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 وظائف ذي القعدة واملوضوع : تعظيم األشهر احلرم 
امللك القدوس   ، واألايم، ومصرف الشهور واألعوام، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له احلمد هلل مدبر الليايل

والبقاء ابلعظمة  املتفرد  األانم السالم،  أفضل  ورسوله  هللا  عبد  حممدا  أن  وأشهد  آله   والدوام،  وعلى  عليه  هللا  صلى 
 أما بعد :   .يوم الدين  وأصحابه والتابعني هلم إبحسان إىل

َوَمْن يـَُعظ ِّْم ُحُرَماتِّ اَّللهِّ فـَُهَو َخْْيٌ لَُه عِّْنَد فاتقوا هللا تعاىل ربكم أيها املؤمنون وعظموا ما عظمه فإنه من تقواه قال تعاىل  
ْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِّ ،  30سورة احلج    رَب ِّهِّ... َا مِّ  32سورة احلج     َوَمْن يـَُعظ ِّْم َشَعائَِّر اَّللهِّ فَإَِّّنه

وفضلها على سائر األمم،   اختص هذه األمة   -سبحانه – عباد هللا! اعلموا نفعين هللا وإايكم مبا نقول ونسمع أن هللا
أتمر للناس  أخرجت  أمة  من خْي  األنبياء   وجعلها  أبفضل  وشرفها  واختصها  وتؤمن ابهلل،  املنكر  عن  وتنهى  ابملعروف 

 .عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم  -حممد بن عبد هللا  واملرسلني،
أربعة هي ر  األشهواختار من       القدر، ورمضان،وكذلك اختص هذه األمة أبزمنة مباركة، منها: يوم اجلمعة، وليلة  

كَِّتابِّ اَّلل ِّ يـَْوَم َخَلَق السهَماَوات  إِّنه عِّدهَة الشُُّهورِّ عِّنَد اَّلل ِّ اثـَْنا َعَشَر َشْهًرا يفِّ :    -جل يف عاله - يقول هللا  احلرماألشهر  
َها َأْربـََعٌة ُحُرمٌ  نـْ اْلُمْشرِّكِّنَي َكآفهًة َكَما يـَُقاتُِّلوَنُكْم َكآفهًة َواْعَلُموْا  ْم َوقَاتُِّلواْ َذلَِّك الد ِّيُن اْلَقي ُِّم َفالَ َتْظلُِّموْا فِّيهِّنه أَنُفَسكُ  َواأَلْرَض مِّ

   36التوبة    اَّلل َ َمَع اْلُمتهقِّنيَ  َأنه 
األشهر األربعة حرماً لعظم حرمتها  عشر شهراً أربعة حرم، ومسيت هذه  االثينأي من هذه    ( فقوله تعاىل )منها أربعة حرم
أربعة   -تعاىل    -قال: اختص هللا    -رضي هللا عنهما   - طلحة عن ابن عباسأيب  بن  علي  وحرمة الذنب فيها، روى  

 -تعاىل -وجعل الذنب فيها أعظم، وجعل العمل الصاحل واألجر أعظم وخص هللا  أشهر جعلهن حرماً، وعظم حرماهتن،
  .وَّنى عن الظلم فيها تشريفاً هلا، وإن كان منهياً عنه يف كل زمان  احلرم ابلذكر، األربعة

قتادة الناسرمحه هللا  وقال  املالئكة رساًل، ومن  من  اصطفى  من خلقه،  اصطفى صفااي  إن هللا  من  :  رسالً، واصطفى 
الشهور رمضان، من  املساجد، واصطفى  األرض  احلرمو  الكالم ذكره، واصطفى من  يوم األشهر  األايم  ، واصطفى من 

به عند أهل الفهم وأهل  الليايل ليلة القدر، فعظموا ما عظم هللا، إمنا تعظيم األمور مبا عظم هللاواصطفى من   اجلمعة،
 .العقل

يف حجة الوداع، بذلك  فقد خطب    -صلى هللا عليه وسلم - قد جاء بياَّنا يف سنة املعصوم  األشهر احلرم وهذه األربعة
النيب  -رضي هللا عنه   –عن أيب بكرة  ف اْسَتَداَر   إِّنه خطب يف حجته فقال: )  -صلى هللا عليه وسلم   - أن  َقْد  الزهَماَن 

َثاَلثٌ  َأْربـََعٌة ُحُرٌم،  َها  مِّنـْ َشْهًرا،  َعَشَر  َنا  اثـْ السهَمَواتِّ َواأْلَْرَض، السهَنُة  يـَْوَم َخَلَق هللاُ  َئتِّهِّ  اْلَقْعَدةِّ، َوُذو َكَهيـْ ُمتَـَوالَِّياٌت: ُذو   
 . ( أخرجه البخاري ومسلماَدى َوَشْعَبانَ احلِّجهةِّ، َواْلُمَحرهُم َورََجُب ُمَضَر الهذِّي َبنْيَ جَُ 

http://quran.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=الأشهر%20الحرم&mfs_type=forum&utm_source=related-search-quran&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=quran-related-search&highlight=
http://quran.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=الأشهر%20الحرم&mfs_type=forum&utm_source=related-search-quran&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=quran-related-search&highlight=
http://quran.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=الأشهر%20الحرم&mfs_type=forum&utm_source=related-search-quran&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=quran-related-search&highlight=
http://quran.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=الأشهر%20الحرم&mfs_type=forum&utm_source=related-search-quran&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=quran-related-search&highlight=
http://quran.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=الأشهر%20الحرم&mfs_type=forum&utm_source=related-search-quran&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=quran-related-search&highlight=
http://quran.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=الأشهر%20الحرم&mfs_type=forum&utm_source=related-search-quran&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=quran-related-search&highlight=


