وذكِّرهِّمِّبأيامِّاهلل ِّ
بسم اهلل الرمحن الرحيم
مكور النهار على الليل ،ومكور الليل على النهار،
احلمد هلل اجلبار القهار ،العزيز الغفارِّ ،
والصالة والسالم على املصطفى املرتضى اجملتىب املختار ،املبعوث بالتبشري واإلنذار ،حممد
تسليما -ما ناحت محائم األشجار ،وما هبَّت
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم
ً
نسائم األسحار ،وما أضاءت مشارق األنوار ،وما َّ
تنفس متنفس يف مجيع الدهور واألعصار،
ورضي اهلل عن خلفائه األخيار ،وعن املهاجرين واألنصار ،وعن مجيع صحبه األبرار ورفقته
األطهار ،الذين وِرثوه يف العمل باهلدى يف املساء واإلظهار ،ويف العشي واإلبكار ،والذين
نشروا دين اإلسالم يف األقطار واألمصار ،ورضي اهلل عن التابعني هلم بإحسان ما سار يف
السماء جنم وما دار يف األرض ديَّارَّ ،أما بعد.
فإن اهلل -عز وجل -قد قال لنبيه وخليله حممد -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم:-
{فَ َذ ِّكر إِن نَّ َفع ِ
ت ِّ
كرى}
الذ َْ
َ
ْ
ِِ
وقال{ :وذَ ِّكْر فَِإ َّن ِّ
َنت ُم َذ ِّ
كر}
الذ ْكَرى تَن َف ُع الْ ُم ْؤمن َ
ني} وقال{ :فَ َذ ِّكْر إََِّّنَا أ َ
َ

وقال بشأن عبده ورسوله وكليمه موسى -صلى اهلل عليه وسلم:-
{ولََق ْد أَرسْلنَا موسى بِآياتِنَا أَ ْن أَخرِج قَومك ِمن الظُّلُم ِ
ات إِ ََل النُّوِر َوذَ ِّكْرُه ْم بِأَيَّ ِام اللَّ ِه إِ َّن ِيف
َ َْ ُ َ َ
ْ ْ َْ َ َ َ
ِ
ٍ
كوٍر}
صبَّا ٍر َش ُ
َذل َ
ك آليَات لِّ ُك ِّل َ
ِ
امتثال هلا -أن أُذَ ِّكر نفسي وسائر إخواين املسلمني
عمال هبذه األوامر و ً
ببت ً -
ومن هنا أح ُ
دونته وسطَّرته أيدي علماء اإلسالم يف دواوينها
لعت عليه مما َّ
بشيء من أيام اهلل ،مما قرأته واطَّ ُ
مؤم ًال فيه وراجيًا أن يكون عظة للمتعظني ،وعربة للمعتربين ،وذكرى
من كتب التاريخِّ ،
للذاكرين ،و ِّادكارا َّ
للمدكرين ،عسى أن نصرب على الألواء ،والشدة والبأساء ،والداء والسقم
ً
والضراء ،وعسى أن نشكر اهلل على النعماء والسراء ،وعسى أن نتوب إَل اهلل رب األرض
والسماءِ ،من كل شرك أو بدعة أو معصية ،وأن نربأ إَل اهلل من تلكم ِ
الفَرق واألحزاب
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واجلماعات الشوهاء النكراء ،اليت ِ
ت يف
تنخر يف صف ووحدة أمة اإلسالم اجلمعاء ،واليت تَ ُف ُّ
عضد وقوة أمة اإلسالم العزيزة الغراء العلياء ،وعسى أن حنقق هبذه الذكرى اإلميان والتقوى،
فيَفتح اهلل علينا من بركات األرض والسماءَ ،ويَِقيَنا مصارع السوء ،ويُ َذلِّ ُل لنا العقبات
الكأداء ،ويرمحنا يف كل األوقات واآلناء ،فإَل الذكرى ،وما أكثر!! العظات والعَِرب وألوان
الذكرى يف الكتاب والسنة وتاريخ األمم ،وما َّ
يذكر َّإل أولو األلباب.
املفسر املؤرخ أبو الفداء ،إمساعيل بن عمر الدمشقي ،الشهري بابن كثري ،املتو ََّّف
قال احلافظ ِّ
يف سنة أربع وأربعني وسبعمائة من اهلجرة النبوية يف كتابه "البدايةِّوالنهاية" اجمللد السابع،

