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الرحيم الرحمن الله بسم
المقـدمة

شرور من بالله ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، نحمده، لله، الحمد إن
فل يضلل ومن له، مضل فل الله يهده من أعمالنا، وسيئات أنفسنا،

ًا أن وأشهد له، شريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد له، هادي محمد
بإحسان تبعهم ومن وأصحابه آله وعلى عليه الله صلى ورسوله، عبده
ًا وسلم الدين، يوم إلى ًا، تسليم بعد: أما كثير

نتّ بيالبدعة" وظلمات السنة "نور في مختصرة رسالة فهذه
النعمة هي السنة وأن السنة، أهل وأسماء السنة، فيها: مفهوم

وذكرت وعلماتهم، أصحابها، ومنزلة السنة، منزلة وأوضحت المطلقة،
البدعة وذم العمل، قبول وشروط ومفهومها، وأصحابها، البدعة منزلة

عند البدع وأنواع وأحكامها، وأقسامها، البدع، وأسباب الدين، في
وآثار المبتدع، توبة وحكم المعاصرة، المنتشرة والبدع وغيرها، القبور
وأضرارها. البدع
وهداه، العبد سعادة بهما اللذان والنور الحياة هي السنة أن شك ول

َيّض َيْوَم{ أعمالهم، بهم قعدت وإن بأهلها تقوم والسنة ْب ٌه َت ُوُجو
ّد َتْسَو الله رضي عباس ابن . قال]106الية:  من جزء عمران، آل سورة[ }َو

البدعة أهل وجوه وتسود والئاتلفا، السنة أهل وجوه عنهما: "تبيض
لمر انقاد قد القلب، مستنير القلب، حي السنة وصاحب ،)1(والتفرق"

ّلى الله رسول واتبع الله ّلم عليه الله ص ًا وس ًا. ظاهر وباطن
على مستولية والظلمة مظلمه، القلب، ميت فهو البدعة صاحب أما

الله أراد فمن مظلمة، كلها وأحوالهم مظلمة، البدع: فقلوبهم أصحاب
.)2(السنة نور إلى الظلمات هذه من أخرجه السعادة به

على مطالب مبحث كل وتحت مبحثين، إلى البحث هذا قسمت وقد
التي: النحو

السنة: الول: نور المبحث
السنة. الول: مفهوم المطلب
السنة. أهل الثاني: أسماء المطلب
مطلقة. نعمة الثالث: السنة المطلب
السنة. الرابع: منزلة المطلب
البدعة. وصاحب السنة صاحب الخامس: منزلة المطلب

البدعة: الثاني: ظلمات المبحث
البدعة. الول: مفهوم المطلب
العمل. قبول الثاني: شروط المطلب

.2/39 والجهمية، المعطلة غزو على السلمية الجيوش اجتماع في القيم ابن ذكره  )(1
.41 – 2/38 السابق، انظر: المرجع  )(2
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الدين. في البدعة الثالث: ذم المطلب
البدع. الرابع: أسباب المطلب
البدع. الخامس: أقسام المطلب
وأنواعها. الدين في البدعة السادس: حكم المطلب
القبور. عند البدع السابع: أنواع المطلب
المعاصرة. المنتشرة الثامن: البدع المطلب
المبتدع. التاسع: توبة المطلب
وأضرارها. البدع العاشر: آثار المطلب

ًا العمل هذا يجعل أن أسأل وجل عز والله ًا مبارك لوجهه خالص
ًا الكريم، انتهى من كل به ينفع وأن مماتي، وبعد حياتي في لي نافع

ول الوكيل، ونعم حسبنا وهو مأمول، وأكرم مسؤول خير فإنه إليه،
على وبارك وسلم الله وصلى العظيم، العلي بالله إل قوة ول حول
ومن وأصحابه، آله، وعلى محمد نبينا خلقه من وخيرته ورسوله، عبده
الدين. يوم إلى بإحسان تبعهم

المؤلف
هـ17/10/1419 الموافق الربعاء، ليلة في حرر
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السنة الول: نور المبحث
 الول: مفهومها: المطلب

أن المناسب فمن الحق، على واجتماع عقيدة، ولهم أهل، لها السنة
والجماعة". السنة أهل الثلثا: "عقيدة الكلمات لهذه التعريف أذكر

ًا: لغة العقيدة مفهومأولً:  واصطلح
والشد والربط، العقد من "عقيدة" مأخوذة كلمةلغة:  العقيدة

الحبل يقال: عقد والمراصة، والتماسك والبرام، الحكام ومنه بقوة،
: شدهَالزإار وعقد ه،ّوالبيع: شد َالعهد ويقال: عقد ه،ّيعقده: شد

.)1(الحل والعقد: ضد بإحكام،
ًا: العقيدة مفهوم الجازإم اليمان على تطلق  العقيدةاصطلح

ُالنسان به يؤمن ما وهي ّ،شك إليه يتطرق ل الذي القاطع والحكم
ًا ويتخذه وضميره، قلبه عليه ويعقد ًا مذهب هذا كان فإن به؛ يدين ودين

ًا القاطع والحكم الجازإم اليمان كاعتقاد صحيحة العقيدة كانت صحيح
ً كان وإن والجماعة، السنة أهل كاعتقاد باطلة العقيدة كانت باطل
.)2(الضللة فرق

ًا: مفهوم السنة: أهل ثاني
.)3(قبيحة أم كانت حسنة والسيرة، الطريقةاللغة:  في السنة

الذي  الهديالسلمية: العقيدة علماء اصطلحا في والسنة
ّلى الله رسول عليه كان ّلم عليه الله ص ًا وس ًا، وأصحابه: علم واعتقاد

من ّذمُوي ها،ُأهل حمدُوي اتباعها يجب التي السنة وهي وعملً، وقولً،
الطريقة أهل من السنة: أي أهل من قيل: فلن ولهذا فها؛َالَخ

.)4(المحمودة المستقيمة الصحيحة
المسلوكة، الطريقة هي الله: "والسنة رحمه رجب ابن الحافظ قال

ّلى عليه كان بما التمسك ذلك فيشمل ّلم عليه الله ص وخلفاؤه هو وس
السنة هي وهذه والقوال، والعمال، العتقادات، الراشدون: من

.)5(الكاملة"
الدليل قام ما هي الله: "السنة رحمه تيمية ابن السلم شيخ وقال

ّلى الله رسول فعله سواء ورسوله لله طاعة بأنه عليه؛ الشرعي ص
ّلم، عليه الله زإمانه، على يفعل ولم يفعله لم أو زإمانه، في ِعلُف أو وس

المحيط والقاموس ،3/296 العين، فصل الدال، باب منظور، لبن العرب انظر: لسان  )(1
فارس، لبن اللغة في المقاييس ومعجم ،383ص العين، فصل الدال، باب آبادي، للفيروزإ

.679 ص العين، كتاب
.10-9 ص العقل ناصر الدكتور للشيخ والجماعة، السنة أهل عقيدة في انظر: مباحث  )(2
.13/225 السين، فصل النون، باب منظور، لبن العرب، لسان  )(3
.13ص العقل، ناصر للدكتور السنة، أهل عقيدة في انظر: مباحث  )(4
.1/120 والحكم، العلوم جامع  )(5
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المعنى وبهذا ،)1(منه" المانع وجود أو لفعله، ٍحينئذ المقتضى لعدم
ّلى الله رسول آثار السنة: "اتباع تكون ّلم، عليه الله ص ًا وس باطن

ًا، .)2(والنصار" المهاجرين من الولين السابقين سبيل وإتباع وظاهر
ًا: مفهوم  الجماعة: ثالث

الجمع حول تدور وهي جمع مادة من  مأخوذةاللغة: في الجماعة
الله: رحمه فارس ابن قال التفرق، ضد وهو والجتماع والجماع

يقال: جمعت الشيء، ّتضام على يدل واحد أصل والعين والميم "الجيم
ًا" الشيء .)3(جمع

سلف  همالسلمية: العقيدة علماء اصطلحا في والجماعة
الدين، يوم على بإحسان تبعهم ومن والتابعين، الصحابة، المة: من

.)4(والسنة الكتاب من الصريح الحق على اجتمعوا الذين
الحق وافق ما عنه: "الجماعة الله رضي مسعود بن الله عبد وقال

الجماعة فسدت إذا حماد: "يعني بن عيمُن قال وحدك"، كنت وإن
فإنك وحدك، كنت وإن تفسد، أن قبل الجماعة، عليه كانت بما فعليك

.5ٍ"حينئذ الجماعة أنت
هم:ِاتَفِوص ِةّّنالس أهل الثاني: أسماء المطلب
عليه كان ما مثل على كان من  هموالجماعة: السنة - أهل1
ّلى النبي ّلم عليه الله ص النبي بسنة المتمسكون وهم وأصحابه، وس
ّلى ّلم عليه الله ص ِبعونُالم الهدى وأئامة والتابعون، الصحابة، وهم وس ّت

ّتباع على استقاموا الذين وهم ُهم،َل أي في البتداع عن وابتعدوا ال
واّوسم ،)6(القيامة يوم إلى منصورون باقون وهم زإمان، أي وفي مكان
ّلى النبي لسنة لنتسابهم بذلك ّلم، عليه الله ص على واجتماعهم وس
ًا الخذ ًا، بها: ظاهر عوفا . فعن)7(والعتقاد والعمل، القول، في وباطن

ّلى الله رسول قال قال عنه الله رضي مالك بن ّلم: عليه الله ص وس
في فواحدة ًفرقة وسبعين إحدى على ُاليهود ”افترقت

ثنتين على النصارى وافترقت النار، في وسبعون الجنة
في وواحدة النار في فرقة وسبعين فإحدى فرقة وسبعين

.21/317 تيمية، ابن فتاوى مجموع  )(1
.3/157 تيمية، ابن فتاوى مجموع  )(2
في العرب كلم من جاء ما باب الجيم، كتاب فارس، لبن اللغة، في المقاييس معجم  )(3

.224 ص جيم، أوله والمطابق المضاعف
لبن الواسطية العقيدة وشرح ،68ص العز، أبي لبن الطحاوية، العقيدة انظر: شرح  )(4

.61ص هراس، خليل محمد العلمة تأليف تيمية،
البيهقي. إلى وعزاه ،1/70 اللهفان، إغاثة في القيم ابن المام ذكره  )(5
ص العقل، الكريم عبد بن ناصر للدكتور والجماعة، السنة أهل عقيدة في انظر: مباحث  )(6

13-14.
وشرح ،10 ص عثيمين بن محمد للعلمة الحموية، بتخليص البرية رب انظر: فتح  )(7

.10 ص الفوزإان، فوزإان بن صالح للعلمة الواسطية، العقيدة
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َتِرَقّنَل بيده ٍمحمد ُنفس والذي الجنة، ٍثلثا على أمتي َتْف
في وسبعون واثنتان الجنة في ٌواحدة فرقة، وسبعين

رواية وفي ،)1(“”الجماعةقال:  هم؟ من الله، رسول قيل: يا “النار
قال: الله؟ رسول يا هي عمرو: قالوا: ومن بن الله عبد عن الترمذي

.)2(“وأصحابي عليه أنا ”ما
ّلى النبي لن النار، من الناجية  أيالناجية: الفرقة- 2 الله ص
ّلم عليه إل النار في ”كلهاوقال:  الفرق ذكر عندما استثناها وس

.)3(النار في ليست أي “واحدة
سمعت قال عنه الله رضي معاوية  فعنالمنصورة: - الطائفة3

ّلى الله رسول ّلم عليه الله ص أمتي من ٌطائفة تزال ”ليقول:  وس
يأتي حتى خالفهم أو خذلهم من همّيضر ل الله بأمر ٌقائمة

شعبة بن المغيرة وعن ،)4(“الناس على ظاهرون وهم الله أمر
الله رسول قال قال عنه الله رضي ثوبان وعن ،)5(نحوه عنه الله رضي
ّلى ّلم:  عليه الله ص على ظاهرين أمتي من طائفة تزال ”لوس
وهم الله أمر يأتي حتى خذلهم، من يضرهم ل الحق
.)7(نحوه عنهما الله رضي الله عبد بن جابر وعن ،)6(“كذلك
رسوله وسنة الله بكتاب المتمسكون - المعتصمون4

ّلى ّلم، عليه الله ص من الولون السابقون عليه كان وما وس
ّلى النبي فيهم قال ولهذا والنصار، المهاجرين ّلم:  عليه الله ص ”ماوس

عليه أنا ما مثل على كان من هم أي ،)8(“وأصحابي عليه أنا
وأصحابي.

وأبو ،3992 برقم ،2/321 المم، افتراق باب الفتن، كتاب في بلفظه، ماجه ابن أخرجه  )(1
كتاب في عاصم، أبي وابن ،4596 برقم ،4/197 السنة، شرح باب السنة، كتاب داود،

.2/364 ماجه، ابن سنن صحيح في اللباني وصححه ،63 برقم ،1/32 السنة،
.2641 برقم ،5/26 المة، هذه افتراق في جاء ما باب اليمان، كتاب الترمذي، سنن  )(2
.11 ص الفوزإان، فوزإان بن صالح للعلمة والجماعة، السنة أهل أصول انظر: من  )(3
برقم ،4/225 المثنى، بن محمد باب: حدثنا المناقب، كتاب عليه: البخاري، متفق  )(4

ّلى قوله باب المارة، كتاب في بلفظه، ومسلم ،3641 ّلم:  عليه الله ص تزال ”لوس
برقم ،2/1524 “خالفهم من يضرهم ل الحق على ظاهرين أمتي من طائفة
1037.

برقم ،4/225 المثنى، بن محمد باب: حدثنا المناقب، كتاب عليه: البخاري، متفق  )(5
ّلى قوله باب المارة، كتاب ومسلم، ،3640 ّلم: ”ل عليه الله ص أمتي من طائافة تزال وس

.1921 برقم ،2/1523“ خافهم من يضرهم ل الحق على ظاهرين
ّلى قوله باب المارة كتاب مسلم، صحيح  )(6 ّلم: ”ل عليه الله ص أمتي من طائافة تزال وس

.1920 برقم ،2/1523“ خالفهم من يضرهم ل الحق على ظاهرين
ّلى قوله باب المارة كتاب مسلم، صحيح  )(7 ّلم: ”ل عليه الله ص أمتي من طائافة تزال وس

.1923 برقم ،2/1523 ،“خالفهم من يضرهم ل الحق على ظاهرين
.2641 برقم ،5/26 المة، هذه افتراق في جاء ما باب اليمان، كتاب الترمذي، سنن  )(8
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وبه الحق إلى يهدون الذين الصالحة القدوة هم- 5
)1(ثَاَالحد سعادة من الله: "إن رحمه السختياني أيوب قال يعملون،

بن الفضيل وقال ،)2(السنة" أهل من لعالم الله يوفقهما أن والعجمي
ًا لله الله: "إن رحمه عياض السنة أصحاب وهم َالبلد ُهمِب حييُي عباد
.)3(الله" حزب من كان ّلهِح من َُهوفَج ُلُدخَي ما يعقل كان ومن
ن ينهون الناس خيار السنة أهل- 6 دع ع ا الب قيـل ،وأهله
ـلـم الـهـواء َرِتِــكُذ إذا ـقـال: "اـلـذي الـسـني؟ ـمـن عـيـاش بن بكر لبي

الـسـنة أـهـل الله: أن رحمه تيمية ابن . وذكر)4(منها" شيء إلى يتعصب
الـحـق المـسـتقيم: طرـيـق الصراط على الذين ووسطها المة خيار هم

.)5(والعتدال
هريرة أبي  فعنالناس: فسد إذا الغرباء هم السنة أهل- 7

ّلى الله رسول قال قال عنه الله رضي ّلم:  عليه الله ص ”بدأوس
ًا السلم ًا، بدأ كما وسيعود غريب ،)6(“للغرباء فطوبى غريب

رضي مسعود بن الله عبد عن الله رحمه أحمد المام عند رواية وفي
وفي ،)8(“القبائل من )7(ّزاعّ”النقال:  الغرباء؟ قيل: ومن عنه، الله

العاص بن عمرو بن الله عبد عن الله رحمه أحمد المام عند رواية
أناس”قال:  الله؟ رسول يا الغرباء فقيل: من عنهما، الله رضي

ممن أكثر يعصهم من كثير ٍسوء أناس في صالحون
إذا يصلحون ”الذينآخر:  طريق من رواية وفي ،)9(“يطيعهم

البدع أصحاب جموع بين الغرباء السنة فأهل ،)10(“الناس فسد
والفرق. والهواء

العلم: يحملون الذين هم السنة أهل- 8
الغالين تحريف عنه وينفون العلم يحملون الذين هم السنة أهل

الله: رحمه سيرين ابن قال ولهذا ؛الجاهلين وتأويل المبطلين وانتحال
لنا قالوا: سموا الفتنة وقعت فلما السناد، عن يسألون يكونوا "لم

" مادة: " حدثا الدال، مع الحاء باب والثر، الحديث غريب في الحدثا: الشاب. النهاية  )(1
1/351.

.30 برقم ،1/66 للللكائاي، والجماعة، السنة أهل اعتقاد أصول شرح  )(2
.51 برقم ،1/72 ، للللكائاي والجماعة، السنة أهل اعتقاد أصول شرح  )(3
للللكائاي،         )(4 والجماعة، السنة أهل اعتقاد أصول برقم  1/72شرح ،53.
تيمية،:      )(5 ابن فتاوى .369–3/368انظر
ًا بدأ السلم أن بيان باب اليمان، كتاب مسلم،  )(6 ًا، وسيعود غريب برقم ،1/130 غريب

145.
َدَب رته: أييوعش أهله عن نزع الذي الغريب هو  )(7 للمهاجرين طوبى والمعنى وغاب، ُع

.5/41 الثير، لبن تعالى. النهاية الله في أوطانهم هجروا الذين
.1/398 المسند  )(8
.222 و2/177 المسند  )(9

.4/173 أحمد، المام مسند  )(10
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َظُرَف رجالكم، ْن البدع أهل إلى وينظر حديثهم، فيؤخذ السنة أهل إلى ُي
.)1(حديثهم" يؤخذ فل
لفراقهم: ُالناس ُيحزن الذين هم السنة أهل- 9   

أهل من الرجل بموت ُخبرُأ الله: "إني رحمه السختياني أيوب قال
َموت يتمنون الذين وقال: "إن ،)2(أعضائاي" بعض أفقد فكأنما السنة

ِةّالس أهل ولو نوره ِتّمُم والله بأفواههم الله نور يطفئوا أن يريدون ّن
.)3(الكافرون" كره

 مطلقة: ٌنعمة الثالث: السنة المطلب
مقيدة: ونعمة مطلقة نعمتان: نعمة النعمة

وهي: نعمة البد، بسعادة المتصلة  هيالمطلقة: أولً: النعمة
ثلثة: أركان على مبنية والخرة، الدنيا سعادة فإن ؛والسنة السلم،
والسنة السلم والخرة. ونعمة الدنيا في والعافية والسنة، السلم،

يهدينا أن صلتنا في نسأله أن وجل عز الله أمرنا التي النعمة هي
يقول حيث العلى الرفيق أهل وجعلهم بها، خصهم ومن أهلها، صراط
ِطِع َوَمن{تعالى:  ّل ُي ِئَك َوالّرُسوَل َهَال َلـ ُأْو ّلِذيَن َمَع َف ْنَعَم ا َأ

ّل ْيِهم ُهَال َل ّييَن ّمَن َع ِب ّن ّديِقيَن ال َداء َوالّص ِلِحيَن َوالّشَه َوالّصا
ِئَك َوَحُسَن َلـ .]69[النساء:  }َرِفيًقا ُأو
وأصحابها المطلقة، النعمة هذه أهل هم الربعة الصنافا فهؤلء
َيْوَم{ تعالى: بقوله المعنيون ْل ْلُت ا ْكَم ُكْم َأ ُكْم َل َن ْتَمْمُت ِدي َأ َو
ُكْم ْي َل ِتي َع ُكُم َوَرِضيُت ِنْعَم ِلْسلََم َل ًنا ا فكان ،]3[المائادة:  }ِدي
عبد بن عمر قال النعمة، جانب في والتمام الدين، جانب في الكمال
ًا، لليمان الله: "إن رحمه العزيز ًا، وفرائاض، حدود فمن وشرائاع، وسنن

.)4(اليمان" استكمل فقد استكملها
أن والمقصود ومحابه، ونهيه، لمره المتضمن شرعه هو الله ودين
السلم نعمة وهي بالمؤمنين، اختصت التي هي المطلقة النعمة

مما بها والفرح الحقيقة، في بها يفرح التي هي النعمة وهذه والسنة،
ّل ِبَفْضِل ُقْل{ وتعالى: سبحانه قال ويرضاه، الله يحبه ِهَال

ِتِه ِبَرْحَم ِلَك َو َذ ِب ْا َف َيْفَرُحو ْل ْيٌر ُهَو َف ،]58يونس: [ }َيْجَمُعوَن ّمّما َخ
والسنة، ورحمته: السلم الله فضل أن على السلف أقوال دارت وقد

فيهما أرسخ كان وكلما بهما، فرحه يكون القلب حياة حسب وعلى

.1/15 الدين، من السناد باب المقدمة، في مسلم،  )(1
.29 برقم ،1/66 للللكائاي، والجماعة، السنة أهل اعتقاد أصول شرح  )(2
.35 برقم ،1/68 للللكائاي، والجماعة، السنة أهل اعتقاد أصول شرح  )(3
ًا، البخاري  )(4 ّلى النبي قول باب اليمان، كتاب في معلق ّلم:  عليه الله ص ”بنيوس

.1/9 ،“خمس على السلم
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ًا، ّأشد قلبه كان ًا ليرقص القلب أن حتى فرح السنة روح باشر إذا فرح
ًا ممتلىء وهو الناس يكون ما أحزن .)1(الناس" يكون ما أخوفا أمن

ًا: النعمة الجسد، وعافية والغنى، الصحة،  كنعمةالمقيدة: ثاني
النعمة فهذه هذا، وأمثال الحسنة، والزوجة الولد، وكثرة الجاه، وبسط

على قيل: لله وإذا ؛والكافر والمؤمن والفاجر، البر بين مشتركة
ًا تكون المقيدة والنعمة حق، فهو العتبار بهذا نعمة الكافر استدراج
النعمة يرزإق لم لمن والشقاء العذاب إلى ومآلها والفاجر، للكافر

