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 أمهية التاريخ اهلجري يف حياة املسلمني 

 82/90/4021تاريخ اخلطبة 
 

احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محدًا يوايف نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك احلمد كما ينبغي 
عليك أنت كما أثنيت على  جلالل وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم ال أحصي ثناءاً 

نفسك، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدًا عبده ورسوله 
وصفيه وخليله خري نيب أرسله، أرسله اهلل إىل العامل كله بشريًا ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على 

 متالممني إىل يو  الدي،، وأوصيكم أيها سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد صالًة وسالمًا دائمني
 املسلمون ونفسي املذنبة بتقوى اهلل تعاىل.

 أما بعُد فيا عباَد اهلل:

ولقد عشنا أن يتقارَب الّزم،، أنَّ م، أشراِط الّساعة ورَد ع، رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم 
فها حنُ، نرى كيَف ميرُّ الّشهُر وكأنُّه يو ، ورأينا هذا الذي أخرَب عنُه رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلم، 

وكأننا مل نلبث يف ولسوَف نرى عندما ينقضي العمُر كّله وها حنُ، نرى كيَف ميرُّ العاُ  وكأنُّه شهر، 
 نزراً يسرياً.هذه الّدنيا إال 
أننا قد فتحنا أبصارنا لننظَر ومنُذ يومني بلنا عامًا هجريًّا جديدًا ووّدعنا نظريه، استقباألمس 

ولسُت عاماً هجريّاً جديداً، فها حنُ، نستقبُل سنًة كاملة، وأننا طوينا م، أعمارنا عاماً بأكمله، جتاومنا 
إنَّ هنالَك وما الّسبُب العلميُّ لذلك، أن أبنّي ملاذا تتقارُب األممنة قبيَل قياِ  الّساعة، اآلَن بصدِد 
ولعّلنا نتكّلُم اخلوِض يف ذلك، ولكّّن اآلن لسُت بصدِد حقيقّية، وكّلها أسباٌب علمّيٌة ألسبابًا كثرية 

إىل أمهّّيِة اهلجرِة نفسي وأنّبهكم ولكّّن أريد أن أنّبه  وجّل، أخرى إذا شاَء اهلُل عزَّ يف هذا يف مناسبٍة 
ّزمِ، نواِت السوأمهّّيِة رصِد بأمهّّيِة الّتاريِخ اهلجرّي سلمنَي أّواًل، ثانيًا أريُد أن أذّكركم حياِة امليف املشرّفة 

وا هوهذا شيٌء داخٌل يف صميِم الّدي،، وهو م، أهمِّ ما ينبغي للمسلمنَي أن يتنبّ يف تارخيها اهلجرّي، 
 عنُه بديالً.وال يبتغوا  إليه

ألصحاِب أسداها اهلُل عزَّ وجّل فال أحسُب أنَّ هنالَك نعمًة أما أمهّيُة اهلجرِة يف حياِة املسلمني 
م، إكراِ  اهلِل عزَّ واإلمياِن به عزَّ وجّل أجلُّ وأرفع بعَد نعمِة اإلسال   رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم
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هلم اليت اختارها اهلُل سبحانُه وتعاىل يف تلَك املدينِة  بّوأهمو هلم إذ أخرجهم م، أرِض الّشرِك وجّل 
إسالميٍّ ومبعَث جمتمٍع مشرَق دولة ولتكوَن تلَك األرض يف العامِل كّله، لتكوَن فاحتَة عهٍد إسالميٍّ 

عزَّ وجّل ألصحاِب رسوِل اهلل تشرُق بنورِه األرُض كّلها، ما أظ،ُّ أنَّ هنالَك نعمًة أسداها اهلُل عظيم 
امُتحَ، هبا أصحاُب رسوِل اهلِل صلى هنالك حمنًة عد اإلسال  أجلُّ م، هذه الّنعمة، بل ما أظّ، أنَّ ب

