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:األوىلاخلطبة

إن احلؿَد هلِل، َكْحَؿُدُه وكستعقـُُه وكستغػُره، وكعوُذ باهللِ من رشوِر أكػِسـا، ومن شقئاِت 

وحده  أظامفِـا، من هيِدِه اهللُ ؾال ُمضلَّ فه، ومن يضؾْل ؾال هادَي فه، وأصفُد أن ال إفه إال اهللُ

 .ملسو هيلع هللا ىلصال رشيَك فه، وأصفُد أن حمؿًدا ظبُده ورشوُفه 

 .[201]آل عمران:﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٺٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿

  .[1]افـساء:﴾  ڤ ڦ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ھۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

 .[01-07]األحزاب: ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼

ٍد : ؾنن خَر احلأما بعد ، ورشَّ األموِر ملسو هيلع هللا ىلصديِث ـتاُب اهلل، وَخَر افهُفَدى ُهَدى حُمَؿَّ

 حمدثاُُتا، وـلَّ حمدثٍة بدظة، وـلَّ بِْدظٍة ضالفة.

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ﴿: افعزيز ـتابه يف  اهلل يؼول : أُُيا ادسؾؿون عباد اهلل

 .[86افؼصص:]﴾  ې  ې  ې

وادََزاَيا،  افػضائل، ن خيصه بقء منلخيتار بعض افشفوِر ظذ بعض، ب ن اهلل إ

 .واخلصائص
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وُيػضل بعض األكبقاء ظذ بعض، وُيػضل بعض افـاس ظذ بعض، وُيػضل بعض األيام 

﴾ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ﴿ ويػضل بعض األماـن ظذ بعض ظذ بعض،

 . [86]افؼصص:

 .صفر َصْعَبانَ هلو  :وخصائص فضًل  له إن من األَْشُفر التي جعل اهلل و

من  افصحقحغػي ؾ، هـان يصوم ملسو هيلع هللا ىلص أن افـبي  :خصائصهِ ؿن فضائل شفِر َشْعَباَن وف

اْشَتْؽَؿَل ِصَقاَم َصْفٍر َؿط ملسو هيلع هللا ىلص  َما َرَأْيُت َرُشوَل اهلل: أهنا ؿافت حديث أم ادممـغ ظائشة 

َثر، إاِلَّ َرَمَضان ـْ اَن َيُص  ،ِمـْه يف َصْعَبانَ  َصقاًما َوَما رأيُتُه يف َصْفٍر َأ ؾَّ ـَ ـُ   ه. وُمه 

اَن َيُصوُمه إاِل َؿؾِقال: وجاء يِف روايًة دسؾم  .ـَ

ا َرَأْيُت َرُشوَل اهلل: أكه ؿال ظن ابن ظباس  افصحقحغوجاء يف   اْشَتْؽَؿَل ملسو هيلع هللا ىلص  مَّ

 .إاِلَّ َرَمَضان ِصَقاَم َصْفرٍ 

اَن أَ : ؿافت  بسـٍد حسن ظن أم ادممـغ ظائشة ،افـسائيأمحد، ووجاء ظـد  َحبَّ ـَ

ُفوِر إَِػ َرُشوِل اهلل اَن َيِصُؾُه بَِرَمَضانَ  ،َأْن َيُصوَم َصْعَبان ملسو هيلع هللا ىلص افشُّ  .ـَ

اَن َيِصُل َصْعَبان  :أكه ،بـحوه وجاء ظـد اخلؿسة بسـد صحقح من حديث أم شؾؿة   ـَ

 .بَِرَمَضانَ 

  .ـان ُيْؽثِر افصقام يف َصْعَبان ملسو هيلع هللا ىلصؾافـبي  

  :ه لَِشْعَبانيف وجِه صقام وقد اختؾف أهل العؾم
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ؾنذا مل يستطقع ذفك مجعفا وصامفا ـؾفا  ،َيصوم من ـل صفٍر ثالثة أيام ـان  :لقَفؼَ 

