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إن احلؿد هلل كحؿده, وكستعقـه, وكستغػره, وكعوذ باهلل من رشور 

أكػسـا ومن شقئات أظامفـا, من هيده اهلل ؾال مضل فه, ومن يضؾل ؾال 

 ملسو هيلع هللا ىلص. هادي فه, وأصفد أن ٓ إفه إٓ اهلل, وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشوفه 

ُؼوا اهللََّ َحقَّ ُتَؼاتِِه  ِذيَن آَمـُوا اتَّ َا افَّ ْسؾُِؿوَن﴾﴿َيا َأهيه  َوَٓ ََتُوُتنَّ إَِّٓ َوَأكُتم مه

 [.202]آل ظؿران:

ْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَق ِمـَْفا  ن كَّ ِذي َخَؾَؼُؽم مِّ ُؽُم افَّ ُؼوْا َربَّ َا افـَّاُس اتَّ ﴿َيا َأهيه

ِذي َتَساءُفونَ  ُؼوْا اهللَّ افَّ ثِرًا َوكَِساء َواتَّ ـَ بِِه  َزْوَجَفا َوَبثَّ ِمـُْفاَم ِرَجآً 

اَن َظَؾْقُؽْم َرِؿقبًا﴾ ـَ  [. 2]افـساء َوإَْرَحاَم إِنَّ اهللَّ 

ُؼوا اهللََّ َوُؿوُفوا َؿْوًٓ َشِديدًا ُيْصؾِْح َفُؽْم َأْظاَمَفُؽْم  ِذيَن آَمـُوا اتَّ َا افَّ ﴿َيا َأهيه

 ْوزًا َظظِقاًم﴾َوَيْغِػْر َفُؽْم ُذُكوَبُؽْم َوَمن ُيطِْع اهللََّ َوَرُشوَفُه َؾَؼْد َؾاَز ؾَ 

 [. 72 - 70]إحزاب

 أما بعد:

حمؿد صذ اهلل  يهد يوخر اهلد ,اظؾؿوا أن خر احلديث ـالم اهلل

 ,وـل بدظة ضالفة ,وـل حمدثه بدظة ,ورش إمور حمدثاهتا ,ظؾقه وشؾم
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 وـل ضالفة ذم افـار. 

ةَ  إِنَّ بحاكه وتعاػ ذم ـتابه افؽريم: ـا شيؼول ربه أهيا افـاس  ُفورِ  ِظدَّ  افشه

واَمَوات َخَؾوَق  َيوْومَ  اهللِّ ـَِتاِب  ذِم  َصْفراً  َظَؼَ  اْثـَا اهللِّ ِظـدَ   ِمـَْفوا َوإَْرَض  افسَّ

ينُ  َذفَِك  ُحُرمٌ  َأْرَبَعةٌ   [.36افتوبة] َأكُػَسُؽمْ  ؾِقِفنَّ  َتْظؾُِؿواْ  َؾالَ  اْفَؼقِّمُ  افدِّ

 اثـوا ظؼو صوفراوأهنا دة افشفور ظذم هذه أية افؽريؿة يبغِّ اهلل تعاػ 

 .اً ا أربعًة, ؾجعؾفا أصفرًا ُحُرممـفاهلل ظظََّم 

ا اهلل ظزَّ وجلَّ بقَّـفا كبقـا ظؾقه افصالة مفوهذه إصفر إربعة افتي حرَّ  

صوفر رجو , وصوفر  أهنا ذم حديِث أيب بؽرة ذم افصحقحغ ـام وافسالم

م اهلل هوذه إصوفر وهنوى  م, حرَّ ذي افؼعدة, وصفر ذي احلجة, وصفر حُمرَّ

طؾوم ظون  ـفين ادسؾم مأطؾم افـػس ؾقفا ظذ وجه اخلصوص, مع  ظن

صفر إربعة خصفا اهلل تعاػ بوذفك ذم شائر افشفور, وفؽن هذه إكػسه 

  .ؾال تظؾؿوا ؾقفّن أكػسؽمؾؼال: فعظؿفا وؾضؾفا, 

ؿود حولَّ بادسوؾؿغ, وـان من هذه إصفر احلُرم صفر رج  افوذي 

  .افقوم ذم أول مجعة من هذا افشفر مُ هُ وها

َي رج :  ْ هذا افشفر ُشؿِّ ن أهول   بؿعـوى افتعظوقم: ْٕقوجِ مون افسَّ

  ظون أيب ؾػي صوحقح افبخواري ,ة ـاكوا يعظؿوكه وٓ يؼاتؾون ؾقهاجلاهؾق

, ؿال:   افُعَطاِرِديَّ
ٍ
نَةا  كنا َرَجاء ٍُ ُنل  َجة ََ ُر  َخةَل َهةه  ََ ا  ََ أي يف اجلاهلوة  ِِ
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نَةاُه   ْ ًًم فِوِه َحِديةَدٌة، ِاِلَّ َىَز ًا فِوِه َحِديَدٌة، َوالَ َسه  ْم  َُ ُل األَِسنَِّ ، َفاَل َىَدُع  ُمنَصِّ

 ٍُ َج ََ َر    .َوَأل َقو نَاُه َهه 

ء مون ؿعؼعوة ؾقوه ي عسوؿا يسؿوكه رج  إصوم: ٕكوه ٓ يُ وـاكو

ؾجعؾوه اهلل تعواػ حراموًا مون تعظقام مـفم هلذا افشفر, , هأصواتوح افسال

مفا اهلل شبحاكه وتعاػ, وهنوضؿن إصفر احلُُرم افت قم ظون افتعظو ىي حرَّ

 ,ـان يػعؾه ادؼـون ؿبول اسشوالم افذي ,افذي ـان يػعؾه أهل اجلاهؾقة

  .به هبم ؾقام أحدثوه ذم هذا افشفرجاء افـفي ظن افتشو

تج  ؾقه افطاظة ـوام دمو  ؾؿه اهلل تعاػ, رام صفٌر ظظَّ احلفر ؾفذا افش

ـوام أن  تـاب ادعصقة ؾقه ظذ وجه اخلصووصذم شائر افشفور, وجي  اج

 اسكسان ملمور باجتـاب معصقة اهلل تعاػ ذم شائر افشفور. 

