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 اخلطبة األوىل:

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

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

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

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

ٺٿ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿

 .[1]افـساء:﴾  ڤ ڦ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ

﮳﮴  ﮲ے ۓ ۓ  ے ھۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

 .[01-07]األحزاب:﴾ ﮻ ﮼ ﮹ ﮺ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

ٍد أما بعد ، ورشَّ األموِر ملسو هيلع هللا ىلص: ؾنن خَر احلديِث ـتاُب اهلل، وَخَر افـُفَدى ُهَدى حُمَؿَّ

 حمدثاُُتا، وـلَّ حمدثٍة بدظة، وـلَّ بِْدظٍة ضالفة.

 به، من أجلِ  ىؼتدفِقُ  وأكزل ـتاًبا  ،َبعفُِقتَّ  أرشل رشواًل   إن اهللَ: أُُيا ادسلمون عباد اهلل 

ع بام  هأن َكْعُبدَ   ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ بافبدعِ  ال ،رَشَ

 .[3]األظراف:﴾ ڦ ڦ
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 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿وؿال شبحاكه: 

 .[55]افزمر:﴾  ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ

 ،رجب َصفرِ  ذم يؽون ما :والضالالت ،والبدعِ  ،ادخالفاِت  من ادسلمون وإن مما وقَع فِوهِ  

 خَتَؾؼوااو ،األحاديَث  وَضعوا ،واألهواء افبدعِ  ؾسى أن أهَل  ،ألَْصُفِر احلُُرمِ ا أحدُ  وهو

 . ـاكبق   ظن يثبت مل مما رجٍب  صفرِ  ؾضقؾةِ  ذم ،اآلثارَ 

 ذم جاءـام  ،احلُُرمِ   األَْصُفرِ  أكه ِمنَ  ؽرَ  يشءٌ  هذم ؾضؾِ  تمل يَثبُ  رجٍب  صفرَ : بلن اعلموا

إِنَّ »: ؾؼال افوداعِ  ذم حجةِ  خطب ملسو هيلع هللا ىلص أن افـبيَّ  ، أيب بؽرةَ  من حديِث  افصحقحغ

نَُة اْثنَا َعََشَ َشْهًرا، ِمنْهَ  َمَواِت َواْْلَْرَض، السَّ َماَن َقِد اْسَتَداَر َكَهْوَئتِِه َيْوَم َخَلَق اهللُ السَّ  :االزَّ

ةِ َأْرَبَعٌة ُحُرٌم، َثاَلَثٌة ُمَتَوالَِواٌت: ُذو اْلَقْعَدِة، َوُذو الِْ  ُم، َوَرَجُب جَّ ُمََضَ الَِّذي َبْْيَ ُُجَاَدى  ، َوادَُْحرَّ

 .رجب صفر ؾضلِ  ذم ؾفذا افذي َثَبت  ،«َوَشْعَبانَ 

 . ُؾوكهموكُه وُيَبج  َؼد  ويُ  ؿوكهُ ُيعظ   ـاكوا اجلاهؾقةألن أهَل  ؛َي بذفَك ؿ  ُش  ٌب َج ورَ 

 بقانِ  من وجَب  ما أداءُ  هـتابِ  ذم ةَ قَ ِدْح  ابنُ  فاأوصؾَ  حتى هذا افشفرِ  أشامءُ  ْت دَ دَّ عَ تَ  وهلذا

  .اًم اْش  ظَؼ  ثامكقةَ  إػ ،رجب ذم غاظِ ضَّ افوَ  عِ ْض وَ 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿: يؼول ذم ـتابه افعزيز واهلل 

 ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے

 .[33]افتوبة: ﴾﮾
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 يؽونُ  إكام اخلصوصِ  هِ وج ظذ افشفرِ  هذا وذم احلُُرمِ  األَْصُفرِ  هِ ذم هذِ  ػسِ افـَّ  مُ ؾْ وطُ   

 ،وادحدثاُت  ،افبدعُ افؼُك، و :هو ذفك ورشر  ،افؼؾوب ُيػسد وبام ،وافذكوب بادعايص

 .وادخافػاُت 

افةَ  افِػرؿةَ  - افصوؾقةَ  جيُِد أنَّ  :ادسلمْيَ  يف أحوالِ   َل وإن ادتيم   ُل هذا افتي ُتَبج   َي هِ  -افضَّ

