هناية العام اهلجري موعظة وتنبيهات
خالد بن ضحوي الظفريي
ِ
ِ
ِِ
ومن سيِئ ِ
ات أ َْع َمالِنَا،
إِ َّن احلَ ْم َد َّّلِلََْ ،ن َم ُدهُ ونَ ْستَعِينُوُ ونَ ْستَ ْغف ُرهُ ،ونَعُوذُ ِِبهلل ِم ْن ُش ُروِر أَنْ ُف ِسنَا ِ ْ َ َّ
ض َّل لَو ،ومن ي ْ ِ
ِ
من ي ه ِدهِ هللا فَ ََل م ِ
ي َ
ي لَوُ ،وأَ ْش َه ُد أَن ََّّل إِلَوَ إََِّّل هللاُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
ُ َْ ُ
َ ْ َْ ُ ُ
ضل ْل فَ ََل َىاد َ
َّ ِ
لَوُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
ين آ اامنُوا اتَّ ُقوا َّ
اَّللا اح َّق تُ اقاتِِه اواَل اَتُوتُ َّن إََِّل
َن ُزلَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُوُ ﴿ ،اَي أايُّ اها الذ ا
اوأانْ تُ ْم ُم ْسلِ ُمو ان﴾ [آل عمران.]ٕٔٓ:
أ َّاما با ْع ُد:
ٍ
ِ
ِ ِ
وشَّر األ ُُموِر
ي ُزلَ َّمد َ ،
فَِإ َّن أ ْ
َص َد َق احلَديث َك ََل ُم هللا َعَّز َو َج َّلَ ،
وخْي َر ا ْذلَْد ِي َى ْد ُ
ٍ
ٍ
ض ََللٍَة ِِف النَّا ِر.
ض ََللَةٌ ،وُك َّل َ
ُْزل َد ََث ُُتا ،وُك َّل ُْزل َدثَة بِ ْد َعةٌ ،وُك َّل بِ ْد َعة َ
عباد هللا:
أي عربة ،تُذ ّكِره بقرب أجلو وانقطاع
إن ِف مرور األايم وتعاقب الشهور واألعوام عربةً للعبد و َّ
عملو وإقبالو على ربو ،مبا َّ
قدم ِف ىذه احلياة من الصاحلات فيلقى عند ربّو خريا ويسعد
ُخ ِفي َذلُم ِم ْن قَُّرةِ أ َْع ُ ٍ
ُي َجَزاءً ِمبَا َكانُوا
س َما أ ْ َ ْ
السعادة األبدية اليت َّل شقاء بعدىا( ،فَ ََل تَ ْعلَ ُم نَ ْف ٌ
يَ ْع َملُو َن) ،أو يقبل ِبلسيئات وظلمو لنفسو وللعباد فهنا يكون الندم ويتمىن العبد العودة
والرجوع ،ويقول اي ليت واي ليت وَّل تنفع ىنا ليت ،ألن الفرصة قد فاتت ومضى شباب َ
ِ ِ
اب فَتَ َرى
وعمرك فما اغتنمتو ِبخلري فهذا أوان لقاء ما عملت وجزاء ما قدمتَ ( ،وُوض َع الْكتَ ُ
ِ
الْمج ِرِمُي م ْش ِف ِق ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
صغِ َريةً َوََّل َكبِ َريًة إََِّّل
ُْ َ ُ َ
ُي ِمَّا فيو َويَ ُقولُو َن َاي َويْلَتَ نَا َمال َى َذا الْكتَاب ََّل يُغَاد ُر َ
ِ
أَحصاىا ووج ُدوا ما ع ِملُوا ح ِ
َح ًدا).
