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، وخطورُة تركِه  -14  مبدُأ التاريِخ اهلجريِّ

 فضُل ادحرِم وعاشوراء 

 اخلطبة إوىل

لِلُ َفالَ ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َفالَ َهاِدَي  ِإنَّ اْْلَْؿَد لِلِِ َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُه، َمْن ََيِْدِه ا

ًدا َظْبُدُه َوَرُشوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ    َلُه، َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِلَه إَِّٓ الِل َوْحَدُه َٓ ََشِ

 أما بعد. 

 فقا أَيا ادممـون.

ه، فنهنا وصقُته تعاىل لألولني اتؼوا الِلَ حقَّ تؼاتِه، بامتثاِل أوامِره واجتـاِب زواجرِ 

ُؼوا  اُكْم َأِن اتَّ ِذيَن ُأوُتوا اْلؽَِتاَب ِمْن َقْبؾُِؽْم َوإِيَّ ْقـَا الَّ وأخرين، قال تعاىل: ﴿َوَلَؼْد َوصَّ

الِلَ﴾
()

. 

 أَيا ادممـون.

ظديدٍة، خؾَق الشؿَس والؼؿَر، وجعل الؾقَل والـفاَر، ْلؽٍم  -جلَّ ذكُره -إن الِلَ

 وفوائَد كثرٍة، ذَكَرها الِل تعاىل مـثورًة يف كتابِه اْلؽقم، يف أماكَن متػرقٍة.

فؿن تؾك اْلؽِم والػوائِد: أن يعؾَم الـاُس من اختالفِفام وتعاُقبِفام وشِرمها   

﴿َوَجَعْؾـَا يف مـازهلام ظدَد السـني واْلساب، وتغَر الػصوِل والزوِج، قال الِل تعاىل: 

ًة لَِتْبَتُغوا َفْضالً ِمنْ  ْقِل َوَجَعْؾـَا آَيَة الـََّفاِر ُمبِِْصَ ْقَل َوالـََّفاَر آَيَتنْيِ َفَؿَحْوَكا آَيَة الؾَّ ُؽْم الؾَّ  َربك
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ْؾـَاُه َتْػِصقاًل﴾  َفصَّ
ٍ
ء َساَب َوُكلَّ ََشْ ـنَِي َواْْلِ َولَِتْعَؾُؿوا َظَدَد السك

()
:﴿ُهَو ، وقال 

َساَب الَّ  ـنَِي َواْْلِ َرُه َمـَاِزَل لَِتْعَؾُؿوا َظَدَد السك ْؿَس ِضَقاًء َواْلَؼَؿَر ُكورًا َوَقدَّ ِذي َجَعَل الشَّ

ياِت لَِؼْوٍم َيْعَؾُؿوَن﴾ ْٔ ُل ا َّٓ بِاْْلَقك ُيَػصك َما َخَؾَق الِلَُّ َذلَِك إِ
()

، وقال يف 

ِة ُقْل ِهَي  َِهؾَّ ْٕ َمَواِققُت لِؾـَّاِس َواْْلَج﴾ ذلك:﴿َيْسَللوَكَك َظِن ا
()

، فجعل تعاىل 

ِؾه يف مـازله، وذلك من كعِم الِلِ  معرفَة السـني والشفوِر مستػادًة من َشْر الؼؿِر، وتـؼُّ

، ٓ حيتاُج  ، مشاَهٌد ُمْبَِصٌ
ِ
ظذ ظباِده ورمحتِه هبم؛ إذ إن طفوَر هذه العالمِة يف السامء

ويعرفه الصغُر والؽبُر، واْلارُض والباِد، بخالِف  إىل حساٍب وٓ كتاٍب، بل يؿقزه،

شِر الشؿِس، فنن معرفَتفا حتتاج إىل حساٍب وكتاٍب، ويف ذلك ظرٌس ومشؼٌة، 

 فاْلساُب ٓ يعرفه إٓ إَقؾُّون من اخلؾِق؛ إذ إن ذلك أمٌر غائٌب، ٓ ُيشاهد.

