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 وما يشرع فيهفضله حمرم  هللا شهر
 خالد بن ضحوي الظفريي

ََسْتَعِيُُه ُ ِإنَّ احلَْمَد لِلَِّ  َِمْن َسَُِّئاِت أَْعَمالَِهان ،  ن ، َْحَْمُدُ   َِر أَسْ ُفِتَها  َسَ ُيوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُر ََسْتعَ ْغِفرُُ ن ، 
ََْحَدُ  ََّل  ََأْشَهُد َأن َّلَّ إَِلَ  ِإَّلَّ هللاُ  ََمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُ ن ،   َشرِي ََ َمْن يَ ْهِدِ  هللاُ َفََل ُمِضلَّ َلُ ن ، 

ََأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّدً  أَي َُّها الَِّذيَن آَمُهوا ات َُّقوا الِلََّ َحقَّ تُ َقاتِِ  ََََّل ََتُوُتنَّ ِإَّلَّ ََأَسْ ُعْم  يَ )ا َعْبُدُ  َََرُسولُُ ن ، َلُ ن ، 
 (.ُمْتِلُمونَ 

 : فُا عباد هللا أما بيد
 َأرشدَ  ن ،ضاعف فُ  احلتهاتعَ ت َ ما  ل ذلم من األزمانِ يَ   أن جَ تياىل بيبادِ  هللاِ  من رمحةِ  إنَّ 

هناان أن سظلم فُها أسفتها  َاألعمال الصاحلاتن ،  أهل اإلميان إىل اسعغَلل  بفيل اخلريات 
َالتُئاتن ، فالتَّ  َاخلاسرُ َاحلتهاتِ  يُد من اغعهمها فبادر إىل اخلريِ ِبخلطاي  من فّرط فُها  ن ، 

 َادلهكرات. ى إىل الشرِّ يَ َسَ 
َة قاَل: هور احملرمة الذي ذكرها هللا تياىل يف كعاب  فَمن هذ  األزمهة ادلباركة الش ِإنَّ ِعدَّ

َهآ َأْربَ َعٌة  َماَواِت َواأَلْرَض ِمن ْ ُهوِر ِعنَد اَّللَِّ اثْ َنا َعَشَر َشْهرًا ِف ِكَتاِب اَّللَِّ يَ ْوَم َخَلَق السَّ الشُّ
يُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظِلُموْا ِفيِهنَّ أَنْ فُ  َهذ[33]العوبة: َسُكمْ ُحُرٌم ذِلَك الدِّ مععالُة    الشهور ثَلثةن ، 

َذَ احلِ َقيَهي: ذَ ال ُمُ جَّ دة  َهو شهر رج،ن ، اال ة  َاحد متعقل   إنَّ )اعادة رمح  هللا: ر،ن ، َ
َزرًا من الظلم فُما سوا   (.الظلم يف الشهر احلرا، أعظم خطُئًة َ

 عباد هللا:
ضاف  إىل هللا أَ  (شهر هللا) :احملر، َ اد مسى الهيب شهر هللا احملر،ن ، مقبلون على َها ْحن 

ممّا يشرع اإلكثار مه دل على شرف  َ فضل مما ي كثرة   من األعمال الصاحلة يف هذا الشهر ن ، 
َُاِ، بَ ْيَد َشْهِر َرَمَضاَن؛  ؛ َأنَّ ْد َأْخبَ َر الهَّيبُّ الصُا،ن ، فقَ  َُحرَِّ، أَْفَضُل الصِّ

َيْن فِصَُاَ، َشْهِر هللِا ادل
َياِم بَ ْعَد رََمَضاَن َشْهُر اَّللَِّ اْلُمَحرَُّم، : »اَاَل: اَاَل َرُسوُل الِلَِّ  َأِب ُهَريْ َرَة  َأْفَضُل الصِّ

َا  متلم[ «اللَّْيلِ َوَأْفَضُل الصَّاَلِة بَ ْعَد اْلَفرِيَضِة َصاَلُة   ن ،]ر
فَ ُهَو يَ ْوٌ، َلُ  َفِضَُلٌة َعِظَُمٌة  َيهبغي على ادلؤمن أن َّل يفوت  خصوصا صُا، يو، عاشوراءن ،

