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 اخلطبة األوىل:

ومن شقئات  ،وكعوذ باهلل من رشور أكػسـا ،إن احلَّؿد هلل كحؿده وكستعقـه وكستغػره

وأصفد أن ٓ إفه إٓ اهلل وحده  ،ومن يضؾل ؾال هادي فه ،من هيده اهلل ؾال مضل فه ،أظامفـا

 .وشؾموظذ آفه ا ظبده ورشوفه صذ اهلل ظؾقه وأصفد أن حمؿدً  ،ٓ رشيك فه

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

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ﴿

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

ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳﮴  ﮵    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ﴿

﮸   ﮹  ﮺  ﮻   ﮼  .[01-07]األحزاب: ﴾﮶  ﮷  

وـل  ،ورش األمور حمدثاهتا ،ملسو هيلع هللا ىلص ىهد ىوخر اهلد ،احلديث ـتاب اهللؾنن خر  :أما بعد

 .وـل بدظٍة ضالفة ة،حمدثة بدظ

، ويبَتؽِرون ظؼائد ةافـاس يَتخذون أصقاء حمدثإن ـثًرا من  :اهلل أهيا ادسلمون عباد

 باألوصاف وتتعؾق تتعؾق باأليام، وتتعؾق بافشفور، وتتعؾق بافزمان وادؽان، ،خمسظة

  افؽاِشدة. األؾؽار وهلذه افػاشدة، افعؼائد تصػقًة هلذه جاء افدين هذا وإن واألفوان،
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 بقد وافؼ اخلر وأن أو افُُض بقد اهلل، عافـػ وأن اهلل، بقد احلق أن :لنا َبَّي  الدين هذا إن

 فؾؼ. وشبًبا فؾخر شبًبا يشاء ما جيعل  اهلل وأن شبحاكه، اهلل

  :وإن من العقائِد التي اىترشت يف أوساط ادسلمّي

إن صفر صػر ٓ يتعؾق به  ،ما يتعؾق بشفر صػر، هذا افشفر افذي هو من أصفر اهلل 

 بام ما خصُه افدفقل إٓ افشفور من ـغره هو إكام و رٌش، أو ْرٌ يتعؾق به َخ  ؾضٌل أو ُشػٌل، ٓ

َؾه أو احلُُرم، األصفر من  اهلل جعؾه وإٓ  ادزايا، ببعض مقزه أو اخلصائص، ببعض َؾضَّ

 . اهلل ظـد ومن اهلل، بقد وافؼ ؾاخلر

 بصػر؟. شؿي داذا ،-وربقع ادُحرم بغ افذي- صفر صػر إن: أهيا ادسلمون عباد اهلل

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ﴿ :اهلل  ؿول تػسر يف  كثر ابن احلافظ قال

ادشفور يف أشامء األيام ـتاب  من كؼاًل  ؿال  [63]افتوبة:﴾ ھ  ھ  ھ  ے

َخاويوافشفور  خيرجون حغ مـه بقوهتم خِلُؾو بذفك؛ ُشؿي صػر :ؿال ،فَعَؾم افدين افسَّ

وأمَجال. اكتفى  ـجؿلٍ  أْصػاٍر، ظذ وجُيؿع خال، إذا «ادؽان رَصػِ »ُيؼال:  واألشػار، فؾؼتال

 ـالمه.

وفألشػار  ،جون فؾؼتالخير افذين افرجال من ختؾو افبقوت ألن هبذا؛ ُشؿيَؾصػر 

  .وفؾغارات

 ؾقجعؾوكه ظاًما حيِرموكه -ألهوائفم واتباًظا مـفم، تالظًبا- اجلاهؾقة أهل ـان :صفر شهر

 بِصػر. ويبِدفوكه ادُحرم افشفر نؾُقِحؾو ادُحرم، بدل
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ػَرانِ » :ادحرم و َصػريف وهلذا يؼوفون   .«افصَّ

 افـاس ُيـادي ـانأبو ُثاممة جـادة بن ظوف افؽـاين  :ن ُشِهَر عنه يف كلم من ادرشكّيمَ وَ 

م صفر : أن-احلج موشم :أي- ادوشم يف  افشفر ؾُقِحؾون، صػر صفر يف شقؽون افـُؿَحرَّ

َهَواِزُن وَؽَطَػاُن و بـو وـذفك ـاكت  افتالظب، من وهذا، صػر صفر مؽاكه عؾونوجي ادُحرم

