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الخطبة األولى :
إن الحؿد هلل…
واشفد أن ٓ إله إٓ اهلل ....
ِ
وتن إِٓ َو َأ ُكتم م ْسؾِ ُؿ َ
ٓ َت ُؿ ُ
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﴿يا َأي َفا الذ َ
َ
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ِ
ور﴾
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يد ُه ْم م ْن َف ْضؾه إِك ُه َغ ُػ ٌ
ُأ ُج َ
ِ
الؿبارك إٓ َ
فؿا ْ
شفر اهللِ الؿحر ُم؛
شفر
موسم الحج
ؼضى
إن ْاك َ
كريم ،هو ُ
ٌ
وتبِ َعه ٌ
ُ
ِ
اهلل يف كتابِه﴿ :إن ِعد َة الش ُف ِ
ِ
ِ
ففو ُ
ور
وأحد
الفجرية،
شفور السـّ ِة
أول
ُ
الح ُر ِم التي َذ َك َ
األشفر ُ
رها ُ
اب اهللِ يوم َخ َؾ َق السؿو ِ
را فِي كِ َت ِ
ات َواألَ ْر َم مِـْ َفا َأ ْر َب َع ٌة ُح ُر ٌم َذل ِ َك الد ْي ُن َ
ِعـْ َد اهللِ ْاثـَا َع َش َر َش ْف ً
الؼق ُم
ََ
َْ َ
َفال َت ْظؾِ ُؿوا فِ ْق ِفن َأ ْك ُػ َس ُؽ ْم﴾
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ِ ِ
ِ
يم الظ ْؾ ِم فِ َقفاَ ،ق َال َت َع َالى﴿ :إِن
عباد اهلل ْاألَ ْش ُف َر ْال ُح ُر َم َأ ْف َض ُل عـْ َد اهلل م ْن َغ ْق ِر َها؛ ل َذا َت َلك َد َت ْح ِر ُ
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ور ِعـْ َد اهللِ ْاثـَا َع َش َر َش ْف ًرا فِي كِ َت ِ
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ين ْال َؼق ُم َف َال َت ْظؾِ ُؿوا فِ ِ
قفن َأ ْك ُػ َس ُؽ ْم﴾ [الت ْو َب ِة.]03 :
َذل َك الد ُ
اهلل َ -ت َع َالىْ -األَ ْش ُف َر ْال ُح ُر َم بِالذ ْك ِر َو َك َفى َع ِن الظ ْؾ ِم فِ َقفا؛ َت ْش ِر ًيػا َل َفاَ ،وإِ ْن َك َ
ان َمـْ ِفقا َعـْ ُه
َخص ُ

ِ ِ
ِ
ِ
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بقن ِ
فر من ِ
الؿ َحر ِم،
فسؿي
بشفر اهلل ُ
فورُ ،
اهلل -تعالى -هذا الش َ
في ُكل الز َمان ،وقد َشرف ُ
ٍ
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ِ
ُ
ً
ً
تحؾقؾه.
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بـػسه ،ولقس
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كػسه
ً