فولِة، كام قال تعاىل: ﴿َوَما َجَعَل  ودا كاكت هذه الرشيعُة مبـقًة ظذ القرِس والسُّ

يِن ِمْن َحَرج﴾ َظَؾْقُؽْم يِف الدك
()

وقوله:﴿َما ُيِريُد الِلَُّ لَِقْجَعَل َظَؾْقُؽْم ِمْن َحَرج﴾ ،
()

، 
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﴾ وقوله: ﴿ُيِريُد الِلَُّ بُِؽُم اْلُقرْسَ َوٓ ُيِريُد بُِؽُم اْلُعرْسَ
()

،  ، جعَل الِلُ اْلساَب الرشظيَّ

ُت الـاِس، مبـقًّا ظذ شِر الؼؿِر، قال الِلُ تعاىل: ﴿َيْسَللوَكَك َظِن الذي ترتبُط به ظبادا

﴾ ِة ُقْل ِهَي َمَواِققُت لِؾـَّاِس َواْْلَجك َِهؾَّ ْٕ ا
()

ففذه أية العظقؿة التي يشاهدها الـاُس ، 

فِر، ثم يتزايُد إىل التامِم يف كصِػه،  ِل الشَّ ثم يرشُع يف شامِئفم، يبدو اهلالُل صغرًا يف أوَّ

يف الـؼِص وآضؿحالِل إىل الغقاِب والزواِل يف آخِر الشفِر، وهؽذا دوالقك، هبا 

يعرُف الـاُس مواققَت ظباداِِتم، من الصقاِم واْلجك وأوقاِت الزكاِة والؽػاراِت، وغر 

ذلك من السـِن وادؽتوباِت، وظن أيب هريرة  ريض الِل ظـه قال: قال رشول الِل  صذ 

قٌَّة، ال كؽتُب وال كحسُب، الشفُر هؽذا وهؽذا»قه  وشؾم : الِل ظؾ ا ُأمٌة أمِّ «إكَّ
()

 :يعـي ؛

الشفُر »مرة تسعًة وظرشين، ومرة ثالثني، كام قال رشول الِل  صذ الِل ظؾقه  وشؾم : 

«تسٌع وعرشون لقؾًة، فال تصوموا حتى تَرْوه، فإن ُغمَّ عؾقؽم فلكِؿؾوا العدَة ثالثني
()

 . 

 الِلُ ادرجَع يف الػطِر والصقاِم إىل رؤيتِه.فجعل 

واظتباُر إهؾِة يف العباداِت هي الرشيعُة التي جاَء هبا إكبقاُء مجقعًا، ولؽن القفوُد 
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فوا ذلك والـصارى حرَّ
()

 . 

 أَيا ادممـون.

خ بلياِمفا وأحداثِفا الؽباِر، ووقائِعفا العظاِم، لؼد كاكت العرُب يف  جاهؾقتِفا تمرك

واشتؿرَّ ذلك يف حقاِة الـبيك  صذ الِل ظؾقه  وشؾم  ، وخالفِة أيب بؽٍر الصديِق  ريض 

الِل ظـه ، وأوائِل خالفِة ظؿَر الػاروِق  ريض الِل ظـه ، ثم إكه مع اتساِع اخلالفِة 

ريٍخ، َيعؿل به ادسؾؿون، جيتؿعون ظؾقه، فجَؿَع ظؿُر توافرت أشباُب البحِث ظن تل

الـاَس شـَة شتَة ظرشَة أو شبعَة ظرشَة من اهلجرِة، فشاوَرهم من أين يبدُأ التلريُخ؟ 

فؼال بعضفم: من بْعِث الـبيك  صذ الِل ظؾقه  وشؾم  ، وقال آخرون: من متوفاه، 

ادديـِة، فاتػؼوا ظذ ذلك، ثم إهنم  فؼال ظؿُر  ريض الِل ظـه : من خروِجه من مؽَة إىل

تشاوروا يف أيك صفٍر تبدُأ السـُة، فاتػؼوا ظذ أن يؽوَن صفُر الِل ادحرُم هو أوَل 

ـِة.  الشفوِر يف السَّ

أخذوا التلريَخ باهلجرِة من قول الِل  وقال بعُض أهِل العؾِم: إن الصحابَة        

َس َظَذ التَّ  ِل َيْوٍم َأَحقُّ َأْن َتُؼوَم فِقِه﴾تعاىل: ﴿دََْسِجٌد ُأشك ْؼَوى ِمْن َأوَّ
()

 . 

ومفام يؽن من أمٍر، فؼد اشتؼرَّ هذا التلريُخ يف أمة اإلشالِم، مـذ ذلك اْلنِي إىل 

يوِمـا هذا، وأصبح التلريخ باهلجرِة الـبويِة الرشيػِة إىل ادديـِة، كام متقَّزت به أمُة 
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 اإلشالِم ظن غِرها من إمم.