 .وؽرهم وافضحاك ،وؿتادة ،جماهدو ،أيب وائلو ،بن ظباساوي ظن رُ تػعل،  ُشَؾقم

 . اهلل بلصفر افتالظب من وهذا

 بعضِ  ذظ َؾَقِغرون ،به َيَتلـؾون  وؿتالٍ  ؽاراٍت  أهل ـاكوا أهنم :كلم يف  والدافع هلم

 بقوهتم. إػ به ويرجعون فباشفم ومن ضعامفم ومن أمواهلم من ؾقلخذون وافُؼرى افؼبائل

 افوصول من ويؿـعفم ظؾقفم يُشُق ؽارات ؾرأوا أن توايَل ثالث أصفٍر حُمرمة  أهل ؾؽاكوا

 جاء ؾنذا َؾُقِحؾوكه،جعؾـاه مؽان َصَػر  :ؿافوا ،ؾنذا جاء صفر ادُحرم ؛ؾَقتؽقػونبغقتِفم،  إػ

  . تالظًبا بذفك ؾقَتالظبون ،ادُحرم صفرُ  هو هذا :ؿافوا َصػر صفرُ 

 -يعـي أهل اجلاهؾقة- نـاكوا َيَروْ » :ؿال وؿد جاء يف افصحقحغ ظن ابن ظباس 

 ،َم صػًرارَّ ُؿحَ ـوـاكوا جيعؾون اف ،ُجور يف األرضأن افُعؿرة يف أصفر احلج من أؾجر افػُ 

 .«اظتؿرْ  دن افعؿرة ِت ؾَّ َح  ،صػرْ  واكسؾخ ،األثرْ  ػاوظ، افدبرْ  برأ إذا: ويؼوفون

ٻ  ٻ    ٱ  ٻ ﴿ :راد يف ؿوفهاد وهو  اهلل بلصفر افتالظب من ـؾه وهذا

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ       ٻپ  پ  پ  پ  ڀ 

 .[60]افتوبة: ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
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ـام يف افصحقحغ من  ،«رفَ وال َص  ،ىوَ د  ال عَ » :يؼول ملسو هيلع هللا ىلص: إن كبقـا أهيا ادسلمون عباد اهلل

 . اهلل ظبد بن جابر من حديث مسؾم ويف ، ريرةحديث أيب ه

 ؿوفغ: ظذ «وال صفر» :وقد اختلف أهل العلم يف قوله علوه الصالة والسالم

ػَ  :: أن صػر داٌء يف افبطن ـاكت افعرُب تؼول حلقٍة تؽون يف افبطنالقول األول  ،رافصَّ

ي افـب ؾؼال ذفك، بنبطال اإلشالم ؾجاء، يدِ عْ تُ  وأهنا ،وتمذيه كسان إذا جاعوأهنا ُتصقب اإل

 تصقب افتي احلقة أو افدودةِ  هذه وجود من يعتؼدوكه دِا إبطال أي: هو «صفر وال» :ملسو هيلع هللا ىلص

 يف ـام  اهلل ظبد بن جابر وبـحو هذا ؾرسه، ْرَ ي افغَ دِ أهنا ُتعْ و ،جاع وتمذيه إذا كساناإل

 ،أمحد واإلمام ،ظققـة ابنِ  اختقارُ  وهو ادتؼدمغ، نم ـثرٍ  وهو ؿول ،مسؾم صحقح

 وؽرهم. ،افبخاري واإلمام

 .يف ادراد مـه وافؽن اختؾػ ،صفر صػر :أي «وال صفر»: ؿافوا :القول الثاين

، ًراػَ َص  مرَّ ُؿحَ ـاف جيعؾون أهنم وهو ،افـَِِسء :بذفك يعـي «صفر وال»: ن ؿالم ؾؿـفم

 . مافك اإلمام ؿول وهذا

 َيَرْون اجلاهؾقة أهل ـان ـام ُصممٍ  بِشفر فقس أي: «صفر وال»معـى:  ؿافوا :وجه افثاينواف