 أجلِ  من ،ادصـوظةَ  واآلثارَ  ،وظةَ ادوض األحاديَث  فهُ  دُ وُتور ،هِ مـِزفتِ  ؾوَق  ُؿهُ وُتَعظ   ،افشفرَ 

 .افْشفور من هؽرِ  ظذ َؾِضقؾةً و َمزَيةً  فه وـلنَّ  افشفرِ  هذا ذم افـَّاسِ  صغالِ إ

 .يومٍ  حتديدِ  ؽرِ  منؾقه  َيَؼعُ  أي مطؾٌق  هو ما مـفا ،افواؿعُة ذم صفِر رجٍب  وادخافػاُت 

 .وؿٍت  أو ،ةٍ أو فقؾ ،بقومٍ  ٌد هو ُمَؼقَّ  ام ومـفا

رحسبي أن و ،ـثرة يفؾ :الْشهرِ  هذا يف ادُطلقة ادخالفات أما ـُ ي تَ ـْ ثِ  مؼامي هذا ذم أذ

 :ةٍ خمافػ ظَؼ 

 ؾضائلِ  ذم  ـاكبق   ظذ وادَؽُذوبةِ  ادوضوظةِ  األحاديِث  إصاظُة وإذاظةُ  :األوىل املخالفُة

 بِِخالِف  افشفرِ  هلذا قمُ عظِ افتَّ  مؿؾوِب  ذميَث وؿع ه األحادُة هذافعامَّ  عَ ؿِ َش  ؾنذا ،رجب صفرِ 

 .افصحقحة وافسـةِ  افؽتاِب  ذم ماَوَردَ 

  وافـبير  ،ادؽذوبةَ  عوَن األحاديَث يذم ُخَطبِفم وجمافسفم يـؼوَن وُيذِ  افصوؾقةُ و

  .«النار نَ ه مِ َد عَ أ َمقْ وَّ بَ تَ ًدا فلوَ متعم   من كذَب علَّ »: -ادتواتر  احلديثذم ـام - يؼول
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 مبتدظةٌ  ؾِرؿةٌ  َظَؾْقهِ  ـام- اهلل فِدينِ  َكَؽِذُب  أو ،اهللِ  فِرشولِ  كحُن َكَؽِذُب  :قاليُ  أنْ  ُح لُ وال َيْص  

 أحاديَث  نْ وـم مِ  ،تَثبَ  ما إالَّ   ـاكبق   ظن ُيـؼَل  َأالَّ  افواجُب  وإكام ُة،اِمقَّ افَؽرَّ وهي  ضافةٌ 

روهنا ذم ؾضائلِ   موضوظةٍ  ـُ   ادسؾؿغ. ظذ  بقسِ ؾْ ِة وافتَّ ِؿقَ عْ افتَّ  من أجلِ  صفِر رجٍب  َيَذ

 ظن اسفؾـ صغاٌل وإ ،فؾِدين وهدمٌ  ،فألرـان وهدمٌ  ،فإلشالم هدمٌ  فابعَض  أنَّ  :والواقعُ 

 ،بافبال ختُطرُ  ال افتي األجورِ  من ان َفهُ وـ ،َفهُ  ـان رجب ذم وـذا ـذا َؾَعل َمنْ  نَّ لَ بِ  ،اهلل ظبادةِ 

ًؾامُ  اإلكسانَ  َؾَتجعُل   ،َظابًِدا َب اكؼؾ رجٌب  أؿَبَل  ؾنذا ،وافذكوب ادعايص من هِ كػِس  ظذ ْْسِ

 إيرادِ  من يسؿعُ  دِا ؛وافطاظة افعبادةِ  من خرَج  رجٌب  خرَج  ؾنذا ،وِرًظا ،اتؼق   ،زاهًدا

 .ؼةوادخَتؾَ  ادوضوظةِ  األحاديِث 

 َيصومَ  أنْ  وأ ،افَشفر ـاماًل  َيصومَ  نْ بلَ  ،موشاًم فؾصقام رجٍب  اُذ صفرِ خت  اِ  :الجانية املخالفُة 

ؾر  أحاديُث  وردت وؿد ،مـه أياًما  ذم ؾضِل صفرِ   ظذ افـبي   وخُمَتَؾؼةٌ  موضوظةٌ  فاـُ

 ذم وال ،َوَشطِه ذم وال ،أوفهِ  امِ بصق ال ،يشٌء من ذفك ه ومل َيثُبت وذم َؾضِل صقامِ  ،رجٍب 