.)2(المطلقة

 السنة: الرابع: منزلة المطلب
وبابه المنين، من كان دخله من الذي الحصين الله  حصنالسنة:

وإن بأهلها تقوم وهي الواصلين، من إليه كان دخله من الذي العظم
البدع لهل طفئت إذا أيديهم بين نورها ويسعى أعمالهم، بهم قعدت

وجوه تّاسود إذا وجوههم المبيضة هم السنة وأهل أنوارهم، والنفاق
َيّض َيْوَم{تعالى:  الله قال البدعة، أهل ْب ٌه َت ّد ُوُجو َتْسَو ٌه َو }ُوُجو
أهل وجوه عنهما: "تبيض الله رضي عباس ابن قال ،]106عمران:  [آل

هي والسنة ،)3(والتفرق" البدعة أهل وجوه وتسود والئاتلفا، السنة
وعل: جل الله قال وفوزإه، وهداه العبد سعادة بهما اللذان والنور الحياة

ًتا َكاَن َمن َأَو{ ْي ُه َم َنا ْي َي َأْح َنا َف ْل ِفي ِبِه َيْمِشي ُنوًرا َلُه َوَجَع
ّناِس ُلُه َكَمن ال َث ُلَماِت ِفي ّم ّظ ْيَس ال ْنَها ِبَخاِرٍج َل ِلَك ّم َذ ّيَن َك ُز

َكاِفِريَن ْل ْا َما ِل ُنو ُلوَن َكا .)4(الموفق والله ،]122[النعام:  }َيْعَم

 البدعة: وصاحب السنة صاحب الخامس: منزلة المطلب
السنة: صاحب أولً: منزلة

وجل عز الله ذكر وقد القلب، مستنير القلب، حي السنة صاحب
فإن اليمان، أهل صفة وجعلهما موضع غير في كتابه في والنور الحياة
عنه، وفهم وأذعن، الله، عن عقل الذي المستنير: هو الحي القلب
ّلى الله رسول به بعث ما ومتابعة لتوحيده، وانقاد ّلم. عليه الله ص وس
ّلى النبي كان وقد ّلم عليه الله ص له يجعل أن تعالى الله يسأل وس

ًا: في وعن تحته، ومن فوقه، ومن ولسانه، وبصره، وسمعه، قلبه، نور
ًا، له يجعل وأن أمامه، ومن خلفه ومن شماله، وعن يمينه، وأن نور

غزو على السلمية الجيوش كتابه: اجتماع في القيم ابن المام كلم من مقتبس  )(1
.38و ،36 – 2/33 والجهمية المعطلة

غزو على السلمية الجيوش كتابه: اجتماع في القيم ابن المام كلم من مقتبس  )(2
.2/36 والجهمية المعطلة

وانظر: ،1/369 تفسيره، في كثير وابن ،2/39 الجيوش، اجتماع في القيم، ابن ذكره  )(3
.7/93 جرير، لبن القرآن، آي تأويل عن البيان جامع

.2/38 القيم، لبن السلمية الجيوش اجتماع  )(4
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ًا، ذاته يجعل فطلب ودمه، ولحمه، وعظمه، ولحمه، بشره، وفي نور
ّلى ّلم عليه الله ص الظاهرة ولحواسه ولبعاضه، لذاته، النور وس

وقوله نور، ومخرجه نور، مدخله والمؤمن الست، ولجهاته والباطنة،
يوم لصاحبه يظهر وضعفه قوته بحسب النور وهذا نور، وعمله نور،

نوره: يكون من الناس فمن ويمينه، يديه، بين فيسعى القيامة،
القائام، كالرجل وآخر الطويلة، كالنخلة وآخر كالنجم، وآخر كالشمس،

ًا عطىُي من منهم أن حتى ذلك، دون وآخر قدمه إبهام رأس على نور
الدنيا في ومتابعته إيمانه نور كان كما أخرى، ويطفىء مرة يضيء
.)1(والعيان للحس، هناك يظهر بعينه هذا فهو كذلك،

ًا: علمات ومن البشر من العقلء يدركها كثيرة، السنة أهل ثاني
العلمات: تلك أهم

بالنواجذ. ذلك على والعض والسنة، بالكتاب العتصام-1
والفروع. الصول في والسنة الكتاب إلى التحاكم-2
البدع. لهل وبغضهم بها والمتمسكين السنة لهل حبهم-3
ضالة الحق لن السالكين؛ قلة من يستوحشون ل-4

الناس. خالفه ولو به يأخذ المؤمن
لهدي الصحيح بالتطبيق والفعال، القوال في الصدق-5

والسنة. الكتاب
ّلى الله برسول التأسي-6 ّلم عليه الله ص كان الذي وس

.)2(القرآن خلقه
ًثا: منزلة البدعة: صاحب ثال

والظلمة الموت الله جعل وقد مظلمه، القلب، ميت البدعة صاحب
عن يعقل لم الذي المظلم الميت والقلب اليمان، عن خرج من صفة
ّلى الله رسول به بعث لما انقاد ول الله، ّلم عليه الله ص ولهذا ،وس

غير أموات بأنهم الناس من الضرب هذا وتعالى سبحانه الله وصف
الظلمة كانت ولهذا منها، يخرجون ل الظلمات في وبأنهم أحياء،

في الحق ترى مظلمة فقلوبهم حياتهم، جميع في عليهم مستولية
وأقوالهم مظلمة، وأعمالهم الحق، صورة في والباطل الباطل، صورة

وإذا ظلمة، عليهم ممتلئة وقبورهم مظلمة، كلها وأحوالهم مظلمة،
في بقوا عليه للعبور الجسر دون القيامة يوم النوار قسمت

فيها خلق التي الظلمة، وهذه مظلم، النار في ومدخلهم الظلمات،

 بتصرفا.41 – 2/38 القيم، لبن السلمية الجيوش اجتماع  )(1
الرحمن عبد بن إسماعيل عثمان أبي للمام الحديث، وأصحاب السلف انظر: عقيدة  )(2

الخطار، من البدع في وما الدين كمال إلى البصار أولي وتنبيه ،147 ص الصابوني،
.264 ص السحيمي، سعد بن صالح للدكتور
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إلى منها أخرجه السعادة به وتعالى سبحانه الله أراد فمن أولً، الخلق
.)3(فيها تركه الشقاوة به أراد ومن النور،

******

 بتصرفا.40 -2/39 القيم، لبن السلمية، الجويش اجتماع  )(3

11



البدعة الثاني: ظلمات المبحث
 الول: مفهومها: المطلب

بـعـد اـسـتحدثا ـمـا أو الكمال، بعد الدين في  الحدثاالبدعة: لغة:
ّلى النبي ّلم عليه الله ص ُ ويـقـال: "ابـتـدعت)1(والعـمـال الهواء من وس

ً الشيء، ً أو قول ـمـادة وأـصـل ،)2(ـسـابق" مثال غير عن ابتدأته إذا فعل
َبِديُع{ تـعـالى: ـقـوله ومـنـه ـسـابق، مـثـال غـيـر عـلـى "بدع" للـخـتراع

َلْرِض الّسَماَواِت ـام:  ،117البقرة: [ }َوا ـمـن  أي: مخترعهما]101النـع
.)3(متقدم سابق مثال غير

العلماء عند تعريفات عدة لها الشرعي الصطلحا في والبدعة
ًا، بعضها يكمل منها: بعض
ـفـي تـعـالى: "البدـعـة الـلـه رحـمـه تيمـيـة اـبـن الـسـلم شيخ - قال1

ّلى ورسوله الله يشرعه لم ما الدين: هي ّلم: وـهـو عليه الله ص ـمـا وس
.)4(استحباب" ول إيجاب أمر به يأمر لم

الفعال في ونوع والعتقادات، القوال في  نوعنوعان: والبدعة"
إلــى يــدعو الول أن كمــا الول يتضــمن الثــاني وهــذا والعبــادات،

العـمـال ـمـذاهبهم: أن وغـيـره أحـمـد عليه بنى الذي . "وكان)5(الثاني"
ـشـرعه ما إل منها يشرع ل أنه العبادات في فالصل وعادات"، عبادات

.)6(الله" حظر ما إل منها يحظر ل أنه العادات في والصل الله،
ًا: "والبدـعـة وقال ـسـلف إجـمـاع أو والـسـنة، الكـتـاب ـخـالف مـا أيض
ـة ـن الـم ـادات ـم ـأقوال العتـق ـادات: ـك ـوارج، والعـب ـض، الـخ والرواـف

المـسـاجد، ـفـي والغناء بالرقص يتعبدون وكالذين والجهمية، والقدرية،
الـبـدع ـمـن ذـلـك وأنواع الحشيشة، وأكل اللحى، بحلق يتعبدون والذين

.)7(أعلم" والله والسنة، للكتاب المخالفين من طوائاف بها يتعبد التي
اـلـدين ـفـي تـعـالى: "البدـعـة: طريـقـة الـلـه رحمه الشاطبي - قال2

التعبد في المبالغة عليها بالسلوك ُقصدُي ة،ّ الشرعي)8(تضاهي مخترعة،
سبحانه". لله

ابن وفتاوى ،8/6 العرب ولسان ،906 ص الدال، فصل العين، باب المحيط، القاموس  )(1
.35/414 تيمية

.119 ص فارس لبن اللغة في المقاييس معجم  )(2
" مادة الصفهاني، للراغب القرآن، ألفاظ وانظر: مفردات ،1/49 للشاطبي العتصام  )(3

.111 " ص بدع
.108 – 4/107 تيمية ابن فتاوى  )(4
.22/306 تيمية ابن فتاوى  )(5
.4/196 تيمية ابن فتاوى  )(6
.35/414 تيمية ابن وانظر: فتاوى ،18/346 تيمية ابن فتاوى  )(7
هي بل كذلك الحقيقة تكون أن غير من الشرعية الطريقة تشبه أنها تضاهي: يعني  )(8

.1/53 للشاطبي، لها. انظر: العتصام مضادة

12



هاّيخصــ وإنما البدعة، معنى في العادات يدخل ل من رأي على وهذا
ـة، معنى في ّةالعادي العمال أدخل من رأي على وأما بالعبادات، البدـع

يقـصـد ة،ّرعيّالـشـ تـضـاهي ٌ،مخترعة الدين في "البدعة: طريقة فيقول
.)1(الشرعية" بالطريقة يقصد ما عليها بالسلوك

حـيـث مـن الـعـادات أن الـثـاني تعريفه على تعالى الله رحمه قرر ثم
دّــعبّالت وـضـع توـضـع أو بـهـا، يتعـبـد حـيـث وـمـن فيـهـا، بدعة ل عادية هي

للـمـور ومـثـل التعريفـيـن بـيـن جـمـع أـنـه ـبـذلك فحـصـل البدعة، تدخلها
ـالبيع،ّالتعب من فيها لبد التي العادية والطلق، والنـكـاح، والـشـراء، د: ـب

شرعية وضوابط وشروط بأمور مقيدة ... لنها والجنايات واليجارات،
.)2(فيها للمكلف خيرة ل

ما بالبدعة : "والمراد)3(تعالى الله رحمه رجب ابن الحافظ - وقال3
ـمـن أصل له كان ما فأما عليه، ّيدل الشريعة في له أصل ل مما حدثاُأ

ًا، ببدعة فليس عليه يدل الشرع ـمـن فـكـل ً،لـغـة بدـعـة ـكـان وإن شرع
ًا أحدثا إلـيـه يرـجـع اـلـدين ـمـن أصل له يكن ولم الدين إلى ونسبه شيئ

أو العتـقـادات، مـسـائال ذلك في وسواء منه، بريء والدين ضللة، فهو
الـسـلف كلم ـفـي وـقـع ـمـا والباطنة. أما الظاهرة القوال أو العمال،

الشـرعية، ل اللغوـيـة البـدع فـي ذلك فإنما البدع، بعض استحسان من
رمـضـان قـيـام ـفـي الناس جمع لما عنه الله رضي عمر قول ذلك فمن
ـقـال: "نعـمـة كذلك يصلون ورآهم وخرج المسجد، في واحد إمام على

علـى يـكـن ـلـم الفـعـل هذا أن عنه الله رضي ... ومراده)4(هذه" البدعة
إليها. يرجع الشريعة من أصول له ولكن الوقت، هذا قبل الوجه هذا

ّلى النبي فمنها: أن ّلم عليه الله ص ـام عـلـى يحث كان وس قـي
المـسـجد فـي يقومـون زإمنـه فـي النـاس وكـان فيه، ويرغب رمضان،
ًا، متفرقة جماعات ّلى وهو ووحدان ّلم عليه الله ص بأـصـحابه ـصـلى وـسـ

كـتـبُي أن خـشـي ـبـأنه عللً،ُم ذـلـك ـمـن امتـنـع ثم ،ةليل غير رمضان في
ّلى بعـده مـنُأ قـد وهـذا بـه، القيـام عن فيعجزوا عليهم عليـه اللـه صـ
ّلم .)5(وس

ـه" ومنـهـا: ّلى أـن ـ ـه ـص ـه الـل ّلم علـي ـ ـر وـس ـاع أـم ـائاه ـسـنة بإتـب خلـف
.)6(الراشدين" خلفائاه سنة من صار قد وهذا الراشدين

.56 – 1/50 الشاطبي موسى بن إبراهيم إسحاق لبي العتصام  )(1
.594 ،570 ،569 ،2/568 الشاطبي موسى بن إبراهيم إسحاق لبي العتصام  )(2
ًا. يسير  بتصرفا128 – 2/127 والحكم العلوم جامع  )(3 جد
برقم ،2/308 رمضان، قام من فضل باب التراويح، صلة كتاب البخاري، انظر: صحيح  )(4

2010.
برقم ،2/309 رمضان، قام من فضل باب التراويح، صلة كتاب البخاري، انظر: صحيح  )(5

2012.
.2/129 والحكم العلوم جامع  )(6
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مفسقة وبدعة السلم، عن تخرج مكفرة  بدعةبدعتان: والبدعة
.)1(السلم عن تخرج ل

 العمل: قبول الثاني: شروط المطلب
بشرطين: إل وجل عز الله إلى به يتقرب مما عمل أي يقبل ل

ـبي لقول له، شريك ل وحده لله العمل  إخلصالول: الشرط الـن
ّلى ّلم: ”إنما عليه الله ص ـمـا أمرـيـء لـكـل وإنـمـا بالنـيـات، العمال وس
.)2(“نوى

ّلى للرسول  المتابعةالثاني: الشرط ّلم، علـيـه الـلـه ص لـقـول وـسـ
ّلى النبي ّلم:  عليه الله ص ً عـمـل ”منوس أمرـنـا علـيـه لـيـس عمل
.)3(“رد فهو

ًا لله، أعماله أخلص فمن ّلى الله رسول ذلك في متبع علـيـه الـلـه ـصـ
ّلم لرـسـول والمتابعة الخلص، فقد ومن مقبول، عمله الذي فهذا ،وس

ّلى الله ّلم، عليه الله ص ـقـوله ـفـي داـخـل ـمـردود فعمله أحدهما أو وس
ـالى: َنا{ تـع َـلـى َوـَقـِدْم ُـلـوا ـَمـا ِإ ُه َعـَمـٍل ـِمـْن َعِم َـنـا ْل َـبـاء َفَجَع ًَه
ُثوًرا ـعـز ـقـوله ـفـي داـخـل فـهـو المرين جمع ومن ،]23[الفرقان:  }ّمن

ًنا َأْحَسُن َوَمْن{ وجل: َلَم ّمّمْن ِدي }ُمْحِســٌن َوُهَو ِهّلل َوْجَهُه َأْس
َلى{ تعالى: قوله وفي ،]125[النساء:  َلَم َمْن َب ّل َوْجَهُه َأْس َوـُهـَو ِهَــِل

َلُه ُمْحِسٌن ُه َف َد َأْجُر ّبِه ِعن َ َر ْيِهْم َخْوٌف َول َل َ َع ُنوَن ُهْم َول }َيْحَز
“بالنيات العمال ”إنماعنه:  الله رضي عمر فحديث ،]112[البقرة: 
عـمـل ”ـمـنعنها:  الله رضي عائاشة وحديث الباطنة، للعمال ميزان
ـزان “رد فهو أمرنا عليه ليس عملً ـال مـي ـا الـظـاهرة، للعـم فهـم

ـظـاهره وفروـعـه، كـلـه: أـصـوله، اـلـدين فيهـمـا يدخل عظيمان حديثان
.)4(وأفعاله أقواله، وباطنه،
ًا عنـهـا الـلـه رـضـي عائاشة حديث على النووي المام تكلم وقد كلـمـ
ًا، ّلى فيه: "قوله قال نفيس ّلم:  علـيـه الـلـه ـصـ ـفـي أـحـدثا ”منوـسـ
عمل ”منالثانية:  الرواية وفي ،“رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا
بمعـنـى هنا العربية: الرد أهل قال ،“رد فهو أمرنا عليه ليس عملً

عظيمة قاعدة الحديث وهذا به، معتد غير باطل ومعناه: فهو المردود،
ّلى هكلم جوامع من وهو السلم، قواعد من ّلم عليـه الله ص إنه ،وسـ ف

.2/516 للشاطبي انظر: العتصام  )(1
ّلى الله رسول إلى الوحي بدء كان كيف باب الوحي، بدء كتاب عليه: البخاري، متفق  )(2 ص

ّلم، عليه الله ّلى قوله باب المارة، كتاب ومسلم، ،1 برقم ،1/9 وس ّلم: عليه الله ص وس
.1907 برقم ،2/1515 “بالنيات العمال ”إنما

برقم ،3/1344 المور، محدثات ورد الباطلة، الحكام نقض باب القضية، كتاب مسلم،  )(3
“رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا في أحدثا من” ومسلم البخاري ولفظ ،1718

.1718 برقم ومسلم ،2697 برقم البخاري
.10 ص للسعدي، الخيار، عيون وقرة البرار قلوب انظر: بهجة  )(4
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زإـيـادة الثانـيـة الرواـيـة وـفـي ،)1(والمخترـعـات الـبـدع، كل رد في صريح
َقُس بدعة في الفاعلين بعض يعاند قد وهي: أنه علـيـه احتج فإذا إليها، ِب
ًا، أحدثت ما يقول: أنا الولى بالرواية فيها التي بالثانية عليه فيحتج شيئ

ـسـبق غـيـره أو الفاـعـل أـحـدثها ـسـواء المـحـدثات، ـكـل ـبـرد التـصـريح
.)2(بإحداثها"

الدين. في المخترعات: أي  )(1
كتاب تلخيص من أشكل لما وانظر: المفهم ،14/257 مسلم، صحيح على النووي شرح  )(2

.6/171 للقرطبي، مسلم،
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 الدين: في البدعة الثالث: ذم المطلب
منـهـا وـحـذر والـسـنة، الكـتـاب ـمـن كثيرة نصوص البدعة ذم في جاء

يلي: ما اليجازإ سبيل على ذلك ومن بإحسان، لهم والتابعون الصحابة
القرآن: أولً: من

ّلِذَي ُهَو{ وجل: عز الله - قال1 ْيَك َأنَزَل ا َل َتاَب َع ِك ْل ْنُه ا َياٌت ِم آ
َكَماٌت َـتـاِب ُأّم ُهّن ّمْح ِك ْل ُأـَخـُر ا ِبَهاٌت َو َتـَشـا َأـّمـا ُم ّـلـِذيَن َف فـي ا
ِبِهْم ُلو ْيٌغ ُق ِبُعوَن َز ّت َي َبَه ـَمـا َف ْـنـُه َتـَشـا ِتـَغـاء ِم ْب َـنـِة ا ْت ْلِف ِتـَغـاء ا ْب َوا

ِلِه ْأِوي َلُم َوَما َت َلُه َيْع ْأِوي ّ َت ّل ِإل الشاطبي ذكر وقد ،]7عمران:  [آل }ُهَال
ًا الله رحمه الـقـرآن، في يجادلون الذين في الية هذه أن على تدل آثار
.)1(وافقهم ومن الخوارج وفي
َأّن{ وـجـل: عز - وقال2 َذا َو ِطي َهـ َتِقيًما ـِصـَرا ُه ُمـْسـ ِبُعو ّت ـَفـا
ْا َولَ ِبُعو ّت ُبَل َت َق الّس َتَفّر ُكْم َف ِلِه َعن ِب ِبي ُـكـْم ـَسـ ِل ُكم َذ ِـبـِه َوـّصـا

ُكْم ّل ّتُقوَن َلَع ـام:  }َت الـلـه ـسـبيل ـهـو المـسـتقيم فالصراط ،]153[النـع
الحائـاـدين الختلفا أـهـل ـسـبل هي والسبل السنة، وهو إليه، دعا الذي
ي تشـمل اليـة فهـذه ،)2(البـدع أهل وهم الصراط عن جميـع عـن النه

.)3(البدع أهل طرق
َلى{وتعالى:  سبحانه - وقال3 ّل َوَع ُد ِهَــال ِبيِل َقـْصـ ْنـَهـا الـّسـ َوِم

ِئٌر َلْو َجآَ ُكْم ََشاء َو َدا ـل:  }َأْجَمِعيَن َلَه ـ 9[النـح ـهـو القـصـد فالـسـبيلـ]
ـطـرق وـهـي عـنـه، ـعـادل الـحـق: أي عن جائار سواه وما الحق، طريق
.)4(والضللت البدع
ّلِذيَن ِإّن{وـجـل:  عز - وقال4 ْا ا َنـُهـْم َفّرـُقـو ْا ِدي ُنو َـكـا َيًعا َو ـِشـ

ْنُهْم ّلْسَت ٍء ِفي ِم ّنَما َشْي َلى َأْمُرُهْم ِإ ّل ِإ ُئـُهـم ُـثـّم ِهَــال ّب َن ِبـَمـا ُي
ْا ُنو ـا ـوَن َـك ُـل ــام:  }َيْفَع الهــواء، أصــحاب هــم وهــؤلء ،]159[النـع

.)5(المة هذه من والبدع والضللت،
ُنوا َول{وجل:  عز - وقال5 ُكو ِكيَن ـِمـَن َت ْلُمـْشـِر ّـلـِذيَن ـِمـَن ،ا ا

َنُهْم َفّرُقوا ُنوا ِدي َكا َيًعا َو ْيِهْم ِبـَمـا ـِحـْزٍب ُـكـّل ـِشـ َد }َفِرـُحـوَن َـلـ
.]32-31[الروم: 