وش ْف َر اهللِ ْال ُؿ َحر َم َأو ُل ْاألَ ْش ُف ِر ْال ِف ْج ِري ِة َأ ِو ْال َؼ َؿ ِري ِةَ ،و َتم ِآت َػ ُ
َ
اق َع َؾى َه َذا فِي َع ْف ِد ْال َخؾِ َقػ ِة
الر ِ
اش ِد ُع َؿ َر ْب ِن ْال َخط ِ
اب َسـَ َة ( 23هـ)،
والتاريخ الفجري هو تاريخ الؿسؾؿقن بنجؿاع الصحابة رضي اهلل عـفم يف ذلك الوقت  ،وقد
قال الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم « :عؾقؽم بسـتي وسـة الخؾػاء الراشدين الؿفديقن من بعدي
تؿسؽوا هبا وعضوا عؾقفا بالـواجذ» رواه أبو داود،
فحري بالؿسؾؿقن أن يمرخوا هبذا التاريخ اإلسالمي  ،وأن يتؼقدوا بحساهبم باألشفر الؼؿرية،
ٌ
التي تبدأ بشفر اهلل الؿحرم ،وتـتفي بشفر ذي الحجة،
فقـبغي لؾؿسؾؿقن أن يعتزوا هبذا التلريخ الفجري ،وأن يؾتزموا به يف تعامالهتم ،ألكه شعار
ً
موجودا يف زمان عؿر رضي
لألمة الؿسؾؿة ،وٓرتباصه الوثقق بعباداهتا ،وقد كان التاريخ الؿقالدي
اهلل عـه ،فؾم يستعؿؾه الصحابة رضي اهلل عـفم،
وإكؿا أرخوا هبجرة الؿصطػى صؾى اهلل عؾقه وسؾم ،لؽن إن دعت الحاجة إلى التلريخ
بالؿقالدي فال بلس أن يمرخ به بعد ذكر التاريخ الفجري
وشفر اهلل الؿحرم مِ ْن َأ ْف َض ِل ْاألَ ْش ُف ِر َب ْع َد َش ْف ِر َر َم َض َ
ان،
ام فِ ِ
ِ
ام فِي َر َم َض َ
قه َب ْع َد َف ْض ِل الص َق ِ
َو َت ْلتِي َأ ْف َضؾِق ُة الص َق ِ
اهلل َعـْ ُهَ -ق َال:
ان؛ َف َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة َ -رض َي ُ
َق َال رس ُ ِ
ام َب ْع َد َر َم َض َ
اهلل َع َؾ ْق ِه َو َسؾ َمَ « :-أ ْف َض ُل الص َق ِ
ان َش ْف ُر اهللِ ْال ُؿ َحر ُمَ ،و َأ ْف َض ُل
َ ُ
ول اهلل َ -صؾى ُ
الص َال ِة بع َد ْال َػ ِر َ ِ
(ر َو ُاه ُم ْسؾِ ٌم )2230
َْ
يضة َص َال ُة الؾ ْق ِل» َ
بارك اهلل لي ولؽم …

الخطبة الثانية
الحؿد هلل ….
عباد اهلل كان كبقؽم عؾقه الصالة والسالم وصحابته الؽرام يحذرون أشد التحذير من البدع
والؿحدثات لضررها العظقم ألهنا تمدي إلى هدم الدين والسـن
ومن تؾك األمور الؿحدثة يف بداية العام الفجري ،ما يػعؾه بعض الـاس يف بعض البالد من
آحتػال برأس السـة الفجرية ،ويجعؾون أول يوم من العام عقدا
وأيضا ما يػعؾه بعض الـاس ويتواصون به ويرتاسؾون به عرب جوآهتم وغقرها يف هناية العام
الف جري وبدايته ،وذلك بتخصقصه بعؿل صالح ،من صدقة أو صوم أو استغػار أو كحوه ،أو يؼول
بعضفم :هذه آخر جؿعة من هذا العام فاختؿوها بالتوبة الـصوح،
أو يطؾبون العػو والؿسامحة يف آخر يوم من العام
أو ادعاء أن صحقػة األعؿال تطوى يف آخر العام
أو يرون أن آخر جؿعة يف العام لفا مزية خاصة
ففذا كؾه من البدع الؿحدثة؛
ِ
العبادات مبـاها عؾى التوققف ،فؿا شرعه رسول اهلل صؾى اهلل عؾقه وسؾم اتبعـاه  ،وإٓ
ألن
ففو من البدع ،
وٓ ُيعؾم لتخصقص هذه العبادات بـفاية العام أو بدايته دلقل معترب من الشرع  ،فؽان سبقؾفا
ٍ
حقـئذ الرد  ،لؼوله صؾى اهلل عؾقه وسؾم  ":من أحدث يف أمركا هذا ما لقس مـه ففو رد " متػق عؾقه
 .أي أكه مردود عؾى صاحبة غقر مؼبول ،
ولو كان يف فعل هذه العبادات يف آخر العام الفجري أو بدايته خقر  ،لبادر إلى ذلك الصحابة
رضي اهلل عـفم ،فؾؿا لم يػعؾوا شقئًا من ذلك فقؿا كعؾم دل عؾى أكه من الؿحدثات.
والذي يـبغي لؾؿسؾم أن يعؿر أوقاته بالطاعات سواء يف أول العام أو أثـائه أو آخره  ،وٓ
يخصص زماكًا بعبادة إٓ بدلقل من الشرع ،
َ

وٓ يـبغي التفاون بلمر البدع وإن صغرت يف أعقن الـاس ،يؼول حسان بن عطقة رحؿه اهلل
يعقدها إلقفم إلى يوم
تعالى" :ما ابتدع قوم بدعة يف ديـفم إٓ كزع اهلل عـفم من سـتفم مثؾفا ،ثم ٓ ُ
الؼقامة".
الؾفم أعز اإلسالم واكصر الؿسؾؿقن ...