 .ه يؼول ذفكشؿع نْ ؿَّ ظَ  َؿؽُحويلـاف راصد بن حمؿد ظن داود أبو حؽاه وهذا ،ذفك

 تفىاك .وفعل هذا افؼول أصبه األؿوال :فطائف ادعارفيف   رجب ابن احلافظ قال

 .ـالمه

 جوامع وِتَ أُ  ملسو هيلع هللا ىلص كبقـا ألن ؛يشؿل مجقع هذه ادعاين ملسو هيلع هللا ىلصن يؽون ـالم افـبي وٓ ماكع من أ

 افَؽؾِم.
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 وأهنا ،افبطن يف تؽون افتي افدودة تؾك من يعتؼدون ما ظذ رد   هو «ال َصَفرو»: ؼوفهؾ

 . «صفر وال»: قالفي، دِ ُتعْ  وأهنا ،وتمذيه جاع إذا كساناإل تصقب

  .صػر إػ مرَّ ُؿحَ ـاف تلخر من افـَِسء من حيصل ما يشؿل :يًضاأو

 . صػر صفر من اجلاهؾقة بعض به يتشاءم ما :يشمل وأىه

يف أهل اجلَفِل،  ا، وٓ يزال هذا باؿقً وشهر صفر يقع أهل اجلاهلوة فوه بيىواٍع من التشاؤم

 صور. ذفك يف وهلم يتشاءمون من صفر صػر، ،وضعػاء افتوحقد

 أشػارهم خرونُيم صػر صفر دخل ؾنذا ،ػرص يف يساؾرون ٓ أهنم :تشاؤمهم صور ومن

 .صػر تشاؤًما من هذا افشفر، وهذا ٓ جيوز يف يساؾرون وٓ، ربقعٍ  يف صػر صفر بعد إػ

 ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظن ونوُ رْ ويَ  ،أهنم ٓ يتزوجون يف صفر صػر :وهكذا من صور تشاؤمهم

 افـبي ظن ديثبح هذا وفقس ،«كفر فقد صفر يف تزوج من»: أكػسفم ِؿبل من ـِذًبا حديًثا

 .وصحبه وشؾم آفه وظذ ظؾقه اهلل صذ

ظؿٍل  ؾلي   ،يف صػر ظؿلٍ  يَّ أهنم ٓ يبدؤون أَ  :تشاؤمهم يف صفر ا من صور وهكذا أيًض 

 صفر من افتشاؤم وجه ظذ مـفم هذا ل  ـُ ، صػر صفر بعد إػ خروكهميريدون افبِدء ؾقه يُ 

 .صػر

فه يف صػر  نُ تِ ؾنذا ـان فه وفد ٓ خَيْ  ،بعدم اخِلَتان ؾقه :م من صفرءيتشا وهكذا غرهم 

خرون م، ؾؾفذا يُ تعقسةً  ه حقاةً ن شقتعرض ألمراض، وشتؽون حقاتُ تِ ُخ تشاؤًما بلكه إذا  

 ظؾقه. دفقل ٓ وهذا ،صػر بعد إػِختاَكه  
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 رشر  صفرَ  ٓ صػر ؾَشفرأن جيعؾوا صفر صػر ـغره من افشفور،  :فالواجب عذ ادسلمّي

 .من افشفور ـغره هو وإكام ،ْرٍ َخ  صفرَ  وٓ

زمان  دونما ختصقص افشمم بزمان أ :فطائف ادعارفيف   قال احلافظ ابن رجب

 آدم، بـي أؾعال تؼع وؾقه ، تعاػ اهللِ  ُق ؾْ َخ  ـؾهافزمان وإكام  ،و ؽره ؾغُر صحقحأـشفر صػر 

 بؿعصقة افعبد صغؾهوـل زمان  ،ظؾقه كٌ مبار زمانٌ  ؾفو اهلل بطاظة ادممن صغؾه زمانؽل ؾ