 وتعظقؿوه ظؾؿفوم بحرمتوه معأن بعض ادسؾؿغ   افعجمن وفؽن 

 لمر اهلل ظزَّ وجلَّ هبا وٓ رشوفه صذ اهلل ظؾقه وشوؾممل يأصقاء ؾقه ابتدظوا 

ن , ٕافشوفر, ؾولخطئوا افطريوق ادسوتؼقم ذاهلوطـًا مـفم أهنا من افتعظقم 

ِرَىا َهَذا َمةا َلةو َس فِوةِه، » افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم يؼول: َدَث يِف َأم  َمن  َأح 

  َ ََ  .ريض اهلل ظـفا متػٌق ظؾقه ظن ظائشة .«َفُهَو 

مل يلت به رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وؾؿن أحدث صقئًا ذم دين اهلل تعاػ 

نن افُؼُربوات, ؾوأكه من افطاظوات و يظنوشؾم ؾفو مردود ظؾقه, وإن ـان 
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 َأمْ ظؾقه افصالة وافسوالم:  بات موؿوٌف ظذ ما جاء به افرشولباب افؼرُ 

اء هَلُمْ  ـَ ُظوا رُشَ نَ  هَلُم رَشَ ْ  َما ينِ افدِّ  مِّ و, اهلل بِهِ  َيْلَذن مَل ع ؾؿون ذا افوذي يؼِّ

  .ظزَّ وجلَّ ديـاً اهلل فؾـاس ديـًا مل يلذن اهلل شبحاكه وتعاػ به, ومل جيعؾه 

د اهلل ظوزَّ وجولَّ إٓ عبأٓ يُ  ههاَة أن ْممد َسول اهلل فوازموإن من 

يـوًا دِ  جاءكواه اهلل تعاػ هبذا افدين, ؾام افذي أرشؾهو رشول اهلل ؾ بام رشع,

من ضريؼه صذ اهلل ظؾقه وشؾم أخذكا بوه, وموا مل يولِت مون ضريؼوه ؾفوو 

طواع ؾوقام أمور, يُ افوذي مردود ظذ صاحبه ـائـًا من ـان, ؾفو رشوول اهلل 

 .ظزَّ وجلَّ إٓ بام رشظه ٓ ُيعبد اهللُهنى ظـه وزجر, وتـ  ما جُي و

 تلك البدع فمن 

    َيف أول مجع  من َجُ وهو مةا  يف الومن دنَ نصد مسجد اجل

   الفقراءحج يسمى  بةة 

حودث  ذم هوذا افتوي أ حرموةافبدع ادحدثة وادخافػات ادأٓ وإن من 

تػتح باب افؼوك بواهلل تبوارك وتعواػ, وهوي مون  ؿدافشفر, وهي بدظة 

ول أٓ وهوي احلو ه ذم أؿن افتي ابتدظوها ذم هذا افشفر, مػردات أهل افق

, ؾسى اءح َّ افػؼر ه بوويسؿوكوجد اجلـد, مجعة من صفر رج  إػ مس

ج فه ظذ مواؿع  افتواصل آجتامظي, ؾقجتؿوع افصحف تـؼ ذفك, ويروَّ

, ؾسى افباظة يتواؾدون افقوم ؿبل أشبوع من ذفكذم ذفك ادوضع أٓف 
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د اجلـود هذا ادؽان وتػتح ادطاظم وأماـن افبقع وافؼاء, ؾسى مسوج إػ

  .أول مجعة من صفر رج  وما حوفه يع ه بافزوار ذم

ظوذ بعوض زال يٓ أكه كه بـاه معاذ بن جبل ويزظؿون أوهذا ادسجد 

 ال.فَّ جون هبا ظذ اجلُ وهذا من ضؿن خراؾاهتم افتي يروِّ بـائه إػ افقوم, 

ؿود كوزل ذم تؾوك ظـوه  ريض اهلل افصحايب اجلؾقل معاذ بن جبولكعم 

فقس ذم افتواري  موا يثبو  وفؽن ؽث ؾقفا داظقًا إػ اهلل تعاػ, إماـن وم

, وفوو ثبو  من بـاء ذفك افصحايب اجلؾقول هذا ادسجدأن  حقحاً إثباتًا ص

  .إفقه احل  وؿصدؾرضا أكه من بـائه ؾال جيوز صده افرحل 

ادساجد افثالثة صدِّ افرحال إػ ؽر من ادخافػات إمر ومما ذم هذا 

مـفا ما جاء ذم  , ظؾقه وشؾم ظن ذفك ذم أحاديثافـبي صذ اهلل ىهن وؿد

َظـُْه, َظِن افـَّبِيِّ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾََّم  يِضَ اهللَأيِب ُهَرْيَرَة رَ  َظنْ  افصحقحغ

ِجِد  َؿاَل: ِجِد احَلَراِم، َوَمس  َحاُل ِاِلَّ ََِِل َثاَلَثِ  َمَساِجَد  اَدس  الَ ُتَشدُّ الرِّ

ُسوِل  َص الرَّ ِجِد األَن  َم، َوَمس  َلو ِه َوَسلَّ َْ   .َصذَّ اهللُ 

دؽان  أي ٓ يعؼد اسكسان رحؾه وحيؿل متاظه ويؼصد شػراً 

إٓ إػ ثالثة مساجد ذم إرض ٓ رابع هلا:  بخصوصه تعظقام فتؾك افبؼعة

 , وادسجد إؿىص. ملسو هيلع هللا ىلص وهي: بق  اهلل احلرام, ومسجد افرشول

افطواف  شواءادخافػات,  بدظة دا يتضؿن منوهلذا ـان ؾعؾفم هذا 
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ـام  بلصحاهبا فتوشلأو ا ,ظـدهاوافصالة افدظاء  وأ ,حول افؼبور 

وؿد   ,يصل هبم احلال إػ افؼك باهلل شبحاكه وتعاػ بل ربام ؿد , يزظؿون

أن  ريض اهلل ظـفم ظن ظائشة وابن ظباس وأيب هريرة ذم افصحقحغجاء 

ى»: ؿالملسو هيلع هللا ىلص افـبي  ََ ََ َوالنََّصا ََ  َناَتَل اهلل  وذم رواية َلَعَن اهللُ ال َوُهو  الَوُهو

