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دروس بال النبوية مميئة نعيش ىذه األيام في ظالل رأس السنة اليجرية، وال شك أن السيرة
ِفي َرُسوِل المَِّو ُأْسَوٌة  َلَقْد َكاَن َلُكمْ } السموك، قال تعالى في المشاعر، و في عبر، في العقيدة، و الو 

ن{ َحَسَنةٌ  أفكار ودالالت كثيرة أحببت أن أصوغيا عمى يحضرني في ىذه المناسبة العظيمة و لوا 
 :شكل رسائل قصيرة

نما ىو تنفيذ ألمر اهلل تعالى حيث قال  .1 ْرُىْم }االحتفال باليجرة ليس بدعة وال ضاللة، وا  ِبَأيَّاِم َوَذكِّ
ولعل اليجرة أعظم أيام اهلل عمى اإلطالق، ولذلك اختاروىا لمتأريخ بيا دون غيرىا من  {المَّو

 .وقائع السيرة
يستطع المسممون تحقيق ذلك في مكة كانت ولما لم  ،حياةاإلسالم دين شامل لكل جوانب ال .2

الدولة  المجتمع اإلسالمي، وتحققت قام وبيا( الوثيقة)ووضع الدستور من خالل  اليجرة،
سالم، وحققت التي طبقت التشريعات اإلسالمية، ودافعت عن المسممين، ونشرت اإل ،اإلسالمية

 .ليم السعادة والعزة

 .ى الشريعة ومزق الدولة اإلسالميةولما جاء االستعمار ألغ

 وىل نعيشو بعقولنا وقموبنا وجوارحنا؟ ؟لكل مجاالت الحياة فيل نفيم اإلسالم دينا شامال

، فقد بل يجب عميو أن يكون إيجابيا جاه قضايا دينو وأمتو،تُ  لممسمم أن يكون سمبيا ال يجوز .3
ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا } مدح اهلل تعالى العاممين، وذم المتخاذلين، فقال تعالى

َوالَِّذيَن  ،ُروا ُأوَلِئَك َبْعُضُيْم َأْوِلَياُء َبْعضٍ َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنصَ  ،ِبَأْمَواِلِيْم َوَأْنُفِسِيْم ِفي َسِبيِل المَّوِ 
 .{آَمُنوا َوَلْم ُيَياِجُروا َما َلُكْم ِمْن َواَلَيِتِيْم ِمْن َشْيٍء َحتَّى ُيَياِجُروا

 جاه قضايا ديننا وأمتنا؟فيل نحن إيجابيون تُ 

فقد وضع النبي صمى اهلل عميو وسمم اليدف، ثم وضع لو خطة مفصمة التخطيط ال االرتجال،  .4
 .واألشخاص ودور كل منيم إلخإلنجاح اليجرة، فاختار الزمان، واختار المكان، 

 .فيل نضع أىدافنا بعناية، وىل نخطط ليا بطريقة سميمة عمى كافة المستويات

رضي اهلل عنو لرد األمانات لمشركي  فقد أبقى النبي صمى اهلل عميو وسمم عميااألخالق والقيم،  .5
 .قريش، وىم الذين يحاولون قتمو



 فمتى نصبح المثل األخالقي األعمى عمى مستوى العالم؟

 {َوَمْن َيتَِّق المََّو َيْجَعْل َلُو َمْخَرًجا} كان اهلل معو مع اهلل نعم من كان {اَل َتْحَزْن ِإنَّ المََّو َمَعَنا} .6
 .(إلى اهلل في الرخاء يعرفك في الشدة فْ رَّ عَ تَ ) وفي الحديث

 تكون أمتنا مع اهلل ليكون اهلل معنا؟ فمتى

َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُموا اْلَجنََّة }ال نجاح دون تضحيات، وكمما عظم اليدف عظمت التضحيات  .7
رَّاُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقو َل الرَُّسوُل َوَلمَّا َيْأِتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَمْوا ِمْن َقْبِمُكْم َمسَّْتُيُم اْلَبْأَساُء َوالضَّ

 وعمى رأس المقدمين لمتضحيات{ ُو َمَتى َنْصُر المَِّو َأاَل ِإنَّ َنْصَر المَِّو َقِريبٌ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمعَ 
 .رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، وعمر، وعمي، وابن عمر، وصييب، وأبو سممة

 فيل نحن مستعدون لتقديم التضحيات من أوقاتنا وجيودنا وأموالنا بل وأنفسنا لمفوز بالجنة؟

الدعوة بالمسان، فكان يكفي  ، والدعوة العممية إلى اإلسالم أعظم أثرا منن األقوالاألفعال أىم م .8
، ولذلك بعد دخل في اإلسالميأن يزور المدينة المنورة فيرى فييا اإلسالم مطبقا ل غير المسمم

