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األشير الحرم

ممخص الخطبة

الح ُرمات -ٕ .األشير الحرم -ٖ .نسيء الجاىمية -ٗ .الحذر من ظمم النفس-٘ .
ٔ -استشعار ُ
تعظيم األشير الحرم -ٙ .التحذير من بدع رجب.
-------------------------

الخطبة األولى

ت َي َداهُ َوَيقُو ُل اْل َك ِاف ُر َيا
أما بعد :فاتقوا اهلل عباد اهلل ،واذكروا وقوفكم بين يديوَ ،ي ْوَم َينظُ ُر اْل َم ْرُء َما َق َّد َم ْ
نت تَُرًابا [النبأ.]ٗٓ:
لَ ْيتَنِي ُك ُ
خير ما تحمّى بو المؤمن من سجايا وأجمل ما اتصف بو من صفات ِح ّّس مرَىف
أييا المسممونُ ،
حرم اهلل وتعظيم ما عظّمو ،فيقيم
حي وعق ٌل و ٍ
وشعور ِيقظ ٌ
اع يبعث عمى استشعار حرمة ما ّ
وقمب ّ
ٍ
وتسميم ثابت.
ىان الواضح عمى إيمان صادق ويقين راسخ
البر َ
وا ّن مما حرم اهلل تعالى األشير الحرم التي قال فييا سبحانوِ :إ َّن ِع َّدةَ ُّ
الشيُ ِ
ور ِع ْن َد المَّ ِو اثَْنا َع َش َر
ّ
ق الس ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
ض ِم ْنيَا أ َْرَب َعةٌ ُح ُرٌم َذِل َك ّْ
ظِم ُموا ِفي ِي َّن
ّْم فَال تَ ْ
َّم َوات َواأل َْر َ
الد ُ
َش ْي ًار في كتَاب المو َي ْوَم َخمَ َ َ
ين اْلقَي ُ
أ َْنفُ َس ُك ْم اآلية [التوبة ،]ٖٙ:وىي األشير التي بينيا رسول اهلل في الحديث الذي أخرجو الشيخان في
حجة الوداع فقال في خطبتو(( :إ َّن
صحيحييما عن أبي بكرة رضي اهلل عنو أن النبي خطب في ّ
ِ
شيرا ،منيا أربعةٌ ُح ُرم،
الزمان قد
َ
استدار كيَيئتو يوم خمق اهلل السماوات واألرض ،السنة اثنا عشر ً
َ
ثالثة متواليات :ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ُمضر الذي بين جمادى وشعبان)).
ير منو صموات اهلل وسالمو عميو وتثبيتًا لألمر عمى ما جعمو اهلل من غير
فجاء ىذا البيان النبوي تقر ًا
محرم
أن األمر اليوم شرًعا في ّ
تقديم وال تأخير وال زيادة وال نقصان ،أيّ :
عدة الشيور وتحريم ما ىو ّ

يوم خمق السماوات واألرض؛ وذلك إلبطال ما كان أىل
منيا ىو كما ابتدأه اهلل ًا
قدر في كتابو َ
المحرم وتأخيره إلى صفر ،فيحمّون الشير
الجاىمية يفعمونو مما أحدثوه قبل اإلسالم من تحميل
ّ
الحرام ،ويحرمون الشير الحالل ،وىو النسيء الذي أخبر سبحانو عنو بقولوِ :إَّنما َّ ِ
ادةٌ ِفي
يء ِزَي َ
النس ُ
ّ
َ
َّ
ونو ع ِ ِ ِ
ِ َِّ
اما ُي ِحمُّ َ
ين َكفَ ُروا يُ ِحمُّ َ
اما ل ُي َواط ُئوا ع َّدةَ َما َح َّرَم الموُ
اْل ُك ْف ِر يُ َ
ض ُّل بِو الذ َ
اما َوُي َح ّْرُم َ ُ َ ً
ونوُ َع ً
ونوُ َع ً
ِ
ِ
َّ
َفي ِحمُّوا ما ح َّرم المَّو ُزيّْن َليم سوء أ ْ ِ
ين [التوبة .]ٖٚ:وىي صورة من
ُ
َع َمال ِي ْم َوالموُ ال َي ْيدي اْل َق ْوَم اْل َكاف ِر َ
َ َ َ ُ َ ُْ ُ ُ
ولون من ألوان ضالالتيا وكفرىا وتكذيبيا
صور التحريف والتبديل والتالعب ُعرفت بيا
ّ
الجاىميةٌ ،
بآيات اهلل عز وجل ورسمو.
الحذر من ظمم النفس فييا
أال وا ّن من أظير الدالئل عمى استشعار حرمة ىذه األشير الحرم
َ
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أي لون من ألوانيا امتثاالً ألمر اهلل تعالىَ :فال
السيئات
باجتِراح ّ
التموث بالخطايا في ّ
َ
ومقارَفة اآلثام و ّ
تَ ِْ ِ
ِ
المنتقم
ألنو اجتراء عمى العظيم
سوء وشؤم وظمم لمنفس؛ ّ
ظم ُموا في ِي َّن أ َْنفُ َس ُك ْم ،فالذنب في ك ّل زمان ٌ
ِ
شؤما وأفدح
الجبار والمحسن بالنعم السابغة واآلالء
لكنو في الشير الحرام ّ
الجميمةّ ،
ّ
أشد سوءا وأعظم ً
حرم اهلل وعظّمو واصطفاه؛ ولذا
ظمما؛ ّ
ألنو يجمع بين االجتراء واالستخفاف وبين امتيان حرمة ما ّ
ً
الديةُ عند كثير من العمماء.
تُغمّظ فيو ّ