َذِر{وتعالى:  سبحانه - وقال6 َيْح ْل ّلِذيَن َف ِلُفوَن ا َأـْمـِرِه ـَعـْن ُيَخا

َبُهْم َأن َنٌة ُتِصي ْت َبُهْم َأْو ِف َذاٌب ُيِصي ِليٌم َع .]63[النور:  }َأ

.76-1/70 للشاطبي، انظر: العتصام  )(1
.1/76 للشاطبي، انظر: العتصام  )(2
.1/78 للشاطبي، انظر: العتصام  )(3
.1/78 للشاطبي، انظر: العتصام  )(4
.1/179 للشاطبي، انظر: العتصام  )(5
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ْلـَقـاِدُر ـُهـَو ُقْل{ وـجـل: عز - وقال7 َـلـى ا ْبـَعـَث َأن َع ُـكـْم َي ْي َل َع
ًبا َذا ُكْم ّمن َع ُـكـْم َتـْحـِت ِمـن َأْو ـَفـْوِق ِل ُكْم َأْو َأْرُج ِبـَسـ ْل ًا َي َيع }ـِشـ

.]65[النعام: 
ُلوَن َولَ{ تـعـالى: الـلـه - وـقـال8 ِلِفـيـَن َيَزا َت ّ ،ُمْخ ّرِحـَم َمـن ِإل
ّبَك .)1(أعلم وجل عز والله ،]119-118[هود:  }َر

ًا: من النبوية: السنة ثاني
ّلى الله رسول عن الكثيرة الحاديث جاءت ّلم عليه الله ص ـ ـي وـس ـف

يأتي: ما ذلك ومن منها، والتحذير البدع ذم
ّلى النبي عن عنها الله رضي عائاشة - حديث1 ّلم عليـه اللـه صـ وـسـ
.)2(“رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا في أحدثا ”منقال:  أنه

ّلى النبي أن عنهما الله رضي الله عبد بن جابر - وعن2 عليه الله ص
ّلم كـتـاب الـحـديث خـيـر ـفـإن بعد ”أماخطبته:  في يقول كان وس
ّلى محمد هدي الهدي وخير الله، ّلم، علـيـه الله ص وـشـر وـسـ

.)3(“ضللة بدعة وكل محدثاتها، المور
ّلى الـلـه رـسـول النسائاي: كان رواية - وفي3 ّلم، علـيـه الـلـه ـصـ وـسـ

”مـنيـقـول:  ـثـم أهله هو بما عليه ويثني الله خطبته: يحمد في يقول
أـصـدق إن ـلـه، ـهـادي فل يضلله ومن له، مضل فل الله يهده

ـور وشر محمد، هدي الهدي وأحسن الله، كتاب الحديث الـم
ـضـللة وـكـل ضللة، بدعة وكل ٌ،بدعة محدثة وكل محدثاتها،

.)4(“النار في
ّلى الـلـه رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي - وعن4 علـيـه الـلـه ـصـ

ّلم أـجـور مـثـل الـجـر ـمـن له كان هدى إلى دعا ”منقال:  وس
ًا أـجـورهم ـمـن ذـلـك ينقص ل تبعه، من إـلـى دـعـا وـمـن ـشـيئ

ذـلـك ينـقـص ل تبـعـه، من آثام مثل الثم من عليه كان ضللة
ًا آثامهم من .)5(“شيئ
ّلى الله رسول أن عنه الله رضي الله عبد بن جرير - وعن5 الـلـه ـصـ
ّلم عليه أجرها فله حسنة سنة السلم في سن ”منقال:  وس

أـجـورهم ـمـن ينـقـص أن غـيـر ـمـن بعده، بها عمل من وأجب
وزرـهـا علـيـه ـكـان ـسـيئة سنة السلم في سن ومن شيء،

.91-1/70 للشاطبي، انظر: العتصام  )(1
.1718 برقم ومسلم ،2697 برقم عليه: البخاري، متفق  )(2
.867 برقم ،1/592 والخطبة، الصلة تخفيف باب الجمعة، كتاب مسلم،  )(3
صلة كتاب في بلفظه، النسائاي وأخرجه السابق، الحديث في مسلم صحيح في أصله  )(4

.1578 برقم ،3/188 الخطبة، كيف باب العيدين،
ضللة، أو هدى إلى دعا ومن سيئة، أو حسنة سنة سن من باب العلم، كتاب مسلم،  )(5

.2674 برقم ،4/2060
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ـم من ينقص أن غير من بعده من بها عمل من ووزر أوزارـه
.)1(“شيء

الله رسول قال: وعظنا عنه الله رضي سارية بن العرباض - وعن6
ّلى ّلم علـيـه الـلـه ص منـهـا وذرـفـت القـلـوب، منـهـا وجـلـت موعـظـة وـسـ

ـقـال: فأوـصـنا؟ ـمـودع موعـظـة كأنـهـا الـلـه رـسـول ـيـا فقلـنـا العـيـون،
عليـكـم ّرـتـأم وإن والطاـعـة، والسمع الله، بتقوى ”أوصيكم

ًا فسـيرى بعـدي منكـم يعـش مـن فـإنه عبد، ًا، اختلفـ كـثير
عـضـوا المـهـديين الراـشـدين الخلـفـاء وسنة بسنتي فعليكم

بدـعـة ـكـل ـفـإن الـمـور، ومـحـدثات وإـيـاكم بالنواـجـذ، عليها
.)2(“ضللة

الله رسول يسألون الناس قال: كان عنه الله رضي حذيفة - وعن7
ّلى ّلم عليه الله ص ن أسـأله وكنـت الخيـر، عن وس أن مخافـة الشـر ع

بهــذا الله فجاءنا وشر جاهلية في كنا إنا الله، رسول يا فقلت يدركني،
ذـلـك بـعـد قال: "نعم" فقـلـت: ـهـل شر؟ من الخير هذا بعد فهل الخير

ـهَخَد فقـلـت: وـمـا “دـخـٌن وفيه نعم”قال:  خير؟ من شرال :ـقـال ُ؟ُـن
منهم تعرف هديي بغي ويهدون سنتي، بغير يستنون ”قوم
على دعاة ”نعم،قال:  شر؟ من خيرال ذلك بعد فقلت: هل “وتنكر
ـا “فيها قذفوه إليها أجابهم من جهنم أبواب ـت: ـي رـسـول فقـل
ـه، ـا، صــفهم الـل ـال:  لـن ـم: ـقـومـق ـدتنا، ـمـن ”نـع يتكلـمـون جـل

ـقـال: ذـلـك؟ أدركـنـي إن ـتـرى فـمـا الـلـه، رـسـول قلت: يا ،“بألسنتنا
لـهـم تـكـن ـلـم فقلت: ـفـإن “همموإيما المسلمين جماعة ”تلزم
تـعـض أن ولو كلها، الفرق تلك ”فاعتزلقال:  إمام؟ ول جماعة
دركك حتى شجرة أصل على ى وأنـت المـوت ي ،)3(“ذلـك عل
ـديي بغير ”يهدونالله: قوله:  رحمه النووي المام قال ـدي “ـه الـه

مـن جهـنـم أـبـواب على ”دعاةقوله:  والطريقة، والسيرة، الهيئة،
المراء من كان من العلماء: هؤلء قال “فيها قذفوه إليها أجابهم
ـدعون ـى ـي وأصــحاب والقرامطــة، الخــوارج، آخــر ضــللة بدعــة إـل
.)4(المحنة"

.1017 برقم ،2/705 تمرة، بشق ولو الصدقة على الحث باب الزكاة، كتاب مسلم،  )(1
كتاب والترمذي، ،4707 برقم ،4/201 السنة، لزوم في باب السنة، كتاب داود، أبو  )(2

حديث وقال: هذا ،2676  برقم5/44 البدع، واجتناب بالسنة الخذ في جاء ما باب العلم،
-1/15 المهديين، الراشدين الخلفاء سنة اتباع باب المقدمة، في ماجه وابن صحيح، حسن

.47-4/46 وأحمد ،44 ،43 ،42 برقم ،16
برقم ،8/119 جماعة، تكن لم إذا المر كيف باب الفتن، كتاب عليه: البخاري، متفق  )(3

الفتن ظهور عند المسلمين جماعة ملزإمة وجوب باب المارة، كتاب ومسلم، ،7084
.1847 برقم ،3/1475 الجماعة، ومفارقة الطاعة، على الخروج وتحريم حال، كل وفي

.12/479 مسلم، صحيح على النووي شرح  )(4
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ّلى الـنـبي ـعـن عـنـه الـلـه رضي أرقم بن زإيد حديث - وفي8 الـلـه ـصـ
ّلم:  عليه أن يوـشـك بـشـر أـنـا إنـمـا الـنـاس أيها أل بعد ”أماوس

ثقليـن: أولهمـا فيكـم تـارك وأنـا ،فأجيب ربي رسول يأتي
ـمـن الـمـتين الـلـه حـبـل [ـهـو والـنـور، الـهـدى فيه الله، كتاب
الضللة] فـخـذوا على كان تركه ومن الهدى، على كان اتبعه

.)1(فيه ورغب الله كتاب على فحث “هب واستمسكوا ،الله بكتاب
ّلى الله رسول عنه: أن الله رضي هريرة أبي - وعن9 ـه ص ـه الـل علـي

ّلم يــأتونكم كذابون، دجالون الزمان آخر في ”يكونقال:  وس
ـاهم فإياكم آباؤكم ول أنتم تسمعوا لم بما الحاديث من وإـي

.)2(“يفتنونكم ول يضلونكم ل

ًا: من البدع: في عنهم الله رضي الصحابة أقوال ثالث
ـال: عنه الله رضي بكر أبا أن بإسناده الله رحمه سعد ابن - ذكر1 ـق
وإن ـفـأعينوني أحـسـنت ـفـإن بمبـتـدع، ولست متبع أنا إنما الناس "أيها
.)3(موني"ّفقو زإغت
اـلـرأي وأـصـحاب عنه: "إـيـاكم الله رضي الخطاب بن عمر - وقال2

فضلوا بالرأي فقالوا يحفظوها أن الحاديث أعيتهم السنن أعداء فإنهم
.)4(وأضلوا"

تبـتـدعوا ول عـنـه: "اتبـعـوا الـلـه رـضـي مسعود بن الله عبد - وقال3
.)5(ضللة" بدعة كل كفيتم، فقد

ًا: من بإحسان: وأتباعهم التابعين أقوال رابع
بـعـد، فـقـال: "أـمـا رـجـل إلى الله رحمه العزيز عبد بن عمر - كتب1

ّلى نـبيه سـنة وإتبـاع أمـره، في والقتصاد الله، بتقوى أوصيك اللـه صـ
ّلم، عليه .)6(سنته" به جرت ما بعد المحدثون أحدثا ما وترك وس

عنه، الله رضي طالب أبي بن علي فضائال باب الصحابة، فضائال كتاب مسلم،  )(1
.2408 برقم ،4/1873

،1/12 تحملها، في والحتياط الضعفاء عن الرواية عن النهي باب المقدمة، في مسلم،  )(2
.65 برقم ،67 ص البدع، في جاء ما في وضاح وابن ،7 ،6 برقم

.3/136 الكبرى، الطبقات  )(3
،201 برقم ،1/139 والجماعة، السنة أهل اعتقاد أصول شرح في الللكائاي، أخرجه  )(4

وفضله، العلم بيان جامع في البر عبد وابن ،121 برقم ،1/47 سننه، في رمياوالد
.2005 ورقم ،2003 ورقم ،2001 برقم ،2/1041

المعجم في والطبراني ،12 ،14 برقم ،43ص البدع، في جاء ما في وضاح ابن أخرجه  )(5
رجال : "ورجاله1/181الزوائاد:  مجمع في الهيثمي وقال ،8770 برقم ،9/154 الكبير،

برقم ،1/96 والجماعة، السنة أهل اعتقاد أصول شرح في الللكائاي وأخرجه الصحيح"،
لبن البدع في جاء ما في عنه الله رضي مسعود بن الله عبد عن أخرى ًاوانظر: آثار ،102

.1/181 الزوائاد، ومجمع ،45 ص وضاح
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ول بعـمـل، إل الـقـول يصح الله: "ل رحمه البصري الحسن وقال- 2
.)1(بالسنة" إل ونية وعمل قول يصح ول بنية، إل وعمل قول يصح
الكلم أـصـحاب ـفـي الـلـه: "حكـمـي رحمه الشافعي المام - وقال3

العـشـائار ـفـي بـهـم ويـطـافا الـبـل عـلـى ويحمـلـوا بالجرـيـد، يضربوا أن
ـل، ـفـي وأـخـذ والـسـنة الكـتـاب ـتـرك ـمـن ـجـزاء ويـقـال: ـهـذا والقبائـا

.)2(الكلم"
يراها بدعة السلم في ابتدع الله: "من رحمه مالك المام - وقال4

ًا أن زإعم فقد حسنة ّلى محمد ّلم علـيـه الله ص لن الرـسـالة، ـخـان وـسـ
َيْوَم{ يقول: الله ْل ْلُت ا ْكَم ُكْم َأ ُكْم َل َن ـدة:  }ِدي يـكـن ـلـم فـمـا ،]3[المائـا

ًا، يومئذ ًا" اليوم يكون فل دين .)3(دين
ـا التمـسـك عندنا السنة الله: "أصول رحمه أحمد المام - وقال5 بـم
ّلى الله رسول أصحاب عليه كان ّلم عليه الله ص وـتـرك والقـتـداء ،وـسـ

أـصـحاب ـمـع والجـلـوس الخـصـومات، وـتـرك ـضـللة، بدعة وكل البدع،
.)4(الدين" في والخصومات والجدال المراء وترك الهواء،

ًا: البدع وجوه: من مذمومة خامس
ـد1 ـم - ـق ـارب عـل ـول أن بالتـج ـر العـق ـتقلة غـي ـالحها مـس دون بمـص

العمل. لهذا مضاد والبتداع الوحي،
النقصان. ول الزيادة تحمل ل كاملة، جاءت - الشريعة2
له. ومشاق للشرع معاند - المبتدع3
ًا يكن لم إذا العقل لن لهواه، متبع - المبتدع4 يبـق ـلـم للـشـرع متبع

الهوى. أتباع إل له
الـشـارع لن للـشـارع؛ المـضـاهي منزـلـة نفـسـه ـنـزل قد - المبتدع5
.)5(سننها على بالجري المكلفين وألزم الشرائاع وضع

 البدع: الرابع: أسباب المطلب
يلي:  ما)6(السباب هذه ومن إليها أدت أسباب لها البدع

َما َتْقُف َولَ{وجل:  عز الله قال خطيرة، آفة فهو أولً: الجهل،
ْيَس ْلٌم ِبِه َلَك َل َبَصَر الّسْمَع ِإّن ِع ْل َد َوا ْلُفَؤا ِئَك ُكّل َوا ـــ َـكـاَن ُأول
ْنُه ً َع ّنَما ُقْل{سبحانه:  وقال ،]36[السراء:  }َمْسُؤول ّـبـَي َحّرَم ِإ َر

وانظر: صحيح ،4612 برقم ،4/203 السنة، لزوم باب السنة، كتاب داود، أبي سنن  )(6
.3/873 لللباني، داود، أبي سنن

.18 برقم ،1/63 والجماعة، السنة أهل اعتقاد أصول شرح في الللكائاي، أخرجه  )(1
.9/116 الحلية، في نعيم أبو أخرجه  )(2
.1/65 الشاطبي، للمام العتصام،  )(3
.1/176 للللكائاي، والجماعة، السنة أهل اعتقاد أصول شرح  )(4
.70– 1/61 للشاطبي، انظر: العتصام،  )(5
ًا انظر  )(6 .365–1/287 للشاطبي، السباب: العتصام هذه من كثير
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ْلَفَواِحَش ْنَها َظَهَر َما ا َطَن َوَما ِم ْثَم َب ِل َبْغَي َوا ْل ْـيـِر َوا ْلـَحـّق ِبَغ ا
َأن ْا َو ُكو ّل ُتْشِر َنّزْل َلْم َما ِهَِبال ًنا ِبِه ُي َطا ْل َأن ـُسـ ْا َو ُـلـو َـلـى َتُقو َع
ّل َ َما ِهَال َلُموَن ل ـرافا:  }َتْع ـبـن عـمـرو ـبـن الـلـه عـبـد وـعـن ،]33[الـع

ّلى الـنـبي ـسـمعت ـقـال عنهما الله رضي العاص ّلم علـيـه الـلـه ـصـ وـسـ
ًا، الناس من العلم ينتزع ل الله يقول: ”إن العلـمـاء يقـبـض ولكن انتزاع

ًاُر الناس في بقيُوي معهم، العلم ُعَفيرف ًُج ؤوس عـلـم بغـيـر يفتـنـون ّهال
ّلونُوي ّلونَِيضَف .)1(“ِض

ًا: إتباع ـاس توقع التي الخطيرة السباب من الهوى، ثاني ـي الـن ـف
ُد َيا{ وـجـل: عز الله قال والهواء البدع، ّـنـا َداُوو َـنـاَك ِإ ْل ِليـَفـًة َجَع َخ
َلْرِض ِفي ُكم ا ْيَن َفاْح ّناِس َب ْلَحّق ال ِبِع َول ِبا ّت ْلَهَوى َت ّلَك ا ُيِض َف
ِبيِل َعن ّلِه َس ّلِذيَن ِإّن ال ّلوَن ا ِبيِل َعن َيِض ـِه َس ّـل َذاٌب َلـُهـْم ال ـ ـَع

ٌد ْلِحـَسـاِب َـيـْوَم َنُسوا ِبَما َشِدي ََول{ـسـبحانه:  وـقـال ،]26[ص:  }ا
ِطْع َـنـا َمْن ُت ْل َـبـُه َأْغَف ْل َـنـا ـَعـن َق ْكِر َـبـَع ِذ ّت ُه َوا َـكـاَن ـَهـَوا ُه َو َأـْمـُر

ًطا ْيَت{ وجل: عز الله وقال ،]28[الكهف:  }ُفُر َأ َذ َمِن َأَفَر ّتَخ َلَهُه ا ِإ
ُه ّلُه َهَوا َأَض ّلُه َو َلى ال ٍم َع ْل َتَم ِع َلى َوَخ ـِه َسْمِعِه َع ِـب ْل ـَل َوَق َوَجـَع
َلى ًة َبَصِرِه َع ـِد ِمن َيْهِديِه َفَمن ِغَشاَو ـِه َبـْع ّـل ّكُروَن َأَفل ال َذ ـ }َـت

َـبـَع ِمـّمـِن َأَضّل َوَمْن{وجل:  عز وقال ،]23[الجاثية:  ّت ُه ا ْـيـِر ـَهـَوا ِبَغ
ًدى ّلِه ّمَن ُه ِإنوـجـل:  ـعـز وـقـال ،]50[القـصـص:  }ال ِبُعـوَن { ّت ّ َي إل

ّظّن ْنُفُس َتْهَوى َوَما ال َل ْد ا َلـَقـ َءُهم َو ّبـِهـُم ـّمـن ـَجـا َدى} ّر ْلـُهـ ا
.]23[النجم: 

ًا: التعـلـق ـإنبالـشـبهات: ثالث بالـشـبهات يتعلـقـون المبتدـعـة  ـف
ّـلـِذَي ُهَو{وـجـل:  ـعـز الـلـه ـقـال الـبـدع، في فيقعون ْـيـَك َأـنـَزَل ا َل َع
َتاَب ِك ْل ْنُه ا َياٌت ِم َكَماٌت آ َـتـاِب ُأّم ـُهـّن ّمْح ِك ْل ُأـَخـُر ا ِبَهاٌت َو َتـَشـا ُم

َأّما ّلِذيَن َف ِبِهْم في ا ُلو ْيٌغ ُق ِبُعوَن َز ّت َي َبَه ـَمـا َف ـُه َتـَشـا ْـن ِتـَغـاء ِم ْب ا
َنِة ْت ْلِف ِتَغاء ا ْب ِلِه ََوا ْأِوي َـلـُم َوَما َت َلُه َيْع ْأِوي ّ َـتـ ّل ِإل َوالّراـِسـُخوَن ُهَــال

ِم ِفي ْل ْلِع ُلوَن ا ّنا َيُقو َـنـا ِعـنـِد ـّمـْن ُـكـّل ِـبـِه آَم ّب ّكُر َوـَمـا َر ّذ ّ َـيـ ِإل
ْا ُلو َباِب ُأْو ْل .]7عمران:  آل[} ال

ًا: العتماد عقله على اعتمد من فإن ،المجرد العقل على رابع
وـجـل ـعـز والـلـه ـضـل، أـحـدهما من أو والسنة القرآن من النص وترك

ُكُم َوَما{يقول:  َتا ُه الّرُسوُل آ ُذو ُكْم َوـَمـا َفُخ ْـنـُه َنـَهـا َتُهوا َع ـَفـان
ّتُقوا ّلَه َوا ّلَه ِإّن ال ُد ال ْلِعَقاِب َشِدي وـجـل: ـعـز وقال ،]7[الحـشـر:  }ا

َنٍة َول ِلُمْؤِمٍن َكاَن َوَما{ َذا ُمْؤِم ّلُه َقَضى ِإ ُلُه ال َأن َأْمــًرا َوَرُسو

الرأي ذم من يذكر ما باب والسنة، بالكتاب العتصام كتاب عليه: البخاري، متفق  )(1
وقبضه العلم رفع باب العلم، كتاب ومسلم، ،7307 برقم ،8/187 القياس، وتكلف
.2673 برقم ،4/2058 الزمان، آخر والفتن الجهل وظهور
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ُكوَن ُة َلُهُم َي َيَر ْلِخ ّـلـَه َيْعِص َوَمن َأْمِرِهْم ِمْن ا َلُه ال ْد َوَرـُسـو َفـَقـ
ًنا ًَضلل َضّل ِبي .]36[الحزاب: } ّم

ًا: التقليد ـاءهم يقلدون البدع أهل أكثر  فإنوالتعصب: خامس آـب
َذا{وـجـل:  ـعـز الـلـه ـقـال لـمـذاهبهم، ويتعصبون ومشايخهم، ِإ ِقيَل َو

ِبُعوا َلُهُم ّت ّلُه َأنَزَل َما ا ْا ال ُلو ِبُع َبْل َقا ّت َنا َما َن ْي ْلَف ْيِه َأ َل َباء َع }َنــاَآ
ُلوا َبْل{وجل:  عز وقال ،]170[البقرة:  ّنا َقا َنا ِإ ْد َباء َوَج َلى َناَآ ُأّمٍة َع