 .ـالمه  اكتفى .هو معصقة اهلل تعاػ ؾافشمم يف احلؼقؼة  ،ظؾقه مشممٌ  ؾفو اهلل

 صفر يؽون وٓ ،اهلل بطاظة إٓ خرٍ  صفر يؽون ؾالأن صفر صػر ـغره،  ؛وهو واضح

 . اهلل بؿعصقة  إٓ رشر 

 .«اخلر َصػرِ  صفرُ »ػر، ؾقلت ويؽتب شفر صبذ ادتشائؿغ ظ َتُرد ضائػة جاءت وهلذا

 رشه خره وإكام، بافؼ صوًصاخم وفقس ،باخلر خمصوًصا فقس صػر ؾشفر  ؛بدظة وهذه

ی  ی  ی  ﴿يؼول:   اهللو، وآظوجاج وآشتؼامةِ  ،وادعصقة بافطاظة

ی  ی        ﴿: وؿال شبحاكه، [67]افشورى:﴾ جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب

وؿال اهلل   ،[11]افروم:﴾ جب  حب   خب       مب  ىب   يب  جت   جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ﴿: 

 .[63]األظراف: ﴾ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ
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  ،صؽلٍ  أو بؾونٍ  وٓ ،بؿؽانٍ  وٓ ،بزمانٍ وٓ  ،وٓ بقومٍ  ،بِشفرٍ  ؿؾوبـا  ُق ؾ  ٓ ُكعَ  :فوا عباد اهلل

ُ واخلِر اف بقدهِ  افذي باهلل اـَ ؿؾوبَ  ُق ؾ  عَ كُ  وإكام ېئ  ېئ       ىئ  ىئ   ﴿ ـػع وافُُض، وافذي بقدِه افؼَّ

 .[07]افـساء: ﴾  ىئی  ی  ی  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ

غرِه من افشوٓ كػًعا وٓ ُضر  ،اَؾشفر َصَػر ٓ يؿؾُِك خًرا وٓ رشر  ـَ  ر.فوا، وإكام هو صفٌر 

وإن  ،بدأ بهاوإن أردَت َظَؿاًل ؾ ،َت كِؽاًحا َؾتزوجوإن أرد ،ًرا ؾساؾِرػَ ؾنذا أردَت َش 

غره ،نختاَت ِختاًكا ؾؾصاد ـَ فقس  ،وإن أدرت صقًئا من األظامل افتي تؼوم هبا يف ؽره ؾفو 

وأتى ؾقه بافبَدِع  ،وإكام هو صفُر صمٍم دن أؿاَم معصقة اهلل ،وٓ صفر خرٍ  ،ُصممٍ  صفرَ 

 .ودن خافَف رَشع اهللِ  ، صفُر رٍش دن ظىص اهللهو وافضالٓت، و

، واشتؼاَم ظذ ديِن اهلل  ،وأؿاَم افصالح ،خٍر دن أؿاَم افطاظة وافعبادة صفرُ هو و

 .خر صفرَ  افشفرُ  َيُؽونُ  ؾبِذفك

ومن  ،إن افعبَد إذا ـان يف صفر رمضان من أهل افِعصقان وافُطغقان ؛بل حتى يف رمضان

 أؿاَمهُ  ألكه ؛ظؾقه  ُيعتز صمًما ؾنن هذا افشفر ،فَؽاِشدةواألؿوال ا ،أهل األظامل افػاِشدة

 .إذن اخلُر وافؼ بافطاظِة وبادعصقة،  اهلل بِؿعصقةِ 

ن !اهللِ فوا عبَد   ،افصاحلة األظامل من مسَتؽثًِرا ،اخلر من مسَتؽثًِرا، افطاظة من مسَتؽثًِرا ـُ

 .اَمءُ فـَّ ؾقه ا ويؽونَ  ،يؽوَن هذا افشفُر صفَر خٍر وبرـةٍ  حتى
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 ة:اخلطبة الثاني

 :وظذ آفه وصحبه أمجعغ ،وُأصع وأشؾم ظذ افـبي األمغ ،هلل رب افعادغ احلؿدُ 

وإن ألهل افبدع من صوؾقة وؽرهم أفواًكا من افبدع يف صفر  :أهيا ادسلمون عباد اهلل

  :عٍ دَ بِ  ةُ ِظدَّ  ؾؾفم وظذ وجه اخلصوص يف آخر أربعاء من صفر صػر، ،صػر

، صػر صفر من أربعاء آخر يف رـعاٍت  أربع ادسؾم ُيصعَّ  أن يسَتِحبونأهنم  :كلم نم

 ظؼ مخسة اإلخالص وشورة ، مرة ظؼ شبعة افؽوثر شورة :افػاحتة بعد رـعةٍ  ـل يف ويؼرأ

وشورة  ،﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ﴿ شورة: يؼرأو مخسغ مرة، يؼرؤها يؼول من ومـفم، مرة

