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إن المد ل؛ نمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونتوب إليه ،ونعوذ بال من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده ال؛
فل مضل له ،ومن يضلل؛ فل هادي له.

وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له ،وأشهد أن ممدا; عبده ورسوله ،صلى ال عليه وعلى آله وأصحابه وسلم
تسليما;.

أما بعد:
فإن لله تبارك وتعالى منح عطايا ومواهب يمنحها لعباده ويهبها لهم في ك ل حي ن .يمح و
بها الخطايا ويكفر بها السيئات ويرفع ال درجات ويقي ل الع ثرات .فق د ش رع لن ا ج ل وعل
شهرا نصوم فيه ،وشهرا نحج فيه ،ويوما أو يومين من بعض الشهور نصومها ,وشرع كذلك
قي ام اللي ل وص لة ال وتر والض حية والعقيق ة وغي ر ذل ك م ن أن واع العب ادات المختلف ة
المتنوعة كل ذلك منه جل وعل تنويعا لسبل الخير والطاعات وتنشيطا للنفس عندما تنتق ل
من نوع من الطاعات إلى نوع آخر فل يمل النسان ول يكل م ن طاع ة ا ،وتل ك نعم ة
من نعم ا علينا وذلك فضله س بحانه وتع الى .فم ن ذل ك أن ه ش رع لن ا ص يام رمض ان
وقيامه ووعدنا بالمغفرة والجر العظيم فقال صلى ا عليه وسلم)) :م ن ص ام رمض ان
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه(( ]متفق عليه[.

وشرع لنا الحج في أشهر الحج :شوال وذي القعدة وذي الحجة ،ووعد من حج كما أم ره
ا بالمغفرة والجنة فقال صلى ا عليه وسلم)) :من حج فلم يرف ث ول م يفس ق رج ع
من ذنوبه كيوم ولدته أمه(( ]رواه مسلم[ .وق ال ص لى ا علي ه وس لم)) :الح ج الم برور
ليس له جزاء إل الجنة(( ]متفق عليه[.

وشرع صوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده وق ال)) :ص وم ي وم
عرفة أحتسب على ا أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وص وم ي وم عاش وراء
أحتسب على ا أن يكفر السنة التي قبله(( ]رواه مسلم[.

وشرع الضحية في يوم النحر ،وقد وردت الحاديث أنه ضحى عن نفسه وعن فقراء أمته
وعن نسائه في البخاري ومسلم والسنن .وشرع العقيقة وهي ال تي تذب ح ع ن المول ود،
عن الذكر شاتان ،وعن النثى شاة ،وق د وردت أحاديثه ا ف ي الس نن أن ه ص لى ا علي ه
وسلم سئل عن العقيقة فأخبرنا بها.

وهكذا عباد ا تجدون أنه ما من عبادة تقرب من ا إل وقد أخبرنا ا بها ف ي كت ابه أو
أخبرنا بها نبينا صلى ا عليه وسلم في سنته.

لكن الخطأ أن بعض المسلمين يريد التقرب إلى ا عز وجل ويريد الجر والثواب فيذهب
للبحث عن ذلك في غير كتاب ا وسنة رسوله ص لى ا علي ه وس لم .وم ن هن ا يح دث
النحراف عن المنهج الحق.

ولقد ذم ا تعالى في كتابه الكريم العرب الجاهليين عندما تدخلوا في شرع ا وأخ ذوا
يحرمون ويحللون ويستحبون ما لم يأذن به ا .فمثل  eكان العرب يتلعبون بالشهر الحرم
ويستطيلون مدة ثلثة أشهر حرم متتالية ،ف أخروا واح دا منه ا وغي روا مك انه ،ف ذمهم ا
تعالى في قوله:

إNنVمCا ٱلنVسUىء زNيCادCة QفGى ٱلHكOفHر NيDضCل FبNه GٱلLذGين CكIفIرDوا HيDحGلFونCه DعCامAABا وCيDحCرEمAADونCه DعCامAABا

]التوبة . [37:قال ابن كثير رحمه ا" :هذا مم ا ذم ا ب ه المش ركين م ن تص رفهم ف ي
شرع ا بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام ا ب أهوائهم الب اردة وتحليله م م ا ح رم ا
وتحريمهم ما أحل ا".

وكذلك ذم ا المشركين الجاهليين عن دما حرم وا م ن الب ل م ا ل م ي أذن ب ه ا فق ال
تعالى:

مCا جCعCل IٱللLه DمGن بCحGيCة ZوCل IسCآئGبCة ZوCل IوCصGيلIة ZوCل IحCام XوCلWAIكGن VٱلLذGين CكIفIرDوا HيCفHتCرDون IعCلIى WٱللLه GٱلHكIذGبC

CوأIكHثIرDهDم` ل Iي̀CعقGلOونI

]المائدة . [103:وقد كان العرب قد حرموا ذبح أنواع م ن الب ل وحرم وا

ركوب أنواع من البل بقوانين وضعوها من عند أنفسهم لم يشرعها لهم ا فذمهم بذلك.

ومن هنا أيها الموحد تعلم أن عبادة ا أمر ل يجوز إل بما شرعه ا ل ك أو ش رعه ل ك
رسوله صلى ا عليه وسلم ،ومن أراد أن يتقرب إلى ا وينال ثوابه وحب ه ورض اه بغي ر
ذلك فسوف يحصل له عكس مقصوده وخلف مراده ،ف إن ا ل يرض ى إل بم ا ش رعه
من العبادات.

