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اتؼوا ربؽم واطؾؿوا ما هلل من احلؽؿة اـباـغة يف تعاؾب اـشفور واألطوام وتوايل اـؾقايل واأليام ،ؽنن
اهلل جعل اـؾقل واــفار خزائن ـألطامل ومراحل ـًجال يعؿرها اــاس بام يعؿؾون  ،ومن رمحته بعباده أن
جعل اـشؿس واـؼؿر حسباكا ؽػي اـشؿس معرؽة اـػصول ويف اـؼؿر حسبان اـشفور  ،وهلل سبحاكه أن
خيتص بػضؾه من يشاء من طباده ،وـه سبحاكه أن يػضل بعض األزمان طذ بعض وأن خيصفا بؿزيد طـاية
وؿرم ،ومن ذـك ما اختص به شفر حمرم ،ؽفو شفر طظقم  ،مبارك مقؿون ،واـصوم ؽقه مسـون ،وهو أول
احل ُرم اـتي ؾال اهلل ؽقفا﴿ :إِن ِطد َة اـش ُف ِ
ػ َش ْف ً
را ِيف
ور ِط َ
شفور اـسـّة اهلجرية ،وأحد األشفر ُ
ـد اهللِ ْاثـَا َط َ َ
ِ
ِ
ِ
ال َت ْظؾِ ُؿوا ؽِ ِ
ؿِ َت ِ
ين اـ َؼق ُم َؽ َ
قفن َأ ْك ُػ َس ُؽ ْم﴾
اب اهللِ َي ْو َم َخ َؾ َق اـس َؿ َوات َواألَ ْر َض مـْ َفا َأ ْر َب َع ٌة ُح ُر ٌم َذـ َك اـد ُ
ّ
ً
وطظم حرماهتن ،وجعل
حراما
وطن ابن طباس ريض اهلل طـفام ؾال اختص من ذـك أربعة أشفر ؽجعؾفن
اـذكب ؽقفن أطظم واـعؿل اـصاـح واألجر أطظم.
ومن ؽضائل شفر ادحرم أكه يستحب اإلؿثار من صقام اــاؽؾة ؽقه ،ؽػي احلديثَ « :أ ْؽ َض ُل اـصقَ ِ
ام َب ْع َد
َر َم َض َ
ان َش ْف ُر اهللِ ادُْ َحر ُم» رواه مسؾم ،وأؽضل أيامه اـقوم اـعارش ،ؽؼد صامه اــبي صذ اهلل طؾقه وسؾم
ِ
يض اهللُ َطـْ ُف َام َؾ َالَ :ؾد َم اــبي صذ اهلل طؾقه وسؾم
وأمر بصقامه ،ؽػي اـصحقحع وؼرمها َطن ْاب ِن طباس َر َ
وم َي ْو َم َط ُ
وم َصاـ ٌحَ ،ه َذا َي ْو ٌم َكجى اهللُ َبـي
َْادديـَ َةَ ،ؽ َر َأى ْاـ َق ُف َ
ور َاء َؽ َؼ َالَ « :ما َه َذا؟ َؾ ُاـواَ :ه َذا َي ٌ
اش َ
ود َت ُص ُ
ً
إِرس َ
وسى مـؽم ،وكحن كصومه
وسى -
شؽرا هلل تعاغَ ،-ؾ َالَ :ؽ َل َكا َأ َحق ب ُؿ َ
ام ُه ُم َ
ائقل من َط ُدوه ْمَ ،ؽ َص َ
تعظ ً
صقام ِه».
ام ُه َو َأ َم َر بِ َ
قام ـهَ ،ؽ َص َ
وطن اب ِن َطب ٍ ِ
ام َي ٍ
وم َؽض َؾ ُه طذ
ْ
يض اهللُ َطـْ ُف َام َؾ َالَ « :ما َر َأ ْي ُت اــبِي صذ اهلل طؾقه وسؾم َي َت َحرى ص َق َ
اس َر َ
ور َاءَ ،و َه َذا اـش ْف َر َيعـي َش ْف َر َر َم َض َ
اـقوم َيو َم َط ُ
ان» .رواه اـبخاري.
ؼره إِٓ َه َذا َ
اش َ
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وؾال اــبي صذ اهلل طؾقه وسؾم « :صقام يوم طاشوراء ،إين أحتسب طذ اهلل أن يؽػر اـسـة اـتي ؾبؾه»
رواه مسؾم ،وهذا من ؽضل اهلل طؾقـا أن أططاكا بصقام يوم واحد تؽػر ذكوب سـة ؿامؾة واهلل ذو اـػضل
اـعظقم.
ودا ؿان من هدي اــبي صذ اهلل طؾقه وسؾم حرصه طذ خماـػة اـؽػار يف طباداهتم وأطامهلم أمر اــبي
صذ اهلل طؾقه وسؾم بصقام اـقوم اـتاسع مع اـعارش ،ؽعـد مسؾم من حديث ابن َطب ٍ ِ
يض اهللُ َطـْ ُف َام
ْ َ
اس َر َ
ور َاء َو َأ َم َر بِ ِص َق ِام ِه َؾ ُاـواَ :يا َر ُس َ
ام َر ُس ُ
ول اهللِ صذ اهلل طؾقه وسؾم َي ْو َم َط ُ
ول اهللِ إِك ُه َي ْو ٌم
ؾالِ :ح َ
اش َ
ع َص َ
ول اهللِ صذ اهلل طؾقه وسؾم َ « :ؽنِ َذا َؿ َ
ود َواــ َص َارى َؽ َؼ َال َر ُس ُ
اء اهللُ ُص ْؿـَا
ان َ
ُت َعظ ُؿ ُه ْاـقَ ُف ُ
ام ادُؼب ُل إِ ْن َش َ
اـع ُ
ْاـقوم اـت ِ
اس َع» يعـي مع اـعارش .وهل جيوز إؽراد طاشوراء باـصقام حتى وإن ؿان يوم مجعة أو سبت ،يؼول
َْ َ
أهل اـعؾم :إكه ٓ ماكع مـه ،وإن ؿان األوغ صقام يوم ؾبؾه أو يوم بعده ،ؿام حؽاه شقخ اإلسالم ابن تقؿقة،
وبه أؽتت اـؾجـة اـدائؿة ـإلؽتاء.
ؽاحتسبوا أهيا ادممـون ،وارؼبوا يف صقام طاشوراء رجاء أن تشؿؾؽم رمحة اهلل ومغػرته ،وجددوا هلل
تعاغ اـتوبة يف ؿل حع.
ومما يتعؾق بقوم طاشوراء ما أحدثه بعض اــاس من اـبدع ؽقه ،ؽؼد ُسئِ َل َش ْق ُخ اإل ْسال ِم ابن تقؿقة رمحه
اْلُ ُق ِ
ش ،واــ ْد ِ
احلُ ْز ِن َو ْاـ َع َط ِ
اح ِةَ ،و َشق ْ
ور َاء ِم ْن ادَْ ْل َت ِم َو ْ
اس ِيف َي ْو ِم َط ُ
وب.
ب َواــ َق َ
اهلل َطام َي ْػ َع ُؾ ُه بعض اــ ُ
اش َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َش ٍء ِم ْن َذـِ َك َح ِد ٌ
قح َط ْن اــبِي صذ اهلل طؾقه
يث َصح ٌ
َه ْل ـ َذـ َك َأ ْص ٌل؟ َأ ْم ٓ؟ ؽلجاب رمحه اهلل " ََل ْ َير ْد يف َ ْ
ِ
ع  ،وؾالَ :ؽصار ْت َصائِ َػ ٌة ج ِ
اه َؾ ٌة َضادَِ ٌة:
اس َت َحب َذـِ َك َأ َح ٌد ِم ْن َأئِؿ ِة ادُْ ْسؾِ ِؿ َ
َ
َ َ
وسؾم َوٓ َط ْن َأ ْص َحابِهَ ،وٓ ْ