ِهم  َمَساِجَد 
بَِوائِ ََ َأى  ُذوا ُنُبو َ  .«اَّتَّ

َشُة, َوَظْبُد اهللِ ْبُن َظبَّاسٍ ظـه  روىذم شؽرات ادوت ـام  وهووـان  
 َظائِ

: َدَّا ُكِزَل بَِرُشوِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾََّم, َضِػَق َيْطَرُح ََخِقَصًة َفُه  َٓ , َؿا

َذفَِك هبا َظَذ َوْجِفِه, َؾنَِذا اْؽَتمَّ  ـَ َشَػَفا َظْن َوْجِفِه, َؾَؼاَل: َوُهَو  نَُ  اهللِ »ـَ َلع 

 ََ ُذوا ُنُبو َ ى، اَّتَّ ََ َِ َوالنََّصا َذ ال َوُهو ِهم  َمَساِجَد  َْ
بَِوائِ ُر ِمْثَل َما « َأى  حُيَذِّ

 .َصـَُعوا

حيوذر مون  ,ن ذفكمآخر أكػاشه حيذر هو يؾػظ ذم آخر حلظات حقاته و

من صدِّ افرحال إفقفا, أو ظبوادة اهلل ظقم افؼبور, ومن اختاذها مساجد, وتع

 تعاػ ظـدها. 

, َؿواَل: َشوِؿْعُ  افـَّبِويَّ َصوذَّ اهللُ َظَؾْقوِه ا َدبُجـْ وذم صحقح مسؾم ظن 

َم َؿْبَل َأْن َيُؿوَت بَِخْؿٍس, َوُهَو َيُؼوُل:  َأاَل َوِِنَّ َمن  َكاَن َنب َلُكم  َكةاُىوا »َوَشؾَّ

ََ َمَساجِ  وِهم  َمَساِجَد، َأاَل َفاَل َتتَِّخُذوا ال ُقُبو
بَِوائِِهم  َوَصاحِلِ ََ َأى  َد، َيتَِّخُذوَن ُنُبو
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لَِك  ََ ن   َْ َاُكم    .«ِِِّنِّ َأْن 

َرَتا افصحقحغ وذم  ـَ َظْن َظاِئَشَة ُأمِّ اُدْمِمـَِغ, َأنَّ ُأمَّ َحبِقَبَة, َوُأمَّ َشَؾَؿَة َذ

َرَتا فِؾـَّبِيِّ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾََّم  ـَ ـِقَسًة َرَأْيـََفا بِاحلََبَشِة ؾِقَفا َتَصاِويُر, َؾَذ ـَ

ِه »َؾَؼاَل:  ِ َذ َنز  َْ ا  الُِح َفًَمَت، َبنَو  ُجُل الصَّ ا َكاَن فِوِهُم الرَّ ََ ِِنَّ ُأوَلئَِك ِِ

َم  ن َد اهللَِّ َيو 
ِْ ِق  َُ اخَلل  ا ، َفُيوَلئَِك ِِشَ ََ َو وا فِوِه تِل َك الصُّ َُ ِجًدا، َوَصوَّ َمس 

 «.الِقَواَم ِ 

هوذه عؾووا , أهنم ؾار اخلؾق ظـد اهللؾاكظر افسب  ذم ـوهنم صاروا رش

وبـوا ظوذ  ,ذم ادساجد دؾـوهو ,ؿوهإذا مات افرجل افصافح ظظَّ  ,إؾعال

 ,وجعؾوا ؾقفا من افتصواوير وافزخوارف وافزيـوة ,افؼبابو ادساجدؿزه 

 أوفئك رشار اخلؾق ظـد اهلل. 

أن افصوالة ذم مسوجٍد  :وؽوره مون افعؾوامء وهلذا أؾتى اسموام أدود

هنوى ظون  ؾاظؾفا: ٕن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشوؾمٓ تصحه من بداخؾه ؿز 

هنى ظون افبـواء ـام  ظن افصالة إفقفا أو ظؾقفا,هنى وساجد, اختاذ افؼبور م

 .  قفاظؾ

ؾؽقووف بؿوون اختووذه مؽاكووًا يؼصوود بافزيووارة وآجووتامع وافتعظووقم 

 ,ى فه ادـاشك وتػعل ظـده افؼرباتتمدَّ  ٓحتػال, ويعتؼد أن هذا َحو   وا

 اهلل. ب اظقاذ
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ع ظوذ هوذه افبودع ذم أزمـتـوا هوذه  افورواؾض وافصووؾقة وممن يشجِّ

ا, ومون ادعؾووم أن قفوفإهذه افبدع ويدظون ظذ يشجعون ؾفم  ,وأمثاهلم

 وافعقاذ باهلل. ,هذه ادخافػات تػتح بابًا إػ افؼك باهلل

   ُبدْ  صالة الرغائُ يف لول  أول مجع  من َج 

 صوالة افرؽائو افشوفر موا يسوؿى بوو أيضًا ذم هذا ومن تؾك افبدع

بوغ يػعؾوهنوا  ظوةصوالة مبتد أول مجعة من صوفر رجو يصؾون ذم فقؾة 

ؿوال  ضوعقػة ويروون ذم ذفك أحاديوث ,رـعة ةي ظؼتثـظشاء مغرب و

فقس هلا أصل ظون رشوول اهلل صوذ اهلل ظؾقوه  ,هي ـذب وباضل :افعؾامء

 .وشؾم

 ,ي ما أكزل اهلل هبا من شوؾطانأن جيتـ  مثل هذه افبدع افت ؾعذ ادسؾم 

 ,ػعل ذم بعض بالد ادسوؾؿغ إػ يومـوا هوذاتُ مثل هذه افصالة ٓ زاف  و

 ,أو ذم مجاظوات ,أو ؾورادى ,اثـوغ اثـوغمثـى مثـى أي من صؾوهنا إما قؾ

 . (2)هي صالة ٓ أصل هلا ظن رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾمو

                                                        