 فتارخُيـا الوضاُء من اهلجرة ابتدا  إذا قامت الدكقا َتُعدُّ مػاخراً 

فؾام دبَّ إىل إمِة داُء الوهِن والضعِف، وأصاهبا العجُز والؽسُل، وتسؾط ظؾقفا 

قوها َشَّ ممزٍق، كان من مجؾِة ما ذهب  أظداُؤها ادستعؿرون، وأذكاهُبم ادـافؼون، فؿزَّ

، فاشتبدل كثٌر من معاِِلِ ِ صخصقتِفا، وأظال ِم متقُِّزها التلريُخ العريبُّ اإلشالميُّ اهلجريُّ

 إمِة الذي هو أدكى بالذي هو خٌر، فغدا التاريُخ اهلجريُّ اإلشالميُّ جمفوًٓ 
ِ
من أبـاء

 مغؿورًا، وأصبَح التاريُخ الـِصاينُّ اإلفركجيُّ مشفورًا معروفًا. 

 مـفا:  وقد ترتب ظذ هذا التبديِل مػاشُد كثرةٌ 

هم، وٓ  ظزُل أبـاء إمة ظن تارخيِفم وأجماِدهم وأشالفِفم، وشالف حضارِتم وِظزك

يرتاُب ظاقٌل أن إمة ٓ تستطقع أن تصـع مستؼبَؾفا، وٓ أن تصؾَح واقَعفا، إٓ من 

خالِل دراشتفا لتارخيفا ومعرفتفا به، فبؼدر ما تؽون إمُة واظقًة بامضقفا، ُمقطًة 

حريصًة ظذ اإلفادة مـه، بؼدر ما تسؿو صخصقُتفا، وتدرك غايَتفا، وتعرف  بتارخيفا،

 شبقَل الوصوِل إىل بغقتِفا.

آجتثاِث وإُفوِل، ٕدكى  عةُ فإمُة ادعزولُة ظن تارخيِفا أمٌة قريبُة اجلذوِر، رسي

ظارٍض، وٕدهى ظائٍق؛ ولذا حرَص إظداُء بشتى صـوفِفم، الؽافرون ادرشكون، 

دـافؼون العؾامكقون ظذ ظزِل إمِة ظن تارخيِفا، وشؾؽوا لذلك ضرائَق قددًا، كان وا

 مـفا، بل من أبرِزها تغققُب التلريِخ العريب اإلشالمي اهلجري. 

ومن مػاشِد آظتامِد ظذ التلريِخ اإلفركجي، وجعؾِه هو إصَل يف حقاِة إمِة 
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-تعبُّديِة، وادعاِلِ الرشظقِة، فال يدري ادسؾُم وتعامالِِتا: ضقاُع كثٍر من الشعائِر ال

ب الـبيُّ  صذ الِل ظؾقه  وشؾم  يف  -ظذ شبقل ادثال متى إياُم البقُض، التي رغَّ

صقاِمفا؟ وٓ يعرُف ما هي إصفُر اْلرُم، التي أوجَب الِلُ ظذ ادممـني احساَمفا 

، التي  يؼُع فقفا اْلج؟ وغر ذلك من وتعظقَؿفا؟ وٓ يعؾم ما هي أصفُر اْلجك

 العبادات. 

ومن مػاشِد التلريخ بتاريخ الـصارى ادقالدي، وجعؾِه أصاًل يف ذلك: الوقوُع يف 

اإلثم العظقم، والذكِب الؽبِر، الذي هنى الِل ورشوله ظـه، وهو التشبُه بالؽػاِر، 

ْهَواَءُهْم َظامَّ َجاَءَك ِمَن وتؼؾقُدهم والتبعقُة هلم، فػقه قول الِل تعاىل:﴿َوٓ َتتَّبِْع أَ 

﴾ اْْلَقك
()

، وقال: ﴿َوٓ ُتطِِع اْلَؽافِِريَن َوادُْـَافِِؼنَي﴾
()

، وقال  صذ الِل ظؾقه  وشؾم : 

«من تشبَّه بؼوٍم ففو مـفم»
()

لقس مـا من تشبَّه بغِركا، »، وقال  صذ الِل ظؾقه  وشؾم :

«ال تشبفوا بالقفود وال بالـصارى
()

 . 
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 إظجؿقِة، روي ذلك ظن وق
ِ
د هنى العؾامء رمحفم الِل ظن تسؿقِة الشفوِر بإشامء

اخلطاُب هبا من غِر حاجٍة يف "جماهد وأمحد وغرمها، قال صقخ اإلشالم رمحه الِل: 

أشامء الـاس والشفور كالتواريخ وكحو ذلك، ففو مـفي ظـه مع اجلفِل بادعـى بال 

"م أمحد بنّي يف كراهته أيضًا ريٍب، وأما مع العؾِم به، فؽال
()

 . 