 .االيجرة دخل الناس في دين اهلل أفواج

يحل المشكالت االجتماعية فيل قدمنا لمعالم في ظل أزماتو نموذجا إسالميا معاصرا 
 واالقتصادية وغيرىا؟

، فقد ىاجر المسمون من مكة وىي أحب بقاع األرض إلييم، ولكنيم ما دون إقميميةالوطنية  .9
كانوا يوما إقميميين، بل آخى اإلسالم بينيم وبين األنصار في المدينة، والمقياس ىو التقوى، 

 .{لمَِّو َأْتَقاُكمْ َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا }وليس مكان الوالدة 
؟ وىل جعمنا التقوى فيل تسامينا في أعماقنا وفي مجالسنا الخاصة فوق اإلقميميات الضيقة

 .بمعناه الشامل مقياسا لنا؟
بين األوس  قد لعب الييود طويال عمى حبل القبمية والعشائرية الضيقةل دعوىا فإنيا منتنة، .01

والخزرج، وقامت معارك متعددة، وسالت دماء، فمما كانت اليجرة انتيت العصبية القبمية، وبقي 
والتعاون عمى البر والتقوى، ال عمى  ،والتكافل ،في صورة صمة الرحم ،االنتماء اإليجابي لمعشيرة

دين، وشغمتيم قضايا ، وارتقى المسممون إلى أفق أعمى، إلى أفق االنتماء إلى الاإلثم والعدوان
 .اإلسالم والدعوة واألمة

فيال تركنا التعصب العشائري السمبي المنتن الذي يعكر أحيانا حتى الجامعات؟ وىال ارتقينا 
 إلى مستوى ديننا؟ وىال شغمتنا قضايا أمتنا عن سفاسف األمور؟



النبي صمى اهلل وقد كان ذلك من خالل المسجد الذي بادر  ،بالدين المؤسسات التربويةربط  .11
تخرجت فييا فيو أول مؤسسة تربوية إسالمية  ،بنائو بعد اليجرة مباشرةإلى  عميو والمسممون

 .أجيال لم يعرف ليا التاريخ مثيال

 ومتى نعيد لممساجد دورىا الحقيقي؟ فيل ربينا أجيالنا عمى الدين وقيمو ومفاىيمة؟

فحفظ اهلل ليم  ليحافظوا عمى دينيم، أوطانيمىاجروا من ، من ترك شيئا هلل عوضو اهلل خيرا منو .12
 .أعزة دينيم وردىم إلى أوطانيم فاتحين

 متى نقدم أمر اهلل عمى كل أمر، ورضوان اهلل عمى كل رضوان؟فيل اعتبرنا؟ و 

فتحت مكة، وظن األنصار أن النبي صمى اهلل عميو وسمم سينساىم وسيعود ما أجمل الوفاء،  .03
ُقْمُتْم َأمَّا الرَُّجُل )ولكنو لم ينس من نصروه بالمال والنفس، فقال ليم  إلى األىل والعشيرة في مكة،

َلْيُكْم َفاْلَمْحَيا َمْحَياُكْم َواْلَمَماُت ... َفَقْد َأَخَذْتُو رَْأَفٌة ِبَعِشيَرِتِو َوَرْغَبٌة ِفي َقْرَيِتِو  َىاَجْرُت ِإَلى المَِّو َواِ 
 .(َمَماُتُكمْ 

 .سيد الخمق صمى اهلل عميو وسمم، ومن صحابتو رضوان اهلل عمييم؟فيال تعممنا الوفاء من 

، حتى في التأريخ، فاختاروا اليجرة لمتأريخ بيا، ولم يأخذوا بتواريخ األمم التميز وعدم التقميد .14
األخرى، فاألمة المقمدة تبقى ذنبا لغيرىا، ولذلك نيى اإلسالم عن التشبو بغير المسممين، ولقد 

 .األوائل من اليونان العموم ولم يأخذوا الثقافة، وىكذا تعامل الغربيون مع حضارتناأخذ المسممون 

 .فمتى نتحرر من التقميد في العقائد، والقوانين، والعادات، والمباس، والمغة

فقد مضت اليجرة ألصحابيا، وانتيت اليجرة من مكة إلى  ىاجر إلى الحق، وأىل الحق، .11
فمم يبق إال اليجرة إلى الحق وأىل  (الفتح، ولكن جياد ونية ال ىجرة بعد)المدينة بفتح مكة 

 .(فالمياجر من ىجر ما نيى اهلل عنو)الحق 

 .فيل نصرنا الحق وأىل الحق، ولم نخف في اهلل لومة الئم؟

انتيت سنة وبدأت سنة،  (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عميكم) .11
، ىل ارتفع معدلو رد حساب سنوي، والطالب في كل فصل يراقب أداءهونجد التجار يعممون ج

 .التراكمي أم ال؟

 فيل نحاسب أنفسنا كل يوم، أو كل أسبوع، أو كل شير، أو كل سنة عمى األقل؟

 والحمد هلل رب العالمين