ا َصاَلُة (: 23/232ـام ذم جمؿوع افػتاوى ) ؿال صق  اسشالم ابن تقؿقة  (2) )َوَأمَّ

َٓ ُؾَراَدى. َؾَؼْد َثبََ  ذِم  َٓ مَجَاَظًة َو َؽاِئِ  َؾاَل َأْصَل هَلَا. َبْل ِهَي حُمَْدَثٌة. َؾاَل ُتْسَتَح ه  افرَّ

َم هَنَى َأْن خُتَصَّ َفْقَؾُة اجْلُُؿَعِة بِِؼَقاِم.  اهللَأنَّ افـَّبِيَّ َصذَّ }َصِحقِح ُمْسؾٍِم  َأْو َيْوُم َظَؾْقِه َوَشؾَّ

ْرُه َأَحٌد ِمْن  {اجْلُُؿَعِة بِِصَقامِ  ـُ . َومَلْ َيْذ
ِ
َػاِق اْفُعَؾاَمء ِذٌب َمْوُضوٌع بِاتِّ ـَ ِذي ُذـَِر ؾِقَفا  ََثُر افَّ ْٕ . َوا
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 اخلطب  الثاىو   

                                                                                                                                               

ِة َأْصاًل(.  ؿَّ
َئِ ْٕ َؾِف َوا  افسَّ

ِة افدِّ 23/234ذم )  وؿال ؿَّ
َػاِق َأئِ َؽاِئِ  بِْدَظٌة بِاتِّ يِن مَلْ َيُسـََّفا َرُشوُل اهللَِّ َصذَّ (: )َصاَلُة افرَّ

اَمفِِك َوافشَّ  ـَ يِن:  ِة افدِّ ؿَّ
َٓ اْشَتَحبََّفا َأَحٌد ِمْن َأئِ َٓ َأَحٌد ِمْن ُخَؾَػاِئِه َو اؾِِعيِّ اهللَُّ َظَؾْقِه َوَشؾََّم َو

ْقِث َوَؽْرِ  َْوَزاِظي َوافؾَّ ْٕ ِذٌب َوَأْدَد َوَأيِب َحـِقَػَة َوافثَّْوِريِّ َوا ـَ ِهْم. َواحْلَِديُث ادَْْرِويه ؾِقَفا 

 بِنمِْجَاِع َأْهِل ادَْْعِرَؾِة بِاحْلَِديِث(.

َفا َرُشوُل 23/235ذم ) وؿال  اَلُة مَلْ ُيَصؾِّ َٓ َأَحٌد ِمْن  اهلل(: )َهِذِه افصَّ َصذَّ اهللَُّ َظَؾْقِه َوَشؾََّم َو

َ  ؾِقَفا َرُشوُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظَؾقِْه وَ  َٓ َرؽَّ ُة اْدُْسؾِِؿَغ َو َٓ َأِئؿَّ َٓ افتَّابِِعَغ َو َشؾََّم َأْصَحابِِه َو

ُروا هِلَِذهِ  ـَ َٓ َذ ُة َو َِئؿَّ ْٕ َٓ ا َؾِف َو َٓ َأَحٌد ِمْن افسَّ َفا. َواحْلَِديُث اْدَْرِويه ذِم  َو ْقَؾِة َؾِضقَؾًة خَتُصه افؾَّ

َػاِق َأْهِل اْدَْعِرَؾِة بَِذفَِك. َوهِلَذَ  ِذٌب َمْوُضوٌع بِاتِّ ـَ َم  ا َؿاَل َذفَِك َظْن افـَّبِيِّ َصذَّ اهللَُّ َظَؾقِْه َوَشؾَّ

َا َمْؽُروَهٌة َؽْرُ ُمْسَتَحبَّةٍ  ُؼوَن: َأهنَّ  َوَاهللَُّ َأْظَؾُم(. اْدَُحؼِّ

(: )ؾلما افصالة ؾؾم يصح ذم صفر 228ذم فطائف ادعارف ص)  احلاؾظ ابن رج وؿال 

رج  صالة خمصوصة ختتص به وإحاديث ادروية ذم ؾضل صالة افرؽائ  ذم أول فقؾة 

ن ممو ,وهذه افصالة بدظة ظـد مجفور افعؾامء ,مجعة من صفر رج  ـذب وباضل ٓ تصح

من أظقان افعؾامء ادتلخرين من احلػاظ أبو إشامظقل إكصاري وأبو بؽر بن ذـر ذفك 

افسؿعاين وأبو افػضل بن كارص وأبو افػرج بن اجلوزي وؽرهم إكام مل يذـرها ادتؼدمون 

ٕهنا أحدث  بعدهم وأول ما طفرت بعد إربعامئة ؾؾذفك مل يعرؾفا ادتؼدمون ومل 

 .(يتؽؾؿوا ؾقفا
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فوه, وأصوفد أٓ إفوه إٓ اهلل وحوده ٓ رشيوك  افعوادغاحلؿد هلل ربِّ 

وصوحبه وظوذ آفوه  وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشوفه صذ اهلل ظؾقه وشوؾم

 :وشؾم تسؾقاًم ـثراً 

   َّتصوص بعض أيام َجُ بالصوام 

ختصوقص فتي ابتودظفا افـواس ذم هوذا افشوفر ادحدثات وافبدع اومن 

ـغوره مون افشوفور, وإذا مل بعض أيامه بافصقام, ؾؾقعؾم أن صفر رجو  

ن ختصقص صفر رج  بافصوقام ناسكسان ؽره من افشفور بصقام ؾ خيص

  .تي مل يؼظفا اهلل شبحاكه وتعاػمن افبدع اف

افبووقض أو صووقام آثـووغ  ؽوون موون ـاكوو  ظادتووه افصووقام ـصووقاموف

واخلؿقس ذم شائر افشفور أو صقام يوم وإؾطار يوم ذم ـول افشوفور, ثومَّ 

ذفك ذم صفر رج  ؾفو من آشتؿرار ظذ افطاظوة ومون ؾعول هو يػعل 

ذم افؼيعة  ؾؾقس ختصقص هذا افشفر بافصقامظؾقه, وأما  ةادداومواخلر 

  .ما يدله ظؾقه

مون  ؾؿـفم من خيصه هذا افشفر ـؾه بافصقاموأحوال افـاس ؾقه خمتؾػة 

 أكؽر ذفك افسؾف, ؾؼد وؿد ,بعض أيامه أوفه إػ آخره, ومـفم من خيص

مجاظة من افسوؾف إكؽوار ظن  فطائف ادعارفابه ذـر ابن رج  ذم ـت
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  .(2)ذفك