اضًرا َوََّل يَظْل ُم َربُّ َ
 َ أ َ
ْ َ َ ََ َ َ َ َ
(ما مضى من العمر و إن طالت أوقاتو فقد ذىب لذاتو وبقيت تبعاتو ،وكأنو مل يكن إذا
جاء ادلوت وميقاتو ،قال هللا عز و جل { :أَفَرأَيت إِ ْن متَّعنَ ِ ِ
ُي * ُُثَّ َجاءَ ُى ْم َما َكانُوا
اى ْم سن َ
َْ َ َ ْ ُ
وع ُدو َن * َما أَ ْغ َىن َعْن ُه ْم َما َكانُوا ُيَُتَّعُو َن) ،تَل بعض السلف ىذه اآلية وبكى وقال :إذا جاء
يُ َ
ادلوت مل يغن عن ادلرء ما كان فيو من اللذة و النعيم).
قال الفضيل بن عياض لرجل :كم أتى علي َ؟ قال :ستون سنة ،قال لو :أنت منذ ستُي
سنة تسري إىل رب َ يوش َ أن تصل.
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ت
فيا من يفرح بكثرة مرور السنُي عليو إمنا تفرح بنقص عمرك ،قَ َال ْ
احلسن رمحو هللا :إَِّمنَا أَنْ َ
 َ.
ضَ
ضى بَ ْع ُ
ضي يِ ْوٌم َم َ
وعةٌُ ،كلَّ َما َم َ
أ ََّاي ُم َْرل ُم َ
إان لنفرح ِبألايم نقطعها  ...و كل يوم مضى يدين من األجل
فاعمل لنفس َ قبل ادلوت رلتهدا  ...فإمنا الربح واخلسران ِف العمل
فعلى العبد احلرص على مراجعة نفسو وزلاسبتها ِف كل ساعة من ليل أو هنار ،واغتنام
األايم ِف طاعة العزيز الغفار ،ع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اس َر ِض َي هللاُ َعْن ُه َما قَ َال :قَ َال َر ُس ْو ُل هللاِ  لَِر ُج ٍل
َوُى َو يَعِظُوُ «:ا ْغتَنِ ْم َخَْساً قَ ْبل َخَْ ٍ
بل
 ََ ،و ِغنَ َ
بل َس َق ِم َ
 ََ ،و ِص َّحتَ َ
بل َىَرِم َ
سَ ،شبَابَ َ
اك قَ َ
 َ قَ َ
 َ قَ َ
َ
ِ
 َ»
 َ قَ ْب َل َموتِ َ
 ََ ،و َحيَاتَ َ
 َ قَ ْب َل ُش ْغل َ
فَ ْق ِرَكَ ،وفَ َرا َغ َ
ِ ِ
قِ ِ ِ
ُّ َ بَِر ُج ٍل يَ ْرََِت ُل ُك َّل يَ ْوٍم َم ْر َحلَةً
ت؟ قَ َالَ :ما ظُن َ
يل ل ُم َح َّمد بْ ِن َواس ٍع َرمحَوُ هللاُ َ :كْي َ
َصبَ ْح َ
فأ ْ
َ
إِ َىل ِ
اآلخَرة.
عباد هللا:
ىا َنن على مقربة من انتهاء العام اذلجري وبداية عام جديد وِما ينبغي التنبيو عليو ما يفعلو
أو يعتقده بعض ادلسلمُي ِف ىذه األايم ِما مل يرد ِف ذل َ دليل َّل من القرآن وَّل من السنة،
وَّل فعلو الصحابة الكرام وَّل التابعون العظام وَّل من بعدىم من األعَلم ،مثل اَّلحتفال برأس
السنة اذلجرية ،وىذا ما نشاىده لألسف ِف كثري من بلدان ادلسلمُي ،من اَّلحتفال بذكرى
عقل
ىجرة النيب -ملسو هيلع هللا ىلص ،-من مكة إىل ادلدينةُ ،ث إن ىجرة النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -إىل ادلدينة ،دلن لو ٌ
وإدر ٌاك ،مل تكن ِف شهر هللا احملرم ،وَّل ِف أول يوم منو ،وإمنا كانت ِف شهر ربيع األول،كما
ذكر أىل ِ
الس َّري ،والذي وقع من الصحابة ،إمنا ىو َتديد السنُي اإلسَلمية ،بسنة اذلجرة
جبعلها أول السنُي ،وليس التحديد بيوم اذلجرة ،وأنو ىو أول أايم السنة ،وكذل َ كون شهر
زلرم ىو أول الشهور إمنا وقع ِبجتهاد الصحابة ِف خَلفة عمر مهنع هللا يضر أمجعُي.