ّنا ِإ َلى َو َثاِرِهم َع ُدوَن آ َت لـهـم زإيـنـت البدع وأهل ،]22[الزخرفا:  }ّمْه
ّـيـَن َأَفَمن{وجل:  عز الله قال أعمالهم، ُء َـلـُه ُز ِـلـِه ـُسـو ُه َعَم ـَفـَرآ

ًنا ِإّن َحَس ّلَه َف َيـْهـِدي َُيَشاء َمن ُيِضّل ال ْذَهْب َفل َُيـَشـاء ـَمـن َو َـتـ
ْيِهْم َنْفُسَك َل ّلَه ِإّن َحَسَراٍت َع ِليٌم ال َنُعوَن ِبَما َع ـاطر:  }َيْصـ ،]8[ـف

ًا وـجـل ـعـز الله وقال ـ ّلُب َيْوَم{والـهـواء:  الـبـدع أـهـل ـحـال مبيـن ُتَق
ّـنـاِر ـِفـي ُوـُجـوُهُهْم ُـلـوَن ال َـنـا َـيـا َيُقو َت ْي َـنـا َل َطْع ّـلـَه َأ َـنـا ال َطْع َأ َو

ُلوا ْ،الّرُسول َـنـا َوَقا ّب ّـنـا َر َـنـا ِإ َطْع َنا َأ َت َد َبَراء ـَسـا ُك َنا َـنـاََو ّلو َأـَضـ َف
ِبيل َنا ْ،الّس ّب ِتِهْم َر ْيِن آ َذاِب ِمَن ِضْعَف ْلَع ْنُهْم ا ْلَع ًـنـا َوا ِبـيـًرا َلْع }َك
.]68-66[الحزاب: 

ًا: مخالـطـة الـسـباب ـمـن ،ومجالـسـتهم الـشـر أـهـل سادـسـ
ـعـز الـلـه بين وقد الناس، بين وانتشارها البدع في الوقوع إلى المؤدية

َيْوَم{وتـعـالى:  ـسـبحانه ـقـال يـنـدم، السوء لهل المجالس أن وجل َو
ِلُم َيَعّض ّظا َلى ال ْيِه َع َد ِني َيا َيُقوُل َي َت ْي ْذُت َل ـ ّتـَخ ـَع ا الّرـُسـوِل ـَم
ِبيل َتى َيا ً،َس َل ْي ِني َو َت ْي ْذ َلْم َل ّتِخ ًنا َأ ِليل ُفل ْد ً،َخ ِني َلـَقـ ّل ـَعـِن َأـَضـ
ْكِر ّذ َد ال ْذ َبْع َكاَن ِنيََجاء ِإ َطاُن َو ْي ِلنَساِن الّش ُذول ِل ـان: ً}َخ [الفرـق

َذا{وجل:  عز وقال ،]27-29 ِإ ْيَت َو َأ ّلِذيَن َر َـنـا ـِفـي َيُخوُضوَن ا ِت َيا آ
َأْعِرْض ْنُهْم َف ّتى َع ْا َح ْيِرِه َحِديٍث ِفي َيُخوُضو ـا َغ ِإـّم ّنَك َو َي ـ ُينـِس

َطاُن ْي َ الّش ْد َفل َد َتْقُع ْكَرى َبْع ّذ ِم َمَع ال ْلَقْو ِلِميَن ا ّظا [النعام: }ال

ْد{وتعالى:  سبحانه وقال ،]68 ُكْم َنّزَل َوَق ْي َل َتاِب ِفي َع ِك ْل َذا َأْن ا ِإ
ُتْم َياِت َسِمْع ّل آ َكَفُر ِهَال ُأ ِبَها ُي َتْهَز ُيْس َ ِبَها َو ْا َفل ُدو ـ ـْم َتْقـُع َمَعـُه

ّتى ْا َح ْيِرِه َحِديٍث ِفي َيُخوُضو ُكْم َغ ّن ًذا ِإ ُلُهْم ِإ ْث ّل ِإّن ّم َجــاِمُع َهَال
َناِفِقيَن ْلُم َكاِفِريَن ا ْل ّنَم ِفي َوا ـال ،]140[النســاء:  }َجِميًعا َجَه وـق

ّلى ّلم عليه الله ص والجلـيـس الـصـالح الجلـيـس مـثـل ”إنما :وـسـ
أن إـمـا المـسـك فحاـمـل الكير، ونافخ المسك كحامل السوء
ًا مـنـه تـجـد أن وإـمـا مـنـه، تبـتـاع أن وإـمـا يحذيك طيـبـة، ريـحـ
ًا تجد أن وإما ثيابك يحرق أن إما الكير ونافخ .)1(“خبيثة ريح

الذبائاح كتاب عنه: البخاري، الله رضي الشعري موسى أبي حديث من عليه متفق  )(1
باب والصلة، البر كتاب في ومسلم، ،5534 برقم ،6/287 السمك، باب والصيد،

.2628 برقم ،4/2026 السوء، قرناء ومجانبة الصالحين، مجالسة استحباب
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ًا: سكوت الـبـدع انتـشـار أـسـباب من ،العلم وكتم العلماء سابع
ّلِذيَن ِإّن{وـجـل:  ـعـز الـلـه ـقـال الناس، بين والفساد ُتُمـوَن ا ْك َمـا َي

َنا ْل َـنـاِت ـِمـَن َأنَز ّي َب ْل َدى ا ْلـُهـ ُه ـَمـا َبـْعـِد ـِمـن َوا ّـنـا ّي ّـنـاِس َب ـِفـي ِلل
َتاِب ِك ْل ِئَك ا َلـــ ُنـُهـُم ُأو ّـلـُه َيلَع ُنـُهـُم ال ْلَع َي ُـنـوَناّلال َو ّ ،ِع ّـلـِذيَن ِإل ا

ْا ُبو ْا َتا َلُحو َأـْصـ ْا َو ُـنـو ّي َب ِئَك َو َلـــ ُأْو ُـتـوُب َف ْيـِهـْم َأ َل َـنـا َع َأ ّـتـّواُب َو ال
ّلِذيَن ِإّن{وجل:  عز وقال ،]160-159[البقرة:  }الّرِحيُم ُتُموَن ا ْك َما َي

ّلُه َأنَزَل َـتـاِب ـِمـَن ال ِك ْل َتُروَن ا َيـْشـ ًـنـا ِـبـِه َو ً َثَم ِليل ِئَك َق َلـــ ـَمـا ُأو
ُلوَن ُك ْأ ِنِهْم ِفي َي ُطو ّ ُب ّناَر ِإل َ ال ّلُمُهُم َول َك ّـلـُه ُي َياـَمـِة َـيـْوَم ال ْلِق ا

ّكيـِهـْم َولَ َلـُهـْم ُيَز َذاٌب َو ِلـيـٌم ـَعـ ـرة:  }َأ ـسـبحانه وـقـال ،]174[البـق
ـالى:  َذ{وتـع ِإ َذ َو ّل َأَخ َق ُهَــال َـثـا ّـلـِذيَن ِمي ْا ا ُـتـو َـتـاَب ُأو ِك ْل ّـنـُه ا ُن ّي َب ُت َل

ّناِس َ ِلل َنُه َول ُتُمو ْك ُه َت ُذو َب َن ْا ُظُهوِرِهْم َوَراء َف َتَرْو اًــَثَمن ِـبـِه َواْش
ِليلً ْئَس َق ِب َتُروَن َما َف علـى اللـه أوجـب وقد ،]187عمران:  [آل }َيْش
والنـهـي ـبـالمعروفا والـمـر وـجـل عز الله إلى الدعوة المة من طائافة

ُكن{وتعالى:  سبحانه فقال المنكر عن َت ْل ُكْم َو ْدُعوَن ُأّمٌة ّمن َلــى َي ِإ
ْيِر ْلَخ ْأُمُروَن ا َي ْلَمْعُروِف َو ْنَهْوَن ِبا َي َكِر َعِن َو ْلُمن ِئَك ا ـــ َل ُأْو ـُم َو ـُه

ِلُحوَن ْلُمْف ـعـن عـنـه الـلـه رـضـي ـسـعيد أبي وعن ،]104عمران:  [آل }ا
ّلى الـنـبي ّلم علـيـه الـلـه ـصـ ًا منكـم رأى ”منـقـال:  أـنـه وـسـ منكـر

يـسـتطع ـلـم ـفـإن فبلـسـانه، يـسـتطع لم فإن بيده، فليغيره
ـذا ،)1(“اليـمـان أضعف وذلك فبقلبه ـبين الـحـديث وـه الـمـر أن ـي

ـهـذه حـسـب عـلـى ٍأحد كل على واجبان المنكر عن والنهي بالمعروفا
الدرجات.

ّلى الـلـه رسول أن عنه الله رضي مسعود بن الله عبد وعن الـلـه ـصـ
ّلم عليه ـي أمة في الله بعثه نبي من ”ماقال:  وس ـان إل قبـل ـك

ويقـتـدون بـسـنته يأـخـذون وأـصـحاب، ونّــحوراي أمته من له
ل ـمـا يقوـلـون خـلـوف بـعـدهم ـمـن تخـلـف إنـهـا ـثـم ـبـأمره،

فـهـو بـيـده جاـهـدهم فمن يؤمرون، ل ما ويفعلون يفعلون،
جاـهـدهم وـمـن ـمـؤمن، فـهـو بلـسـانه جاـهـدهم ومن مؤمن،

ُةّــحب اليـمـان ـمـن ذـلـك وراء ولـيـس ـمـؤمن، فـهـو بقلبـهـم
.)2(“خردل
ّلى الـلـه رـسـول ـقـال: ـقـال عنه الله رضي هريرة أبي وعن الـلـه ـصـ

ـه ّلم:  علـي ـيـوم َمِــألج فكتـمـه ُهُــيعلم عـلـم ـعـن ِئَلُس ”منوـسـ
.)3(“نار من ٍبلجام القيامة

يزيد اليمان وأن اليمان من المنكر عن النهي كون بيان باب اليمان، كتاب مسلم،  )(1
.49 برقم ،1/69 واجبان، المنكر عن والنهي بالمعروفا المر وأن وينقص

.50 برقم ،1/70 اليمان، من المنكر عن النهي كون باب اليمان، كتاب مسلم،  )(2
داود، وأبو ،2649 برقم ،5/29 العلم، كتمان في جاء ما باب العلم، كتاب في الترمذي،  )(3

من باب المقدمة، في ماجه، وابن ،3658 برقم ،3/321 العلم، منع كراهية باب العلم، في
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ًا: التشبه الـبـدع يـحـدثا ـمـا أعـظـم ـمـن وتقليدهم بالكفار ثامن
ـه رضي الليثي واقد أبي حديث ذلك على يدل ومما المسلمين، بين الـل
ّلى الـلـه رـسـول مع قال: خرجنا عنه ّلم علـيـه الـلـه ـصـ حنيـن، إـلـى وسـ

بشجرة قال: فمررنا الفتح، يوم أسلموا وكانوا بكفر، ٍعهد حديثو ونحن
ـواط؟ ذات لـهـم كما أنواط ذات لنا اجعل الله، رسول يا فقلنا وـكـان أـن

ذات ـيـدعونها أـسـلحتهم بـهـا ـقـونلويع حولـهـا، يعكـفـون ـسـدرة للكفار
ّلى للنبي ذلك قلنا فلما أنواط، ّلم عليه الله ص ـ ـال:  وـس أـكـبر ”اللهـق

ـى: إسرائيل بنو قالت كما بيده نفسي والذي وقلتم، لموـس
َنا اْجَعل{ َلـًها ّل ِلـَهـٌة َلـُهـْم َكـَمـا ِإ ُـكـْم ـَقـاَل آ ّن ُـلـوَن ـَقـْوٌم ِإ }َتْجَه
الـحـديث وهذا ،)1(“قبلكم كان من سنن لتركبن ،]138العراف: [

ـي حمل الذي هو بالكفار التشبه أن على واضحة دللة فيه إـسـرائايل بـن
الـنـبي أـصـحاب حـمـل اـلـذي وـهـو القبـيـح، الطـلـب هذا يطلبوا أن على

ّلى محمد ّلم عليه الله ص ـشـجرة لـهـم يجـعـل أن يـسـألوه أن عـلـى وـسـ
المـسـلمين من الناس غالب وهكذا وجل، عز الله دون من بها يتبركون

وـبـدع الموالـيـد، كأعـيـاد والـشـركيات، الـبـدع عـمـل ـفـي الكـفـار قـلـدوا
أـبـواب ـمـن ـبـاب َننّالس اتباع أن شك ول القبور، على والبناء الجنازإئاز،
ًا ذلك  ويزيد)2(والبدع الهواء، رـضـي الـخـدري ـسـعيد أبي حديث وضوح

ّلى النبي عن عنه، الله ّلم عليه الله ص ـه وس ـال:  أـن ََننَـسـ ُعّنِّبتتَ”لـق
ًاِقبلكم: ش كان من ًا ٍ،بشبر بر دخـلـوا ـلـو ـحـتى ٍ،بذراع وذراع
والنصارى؟ اليهود الله، رسول قلنا: يا “لتبعتموهم ّضب جحر في

بفـتـح َنن،ّالـلـه: "الـسـ رحـمـه الـنـووي الـمـام ـقـال ،)3(؟“”فمنـقـال: 
الضــب: وجحر والذراع، بالشبر، والمراد الطريق، والنون: وهو السين
وـفـي الكفر، في ل والمخالفات، المعاصي في الموافقة بشدة التمثيل

ّلى الله لرسول ظاهرة معجزة هذا ّلم، علـيـه الله ص ـمـا وـقـع فـقـد وـسـ
ّلى به أخبر ّلم" عليه الله ص .)4(وس

اللباني وصححه ،305 ،2/263 أحمد، ومسند ،266 برقم ،1/98 فكتمه، علم عن سئل
.1/49 ماجه، ابن سنن وصحيح ،2/336 الترمذي، سنن صحيح في

في اللباني إسناده وحسن ،76 برقم ،1/37 السنة، كتاب في عاصم أبو بلفظه، أخرجه  )(1
بنحوه، الترمذي وأخرجه ،1/37 السنة، كتاب مع المطبوع السنة، تخريج في الجنة ظلل

وقال: ،2180 برقم ،4/475 قبلكم، كان من سنن لتركبن جاء ما باب الفتن، كتاب في
الحميد، العزيز تيسير أحاديث تخريج في السديد وانظر: النهج صحيح، حسن حديث هذا

.65–64ص الدوسري، فهيد بن لجاسم
صالح للدكتور أخطار، من البدع في وما الدين كمال إلى البصار أولي انظر: تنبيه  )(2

السلف وموقف والبدع والفتراق الهواء في ودراسات ورسائال ،147ص السحيمي،
.87ص الفوزإان صالح العلمة للدكتور التوحيد، وكتاب ،2/170 العقل، ناصر للدكتور منها،

ّلى النبي قول باب والسنة، بالكتاب العتصام كتاب عليه: البخاري، متفق  )(3 عليه الله ص
ّلم:  العلم، كتاب ومسلم، ،7320 برقم ،8/191 ،“قبلكم كان من سنن ”لتتبعنوس

.2669 برقم ،4/2054 والنصارى، اليهود سنن اتباع باب
.16/460 مسلم، صحيح على النووي شرح  )(4
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للقـتـداء تمثـيـل الجحر ودخول والطريق، والذراع، الشبر، أن فظهر
ّلى الـنـبي ـحـذر وـقـد ،)1(وذـمـه عنه نهى مما شيء كل في بهم الـلـه ـصـ

ّلم عليه ـال:  الـسـلم أهل بغير التشبه عن وس ـيـدي بـيـن بعثت”فـق
وجـعـل ـلـه، ـشـريك ل وـحـده الله يعبد حتى بالسيف الساعة
ـمـن عـلـى والـصـغار ّاـلـذل وجـعـل رمـحـي، ـظـل تحت رزقي
.)2(“منهم فهو بقوم تشبه ومن أمري، خالف

ًا: العتماد ـن ،عةوالموضو الضعيفة الحاديث على تاسع ـم
ًا ـفـإن وانتشارها؛ البدع إلى تؤدي التي السباب الـبـدع أـهـل ـمـن ـكـثير
ـه رـسـول على والمكذوبة الضعيفة، الواهية الحاديث على اعتمدوا الـل

ّلى ّلم، عليه الله ص البـنـاء ـفـي الـحـديث ـصـناعة أهل يقبلها ل والتي وس
الـبـدع، مـن علـيـه هـم مـا تخالف التي الصحيحة الحاديث وردوا عليها،

إل ـقـوة ول ـحـول ول والخـسـارة، والعـطـب، المهالك في بذلك فوقعوا
.)3(بالله

ًا: الغلو ـا، ،الـبـدع انتـشـار أسباب أعظم عاشر وـهـو وظهورـه
على كانوا والسلم الصلة عليه آدم بعد الناس لن البشر؛ شرك سبب

ـوا بالصالحين، الناس تعلق ذلك وبعد قرون، عشرة التوحيد ـم وغـل فيـه
ًا تـعـالى الـلـه فأرـسـل وجل؛ عز الله دون من عبدوهم حتى ّلى نوـحـ ـصـ
ّلم عليه الله الـصـلة عليـهـم الرـسـل تـتـابع ـثـم التوحـيـد، إـلـى ـيـدعو وس

والولـيـاء، الئاـمـة كتـقـديس الـشـخاص، يكون: ـفـي والغلو ،)4(والسلم
ويـكـون عـبـادتهم، إـلـى النهاـيـة ـفـي ذلك ويصل منازإلهم، فوق ورفعهم

والتكفير التشدد أو الله، شرعه ما على بالزيادة وذلك الدين، في الغلو
العتـقـادات ـفـي الـحـد مـجـاوزإة الحقيـقـة: ـهـو ـفـي والغـلـو ـحـق، بغـيـر

ـمـا عـلـى ذـمـه ـفـي ـيـزاد أو الشيء، حمد في يزاد بأن وذلك والعمال،
ـاب:  لـهـل وجل عز فقال الغلو عن الله حذر وقد ،)5(يستحق َـيـا{الكـت

َتاِب َأْهَل ِك ْل َ ا ْا ل ُلو ُكْم ِفي َتْغ ِن ّلى النبي وحذر ،]171[النساء:  }ِدي ص
ّلم عليه الله ـا الله رضي عباس ابن فعن الدين، في الغلو من وس عنهـم
ّلى الـنـبي عن ـه الـلـه ـصـ ّلم علـي ـه وـسـ ـفـي والغلو ”إياكمـقـال:  أـن

ـر ،)6(“الدين في الغلو قبلكم كان من أهلك فإنما الدين، فظـه

.13/301 حجر، لبن الباري، انظر: فتح  )(1
للمسند شرحه في شاكر محمد أحمد إسناده وصحح ،92 ،2/50 المسند، في أحمد  )(2

عنهما. الله رضي عمر ابن حديث من ،5667 ،5115 ،5114 برقم
وتنبيه ،294-1/287 للشاطبي، والعتصام ،363-22/361 تيمية، ابن انظر: فتاوى  )(3

ص السحيمي، صالح للدكتور الخطار، من البدع في وما الدين كمال إلى البصار أولي
ناصر للدكتور منها، السلف وموقف والبدع والفتراق الهواء في ودراسات ورسائال ،848

.2/180 العقل،
.1/106 كثير، لبن والنهاية، انظر: البداية  )(4
.1/289 تيمية، لبن المستقيم، الصراط انظر: اقتضاء  )(5
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؛)1(والـهـواء والـبـدع، الـشـرك، أـسـباب أعـظـم ـمـن الدين في الغلو أن
ّلى النبي حذر الدين في الغلو ولخطر ّلم عليه الله ص الـطـراء ـعـن وس
مرـيـم اـبـن عيـسـى النـصـارى أـطـرت كما تطروني ل”فقال: 
.)2(“ورسوله الله فقولوا: عبد عبده، أنا فإنما

 البدع: الخامس: أقسام المطلب
بإيـجـازإ التفـصـيل وإلـيـك مختلـفـة، باعتـبـارات مختلـفـة أقـسـام البدع

واختصار:
والضافة: الحقيقية الول: البدعة القسم

ل شـرعي دليـل عليـهـا يـدل ـلـم التي  وهيالحقيقية: - البدعة1
ل العـلـم، أـهـل عـنـد معـتـبر استدلل ول إجماع، ول سنة، ول كتاب، من
مـخـترع ـشـيء لنـهـا بدعة؛ سميت ولذلك التفصيل؛ في ول الجملة في
الـلـه إـلـى ذلك: التـقـرب أمثلة ومن ،)3(سابق مثال غير على الدين في
وـلـذاتها اـلـدنيا ونـبـذ الجـبـال في الخلق اعتزال بالرهبانية: أي وجل عز

ًا أنفـسـهم عـنـد ـمـن عبادة ابتدعوا ذلك فعلوا والذين وجل، عز لله تعبد
ـمـن الـلـه أـحـل ـمـا ذـلـك: تحرـيـم أمثـلـة وـمـن ،)4(بـهـا أنفـسـهم وألزموا
ًا الطيبات .)6(المثلة من ذلك وغير ،)5(وجل عز لله تعبد

شائابتان: أو جهتان لها التي  وهيالضافية: - البدعة2
بدعة. الجهة تلك من تكون فل متعلق الدلة من  لهاإحداهما:
أنهـا الحقيقيـة: أي للبدـعـة مـا مـثـل إل متعلـق لها  ليسوالخرى:

الجـهـة إـلـى وبالنسبة دليل، إلى لستنادها سنة الجهتين لحدى بالنسبة
إـلـى مـسـتندة ولنها دليل، إلى ل شبهة إلى مستندة لنها بدعة الخرى
الـصـل جهة من عليها الدليل أن المعنى جهة من بينهما والفرق شيء،
ـمـع عليـهـا يـقـم ـلـم التفاصيل أو الحوال، أو الكيفيات، جهة ومن قائام،

باب المناسك، كتاب ماجه، وابن ،5/268 الحصى التقاط باب المناسك، كتاب النسائاي،  )(6
في تيمية ابن السلم شيخ إسناده وصحح ،1/347 وأحمد ،2/1008 الرمي حصى قدر

