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  ييأسرار التقومي اهلجر أسرار التقومي اهلجر 
أيهما شئت  -  يأو العام القمر  اهلجري، ألن العام اهلجريحتفاء 5ول العام حنن ندعو كل املسلمني إىل اال

َة  (: حمكم التنزيل يفكل وقت وحني، كما قال تعاىل   يفالعاملني وربط به شرعه  اختاره ربُّ  يهو العام الذ - ِإنَّ ِعدَّ
 ِّUَها َأْربـََعٌة ُحُرمٌ الشُُّهوِر ِعنَد ا   .]التوبة٣٦[ ) اثـَْنا َعَشَر َشْهًرا ِيف ِكَتاِب اUِّ يـَْوَم َخَلَق السََّماَوات َواَألْرَض ِمنـْ

تشريعاتك مرتبطة iذا العام، الصيام مرتبط  يف، فكل توقيتاتك وكل حسا!تك اهلجريالعام  يفهذا الكالم 
البخاري ومسلم عن أىب هريرة  ( }ُصوُموا ِلُرْؤيَِتِه َوَأْفِطُروا ِلُرْؤيَِتهِ { :نوهو شهر رمضا اهلجريبشهر من أشهر التقومي 

q.(  
، فيجب هجريجتب مرة كل عام  اليتوالزكاة إذا كانت زكاة األموال أو الذهب أو زكاة عروض التجارة 

وُأصبح مديو|ً،  لَّ جو زَّ عسأنكسر عند هللا  امليالديلو حسبتها على العام  ألين، امليالديحساiا عليه ال على العام 
فإذا حسبت ، ثالمثائة ومخسة وستون يومًا وربع امليالديثالمثائة ومخسة ومخسون يومًا والعام  اهلجريألن العام 

  !!فكل عدة سنني سينكسر علىَّ زكاة سنة � مل أؤدها امليالديعلى العام  زكايت
التقومي  يأ - أهل الكهف كانوا من أتباع سيد| عيسى : يوا معانظر  اهلجريومن حرص هللا على العام 

 َواْزَداُدوا ِتْسًعا ( :يمث ذكر اهلجر ، ) َث ِماَئٍة ِسِننيَ َولَِبُثوا ِيف َكْهِفِهْم َثال ( َحتَدَّث هللا عنهم فماذا قال؟ - امليالدي
ثنني معاً، و!حلسا!ت الدقيقة د من االالب!! فقط ي، حنن نذكر امليالديحىت نعتز بتقومينا اهلجر ، ]الكهف٢٥[ )

صلي عاش رسول هللا  .ة اآل�ت القرآنيةالربيَّ  ثالمثائة وتسعة هجرية، وهذا إعجاز لربِّ  يفإن ثالمثائة سنة مشسية ه
  .ستون سنة ميالدية حوايل ي سنة هجرية أنيثالث وست هللا عليه وسلم

  ييربط التشريع !لتقومي اهلجر ربط التشريع !لتقومي اهلجر 
ارتبطت به كل الكائنات، فالكائنات غري  يالذ يألنه التقومي اإلهل يعنا !لتقومي اهلجر شر  يففكل احلسا!ت 

وهى شوال وذو القعدة وذو احلجة، ، ]البقرة١٩٧[ ) احلَْجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماتٌ  ( :مرتبطة !لشمس بل !لقمر، واحلج
  .لَّ جو زَّ عومي هللا احلجة وال جيوز أن يتغري، ألن هذا تق يويوم عرفة يوم التاسع من ذ

كل األزمان،   يفحىت مير علينا رمضان كل ثالث وثالثون سنة  هلجريكل هذه التوقيتات !  لَّ جو زَّ عجعل هللا 
كل األزمان ألن اإلسالم دين صاحل لكل زمان ومكان، فيكون اجلو املناسب   يف احلر والربد واخلريف، واحلج ¨يت يف

  .حلج بيت هللا احلرامزمان ومكان يذهبون فيه  يألهل أ
األ�م امليالدية فإنه سيكون ميعاد ¬بت جامد، سيكون رحيمًا بقوم وقاسى على آخرين،  يفلكن لو كان 