َ  ـام ،هآخرِ   ـتابِه ذم ِدحقةَ  وابنِ  ،حجرٍ  ابنِ  واحلاؾظِ  ،تقؿقةَ  ابنِ  اإلشالمِ  شقِخ ـ افعؾمِ  أهُل  َبغَّ

لر  ،وجب ما أداء ـُ  . ـاكبق   ظن يثبت مل ذفك ذم وردَ  ما و

 َي افِرجاِل ذم رجٍب أَيدِ  أكه ـان يرضُب   اخلطاِب  بنِ  رَ ؿَ ظُ  ادممـغَ  ظن أمرِ  ل َصحَّ ب

 ه.ُؿوكُيَعظ  ٌر ـان أهُل اجلاهؾقة إكام هو صف :وؿال ،إذا َرَؾعوا ظن َضعاِمه حتى َيَضُعوا ؾقه

 مل وهذا ،يوًما ؾقه ُيػطِرُ  ال ًداَسْ  ورمضانَ  صعبانَ  معَ  رجٍب  صفرِ  صقامُ  :الجالجة املخالفُة

َ  ،افبتةَ   ـاكبق   ظذ دْ رِ يَ  اظتامَدهم ظذ  وَفعلَّ  ،ادعاد زادِ ذم  افؼقمِ  ابنُ  ذفك افعالمةُ  ـام َبغَّ
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 شهُر  ورمضانَ  ،شهري وشعبانَ  ،اهللِ هرُ ش رجَب  أنَّ » :وهَي   ،من تؾك األحاديِث  أحاديَث 

 .«الناس

وهذا  ،ٍب رج صفرِ  ذم افؼبورِ  زيارةِ  أو ، افـبي   ؿزِ  ختصقُص زيارةِ  الزابعة: املخالفُة

 .ؾتاِويهذم   افشقِخ  آل إبراهقمَ  بنُ  حمؿدُ  ـه افعالمةُ ـام َبقَّ  ،ةـَّ افسر  نَ ظؿٌل فقس فُه أصٌل مِ 

 دونِ  من ةً وَمِزيَّ  ؾضاًل  َفهُ  ظذ أنَّ  رجٍب  ذم صفرِ  ظتامرِ الختصقُص ا :اخلامسة املخالفُة

 إبراهقمَ  بنُ  حمؿدُ  افعالمةُ  :مـفم ،واحدٍ  ؽرُ  ذفك رَ ـَ ذَ  ـام  ،افعؾامءُ  كؽرهُ أ ظؿٌل  وهذا ،فورِ افش

  .جمؿوع ؾتاَوهذم  آل افشقِخ 

 مل ألكه ؛ؿصًدا  ال ؾةً ادَ َص مُ  َؾَعؾهُ  أكه ظذ حَمؿوٌل  هؾنكَّ  حابةِ افصَّ  بعضِ  لِ عْ ؾِ  ػإِ  دَ ـَ تَ اْش  نِ ومَ 

 غافصحقح ذم رَ ؿَ ظُ  ابنِ  حديث من جاء وما ،رجٍب  ذم اظتؿرَ  أكه  ـاكبق   ظن يثبت

 .فرِ فشافتي تؼُع ذم هذا ا  خافػاِت اد من ؾفذه ، ظائشةُ  هُ كؽرتْ أ ؾؼد

يؽوَن ظبًدا  أنْ  افعبدِ  نَ مِ  ادطؾوُب و ،اًم فؾعبادةِ ِش وْ مَ  َجْعُل هذا افشفرِ السادسة:  املخالفُة

َعؾَ بافعبادِة،  افشفرَ  هذا َص ُُيَص   أنْ  نْ ؽِ فَ  ،فورِ افشر  شائرِ ذم  وضاظته مؼباًل ظذ ظبادته ،هللِ  هوجُيْ

لر  ،وادحدثات ،و من افبدعِ ه بل ،بِصحقح افعؿُل  هذا ؾؾقس  طاظةِ فؾ َموِشاًم  ـُ ـان  ذفك و