وتقطيعهم ع،  ،وأوطاهنم عزَّ وجلَّ هلم م، ديارهمكمحنِة إخراِج اهلل فنجحوا فيها  اهلُل عليِه وسّلم 
هلم العقيدُة أال وهو أن تسلم  شيٍء واحدوع، أمواهلم املنقولِة وغرِي املنقولة يف سبيِل  ،أرحامهم

ما م، حمنٍة ابتلى اهلُل عزَّ وجّل هبا الّصحيحة وأن يستمّروا على اتّباِع نبّيهم عليِه الّصالُة والّسال ، 
، أمرهم رسوُل اهلِل صلى فصمدوا هلا صموداً تاّماً كتلَك احملنةأصحاَب رسوِل اهلل صلى اهللُ عليِه وسّلم 

 .باهلجرِة فقالوا لّبيكاهللُ عليِه وسّلم 
فيتمسكوا به ويرتكوا يف ماذا كانت تعّن اهلجرة؟ تعّن أن ينظروا إىل ديِ، اهلِل الذي آمنوا به، و 

وإنَّكم وأن يرتكوا يف سبيلِه األرَض والعقار، إىل وطنه، وقد علمتم كم يتعّشُق اإلنساُن سبيله الوط،، 
األقارب العقيدة الّرِحم، وأن يرتكوا يف سبيِل هذه لكها، بأرضِه اليت ميلتعلموَن مدى ارتباِط اإلنساِن 

 مجيعاً  فاستجابوا وَن م، ذلك،هالقلِب والكبد رّّبا كاَن أوإنَّكم لتعلموَن أنَّ تقطيَع إذا اقتضى األمر، 
بل ترَك الّزوُج موجته، ونفضوا أيديهم م، الّدنيا، وتركوا الوط،، واستدبروا األرض، ألمِر اهلِل عزَّ وجّل 

رسوهلم حمّمٍد عليِه الّصالُة يف سبيِل أن ال يبتعدوا ع،  وترَك القريُب أقاربهوترَك األُب أوالده، 
  .ويف سبيِل أن تسلَم هلم العقيدةوالّسال ، 

 هَلُمْ  ))فَاْسَتَجابَ : قائل ،عزَّ م استجاَب اهلُل دعاءهم فقال فلما استجابوا ألمِر اهلِل عزَّ وجلّ 
 ِم، َوُأْخرُِجواْ  َهاَجُرواْ  فَالَِّذي،َ  بَ ْعضٍ  مِّ، بَ ْعُضُكم أُنَثى َأوْ  ذََكرٍ  مِّ، مِّنُكم َعاِملٍ  َعَملَ  ُأِضيعُ  الَ  َأّنِّ  َرب ُُّهمْ 

ُهمْ  أُلَكفَِّرنَّ  َوقُِتُلواْ  َوقَاتَ ُلواْ  َسِبيِلي يف  َوأُوُذواْ  ِديَارِِهمْ   حَتِْتَها ِم، جَتْرِي َجنَّاتٍ  ن َُّهمْ َوألُْدِخلَ  َسيَِّئاِِتِمْ  َعن ْ
 .الث ََّواِب(( ُحْس،ُ  ِعنَدهُ  َوالّلهُ  الّلهِ  ِعندِ  مِّ، ثَ َواباً  األَنْ َهارُ 

علموا عظَم هذه الّنعمِة اليت وم، أجِل هذا، وألنَّ أصحاِب رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم 
عزَّ وجّل  م يف سبيِل اهللِ هيف خروجهم ع، ديار إذ حالفهم إليهم، وعلموا مدى توفيِق اهلل أسداها اهلُل 
 جرة.ّدروا هذه الّنعمَة حقَّ تقديرها، فقد كانوا ال يروَن حلياِتم تارخياً غرَي تاريِخ اهلألجِل أهّنم ق