  واْتقاَ فضول  َلك ْذ غره َّتصوص َجُ بالعمرة فوه  

ـذفك من افبدع ما يعتؼده بعض افـاس أن افعؿرة ذم رج  هلوا ؾضول 

ذم رمضوان, افعؿورة  مون ظذ شائر افشفور, وأن افعؿرة ذم رج  أؾضل

 , وؿد ثب  ذم افصحقحغ ظن ظائشوة ريض اهلل ظـفواةقبافرجويسؿوهنا 

  .«َما اْظَتَؿَر َرُشوُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾََّم ذِم َرَجٍ  ؿط» ؿاف :

َأنَّ َرُشووَل اهللِ َصوذَّ اهللُ َظَؾْقوِه  َريِضَ اهللُ َظـُْه: ظن أكسغ وذم افصحقح

تِِه: ُظْؿَرًة ِموَن َوَشؾََّم اْظتَ  تِي َمَع َحجَّ َّٓ افَّ ؾهُفنَّ ذِم ِذي اْفَؼْعَدِة إِ ـُ َؿَر َأْرَبَع ُظَؿٍر 

احْلَُدْيبَِقِة, َأْو َزَمَن احْلَُدْيبَِقِة ذِم ِذي اْفَؼْعَدِة, َوُظْؿَرًة ِموَن اْفَعواِم اْدُْؼبِوِل ذِم ِذي 

ُث َؿَسوَم َؽـَواِئَم ُحـَوْغٍ ذِم ِذي اْفَؼْعوَدِة, اْفَؼْعَدِة, َوُظْؿَرًة ِموْن اجِلْعَراَكوَة َحْقو

                                                        

(: )وروي ظن ظؿر ريض اهلل ظـه: أكه ـان 229اهلل ذم فطائف ادعارف )ص( ؿال رده 2)

يرضب أـف افرجال ذم صوم رج  حتى يضعوها ذم افطعام ويؼول: ما رج ؟ إن رجبا ـان 

وظن أيب  .ةـَّ ـره أن يؽون صقامه ُش  :وذم رواية .ركيعظؿه أهل اجلاهؾقة ؾؾام ـان اسشالم تُ 

هلم أجعؾتم رج  ـرمضان وأفؼى افسالل  :قام رج  ؾؼالبؽرة: أكه رأى أهؾه يتفقلون فص

وظن ابن ظؿر وابن ظباس أهنام  .وظن ابن ظباس: أكه ـره أن يصام رج  ـؾه وـرس افؽقزان.

وـره صقام رج  ـؾه حيقى  .وشعقد بن جبر .وـرهه أكس أيضا .ـاكا يريان أن يػطر مـه أياما

وحؽاه ظن ابن ظؿر وابن  ,مـه يوما أو يومغواسمام أدد وؿال: يػطر  ,بن شعقد إكصاري

 (.ظباس
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تِِه.  َوُظْؿَرًة َمَع َحجَّ

َبْرِ اْدَْسِجَد,  َظْن جُمَاِهٍد, َؿاَل:وذم افصحقحغ  َدَخْؾُ  َأَكا َوُظْرَوُة ْبُن افزه

ُظْرَوُة: َيا َأَبا َظْبِد َؾَؼاَل َفُه  َؾنَِذا َظْبُد اهللِ ْبُن ُظَؿَر َجافٌِس إَِػ ُحْجَرِة َظاِئَشَة,

ِم اْظَتَؿَر َرُشوُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾََّم؟, َؾَؼاَل: َأْرَبَع ُظَؿٍر,  ـَ ْدَِن,  افرَّ

َبُه َوَكُردَّ َظَؾْقِه, َوَشِؿْعـَا اْشتِـَاَن َظاِئَشَة  إِْحَداُهنَّ ذِم َرَجٍ , َؾَؽِرْهـَا َأْن ُكَؽذِّ

َٓ َتْسَؿِعَغ َيا ُأمَّ اْدُْمِمـَِغ إَِػ َما َيُؼوُل َأُبو َظْبِد ذِم احْلُْجَرِة, َؾؼَ  اَل ُظْرَوُة: َأ

ْدَِن, َؾَؼاَفْ : َوَما َيُؼوُل؟ َؿاَل: َيُؼوُل: اْظَتَؿَر افـَّبِيه َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾََّم  افرَّ

ْدَِن  َأْرَبَع ُظَؿٍر إِْحَداُهنَّ ذِم َرَجٍ  َؾَؼاَفْ : َيْرَحمُ  َما اْظَتَؿَر »اهلُل َأَبا َظْبِد افرَّ

َّٓ َوُهَو َمَعُه, َوَما اْظَتَؿَر ذِم َرَجٍ  َؿطه   .«َرُشوُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾََّم, إِ

وفقس ظؾقه  ذفكؾه دون ختصقٍص ؾرج  صفر ذم اسكسان  اظتؿرؾنذا 

 وأ ,ون شائر افشفورفعؿرة ذم هذا افشفر دان يعتؼد أؾضؾقة أ, أما يء

, ؾؾقس ذفك مما جاء به افرشول صذ اهلل صص هذا افشفر بآظتامر ؾقهخي

َرةٌ »:  وهو افؼائل ـقف ظؾقه وشؾم م  َمَضاَن  ُْ ََ ً   عدلتَ يِف  ً  َأو  َحجَّ َحجَّ

 .متػق ظؾقه ظن ابن ظباس .«َمِعي

   لول  السابع والعرشين من ههر َجُ، زًْم أْنا باالحتفال

   اإلرساءلول  

ؾقؾوة افسوابع بهوذا افشوفر وابتودظوه آحتػوال  ومما أحدثه افـواس ذم
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َي ه افؾقؾة هي افؾقؾوذين من صفر رج  طـًا مـفم أكه هؼوافع ة افتوي ُأْرِ