اوي ٌةُ ،ت ْظ ِفر موآ َته ،وموآ َة َأه ِل بقتِ ِه َتت ِ
ِ
ِ
خ ُذ َي ْو َم َط ُ
ور َاء َي ْو َم َم ْل َت ٍم َو ُح ْز ٍن
ْ َْ
ُ َُ ُ َ َُ
إما ُم ْؾح َد ٌة ُمـَاؽ َؼ ٌةَ ،وإِما َضاـ ٌة َؼ ِ َ
اش َ
ِ
اهؾِق ِة ِمن َـ ْط ِم ْ ِ
ِ ِ ِ
وكِق ٍ
اْل ِ
اْل ِ
اْل ُق ِ
اهؾِق ِة َواـت َعصب
ْ
َ َ َ
وبَ ،واـت َعزي بِ َع َزاء ْ َ
اْلُ ُدودَ ،و َشق ْ ُ
احةَ ،و ُت ْظ ِف ُر ؽقه ش َعا َر ْ َ
ِ
احل ْر ِ
ع -يشر
ع األوـِ َ
ع َأ ْه ِل اإل ْسال ِمَ ،واـت َوسل بِ َذـِ َك َإغ َسب اـسابِ ِؼ َ
بَ ،وإِ ْـ َؼاء ْاـ ِػ َت ِن َب ْ َ
َوإِ َث َارة اـش ْحـَاء َو ْ َ