من حديث ظائشة  األوشطيف  أخرجه افطزاين  ،ضعقف حديٍث  هجاء ؾقوهذا  ،يف َصْعَبان

ُؾه ال وِمث ،احِلػِظ ـثًرا ٌق شقُئ وَصد أيب فقذ، وهو ظبدافرمحن ْبنِ  ويف شـده حمؿد ْبنُ  ،

 .َيرَتِؼي حِديثُه فؾُحِجقة

ـام جاء ظـد افسمذي من حديث  ،إكام ـان َيْػعُل ذفك تعظقاًم فِرمضان :قال آخرونو

 .بسـد ضعقف  أكس

ودفقُل هذا ما  افـاس ظن افصقام ؾقه، ه ألكه صفٌر َيْغُػُل إكام ـان يصومُ   :وقال آخرون

َيا َرُشوَل اهلل  :أكه َؿال أشامة بِن زيٍد  من حديث ،أمحد، وافـسائي بسـٍد َحَسنٍ  أخرجه 

ْ َأَرَك َتُصومُ  ُفوِر ِمثَل َصْعَباَن؟ َؿاَل:  مَل َذلَِك َشْفٌر َيْغُػُل الـَّاُس َعـُْه َبْْيَ َرَجٍب »ِمْن افشُّ

 .«ُيْرَفَع َعَؿِِل َوَأَكا َصائِمٌ َوَرَمَضاَن، َوُهَو َشْفٌر ُتْرَفُع فِقِه اأْلَْعََمُل إََِل َربِّ اْلَعادََِْي؛ َفُلِحبُّ َأْن 

 ين األمرين:ما ـان يصوم َصْعَبان إال هلذملسو هيلع هللا ىلص أن افـبي وهو:  ،وهذا افؼول هو ادُْعَتَؿد

 ، وأكه صفر ترؾع ؾقه أظامل افعباد.َيْغُػُل افـاُس ظن افصقام ؾقه صفرٌ  أكه

ؾَقجتفدون يف  حديٌث يف افصقام ؾقه، ومل يلِت  ،فه من افـاس يصوُم رجب معظاًم  ـثرو

 .ؾنذا جاء َصْعَبان مل يصوموا رجب، ويصومون يف رجب، ويعؿؾون يف رجب،

وأما صفُر َصْعَبان ؾال ُيؾَتَػت إفقه، ؾؽان افـبي  ُه،تُ وَمِزيَّ  صفُر رمضان صفٌر معروف َؾْضُؾهُ و

 .، وفغػؾة افـاس ظن افصقام ؾقهن األظامل ُتْرَؾُع ؾقه إػ اهلل أل ؛يصوم ؾقهملسو هيلع هللا ىلص 

 :ث عدة فوائدأخذ أهُل العؾم من هذا احلدي قدو
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  .ظِة يف مواضن افغػؾِة ُمرؽٌب ؾقهافطا دَ ْص ؿَ  أنَّ : الػائدة األوَل

أصُق ظذ ؾقؽون افعؿل افصافح،  ؾقه إخػاءافعبادة يف مواضن افغػؾة أن : الػائدة الثاكقة 

ألن افـاس مشغوفغ ظن افصقام يف  ؛ظًرا فك يف افؼقام هبذه افعبادةألكك ال جتد ك ؛افـػسِ  

ْرِج َكِفْجَرٍة إَِلَّ »: يؼولملسو هيلع هللا ىلص َصْعَبان، وافـبي   . «اْلِعَباَدُة يِف اْْلَ

ؾضؾُه  وَفهُ  ُمَرؽٌب ؾقه،أن اإلؿبال ظذ افعبادة يف وؿت اكشغاِل افـاس  :احلديث  هذاْيِّ بَ يُ 

 َيَرَؾعُ  وُربَّ  وَمِزيته،
ٍ
 ودظائفم. ،فموصالح افعبادة، بطاظِة أهلِ  ظن افـَّاسِ   ُه اهللُبالء

ب ادَُتؼر   دادَُتعب   يف أوؿاِت ؽػؾة افـاس يدُل ظذ صدق ن افؼقام بافعبادات: أالػائدة الثالثة