َل أّرخها ّبا قبيؤرَّخ حلادثٍة صلى اهلُل عليِه وسّلم إذا أراَد أن كاَن الّرجُل م، أصحاِب رسوِل اهلل 
تستأهُل الوقوَف معلمًة بارمًة إذا مل يك، أحدهم يرى يف الّزمِ، اهلجرِة بكذا، أو ّبا بعَد اهلجرِة بكذا، 

بل لقد ُروَي أنَّ وفَد نصارى جنران أجلَّ وأرفَع م، اهلجرة، دوراَن األحداِث حوهلا عندها، وتستأهُل 
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علّيًا أن يكتَب وأمَر رسوُل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم عندما جاَء إىل رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم 
)ُكتَب بكلمِة: أن يؤرَّخ هذا الكتاب كتاباً، أمَر املصطفى عليِه الّصالُة والّسال  بينهم وبني املسلمني  

الّتاريَخ وهكذا فإنَّ أّوَل م، استعمَل جرة، أي بعَد مروِر مخِس سنواٍت م، اهل ،بعَد مخٍس م، اهلجرة(
وإن مل يك، هذا وقد درَج الّصحابُة مجيعًا على منواله هلجرّي هو املصطفى عليِه الّصالُة والّسال ، ا

 .قد اّّتَذ شكلُه الّرمسيّ الّتأريُخ 
 وجاَء م، بعدِه أبو بكٍر مثَّ عمرإىل الرّفيِق األعلى، فلما رحَل املصطفى عليِه الّصالُة والّسالُ  

تاريٍخ يف إبداِء وطلَب منهم الرّأي جملَس شوراه، مجَع عمُر يف يوٍ  م، األيّاِ   ،رضي اهلُل عنهما
فأمجع أمرهم على أن يّتخذوا م، والّسياسّيِة املختلفة، املالّية واالجتماعّية يعتمدونُه يف قضاياهم 

يؤّرخون بالعاِ   م، اهلجرِة تارخيًا هلم،أمجع أمرهم على أن يّتخذوا اهلجرة، وال شيء غري اهلجرة، 
كّلها،   حداثهميؤّرخون هبذه اهلجرِة أأي قبَل اهلجرِة بشهريِ، وبضعِة أيّا ، اهلجريِّ بدءاً م، شهِر حمّر ، 

مجيعاً، مثَّ أصحاِب رسوِل اهلِل مجيعاً، مثَّ اجتمعت كلمُة الّتابعنَي م، بعدهم وهكذا اجتمعت كلمُة 
على املسلمني إذا أرادوا أن  نّ أ ،إىل يومنا هذاكلمُة األجياِل اإلسالمّيِة م، بعدهم مجيعًا اجتمعت  

ع، مقياِس هم أال يبتغوا ع، اهلجرِة بديالً، وأن ال يستعيضوا وأن حيّددوا معامَل أحداثيتبّينوا تارخيهم 
 واهلجرُة تذّكرهم بأعظِم نعمة،هذا وكيَف حيقُّ هلم أن يفعلوا أيَّ مقياٍس ممّنٍّ يعتمدون عليه، اهلجرِة 

عندما كتَب هو أّوُل م، جعَل اهلجرَة تأرخيًا ورسوُل اهلل صلى اهلُل عليِه وسّلم  بل كيَف يفعلوَن هذا
  َب بينُه وبنَي وفِد نصارى جنران.الكتا

أن نطوي االعتماَد على هذا أجيوُم لنا اليو  فلنتساءل بعَد ذلك: إذا علمنا هذا يا عباَد اهلل 
أن أّكَد ذلَك  وبعدَ بعَد أن اعتمدُه رسوُل اهلل، وبعَد أن اعتمدُه أصحاُب رسوِل اهلل الّتأريِخ اهلجرّي 

حّجٌة هذا؟ لقد علمنا أنَّ إمجاَع املسلمنَي فتمَّ ذلَك إمجاعاً، أجيوُم للمسلمنَي عمُر بُ، اخلطّاب 
مجاع، على أمر، أن يكسروا طوَق هذا اإلوال جيوُم للمسلمني إذا أمجعت األّمُة اإلسالمّيُة قاطعة، 