 .ذفك ذم ادوضوظةِ  األحاديِث  إػ اشتـاًدا

  :السابعة املخالفُة 
ِ
  ظذ أكه من أشباِب  ذم هذا افشفرِ  اإلـثاُر من افدظاء

ِ
وال  ،إجابِة افدظاء

 .افسـة ذم صحقٌح  أصَل َفهُ 
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ذم هذا ومل يثبت يشٌء  ،ذفك ذم ادَُخَتَؾؼةِ  ادوضوظةِ  اآلثارِ  بعضِ  ظذ يعتؿد بعضفم أيًضاو

  . ظن افـبي  

 َمذـ اشتجابةِ  لشباُب إالَّ ؾو
ِ
 وفقس مـفا افدظاُء ذم صفرِ  ،وافسـةِ  ورٌة ذم افؽتاِب افدظاء

 .رجٍب 

  .ةً وَمِزيَّ  ؾضاًل  َفهُ  ذفك ظذ أن دُ وَتَؼصر  رجٍب  ذم صفرِ  افزـاةِ  إخراُج  :الجامنة  املخالفُة

ظن  َف رِ وال ظُ  ،ـةفذفك ذم افسر  وال أصَل  :ادعارف ائِف فط ذم رجٍب  ابنُ  الافظُ  قال

 .رةِ ؽَ ُؿـْ ـاف افبدعِ  نَ مِ  نْ ذَ إِ  فوؾاكتفى.  ،من افسؾِف  أحدٍ 

 وال رٍ بر دَ تَ  رِ ؽَ  نْ مِ   ةً َهذَّ  ؿراءةً  رجٍب  صفرِ  ذم افبخاري   صحقِح  ؿراءةُ  :التاسعة املخالفُة

 من ؾقفا وردَ  َوَما افبخاري   صحقَح  خُتافُف  وظؼائُدهم ،وأؿواهُلم ،أؾعاهُلم بل ،متعنٍ 

 يِف  َأْحَدَث  َمنْ »: ؿال ملسو هيلع هللا ىلص افـبي   ظنِ  ، ائشةَ ظ ظن جاء ما ذفك يؽػقَك ذم ،األحاديِث 

 .«َرد   َفُهوَ  ِمنْهُ  َلْوَس  َما َهَذا َأْمِرَىا

ْ  نَ بادـِع مِ  دونَ َفدَّ وُهم مُ  ،َمردودٌة ظؾقفم ؾلظامهُلم ادحدثةُ    من حوِض افـبي   ِب افؼر

. 

ذم  شواءٌ   ،رجٍب  فرِ ذم ص واألورادِ  األذـارِ  وجمافسِ  ادوافدِ  إؿامةُ  :العاشزة املخالفُة

  ظـد افرجالِ  ،-صباًحا أو مساءً - أو افبقوِت  ،جدِ ادسا
ِ
ـُ  ،أو افـساء  هذا من افبدعِ  لر و

 .وادحدثاِت 
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وهو افسبُب ذم  اِظتؼاُد أن صفَر رجٍب ُمَعظٌَّم ظذ شائِر افشفوِر،: احلادية عشز املخالفُة

 إحداِث هذه افبدِع.

   افـبوي  ذم رجٍب. ادسجدِ  حتري زيارةَ  :الجانية عشز املخالفُة

 اخلطبة الثانية:

 :اهَتدى ِبُداه نِ ومَ  هِ وصحبِ  هِ وظذ آفِ  ،اهللِ ظذ رشولِ  وافسالمُ  وافصالةُ  ،هللِ  احلؿدُ  

 تقْس ما كذـرُ  خمافػاٍت  ظدةُ  ؾفي  :وقٍت ُمعْيٍ بِ  أو ،بلولةٍ  أو، أما ادخالفات اُدقودة بوومٍ 

 مـفا:

 ـاكبق   ظن ْح ِص يَ  مل وهذا ،رجب من فقؾةٍ  أولِ   د ذمفِ وُ   اظتؼاُد أن افـبيَّ  :األوىل املخالفُة

 .افعؾمِ  أهُل  ـهبقَّ  ـام ،

َ اِ  :الجانية املخالفُة ؛ افسالمةِ  دِ بعق أو ،افسالمةِ  بقومِ  ىؿَّ ُيُس  ظقًدا يوٍم من رجٍب  أولِ  اذُ خت 

 ربقعٍ  صفَرْي  من :األربعةِ  فرِ ْص األَ  نَ مِ  هُض رْ ظِ  أو ،همافُ  أو ،هروُح  شِؾمَ  ؿد  افشخَص  نَّ أل