أمر ظاى ار متو َارثًا لدى أىل الجاىمية ،يعبّْر عنو إمساكيم فيو عن سفك
واذا كان احترام الشير الحرام ًا
الدم الحرام و ُّ
جدير بالمسمم
الكف عن األخذ بالثأر فيو مع ما ىم فيو من شرور وآثام ،أفال يكون ًا
دينا وبمحمد رسوالً ،أفال يجدر بو أن يحجز نفسو عن الولوغ في
الذي رضي باهلل ربِّا وباإلسالم ً
الذنوب وينأى بيا عن أسباب اإلثم والعدوان ،وأن يترفّع عن دوافع اليوى ومزالق النزوات والشطحات
األمارة بالسوء ،وأن يذكر أن الحياة أشواط ومراحل تفنى فييا األعمار
وتسويل الشيطان والنفس ّ
وتنتيي اآلجال وتنقطع األعمال ،وال يدري أحد متى يكون ِ
اق ليا وكم من األشواط يقطع منيا
الفر ُ

نفسو إلى طمب أرفع المراتب وأعمى
أي مرحمة يقف بو
والى ّ
المسير في دروبيا ،فالسعيد من سمت ُ
ُ
الدرجات من رضوان اهلل باستدراك ما فات واغتنام ما بقي من األوقات والتزام النيج السديد في ىذا
َِّ
آم ُنوا اتَّقُوا المَّ َو َوْلتَْنظُ ْر
الشير الحرام وفي ك ّل شيور العام ،وصدق سبحانو إذ يقولَ :يا أَيُّيَا الذ َ
ين َ
َّ
َّ
َن ْفس ما َق َّدم ْ ِ ٍ
ون [الحشر.]ٔٛ:
ير بِ َما تَ ْع َممُ َ
ت ل َغد َواتَّقُوا الم َو ِإ َّن الم َو َخبِ ٌ
ٌ َ َ
ِ
بيدي ِك ِ
الجميل لي
ظيم
نفَعني اهلل واّياكم ِ
َ
تابو ّ
محمد  ،أقول َقولي َى َذا ،وأَستَغفر اهلل َ
وبسنة نبيو ّ
الع َ
ِ
ِ ّْ ٍ
ِ
الرحيم.
وَلكم
الغفور َّ
ىو َ
ولسائر المسممين من كل ذنب فاستغفروهّ ،إنو َ
-------------------------

الخطبة الثانية

حده ال َشريك َلو ،وأشيَد َّ
أن سيدنا ونبينا
الحمد هلل اليادي إلى سواء السبيل ،وأَشيَد أن َ
إلو إالَّ اهلل َو َ
ال َ
الروي السمسبيل ،الميم صل وسمم عمى عبدك ورسولك
ورسولو صاحب الحوض
ّ
ّ
محم ًدا َعبد اهلل َ
محمد وعمى آلو وصحبو.

إن اهلل اصطفى صفايا من خمقو،
أما بعد :فيا عباد اهلل ،قال بعض مفسّْري السمف رحمو اهللّ " :
ذكره ،واصطفى من األرض
اصطفى من المالئكة رسالً ،ومن الناس رسالً ،واصطفى من الكالم َ

المساجد ،واصطفى من الشيور رمضان واألشير الحرم ،واصطفى من األيام يوم الجمعة ،واصطفى
فإنما تعظَّم األمر بما عظّميا اهلل بو عند أىل الفيم
من الميالي ليمة القدر ،فعظّموا ما عظّم اهللّ ،

والعقل".

أال فاتقوا اهلل عباد اهلل ،واستشعروا حرمة شيركم ىذا ،وحذار من ظمم أنفسكم فيو وفي ك ّل الشيور،
وأقبموا عمى موائد الطاعة فيو بما َّ
مبتدع غير مشروع كصالة الرغائب
صح وثبت ،وأعرضوا عن ك ّل َ
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ٍ
يصح عن
كذب باط ٌل ال
في ّأول ليمة
جمعة من شير [رجب] ،فإن األحاديث المروية في فضميا ٌ
ّ
األئمة كالحافظ ابن رجب والحافظ العراقي وابن حجر والنووي
رسول اهلل  ،كما ّبينو جمعٌ من ّ
المتقدمون فمم يذكروىا ألنيا إنما ِ
أحدثت بعدىم ،وقال اإلمام الحافظ ابن رجب
وغيرىم ،وأما األئمة
ّ

َّ
يصح في فضل صوم رجب بخصوصو شيء عن النبي وال عن
رحمو اهلل" :وأما الصيام فمم

أصحابو".

أن اهلل تعالى َقد أمركم بالص ِ
َّالة والس ِ
فاتقوا اهلل عباد اهلل ،واذ ُكروا عمى َّ ِ
َّالم عمى خير األنام،
الدوام َّ َ َ
ََ
َِّ
الكتاب المبينِ :إ َّن المَّو وم َالئِ َكتَو ي ُّ
ِ
ون َعمَى َّ
صمُّوْا َعمَ ْي ِو
فقال سبحانو في
النبِ ّى ياأَيُّيَا الذ َ
صم َ
ءامنُوْا َ
ُُ َ
ين َ
َ ََ
ِ
يما [األحزاب.]٘ٙ:
َو َسمّ ُموْا تَ ْسم ً
يم عن ُخمَ ِ
َّ
فائو األربعة...
المّ َّ
ص ّْل وسمّْم عمَى َع ِبد َ
ارض الم َّ َ
مح َّمدَ ،و َ
ورسوِلك َ
يم َ
ك َ