 .إػ ربه شبحاكه

، ؾصؾوات ادؽتوبةافؼبؾقة ف واتِب ـافُسـن افر ْعَبان ُيعَتزُ ن صقام َص : أائدة الرابعةػال

  .افراتبة فرمضان ةِ ـَّ َصْعَبان ـافسُّ صقام ؾ

متريـًا فؾعبد ظذ افصقام يف رمضان حتى َيَتَؼوى  َصْعَبان ُيعَتزُ  صقامَ : أن الػائدة اخلامسة

 .ظؾقه

وؽره، من حديث أيب  هما جاء ظـد ابن ماج :هومن فضائل شفر شعبان وخصائص 

لقؾة الـصف من شعبان فقغػر  ؾعَلقطَّ  إن اهلل: »ؿالملسو هيلع هللا ىلص أن افـبي  ،موشى األصعري 

 وؿد أورده ،َيرَتِؼي هبا إػ احلُِجقة يُث َفُه ُضُرٌق وهذا احلد  ،«جلؿقع خؾؼه إالَّ درشك أو مشاحن

  .افسؾسؾِة افصحقحةيف  افعالمة األفباين 
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يغػر جلؿقع خؾؼه  أن اهلل  هو:هذا احلديث : بلن ؽاية ما يدل ظؾقه اعؾم أُيا ادسؾمو

ؾقس ؾقه احلَُث وافسؽقب ظذ االجتفاد ؾؼك أو مشاحن، د افـصف من َصْعَبان إالَّ  فقؾة يف 

نن ؾ ؛وافطاظة أن كجعل هلا مزيًدا من افعبادة،ال و ،فقؾتفا إحقاءُ ال ، وفقؾة افـصف يف افعبادةِ 

 من ذفك، وإكام ََيُثُّ  احلديث ال يدلُّ 
ٍ
ء صغرِه -ظذ ُُماكبِة افؼِك  ادرءَ  احلديُث  ظذ ََشْ

وافضالفة،  ،ةِ ظَ افؼائؿة ظذ اهلوى، وافبِدْ  عد ظن افشحـاء وافبغضاءوظن افبُ  ،-وـبره

 .واحلزبقة

ًة ظذ ديـه،  هلل  افؼائؿة من ادشاحـة وافبغضاء أما ما ـان  حمؿوٌد  ؾنن َهَذا وَؽْرَ

 ومن تعظقِم َصَعاِئر افدين وافـفي ظن اُدـَؽر، ألكه من األمر بادعروف، ؛مطؾوٌب مرؽٌب ؾقه

 .ؾاؾفم

 االجتامع يف ادساجد، أو بباالكػرادؿقام هذه افؾقؾة بعض أهل افشام من  ما ذهب إفقهوأما 

 إلحقائفا ؾبدظة مـؽرة ؽر مؼوظة.

ملسو هيلع هللا ىلص أن افـبي  ،ما أخرجه اخلؿسة، من حديث أيب هريرة  :َشْعَبانشفر من أعَمل و

وؿد َتَؽَؾم ؾقه بعض  َسن،وهذا احلديُث حديٌث َح   «إَِذا اْكَتَصَف َشْعَباُن َفَل َتُصوُموا»: ؿال

 األئؿة األجالء
ِ
أكه خيافف  :ظالهلم واشتـؽارهم هلذا احلديثإشبب إال أن  ،افعؾامء

 .َصْعَبان يف صقامِ  افواردةَ  حاديَث األ

ؾاجلَؿُع مؼدٌم ظذ  بغ ما طاهره افتعارُض  مؽن اجلَؿعُ : إذا أأهِل العؾم والؼاعدة عـَد 

  :ؾؼافوا ،مجاظة من أهِل افعؾمكص بذفك  ،واجلَؿُع هـا ممؽن  .افسجقح



  أعنال شعبان وما يف زيارة شعب هود من الشرك والطغيان                             

 

01 

 افصقام يف َصْعَبان من افـصف : هومعـى احلديث
ِ
ام من أوِل أما من ص، افـفي ظن ابتداء

 أما صخٌص مل يصم من أوِل افشفر ، ادواصؾِة يف افصقام يف وافػضقؾةُ  ةُ َصْعَبان ؾؾُه األحؼق