.1/289 المستقيم الصراط اقتضاء
–1/329 للشاطبي، والعتصام ،1/289 تيمية، لبن المستقيم، الصراط انظر: اقتضاء  )(1

العقل، ناصر للدكتور منها، السلف وموقف والبدع الهواء في ودراسات ورسائال ،331
ابن الرحمن عبد للدكتور المعاصرة، المسلمين حياة في الدين في والغلو ،183 ،1/171

علي بن لسعيد وجل، عز الله إلى الدعوة في والحكمة ،81-77ص اللويحق، معل
.379ص [الكاتب]،

،4/171 مريم...}، الكتاب في تعالى: {واذكر الله قول باب النبياء، كتاب البخاري،  )(2
.3445 برقم

.1/367 للشاطبي، انظر: العتصام  )(3
وتيسير ،4/316 كثير، لبن العظيم، القرآن وتفسير ،1/370 للشاطبي انظر: العتصام  )(4

.782 ص للسعدي، المنان، كلم تفسير في الرحمن الكريم
.1/417 للشاطبي، انظر: العتصام  )(5
.445-1/370 للشاطبي، انظر: العتصام  )(6
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الـعـادات ـفـي ل التعـبـديات ـفـي وقوعـهـا الـغـالب لن ؛إليه محتاجة أنها
وـقـت أي فـي أو الـصـلوات، أدبـار ذلـك: الـذكر أمثلة ومن ،)1(المحضة

أدـبـار يؤمـنـون والناس المام يدعو أو واحد، بصوت الجتماع هيئة على
مشــروع غير الكيفية هذه على أداؤه ولكن مشروع، فالذكر الصلوات،

ـشـعبان ـمـن النـصـف ـيـوم تخـصـيص ذلك  ومن)2(للسنة مخالفة وبدعة
رـجـب، ـمـن جمـعـة ليـلـة أول ـفـي الرـغـائاب وصلة بقيام، وليلته بصيام
والـصـيام الـصـلة عـبـادات لن إـضـافية؛ بدـعـة وـهـي منكرة، بدع وهذه

أو الزـمـان، تخـصـيص ـفـي البـتـداع ـيـأتي لكن المشروعية، فيها الصل
ـة؛ أو المـكـان، فـهـي ـسـنة، ول كـتـاب ـفـي ـيـأت ـلـم ذـلـك ـفـإن الكيفـي

.)3(لها عرض ما باعتبار بدعة ذاتها باعتبار مشروعية

ركية:ّوالت الفعلية الثاني: البدعة القسم
في طريقة البدعة: فهي تعريف في  تدخلالفعلية: - البدعة1

المبالغة عليها بالسلوك يقصد الشرعية، الطريقة تشبه مخترعة، الدين
ما الله شرع في ذلك: الزيادة أمثلة ومن ،)4(سبحانه لله التعبد في

منه، ليس ما الدين في يدخل أو ركعة، الصلة في يزيد كمن منه، ليس
ّلى النبي هدي فيها يخالف كيفية على العبادة يفعل أو عليه الله ص

ّلم ًا يخصص أو ،)5(وس الشرع: يخصصه لم المشروعة للعبادة وقت
.)6(بقيام وليلته بصيام شعبان من النصف يوم كتخصيص

إنها حيث من البدعة، تعريف عموم في  تدخلركية:ّالت - البدعة2
ًا الترك بنفس البتداع يقع فقد ،)7(مخترعة" الدين في "طريقة تحريم

ً – الفعل فإن تحريم؛ غير أو للمتروك، ً يكون قد – مثل بالشرع حلل
ًا، تركه يقصد أو نفسه على النسان فيحرمه أن إما الترك فهذا قصد

ًا عتبرُي لمر يكون ترك لنه فيه؛ حرج فل يعتبر لمر كان ل: فإن أو شرع
الفلني الطعام من نفسه يمنع كالذي بتركه، طلبُي ما أو تركه يجوزإ ما

فل ذلك، أشبه وما دينه، أو عقله، أو جسمه، في يضره أنه أجل من
قوله وأصله المضرات، من الحمية إلى راجع وهذا الترك، من هنا مانع

.445 ،1/367 للشاطبي، انظر: العتصام  )(1
البدع في وما الدين كمال إلى البصار أولي وتنبيه ،1/452 للشاطبي اعتصامال انظر  )(2

.96 ص السحيمي، صالح للدكتور أخطار، من
كمال إلى البصار أولي وتنبيه ،30ص العدوي، للشيخ والسنن، البدع في انظر: أصول  )(3

.96ص للسحيمي، أخطار، من البدع في وما الدين
.56-1/50 للشاطبي، انظر: العتصام  )(4
السحيمي، صالح للدكتور البصار، أولي وتنبيه ،445–1/367 للشاطبي انظر: العتصام  )(5

والسنن البدع في وأصول ،2/37 الغامدي، لسعيد وأحكامها، البدعة وحقيقة ،99ص
.107ص الثري، حسن بن لعلي البدع، أصول وعلم ،70ص للعدوي

.82ص الفوزإان، صالح الدكتور للعلمة التوحيد، انظر: كتاب  )(6
.1/57 للشاطبي، انظر: العتصام  )(7
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ّلى ّلم: ”يا عليه الله ص الباءة منكم استطاع من الشباب معشر وس
فعليه يستطع لم ومن للفرج، وأحصن للبصر أغض فإنه فليتزوج،
ًا به بأس ل ما ترك لو وكذلك ،)1(“وجاء له فإنه بالصوم؛ به مما حذر

ًا المشتبه كترك وهذا بأس، ًواستبراء الحرام، في الوقوع من حذر
والعرض. للدين
ًاّتدي يكون أن فإما ذلك، لغير الترك كان وإن ًا يكن لم فإن ل؛ أو ن تدين

هذا يسمى ول الترك، على بعزيمته أو الفعل، بتحريمه عابث فالتارك
الثانية الطريقة على إل الحد، لفظ تحت يدخل ل لنه بدعة؛ الترك

فل الولى، الطريقة على وأما العادات، في تدخل البدعة القائالة: إن
ًا يكون التارك هذا لكن يدخل، فيما التحريم باعتقاده أو بتركه، مخالف

حيث: المتروك: من درجات باختلفا يختلف المخالفة وإثم الله، أحل
والندب. الوجوب،

ًاّتدي الترك كان إن أما المتروك كان سواء الدين، في البتداع فهو ن
ًا ًا أو مباح أو المعاملت، أو العبادات، في كان وسواء به، مأمور

كان لله التعبد بتركه قصد إذا العتقاد، أو الفعل، أو العادات: بالقول،
ًا بدعة: يكون ذلك مثل في الترك أن على الدلة ومن ،)2(بتركه مبتدع

ّلى النبي أزإواج بيوت إلى جاءوا الذين الثلثة قصة ّلم عليه الله ص وس
نحن فقالوا: وأين تقالوها، فكأنهم بها، أخبروا فلما عبادته، عن يسألون

ّلى النبي من ّلم؟ عليه الله ص وما ذنبه من تقدم ما له الله غفر قد وس
ًا، الليل فأصلي أنا أحدهم: أما قال تأخر، الدهر أصوم آخر: أنا وقال أبد

ًا، أتزوج فل النساء أعتزل آخر: أنا وقال أفطر، ول الله رسول فجاء أبد
ّلى ّلم عليه الله ص أما وكذا؟ كذا قلتم الذين ”أنتمفقال:  وس
وأفطر، لكني: أصوم له؛ وأتقاكم لله، لخشاكم إني والله

فليس سنتي عن رغب فمن النساء، وأتزوج وأرقد، وأصلي
.)3(“مني

عن والرغبة الفرض، تقابل التي ل بالسنة: الطريقة، والمراد
وأخذ طريقتي، ترك والمراد: من غيره، إلى عنه الشيء: العراض

.)4(مني فليس غيري بطريقة

باب الصوم، كتاب عنه: البخاري، الله رضي مسعود بن الله عبد حديث من عليه متفق  )(1
باب النكاح، كتاب ومسلم، ،1905 برقم ،2/280 العزبة، نفسه على خافا لمن الصوم

.1400 برقم ،2/1018 مؤنته، ووجد إليه نفسه تاقت لمن النكاح استحباب
.1/58 للشاطبي، انظر: العتصام،  )(2
باب النكاح، كتاب عنه: البخاري، الله رضي مالك بن أنس حديث من عليه متفق  )(3

النكاح استحباب باب النكاح، كتاب ومسلم، ،5063 برقم ،6/142 النكاح، في الترغيب
.1401 برقم ،2/1020 إليه، نفسه تاقت لمن

.9/105 حجر، لبن الباري، انظر: فتح  )(4
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ة وبدع فعلية، قسمين: بدعة على البدعة أن سبق مما واتضح
فسنة تركية، وسنة فعلية قسمين: سنة على السنة أن ظهر كما تركية،
ّلى النبي ّلم عليه الله ص كلفنا فكما بالترك، تكون بالفعل تكون كما وس
ّلى النبي باتباع الله ّلم عليه الله ص إلى به يتقرب الذي فعله في وس
تركه في باتباعه طالبنا كذلك – الخصوصيات باب من يكن لم إذا – الله

ما بترك الله إلى نتقرب ل وكما سنة، والفعل سنة، الترك فيكون –
فعل، لما كالتارك ترك، لما فالفاعل ترك، ما بفعل إليه نتقرب ل فعل،

.)1(بينهما فرق ول

والبدعة العتقادية، القولية الثالث: البدعة القسم
العملية:

والمعتزلة، الجهمية،  كمقالتالعتقادية: القولية - البدعة1
الفرق ذلك في ويدخل واعتقاداتهم، الضالة، الفرق وسائار والرافضة،

المتقدمة: الباطنية فرق وجميع والبهائاية، كالقاديانية، ظهرت التي
وغيرهم. والرافضة والدروزإ، والنصيرية، كالسماعيلية،

أنواع: وهي العملية - البدعة2
لها ليس عبادة يحدثا كأن العبادة، أصل في  بدعةالول: النوع

ًا أو مشروعة، غير صلة يحدثا كأن الشرع في أصل غير صيام
ًا أو مشروع، وغيرها. المواليد كأعياد مشروعة، غير أعياد
لو كما المشروعة، العبادة على الزيادة من يكون  ماالثاني: النوع

مثلً. العصر أو الظهر صلة في خامسة ركعة زإاد
بأن المشروعة، العبادة أداء صفة في يكون  ماالثالث: النوع

المشروعة الذكار أداء وكذلك مشروعة، غير صفة على يؤديها
العبادات في النفس على بالتشديد وكالتعبد مطربة، جماعية بأصوات

ّلى الله رسول سنة عن يخرج حد إلى ّلم. عليه الله ص وس
لم المشروعة للعبادة وقت بتخصيص يكون  ماالرابع: النوع
وليلته بصيام، شعبان من النصف يوم الشرع: كتخصيص يخصصه

من بوقت تخصيصه ولكن مشروع، والقيام الصيام أصل فإن بقيام؛
.)2(دليل على يحتاج الوقات

عن والنهي بالتباع والمر ،498 ،485 ،479 و ،60-1/57 للشاطبي، انظر: العتصام  )(1
العدوي، أحمد محمد للشيخ البدع، في وأصول ،205ص السيوطي، الدين لجلل البتداع،

أولي وتنبيه ،58-2/37 الغامدي، ناصر بن لسعيد وأحكامها، البدعة وحقيقة ،70ص
وعلم ،97ص السحيمي صالح للدكتور أخطار، من البدع في وما الدين كمال إلى البصار
والبدع البتداع عن المسلمين وتحذير ،107ص الثري، حسن بن علي للشيخ البدع أصول

.83ص بوطامي، آل حجر بن أحمد للشيخ الدين، في
التوحيد وكتاب ،414-35 ،18/346 تيمية، ابن السلم شيخ فتاوى انظر: مجموع  )(2

 رمضان،9 ،1139 العدد الدعوة، ومجلة ،82-81 ص الفوزإان، صالح الدكتور للعلمة
الدين كمال إلى البصار أولي وتنبيه البدع، أنواع في الفوزإان صالح الدكتور مقال ،1408
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 الدين: في البدعة السادس: حكم المطلب
ّلى لقوله ومحرمة، ضللة، الدين في بدعة كل أن لشك عليه الله ص
ّلم:  وكل بدعة، محدثة كل فإن المور ومحدثات ”إياكموس

ّلى وقوله ،)1(“ضللة بدعة ّلم:  عليه الله ص في أحدثا ”منوس
عمل ”منلمسلم:  رواية وفي ،“رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا
كل أن على الحديثان فدل ،)2(“رد فهو أمرنا عليه ليس عملً

في فالبدع مردودة، ضللة بدعة وكل بدعة فهو الدين في محدثا
البدعة: نوعية بحسب يتفاوت التحريم ولكن محرمة، العبادات

ًا بالقبور  كالطوافاكفر: هو فمنها: ما وتقديم أصحابها، إلى تقرب
غلة وـكـأقوال بـهـم، والـسـتغاثة أـصـحابها، ودـعـاء لـهـا، والـنـذور الذبائاح

والرافضة. والمعتزلة، الجهمية،
والصلة القبور، على  كالبناءالشرك: وسائل من هو ومنها: ما

عندها. والدعاء
– الزواج ترك – التبتل  كبدعةالمعاصي: من هو ومنها: ما

ًا والصيام وغير الشهوة، قطع بقصد والخصاء الشمس، في قائام
على ليس المبتدع إثم الله: أن رحمه الشاطبي المام ذكر وقد ،)3(ذلك
على جهات، من يقع واختلفها مختلفة مراتب على هو بل واحدة، رتبة

التي: النحو
ًاُّدم البدعة صاحب كون جهة - من1 ًا. أو للجتهاد عي مقلد
والعرض، والنفس، الضروريات: الدين، في وقوعها جهة - من2

غيرها. أو والمال والعقل،
ًا صاحبها كون جهة - من3 ًا. أو بها مستتر معلن
ًا كونه جهة - من4 لها. ٍداع غير أو إليها داعي
ًا كونه جهة - من5 خارج. غير أو السنة أهل على خارج
إضافية. أو حقيقية البدعة كون جهة - من6
مشكلة. أو نةّبي البدعة كون جهة - من7
ًا البدعة كون جهة - من8 كفر. غير أو كفر
عدمه. أو البدعة على الصرار جهة - من9

النظر حسب على الثم في تختلف المراتب هذه أن الله رحمه نّوبي
محرم، هو ما منها المراتب هذه أن الله رحمه وأوضح ،)4(دركاتها إلى

.100 ص السحيمي، صالح للدكتور أخطار، من البدع في وما
.42ص تخريجه وتقدم ،2676 برقم ،5/44 والترمذي، ،4607 برقم ،4/201 داود، أبو  )(1
وتقدم ،1718 برقم ،3/1343 ومسلم، ،2697 برقم ،3/222 عليه: البخاري، متفق  )(2

.33ص تخريجه
.82 ص الفوزإان، فوزإان بن صالح الدكتور للعلمة التوحيد انظر: كتاب  )(3
.559 – 2/515و ،224 – 1/216 انظر: العتصام،  )(4
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،)1(لنواعها وشامل لها ملزإم الضلل وصف وأن مكروه، هو ما ومنها
أقسام: ثلثة إلى الثم في مراتبها حسب على تنقسم البدع أن شك ول

.)2(بواح الول: كفر القسم
.)3(الذنوب كبائار من الثاني: كبيرة القسم
الصغيرة وللبدعة ،)4(الذنوب صغائار من الثالث: صغيرة القسم
هي: شروط،

ـفـي ـكـبيرة إـلـى تنقلـهـا المداومة فإن عليها، يداوم الول: ل الشرط
حقه.

العـمـل لـكـثرة اـلـذنب يعـظـم ذـلـك فإن إليها؛ يدعو الثاني: ل الشرط
بها.

التي المواضع في ول الناس، مجتمعات في يفعلها الثالث: ل الشرط
السنن. فيها تقام

بها، استهانة ذلك فإن يستحقرها، ول يستصغرها الرابع: ل الشرط
.)5(الذنب من أعظم بالذنب والستهانة

ّلى النبي لن الثلثة؛ القسام هذه على يقع الضللة واسم الله ص
ّلم عليه المكفرة، البدعة يشمل وهذا ضللة، بدعة كل جعل وس

.)6(صغيرة أو كبيرة كانت المفسقة: سواء والبدعة
الخمسة: فقال: الشريعة أحكام أقسام إلى البدع قسم من ومنهم

والقسم إليه، مندوب وقسم محرم، وقسم واجب، البدع من قسم
التقسيم المباحة. وهذا الخامس: البدع والقسم مكروهة، الرابع: بدعة

ّلى لقوله مخالف ّلم:  عليه الله ص وكل بدعة محدثة كل ”فإنوس
رحمه الشاطبي المام التقسيم هذا على رد وقد ،)7(“ضللة بدعة

أمر التقسيم هذا أن وصاحبه: "والجواب التقسيم ذكر أن بعد الله
من لن متدافع؛ نفسه في هو بل شرعي، دليل عليه يدل ل مخترع
ول الشرع نصوص من شرعي: ل دليل عليها يدل ل أن البدعة حقيقة

ٍ،ندب أو ٍ،وجوب على الشرع من يدل ما هناك كان لو إذ قواعده، من
ً العمل ولكان بدعة، ثم كان لما ٍ؛إباحة أو العمال عموم في داخل

ًا، الشياء تلك كون بين فالجمع فيها، المخير أو بها، المأمور وبين بدع
متنافيين. أما بين جمع إباحتها أو ندبها، أو وجوبها، على تدل الدلة كون

.2/530 للشاطبي، انظر: العتصام  )(1
.2/516 للشاطبي، انظر: العتصام  )(2
.550 – 2/543  و2/517 للشاطبي، انظر: العتصام  )(3
.550 – 543 ،2/539  و2/517 للشاطبي، انظر: العتصام  )(4
.559 – 2/551 للشاطبي، النفيس: العتصام شرحها مع الشروط هذه انظر  )(5
.2/516 للشاطبي، انظر: العتصام  )(6
ص تخريجه، وتقدم ،2676 برقم ،5/44 والترمذي، ،4607 برقم ،4/201 داوود، أبو  )(7

42.
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ًا كونها جهة من ٌّمفمسل والمحرم منها المكروه ٍجهة من ل بدع
.)1(أخرى

 القبور: عند البدع السابع: أنواع المطلب
عباد جنس من وهؤلء ،)2(حاجته الميت يسأل  منالول: النوع
ْا ُقِل{تعالى:  الله قال وقد الصنام، ْدُعو ّلِذيَن ا ُتم ا ِنِه ّمن َزَعْم ُدو

ُكوَن َفلَ ِل ُكْم الّضّر َكْشَف َيْم َ َعن ً َول ِئَك ،َتْحِويل َلـ ّلِذيَن ُأو ا
ْدُعوَن َتُغوَن َي ْب َلى َي ّبِهُم ِإ َلَة َر ْلَوِسي ّيُهْم ا َيْرُجوَن َأْقَرُب َأ َو
َتُه َيَخاُفوَن َرْحَم َبُه َو َذا َذاَب ِإّن َع ّبَك َع ُذوًرا َكاَن َر سورة[ }َمْح

ًا، دعا من . فكل]57-56 اليتان، السراء، ًا، أو نبي ًا أو ولي فيه وجعل صالح
ًا من دعا من كل في عامة فإنها الية، هذه تناولته فقد ّةاللهي من نوع
رحمته، ويرجو الوسيلة، الله إلى يبتغي المدعو وذلكً اّمدعو الله دون

ًا، دعا من فكل عذابه، ويخافا ًا: من أو ميت والصالحين النبياء، غائاب
ل الذي الكبر الشرك فعل فقد غيرها أو الستغاثة، بلفظ كان سواء
وجعل صالح، رجل أو نبي، في غل من منه. فكل بالتوبة إل الله يغفره

ًا فيه أو أعني، أو انصرني، فلن سيدي يقول: يا أن مثل العبادة من نوع
شرك هذا فكل القوال هذه ونحو حسبك، في أنا أو ارزإقني، أو أغثني،
الرسل، أرسل إنما الله فإن قتل وإل تاب فإن صاحبه يستتاب وضلل
آخر. إله معه يجعل ول وحده، عبدُلي الكتب وأنزل

المحدثة البدع من وهو بالميت، تعالى الله يسأل  أنالثاني: النوع
الكبر. الشرك إلى يصل ل فإنه قبله كالذي ليس وهذا السلم في

أحدهم: كقول والصالحين بالنبياء أدعيتهم في يتوسلون الذين والعامة
عبادك، من بالصالحين أو بملئاكتك، أو بأنبيائاك، أو بنبيك، إليك أتوسل

وغير والقلم، باللوح إليك أتوسل أو بحرمته، أو فلن، الشيخ بحق أو
المنكرة المحدثة البدع من المور وهذه أدعيتهم، في يقولونه مما ذلك

وصفاته، تعالى، الله بأسماء والتوجه التوسل هو السنة به جاءت والذي
(أصحاب الثلثة قصة في الصحيحين في ثبت كما الصالحة وبالعمال

المسلم. لخيه الحاضر الحي المسلم وبدعاء الغار)،
أنه أو مستجاب، القبور عند الدعاء أن يظن  أنالثالث: النوع

من هذا فإن لذلك القبر فيقصد المسجد في الدعاء من أفضل
ًا المنكرات ًا ذلك في نعلم ولم إجماع لم أمر وهذا الدين أئامة بين نزاع

ول التابعين ول الصحابة، من أحد فعله ول رسوله، ول الله، يشرعه
ّلى الله رسول وأصحاب المسلمين أئامة ّلم عليه الله ص أجدبوا قد وس

ّلى النبي قبر عند يجيئوا ولم نوائاب ودهمتهم مرات ّلم عليه الله ص وس

.1/246 العتصام،  )(1
ًا، لغة البدعة انظر: تعريف  )(2 الكتاب. هذا  من27 ص واصطلح
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عن ينهون السلف كان وقد بدعائاه فاستسقى بالعباس عمر خرج بل
ً عنهما الله رضي الحسين بن علي رأى فقد القبور عند الدعاء رجل
ّلى النبي قبر عند كانت فرجة إلى يجيء ّلم عليه الله ص فيها فيدخل وس
ًا أحدثكم فقال: أل فيها فيدعو عن جدي عن أبي من سمعته حديث
ّلى الله رسول ّلم، عليه الله ص ًا قبري تجعلوا ”لقال:  وس ول عيد