  .لكن شرع هللا رمحة ®مة للخلق أمجعني
 إما مثاين ،، فدورة النساء متشى مع دورة القمراهلجريحىت تشريعات النساء !لتقومي  لَّ جو زَّ عجعل هللا 

نذكرها ملن يريدون  اليتن يومًا أو تسع وعشرون أو ثالثون، وال تزيد على ذلك، ولذلك من ضمن األسرار وعشرو 
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مث احسب حىت ليلة أربع  ،احسب أول يوم جتئ فيه الدورة للسيدات: اإلجناب أو ³خر عنهم اإلجناب، فنقول هلم
حتياط يتم ولال - وتكون جاهزة للتلقيحوأمت هالتها كالقمر،  ،أكمل حاال¶ا يفحيث تكون البويضة  -عشرة 

  . هذه األ�م يفعشر والثالث عشر والرابع عشر حيث تكون البويضة جاهزة للتخصيب  الثاين احلساب ليايل
 يفأسرار ر!نية  !!جتنب هذه األ�م فال حيدث محل :حىت من يريد أال يستخدم وسائل ملنع للحمل نقول له

َوَمحُْلُه  ( :اهلجريد ذلك عدة النساء، ومحل النساء، ووالدة النساء كله على التقومي بع مث ¨يت .التشريعات اإلهلية
َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ   ( :احلمل تسعة أشهر هجرية. ]األحقاف١٥[ ) ثُوَن َشْهًراَوِفَصالُُه َثال

َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن 5َِنُفِسِهنَّ َثالَثََة ( :ساء إذا كانت عدة طالق، وعدة الناهلجري!لتقومي  ]البقرة٢٣٣[ ) َكاِمَلْنيِ 
قروء وليست أشهر، بعض األئمة أخذوها على أÀا ثالث حيضات، وبعض األئمة أخذوها  .]البقرة٢٢٨[  )قـُُرَوءٍ 

  .على أÀا ثالثة طُهر، املهم أن ³تيها الدورة ثالث مرات
 ) َأْشُهٍر َوَعْشًرا َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا يـَتَـَربَّْصَن 5َِنُفِسِهنَّ َأْربـََعةَ  ( :ة وفاةدَّ وإذا كانت عِ 

حسا!ت قمرية ألن فيه أسرار إهلية ال يستطيع  لَّ جو زَّ عفكل حسا!ت هللا  .يوليس !مليالد ي!هلجر  ،]البقرة٢٣٤[
  .هلم بشأÀا لَّ جو زَّ عاملوىل البشر اكتشافها إال ما أ!ح 

  من أسرار القمرمن أسرار القمر
   ما سر احتفاظ البحار مبياهها ال ³سن وال تتعفن وال تتغري؟: أ!ح لنا iا املوىل اليتمن ضمن األسرار 

ختلط مياه البحار مع األمالح  يصنعه القمر، فتتولد األمواج اليت يالذ واجلزرُ  وما سبب املوج؟ املدُّ ! املوج
كل املاء املقابل   واجلزر يشدُّ  ألن املدّ  ،ا فيها الواحد القهار، وكذا الر�ح هلا ³ثري وإن كان أقل بكثريوضعه اليت

فتستمر احلركة على مدار األربع والعشرين ساعة على مدار  ،ها معاً البحار واحمليطات كلُّ  يفللقمر فتتحرك املياه 
رغم ما يُلقى فيها  ،وال تتعفن ،وال ³سن ،ال تتعطن ،ما شاء هللافُتحفظ هذه املياه إىل  !!!حركة القمر حول األرض 

وُر ُهَو الطَّهُ { :كما قال فيه صلوات رىب وتسليماته عليه  !!مما ال حصر له من األشياء القابلة للعفونة وغري ذلك
تَـُتهُ    ).موطأ اإلمام مالك والنسائي( }َماُؤُه احلِْلُّ َميـْ