ولو كانت ىذه اَّلحتفاَّلت خريا لفعلها رسول هللا  وصحابة الكرام ،ولكنها جاءتنا من
فرق الضَلل واَّلَنراف.
ول ما تَسمعو َن وأَست ْغ ِ
ب فَ ْ ِ ِ
الع ِظيم ِِل ولَ ُك ْم ِم ْن ُك ِل ذَنْ ٍ
ور
هللا
ر
ف
أَقُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ
َ
َ
استَ ْغف ُروهُ ،إنَّوُ ُى َو الغَ ُف ُ
َ
َ
ُ
ّ
الرِح ُيم .
َّ
اخلطبة الثانية
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ِ ِ
ِِ
ص ْحبِ ِو َوَم ِن اتَّبَ َع ُى َداهَُ ،وأَ ْش َه ُد أَن ََّّل
احلَ ْم ُد هللَِ ،و َّ
الص ََلةُ َو َّ
الس ََل ُم َعلَى َر ُسول هللا َو َعلَى آلو َو َ
ي َ لَوَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
َن ُزلَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُوُ.
إِلَوَ إََِّّل َّ
اّلِلُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
أََّما بَ ْع ُد:
ِ
ِ
ِ
صَرهُ َوَك َفاهُ .
فَأُوصي ُك ْم َونَ ْفسي بِتَ ْق َوى هللا ،فَ َم ِن اتَّ َقى هللاَ َوقَاهَُ ،ونَ َ
ِ
باد هللاِ:
ع َ
مجعة من العام مبز ٍ
ومن ادلخالفات الشرعية :ختصيص آخر ٍ
يد من العبادات ،والطاعات،
وختصيصو ٍ
بدعاء يسمى( :دعاء آخر العام) أو (دعاء أول السنة) ،يُدعى بو ِف آخر سجدةٍ،
أو بعد الركوع ِف آخر صَلة ِف العام ادلنصرم ،أو أول صَلةٍ ِف العام اجلديد ،وىذا كلو بدعة
وضَللة.
ات مثل( :احرص على أن تطوي صحيفة أعمال َ آخر السنة
وِما ينتشر ِف ىذه األايم عبار ٌ
ٍ
ِبستغفا ٍرٍ ،
وتوبةٍ ،
أيضا-
وعمل صاحل ،ومسازلة) ،وَنو ىذه الكلمات ،وىذه الرسالة وأمثاذلا – ً
ِما حيرم على ادلسلم أو ادلسلمة إرساذلا ،أو تناقلها ،ونشرىا بُي الناس؛ دلا فيها من اَّلبتداع ِف
الدينُ ،ث إن القول :أبن (صحائف األعمال تطوى ِف آخر كل ٍ
قول حيتاج صاحبو إىل
عام) ٌ
ٍ
دليل من القرآن والسنة؛ ألن طي الكتاب من األمور الغيبيةُ ،ث إن التاريخ اذلجري مل يوضع إَّل
ِف عهد عمر بن اخلطاب –رضي هللا تعاىل عنو ،-فيا ترى مىت كانت تطوى صحائف أعمال
من كان قبل وضعو؟ ،فصحائف أعمال العبد إمنا تطوى ِبدلوت ،وَّل تزال صحيفتو يكتب فيها
ما عمل ،من خ ٍري ،أو شر ،حىت ينتهي أجلو.
فاحذروا -عباد هللا -من مثل ىذه الرسائل ،وأتكدوا قبل أن ترسلوا أي رسالة ،فقد تكون
ِمن ينشر البدع من حيث َّل تشعر.
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