 اوجيعؾون دظاًء خاصر  ،دظا بام صاء ا اكتفى من افصالة نذؾ ،مرةً  مرةً  ﴾ڇ  ڇ   ڍ  ڍ ﴿

 .وهذا من افبدع ،هبذه افصالة

 .؟!!صػر صفر آخر من األربعاء باشم افصالة هذه وردت  ـتاٍب  أي   ؾػي

 .؟!!خر أربعاء من صفر صػرآ يف افصالة هذه تورد حديث أي   ويف

وظذ  ،اء من صفر صػر ظذ أكاصقدظرَص آخر أربع أهنم جيتؿعون  :ا من البدعذا أيًض كوه

وؽر ، واداء ،وافُبخور ،بافؼفوة: -ال صكبوهذا - اوظذ أدظقة، وربام ـان مصحوبً ، ورادأ

 .ذفك

 . ٓ دفقل ظؾقه، ؾؾامذا خُيِصصوكه هبذا ،من افبدع وهذا ـؾه 
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 أن مـفم من يتؼرب إػ اهلل :ا من صور البدع يف آخر أربعاء من شهر صفروهكذا أيًض 

 .عٌ دَ تَ بْ مُ  ٌح بْ وهذا ذَ  ،ذبحافب

أهنم يؽتبون آيات افسالم  :ا من صور البدع يف آخر أربعاء من شهر صفروكذلم أيًض 

ثم يلتون ويضعوهنا يف ، إػ آخره  [06]افصاؾات: ﴾    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ﴿: ـؼول اهلل  

 حتى يـزل ِحُزها يف ذفك اداء ويؼبوكه
ٍ
وِب ماء  ؿد بلكه نوْ يَتَفادَ  وأ به، يتزـون أو، ـَ

 افسالمة. هلم حصؾت

 قدِ عِ ب ىؿَّ َس يُ  بام رجب، يف يومٍ  أول يف يلت ما: د من التشاؤم بشهر صفرلَ ما َتوَ  وهكذا 

 .افسالمة

ٓ   ،بام رشع وظؾقـا أن كعبد اهلل  ،ومن ادحدثات ،ظؾقـا باحلذر من افبدع :اهلل فوا عبادَ 

طحات، افر من هذه اخلراؾات، وذَ حْ وكَ  ،ين اهلل شتؼامة ظذ دظؾقـا بآ بافبدع، شَّ

، األمة شؾف ظؾقه وما وافسـة افؽتاب تـايف افتي، وادخسظات دثات،وافضالٓت، وادح

 ،وتصؾح األديان واألخالق ،رواألبصا األشامع وتصؾح  ،افؼؾوب تصؾح أن أجل من

فعبادة وآشتؼامة ظذ رشع ؾنن أحوال ادسؾؿغ ٓ تصؾح إٓ بافطاظة وا ؛وتصؾح األحوال

 ﴾ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ﴿ ىدَ ُشُبِل افرَّ  كِ رْ وتَ  ،واتباع اهلدى ،اهلل 

 .[11]افرظد:

 افؼؾوب تتعؾق َّٓ وأَ  ،رشظه وظذ ، ظذ آشتؼامة ظذ دين اهلل اهللِ  ظبادَ  احلرَص  ؾاحلرَص 

 .اجلاهؾقة أهل ظن مـفم جَفاًل  ادسؾؿغ من ـثرٌ  توارثه وما ،اجلاهؾقة أهل هَيُبث   بام



  ظفر بوظائف شهر صفرال                                                          
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 ،شبحاكك وبحؿدك ،أن يعصؿـا وإياـم من افػتن ما طفر مـفا وما بطن  كسلل اهلل 

 .شتغػرك وأتوب إفقكأ ،ٓ إفه إٓ أكت

 هـ9321حمرم/ عام  32يف  الومن -حرضموت  -شبام  -كاىت هذه اخلطبة بمسجد اإلمام الوادعي باحلوصة 

 والسالم الصالة صاحبها على تالنبىي اهلجرة من 9341 لعام صفر شهر من الرابع الثالثاء ىم: يمت تفريغه

 