  وؿد أخطل همٓء من وجفغ: ,ؾقفا برشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم

  .خطل ظؿع :إول: خطل تارخيي, وأخر

مون أئؿوة افودين وٓ مون افعؾوامء  ؾؾم يؼول أحودٌ  ي:افتارخيأما اخلطل 

 ؿودؾوة افسوابع وافعؼوين مون رجو , وافسابؼغ أن اسراء ـوان ذم فق

: ذم ذفك وأؿرب ما ؿقل وفؽن مل يؼل أحد بام شبق اختؾف افعؾامء ذم ذفك

 .  صفر ربقع إولـان ذم ن اسراءأ

افذي يعتوز مون افبودع: ل آحتػام هلذا فُ و ؾعؾُ ؾف :افعؿع لطاخلوأما 

وإكووك فووسى , وٓ شووؾف إمووة إخقووارملسو هيلع هللا ىلص ٕكووه مل يػعؾووه رشووول اهلل 

ت وافسؿر إػ أوؿات متولخرة مون جتامظاآؾقه  ونعؼدبذفك ي ادحتػؾغ

وزاد بعض افصوؾقة رضبًا بافطبول وتراؿصًا ذم ادساجد طـًا موـفم  افؾقل,

هبذه افؾقؾة افتوي هوي فقؾوة اسراء  ػرحومن اف ملسو هيلع هللا ىلص,هذا من حمبة افـبي  أن

 نكوه ٓؾوادعراج, وفو ثب  ؾرضًا أن هذه افؾقؾة هي فقؾة اسراء وادعراج 

مثل هذه إؾعال فؽوهنا حمدثة, وٕن ذم مثل هوذه إؾعوال اكتفواك جيوز 

   حلرمة ادساجد افتي ُبـق  فؾعبادة, ومل ُتبن فؾرؿص وافطبول.

ُعَؿوَر فَ ِمَن افَقُفوِد َؿاَل  َأنَّ َرُجاًل ْبِن ِصَفاٍب, َظْن َضاِرِق غ صحقحافوذم 

ْبِن اخلَطَّاِب َيا َأِمَر اُدْمِمـَِغ, آَيٌة ذِم ـَِتابُِؽْم َتْؼَرُءوهَنَا, َفْو َظَؾْقـَا َمْعَؼَ افَقُفوِد 
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ْذَكا َذفَِك افَقْوَم ِظقًدا. َؿاَل: َأيه آَيٍة؟ َؿاَل:  َ َؿْؾوُ  َفُؽوْم َكَزَفْ , ٓخَتَّ ـْ افَقْوَم َأ

َؿْد »َؿاَل ُظَؿُر: ِديـَُؽْم َوَأَْتَْؿُ  َظَؾْقُؽْم كِْعَؿتِي َوَرِضقُ  َفُؽُم اِسْشاَلَم ِديـًا

ِذي َكَزَفْ  ؾِقِه َظَذ افـَّبِيِّ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾََّم,  َظَرْؾـَا َذفَِك افَقْوَم, َواَدَؽاَن افَّ

  .«ٌم بَِعَرَؾَة َيْوَم مُجَُعةٍ َوُهَو َؿائِ كزف  

 فقسإذا ذفك افقوم ظقدًا, وٓ احتػل به, ما أحدث ريض اهلل ظـه وفؽـه 

بل افعقد ما رشظوه اهلل تعواػ  ذم هذه افؼيعة, ـل ادـاشبات تصبح أظقاداً 

وما شوى ذفك ؾفي أظقاد مبتدظوة خمافػوة  ,صذ اهلل ظؾقه وشؾم ورشوفه 

.  فؼع اهلل ظزَّ وجلَّ

وأما افقفود ؾنهنم دا ـاكوا أهل إحداث وابتداع وفقس ظـدهم اكضوباط 

بافؼع أرادوا آحتػال بؿثل ذفك افقوم واختاذه ظقدا, ؾبغ هلم افػواروق 

بول  افقوم فقس ظن جفل بهذا ريض اهلل ظـه أن ترك ادسؾؿغ فالحتػال هب

      ٕن أظقاد ادسؾؿغ متوؿػة ظذ افدفقل.

ء رضوـا أن فقؾوة افسوابع وافعؼوين هوي فقؾوة اسراؾؾوو ؾوظذ هذا 

 .وادعراج دا جاز آحتػال هبا

   َّتصوص َجُ بذبوح  فوه 

ـوان و ,من صولن اجلاهؾقوةوهو  ذم صفر رج  مما أحدثه بعض افـاس

ص ختصق أول اسشالم, ثمَّ هنى ظـه افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾمذم  موجودا
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ؼد ثبو  ذم افصوحقحغ , ؾرةتافع :صفر رج  بذبقحة تذبح ؾقه تسؿى

الَ َفةَرَع »َظـُْه, َظِن افـَّبِيِّ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾََّم َؿاَل:  َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلل َظنْ 

تَِرةَ  َْ ُل كَتاِج  هو َوافَػَرُع: «َوالَ  اُكوا َيْذَبُحوَكُه فَِطَواِؽقتِِفمْ  افبفقؿةَأوَّ رجواء  ـَ