ظـه هنَي  هذا افػعل مـفي   :قؼال فهؾ ،شلصوم :من َصْعَبان ؿال فجاء افـص صقًئا، حتى إذا

 .ـراهةٍ 

أن افـبي  ،من حديث أيب هريرة  افصحقحغما جاء يف   :َشْعَبانعَمل شفر أمن و

ُموا َرَمَضاَن بَِصْوِم َيْوٍم َوال َيْوَمْْيِ إاِل َرُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْوًما َفْؾَقُصْؿهُ » :ؿالملسو هيلع هللا ىلص   .«ال َتَؼدَّ

 .ؼؼغ من أهِل افعؾم هو فتحريموهذا افـفُي ظـد ادح 

من  مل يصمهو و أن افذي يَتَؼَصد أن يصوم ؿبل رمضان يوًما أو يومغ  :ومعـى احلديث

ظـه هني  ؾفذا مـفي  . شلصوم :ؾؾام بؼَي من َصْعَبان يوٌم أو يومان ؿال أول صعبان صقًئا،

 .حتريم

ر يوًما ؾال ماكع، ومن ـان أما من ـان يصوم َصْعَبان ؾال ماكع، ومن ـان يصوم يوًما ويػط

يوًما ؿبل اخلؿقس ؾصادف يصوم يوًما ويػطر يومغ ؾال ماكع، ومن ـان يصوم االثـغ و

 .ؾال ماكع رمضان

ن يصومه أكه يـبغي فؾؿسؾم افذي ظؾقه َشٌء من صقام رمضان أ :َشْعَبانشفر  عَملأمن و

ومن أخرُه ؾعؾقه  ظي،إال فِعذٍر رش سؾم أن ُيَمخر افؼضاء بعد رمضان يف َصْعَبان، وال جيوز د

  .افؼضاء يف أصح أؿوال أهل افعؾم بال ـػارٍة وال إضعام

افصوم من رمضان  ـان يؽون ظعؿافت:  أم ادممـغ ظائشة ظن  الصحقحْييف و

 .ؾام أشتطقع أن أؿضقه إال يف صعبان
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ضقه ؾام تؼدر ظذ أن تؼ ،ملسو هيلع هللا ىلصإن ـاكت إحداكا فتػطر يف زمان رشول اهلل : ويف رواية دسؾم

 .حتى يليت صعبان ملسو هيلع هللا ىلصمع رشول اهلل 

: افعـاية بتصػقة افؼؾوب من شائر األمراض، وتـؼقتفا من ـل  من أعَمل شفر شعبانو

 األوشاخ:

أن اهلل  من دِا ظؾؿتم ؛وا ؿؾوهبم من افؼكأن ُيَصػُّ  :يـبغي لؾؿسؾؿْي يف شفِر َشْعَبان فؿَم

  .من افؼكِ  اؾة افـصف من صعبان دن ـان شادً فقيف غػر ي 

 ،وافِغل   وا ؿؾوهبم من احلسد، واحلؼد، أن ُيَصػُّ  :يف شفر شعبان يـبغي لؾؿسؾؿْيمما و

دِا شؿعتم يف أو افطعن يف احلسب؛  ،بافـسب واالؾتخاِر ظذ افـاس ،وافشحـاء وافبغضاء

 ،«درشك أو مشاحن إالَّ  ،الـصف من شعبان جلؿقع خؾؼه يف لقؾة يغػرُ »: أن اهلل  احلديث

 . من مغػرِة اهلل ؾفذا ال كصقب َفهُ 

، وافػراغ بادر بنـامل أظامفهيُ  نْ لَ بأن يستعد فرمضان  :َشْعَبان شفر يف سؾمومما يـبغي لؾؿ

 ِب ؾَ ضَ ، وربه فطاظة هكُ دَ ه وبَ ؿؾبُ  غرَّ ػَ تَ  يليت ظؾقه رمضان إال وؿد حتى ال  ،ما أمؽـه من أصغافه،

 رمحته وثوابه.