ََأََمَر ِبِصَُاِمِ ن ، َفِفي  ََاَ ْوُمُ  ُشْكرًا لِلَِِّ تَ َياىَلن ، َََصاَمُ  سَِبُّ َها  ََُحْرَمٌة َاِدميٌَةن ، َاْد َصاَمُ  ُموَسى 
ُهَما َأنَّ َرُسوَل هللِا الصَّحِ  َاِدَ، اْلمِديَهَة فَ َوَجَد اْلَُ ُهوَد ِصَُاًما  َُحْْيِ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللُا َعه ْ
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ن ، فَ َقاُلوا: َهَذا يَ ْوٌ، (الَِّذي َتُصوُموسَُ ؟ َما َهَذا اْلَُ ْو،ُ ): يَ ْوَ، َعاُشورَاَء. فَ َقاَل ذَلُْم َرُسوُل الِلَِّ 
. َعِظٌُمن ، َأْْنَى هللُا ِفُِ  ُموَسى ََاَ ْوَمُ ن ، َََغرََّق ِفْرَعْوَن ََاَ ْوَمُ ن ، َفَصاَمُ  ُموَسى ُشْكرًان ، فَ َهْحُن َسُصوُم ُ 

 ََأََمَر ِبِصَُاِمِ . ن ، َفَصاَمُ  َرُسوُل الِلَِّ (ىَل ِبُوَسى ِمْهُكمْ فَ َهْحُن َأَحقُّ َََأَْ ): فَ َقاَل َرُسوُل الِلَِّ 
 َ  َأْجَر ِصَُاِمِ ن ، َََما ُيَكفِّرُُ  ِمَن الذُّسُوِب؛ َفِفي َصِحُِح ُمْتِلٍم َعْن َأِب اَ َعاَدَة  َََاْد بَ ْيَّ

َل ُ )اَاَل:  َعْهُ  َأنَّ َرُسوَل هللِا  . (ِصَُاُ، يَ ْوِ، َعاُشورَاَء َأْحَعِتُ، َعَلى الِلَِّ َأْن ُيَكفَِّر التََّهَة الَِِّت اَ ب ْ
ُهَما َعْن ِصَُاِ، يَ ْوِ، َعاُشورَاَء؟ فَ َقالَ   َما َعِلْمُت َأنَّ َرُسوَل الِلَِّ ): ََُسِئَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعه ْ

ِ، ِإَّلَّ َهَذا اْلَُ ْوَ،ن ، ََََّل َشْهرًا ِإَّلَّ َهَذا الشَّْهرَ  يَ ْيِِن َرَمَضاَن. ]َرََاُ   (َصاَ، يَ ْوًما َيْطُلُ، َفْضَلُ  َعَلى اأْلَيَّ
 ُمْتِلٌم[.

يف آِخِر ُعُمرِِ  َأْن ََّل َيُصوَمُ  ُمْفَرًدان ، َبْل َيُضمَّ إَِلُِْ  يَ ْوًما آَخَرن ، ُُمَالًِفا ِبَذِل ََ  َََاْد َعَزَ، الهَّيبُّ 
ُهَما يَ ُقوُل: ِحَْي َصاَ،  أَْهَل اْلِكَعاِب يف ِصَُاِمِ ن ، َفِفي َصِحُِح ُمْتِلٍم َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللُا َعه ْ

ُمُ  اْلَُ ُهوُد ََالهََّصاَرىن ،  هللِا  َرُسولُ  َأََمَر ِبِصُاِمِ ن ، اَاُلوا: َي َرُسوَل الِلَِّ ِإسَُّ  يَ ْوٌ، تُ َيظِّ يَ ْوَ، َعاُشورَاَءن ، 
ْقِبُل إِ ): فَ َقاَل َرُسوُل الِلَِّ 

ُ
ن ، اَاَل: فَ َلْم ََيِْت (ْن َشاَء هللُا ُصْمَها الَُ ْوَ، العَّاِسعَ فَِإَذا َكاَن اْلَياُ، ادل

َ َرُسوُل الِلَِّ  ْقِبُل َحَّتَّ تُ ُويّفِ
ُ
 .اْلَياُ، ادل

 عباد هللا:
َأعمال عاشوراء فإهنا كلّ من األحاديث هشر ما يُ إىل  واتهبه ها ضيُفة َّل تصح إَّل يف فضائل 

َفضل ن ، اال شُخ اإلسَل، ابن تُمُة رمح  هللا: ) َرد يف الصُا،  َُج َعَلى َكِثرٍي ما  َََكَذِل ََ َاْد يَ ُر
َعِتُ، ِإىَل التُّهَِّة َأَحاِديُث َيظُهُّوسَ َها ِمَن التُّهَِّة ََِهَي َكِذٌبن ، َكاأْلََحاِديِث اْلَمْرَِيَِّة يف َفَضاِئِل ممَّْن يَ ه ْ 