 فالتلريُخ بتاريِخ الـصارى ادقالدي ٓ جيوُز إٓ ْلاجٍة، أو تبعًا لؾتاريِخ اهلجري. 

ظذ ادحافظِة ظذ معاِلِ صخصقِة أمتِؽم، وإياكم إياكم،  -بارك الِل فقؽم -فاحرصوا

ؼني والعؾامكقني وغرهم، والتشبَه بلظداء الِل، من القفود والـصارى وادرشكني وادـاف

ُْم ِمـُْؽْم َفنِكَُّه  فنن الِل قد حذركم من ذلك غاية التحذير، فؼال جل ذكره: ﴿َوَمْن َيَتَوهلَّ

ِمـُْفْم﴾
()

 . 
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 اخلطبة الثاكقة

 أما بعد. 

 فقا أَيا ادممـون.

َر َأْو قااال الِلُ تعاااىل: ﴿َوُهااَو  كَّ ْقااَل َوالـََّفاااَر ِخْؾَػااًة دَِااْن َأَراَد َأْن َيااذَّ ااِذي َجَعااَل الؾَّ الَّ

َأَراَد ُصااُؽورًا﴾
()

، فؼااد جعااَل الِلُ تعاااىل الؾقااَل والـفاااَر يتعاقبااان، فقخُؾااُف كاالُّ 

ر  كَّ هااذا  -أي: يسااتدِرُك مافاتااه ماان ظؿاالٍ ؛-واحااٍد مااـفام أخااَر، داان أراَد أن يااذَّ

ِر هااذا التعاقااِب، وُقااْرِب زماكِااه، فؽقااف أَيااا اإلخااوان بتعاقااِب مااع كثاارِة تؽاارُّ 

ِر وآشتدراِك؟  ِر والتػؽُّ  الشفوِر وتوايل السـني؟! ألقَس ذلك مدظاًة لؾتذكُّ

بااذ والِلِ، ففااذه دظااوٌة لـااا مجقعااًا، أن كتااوَب إىل الِلِ تعاااىل، وكسااتدرَك مااا فااات، 

 فنكام إظامُل باخلواتقِم.

ما      لك أن متحو الذكوَب بعزةٍ ففل   وتبؽي ظؾقفا حرسًة وتـدُّ

ما     وتستؼبُل العاَم اجلاديَد بتوبةٍ     لعؾك أن متحَو هبا ما تؼدَّ

 أَيا ادممـون.

اه دوَن شاائِر الشافوِر، بالن أضاافه  فاه الِلُ تعااىل، وخصَّ أكتم يف صافٍر ظظاقٍم، َشَّ

إصافِر اْلاُرِم، التاي قاال الِل تعااىل  إلقه، فاحػظوا حرماَة هاذا الشافِر، فنكاه مان
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يُن اْلَؼقكُم َفال َتْظؾُِؿوا فِقِفنَّ َأْكُػَسُؽْم﴾ فقفا: ﴿ِمـَْفا َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذلَِك الدك
()

 . 

فبااادروا ظباااَد الِلِ بااإظامِل الصاااْلِة فقااه، ٓ شااقام الصااقاُم، فعاان أيب هرياارة ر 

أفضللُل الصللقاِم »الِل ظؾقااه  وشااؾم :  ريض الِل ظـااه  قااال: قااال رشااول الِل  صااذ

« َبعد شفِر رمضاَن شفُر اهللِ الذي تدعوكه ادحرم
()

 . 

 والصوُم فقه مضاظٌف مسـون    صفُر اْلراِم مبارٌك مقؿون

فاالكثروا فقااه ماان الصااوِم، فاانن ضااعػتم ظاان ذلااك، فااال يػااوتـؽم صااقاُم يااوِم 

وحرمَتااه قديؿااٌة، فاانن فضااقؾَته ظظقؿااٌة،  -أي: يااوم العاااَش مـااه ؛ظاصااوراء 

وكااان الـباايُّ  صااذ الِل ظؾقااه  وشااؾم  يااداوُم ويتحاارى صااقاَمه، فعاان اباان ظباااس 

مللا رأيللُت الـبلليَّ  »ريض الِل ظااـفام أكااه شااصل ظاان صااوِم يااوِم ظاصااوراَء؟ فؼااال: 

لؾه علذ غلِره إال هلذا القلوَم، يلوَم  صذ اهلل عؾقله  وللؾم  يتحلرى صلقاَم يلوٍم فضَّ

«شفَر رمضان :يعـي ؛عاشوراَء، وهذا الشفرُ 
()

 . 