اجلزء الثالث عشر ،صفحة ثالث وعشرين إَل مخس وعشرين ،ن ْشر مكتبة الصفا ،قال -رمحه
اهلل تعاَل -ما نصه:
ثمِّدخلتِّسنةِّسبعِّوتسعينِّوخمسمائة
"
ْ

فيها اشتد الغالء بأرض مصر جدًّا ،فهلك خلق كثري جدًّا من الفقراء واألغنياء ،مث أعقبه
فَناء عظيم ،حىت حكى الشيخ أبو شامة يف "الذيل" أن العادل كفن من ماله يف مدة شهر

حنوا من مائيت ألف ،وعشرين ألف ميت ،وأُكلت الكالب وامليتات فيها
من هذه السنة ً
الصغري والداه ويأكالنه ،وكثر هذا يف
مبصر ،وأُكل من الصغار واألطفال خلق كثري ،يَشوي
َ
الناس جدًّا حىت صار ل ينكر بينهم ،فلما فرغت األطفال وامليتات غلب القوي الضعيف
فذحبه وأكله ،وكان الرجل حيتال على الفقري فيأيت به ليُطْعِمه أو ليعطيه شيئًا مث يذحبه ويأكله،
وكان أحدهم يذبح امرأته ويأكلها ،وشاع هذا بينهم بال إنكار ول شكوى ،بل ِ
يعذ ُر بعضهم
ِ
ستدعون إَل
ً
بعضا ،ووجد عند بعضهم أربعمائة رأس ،وهلك كثري من األطباء الذين يُ َ
املرضى ،فكانوا يُ ْذحبون ويؤكلون ،كان الرجل يستدعي الطبيب مث يذحبه ويأكله ،وقد
استدعى رجل طبيبا حاذقًا ،وكان الرجل ِ
موسًرا من أهل املال ،فذهب الطبيب معه على وجل
ً
وخوف ،فجعل الرجل يتصدق على من لقيه يف الطريق ويذكر اهلل ويسبحه ،ويُكثِر من ذلك،
فارتاب به الطبيب وختيل منه ،ومع هذا محله الطمع على الستمرار معه حىت دخل داره ،فإذا
-2-

أيضا ،فخرج صاحبه فقال له :ومع هذا البطء جئت لنا بصيد،
هي خربة ،فارتاب الطبيب ً
اعا فما خلص إل بعد جهد وشر.
فلما مسعها الطبيب هرب ،فخرجا خلفه سر ً
وفيها وقع وباء شديد ببالد َعنَ َزة بني احلجاز واليمن ،وكانوا عشرين قرية ،فبادت منها مثاين
ع ْشرة قرية ،مل يَْب َق فيها ديَّار ول نافخ نار ،وبقيت أنعامهم وأمواهلم ل قاين هلا ،ول يستطيع
أحد أن يسكن تلك القرى ول يدخلها ،بل كان من اقرتب إَل شيء من هذه القرى هلك
من ساعته ،نعوذ باهلل من بأس اهلل وعذابه ،وغضبه وعقابه ،أما القريتان الباقيتان فإهنما مل
ميت منهما أحد ،ول عندهم شعور مبا جرى على من حوهلم ،بل هم على حاهلم مل يُفقد
منهم أحد ،فسبحان احلكيم العليم.
...
وفيها كان زلزلة عظيمة ابتدأت من بالد الشام إَل اجلزيرة وبالد الروم والعراق ،وكان مجهورها
وخسف بقرية من أرض
وعظمها بالشام ،هتدَّمت منها دور كثريةَّ ،
وختربت حمال كثريةُ ،
()1