إغ ؽعل اـرواؽض -و َرش ه ُمٓ ِء و ََضرهم َط َذ َأه ِل اإلسال ِمِ ِ ُ ٓ ،
ِ
قح ِيف ْاـ َؽال ِم .اـؾفم
ْ
َ
ُيصقه اـر ُج ُل ْاـ َػص ُ
َ
ْ
ْ
َ َ ُ ُ ْ

......
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احلؿد هلل :
وإن من تقسر اهلل تعاغ أن جعل احلساب اـػطي مبـقا طذ اـشفور اهلالـقة ألن هلا طالمة حسقة يػفؿفا
اْلاص واـعام ،وهي رؤية اهلالل يف ادغرب بعد ؼروب اـشؿس  ،وبذـك طرؽـا أن ابتداء اـتوؾقت اـقومي
من ؼروب اـشؿس.
وـؼد ؿان ابتداء اـتاريخ اإلسالمي مـذ طفد أمر ادممـع طؿر بن اْلطاب ريض اهلل طـه حقث مجع اــاس
سـة ست طػة أو سبع طػة من اهلجرة ؽاستشارهم من أين يبدأ اـتاريخ  ،ورجح ريض اهلل طـه أن يبدأ
من اهلجرة  ،ألهنا هي اـسـة اـتي ؿان ؽقفا ؾقام ؿقان مستؼل ـؾؿسؾؿع ،وؽقفا تؽوين أول بؾد إسالمي
يسقطر طؾقه ادسؾؿون ،ثم تشاوروا من أي شفر يبدؤون اـسـة واتػق رأي طؿر وطثامن وطظ ريض اهلل
طـفم طذ ترجقح اـبداءة بادحرم ألكه شفر حرام ويظ ذي احلجة ،اـذي به امام أرؿان اإلسالم ألن احلج
آخر ما ؽرض من األرؿان اْلؿسة .
هذا ما جرى طؾقه ادسؾؿون وطؿؾوا به  ،إغ أن دب إغ األمة داء اـوهن واـضعف ،وأصاهبا اـعجز
رش ممزق ،ؽؽان من مجؾة ما ذهب من معاَل
واـؽسل ،وتسؾط طؾقفا أطداؤها ادستعؿرون ،ؽؿزؾوها ّ
شخصقتفا وأطالم امقزها اـتلريخ اإلسالمي اهلجري ،ؽاستبدل ؿثر من أبـاء األمة ودوهلا اـذي هو أدكى
ً
ً
معروؽا .وهذ يرتتب
مشفورا
باـذي هو خر ،ؽـيس اـتاريخ اهلجري ،وأصبح اـتاريخ اــرصاين اإلؽركجي
طؾقه مػاسد ؿثرة ،مـفا:
طزل أبـاء األمة طن تارخيفم وأجمادهم وأسالؽفم ،وضقاع ؿثر من اـشعائر اـتعبدية ،وادعاَل اـػطقة،
ؽال يدري ادسؾم متى األيام اـبقض ،اـتي رؼب اــبي صذ اهلل طؾقه وسؾم يف صقامفا ،وٓ يعرف ما هي
األشفر احلرم ،اـتي أوجب اهلل طذ ادممـع احرتامفا وتعظقؿفا ،وٓ يعؾم ما هي أشفر احلج ،وؼر ذـك
من اـعبادات .ومن ادػاسد اـوؾوع يف اإلثم اـعظقم ،واـذكب اـؽبر ،اـذي هنى اهلل ورسوـه طـه ،وهو
اـتشبه باـؽػار وتؼؾقدهم ،واـتبعقة هلم ،ؽؼد ؾال صذ اهلل طؾقه وسؾم « :من تشبه بؼوم ؽفو مـفم»

فضل حمرم

ؽاـتلريخ بتاريخ اــصارى ادقالدي ٓ جيوز إٓ حلاجة ،أو ً
تبعا ـؾتاريخ اهلجري ،ؽاحرصوا ـ بارك اهلل
ؽقؽم ـ طذ ادحاؽظة طذ معاَل شخصقة أمتؽم ،وإياؿم واـتشبه بلطداء اهلل؛ من اـقفود واــصارى
وادػؿع.