 .ؽًدا ال يؾحؼه لٍ من ُممم  م ًرا ال ُيدِرـه، وـؾؽم من إكساٍن يستؼبل صف

ْن  :اهللِ فقا عبَد  إذا حتى يف صفر رمضان  ظذ كقٍة صاحلة يف اإلؿبال ظذ ضاظة اهلل ـُ

تْ  ـَ   .«وإكَم لؽل امرئ ما كوى ،ـقاتالإكَم األعَمل ب» ظذ كقتك افصاحلة، َت ُأثِبْ  ُة َك ادَـِقَّ أدَر
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 اخلطبةالثانية:

  : وافصالة وافسالم ظذ من ال كبِيَّ بعده ،احلؿد هلل وحده

  :اهللِ  أُيا ادسؾؿون عبادَ 

من  :َيصل يف فقؾة افـصف من َصْعَبان ما :ادستؼبحة عِ والبَِد  من األمور ادـؽرة، وإنَّ أال 

عون قجتؿِ ؾوؽرهم،  ع افتي َُيِدُثفا افصوؾقةُ وؽر ذفك من أكواع افبِد االحتػال، واالجتامع،

 ،ظظقاًم  امتفاكً اوكساًء، َؾُتْؿَتَفُن افؼبور  وـباًرا، رجااًل  إػ افؼبور ِصَغاًرا  اأتووربام  ،الحتػالف

 .ع ادـؽرة افتي حتصل يف افـصف من َصْعَبانؾفذا من افبِد

وهنا فؾؼِز ؿؼقافزيارة افتي يهلي   :تؼع يف هذا الشفرِ  ،وأقبح ُُمدثةٍ  ،أعظم بدعةٍ  وإنَّ أال 

 .زظؿون أكه ؿز كبي اهلل هود افذي ي

بافتواتر  أحٍد من األكبقاء ؿزُ  فؼد أمجع أهُل افعؾم أكه ال ُيْعَرُف  :اهللِ أُيا ادسؾؿون عبادَ 

  .وظذ آفه وصحبه وشؾم كبقـا صذ اهلل ظؾقه  إال ؿزَ  افؼطعي

  مثؾه.َرُف ال ُيعْ وأما ؽره ؾ ،من ؿبور األكبقاءؿطًعا هذا افؼز افوحقُد افذي ُيْعَرُف 

وال حديٌث  ،مل يدل ظؾقه دفقٌل ُؿرآيِن  ـبي اهلل هود فوهذا افؼز افذي يزظؿون أكه 

  .وال أثٌر صحقٌح ظن أحٍد من افصحابة وافتابعغ  ،كبوي

 ،تػسرهوافطزي يف  ،افتاريخ افؽبرظـد افبخاري يف  ،وي ظن ظع رُ ما  امأو

ظبقد  بن حدثـي حمؿد  :ؿال ،ْبِن إشحاق ْبِن يسار من ضريق حمؿد مستدرـهواحلاـم يف 

من أهل  أن رجاًل :  ظن ظعي  ،ظن أيب افطَُّػِقل ظامر ْبِن واثؾة ،اهلل بن أيب شعقِد اخلَُزاِظي

 .سدرافـثر  وادٍ ب ظـد افَؽثِِقِب األمحر وأكه ،هود ـبيافؾسلفه ظن ؿز  اهأت حرضموت 
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ة تهوال تؼوم برواي ،ُمفول افعغِ  ؾنن اخلَُزاِظي  ؛فذا األثر ال يصحؾ   .ُحجَّ