ذبقحوة ـواكوا يوذبحوهنا ذم افعؼو  , َوافَعتِوَرةُ وـثرة كسؾفاافزـة ذم إم 

بعوض ادسوؾؿغ إػ  زاليووٓ , إول من رج  ويسؿوهنا افرجبقة أيضا

شفر رج , وهذا مون افتشوبه فها عده هذا افشفر بذبقحة يُ  يومـا هذا خيص

احتػواهلم, وؿود هنوى افـبوي ظؾقوه افصوالة باجلاهؾقة ومون موواؾؼتفم ذم 

الَ َفةَرَع َوالَ » :ظذ وجه اخلصووص وؿال, افتشبه هبم ظؿوماً  وافسالم ظن

تَِرةَ   هنقًا فؾؿسؾؿغ أن يتشبفوا باجلاهؾقة. .«َْ

, وافؼاظدة افعاموة يػعؾفا بعض ادسؾؿغ وهـاك أموٌر وخمافػات ـثرة

هذا أكه ٓ جيوز ختصقص زماٍن وٓ مؽاٍن بعبادٍة من افعبادات, إٓ إذا جاء 

 صقصوهختؾونن  مل يلِت ختصقصوه ذم افؼوع ماأما افؼع, وافتخصقص ذم 

 .ذفك من افبدعب

صقام  وأفي صالة هنا بدظة وهي ضاظة ؾإوؿد يؼول ؿائل: ـقف كؼول 

 !!؟!!!؟ظة ؽون بدتؽقف ؾ ذـر هلل تعاػأو  مثالً 

افعوادغ, وفؽون ضاظة وظبوادة هلل ربِّ  رهذه إموبعض  ؼول كعمؾـ

ومل عبادة معقـوة بأو مؽاكا من إمؽـة من إزمـة  ازماك فقس فـا أن كخص
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 ادؽان. افزمان أو بذفك بذفكدفقل خيصفا يرد 

 امعقـ اوفقس فك أهيا ادسؾم أن حتدد ـقػقة معقـة أو هقئة معقـة أو ظدد

, ؾونن هوذا إمور مون ذم افؼوعذفوك  ذم ظبادة مون افعبوادات ومل يولت

ا ظـفام ؾعؾـا به وموا مل يولت ؾام جاءكملسو هيلع هللا ىلص, خصائص اهلل ظز وجل ورشوفه 

صذ اهلل ظؾقوه  ؿال افـبي , ؾؼدؿػـا ظـد حدود اهلل تعاػـػػـا ظـه وو ظـفام

َ  »وشؾم:  ََ ُرَىا َفُهَو  َلو ِه َأم  َْ َماًل َلو َس  َْ ِمَل  َْ أي من ؾعل ظبوادة مون  .«َمن  

ـاكو   وإن افعبادات فقس  ظذ هدي رشوول اهلل صوذ اهلل ظؾقوه وشوؾم

ن ـوان إتع  وٓ يسؾم من اسثم افيسؾم من  ظبادة ؾفي مردودة ظؾقه, ؾال

 وٓ تؼبل مـه.  همتعؿدًا فإلحداث وآبتداع, وإٓ ـاك  مردودة ظؾق

ؾـفاه شوعقد   أـثر من رـعتغ عد أذان افػجرصذ برجاًل أن  جاء وؿد

ؾؼوال فوه  - اهلل ظـوهردوه اهلل وريض- بن ادسق  شقد افتابعغ وإموامفم

ٓ  ,: ٓشوعقد ؟! ؿوالةيوا شوعقد أيعوذبـي اهلل ظوذ افصوالذفك افرجل: 

 .(2)ةافسـ ظذ افصالة, وفؽن يعذبك ظذ خمافػةاهلل يعذبك 

                                                        

( من 2/654(, وافبقفؼي )450(, وافدارمي )3/52( )4755أخرجه ظبد افرزاق )( 2)

وأبو رباح هذا ـوذم  .به ظن ُشْػَقان افثوري, َظْن َأيِب َرَباٍح, َظْن َشِعقِد ْبِن ادَُْسقِِّ  ضرق  

 ووثؼه افعجع. ,أبو دزةو اشؿه ظبد اهلل بن رباح روى ظـه افثوري ومسعر
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  نَّ وإن ـاك  صالة فؽِو يؾف ر إػ ؾؼه هذا اسمام,ؾاكظ

ا ذم هوذا َفوؾَ عْ ؾِ

 مع أهنا صالة. :ؾؾذا أكؽر ظؾقه شعقد  افوؿ  فقس بؿؼوع

 بسـٍد صحقح أن أبا موشى إصعري ريض اهلل ظـه ن افدارميـوذم ش

رأى ؿومًا ذم ادسجد معفم حىص, وأحدهم يؼول: شبحوا مئة, وَيُعده 

ة, هؾؾوا مئة اؼول: ـزوا مئة, وَيُعده مئة حصة, وياحص مئة احلىص ب

هذا اسحداث ذم  منؾاشتغرب أبو موشى  ويعد باحلىص, شبحوا مئة,

ه ظذ كداذا يػعؾومن هذه اهلقئة ذم افعبادة افتي مل يؽن يعرؾفا, وافدين و

اهلل بن مسعود  هذه اهلقئة, ورجع إػ ابن مسعود ؾطرق بابه ؾخرج ظبد

ؾؼال فه أبو  افعامل افـحرير من ظؾامء افصحابة ريض اهلل ظـفمجلؾقل افعامل ا

ؿال  ,ومل أَر إٓ خراً  افردن رأيُ  بادسجد أمرًا أكؽرته, موشى: يا أبا ظبد

معه حىص  ادسجد ذم ـل حؾؼة رجٌل ذم ًا ؼَ ؾَ وماذا رأي ؟ ؿال: رأيُ  حِ 

ابن  احلىص, ؾؼالبا مئة.. هؾؾوا مئة, وًيُعده يؼول: شبحوا مئة.. ـزو

                                                                                                                                               

 أجوبة بدائع من وهذا ( ثم ؿال:2/236ذم إرواء افغؾقل ) اسمام إفباين  حهحصوؿد 

 من ـثراً  يستحسـون افذين ادبتدظة ظذ يؿو شالح وهو, تعاػ اهلل رده ادسق  بن شعقد

 بلهنم ويتفؿوهنم, ظؾقفم ذفك إكؽار افسـة أهل ظذ يـؽرون ثم, وصالة ذـر أهنا باشم افبدع

 وكحو وافصالة افذـر ذم فؾسـة خالؾفم يـؽرون إكام احلؼقؼة ذم وهم! ! صالةواف افذـر يـؽرون

  .ذفك
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َّٓ  وا شقئاتؽم وأكا ضامنده ظُ هلم  : هالَّ ؿؾَ  مسعود  يـؼص من حسـاتؽم أ

َؾِق, َؾَوَؿَف َظَؾْقِفْم, مسعود ابن  أؿبل, ثمَّ ءي َحتَّى َأَتى َحْؾَؼًة ِمْن تِْؾَك احْلِ

