واملؤسسات العاملة في مجال خدمة 

السيرة النبوية.
الشامل  العلمي  اإلط��ار  وض��ع  على  العمل   <
مل���ش���روع ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة ال��ك��ام��ل��ة واع��ت��م��اده 
مشروعا تعاونيا بني مؤسسة )مبدع( وغيرها من 

املؤسسات والباحثني املهتمني.
بالسيرة  خ��اص��ة  ق��ن��اة  ب��إن��ش��اء  التوصية   <
في  املتخصصة  ال��ق��ن��وات  شاكلة  على  النبوية 

القرآن الكرمي والسنة املشرفة.
تعنى  متخصصة  علمية  م��ج��ل��ة  إص����دار   <
بالسيرة النبوية، إلبراز جهود الباحثني املختلفة 

في كل موضوعات هذا املجال.
للسيرة  ح��دي��ث��ة  تعليمية  م��ن��اه��ج  إع����داد   <
والعمل  املختلفة،  الدراسية  املراحل  في  النبوية 

على إدخالها في املقررات الدراسية.
اجلامعات  ف��ي  والباحثني  العلماء  رب��ط   <  
ال��ن��ب��وي��ة،  ب��ال��س��ي��رة  املتعلقة  ال��ب��ح��وث  وم���راك���ز 

بالنشاط العلمي لعموم أعضاء هيئة التدريس.
في  ال��ت��دري��ب��ي��ة  العلمية  احل��ق��ائ��ب  إع����داد   <
في  الدورات  وتنظيم  النبوية  السيرة  موضوعات 

ذلك بإسهام املتخصصني إعدادا وتدريسا.
واملؤسسات  اجلهات  بني  العالقة  توطيد   <
والتنسيق  النبوية  للسيرة  اخل��ادم��ة  وامل��راك��ز 
بينها، ألجل توحيد اجلهود، واستثمار الطاقات، 

وتفعيل األنشطة العلمية. 
اإلع��الم  مجالي  ف��ي  املستثمرين  تشجيع   <
والسينما على إنتاج مواد إعالمية وأفالم درامية 

عن السيرة النبوية.
> تفعيل السيرة النبوية في األمناط األدبية 
املختلفة جلميع الفئات العمرية وخاصة األطفال.

> جتديد آليات العمل عن طريق إعداد برامج 
تعنى  متكاملة  إلكترونية  ومشاريع  معلوماتية، 

بالسيرة النبوية، لتسهيل االنتشار وتوسيعه.
على  املختلفة  التخصصات  أصحاب  حث   <

خدمة السيرة النبوية من خالل تخصصاتهم
من  النبوية  السيرة  ترجمة  مجال  تفعيل   <
خالل التواصل مع دور الترجمة، 
السيرة  ف��ي  الباحثني  وتوجيه 
النبوية واملؤسسات ذات الصلة 
إل����ى ت��رج��م��ة إص���دارات���ه���اإل���ى 

اللغات احلية.
> ال��ت��وص��ي��ة ب��وض��ع إط��ار 
إص���دار  إلع����داد  منهجي  علمي 
ع��ل��م��ي ع���ن ال���س���ي���رة ال��ن��ب��وي��ة 
بحيث  املسلمني  غ��ي��ر  ي��خ��اط��ب 
ت���ك���ون م����ادت����ه ول���غ���ة خ��ط��اب��ه 
وم���ع���اجل���ات���ه م���ن���اس���ب���ة ل��غ��ي��ر 

املسلمني.
الدائم  بالربط  التوصية   <
ب����ني اجل����وان����ب ال���ن���ظ���ري���ة ف��ي 
وب��ني  العلمية  واألوراق  وال���دراس���ات  ال��ب��ح��وث 
مبادرات ومشروعات  العملية من خالل  اجلوانب 
جتمع بني اجلوانب العلمية والعملية مع استخدام 

خصائص وفوائد التقنيات احلاسوبية.
> ط��ب��ع ب��ح��وث امل���ؤمت���ر، وت��وزي��ع��ه��ا على 
اجلامعات ومراكز البحوث املهتمة واملتخصصة.

ك���ل سنتني  امل���ؤمت���ر  ه����ذا  > اس��ت��م��رارع��ق��د 
املهتمة  واملراكز  واملنظمات  مبدع  بني  بالتعاون 
بالسيرة النبوية. مع اعتبار مشروع خدمة السيرة 

النبوية موضوعا مستمرا للمؤمترات الالحقة.
واحلمد لله الذي بنعمته تتم الصاحلات
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التعجيل بإنشاء الرابطة 
العاملية للمؤسسات 

والباحثني في خدمة 
السيرة النبوية، واعتماد 
فروع لها في جميع بلدان 

العالم اإلسالمي.