وكااان  صااذ الِل ظؾقااه  وشااؾم  حيااثُّ ظؾقااه وياالمر بااه، فعاان أيب قتااادة  ريض الِل 

ظـااه  أن الـبااي  صااذ الِل ظؾقااه  وشااؾم  شااصل ظاان صااقام يااوم ظاصااوراء؟ فؼااال: 
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«يؽػر السـَة اداضقةَ »
()

 . 

 وأما شبُب صاومه، فعان ظباد الِل بان ظبااس ريض الِل ظاـفام قاال: قادَم رشاوُل 

الِل  صااذ الِل ظؾقااه  وشااؾم  ادديـااة، فاارأى القفااوَد تصااوُم ظاصااوراء، فؼااال: مااا 

هم  اى الِلُ فقاه موشاى وبـاي إرسائقال مان ظادوك هذا؟ قالوا: هاذا ياوٌم صاالٌح، كجَّ

أكلا أحل ب بؿوللى ملـؽم، فصلاَمه  صلذ اهلل عؾقله  وللؾم  وأمللَر »فصااَمه، فؼاال: 

«بصقاِمه
()

 . 

فقااه أولقاااءه وأحبابااه، وأذلَّ أظااداَءه وأظااداَء رشااؾِه؛ فؾااذا ففااذا يااوٌم أظاازَّ الِلُ 

كحن كصوُمه صؽرًا لِل تعاىل ظذ ذلاك، فـُِصا موشاى ظؾقاه الساالم هاو كٌِصا لـاا 

ااًة َواِحااَدًة َوَأَكااا َربُُّؽااْم  ااُتُؽْم ُأمَّ أمااَة اإلشااالِم، قااال الِل تعاااىل: ﴿إِنَّ َهااِذِه ُأمَّ

َفاْظُبُدوِن﴾
()

 . 

ق رشااَؾه، ودظااا إلقااه، ففااو فؿاان قاااَل: ٓ إلااه  إٓ الِل، وقاااَم بتوحقااِد الِلِ، وصاادَّ

اًة َواِحاَدًة  اُتُؽْم ُأمَّ مـَّا وكحن مـاه، مفاام تباظاد الزمااُن وكالى ادؽااُن ﴿َوإِنَّ َهاِذِه ُأمَّ
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ُؽْم َفاتَُّؼوِن﴾ َوَأَكا َربُّ
()

  . 

 ذكرى ذلك الـِِص ادجقِد ظذ ذلك الطاغقِة الؽبِر، كعؾن أن
ِ
ِتزم ٓ  تالدظوا وبنحقاء

 بإذى واْلرِب وآضطفاِد، فنن ظاقبَة الظؾِم وخقؿٌة، والِلُ كارٌص ديـَه، وكتاَبه وأولقاَءه.

 أبدًا، ويف التاريخ َبرب يِؿقـي  تاهلل ما الدعواُت ُُتزُم باألذى
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 أَيا ادممـون.

 الِل تعاىل، وظد
ِ
َم التشبُّه هبم؛ لذا فنن إن من ادعاِلِ البارزِة يف َشيعتِؽم خمالػَة أظداء

الـبيَّ  صذ الِل ظؾقه  وشؾم  حرص ظذ خمالػِة القفوِد والـصارى وغِرهم من 

الؽػاِر، يف دققِق إمِر وجؾقؾِه، ومن ذلك صقاُم ظاصوراَء، فعن ظبِد الِل بِن ظباس 

، وأمر ريض الِل ظـفام قال: حنَي صاَم رشوُل الِل  صذ الِل ظؾقه  وشؾم  يوَم ظاصوراءَ 

فإذا كان العاُم »بصقامه، قالوا: يا رشوَل الِلِ، إكه يوٌم تعظكؿه القفوُد والـصارى، فؼال:

«الؼابُل إن شاء اهلل صؿَت القوَم التالعَ 
()

، فؾم يلِت العاُم ادؼبُل حتى تويَف رشوُل الِل  

 صذ الِل ظؾقه  وشؾم .

، وصوموا القوم التاشع، كام َهمَّ فصوموا أَيا ادممـون القوَم العاََش من هذا الشفر

 كبقُّؽم  صذ الِل ظؾقه  وشؾم  أن يػعل ذلك. 

 

                                 