ْم َتْصـَُعوَن؟»َؾَؼاَل:  ـُ ِذي َأَرا ْدَِن حًصا َكُعده « َما َهَذا افَّ َؿاُفوا: َيا َأَبا َظْبِد افرَّ

وا َشقَِّئاتُِؽْم, َؾلَ »بِِه افتَّْؽبَِر َوافتَّْفؾِقَل َوافتَّْسبِقَح. َؿاَل:  َٓ َؾُعده َكا َضاِمٌن َأْن 

 
ِ
ء َٓ َع َهَؾَؽَتُؽْم َهُم ٍد, َما َأْرَ َة حُمَؿَّ ُؽْم َيا ُأمَّ ٌء َوحْيَ َيِضقَع ِمْن َحَسـَاتُِؽْم َيْ

َم ُمَتَواؾُِروَن, َوَهِذِه ثَِقاُبُه مَلْ َتْبَل, َوآكَِقُتُه مَلْ  َصَحاَبُة َكبِقُِّؽْم َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾَّ

, وَ  ٍد َصذَّ اهللُ ُتْؽرَسْ ِة حُمَؿَّ ٍة ِهَي َأْهَدى ِمْن ِمؾَّ ُؽْم َفَعَذ ِمؾَّ ِذي َكْػِِس بَِقِدِه, إِكَّ افَّ

ْدَِن, َما «. َظَؾْقِه َوَشؾََّم أْو ُمْػَتتُِحو َباِب َضاَلَفةٍ  َؿاُفوا: َواهللَِّ َيا َأَبا َظْبِد افرَّ

. َؿاَل:  َّٓ اخْلَْرَ
ْم ِمْن مُ »َأَرْدَكا إِ ـَ ِريٍد فِْؾَخْرِ َفْن ُيِصقَبُه, إِنَّ َرُشوَل اهللَِّ َصذَّ َو

َثـَا آ :اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾََّم َحدَّ َرُءوَن ال ُقر  ًما َيق  اِوُز َتَراِنَوُهم  َأنَّ َنو  َواْيُم  ،َن اَل ُُيَ

َثَرُهْم ِمـُْؽْم, ُثمَّ َتَوػَّ َظـُْفْم. َؾَؼا ـْ َل َظْؿُرو ْبُن َشَؾَؿَة: اهللَِّ َما َأْدِري َفَعلَّ َأ

َؾِق ُيَطاِظـُوَكا َيْوَم افـَّْفَرَواِن َمَع اخْلََواِرِج  َة ُأوَفِئَك احْلِ  .َرَأْيـَا َظامَّ

ء ره بعضفا بعضًا, ؾفمٓجَيُ ؿك اهلل ـقف أن افبدع ي ادسؾم شؾَّ اكظر أخ

وكحن كوذـر اهلل ؾؽقوف  ذـر هلل,هي  وؿافواأكاٌس اشتحسـوا هذه افبدظة 

افػعل هذا هو  فؽن ادـؽرافذـر فقس بؿـؽر, وذـر اهلل, ؾقؼال: ـؽر ظؾقـا يُ 

مون ظـود  هوم أحودثوها أو افؽقػقة افتي ذـروا اهلل هباأو افطريؼة أو اهلقئة 

  .أكػسفم
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, وأهنوم وضوالفةأن هوذه بدظوة   هلم ابن مسوعود ريض اهلل ظـوهؾبغَّ 

م احلوال هبوخافػوا رشول اهلل صذ افه ظؾقه وشؾم ذم ذفك, ثومَّ اشسشول 

ريض  جوا مع اخلوارج وؿواتؾوا افصوحابةج  هبم إمور حتى خروتدرَّ 

 اهلل ظـفم.

رت أو طفورت ذم هقئوة غُ احذر أهيا ادسؾم من افبدع مفوام َصو ؾاحذر

ظبوادات, ؾؽوم  و ظؾم, وٓ تؼل إكام هي ضاظاتر ما مل يؽن فديك هبا اخل

من بدٍع وخمافػات دخؾ  ظذ ادسؾؿغ من هذا افباب, وفؽن ظـودكا آيوة 

اء هَلُمْ  َأمْ ذم ـتاب اهلل افعزيز هي أصٌل ظظقم كسر ظؾقه: ؿال تعاػ:  ـَ  رُشَ

ُظوا نَ  هَلُم رَشَ ينِ  مِّ ْ  َما افدِّ  .اهلل بِهِ  َيْلَذن مَل

وؿد  ,يؼظفا اهلل ظز وجلوظبادات مل ؾؿن ذا افذي يؼع فؾـاس ديـًا 

اء هَلُمْ  َأمْ شؿى اهلل همٓء رشـاء  ـَ ُظوا رُشَ نَ  هَلُم رَشَ ينِ  مِّ ْ  َما افدِّ  بِوهِ  َيْلَذن مَل

ع فؾـاس ديـا اهلل ؾؼد وؿال: هو ـدين اهلل أو أؾضل من دين اهلل,  ؾؿن رشَّ

 .اؾساًء ظظقامً ظؾقه اؾسى و ,أرشك باهلل شبحاكه وتعاػ

شبحان بلشامئه احلسـى وصػاته افعذ أن يعقــوا ظوذ ذـوره كسلل اهلل 

  .افؾفم أظـا ظذ ذـرك وصؽرك وحسن ظبادتك ,وصؽره وحسن ظبادته

 افؾفم اجعؾـا هداة مفتدين ؽر ضافغ وٓ مضؾغ.

 افؾفم اؽػر فـا ؤبائـا وأمفاتـا وجلؿقع ادسؾؿغ.
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 .ؽاؾرينافؾفم أذل افؽػر واف ,ظز اسشالم وادسؾؿغأافؾفم 

 ِق افؾفوم ؿـوا و ,ؾاجعل ـقوده ذم كحوره بسوء افؾفم من أراد ادسؾؿغ

  .ادسؾؿغ من رشه

   .افتؼى وافعػاف وافغـىوافؾفم إكا كسلفك اهلدى 

   .وؿـا ظذاب افـار ,وذم أخرة حسـة ,تـا ذم افدكقا حسـةآافؾفم ربـا 

 .فه وصحبه وشؾمآظذ كبقـا حمؿد وظذ  مافؾف وصلِّ 
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