 

 

واآلاثم، صغرت أم كربت؛ ألن هللا  أي فال تظلموا أنفسكم ابرتكاب املعاصي  (فال تظلموا فيهن أنفسكم)أما قوله تعاىل  
له حرمة واحدة،  من جهة واحدة صارت  متعددة،  إذا عظم شيئاً  له حرمة  أو جهات صارت  وإذا عظمه من جهتني 

كما يضاعف األجر والثواب ابلعمل احلسن، وأعظم الظلم هو الشرك ابهلل؛ كما  عقاب ابلعمل القبيح؛فيضاعف فيه ال
ْركَ  َوإِّْذ قَاَل لُْقَمانُ :-تعاىل  -قال هللا َّللهِّ إِّنه الش ِّ بْنِّهِّ َوُهَو يَعِّظُُه اَي ُبيَنه اَل ُتْشرِّْك ابِّ  13سورة لقمان    َلظُْلٌم َعظِّيمٌ  الِّ

يل   هللا  ونفعينابرك  العظيم،  القرآن  يف  النبيني  ولكم  مع  وإايكم  وحشرين  احلكيم،  والذكر  اآلايت  من  فيه  مبا  وإايكم 
 .هو الغفور الرحيم والشهداء والصاحلني، أقول ما مسعتم وأستغفر هللا يل ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه والصديقني

 اخلطبة الثانية 
والسال الصالة  و  القهار  الواحد  هلل  النيباحلمد  على  بعد م  و  األطهار  الطيبني  صحبه  و  آله  على  و   ...املختار 

 من األشهر احلرم وهو شهر ذو القعدة، ومن أبرز وظائف هذا الشهر :  شهر  أشرفتم على أيها املؤمنون : إنكم قد  
َن النهاسِّ َعلَ * املسارعة يف فعل اخلْيات : ففي الصحيحني عن النيب أنه قال: )) ْيهِّ َصَدَقٌة، ُكله يـَْوٍم َتْطُلُع ُكلُّ ُساَلَمى مِّ

َها، َأْو (( مث بني النيب نوع هذه الصدقة فقال: ))فِّيهِّ الشهْمسُ  ُلُه َعَليـْ تـَْعدُِّل َبنْيَ اثـَْننْيِّ َصَدَقٌة، َوتُعِّنُي الرهُجَل يفِّ َدابهتِّهِّ، َوحَتْمِّ
َمَتاَعُه َصَدَقٌة، َواْلَكلَِّمُة الطه  َها  َعَليـْ لَُه  يَها إِّىَل الصهاَلةِّ َصَدَقٌة، َوَتِّيُط اأْلََذى َعنِّ الطهرِّيقِّ تـَْرَفُع  ي َِّبُة َصَدَقٌة، وَُكلُّ ُخْطَوٍة َتَْشِّ

 (( وقال الثوري: "األشهر احلرم أحب إيل أن أصوم فيها . َصَدَقةٌ 
تعاىل عند قرب عيد األضحية،  االستعداد لشعْية  *   بشروطها وآداهبا ؛ وحمل تفصيل ذلك يف خطبة أخرى إبذن هللا 

 األضحى. 
اتقوا هللا أيها املؤمنون,  واستعدوا ليوم الرحيل، وترامحوا فيما بينكم يرمحكم هللا، وأكثروا من التوبة واالستغفار فإَّنا  و 

 .ممحيات للذنوب واآلاثم، وموجبات لرضا الرمحن 
 

وعلى آل حممد كما صليت على آل وصلوا وسلموا على النذير البشْي وعلى آله وأصحابه ... اللهم صل على حممد  
 إبراهيم، وابرك على حممد وعلى آل حممد كما ابركت على آل إبراهيم، يف العاملني، إنك محيد جميد، 

خاشعاً، ولساانً ذاكراً، وجسدًا على البالء  لباً اللهم! إان أسألك ق .اللهم! إان نسألك اهلدى والتقوى والعفاف والغىن
 .صابراً 

 اآلخرة واألوىل.. اللهم! أعز اإلسالم واملسلمني، واجعل كلمتك هي العليا إىل  يلنا خْي  اللهم! عاملنا ابحلسىن واجع
، وآخر واملسلمنيلإلسالم واملسلمني، وأهلك من يف هالكه صالح لإلسالم   يوم الدين ، وأصلح من يف صالحه صالح

 احلمد هلل رب العاملني . دعواان أن  