 .َرةافط   من وهذا ،افشفورِ  بذه مـفم تشاؤًما ،وافثاين األولِ  ىادَ ُجَ  وصفَرْي   ،وافثاين األولِ 

 .افبِدعِ  نَ وهذا مِ  ،رجٍب  صفرِ   بدخولِ ايِن فَ افتَّ  :الجالجة خالفُةامل

 َبؼِره، أو إبِؾِه، َكتاِج  أولِ  أو ظـدَ  ،من رجٍب  فقؾةٍ  ذم أولِ   افذبِح افتؼرُب ب :الزابعة املخالفُة

 بطاهلاأ وؿد ،(ةِ بافَرَجبِقَّ ) فمبعُض  قفاؿ  وُيَس  ،(َبافَعتِرةِ  ) :اهؾقةاجل ذم ُيسؿى ما وهو ،هؿِ ـَ ؽَ  أو
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َ  ـام ،اؾعقةِ افشَّ  نَ مِ  َبعهاتَّ  ومن شرينَ  البنِ  خالًؾا افعؾمِ  َأْهلِ  هذا جاهرُ  وظذ  ،اإلشالمُ   َبغَّ

 .فادعار فطائِف ذم  رجٍب  ابنُ  ذفك احلاؾظُ 

ُ  يؼادُ إِ  :اخلامسة املخالفُة  .من رجٍب  فقؾةٍ  أولِ ذم  ِج افْسر

  من رجٍب  يومٍ  أولِ  صقُص خت السادسة: املخالفُة
ٍ
ٍ عَ مُ  بدظاء  .غَّ

 ومل يلِت  ،يوًما فؾصقامِ  أهُل افبدعِ  هُ ذُ خِ تَّ يَ ، من رجب مخقسٍ  أولِ  صقامُ  ة:بعالسا املخالفُة

 إػ يدظو ما ؾقه رِ جَيْ  ومل ،ُؿوكهأهنم ُيَعظ    ِف ؾَ ظن افسَّ  دْ رِ ومل يَ  ،ُؿُه أصاًل ذم افؼِع ماُيَعظ  

َ  ـام ،هَتعظِقؿِ   اؿ ذم تقؿقةَ  ابنُ  اإلشالمِ  صقُخ  ذفك َبغَّ
ِ
 .ادستؼقم افرصاطِ  تضاء

 دَ عْ بَ  من رجٍب  جعةٍ  فقؾةِ  أهنم ذم أولِ   :-افتي ؿبؾفا نَ مِ  دةٌ وهَي ُمَتَوف  - ةجامنال املخالفُة

ٌة هلا ـقػقَّ  ،افرؽاِئِب  وهنا بصالةِ ؿر ُيَس  بعد صالِة ادغرِب   قؿون َصالةً ؼِ يُ  ،ؾقه مخقسٍ  لِ أوَّ 

ظةٌ   .افعؾمِ  أهلِ  بنجاعِ  فا موضوعٌ وحَديثُ  ،ٌة وظجقبةٌ ؽريبَ  ،وَضَريؼٌة ُمَصَطـعةٌ  ،خُمََسَ

 بدظةٌ  ؾنهنا ؛فاوخُمَِسظَ  فاواِضعَ  اهللُ ؿاتَل  :اؾعقةِ افشَّ  أئؿةِ  نْ مِ  وهو- النووي   قال 

  اكتفى. ؽراٌت طاهرةمـ ؾقفا، وةافَ فَ وَج  ضالفةٌ   هي افتي افبدعِ  من ،مـؽرةٌ 

 .طاهرة باضؾةٌ  خمافػةٌ  يفؾ ،مـفا رذَّ وَح  ،افعؾمِ  َأْهلِ  من واحدٍ  ؽر أكؽرها وؿد

َ اِ  ة:تاسعال املخالفُة  ،افـػؼاِت  ذم ظذ األهلِ  ةِ ِشعَ وْ فؾتَّ  وؿًتا  ذم رجٍب  جعةٍ  فم أوَل بعِض  اذُ خت 

 بة.رشواأل ،ضعؿةِ واأل
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 ؾبُس تو ،احلََسـةَ  اجلؿقؾةَ  افثقاَب  ؾقه جاُل افر ُس بَ ؾْ ؾقَ  ،نِ َزير فؾتَّ  هختاذُ اِ  :ةاشزعال املخالفُة