أيها الخوة الكرام :وفي هذا الشهر شهر رجب الذي هو أح د الش هر الح رم يحص ل م ن
بعض المسلمين هداهم ا بعض المخالفات حيث يريد هؤلء التقرب إل ى ا ومغف رة
الذنوب وحب ا ورضاه بعبادات لم يشرعها ا لهم ول م ي أذن به ا ،ه م يري دون الخي ر
طبعا ولكن...كم من مريد للخير لم يدركه؟
والعبرة عباد ا ليست فقط بالنية الحسنة ب ل يج ب م ع الني ة الحس نة أن يك ون العم ل
مشروعا ،وإل فإن العمل مردود على صاحبه غير مقبول منه .ولكن من ه ذا ال ذي يج رؤ
أن يقول :إن العمل غير مقبول عند ا؟ ومن ي دريه أن العم ل غي ر مقب ول؟ نق ول :إن
الذي أخبر بهذا هو الصادق المصدوق صلى ا عليه وس لم فف ي الح ديث)) :م ن أح دث
في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد(( ]متفق عليه[ .وف ي رواي ة لمس لم)) :م ن عم ل عمل e

ليس عليه أمرنا فهو رد(( فكل عمل ليس بأمر الشارع فهو مردود على صاحبه غير مقبول
منه.

ومما يفعل في ش هر رج ب ال ذبائح ،وق د ك انوا ف ي الجاهلي ة ي ذبحون ذبيح ة يس مونها
العتيرة ،وقال أهل العلم :إن السلم قد أبطلها لح ديث أب ي هري رة ف ي الص حيحين أن
النبي صلى ا عليه وسلم قال)) :ل فرع ول عتيرة((.

فكذلك مما أrحqدpث oفي رجب الصلة التي لم يأذن به ا ا ول رس وله ،وه ي م ا يس مونه
بصلة الرغائب ،ق ال العلم اء :ل م يص ح ف ي ش هر رج ب ص لة مخصوص ة تخت ص ب ه .
والحاديث المروية في فضل صلة الرغائب كذب وباطل ل تصح  .وقال بعض أهل العلم:

إنها صلة أrحqدpثoت qبعد المائة الرابعة ولم تع رف قب ل ذل ك .ك ذلك ل م يتكل م عنه ا علم اء
القرون المفضلة.

وكذلك مما يخص به بعض الناس شهر رجب دون غيره الصيام ،ولم يصح في صوم شهر
رجب بخصوصه حديث ،ولكن من كان له عادة صوم يصومها فليفعل .بل ل م يك ن ص لى
ا عليه وسلم يصوم شهرا كامل  eسوى رمضان كما روت ذلك أم المؤمنين عائش ة رض ي
ا عنها قالت) :كان رسول ا صلى ا عليه وسلم يصوم حتى نقول :ل يفط ر ،ويفط ر
حتى نقول :ل يصوم ،فما رأيت رسول ا صلى ا عليه وس لم اس تكمل ص يام ش هر إل
رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان( ]متفق عليه[ .وروي عن عمر رضي ا عنه
أنه كان يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام ويقول :ما رج ب؟
إن رجبا كان يعظمه أهل الجاهلية فلم ا ك ان الس لم ت رك .وف ي رواي ة ك ره أن يك ون
صيامه سrنwة .وعن أبي بكرة رضي ا عنه أنه رأى أهله يتهيئون لصيام رج ب فق ال له م:
أجعلتم رجبا كرمضان ،وألقى السلل وكسر الكيزان.

وكذلك مما أحدث في رجب العمرة ،ويسمونها الرجبية ،وهذا أيضا من الخطأ فإنه لم ي رد
حديث في فضل العمرة في شهر من الشهور إل في شهر رمضان ،فقد ورد في الص حيح
أن ))عمرة في رمضان تعدل حجة(( وفي رواية)) :حجة مع ي(( ول ذلك ف إن م ن اعتم ر
في هذا الشهر قاصدا ألشهر فقد أخطأ ،ورسول ا صلى ا عليه وسلم ل م يعتم ر ف ي
رجب أبدا مع أنه اعتمر أربع مرات.

وبعد عباد ا :فإن المسلم الطالب للخير والثواب يبحث عنه في كت اب ا وس نة رس وله

صلى ا عليه وسلم الصحيحة ،ففي صحيح مسلم أن رسول ا ص لى ا علي ه وس لم
قال في حجة الوداع)) :وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب ا(( وفي
].القرآن قوله تعالى:

وCمCا ءاتWACكOم DٱلرVسDول OفIخDذOوه DوCمCا نCهWACكOم` ع̀Cنه DفIٱنتCهDواH

]الحشر7:

وليعلم العبد المسلم أن ه وا ل و أراد الخي ر والتمس ك بالطاع ات فإنه ا ك ثيرة فل داع ي
للزيادة على ما علمنا إياه رسول ا صلى ا عليه وسلم ولنقم بما أمرنا ب ه وم ن فع ل
ذلك فقد ضمن له الفوز والفلح في الدنيا والخرة يقول ابن مسعود) :اتبع وا ول تبت دعوا
فقد كفيتم عليكم بالمر العتيق( .فعلينا إذا أل نزيد في دي ن ا م ا لي س من ه ،وعلين ا أن
نتمسك بسنة رسول ا

قال بعض أهل العلم :السنة سفينة نوح م ن تمس ك به ا نج ا.

فماذا يريد المسلم إل النجاة؟.