بُصرى ،وأما سواحل الشام وغريها فهلك فيها شيء كثري ،وأخربت
طرابلس وصور وعكا ونابلس ،ومل يبق بنابلس سوى حارة ِ
السامرة ،ومات هبا وبقراها ثالثون
()2

أل ًفا

حمال كثرية من

حتت الردم ... ،وخرج الناس إَل امليادين يستغيثون ،وسقط غالب قلعة بعلبك مع

وثاقة بنياهنا ،وانفرق البحر إَل قربص ،وقد حذف باملراكب منه إَل ساحله ،وتعدى إَل
صون ول يُ َعدُّون حىت قال
ناحية الشرق ،فسقط بسبب ذلك دور كثرية ،ومات أمم ل ُحي ْ
صاحب مرآة الزمان :إنه مات يف هذه السنة بسبب الزلزلة حنو من ألف ألف ومائة ألف
أحدا مل ُْحي ِ
ص من مات فيها ،واهلل سبحانه أعلم"
إنسان ً
قتال حتتها ،وقيل :إن ً
انتهىِّكالمِّالحافظِّابنِّكثيرِّ-رحمهِّاهللِّتعالىِّ .-
ِّ

ِّ
 -1يف املطبوع" :وأخرجت"!!
 -2يف املطبوع" :ألف"!!
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قالِّمقيدهِّأبوِّبكرِّبنِّماهرِّ-عفاِّاهللِّعنهِّوعنِّإخوانهِّالمسلمينِّ :-

هذا قليل من كثري مما شحنت به دواوين اإلسالم من العرب والعظات ،والسعيد َمن ُو ِعظ
قرتف فيها من الشرك والبدع
بغريه ،فهل آن اآلوان ألصحاب املوالد واألعياد اجلاهلية اليت يُ َ
واملعاصي ما يُقرتف ،هل آن األوان ليُقلِعوا عن ذلك كله؟!
صلُّوا ويَ ِصلوا ما بينهم وبني رهبم؟!
وهل آن األوان لقطاع وتاركي الصالة أن يُ َ
ِ
ِ
ود ْجلِهم؟!
للس َحَرة والدجالني أن يُقلعوا عن سح ِرهم َ
وهل آن األوان َ
وهل آن األوان للمرابني أن يرتكوا الربا قليله وكثريه؟!
املس ِكرات أن يقلعوا عن سكراهتم وغفالهتم؟!
وهل آن األوان ُ
لشَّراب املخدرات و ْ
وهل آن األوان للعاكفني على مشاهدة ما يورثهم فتنة الشهوات أن يقلعوا عن عكوفهم ذلك؟!

وهل آن األوان ألصحاب األحزاب واجلماعات واجلمعيات والتجمعات احلزبية أن يقلعوا عن
ويتحص َّن باألخالق الشرعية واللباس
ذلك كله؟! وهل آن األوان للمتربجات أن يَستعففن
َّ
الشرعي ،ويرتكن إيذاء املؤمنني ،وأن يُعطني الطريق َّ
حقه ،والذي منه كف األذى؟!
تمسك املسلمون بكتاب رهبم وسنة نبيهم بفهم السلف الصاحل ًّ
حقا
وهل آن األوان ألن يَ َّ
بال حتريف ول تعطيل؟! قال -تعاَل:-
{أَ َمل يأْ ِن لِلَّ ِ
احلَ ِّق} بلىِّقدِّآنِّ ِّ.
ذ
ين َآمنُوا أَن َختْ َش َع قُلُوبُ ُه ْم لِ ِذ ْك ِر اللَّ ِه َوَما نََزَل ِم َن ْ
َْ
َ
أنذرت ،اللهم فاشهد.
غت و ُ
اللهم قد بلَّ ُ
مت حتريره يف ليلة األربعاء ،املوافق الرابع والعشرين من ربيع اآلخر
لسنة أربع وثالثني وأربعمائة وألف من اهلجرة النبوية
على صاحبها الصالة والسالم
وكتب
أبو بكر بن ماهر بن عطية بن مجعة
أبوِّعبدِّاهللِّ
-4-