، ذلك قوُل اهلِل سبحانُه وتعاىل: مكتاِب اهلِل عزَّ وجّل بل بنصوٍص صرحية م،  ثبَت ذلَك بنصٍّ صريٍح 
ونصلِه جهّنَم نولِّه ما توىّل  اهلدى ويّتبع غرَي سبيِل املؤمننيوم، يشاقق الّرسوَل م، بعِد ما تبنّيَ لُه )

يف عصٍر م، العصور يغدو حكمًا إمجاعياً ، الّسبيُل الذي أمجَع عليِه سائُر املسلمني وساءت مصرياً(
  .وحيّذُر م، الّتحّوِل عنهأمراً قطعّياً به اهللُ عزَّ وجّل  يأمرُ 

فنعتمَد على عاِ  وفاِة اهلجرة، أن نتحّوَل ع، االعتماِد إىل لنا أرأيتم إذاً؟ بعَد هذا، هل جيوُم 
ملاذا كاَن املسلموَن إىل هذا العصر الذي يفعُل هذا؟  م، ذامثاًل؟ و رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم 
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وألنَّ اهلجرة أعظُم نعمٍة أسداها اهلُل ألنَّ اهلجرة أعظُم ما يعتزُّ بِه املسلم، يؤّرخوَن أحداثهم باهلجرة؟ 
 .بأعزِّ ما يعتزُّ بهعادة إلنساُن عندما يؤرُّخ أحداثه يؤّرخها لعبادِه املسلمني، وا

الذي ميكُ،  م، ذا ؟أمجعمصيبًة هزَِّت الّدنيا اليت ال ميكُ، أن نرى ذا الذي يعتزُّ باألحدوثة  م،
أجّل م، افتقادها رسوَل هل مّرت على اإلنسانّيِة مصيبٌة  ؟تارخيًا يعتزُّ بهيّتخَذ م، هذه األحدوثِة أن 
ما فأراَد أن يعّزَي نفسُه إذا نزلت بِه مصيبٌة ؟ وقد علمنا أنَّ على اإلنسان صلى اهلُل عليِه وسّلماهلل 

، فكلُّ مصيبٍة تغدو بعَد ذلَك رسوَل اهللِ افتقادهم يعًا يف مصيبَة املسلمنَي مججتاهها، عليِه أن يتذّكَر 
فنّتخُذ م، نعتزُّ بالعاِ  الذي تويفَّ فيِه رسوُل اهلل، أن يقوَل ال بل حنُ، الذي جيرؤ  م، ذاجلاًل وهّيناً، 
كتاَب عندما كاَن يكتب  علّياً ومعلمًة ألحداثنا، يرسُخ بذلك ما أمَر به رسوُل اهلِل تارخينا ل ذلك معلمةً 

؟ أو ٍل متطاولٍة م، الّزم،اعرَب أجيإمجاعًا استقرَّ أمره وينسُخ بذلك صلٍح بينُه وبنَي وفِد نصارى جنران 
الّتاريَخ امليالديَّ مثالً؟ التاريخ الذي أمَر بِه املصطفى عليِه الّصالُة والّسال  هذا الذي يؤثُر على  م، ذا

به أناٌس ليسوا م، أبناِء جلدتنا؟ يعتزُّ ذلك الّتاريخ الذي تعتزُّ به أّمٌة ال شأَن لنا هبا وال شأَن هلا بنا؟ 
مثَّ ميحوا تاريَخ صلى اهلُل عليِه وسّلم بنسبتِه إىل رسوِل اهلل يتشّرُف باإلسال  ويتشّرُف  الذي م، ذا
ألحكاِ  الّشرعّيِة أنَّ كلَّ امثَّ إنّا قد علمنا أو مفّكرته؟ التّاريَخ امليالديَّ يف فكرِه م، ذهنه ويثّبُت اهلجرِة 