ًا بيوتكم تجعلوا كنتم حيثما وسلموا ّعلي وصلوا قبور
ّلى النبي قبر أن الدللة ووجه ،)1(“وصلتكم سلمكم فسيبلغني ص

ّلم عليه الله ًا اتخاذه عن نهى وقد الرض وجه على قبر أفضل وس عيد
ًا بالنهي أولى فغيره عنه الله رضي هريرة أبي وعن ،)2(كان ما كائان

ّلى الله رسول قال: قال ّلم:  عليه الله ص بيوتكم تجعلوا ”لوس
ًا ًا قبري تجعلوا ول قبور صلتكم فإن ّعلي وصلوا عيد

.)3(“كنتم حيث تبلغني

 المعاصرة: المنتشرة الثامن: البدع المطلب
ًا، كثيرة المعاصرة المنتشرة البدع ل المثال سبيل على ومنها جد
يلي: ما الحصر

النبوي: بالمولد الحتفال أولً: بدعة
القرن في العبيديون أحدثها من وأول منكرة، بدعة بالمولد الحتفال

ًا العلماء نّبي وقد الهجري، الرابع ًا قديم والرد البدعة هذه بطلن وحديث
وبراهين لمور بالمولد، الحتفال يجوزإ فل بها، وعمل ابتدعها من على
منها:

أنزل ما التي الدين في المحدثة البدع من بالمولد  الحتفالأولً:
ّلى النبي لن سلطان؛ من بها الله ّلم عليه الله ص ل يشرعه لم وس

وجل: عز الله قال وإمامنا، قدوتنا وهو تقريره، ول فعله، ول بقوله،
ُكُم َوَما{ َتا ُه الّرُسوُل آ ُذو ُكْم َوَما َفُخ ْنُه َنَها َتُهوا َع [الحشر: }َفان

ْد{سبحانه:  وقال ،]7 ُكْم َكاَن َلَق ّلِه َرُسوِل ِفي َل ٌة ال َنٌة ُأْسَو َحَس
ّلَه َيْرُجو َكاَن ّلَمن َيْوَم ال ْل َكَر الِخَر َوا َذ ّلَه َو ِثيًرا ال [الحزاب: }َك

ّلى النبي وقال ،]21 ّلم:  عليه الله ص هذا أمرنا في أحدثا ”منوس
.)4(“رد فهو منه ليس ما

ّلى النبي على الصلة فضل كتاب في القاضي إسماعيل رواه  )(1 ّلم عليه الله ص ص وس
الساجد تحذير كتابه في ذكرها وروايات طرق وله المرجع نفس في اللباني وصححه ،34
.140ص مساجد، القبور اتخاذ من

.174-6/165 قاسم بن الرحمن لعبد النجدية الجوبة في السنية انظر: الدرر  )(2
،2042 برقم ،2/218 القبور، زإيارة باب المناسك، كتاب في له، واللفظ داود، أبو رواه  )(3

.142ص الساجد، كتابه: تحذير في اللباني الشيخ وحسنه ،2/367 وأحمد،
.33ص تخريجه وتقدم ،1718 برقم ومسلم، ،2697 برقم عليه: البخاري، متفق  )(4
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ًا: ّلى النبي أصحاب من معهم ومن الراشدون  الخلفاءثاني الله ص
ّلم عليه خير وهم به، الحتفال إلى يدعوا ولم بالمولد، يحتفلوا لم وس
ّلى قال وقد نبيها، بعد المة ّلم عليه الله ص الخلفاء حق في وس

المهديين الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي ”عليكم: الراشدين
المور، ومحدثات وإياكم بالنواجذ، عليها عضوا بعدي من

.)1(“ضللة بدعة وكل بدعة محدثة كل فإن
ًا: من أول فإن والضلل؛ الزيغ أهل سنة من بالمولد  الحتفالثالث

الرابع القرن في العبيديون الفاطميون، بالمولد الحتفال أحدثا
ًا عنها الله رضي فاطمة إلى انتسبوا وقد الهجري، ًا، ظلم ًا؛ وزإور وبهتان

من وقيل المجوس، من وقيل اليهود، من الحقيقة في وهم
من خرج الذي المغربي العبيدي الله لدين المعز وأولهم ،)2(الملحدة
رمضان في مصر إلى وقدم هـ،361 سنة شوال في مصر إلى المغرب

سنتهم ويتبع الرافضة يقلد أن مسلم لعاقل فهل ،)3(هـ362 سنة
ّلى محمد نبيه هدي ويخالف ّلم؟. عليه الله ص وس

ًا: وتعالى: سبحانه فقال الدين كمل قد وجل عز الله  إنرابع
َيْوَم{ ْل ْلُت ا ْكَم ُكْم َأ ُكْم َل َن ْتَمْمُت ِدي َأ ُكْم َو ْي َل ِتي َع َوَرِضيُت ِنْعَم

ُكُم ِلْسلََم َل ًنا ا ّلى والنبي ،]3[المائادة:  }ِدي ّلم عليه الله ص بلغ قد وس
ًا يترك ولم المبين، البلغا بينه إل النار من ويباعد الجنة إلى يوصل طريق
ّلى نبينا أن ومعلوم للمة، ّلم عليه الله ص النبياء، أفضل هو وس

ًا، وأكملهم وخاتمهم، ًا بلغ بالمولد الحتفال كان فلو الله، لعباد ونصح
ّلى نهّلبي وجل عز الله يرضاه الذي الدين من ّلم عليه الله ص لمته، وس
ّلى قال حياته، في فعله أو ّلم:  عليه الله ص من الله بعث ”ماوس

ًا كان إل نبي لهم، يعلمه ما خير على أمته يدل أن عليه حق
.)4(“لهم يعلمه ما شر وينذرهم

ًا: تعالى الله أن منه يفهم البدعية الموالد هذه مثل  إحداثاخامس
الدين! ويفهم به يكمل ما تشريع من بد فل المة، لهذه الدين يكمل لم

.42ص تخريجه وتقدم ،2676 برقم والترمذي، ،4607 برقم داود، أبو  )(1
والتبرك: أنواعه ،251ص محفوظ، علي للشيخ البتداع، مضار في انظر: البداع  )(2

إلى البصار أولي وتنبيه ،373-359ص الجديع، الرحمن عبد بن ناصر للدكتور وأحكامه،
.232ص السحيمي، صالح للدكتور أخطار، من البدع في وما الدين كمال

،6/232 و ،268-12/267 ،345 ،273-11/272 كثير، والنهاية: لبن انظر: البداية  )(3
،215–15/159 للذهبي، النبلء أعلم وانظر: سير ،12/266 ،12/13 ،11/161 ،12/63

هـ،564 سنة اليوبي الدين صلح قتله الله، لدين العبيدية: العاضد ملوك آخر أن وذكر
واستأصل العباس لبني وخطب خلعه أن إلى الدين صلح مع العاضد أمر قال: "تلشى

ًا عشر أربعة وكانوا الرفض، دولة ومحق عبيد بني شأفة في والعاضد خليفة، ل متخلف
ًا هذا فكان اللغة: القاطع، .15/212 بيته، أهل لدولة عاضد

برقم ،2/1473 فالول، الخلفاء: الول ببيعة الوفاء وجوب باب المارة، كتاب مسلم،  )(4
1844.
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ّلى الرسول أن منه ّلم عليه الله ص جاء حتى للمة ينبغي ما يبلغ لم وس
به يأذن لم ما الله شرع في فأحدثوا المتأخرون المبتدعون هؤلء

خطر فيه شك بل وهذا الله، إلى يقربهم ذلك أن زإاعمين سبحانه،
ّلى رسوله وعلى وجل، عز الله على واعتراض عظيم، عليه الله ص

ّلم. والله نعمته. عباده على وأتم الدين أكمل قد وجل عز وس
ًا: والتحذير الموالد، بإنكار المحققون السلم علماء  صرحسادس

ً منها في البدع من تحذر التي والسنة، الكتاب من بالنصوص عمل
ّلى النبي بإتباع وتأمر الدين، ّلم، عليه الله ص في مخالفته من وتحذر وس
والعمل. الفعل وفي القول

ًا: ّلى الرسول محبة يحقق ل بالمولد الحتفال  إنسابع عليه الله ص
ّلم، ّلى وطاعته بسنته، والعمل ذلك: اتباعه، يحقق وإنما وس الله ص

ّلم، عليه ُتْم ِإن ُقْل{ وجل: عز الله قال وس ّبوَن ُكن ّل ُتِح َهَال
ِني ِبُعو ّت ُكُم َفا ْب ِب ّل ُيْح َيْغِفْر ُهَال ُكْم َو ُكْم َل َب ُنو ّل ُذ َغُفوٌر ُهََوال

.]31عمران:  [آل }ّرِحيٌم
ًا: ًا واتخاذه النبوي بالمولد  الحتفالثامن باليهود تشبه فيه عيد
.)1(وتقليدهم بهم، التشبه عن هيناُن وقد أعيادهم، في والنصارى
ًا: سائار في الناس من بالمولد يحتفل من بكثرة يغتر ل  العاقلتاسع

بالدلة يعرفا وإنما العاملين، بكثرة يعرفا ل الحق فإن البلدان،
ِإن{ وتعالى: سبحانه الله قال الشرعية، ِطْع َو َثَر ُت ْك ِفي َمن َأ

َلْرِض ّلوَك ا ِبيِل َعن ُيِض ّل َس وجل: عز وقال ،]116[النعام:  }ِهَال
َثُر َوَما{ ْك ّناِس َأ َلْو ال ِنيَن َحَرْصَت َو وقال ،]103[يوسف:  }ِبُمْؤِم

ِليٌل{ سبحانه: َباِدَي ّمْن َوَق ُكوُر ِع .]13[سبأ:  }الّش
ًا: الله كتاب إلى الناس فيه تنازإع ما الشرعية: رد  القاعدةعاشر

ّلى رسوله وسنة تعالى ّلم عليه الله ص َيا{وجل:  عز الله قال كما وس
ّيَها ّلِذيَن َأ ْا ا ُنو ْا آَم ِطيُعو ّل َأ ْا َهَال ِطيُعو َأ ِلي الّرُسوَل َو ُأْو َلْمِر َو ا

ُكْم ِإن ِمن ُتْم َف َناَزْع ٍء ِفي َت ُه َشْي ّدو َلى َفُر ّل ِإ ِإن َوالّرُسوِل ِهَال
ُتْم ُنوَن ُكن ّل ُتْؤِم ِم ِهَِبال َيْو ْل ِلَك الِخِر َوا ْيٌر َذ َأْحَسُن َخ ً َو ْأِويل }َت

فحكمه شيء من فيه اختلفتم {وماوجل:  عز وقال ،]59[النساء: 
الله إلى بالمولد الحتفال رد من أن شك ول ،]10[الشورى:  الله} إلى

ّلى النبي بإتباع يأمر الله أن يجد ورسوله ّلم عليه الله ص قال كما وس
ُكُم َوَما{سبحانه:  َتا ُه الّرُسوُل آ ُذو ُكْم َوَما َفُخ ْنُه َنَها َتُهوا َع }َفان

على النعمة وأتم الدين أكمل قد أنه وتعالى سبحانه ويبين ،]7[الحشر: 
ّلى النبي أن المؤمنين. ويجد ّلم عليه الله ص بالحتفال يأمر لم وس

،615-2/614 تيمية، لبن الجحيم، أصحاب لمخالفة المستقيم الصراط انظر: اقتضاء  )(1
.1/95 القيم، لبن المعاد، وزإاد
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بالمولد الحتفال أن بذلك فعلم أصحابه، يفعله ولم يفعله، ولم بالمولد،
المحدثة. البدع من هو بل الدين، من ليس

إذا يصوم أن الثنين يوم للمسلم المشروع  إنعشر: الحادي
ّلى النبي لن أحب، ّلم عليه الله ص الثنين، يوم صوم عن سئل وس

ّعلي أنزل أو بعثت، ويوم فيه، ولدت يوم ”ذاكفقال: 
ّلى بالنبي التأسي فالمشرع ،)1(“فيه ّلم عليه الله ص يوم صيام في وس

بالمولد. الحتفال وعدم الثنين،
المنكرات وقوع من يخلو ل النبوي المولد  عيدعشر: الثاني
ًا، والمفاسد هذه ومن الحتفال هذا شاهد من ذلك ويعرفا غالب
يأتي: ما الحصر ل المثال سبيل على المنكرات

من تخلو ل المولد أهل بها ىّيتغن التي والمدائاح القصائاد - أكثر1
ّلى الله رسول عنه نهى الذي والطراء والغلو شركية، ألفاظ الله ص
ّلم، عليه مريم، ابن النصارى أطرت كما تطروني ”لفقال:  وس

.)2(“ورسوله الله فقولوا: عبد عبده، أنا فإنما
المحرمات بعض الغالب في بالموالد الحتفالت في - يحصل2

والمعازإفا، الغاني واستعمال بالنساء، الرجال الخرى: كاختلط
الكبر الشرك فيها يحصل وقد والمخدرات، المسكرات وشرب

ّلى بالرسول كالستغاثة ّلم، عليه الله ص الولياء، من غيره أو وس
القرآن، مجلس في الدخان فيشرب وجل عز الله بكتاب والستهانة

المحرفا الذكر حلقات وإقامة الموال، في والتبذير السرافا ويحصل
التصفيق مع المنشدين أصوات ارتفاع مع الموالد أيام المساجد في

أهل علماء بإجماع مشروع غير ذلك وكل الذاكرين، رئايس من القوي
.)3(الحق
ّلى النبي بمولد الحتفال في قبيح عمل - يحصل3 عليه الله ص

ّلم، ّلى ولدته ذكر عند البعض بقيام يكون وذلك وس ّلم عليه الله ص وس
ًا ًا، له إكرام ّلى الله رسول أن لعتقادهم وتعظيم ّلم عليه الله ص وس
ومرحبين، محيين له يقومون ولهذا احتفالهم؛ مجلس في المولد يحضر

ّلى الله رسول فإن ّلم عليه الله ص يوم قبل قبره من يخرج ل وس
مقيم هو بل اجتماعهم، يحضر ول الناس، من بأحد يتصل ول القيامة،

دار في ربه عند عليين أعل في وروحه القيامة، يوم إلى قبره في
ُكْم ُثّم{وجل:  عز الله قال كما ،)4(الكرامة ّن َد ِإ ِلَك َبْع ُتوَن َذ ّي ُثّم ،َلَم

ُكْم ّن َياَمِة َيْوَم ِإ ْلِق ُثوَن ا ْبَع الصلة عليه وقال ،]16-15[المؤمنون:  }ُت
أيام ثلثة صيام استحباب باب الصيام، كتاب عنه، الله رضي قتادة أبي عن مسلم صحيح  )(1

.1162 برقم ،2/819 والخميس، والثنين وعاشوراء، عرفة يوم وصوم شهر، كل من
ُكْر{تعالى:  قوله باب النبياء، كتاب البخاري،  )(2 ْذ َتاِب ِفي َوا ِك ْل َيَم ا ،4/171 ...}َمْر

.3445 برقم
.257-251 ص محفوظ، علي للشيخ البتداع، مضار في انظر: البداع  )(3
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عنه ينشق من وأول القيامة، يوم آدم ولد سيد ”أناوالسلم: 
والحديث الية، فهذه ،)1(“مشفع وأول شافع وأول القبر،

على تدل كلها والحاديث اليات من المعنى هذا في جاء وما الشريف
ّلى النبي أن ّلم عليه الله ص من يخرجون إنما الموات من وغيره وس

ابن الله عبد بن العزيز عبد العلمة سماحة القيامة. قال يوم قبورهم
فيه ليس المسلمين، علماء بين عليه مجمع أمر الله: "وهذا حفظه بازإ

.)2(بينهم" نزاع

ًا: بدعة رجب: شهر من جمعة ليلة بأول الحتفال ثاني
ذكر فقد منكرة، بدعة رجب شهر من جمعة ليلة بأول الحتفال

المقدسي محمد أبو أخبره الله: أنه رحمه الطرطوشي بكر أبو المام
سنة بعد إل المقدس بيت في عندنا تحدثا فلم رجب صلة فقال: "وأما

،)3(ذلك" قبل بها سمعنا ول رأيناها كنا هـ] وما480[ وأربعمائاة ثمانين
بين فالمشهور الرغائاب صلة الله: "وأما رحمه شامة أبو المام وقال

شهر من جمعة أول ليلة العشائاين بين تصلى التي هي أنها اليوم الناس
يصح فلم الصلة الله: "فأما رحمه رجب ابن الحافظ وقال ،)4(رجب"

في المروية والحاديث به، تختص مخصوصة، صلة رجب شهر في
تصح، ل وباطل كذٌب رجب شهر من جمعة ليلة أول في الرغائاب صلة
حجر ابن الحافظ وقال ،)5(العلماء" جمهور عند بدعة الصلة وهذه
صيام في ول صيامه، في ول رجب، شهر فضل في يرد الله: "لم رحمه
يصلح صحيح حديث فيه، مخصوصة ليلة قيام في ول ن،ّمعي منه شيء

أو رجب فضل في الواردة الحاديث أن الله رحمه نّبي ثم ،)6(للحجة"
،)7(وموضوعة قسمين: ضعيفة، على منه شيء صيام أو صيامه فضل

ثم رجب من خميس أول يصوم وفيه: أنه الرغائاب، صلة حديث ذكر ثم
ركعة كل في يقرأ ركعة عشرة اثنتي الجمعة ليلة العشائاين بين يصلي
ّنا{و مرة، الكتاب بفاتحة ُه ِإ َنا ْل َلِة ِفي َأنَز ْي ْدِر َل ْلَق مرات،  ثلثا}ا

ص بازإ، ابن الله عبد بن العزيز عبد المام العلمة لسماحة البدع، من انظر: التحذير  )(4
13.

ّلى محمد نبينا تفضيل باب الفضائال، كتاب مسلم،  )(1 ّلم عليه الله ص جميع على وس
.2278 برقم ،4/1782 الخلئاق،

علي للشيخ البتداع مضار في وانظر: البداع ،14-7وص ،14ص البدع، من التحذير  )(2
الجديع، الرحمن عبد بن ناصر للدكتور وأحكامه، والتبرك: أنواعه ،258-250ص محفوظ

-228ص أخطار، من البدع في وما الدين كمال إلى البصار أولي وتنبيه ،373-358ص
250.

.238 برقم ،267ص الطرطوشي، بكر لبي والبدع، الحوادثا  )(3
.138ص شامة، أبي للمام والحوادثا، البدع إنكار على الباعث كتاب  )(4
.228ص الوظائاف، من العام لمواسم فيما المعارفا لطائاف  )(5
.23ص رجب، شهر في ورد بما العجب تبيين  )(6
.23ص رجب، شهر في ورد بما العجب انظر: تبيين  )(7
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ّلُه ُهَو ُقْل{و ٌد ال ركعتين كل بين يفصل مرة، عشرة  اثنتي}َأَح
ًا ذكر ثم بتسليمة، ً كلم والسجود، والستغفار، التسبيح صفة في طويل
ّلى النبي على والصلة ّلم، عليه الله ص الحديث هذا بأن نّبي ثم وس
ّلى الله رسول على مكذوب موضوع ّلم عليه الله ص من أن نّوبي ،وس

لم صام فإذا الحر، شديد النهار كان وربما يصوم، أن إلى يحتاج يهاّيصل
في ويقع صلته، في يقف ثم المغرب، يصلي حتى الكل من يتمكن

وقال: الذى، غاية فيتأذى الطويل، والسجود الطويل، التسبيح ذلك
عند هذه بل بهذه، زإوحم كيف التراويح ولصلة لرمضان لغار "وإني
وقال ،)1(الجماعات" يحضر ل من يحضرها فإنه وأجل؛ أعظم العوام
على موضوع الرغائاب: "حديثها صلة في الله، رحمه الصلح ابن المام
ّلى الله رسول ّلم، عليه الله ص من أربعمائاة بعد حدثت بدعة وهي وس

وثلثين سبع سنة السلم عبد بن العز المام وأفتى ،)2(الهجرة"
كذب حديثها وأن منكرة، بدعة الرغائاب صلة هـ] أن637[ وستمائاة

ّلى الله رسول على ّلم" عليه الله ص .)3(وس
صلة بطلن في شامة أبي المام لكلم بتلخيص الئامة كلم وأختم
التي: النحو على ذلك الله رحمه نّبي فقد ومفاسدها، الرغائاب

الدين أعلم هم الذين العلماء أن الصلة هذه ابتداع على يدل - مما1
وغيرهم التابعين، وتابعي والتابعين، الصحابة، المسلمين: من وأئامة

الناس تعليم على حرصهم شدة مع الشريعة في الكتب نّدو نّمم
ول الصلة، هذه ذكر أنه منهم واحد عن ينقل لم والسنن الفرائاض

هذه تكون أن تحيل والعادة مجلسه، في لها تعرض ول كتابه، في نهاّدو
العلم. هؤلء عن وتغيب سنة
ثلثة: ٍوجوه من للشرع مخالفة الصلة - هذه2

النبي عن عنه الله رضي هريرة أبي لحديث  مخالفةالول: الوجه
ّلى ّلم عليه الله ص من بقيام الجمعة ليلة تخصوا ”لقال:  أنه وس
إل اليام، بين من بصيام الجمعة يوم تخصوا ول الليالي، بين
ليلة تخص أن يجوزإ فل ،)4(“أحدكم يصومه صوم في يكون أن

أول يعم وهذا ،)5(الحديث لهذا الليالي سائار على زإائادة بصلة الجمعة
وغيرها. رجب من جمعة ليلة

على فيهما ِذَبُك قد بدعة صلتا وشعبان رجب  صلةالثاني: الوجه
ّلى الله رسول ّلم عليه الله ص ِذَبُوك حديثه، من ليس ما بوضع ،وس

.54ص رجب، شهر في ورد بما العجب انظر: تبيين  )(1
.145ص شامة، أبي للمام والحوادثا، البدع إنكار على الباعث كتاب  )(2
.149 ص شامة، أبي للمام والحوادثا، البدع إنكار على الباعث كتاب  )(3
،1985 برقم ،2/303 الجمعة، يوم صوم باب الصوم، كتاب عليه: البخاري، متفق  )(4

ًا، الجمعة يوم صوم كراهة باب الصيام، كتاب ومسلم، .1144 برقم ،2/801 منفرد
.156 ص شامة، لبي البدع، إنكار على الباعث انظر: كتاب  )(5
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ًا، به َنّزلُي لم ما العمال جزاء في عليه بالتقدير الله على فمن سلطان
ّلى ولرسوله لله الغيرة ّلم عليه الله ص على فيه ِذَبُك ما تعطيل وس

ّلى ورسوله الله ّلم عليه الله ص الناس وتنفير واستقباحه، وهجره وس
هي: مفاسد ذلك على الموافقة من يلزم فإنه عنه؛

وتكفيرها فضلها في جاء ما على العوام  اعتمادالولى: المفسدة
ًا فيحمل أمرين: على منهم كثير

الفرائاض. في أحدهما: التفريط
الليلة هذه مجيء وينتظرون المعاصي، في والثاني: النهماك

ًا فعلوه ما فيرون الصلة هذه ويصلون ًا تركوه عما مجزئا ما وماحي
ً الرغائاب صلة في الحديث واضع ظنه ما فعاد ارتكبوه، على حامل

ًا مزيد . والمنكرات المعاصي ارتكاب مزيد من الطاعات: مكثر
إضلل في المبتدعين يغري مما البدع فعل  إنالثانية: المفسدة

من فينقلونهم عليه، الناس وانهماك وضعوه ما رواج رأوا إذا الناس
عن والواضعين للمبتدعين زإجر ففيه البدع ترك أما بدعة، إلى بدعة
البدع. وضع

كان البدعة هذه فعل إذا العالم الرجل  إنالثالثة: المفسدة
ًا ًا فيكون السنن من أنها للعامة موهم ّلى الله رسول على كاذب الله ص

ّلم عليه المقال، لسان مقام يقوم قد الحال ولسان الحال، بلسان وس
السبب. بهذا البدع في الناس وتيُأ ما وأكثر

كان المبتدعة الصلة هذه صلى إذا العالم  إنالرابعة: المفسدة
ًا ّلى الله رسول على العامة تكذب أن إلى متسبب ّلم، عليه الله ص وس

السنن. من سنة هذه فيقولون
سنن مخالفة على مشتملة البدعية الصلة هذه  إنالثالث: الوجه

لمور: الصلة في الشرع
ّلى النبي لسنة  مخالفةالول: المر ّلم عليه الله ص الصلة في وس

سورتي: قراءة وعدد التسبيحات، وعدد السجدات، عدد بسبب
ركعة. كل "القدر" و"الخلص" في

في وحضوره وخضوعه القلب خشوع لسنة  مخالفةالثاني: المر
القرآن. معاني على والوقوفا لله، وتفريغه الصلة،

في فعلها لن البيوت، في النوافل لسنة  مخالفةالثالث: المر
صلة إل النفراد، على وفعلها المساجد، في فعلها من أولى البيوت

رمضان. في التراويح
صيام واضعيها عند البدعية الصلة هذه كمال من  إنالرابع: المر

الفطار، سنتين: سنة تعطيل بذلك فيلزم اليوم، ذلك الخميس يوم
والعطش. الجوع ألم من القلب تفريغ وسنة
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سجدتان منها الفراغا بعد الصلة هذه سجدتي  إنالخامس: المر
.)1(لهما سبب ل

وأقسام البطلن، وأوجه الئامة، وأقوال الدلة، من تقدم ما وكل
في محدثة قبيحة، منكرة بدعة الرغائاب صلة أن للعاقل يبين المفاسد
السلم.