  .وؿد جاءت روايات ُأخرى هي أصُد ضعًػا من هذا 

هو معروٌف  ظذ ما ؾنكه فقس ؾقه حتديد موضع افؼز  وظذ افتسؾقم بلن هذا األثر صحقح،

 .اآلن

، ؾنن من كظر إػ افؼز -مع أن افواؿع يـايف ذفك-وفو شؾؿـا بلكه هو افؼز ادعروف اآلن 

وَمن افـظر إػ ذفك افؼز وجد ضواًل  ،ووجد رأشه أشػل ،أظذ اجلبلوجد رجؾقه يف 

 .ال يتـاشب مع تؾك اجلثة ووجد ُظرًضا ضئقاًل   صاشًعا،

ال تتـاشب حؼقؼة وهي  ،ؿدم هود  أثر يف افشعبأن  :يزعؿون وهؽذا أيًضا فقَم

  .أيًضا مع ضول ذفك افؼز

  !؟ زيارتهيف  رؽبحثَّ وؾؿن افذي  ود بلن هذا هو ؿز كبي اهلل ه وفو شؾؿـا جداًل 

  !؟هزيارت وداذا مل ُيرؽب يف !؟ملسو هيلع هللا ىلصوداذا مل َيزرُه افـبي 

افوفقد  ْبنِ  موشى، وخافدِ  ، وأيب، ومعاذٍ ععي ـ :من افصحابه إػ افقؿنظدد وؿد أتى 

ثُّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصإػ افقؿن يف زمن افـبي    !؟افؼز ظذ زيارة هذاملسو هيلع هللا ىلص اهلل  فم رشوُل ؾؾامذا مل ََيُ

 وداذا مل يزوره من أكػسفم؟!

جاء أئؿٌة إػ افقؿن ـاإلمام افشاؾعي، واإلمام أمحد، وؽرمها من أئؿة اإلشالم ؾؾامذا  وؿد 

 !؟مل يزوروا هذا افؼز

ومع ذفك مل  ،ؼتال أهل افردةرجااًل فإػ حرضموت   بل ؿد أرشل أبو بؽٍر افصديق 

 أو دظا إفقه.، فؼزظن أحٍد مـفم أكه زار هذا ا ُيـَْؼل

  ؟حتػال، واالجتامع، وحتديد افقومإػ هذا اال ثم ما افذي دظاهم
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 .من األمور ادحدثة ادخسظةهو إكام  -اهللِ  ظبادَ -هذا  ـلُّ 

  .عهال يثبت موض بلن ؿز كبي اهلل  :عدٌد من ادمرخْي صَّ وقد كَ  

مِمَّن ُيْعَتَؿد -ظذ هذا  ن كصمِمَّ و ،بلن هذه افزيارة ـاكت من زمن اجلاهؾقة :وقال آخرون

  .َح أن هذا ـان من زمن اجلاهؾقةؾنكه صَّ  ،افسؼاُف  ِد اهللِاْبُن ُظَبقْ  :-ظـد افؼوم 

 ؟!أهِل اجلاهؾقة يؼتدون أم بُِسـنِ ، فقت صعري أبُِسـة رشول اهلل يلخذون ؾقا

 ،فا من األصقاء افعجقبةظذ هذه افزيارة وما ؾق مَ َؽؾُّ وإن افتَّ  :أُيا ادسؾؿون عباد اهلل

 ،ادؼام هب ول طُ قَ فَ ، ذا افدين بِِصؾةهل ي ختافف أصُل اإلشالم، وال مَتُُت افتظامل افغريبة، األو

  ظؿؾفم: ُصـْعةَ ؛ فقعؾم افـاس ؿبح ؾعؾفم، ومن ذفك كذـر ضرًؾا نْ ؽِ وفَ 

 جفودبذِل ادهو ما كص ظؾقه افعقدروس يف ـتابه : رتؽبوكه يف هذه الزيارةوأعظم ما ي

وادراد بذفك ضؾب  ،االشتؿداُد من أرواح األكبقاء واألوفقاء :وافغرض من افزيارة: بؼوفه

 .اكتفى ـالمه. افشػاظِة مـفم

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ﴿: ؿال اهلل  ،وهذا هو ظُغ رشِك األوفغ

 .[16يوكس:]﴾ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے

أو يؿؾُك كػًعا  ،خَيُْؾق ويرزق افصـم وأؾنن ادؼـغ مل يؽوكوا يعتؼدون أن احلجر،  

: ، أمل تسؿع إػ ؿول اهلل شبحاكهاهلل  مـفم إػ شػاظةؾوإكام يتخذون ذفك ضؾًبا ف ،اوضر 

