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 هناية العام اهلجري موعظة وتنبيهات
 بن ضحوي الظفرييخالد 

 
، ََنَْمُدُه وَنْسَتِعيُنوُ  وَنْستَ ْغِفرُُه، ونَ ُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وِمْن َسيَِّئاِت أَْعَمالَِنا،  ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ

 َشرِي ََ َمْن يَ ْهِدِه هللاُ َفََل ُمِضلَّ َلُو، وَمْن ُيْضِلْل َفََل َىاِدَي َلُو، وَأْشَهُد َأن َّلَّ إَِلَو ِإَّلَّ هللاُ َوْحَدُه ََّل 
دً  ُوُتنَّ ِإَلَّ ﴿ ،ُدُه َوَرُسولُوُ ا َعبْ َلُو، وَأْشَهُد َأنَّ زُلَمَّ قَّ تُ قااتِِه واَلا َتا ا الَِّذينا آاماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حا َيا أاي ُّها

 .[ٕٓٔ]آل عمران: ﴾واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا 
 أامَّا ب اْعُد:

ٍد   َر اذْلَْدِي َىْدُي زُلَمَّ ، وَشرَّ األُُموِر فَِإنَّ َأْصَدَق احلَِديِث َكََلُم هللِا َعزَّ َوَجلَّ، وَخي ْ
 زُلَْدََثُُتا، وُكلَّ زُلَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وُكلَّ ِبْدَعٍة َضََللٌَة، وُكلَّ َضََلَلٍة ِف النَّاِر.

 عباد هللا:
 لو وانقطاعره بقرب أجذكِّ تُ ، عربة للعبد وأيَّ  عربةً  رور األايم وتعاقب الشهور واألعوامإن ِف م

ويسعد  الصاحلات فيلقى عند ربّو خريا احلياة من م ِف ىذهمبا قدَّ  ،عملو وإقبالو على ربو
مبَا َكانُوا َفََل تَ ْعَلُم نَ ْفٌس َما ُأْخِفَي ذَلُْم ِمْن قُ رَِّة َأْعُُيٍ َجزَاًء )اليت َّل شقاء بعدىا،  السعادة األبدية

يقبل ِبلسيئات وظلمو لنفسو وللعباد فهنا يكون الندم ويتمىن العبد العودة أو  ،(يَ ْعَمُلونَ 
ألن الفرصة قد فاتت ومضى شباب َ  ويقول اي ليت واي ليت وَّل تنفع ىنا ليت، ،والرجوع

َوُوِضَع اْلِكَتاُب فَ تَ َرى )وعمرك فما اغتنمتو ِبخلري فهذا أوان لقاء ما عملت وجزاء ما قدمت، 
َصِغريًَة َوََّل َكِبريًَة ِإَّلَّ  ََّل يُ َغاِدرُ اْلُمْجرِِمَُي ُمْشِفِقَُي ِمَّا ِفيِو َويَ ُقوُلوَن اَيَويْ َلتَ َنا َماِل َىَذا اْلِكَتاِب 

 .(ِلُم َربُّ ََ َأَحًداَأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َوََّل َيظْ 
كأنو مل يكن إذا و  ،بقيت تبعاتوأوقاتو فقد ذىب لذاتو و ما مضى من العمر و إن طالت )

ُُثَّ َجاَءُىْم َما َكانُوا  * ِسِنُيَ  َمت َّْعَناُىمْ أَفَ رَأَْيَت ِإْن  : }قال هللا عز و جل ،ميقاتوجاء ادلوت و 
ُهْم َما َكانُوا ُُيَت َُّعونَ  *يُوَعُدوَن  : إذا جاء قالبكى و تَل بعض السلف ىذه اآلية و  ،(َما أَْغىَن َعن ْ

 .(ن اللذة و النعيمادلوت مل يغن عن ادلرء ما كان فيو م
ُي : أنت منذ ستقال لو ،: ستون سنة؟ قال: كم أتى علي َلرجلبن عياض قال الفضيل 

 .سنة تسري إىل رب َ يوش َ أن تصل
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َا أَْنَت قَاَل احْلسن رمحو هللا، السنُي عليو إمنا تفرح بنقص عمركيا من يفرح بكثرة مرور ف : ِإمنَّ
ُم رَلُْموَعةٌ   ، ُكلََّما َمَضي ِيْوٌم َمَضى بَ ْعُض ََ.َأايَّ

 و كل يوم مضى يدين من األجل ...إان لنفرح ِبألايم نقطعها 
 ِف العملاخلسران إمنا الربح و ف ...فاعمل لنفس َ قبل ادلوت رلتهدا 

فعلى العبد احلرص على مراجعة نفسو وزلاسبتها ِف كل ساعة من ليل أو هنار، واغتنام 
ُهَما قَالَ عاألايم ِف طاعة العزيز الغفار،  لَِرُجٍل  : قَاَل َرُسْوُل هللِا ِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللُا َعن ْ

َت ََ قَبَل َسَقِم ََ ، َشَباَب ََ قَبَل َىَرِم ََ ََخْسٍ  ََخْسًا قَ ْبلَ اْغَتِنْم :»ُىَو يَِعظُُو وَ  ، َوِغَناَك قَبَل ، َوِصحَّ
 «، َوَحَياَت ََ قَ ْبَل َموِت ََ ، َوفَ رَاَغ ََ قَ ْبَل ُشْغِل ََ فَ ْقرِكَ 

ِد ْبِن َواِسٍع َرمِحَُو هللاُ : َكْيَف َأْصَبْحَت؟  ُل ُكلَّ يَ ْوٍم َمْرَحَلًة قَالَ ِقيَل ِلُمَحمَّ : َما ظُنُّ ََ ِبَرُجٍل يَ ْرَتَِ
 ِإىَل اآلِخَرة.