ًا: بدعة والمعراج: السراء بليلة الحتفال ثالث
على الدالة العظيمة وجل عز الله آيات من والمعراج السراء ليلة
ّلى النبي صدق ّلم عليه الله ص عظم وعلى الله، عند منزلته وعظم ،وس
عز قال خلقه، جميع على وجل عز ّهعلو وعلى الباهرة، الله قدرة

ْبَحاَن{وجل:  ّلِذي ُس ْبِدِه َأْسَرى ا ً ِبَع ْيل ْلَمْسِجِد ّمَن َل ِم ا ْلَحَرا ا
َلى ْلَمْسجِد ِإ َلْقَصى ا ّلِذي ا َنا ا ْك َلُه َباَر َيُه َحْو ُنِر َنا ِمْن ِل ِت َيا ّنُه آ ِإ
َبِصير الّسِميُع ُهَو .]1[السراء:  }ال

ّلى الله رسول عن وتواتر ّلم: أنه عليه الله ص إلى به عرج وس
عز ربه فكلمه السابعة، السماء جاوزإ حتى أبوابها، له وفتحت السماء،

وكان الخمس، الصلوات عليه وفرض وتعالى، سبحانه أراد كما وجل
ّلى محمد نبينا يزل فلم صلة، خمسين فرضها وجل عز الله الله ص

ّلم عليه ًا جعلها حتى التخفيف ويسأله ربه يراجع وس الفرض في خمس
الحمد فلله أمثالها، بعشرة الحسنة لن الجر؛ في صلة وخمسين
.)2(تحصى ول تعد ل التي نعمه جميع على والشكر
بشيء تخص ول بها يحتفل ل السراء فيها حصل التي الليلة وهذه

منها: لمور تشرع، لم التي العبادة أنواع من
خبر ِيأت لم والمعراج السراء فيها حصل التي الليلة  هذهأولً:

فقيل: إنها غيره، في ول رجب في ل تعيينها ول تحديدها في صحيح
ّلى مبعثه بعد كانت ّلم عليه الله ص ًا، عشر بخمسة وس وقيل: ليلة شهر
بعد ذلك وقيل: كان بسنة، الهجرة قبل الخر، ربيع من وعشرين سبع

ربيع شهر من وعشرين سبعة وقيل: ليلة )3(سنين بخمس مبعثه
القصاص بعض عن الله: "وذكر رحمه شامة أبو المام وقال ،)4(الول

عين والتخريج التعديل أهل عند وذلك رجب، في كان السراء أن

وهذه ،196-153 ص شامة، لبي والحوادثا، البدع إنكار على الباعث انظر: كتاب  )(1
من النصف وليلة رجب، من جمعة أول في الرغائاب صلة تشمل البطلن وأوجه المفاسد،

.174ص والحوادثا، البدع إنكار على الباعث كتابه في شامة أبو بذلك صرح كما شعبان،
.16ص بازإ، ابن الله عبد بن العزيز عبد للعلمة البدع، من انظر: التحذير  )(2
.268-2/267 مسلم، صحيح على النووي انظر: شرح  )(3
.232ص شامة، لبي والبدع، الحوادثا انظر: كتاب  )(4
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يعرفا ل السراء ليلة أن الله رحمه القيم ابن المام وذكر ،)1(الكذب"
.)2(كانت ليلة أي

حصل التي الليلة "وهذه الله: رحمه بازإ ابن العزيز عبد العلمة قال
في ل تعيينها الصحيحة الحاديث في يأت لم والمعراج السراء فيها

النبي عن ثابت غير فهو تعيينها في ورد ما وكل غيره، في ول رجب
ّلى ّلم عليه الله ص في البالغة الحكمة ولله بالحديث العلم أهل عند وس
أنواع من بشي تخص أن يجز لم تعيينها ثبت ولو ،)3(لها" الناس إنساء

.)4(دليل بدون العبادة
ًا: جعل أنه واليمان العلم المسلمين: أهل من أحد عن يعرفا  لثاني

ّلى النبي ولن غيرها؛ عن فضيلة السراء ليلة ّلم عليه الله ص وس
يخصوها ولم بها يحتفلوا لم بإحسان وأتباعهم والتابعين وأصحابه،

ًا بها الحتفال كان ولو يذكروها، ولم العبادة، من بشيء ًا؛ أمر مشروع
ّلى الله رسول نهّيلب ّلم عليه الله ص بالفعل، وإما بالقول للمة: إما وس

عنهم الله رضي الصحابة ونقله واشتهر، لعرفا ذلك؛ من أمر وقع ولو
.)5(إلينا

ًا: عز الله قال النعمة، وأتم دينها، المة لهذه الله أكمل  قدثالث
َيْوَم{وجل:  ْل ْلُت ا ْكَم ُكْم َأ ُكْم َل َن ْتَمْمُت ِدي َأ ُكْم َو ْي َل ِتي َع ِنْعَم

ُكُم َوَرِضيُت ِلْسلََم َل ًنا ا َأْم{وتعالى:  سبحانه وقال ،]3[المائادة:  }ِدي

َكاء َلُهْم ّديِن ّمَن َلُهم َشَرُعوا ُُشَر َذن َلْم َما ال ْأ ّلُه ِبِه َي َلْول ال َو
ِلَمُة ْلَفْصِل َك َنُهْم َلُقِضَي ا ْي ِإّن َب ِلِميَن َو ّظا َذاٌب َلُهْم ال ِليٌم َع }َأ

.]21[الشورى: 
ًا: ّلى النبي  حذررابع ّلم عليه الله ص كل بأن وصرح البدع، من وس

عائاشة عن الصحيحين ففي صحابها، على مردودة وأنها ضللة، بدعة
ّلى النبي عن عنها الله رضي ّلم عليه الله ص أحدثا ”منقال:  أنه وس
”منلمسلم:  رواية وفي ،)6(“رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا في

ً عمل من الصالح السلف وحذر ،)7(“رد فهو أمرنا عليه ليس عمل
ّلى ورسوله الله، به يأذن لم ٌوشرع الدين في زإيادة لنها البدع؛ الله ص
ّلم، عليه في زإياداتهم في والنصارى اليهود الله: من بأعداء وتشبه وس

.)8(دينهم
شهر في ورد بما العجب وانظر: تبيين ،232ص شامة، لبي والبدع، الحوادثا كتاب  )(1

.65 ،64 ،52 ،19 ،9 ص حجر، لبن رجب،
.1/58 القيم، لبن العباد، خير هدي في المعاد انظر: زإاد  )(2
.17ص البدع، من التحذير  )(3
.17ص البدع، من التحذير  )(4
.17ص بازإ، ابن للعلمة البدع، من والتحذير ،1/58 القيم، لبن المعاد انظر: زإاد  )(5
.33ص وتقدم ،1718 برقم ،3/344 ومسلم، ،2697 برقم ،3/222 البخاري  )(6
تخريجه. وتقدم ،1718 برقم ،3/344 مسلم،  )(7
.19ص بازإ، لبن البدع، من انظر: التحذير  )(8
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ًا: الحتفال شعبان: من النصف بليلة رابع
بن الرحمن عبد عن بإسناده القرطبي وضاح بن محمد المام أخرج

ًا أدرك قال: لم أنه أسلم بن زإيد يلتفتون فقهائانا ول مشيختنا، من أحد
ًا ندرك ولم شعبان، من النصف ليلة إلى حديث يذكر منهم أحد

ً لها يرى  ول)1(مكحول .)2(الليللي" من سواها ما على فضل
محمد أبو الله: "وأخبرني رحمه الطرطوشي بكر أبو المام وقال

هذه الرغائاب صلة قط المقدس ببيت عندنا تكن قال: "لم المقدسي،
ثمان سنة في عندنا حدثت ما وأول وشعبان، رجب في تصلى التي

من رجل المقدس بيت في علينا ِدَمَق هـ]،448[ وأربعمائاة وأربعين
فصلى فقام التلوة حسن وكان ،اءالحمر أبي بابن يعرفا نابلس أهل
ثم رجل خلفه فأحرم شعبان من النصف ليلة القصى المسجد في

جاء ثم كبيرة، جماعة في وهم إل ختمها فما ورابع، ثالث، إليهم انضافا
فصلى القابل العام من جاء ثم كثير، خلق معه فصلى القابل العام في
المسجد في الصلة وانتشرت المسجد، في وشاعت كثير، خلق معه

يومنا إلى سنة كأنها استقرت ثم ومنازإلهم الناس، وبيوت القصى
.)3(هذا"

ًا إن له قيل ملكية أبي ابن أن بسنده وضاح ابن المام وأخرج زإياد
فقال القدر ليلة كأجر أجرها شعبان من النصف ليلة إن يقول النميري

ًا وبيدي منه سمعته ملكية: لو أبي ابن ُزإياد وكان بها، لضربته عص
ًا" .)4(قاضي

برقم حبان وابن ،512 برقم السنة في عاصم أبي ابن أخرجه ما مكحول بحديث يعني  )(1
الحلية، في نعيم وأبو ،215 برقم ،20/109 الكبير في والطبراني ]،12/481 [ 5665

الله رضي جبل بن معاذ عن ،6628  برقم5/272 اليمان، شعب في والبيهقي ،5/191
إل خلقه لجميع فيغفر شعبان من النصف ليلة في خلقه إلى الله يرفعه: "يطلع عنه

عن روي صحيح الصحيحة: حديث الحاديث سلسلة في اللباني قال مشاحن"، أو ٍلمشرك
ًا، بعضها يشد مختلفة طرق من الصحابة من جماعة ثعلبة وأبو جبل، بن وهم: معاذ بعض

الصديق، بكر وأبي هريرة، وأبي الشعري، موسى وأبي عمرو، بن الله وعبد الخشني،
على وتكلم الثمانية، الطرق هذه خرج ثم عنهم، الله رضي وعائاشة مالك، بن وعوفا
شعبان من النصف ليلة فضل في الحديث هذا صح صفحات. قلت: فإن أربع في رجالها

بصيام، يومها ول بقيام ليلتها تخصيص على يدل ما فيه فليس الله حفظه اللباني يقول كما
توقيفية. العبادات لن َنة،ّالس أيام في المشروعة العبادات من المسلم يعتاده كان ما إل

برقم ،100ص هـ287 سنة المتوفى وضاح، ابن للمام البدع، في جاء ما فيه كتاب  )(2
119.

.238 برقم ،266ص هـ،474 سنة المتوفى للطرطوشي، والبدع، الحوادثا كتاب  )(3
في الطرطوشي ورواه ،120 برقم ،101ص وضاح، لبن البدع، في جاء ما فيه كتاب  )(4

.235 برقم ،263ص وضاح، ابن عن والبدع الحوادثا كتاب
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فصلة اللفية الله: "وأما رحمه الشافعي شامة أبو المام وقال
ُهَو ُقْل{ مرة ألف فيها يقرأ لنها بذلك سميت شعبان من النصف

ّلُه ٌد ال مرة, وسورة الفاتحة يقرأ ركعة كل ركعة, في مائاة  لنها}َأَح
خبر, ول فيها ِيأت لم مستثقلة طويلة صلة مرات. وهي عشر الخلص

بسببها عظيم, والتزم افتتان بها موضوع, وللعلوم أو ضعيف إل أثر,
ذلك ويستمر فيها  ىّتصل البلد, التي مساجد جميع في الوقيد كثرة
بالنساء, الرجال والعصيان, واختلط الفسوق فيه كله, ويجري الليل
من دينعبوصفه, وللمت عن غنيُت شهرته ما المختلفة الفتن ومن

َلهاَج الشيطان لهم نّمتين, وزإي اعتقاد فيها ّالعوام شعائار أصل من ْع
.)1(المسلمين"

النصف نفيس: "وليلة كلم بعد الله رحمه رجب بن الحافظ وقال
معدان, ومكحول, بن الشام: كخالد أهل من التابعون كان شعبان من

العبادة, وعنهم فيها ويجتهدون يعظمونها عامر, وغيرهم ابن ولقمان
ٌآثار ذلك في بلغهم قيل: إنه وتعظيمها, وقد فضلها الناس أخذ

فمنهم تعظيمها، اختلف البلدان في عنهم ذلك اشتهر إسرائايلية, فلما
أهل ادّعب من طائافة منهم تعظيمها، على ووافقهم منهم قبله من

منهم: الحجازإ، أهل من العلماء أكثر ذلك وأنكر وغيرهم، البصرة،
فقهاء عن أسلم بن زإيد بن الرحمن عبد ونقله مليكه، أبي وابن عطاء،

بدعة، كله وقالوا: ذلك وغيرهم، مالك أصحاب قول وهو المدينة، أهل
قولين: على إحيائاها صفة في الشام أهل علماء واختلف

بن خالد كان المساجد، في جماعة إحياؤها يستحب  أنهإحدهما:
ثيابهم، أحسن فيها يلبسون وغيرهما عامر، بن ولقمان معدان،

ووافقهم تلك، ليلتهم المسجد في ويقومون ويكتحلون، ويتبخرون،
ذلك ليس المساجد في قيامها في وقال ذلك، على هراهوي بن إسحاق
مسائاله. في الكرماني حرب عنه نقله ببدعة،

والقصص، للصلة المساجد في فيها الجتماع يكره  أنهوالثاني:
قول وهذا نفسه، لخاصة فيها الرجل يصلي أن يكره ول والدعاء،

شاء إن القرب وهذا وعالمهم، وفقيههم، الشام، أهل إمام الوزإاعي،
نصف ليلة في ٌكلم أحمد للمام يعرفا قال: "ول ثم ،تعالى..." الله

عنه تينيالروا من روايتان، عنه قيامها استحباب في ّجويخر شعبان،
لم لنه جماعة؛ قيامها يستحب لم رواية في فإنه العيد؛ ليلة قيام في

ّلى النبي عن نقلُي ّلم عليه الله ص رواية؛ في واستحبها وأصحابه، وس
فكذلك التابعين، من وهو لذلك، السود بن زإيد بن الرحمن عبد لفعل
ّلى النبي عن شيء فيها يثبت لم شعبان، من النصف ليلة قيام الله ص

بأبي المعروفا إسماعيل، بن الرحمن لعبد والحوادثا، البدع إنكار على الباعث كتاب  )(1
.124ص هـ،665 سنة المتوفى شامة،
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ّلم، عليه من التابعين من طائافة عن فيها وثبت أصحابه، عن ول وس
.)1(الشام" أهل فقهاء أعيان
الله: "وأما حفظه بازإ ابن الله عبد بن العزيز عبد العلمة المام قال

واختيار للفراد، قيامها استحباب من الله رحمه الوزإاعي اختاره ما
لم شيء كل لن وضعيف؛ غريب فهو القول لهذا رجب ابن الحافظ

ًا كونه الشرعية بالدلة يثبت دين في يحدثه أن للمسلم ْيجز لم مشروع
ًا فعله سواء الله، قول لعموم أعلنه، أو أسره وسواء جماعة، أو مفرد
ّلى النبي ّلم:  عليه الله ص ً عمل ”منوس أمرنا عليه ليس عمل
والتحذير البدع إنكار على الدالة الدلة من وغيره ،)2(“رد فهو
الطرطوشي، والمام وضاح، ابن المام كلم من تقدم فمما ،)3(منها"

ابن والحافظ شامة، بأبي المعروفا إسماعيل بن الرحمن عبد والمام
الله، حفظه بازإ ابن العزيز عبد الزمان هذا وإمام الله، رحمهم رجب
العبادة من غيرها أو بصلة شعبان من النصف ليلة تخصيص أن يتضح

من أحد عمله ول سنة، ول كتاب، من له أصل ل بدعة المشروعة غير
ّلى النبي أصحاب ّلم. عليه الله ص وس

ًا: التبرك: خامس
البركة بالشيء: طلب والتبرك البركة، طلب ك: هوّبرّالت

.)4(بواسطته
وجل عز الله اختص وقد وجل، عز الله بيد والبركة الخير أن شك ول
البركة: الثبوت وأصل والبركة، الفضل من شاء بما خلقه بعض

ّكيقال: بر والتبريك: الدعاء، والزيادة، النماء على وتطلق واللزوم،
بارك أو فيه وبارك َالشيء الله ويقال: بارك بالبركة، له دعا عليه: أي
وتعالى، تبارك الله إل به يوصف ل وتبارك البركة، فيه وضع عليه: أي

عز الله إل تنبغي ل صفة وهذه ُظَمَع المعنى لن فلن؛ يقال: تبارك فل
ظهر وقد مترادفان، لفظان منُوالي البركة: فالبركة ْمُن: هوُوالي وجل،

منها: أمور، عدة بالبركة المقصود أن الكريم القرآن ألفاظ معاني من
ودوامه. الخير - ثبوت1
ًا واستمراره وزإيادته الخير - كثرة2 شيء. بعد شيئ
القيم ابن وذكر إليه، إل تسند ول الله، إل بها يوصف ل - وتبارك3

ومجده خيره، وكثرة جوده، وتعالى: دوام سبحانه تباركه أن الله رحمه
وتبريكه عنده، من كلها الخيرات ومجيء وتقدسه، وعظمته ه،ّوعلو

.263ص رجب، لبن المعارفا، لطائاف  )(1
.33ص تخريجه وتقدم ،1718 برقم ،3/344 مسلم،  )(2
.26ص البدع، من التحذير  )(3
،1/120 "برك"، مادة الراء، مع الباء باب الثير، لبن الحديث، غريب في انظر: النهاية  )(4

.30ص الجديع، ناصر للدكتور وأحكامه، والتبرك: أنواعه
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تكون أنها القرآن ألفاظ من المعهود هو وهذا خلقه، من شاء من على
.)1(معان جملة على دالة

منها: أنواع المباركة والمور
خير فيه لن والخيرات؛ البركات كثير مبارك: أي الكريم - القرآن1

تلوته حق بتلوته يكون القرآن من البركة وطلب والخرة، الدنيا
وجل. عز الله يرضي الذي الوجه على فيه بما والعمل

ّلى - الرسول2 ّلم عليه الله ص البركة، فيه الله جعل مبارك، وس
نوعان: البركة وهذه

الدنيا في رسالته بركات من يحصل ما معنوية: وهي ) بركة أ (
الظلمات من الناس وأخرج للعالمين، رحمة أرسله الله لن والخرة،

الرسل، به وختم الخبائاث، عليهم وحرم الطيبات لهم النور, وأحل إلى
والسماحة. اليسر يحمل ودينه

نوعين: على وهي ة،ّّيحس  بركة)ب(
ّلى أفعاله في  بركةالول: النوع ّلم، عليه الله ص ما وهي وس

صدقه. على الدالة الباهرة المعجزات من به الله أكرمه
له الله جعل ما الحسية: وهي وآثاره ذاته في  بركةالثاني: النوع

ّلى ّلم عليه الله ص في الصحابة به تبرك ولهذا ذاته؛ في البركة من وس
.)2(وفاته بعد جسده آثار من له بقي وبما حياته،

ّلى بالنبي والتبرك ّلم عليه الله ص أحد عليه يقاس ل حياته في وس
النبياء أن شك ول البركة، من فيه الله جعل لما وجل؛ عز الله خلق من