 .[3افزمر:]﴾   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ ﴿

 ْعب إال من أجل االشتؿداد من أرواحَيـُصون أهنم ما يذهبون إػ ذفك افش   ؾفمالء

  .وهذا ظُغ ما وؿع ؾقه ادؼـون األوائل ،شػاظِة مـفمؾوضؾًبا ف ،األكبقاء واألوفقاء
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 :يؼول ؿائؾفمحقث  ،إفقهيف صد افرحل بون افـاس ؽ  ُيرَ وهم شؿع دِا يؼوفوكه او

ْ ُزُره واحذذذذذذذذذذ ر  ك ذذذذذذذذذذ 
 ِسر

 

 

 

 رضيحذول الذواطلب مرادك منه ح

 عطذذذذذذذذى ول ذذذذذذذذى    ذذذذذذذذ ل  ُ  

 

 ر  قذذذذي طذذذذريحذبقلذذذذب منك ذذذذ

فؾدظوِة إػ  إالَّ  وإن كبي اهلل هود ما أرشؾه اهلل  ،إػ ظبادة ؽر اهلل  ةدظو ههذو 

  .؟!وهمالء يطؾبون من هود  صـام،وَكْبِذ افوثـقة، وترك ظبادة األ ،وحده ظبادة اهلل

ؾقلتون باألحاديث ، ملسو هيلع هللا ىلصؽذب ؾقفا ظذ رشول اهلل : افمن قبائح هذه الزيارة وشـائعفاو

 .وال ِزَمام ،خطاموال  ؼز باِل شـد، هذا اف زيارة افتي حتث ظذ ادوضوظةِ 

  ترؽقًبا يف هذه افزيارة: ُمدظاة ون أؿوااًل دُ رِ ويُ  :من قبائح هذه الزيارة وشـائعفاو

 .(هود بتسبقحة افضحؽة يف )مثل ؿوهلم: 

 !.؟حديٍث كبويي ب، أم ؿرآيني أبدفقٍل  ؟هذامن أين فؽم 

  .زيارةسؽقب افـاس يف هذه افهنا فافتي يطؾؼودظاءات إػ أمثال هذه اال

يف افؼرن افثامن، وافتاشع، وافعارش، وؿد ـاكت هذه افزيارُة مـؽرة ظـد أهل حرضموت  

 .مِمَن َيذُر من زيارة هذا افؼز وَمن تلمل ؿصائد افؼوم جيد مـفم افتحذيروما بعده، 

حتى ؿال  بقت اهلل احلرام،ُمَضاهاًة حِلج  أهنم جيعؾوهنا  :من قبائح هذه الزيارة وشـائعفاو

  .ظـه احلج طشؼمن زار هذا افؼز شبَع مرات  :ؿائؾفم

  .جاحلظـه   من زارُه ثالث مرات شؼط :ثم حصل افتخػقف

 ج. مرة شؼط ظـه احل زارهُ  من  :افتخػقف ثم حصل

 ؟!.ج بقت اهلل احلرام أظظم من هذاؾلُي ُمَضاهاٍة حلِ 
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افثامن من  يفتبدأ ظـدهم  افزيارةَ أن  :لؼائؿة مضاهاة حلج بقت اهلل احلراممن مراسقؿفا او

 احلج ،َصْعَبان وتـتفي يف افثافث ظؼ من  ،َصْعَبان
ِ
ذي افثامن من يوم افسوية يف  ُمَضاهاًة فِبِدء

 .ـتفي بافثافث ظؼ من ذي احلجةيو احلجة،

 ت،اـَ قظـد افُؼَبب افتي بِعِ  امقؼاتً  اهلن أ :من مراسقؿفا الؼائؿة مضاهاة حلج بقت اهلل احلرامو