 عباد هللا:
ما يفعلو  يوعام جديد وِما ينبغي التنبيو عل ىا َنن على مقربة من انتهاء العام اذلجري وبداية

أو يعتقده بعض ادلسلمُي ِف ىذه األايم ِما مل يرد ِف ذل َ دليل َّل من القرآن وَّل من السنة، 
فعلو الصحابة الكرام وَّل التابعون العظام وَّل من بعدىم من األعَلم، مثل اَّلحتفال برأس  وَّل

بذكرى اَّلحتفال وىذا ما نشاىده لألسف ِف كثري من بلدان ادلسلمُي، من السنة اذلجرية، 
 دلن لو عقلٌ  ،إىل ادلدينة -ملسو هيلع هللا ىلص-ُث إن ىجرة النيب ، من مكة إىل ادلدينة، -ملسو هيلع هللا ىلص-ىجرة النيب 

كما ،وإمنا كانت ِف شهر ربيع األول ،وَّل ِف أول يوم منو ،مل تكن ِف شهر هللا احملرم ،وإدراكٌ 
بسنة اذلجرة  ،يةإمنا ىو َتديد السنُي اإلسَلم ،والذي وقع من الصحابة ،ريَّ ذكر أىل السِ 

، وكذل َ كون شهر وأنو ىو أول أايم السنة ،وليس التحديد بيوم اذلجرة ،جبعلها أول السنُي
 زلرم ىو أول الشهور إمنا وقع ِبجتهاد الصحابة ِف خَلفة عمر مهنع هللا يضر أمجعُي.

وصحابة الكرام، ولكنها جاءتنا من  كانت ىذه اَّلحتفاَّلت خريا لفعلها رسول هللا ولو  
 فرق الضَلل واَّلَنراف.

ُروُه، ِإنَُّو ُىَو الَغُفوُر أَُقوُل َما َتْسَمُعوَن َوَأْستَ ْغِفُر هللَا الَعِظيَم ِل َوَلُكْم ِمْن ُكلِّ َذْنٍب فَاْستَ ْغفِ 
  .الرَِّحيمُ 
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ََلُم َعَلى َرُسوِل هللِا َوَعَلى آلِِو َوَصْحِبِو َومَ  ،احلَْمُد هللِ  ََلُة َوالسَّ  َأن َّلَّ  َوَأْشَهدُ  ،َبَع ُىَداهُ ت َّ ا نِ َوالصَّ
ُ َوحْ َّلَّ َلَو إِ إِ  ًدا َعْبدُ  ََّل َشرِي ََ َلُو، َوَأْشَهدُ  هُ دَ  اّلِلَّ  .َوَرُسولُوُ  هُ َأنَّ زُلَمَّ

 :ا بَ ْعدُ مَّ أَ 
  .اهُ ُه وََكفَ رَ اُه، َوَنصَ َوقَ  ات ََّقى هللاَ  نِ َونَ ْفِسي بِتَ ْقَوى هللِا، َفمَ  مْ يكُ وصِ أُ فَ  

 :هللاِ  بادَ عِ 
: ختصيص آخر مجعٍة من العام مبزيٍد من العبادات، والطاعات، ادلخالفات الشرعيةومن 

يُدعى بو ِف آخر سجدٍة،  ،عاء أول السنة(وختصيصو بدعاٍء يسمى: )دعاء آخر العام( أو )د
، وىذا كلو بدعة ، أو أول صَلٍة ِف العام اجلديدأو بعد الركوع ِف آخر صَلة ِف العام ادلنصرم

 وضَللة.
ل َ آخر السنة ينتشر ِف ىذه األايم عباراٌت مثل: )احرص على أن تطوي صحيفة أعماوِما 

 -أيًضا–ِبستغفاٍر، وتوبٍة، وعمٍل صاحل، ومسازلٍة(، وَنو ىذه الكلمات، وىذه الرسالة وأمثاذلا 
دلا فيها من اَّلبتداع ِف ِما حيرم على ادلسلم أو ادلسلمة إرساذلا، أو تناقلها، ونشرىا بُي الناس؛ 

 ن القول: أبن )صحائف األعمال تطوى ِف آخر كل عاٍم( قوٌل حيتاج صاحبو إىلإ الدين، ُث
ُث إن التاريخ اذلجري مل يوضع إَّل ، الكتاب من األمور الغيبيةدليٍل من القرآن والسنة؛ ألن طي 

، فيا ترى مىت كانت تطوى صحائف أعمال - تعاىل عنورضي هللا–ِف عهد عمر بن اخلطاب 
حائف أعمال العبد إمنا تطوى ِبدلوت، وَّل تزال صحيفتو يكتب فيها فص، من كان قبل وضعو؟

 ما عمل، من خرٍي، أو شر، حىت ينتهي أجلو.
وا قبل أن ترسلوا أي رسالة، فقد تكون من مثل ىذه الرسائل، وأتكد -عباد هللا-فاحذروا 

 ِمن ينشر البدع من حيث َّل تشعر.
 
 
 
 