املنوطِة بعامها اهلجرّي، على  تناُط هبذه األشهِر القمريّةِ ، إمنا تناُط بالعاِ  اهلجريّ  املنوطِة بأمماٍن حمّددة
كلُّ م، ألزَ  حبقيقٍة أو ، وهكذا ينبغي أن يؤرّخ  أولئك الذي يدفعوَن مكاَة أمواهلمهذا ينبغي أن يعلم 

 .منوط بزمٍ، معنّي حبكٍم شرعيٍّ 
وبواطننا أن جيعَل ظاهرنا كباطننا، وأن جيعَل ظواهرنا يم أقوُل قويل هذا وأسأُل اهلَل العليَّ العظ

 وأن يرمقنا االستمراَر على هديه، فاستغفروُه يغفر لكم...بصبغِة العبوديِّة له، مصبوغًة 

 )مقدمة اخلطبة الثانية(

 عباَد اهلل:
العاشِر م، هذا الّشهِر  إىل اليو ِ على هذه األيا  العشرِة األوىل م، شهِر حمّر ، إنكم مقبلون 

، كاَن هذا اليو  مأموراً ءاعاشور صلى اهلُل عليِه وسّلم يوَ  وهو اليوُ  الذي مساُه رسوُل اهلِل املبارك، 
أصبَح صياُ  هذا اليوِ  فلما أمَر اهلُل عزَّ وجّل بصوِ  رمضان بصيامه، جيُب على املسلمنَي صيامه، 

ّما هاجّر إىل املدينِة املنّورة  أنُّه لع، رسوِل اهلِل صلى اهللُ عليِه وسّلم وقد ورَد يف صحيِح مسلم مندوباً، 
جّنى اهلُل فيِه )ذلكم هو اليوُ  الذي فقالوا: فسأَل ع، سبِب ذلك تصوُ  يوَ  عاشوراء، مسَع أنَّ يهودًا 
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، وأمَر املصطفى عليِه حنُ، أحقُّ ّبوسى منكم""، فقاَل عليِه الّصالُة والّسال : موسى م، فرعون(
أال م، كاَن صائمًا يف هذا اليو  " :يف ذلك اليو مناديًا أن ينادَي يف سكِك املدينة الّصالُة والّسال  

سّنًة أو كاَن صوُ  يوِ  عاشوراء وهكذا كانت سّنُة  ."فيمسكصائمًا كَ، ي مل فليتمَّ صومه، وم،
قاَل يف آخِر عليِه الّصالُة والّسال   أنّهُ  عليِه الّصالُة والّسال ، وقد ورَد عنهُ  املصطفىماضيًة م، سن، 
أن يوّسَع املرُء أنَُّه يستحّب   ، كما وردَ ألصوم،َّ تاسوعاَء أيضاً"لئ، عشُت إىل قابل "سنٍة م، حياته: 

لى عيالِه دائماً، ولك،َّ هذه لُه أن يوّسَع عواحلقيقَة أنَّ اإلنساَن يستحبُّ على عياله، يف هذا اليوِ  
هذه الّسّنِة يف هذا اليو  تطبيَق حىت إذا عّوَد نفسُه تذكريًا لإلنساِن هبذا املبدأ، يف هذا اليو  الّسّنة 

كلُّ ذلك ينبغي أن يفعلُه اإلنساُن وّسَع على عياله ومل يقرّت عليهم،  فخالَل العاِ  كّله، تذّكَر هذا املبدأ 
مرضاَة اهلِل سبحانُه وتعاىل، فإذا أقبَل إليكم هذا اليو  بقصٍد واحد، أال وهو أن يستدرَّ م، وراِء ذلك 

 حمّمٍد عليِه الّصالُة والّسال ، واعلموا أنَّ اهلَل أمركم....وتأّسوا يف ذلك سّنَة نبّيكم فصوموه يا عباَد اهلل 


