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متضي ال سبيل إىل استعادهتا .متضي به وتدنو يوماً بعد ر
يوم إىل أجله .واملهم ،ماذا أعد للمِول بي يدي
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اهلل سبحانه وتعاىل؟ هل كان يستِمر حياته يف التقرب إىل اهلل والعمل الصاحل البنّاء ،يف خدمة اجملتمع ويف
األعمال الطيبة؟ أم إنه كان غافالً عن معىن احلياة وأهنا أعظم ر ر
أمسال له ميكن أن يستِمره لكي يشرتي
بَلك سعادة الدنيا واآلخرة؟!

انتهاء عام وابتداء عام ليس مدعاةً لسرور وال حلزن؛ بل يقتضي منا أن نعود إىل أنفسنا وأن نفكر فيما قد

ادخرنا ألنفسنا آلخرتنا .فاليوم عمل وال حساب ،وغداً حساب وال عمل.

األمر خطري وكلنا ينتظر ذلك اخلطر ،كلنا ذلك اإلنسان الَي ينبغي أن يعود إىل نفسه ويفكر :ماذا
أعددت ملستقبلي؟! انظر إىل التاجر العاقل ،إذا انتهى عام وابتدأ عام ،ماذا يفعل؟ يعود إىل سجالت
حساباته فينظر يف الربح واخلسارة؛ يعود إىل مستودعاته فينظر ماذا يف هَه املستودعات من كاسد البضاعة،
وماذا قد باع وجنح يف جتارته فيها؟ لكي يرسم خطةً للمستقبل تنسجم مع الفرصة املتاحة له يف املستقبل.

وحنن؛ مستقبلنا األيام املتبقية من حياتنا وال ندري كم بقي لنا منها .كلنا يعلم كم مضى من عمره لكن
أينا يعلم كم بقي له من عمره ؟ ( َواتَّ ُقوا يَ ْوًما تُ ْر َجعُو َن في ييه إي َىل اللَّ يه ُُثَّ تُ َو َََّٰف ُك ُّل نَ ْف ر
ت َوُه ْم َال
س َّما َك َسبَ ْ
يُظْلَ ُمو َن).
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به" األمر ج ّد والَي ال يريد أن يتدبر هَا األمر ويتن ّكر ملسؤوليته بي يدي اهلل  ،إذ أودع فينا عقالً
ي
َّه ْم َم ْسئُولُو َن)
نفكر به وإرادة نتوجه هبا إىل خمتاراتنا ،إىل ما نراه خرياً لنا .ربنا تبارك وتعاىل يقول( :ق ُف ُ
وه ْم إين ُ
أجل كل ر
عاقل مكلف وكل مكلف مسؤول .فهل فكرت يف موقف السؤال بي يدي اهلل ؟!

أسأل اهلل أن يردنا إىل رشدنا وأن جنعل من ابتداء عام وانتهاء عام ما يشحَ مهتنا ملز ر
يد من التقرب إىل اهلل
واإلنابة إليه.
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أيها املسلمون ،كنا نستعرض صوراً من سرية النيب  وال أريد أن تنقطع سلسلة تأمالتنا يف صفحات
سرية املصطفى  .ذكرنا أن النيب  هاجر إىل املدينة املنورة بصحبة الصديق  ،وما أن وصل إىل
املدينة املنورة حَّت أرسى قواعد اجملتمع اجلديد .اجملتمع الَي يقوم على العقيدة على املبدأ .أهنى القبلية
والعرقية وغريها وجعل الناس جيتمعون على املبادئ واملعتقدات وحّلهم مسؤولية بعضهم وجعلهم إخوةً
يتضامنون ويتكافلون يف ظل هَا اجملتمع .أجل أرسى قواعد اجملتمع اجلديد يف املدينة املنورة.
هَا اجملتمع مكون من ر
أناس هم أبناء املدينة املنورة من األوس واخلزرج ،ومكون من فر ريق آخر هم أولئك
الَي اضطرهم ظلم قريش وطغاة الشرك ،اضطرهم االضطهاد والقمع واإلساءة والظلم إىل أن يهاجروا
وخيرجوا من مكة املكرمة تاركي كل شيء فارين بعقيدهتم ،خرجوا وقلوهبم معلقة مبكة املكرمة .أما مسعت
ما قاله النيب ﷺ وهو يودع مكة" :إنك أحب بالد اهلل إيل" كيف ال؟ وهي بلده ..ومرابع صباه وشبابه.
"إنك ألحب بالد اهلل إيل ولوال أن أهلك أخرجوين ما خرجت" .يعز على املرء أن خيرج من وطنه ،أن
خيرج من بيته وأهله وجريانه ،ولوال الظلم ملا خرجوا ولوال االضطهاد ملا خرجوا.
لَلك نقول :إنه قد أمضى النيب ﷺ يف املدينة املنورة بضع سنوات ليعود إىل مكة منتصراً ،ليعود إليها وقد
لتطهر من األصنام واألوثان .طهرها النيب ﷺ ُث يقول بلسان احلال لقريش وطغاهتا
أصبحت مستعد ًة ّ
وصناديد الشرك فيها( :هل نفعتكم أصنامكم؟ هل أجدت معكم خرافاتكم وترهاتكم؟).

ماذا يتوقع أحدنا من حق هؤالء الناس الَين أخرجوا واستوىل طغاة قريش على أمواَّلم وبيوهتم .أليس من
حق هؤالء أن يستعيدوا بعض حقوقهم؛ أن يستعيدوا ما استطاعوا أن يستعيدوه من حقوقهم وأمواَّلم.
ولَلك نزل قوله تعاىل معلناً أن من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يسعوا يف اسرتداد تلك احلقوق اليت
اغتصبها املشركون .قال تعاىل( :أ يُذ َن ليلَّ يَين يقاتَلُو َن بيأَنَّهم ظُليمواْ وإي َّن اللَّه علَى نَ ي ي َّ ي
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نص ُرهُ إي َّن اللَّهَ لََق يو ٌّ
صلَ َوات َوَم َساج ُد يُ َْ َك ُر ف َيها ْ
نصَر َّن اللَّهُ َمن يَ ُ
اس ُم اللَّه َكِ ًريا ۗ َولَيَ ُ
َوبييَع َو َ
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لَلك جرت معركة بدر والوقائع اليت بعدها واليت آمل أن تتاح الفرصة إن شاء اهلل أن نتمم ما جرى بعد
ذلك للمسلمي.
أقول قويل هَا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين.
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