 .دِواؿقت احلج وافعؿرة ُمَضاهاةً  وهذا  (يا هود ،يا هود): افتفاويدبويبدؤون ؾقفا 

 وهؽذا يف َرْمي  ،افسوم ظذ يسارك وهي يف ضريؼك إػ ،ؾةَرْمُي ادحذ :كذلك أيًضا عـدهم

 .اجلؿرات بؼقةِ افعؼبة ومجرِة  ُمَضاهاًة فَِرْمِي  ،ؿِز افؽاؾرِة أو افؽاؾر

 .ؽتساِل فإلحرامباال ُمَضاهاةً   ،زيارةؾؽتساُل فاال :كذلك أيًضا عـدهم

صالة خؾف مؼام ؾُمَضاهاًة فِ  ،ادحضار صالُة رـعتغ خؾف َحَصاِة ظؿر: كذلك أيًضا

 . إبراهقم

ُرـٌن يف أهنا و بوؿػِة احلِج، يشبفوهنا من َصْعَبان وظؼ  ادييف احل افوؿػةُ  :كذلك أيًضا

 فا:يف وصػ ويؼول ؿائؾفم افزيارة،ؾضل ؾاتُه  من ؾاتته افوؿػة ،افزيارة

بَّه ب حلج ة  ف  قْ و    ُ ش 

 

 

 

 يدعون يف ذلك الفج

 

 األرض منه   ر ج

 بصوت واحد ي  هود  

 

 

ٌك باهلل   .وافتحذير مـه ،افواجب إكؽاره، ؾطاهٌر وواضح رِشْ

 .بافعارش من ذي احلجة ُمَضاهاةً  ،ْعَبان ظقًدايتِخذون افقوم افعارش من َص  :كذلك أيًضا

 .ضحىر يف يوم األوافـح ح،ُمَضاهاًة بافذب  ،افعارش من َصْعَبان يف افذبح :كذلك أيًضا

أيام و ،يوم افـحرافتؼصر ُمَضاهاًة باحلؾِق و ،اَيؾِؼون رؤوشفم أو يؼكوهن :ذلك أيًضاك

لُّ  ،افتؼيق  .أو ؿريته َيؾِق أو يؼك أمام مديـته صخٍص  ـُ
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ة تريم افؼديؿة،مـفم إػ تريم يطوف بَِؿؼْ  َؿِدم َمن :كذلك أيًضا ُمَضاهاًة بطواف  َزَ

 .ضواف افوداعو ،اإلؾاضة

 ؾؿن ـان بعقًدا تعجل َؾـَػَر يف ظِك احلادي ظؼ من َصْعَبان،  ،هلم كػرتان :كذلك أيًضا

 .ذفك ومن ـان ؿريًبا تلخر بعد

 ييؼ :أيًضا لككذ
ٍ
 .ـفر هود كُه بوؿسبون من ماء

 زمزمؼُّ افُمَضاهاًة بِ  ،يلخذون مـه هديًة فألهل واألوالد :أيًضا لككذ
ِ
 ،ِب من ماء

 .اهلدايا فألهل واألوالد احلجاج وادعتؿرين وبلخذِ 

تب هي بل ادحال،  دظاءوال من ا ،هذه األصقاء فقست من كسج اخلقال: اهللِ عبادَ  ـُ يف 

 .ُبورةٌ َمزْ يف توارخيفم ، ورةٌ ومسط افؼوم

فتي هلا من افػساد افعاجل اـؽرات اجلسقؿة، واد ،ع افعظقؿةهذه افبِد رإكؽا :فالواجب

كٌ  واآلجل ُمَضاهاٌة حِلج  بقت اهلل وظٌة طاهرٌة، وُُمَاَكَبٌة بِد ،باهلل ظذ افػرِد وادجتؿع، رِشْ

 .احلرام

تؽون  حذر أن ا حذر أن تؽون ُمعقـًا،ا زائًرا،حذر أن تؽون اِ  ،من ذفك اهللِ ظبادَ  ؾاحلذرُ 

  .ويرىض دا َيب َق اهلل اجلؿقعوؾَّ ، يف تؾك األماـن و متـزًهاأ بائًعا، أو مشسًيا،

  .شتغػرك وأتوب إفقكأ ،ال إفه إال أكت ،شبحاكك افؾفم وبحؿدك

 عشر من شهر صفر يىم اخلميس الثالثمت تفريغها يف 

 على صاحبها الصالة والسالم. من اهلجرة النبىيت 9341لعام 

 