هذا األمر، لكن الفالحني اكتشفوها !لسليقة  يفا جيرون بعض التجارب رمبا بعض علماء النبات ما زالو 
املظلمة، ما عالقة القمر Ëطالة  الليايل يفالقمرية، وجتمد وتثبت  الليايل يفوالفطرة، اكتشفوا أن الثمار تنمو وتزيد 

  !!هذا الثمر؟
، حىت أن بعض علماء الطب حاليًا قالوا أن ما يفعله القمر من مد لَّ جو زَّ عمن اصطفاه هللا  سر ال يعرفه إالَّ 

  .حيركها؟ القمر يضغط اإلنسان، فالضغط فيه مد وجزر بسبب الدورة الدموية، من الذ يفالبحار يعمله  يفوجزر 
 ،األشهر ظهرهم هلذه انها ونكشفها للمسلمني، الذين أدارو البد أن نبيِّ  ،نيةفالسنني اهلجرية فيها أسرار ر!َّ 

العمر لإلنسان ال حيسبه الرمحن  .األشهر اهلجرية عليها مدار حياتنا التشريعية!! األشهر امليالدية ه يفهم كلُّ ومهُّ 
َض قَاُلوا لَِبثْـَنا يـَْوًما َأْو بـَعْ . قَاَل َكْم لَِبثْـُتْم ِيف اْألَْرِض َعَدَد ِسِنَني  ( :وال !لشهور وال !لسنني، وال !لليايل !أل�م
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  .]املؤمنون١١٣، ١١٢[ ) يـَْومٍ 
َوِإنَّ  (: ألن هناك أ�م � غري أ�منا، فأ�منا حسب شروق الشمس، من السبت إىل اجلمعة، لكن أ�م هللا

َّا تـَُعدُّونَ  حلج٤٧[ ) يـَْوًما ِعنَد رَبَِّك َكأَْلِف َسَنٍة ممِّ   ]ا
صلي هللا نيبُّ نه ستقوم فيه القيامة كما أخرب الويوم اجلمعة خبمسني ألف سنة، ويوم اجلمعة هو يوم القيامة أل

كما حتسبون أنتم، أما حسبته   يأ :ومقداره، ]املعارج٤[ ) ِيف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َمخِْسَني أَْلَف َسَنةٍ  ( :عليه وسلم
حلقيقية ال يعلمها إال هللا  وإمنا حيسبها !ألنفاس  ،بذلكال حيسب أ�منا وأعمار|  لَّ جو زَّ ع، فا� لَّ جو زَّ عالصادقة ا

أو خيرج وال  ،داخل اإلنسان، نَفس داخل ونَفس خارج، والنَفس األخري من اجلائز أن يدخل وال خيرج يفترتدد  اليت
   .يرجع

  كم عدد أنفاس اإلنسان؟
زَّ ع اليوم والليلة أربعة وعشرين ألف نَفس، ومن حكمة هللا يفأهل علوم املكاشفة قالوا إن اإلنسان يتنفس 

ال إله إال هللا دمحم (عشر، فمن قال  اثين) دمحم رسول هللا(عشر وحروف  اثىن) ال إله إال هللا(أنه جعل حروف  لَّ جو 
إذا قال  { :صلي هللا عليه وسلمله ذنوب األربع والعشرين ساعة، ولذلك قال فيها  لَّ جو زَّ عغفر هللا ) رسول هللا

أخرجه أبو ( } ته فمحت كل سيئة تقابلها حىت جتد حسنة تقف جبوارهاالعبد ال إله إال هللا ذهبت إىل صحيف
  .)يعلى من حديث أنس

  أحوال املسلمأحوال املسلم
اليقظة إىل املنام، وله سجل  ومع ذلك فإن اإلنسان املسلم يعلم علم اليقني أن له سجل يومى يبدأ من

حىت يُعرج إىل  يوقفة مع السجل املاض، فالبد للمؤمن من اهلجرييعلم علم اليقني أنه يبدأ مع بداية العام  يسنو 
  .والذنوب يخالياً من اهلفوات واملخالفات والزالت واملعاص لَّ جو زَّ عهللا 