َر الصَّْوِ،  -َعاُشورَاَء  َََفْضِل اْلُكْحِل ِفُِ ن ، ََاَِّلْغِعَتاِلن ، ََاحْلَِديِثن ، ََاخلَِْضاِبن ، ََاْلُمَصاَفَحِةن ،  -َغُ ْ
َر الصَّْو،ِ ََتَ ْوسِ  ( َيِة اله ََّفَقِة َعَلى اْلِيَُاِل ِفُِ ن ، َََْحِْو َذِل ََن ، َََلَُْس يف َعاُشورَاَء َحِديٌث َصِحٌُح َغُ ْ

 اسعهى كَلم  رمح  هللا.
َا  يف طَاَعِة َربُِّكْمن ، ََتَ َقرَّبُوا إَِلُِْ  ِبَا َشَرَعُ  َلُكْمن ، ََاْسَعِغلُّوا َمَواِسَم  -ِعَباَد هللاِ -فَاْجَعِهُد

َا اأَلْجَر ََالث ََّواَب ََاْلبَ رََكاِت.  اْلُقُرَِبِتن ، ََتُوُز
َُ ن ، ِإسَُّ  ُهَو الَغُفوُر أَُاوُل َما َتْتَمُيوَن َََأْسعَ ْغِفُر هللَا الَيِظَُم ِل َََلُكْم ِمْن ُكلِّ َذْسٍ، فَاْسعَ ْغفِ  ُر

  .الرَِّحُمُ 
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 اخلطبة الثانية
َأن  َََأْشَهدُ  ن ،َبَع ُهَدا ُ ت َّ ا نِ ََالصَََّلُة ََالتَََّلُ، َعَلى َرُسوِل هللِا َََعَلى آلِِ  َََصْحِبِ  ََمَ  ن ،احلَْمُد لِلَِّ 

ُ ََحْ َّلَّ َلَ  إِ  إِ َّلَّ   .َََرُسولُ ُ   ُ َأنَّ ُُمَمًَّدا َعْبدُ  ََّل َشرِي ََ َلُ ن ، َََأْشَهدُ   ُ دَ  الِلَّ

 أَمَّا بَ ْيُد:
َََكَفا ُ   ِصُُكْم ََسَ ْفِتي بِعَ ْقَوى هللِان ، َفَمِن ات ََّقى هللَا ََاَاُ ن ، َََسَصَرُ     .َفأَُ

 :ِعباَد هللاِ 
َالتري على ة سُد ادلرسلْيهَّ بت إَّل ِبَّلاعداءِ  انُ َّل اإلمي ينُ ا الدّ لهَ  حُ صلُ َّل يَ  طريق ن ، 

َالعابيْين ، فما مل يكن ي َأتباعهم  َإن من ا ديهً ا فَل يكون الُو، أبدً مئذ ديهً و أصحاب  ادلرضُْين ،  ان ، 
ختصُص  بهوع من  اليبادات احملداثت الِت َتصل يف هذ  األي، اَّلحعفال آبخر يو، من اليا،ن ، 

يتمى دعاء هعشر كل آخر سهة هجرية مما ن ، أَ ما يالطاعاتختصُص آخر مجية مه  ببيض َ 
َل التَّهةن ، يدعى ب   يف آخر سجدة أَ  ع من آخر صَلة يف بيد الركو آخر اليا، أَ دعاء أ

ذلا طاعةً  ةً ة طاعهَ َيقولون اجيل آخر التَّ ن ، اليا، احرص على أن تطوى صحُفة  :َيقولونن ، َأ
َعمل صاحل َتوبة  ن ،  َيقُمون اَّلحعفاَّلت ذلجرة ادلصطفى ن ،أعمال َ آخر التهة: ِبسعغفار 

َالعحذير مههان ، فلم يفيلها رسوذلا كون هذ  األمور من احملداثَّل ري، يف   ت الِت جي، احلذر 
َّل من بيدهم. َّل فيلها أصحاب    َّل حّث علُها 

َإمنا كاست يف شهر ربُع مل تكن يف شهر هللا احملر،ن ، إىل ادلديهة  الهيب ن هجرة أمث اعلموا 
َاع من الصحابة إمنا هو َتديد التهْي اإلسَلمُة  َالذي  رين ،  َالتِّ َل كما ذكر أهل العأريخ  األ

َلُس العحديد بُو، َل التهْين ،  َل أي، بتهة اذلجرة جبيلها أ َأس  هو أ  .التهة اذلجرةن ، 
َأعها على  َفقها لديه َ  َّل تكوسوا من ادلبعدعْين ، اللهم  فكوسوا عباد هللا من ادلعبيْي 

  مرضات َ.
 
 

 