يـَةِ  احلُعَّ  ؾقهِ  افـساءُ    ذم  تقؿقةَ  ابنُ  اإلشالمِ  صقُخ  هذا َذـرَ  ،وَكْحَوُه من أكواِع افز 
ِ
 اؿتضاء

 .ادستؼقم افرصاطِ 

 األحاديِث  اظتامًدا ظذ بعضِ  رجٍب  ِل من صفرِ وَ األُ  ْؼِ صقاُم افعَ  :شزادية عاحل املخالفُة

 .فاصقامِ  ذم ؾضلِ    ادؽذوبِة ظذ افـبي  

 ـقػقةٌ  هلا ،داودَ  أم   بصالةِ  ُتسؿى رجٍب  كِْصِف  ذم صالةٍ  حداُث إ :عشزية جانال املخالفُة

 ذم  تقؿقةَ  ابنُ  اإلشالمِ  صقُخ   ذفك إػ أصار ،ُمصطـَعةٌ  وضريؼةٌ ، خُمسظةٌ 
ِ
 افرصاطِ  اؿتضاء

ر َشـَدها ،ادستؼقم ـَ  .ادوضوظات هِ ـتابِ  ذم اجلوزي   ابنُ  َضَعػفا وأبان، وَذ

 وافعؼينَ  افسابعِ  ه ـان فقؾةَ وظروَج   افـبي   إساءَ  أنَّ  دُ اظتؼاِ  :عشز ةلججاال املخالفُة

وؽُر واحٍد من  ،رٍ جَ َح  ظؾقه ابنُ  هُ ؼَ وواؾَ  ةَ قَ ِدْح  ـام ؿال ابنُ  !وهذا ظُغ افؽِذِب  ،جٍب من ر

  فقؾةِ  حتديدِ  ذم اختؾػوا  ؿدِ  ادمرخغَ  ؾنن ؛افعؾمِ  أهلِ 
ِ
  :وادعراِج  اإلساء

  .ذم رمضان :من يقولومنهم  ،ذم رجب :ومنهم من يقول ،ذم حمرم :يقول من فمنهم 

قَصةٌ و ها َفُه ؾضقؾةٌ دِ يوفو ـاكت معرؾُة حَتدِ   . افـبُي  ـَهَفَبقَّ  ِخص 

 أن ظذ رجٍب  من وافعؼينَ  افسابعِ اخلامِس وافسادِس و صقامُ  ة عشز:زابعال املخالفُة

 .افبدعِ  من وهذا ،ةً وَمِزيَّ  ؾضقؾةً ذه األياِم هلَ 

 ذم وأ ادساجدِ  ذم  رجٍب  من وافعؼينَ  افسابعِ   بقومِ  حتػاُل الا :ة عشزمسااخل املخالفُة

  افرجالِ  اختالطُ  ذفك مع وََيصُل  ،افساحاِت 
ِ
وأكواٌع  ، غطُ وافؾَّ  ،األصواِت  ورؾعَ  ،بافـساء
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 :افعؾمِ  َأْهلِ  من واحدٍ  ؽرِ  ظن يهؾتاو ذم إبراهقمَ  بنُ  حمؿدُ  افعالمةُ  ذـره ـام  ،من افػسادِ 

 .بتداعاال َمضار ذم اإلبداع هِ ذم ـتابِ  حمػوظٍ  بنِ  ِع  ـعَ 

 افسابعِ  ذم يومِ  با  إػ اهلل  وافتؼرُب  وافـُُذورُ  افذبائُح  ة عشز:سسادال املخالفُة

 .من رجٍب  افعؼينَ و

 أو افسابعِ  وافعؼينَ  ذم اخلامسِ  ُبِعَث   أن افـبيَّ  ظتؼادُ اِ  :ة عشزبعساال املخالفُة

 .ادعارف فطائِف ذم  رجِب  َذـَر هذا ابنُ  ،ْح ِص اشتـاًدا إػ ما ال يَ  ،من رجٍب  وافعؼينَ 

  ِذـُر ؿصةِ  :ة عشزجامنال املخالفُة
ِ
 ظذ ما ورَد مـسوًبا إػ ابن ظباسٍ  وادعراِج  اإلساء

 ،ةِ صَّ افؼِ  تِْؾك ُبطالنَ  د أَبان أهُل افعؾمِ وؿ ،ذم افظفِر أو ذم افعرِص إػ ادغرب ايؼرؤوهن ،