اخ���ت���ت���م امل����ؤمت����ر أش��غ��ال��ه 
العلمية بجلسة ختامية ترأسها 
الدكتور مصطفى فوضيل املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ؤس��س��ة ال��ب��ح��وث 
وال����دراس����ات ال��ع��ل��م��ي��ة )م��ب��دع( 
)وسط الصورة(، وتضمنت كلمة 
ب��اس��م ال��وف��ود آل��ق��اه��ا ال��دك��ت��ور 

عمر بادحدح )يسار الصورة(.
ال��ب��ي��ان اخلتامي  ق����راءة  ث��م 
ال��دك��ت��ور  أل��ق��اه  ال���ذي  للمؤمتر 

رشيد السالوي )ميني الصورة(.
ال��وف��ود  ب��اس��م  كلمته  وف���ي 
أشاد الدكتور عمر بادحدح بكرم 
امل��غ��رب وح��س��ن ضيافتهم  أه��ل 
وش��ك��ر ل��ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى امل��ؤمت��ر 
إجناح  على  جهودهم  ومنظميه 
هذا املؤمتر،  واعتبر أيام املؤمتر 
مبا تضمنته من جلسات علمية 
ومحاضرات  وورش��ات  وشعرية 
النبوية  للسيرة  وخ��دم��ة  وك���رم 
ال��ع��ط��رة وف��ض��ل وأج����ر ف��رص��ة 
فيه  ي��ج��د  وأن  ب��ذل��ك  "ل��ل��ف��رح 
كل فرد ما يتواصى على تكراره 
أخ��رى"، مؤكدا  إليه مرة  والعود 
"أن��ن��ا ف��ي ه��ذا امل��وق��ع ف��ي حاجة 
والتشبيك  التنسيق  إل��ى  ماسة 
كلنا  ألننا   والتنسيق  والتكامل 
ون��ح��ن   ،.. ف���ي س��ف��ي��ن��ة واح�����دة 
خدمة  ونحن   ،� محمد  أت��ب��اع 
ه���ذا ال��ع��ل��م ون��ص��رة ه���ذا ال��دي��ن 
ال��ص��ورة  جنسد  أن  لنا  فينبغي 
ال����واض����ح����ة ال���ت���ي مت���ث���ل ق����دوة 
التعاون  وأس��وة ألمتنا في صورة 

والتكامل" 
وم�����ن ج���ه���ة أخ������رى اع��ت��ب��ر 
مثل  أن   " بادحدح  عمر  الدكتور 
ه����ذا امل��ل��ت��ق��ى مب��ث��اب��ة أم����ل في 
ظلمة ال���ي���أس  وإجن����از ف��ي زم��ن 
العجز، وشعور بأننا منتلك بعد 
ف��ض��ل ال��ل��ه ع����ز  وج����ل ث��ق��ة في 
إليه  أنفسنا وقدرة فيما نتقدم 
وننتدب إليه من مهمات عظيمة 

ومشروعات كبيرة"
باسم  الفرصة  اغتنم  ولذلك 
ال���وف���ود ج��م��ي��ع��ا إل����ى ال���دع���وة 
الرسالة  حمل  أمانة  الستشعار 
إخ��وت��ي ال��ك��رام الش��ك أن  فقال:" 
طياته  ف��ي  يحمل  اخل��ت��ام  ه���ذا 
م��زي��دا م��ن ع��ب��أ األم��ان��ة وج��وب 
املواصلة  وأهمية  الرسالة  حمل 
وإخواني  وأن��ا  بالواجب،  للقيام 
ج���م���ي���ع���ا مم�����ن ج���ئ���ن���ا م�����ن ه��ن��ا 
هذه  معنا  نحمل  دائ��م��ا  وه��ن��اك 
وجندها  ب��ه��ا،  ونستشعر  ال���روح 
ج���اذب���ة وع��م��ل��ي��ة، ف��ن��س��أل ال��ل��ه 
سبحانه وتعالى أن يرزق اجلميع 
اإلخالص فيما نأتي وفيما نذر، 
العمل،  في  التوفيق  يرزقنا  وأن 
ونسأله عز وجل أن يدمي علينا 
باحلق  وال��ت��واص��ي  التالقي  نعم 
دينه،  نصرة  على  والتعاون  فيه 
وأن يجعلنا من حملة لواء نبينا 

محمد �"

أم��ا ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي فجاء 
على الشكل التالي :