حلة ، التوبة واالستغفار يفولذلك كان سلفنا الصاحل جيعلون آخر أ�م العام   اليتوالندم وفعل األعمال الصا
م استفتاح السجل اجلديد ملا ُيستقبل من األ�م، فيفتتحونه وجيعلون بداية العا، لَّ جو زَّ عتستوجب مغفرة الغفار 

حلبيب عليه أفضل الصالة ، !إلكثار من البسملة، ويفتتحونه !لصيام ليكون أول أ�م العام صيام وخباصة أن ا
َياِم بـَْعَد َشْهِر َرمَضاَن ِشْهُر اUَِّ {  :صلي هللا عليه وسلموالسالم دعا إىل ذلك فقال  سنن ( }  املَُحرَّمُ أْفَضُل الصِّ

حلديث يعن أىب هريرة رض يالرتمذ وأفضُل الصالِة بعد الفريضِة صالُة  ،أفضُل الصياِم بعَد شهر رمضاَن شهُر هللا احملرَّمُ «: هللا عنهما، ونص ا
  ).»الليلِ 

لو كانت ون ما تيسر من كتاب هللا، حىت تكون بداية الصحيفة طيبة، و أويبدأونه بتالوة خري الكالم، فيقر 
  .البداية طيبة واخلامتة طيبة فإن هللا يتغاضى عما بينهما

نَـُهَما{  :يحديثه القدس قال هللا تعاىل يف  }اْبَن آَدَم اذُْكْرِين بـَْعَد اْلَفْجِر َوبـَْعَد اْلَعْصِر َساَعًة َأْكِفَك َما بـَيـْ
حللية أبو نعيم يف( حلديث الشريف يفَوَرَد َوِلَما ). عن َأيب ُهَريـَْرَة رضَي اUَُّ عنه ا َمْن َكاَن َأوََّل َصِحيَفِتِه { : ا
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    القاھرة –حدائق المعادي  –محاضرة بمقر جمعیة الدعوة إلى هللا 

 م٢٠١٠/  ١٢/  ٢ھـ الموافق ١٤٣١ذي الحجة  ٢٦ یسمخالیوم ) درس السھرة(

نَـُهَما ، وشرح خمتصر خليل شرح رسالة القريواين الدواين هالفواك( }َحَسَناٌت َوِيف آِخرَِها َحَسَناٌت َحمَا اUَُّ َما بـَيـْ
  ).يللخرش

الكفر اللئام جيعلون لباطلهم شكل وهيئة   مع أن أهل !!بقية األ�م بداية العام كما مترُّ  إذن جيب علينا أال ميرَّ 
  !!!احتفاال¶م يفكما ترون اآلن، وأجربو| على أن Ýخذ أجازة وحنتفل معهم، وكثري من املسلمني يشاركوÀم 

صلي قول احلبيب  يفألننا سندخل  ،إذًا جيب علينا أمجعني أن ُحنيي هذه الذكرى، و� بشرا| إذا فعلنا ذلك
وقال ). سنن الرتمذي عن أنس بن مالك( }ْن َأْحَيا ُسنَِّيت فـََقْد َأْحياِين َوَمْن َأْحياِين َكاَن َمِعي يف اْجلَنَّةِ مَ { :هللا عليه وسلم

 عن َأيب ُهَريـَْرةَ  رباين يف األوسططال( }املُْسَتْمِسُك بُسنَِّيت ِعْنَد َفَساِد أُمَِّيت، َلُه َأْجُر ِماَئِة َشِهيٍد { :صلي هللا عليه وسلم
ُ عنهُ  َّUرَضي ا .(  

، نُعرفهم 5ن له شأنه، وله اهلجرياملسجد بفضل العام  يفون معنا فيجب أن نـَُعرِّف أهلنا وجرياننا ومن يصلُّ 
  .عاله يفأن تكون منا حنو أنفسنا وحنو حضرة هللا جل  يينبغ اليتقيمته، وله املواالة 

  وصلى هللا على سيد| دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
********************  