 ،ظؾقفام اهللِ رمحةُ  وافعثقؿغُ  بازٍ  ابنُ  اإلمامانِ  ذفك بغَّ  ـام ،طاهرةٌ  كؽارةٌ  ؾقفا فاأفػاطَ  وأن

 . ـاكبق   ظنثبت تمل ؾفي 

، وهؽذا رِ ؿُ افعُ  فطولِ  من رجٍب  جعةٍ  ذم آخرِ  خاصةٍ  صالةٍ  إؿامةُ  :ة عشزتاسعال خالفُةامل

 .من رجٍب  فقؾةٍ  ذم آخرِ 

 رجٍب  صفرَ ُيصصون افصوؾقة  فؽنَّ و،  ظبادٌة جؾقؾة االشتغػارُ  :ونعشزال املخالفُة

 بعد أو ،اإلؿامةِ و األذانِ  بغَ ويتحروكه  ،االشتغػارِ  نَ مِ  ـثارِ موشاًم فإلوجيعؾوكه ، باالشتغػارِ 

 .ادػروضةِ  افصؾواِت 

 حديٌث  وهو ،رجٍب  صفرِ  ذم االشتغػارِ  ؾضلِ  ذم  وردَ  حلديٍث  اشتـاًدا هذا َظَؿُؾفمـان و

 . ـاكبق   ظن يثبُت  ال
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 ،افبؾدانِ  باختالِف  ختتؾُف  ـثرةٌ  رجب صفر ذم وافبدعُ  وادحدثاُت  وادخافػاُت 

 .واألمصارِ  ،واألؿطارِ  

 ظنِ  هديـَ  يلخذَ  وأالَّ  ،ـةِ وافسر  افؽتاِب  باعِ وات   ،احلق   باعِ ت  اِل  دَ يَتَجرَّ  نْ أَ  :سلمِ عذ اد فالواجُب 

  افبدعِ  َأْهلِ 
ِ
 ،ةِ ثَ ادحدِ  ،افضافةِ   افطوائِف  نَ مِ  امهوؽرِ  ،وافراؾضةِ  ،ـافصوؾقةِ  :واألهواء

 ،هلا دَ ر  ُؿوَ ـاف ودَمدُ  إالَّ  وضالفةٍ  بدظةٍ  نْ مِ  وَما ،ديانَ األ ُب وخُتر   ،افعؼائدَ  ُتػسدُ  ألهنا ؛ةِ ظَ ادبتدِ 

  افبدعِ  أهُل  مهُ فسؿوِمفا،  افـارَش و
ِ
 .اماِبِ ْض ، وأَ وصقعةٍ  ،وؾقةٍ ُص  من واألهواء

 وحُتِدُث ما ُيافُف  ،افبدعَ  افتي َتـُؼ  افِػرِق  وشائرِ  ائػتغِ افطَّ  غِ هات نْ مِ  احلذرَ  ؾاحلذرَ 

  .افؼعَ 

فإىه َمْن َيِعْش » :، ؿال ؾفو ادخرُج من ـل  ؾتـةٍ  ،ةِ ـَّ وافسر  بافؽتاِب  سُك ؿَ افتَّ  وافواجُب 

ى اْختاَِلًفا َكثًِراِمنُْكْم بَ  اِشِدينَ  ،َفَعَلْوُكْم بُِسنَّتِي ،ْعِدي َفَسَرَ َْي الرَّ َلَفاِء ادَْْهِدي   ،َوُسنَِّة اْْلُ

ا ُكوا ِِبَ وا َعَلْوَها بِالنََّواِجذِ  ،ََتَسَّ اُكْم َوُُمَْدَثاِت اْْلُُمورِ  ،َوَعض   .«َوإِيَّ

ـ   بافصوؾقةِ  إذا رجٍب  صفرِ  ذم آخرِ و  ادزظومِ  فؾؼزِ  افؼـقِة افبدظقةِ  يارةِ بافز افـاَس  رونُيَذ

  . هودٍ  اهللِ ـبي  ف

مـفا  طفرَ  من افبدِع ما احلذرَ  ؾاحلذرَ  ،وظارٌ  ،وِخزٌي  ،ضالفةٌ و ،بعضٍ  ؾوَق  فابعُض  ؾبَِدعٌ 

 .إفقك ك وأتوُب شتغػرُ أ ،ال إفه إال أكت ،كشبحاكك افؾفم وبحؿدِ  .نَ طَ وما بَ 
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