الملئاكة، وكذا البركة، فيهم الله جعل قد والسلم الصلة عليهم
الماكن بعض وكذلك الدليل، لعدم بهم يتبرك ل ولكن والصالحين،

النبوي، والمسجد الحرام، الثلثة: المسجد مباركة: كالمساجد
الزإمنة بعض في الله جعل وقد المساجد، سائار ثم القصى، والمسجد

ويوم الحرم، والشهر الحجة، ذي وعشر القدر، وليلة بركة: كرمضان،
من الخر الثلث في اللهي النزول ووقت والجمعة، والخميس، الثنين
وإنما المسلم بها يتبرك ل التي المباركة، الزإمنة من ذلك وغير الليل،
المشروعة الصالحة بالعمال بقيامه وجل عز الله من البركة يطلب

.)3(فيها
بركاته: شرب من لن وكالمطر؛ زإمزم، مباركة: كما أشياء - هناك3

الزيتون وشجرة والشجار الثمار وإنبات والدواب، والنعام منه الناس

المنان، كلم تفسيره في الرحمن الكريم وتيسير ،180ص الفهام انظر: جلء  )(1
.3/39 للسعدي،

.96-21ص الجديع، ناصر للدكتور وأحكامه، انظر: التبرك: أنواعه  )(2
.182-70ص الجديع، ناصر للدكتور وأحكامه، انظر: التبرك: أنواعه  )(3
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والنخيل مباركة، والغنم مباركة، والخيل مبارك، واللبن مباركة،
.)1(مباركة

يأتي: ما منها بأمور، يكون المشروع والتبرك
الوجه على ذلك ويكون الكريم، القرآن وتلوة الله بذكر - التبرك1

واللسان، القلب، بذكر وجل عز الله من البركة طلب وهو المشروع،
ذلك بركات من لن المشروع؛ الوجه على والسنة بالقرآن والعمل

الفات، من والشفاء الطاعة، على القلب وقوة القلب، اطمئنان
وأن السكينة، ونزول الذنوب، ومغفرة والخرة، الدنيا في والسعادة

ًا يكون القرآن كوضعه بالمصحف يتبرك ول القيامة، يوم لصحابه شفيع
.)2(به والعمل بالتلوة يكون التبرك وإنما السيارة في أو البيت في

ّلى النبي بذات المشروع - التبرك2 ّلم عليه الله ص حياته؛ في وس
ّلى النبي لن ّلم عليه الله ص ولهذا بذاته؛ اتصل وما ذاته في مبارك وس

ّلى بذاته عنهم الله رضي الصحابة تبرك ّلم عليه الله ص ذلك، ومن ،وس
ّلى الله رسول قال: "خرج عنه الله رضي جحيفة أبي عن ثبت ما ص

ّلم عليه الله ركعتين، الظهر صلى ثم فتوضأ البطحاء، إلى بالهاجرة وس
بها فيمسحون يديه يأخذون فجعلوا الناس وقام ركعتين، والعصر

من أبرد هي فإذا وجهي، على فوضعتها بيده قال: فأخذت وجوههم،
أن عنه الله رضي أنس وعن ،)3(المسك" من رائاحة وأطيب الثلج،

ّلى الله رسول ّلم عليه الله ص ثم فرماها، الجمرة فأتى منى، أتى وس
اليمن، جانبه إلى وأشار “خذ”للحلق:  قال ثم ونحر، بمنى منزله أتى
طلحة أبا دعا ”ثمرواية:  وفي الناس"، يعطيه جعل ثم اليسر، ثم

:فقال ،)4(“اليسر الشق ناوله ثم إياه، فأعطاه النصاري
،)5(“الناس بين ”أقسمهفقال:  طلحة أبا فأعطاه فحلقه، “”احلق

ّلى النبي بثياب يتبركون الصحابة وكان ّلم عليه الله ص ومواضع وس
بالشياء يتبركونو ،)6(كثير وهو شربه، وبفضل وضوئاه، وبماء أصابعه،

بعده: كالثياب، وبقيت استعملها التي والشياء منه: كالشعر، فصلةنالم
ّلى بجسده اتصل مما ذلك وغير والنعل، والنية، ّلم عليه الله ص .)7(وس

.197-183 ص الجديع، ناصر للدكتور وأحكامه، انظر: التبرك: أنواعه  )(1
.241-201 ص الجديع، ناصر للدكتور وأحكامه، انظر: التبرك: أنواعه  )(2
ّلى النبي صفة باب المناقب، البخاري: كتاب  )(3 ّلم، عليه الله ص .3553 برقم ،4/200 وس
الحلق. أي: ناول  )(4
والبتداء يحلق، ثم ينحر، ثم يرمي، أن النحر يوم السنة أن بيان باب الحج، كتاب مسلم،  )(5

.1305 برقم ،2/947 المحلوق، رأس من اليمن بالجانب الحلق في
.250-248 ص الجديع، للدكتور وأحكامه، أنواعه انظر: التبرك،  )(6
.260-252 ص الجديع، للدكتور وأحكامه، أنواعه انظر: التبرك،  )(7
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ّلى غيره عليه يقاس ول ّلم؛ عليه الله ص ّلى عنه يؤثر لم فإنه وس ص
ّلم عليه الله أو عنهم الله رضي الصحابة من بغيره بالتبرك أمر أنه وس

ل غيره مع ذلك فعلوا عنهم الله رضي الصحابة أن ينقل ولم غيرهم،
من الولين السابقين مع يفعلوه ولم مماته، بعد ول حياته في

مع ول المهديين، الراشدين الخلفاء مع ول والنصار، المهاجرين
الله: رحمه الشاطبي المام قال بالجنة، لهم المشهود العشرة

من يقع لم والسلم، الصلة عليه موته بعد عنهم الله رضي "الصحابة
ّلى النبي يترك لم إذ خلفه، من إلى بالنسبة ذلك من شيء منهم أحد ص
ّلم عليه الله الله رضي الصديق بكر أبي من أفضل المة في بعده وس
الله رضي عمر ول ذلك، من شيء به يفعل ولم خليفته، كان فهو عنه،
سائار ثم علي، ثم عثمان، كذلك ثم بعده، المة أفضل كان وهو عنه،

منهم لواحد يثبت لم ثم المة، في منهم أفضل أحد ل الذين الصحابة
ًا أن معروفا صحيح طريق من أو الوجوه تلك أحد على به تبرك متبرك

وعظهم، إلى والستماع العلماء، بعلم النتفاع أن شك ول ،)1(نحوها"
الخير من فيها همعم الذكر مجال فضل على والحصول ودعائاهم،
يعمل وإنما بذواتهم يتبرك ل ولكن العظيم، الشيء والنفع والبركة
.)2(منهم السنة بأهل ويقتدى الصحيح، بعلمهم

من شبعُوي الرض، مياه أفضل لنه زإمزم؛ ماء بشرب - التبرك3
من الصالحة النية مع بشربه ستشفىُوي الطعام، عن ويكفيه شربه

ّلى النبي قال له؛ شرب لما لنه السقام؛ ّلم عليه الله ص ماء في وس
،)3(سقيم]“ [وشفاء طعم طعام إنها مباركة، ”إنهازإمزم: 

،)4(“له شرب لما زمزم ”ماءيرفعه:  عنه الله رضي جابر وعن
ّلى النبي أن ويذكر ّلم عليه الله ص في زإمزم ماء يحمل "كان وس

.)5(ويسقيهم" المرضى على يصب فكان والقرب، الداوي
فيه الله جعل لما مبارك المطر أن شك ل المطر، بماء - التبرك4
الشجار، وإنبات والدواب، والنعام، منه، الناس شرب البركة: من من

ّلى النبي عن ثبت وقد شيء، كل الله به وأحيى والثمار، عليه الله ص

ص الجديع، للدكتور وأحكامه، ونظر: التبرك: أنواعه ،9 ،2/8 للشاطبي، العتصام  )(1
261-269.

.278-269 ص الجديع، للدكتور وأحكامه، انظر: التبرك: أنواعه  )(2
،4/1922 عنه، الله رضي ذر أبي فضائال من باب الصحابة، فضائال كتاب مسلم، أخرجه  )(3

في الهيثمي قال والطبراني، والبيهقي، البزار، عند المعكوفين بين وما ،2473 برقم
.3/286 ثقات"، الزوائاد: "رجاله مجمع

،3062 برقم ،2/1018 زإمزم، من الشرب باب المناسك، كتاب ماجه، ابن أخرجه  )(4
.4/320 الغليل، وإرواء ،2/183 ماجه، ابن سنن صحيح في اللباني وصححه

،3/286 كريب، أبو باب: حدثنا الحج، كتاب عنها، الله رضي عائاشة عن بنحوه، الترمذي  )(5
،1/284 الترمذي، سنن صحيح في اللباني وصححه ،5/202 والبيهقي، ،963 برقم

.2/572 الصحيحة، والحاديث
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ّلم رسول مع ونحن قال: أصابنا عنه، الله رضي أنس حديث من وس
ّلى الله ّلم عليه الله ص ّلى الله  رسول)1(مطر. قال: فحسر وس الله ص

ّلم عليه صنعت لم الله رسول قلنا: ياف المطر، من أصابه حتى ثوبه وس
الله: رحمه النووي المام قال ،)2(“بربه عهد حديث ”لنهقال:  هذا؟

رحمة المطر أن ومعناه إياه، ربه بتكوين بربه: أي عهد حديث "ومعنى
.)3(بها" فيتبرك لها، تعالى الله بخلق العهد قريبة وهي

يأتي: ما منه الممنوع والتبرك
ّلى بالنبي - التبرك1 ّلم عليه الله ص في إل ممنوع وفاته بعد وس

أمرين:
له حصل ذلك فعل فمن وإتباعه، وطاعته به  اليمانالول: المر

والخرة. الدنيا في والسعادة العظيم والجر الكثير الخير
ّلى عنه منفصلة أشياء من بقي بما  التبركالثاني: المر الله ص

ّلم: كثيابه، عليه ذلك. بيان تقدم وقد آنيته، أو شعره، أو وس
الرحال تشد ول بقبره، يترك فل يشرع، فل التبرك من ذلك عدا وما
الثلثة: المسجد المساجد أحد لزيارة الرحال تشد وإنما قبره، لزيارة

الزيارة تستحب وإنما النبوي، والمسجد القصى، والمسجد الحرام،
وصفة قبره، زإار ثم المسجد زإار أو المدينة، في كان منل لقبره

القبر إلى يذهب ثم المسجد، تحية صلى المسجد دخل الزيارة: إذا
ًسم بأدب ويقف صوت: "السلم وخفض بأدب فيقول الحجرة تقبل
ذلك، على يزيد ل عنهما الله رضي عمر ابن " وكانالله رسول يا عليك
أنك أشهد خلقه، من الله خيرة يا الله، رسول يا عليك "السلم زإاد وإن

ًا، الله رسول في وجاهدت المانة، وأديت الرسالة، بلغت قد وأنك حق
،)4(صفاته من ذلك لن بذلك بأس المة" فل ونصحت ده،اجه حق الله
منه يطلب ول مستجاب، عنده الداء أن لظنه القبر؛ عند يدعو ول

يتبرك ول جدرانه، من شيء ول يقبله ول بالقبر يتمسح لو الشفاعة،
عليها، سار التي بالطرق ول فيها، صلى أو فيها جلس التي بالمواضع

بليلة ول ولدته، بمكان ول الوحي، فيه عليه أنزل الذي مكانالب لو
ذلك غير ول الهجرة، بذكرى ول فيها، به أسري التي بالليلة ول موله،

ّلى رسوله ول الله يشرعه لم مما ّلم عليه الله ص .)5(وس
ول بذواتهم، يتبرك فل بالصالحين، الممنوع: التبرك التبرك - من2

تشد ول بقبورهم، و إقامتهم، مكان ول عباداتهم، مواضع ول آثارهم،

.6/448 مسلم، صحيح على النووي بدنه. شرح بعض أي: كشف  )(1
.898 برقم ،2/615 الستسقاء، في الدعاء باب الستسقاء، صلة كتاب مسلم، أخرج  )(2
.6/448 مسلم، صحيح على النووي شرح  )(3
.5/289 والعمرة، الحج في بازإ ابن فتاوى انظر: مجموع  )(4
.380-315 ص الجديع، للدكتور وأحكامه، انظر: التبر: أنواعه  )(5
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قبورهم، عند الحوائاج تطلب ول عندها، يصلى ول زإيارتها، إلى الرحال
ومن ذلك ريوغ بمواليدهم، يتبرك ول عندها، يعكف ول بها، يتمسح ول

ًا فعل ًا ذلك من شيئ ًا بالله أشرك فقد إليهم تقرب اعتقد إذا أكبر، شرك
يرجو ذلك فعل من أما يمنعون، أو يعطون أو ينفعون، أو يضرون أنهم

ً وعمل نكراء، بدعة ابتدع فقد بهم بالتبرك الله من البركة عمل
ًا .)1(قبيح
يخالف ذلك لن والمواضع، بالجبال الممنوع: التبرك التبرك - من3

ّلى النبي عليه كان ما ّلم عليه الله ص عظيمت يسبب بذلك والتبرك ،وس
أو سودأال الحجر تقبيل على القياس يجوزإ ول والمواضع، الجبال هذه

غير سحمي ول توقيفية، وجل عز لله عبادة ذلك فإن بالبيت، الطوافا
ّلى النبي لن الكعبة، من اليماني والركن دوالس الحجر عليه الله ص
ّلم ،)2(العلماء باتفاق اليمانيين الركنين، إل الركان من يستلم لم وس

يشرع موضع الرض وجه عل الله: "ليس رحمه القيم ابن المام قال
والركن السود الحجر غير فيه الوزإار وتحط واستلمه تقبيله

.)3(اليماني"
وجه على مكة: "ليس خصائاص على كلمه عند الله رحمه وقال
الذي بالبيت والطوافا إليها، السعي قادر كل على يجب بقعة الرض

الكعبة: "وأما بغير الطوافا حكم في السلم شيخ وقال ،)4(غيرها" فيها
ًا اتخذه ومن المحرمة، البدع أعظم من فهو بذلك الطوافا يستتاب، دين

ول إبراهيم مقام بيلقت ول التمسح يجوزإ ول ،)5(قتل" وإل تاب فإن
ًا ول الحجر، ويسمى حراء، بجبل يتبرك ول المسجد، جدران من شيئ

ول للصلة، قصده ول إليه الصعود ول زإيارته، تشرع ول النور، جبل
أبي جبل ول عرفات، جبل ول زإيارته، تشرع ول ثور، بجبل يتبرك

تشرع ول غيرها، ول رقمأال دور: كدارلبا يتبرك ول ثبير، جبل ول قبيس،
والحجار بالشجار يتبرك ول إليه، الرحال تشد ول الطور، جبل زإيارة

.)6(ونحوها
الصالحين، في والغلو بالدين،  الجهلالممنوع: التبرك وأسباب

.)7(المكانية الثار تعظيمو بالكفار، والتشبه
أعظم وهو الكبر،  الشركمنها: كثيرة الممنوع التبرك وآثار

ًا، وأشدها الثار ًا، ذاته حد في الترك كان إذا خطر التبرك كان وإذا شرك

.418-381 ص الجديع، للدكتور وأحكامه، انظر: التبرك: أنواعه  )(1
.2/799 تيمية، لبن المستقيم، الصراط انظر: اقتضاء  )(2
.1/48 العباد، خير يده في المعاد زإاد  )(3
.1/48 المعاد، زإاد  )(4
.26/121 تيمية، ابن فتاوى مجموع  )(5
.464-419ص الجديع، للدكتور وأحكامه، انظر: التبرك: أنواعه  )(6
.481-420 ص الجديع، للدكتور وأحكامه، انظر: التبرك: أنواعه  )(7
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التبرك آثار الكبر. ومن الشرك وسائال من فيكون الشرك إلى يؤدي
أنواع في والوقوع المعاصي، واقترافا الدين، في البتداع الممنوع
السنن، وإضاعة تحمل، ل ما وتحميلها النصوص وتحريف الكذب،
التبرك آثار من المور هذه كل الجيال، وإضاعة بالجهال، والتغرير
المذموم. المحرم
العلم، فمنها: نشر الممنوع، التبرك مقاومة وسائل أما

تحطيمو التبرك، ومظاهر الغلو وسائال وإزإالة الحق، منهج إلى والدعوة
.)1(الوسائال هذه من وسيلة كل

التوحيد: باب كتاب على تعليقه في الله رمه السعدي العلمة قال
ومن الشرك من ذلك فإن نحوهما: "أي أو حجرة أو بشجرة تبرك من

بشيء التبرك يشرع ل أنه على اتفقوا العلماء فإن المشركين، أعمال
ّغلو التبرك هذا فإن وغيرها؛ والمشاهد والبقع، والحجار، الشجار، من

كما الكبر الشرك هو وهذا وعبادتها دعائاها إلى به يتدرج وذلك فيها،
إبراهيم، مقام حتى شيء كل في عام وهذا عليه، الحديث انطباق تقدم

ّلى النبي وحجرة ّلم عليه الله ص من وغيرها المقدس، بيت وصخرة وس
الفاضلة. البقع

من اليماني الركن واستلم وتقبيله، السود الحجر استلم وأما
فهو لعظمته، وخضوع لله، وتعظيم لله عبودية فهذا المشرفة الكعبة

ّهوتأل للمخلوق، تعظيم وذلك له، ٌّدعبَوت للخالق تعظيم فهذا د.ّعبّالت روح
ٌإخلص هو الذي لله الدعاء بين كالفرق المرين بين له. والفرق

.)2(وتنديد" شرك هو الذي للمخلوق والدعاء ٌ،وتوحيد

ًا: بدع ًا: كثيرة مختلفة، منكرة سادس جد
يأتي: ما الحصر ل المثال سبيل على منها

أو وكذا، كذا لله أصلي أن المسلم: نويت يقول بالني: كأن - الجهر1
ًا اليوم هذا أصوم أن نويت ً أو فرض أن نويت يقول أو تعالى، لله نفل

لن بدعة؛ بالنية التلفظ وهذا ذلك، نحو أو أغتسل، أن نويت أو أتوضأ،
ّلى النبي هدي من ليس ذلك ّلم؛ عليه الله ص وجل عز الله ولن وس

ّلُموَن ُقْل{يقول:  ُتَع ّلَه َأ ُكْم ال ِن ّلُه ِبِدي َلُم َوال الّسَماَواِت ِفي َما َيْع
َلْرِض ِفي َوَما ّلُه ا ُكّل َوال ٍء ِب ِليٌم َشْي والنية ،]16[الحجرات:  }َع

رجب ابن الحافظ قال لساني، عمل ل قلبي عمل فهي القلب، محلها

الصراط واقتضاء ،506-483 ص الجديع، للدكتور وأحكامه، انظر: التبرك: أنواعه  )(1
ص الفوزإان، صالح الدكتور للعلمة التوحيد، وكتاب ،802-795 ص تيمية، لبن يم،قالمست

93.
.51ص التوحيد، مقاصد في السديد القول  )(2
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في القلب في بما التلفظ يجب ول القلب هي: قصد الله: "النية رحمه
.)1(العبادات" من شيء
واحد كل يقول أن والمشروع ؛الصلوات بعد الجماعي - الذكر2

ًا، الوارد الذكر ّلى النبي كان كما منفرد ّلم عليه الله ص عز الله يذكر وس
لنهم عنهم؛ الله رضي الصحابة عمله وكما الصلوات، أدبار وجل

الجماعي الذكر أن شك فل والسلم، الصلة عليه لسنته المطبقون
ّلى النبي لهدي مخالف بدعة ّلم. عليه الله ص وس
الموات، على تقرأ أو الموات، أرواح على الفاتحة قراءة - طلب3

البدع من ذلك كل النكاح، خطبة عند أو للموات الدعاء بعد قراءتها أو
ّلى الله رسول عن ترد لم التي المنكرة ّلم عليه الله ص يفعلها ولم ،وس
ّلى النبي بأحوال الناس أعلم وهم عنهم، الله رضي الصحابة الله ص

ّلم، عليه منكرة. محدثة بدعة الفعل هذا أن بذلك فعلم وس
المقرئاين واستئجار الطعمة، وصناعة الموات على المآتم - إقامة4

وكل الميت، ينفع وأنه العزاء، باب من ذلك أن يزعمون القرآن، لقراءة
سلطان. من بها الله أنزل ما التي والغلل البدع، من ذلك
ّلى محمد هدي تخالف التي بأنواعها الصوفية - الذكار5 عليه الله ص

ّلم لقوله الوقت، أو والهيئة، الصيغة، في المخالفة كانت سواء ،وس
ً عمل ”منوالسلم:  الصلة عليه فهو أمرنا عليه ليس عمل
.)2(“رد

ودفن عليها، المساجد وبناء مساجد، القبور: واتخاذها على - البناء6
والتوسل بها، التبرك لجل وزإيارتها القبور، إلى والصلة فيها، الموات
أو قبورهم، عند بالصلة والتبرك الموتى، من غيرهم أو بأصحابها

من ذلك كل عليها السرج واتخاذ للقبور، النساء وزإيارة عندها، الدعاء
.)3(القبيحة المنكرة البدع

 المبتدع: التاسع: توبة المطلب
اجتمعت إذا المعاصي فإن المعاصي؛ من أخطر البدعة أن لشك

ًا أشد والبدعة أهلكته، عليها وأصر النسان على المعاصي، من هلك
من إبليس إلى أحب الله: "البدعة رحمه الثوري سفيان قال كما

شيخ  قال)4(منها" يتاب ل والبدعة منها يتاب المعصية فإن المعصية؛
منها: يتاب ل البدعة قولهم: إن الله: "ومعنى رحمه تيمية ابن السلم

ًا يتخذ الذي المبتدع أن سوء له زإين قد رسوله ول الله يشرعه لم دين
ًا فرآه عمله ًا؛ يراه دام ما يتوب ل فهو حسن العلم التوبة أول لن حسن

.1/92 والحكم، العلوم جامع  )(1
.33ص تخريجه وتقدم ،1718 برقم ،3/344 مسلم،  )(2
.94ص الفوزإان، صالح الدكتور للعلمة التوحيد، انظر: كتاب  )(3
.1/216 للبغوي، السنة، شرح  )(4
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ًا ترك وبأنه منه، ليتوب سيء فعله بأن أو إيجاب أمر به مأمور حسن
ًا فعله يرى دام فما ويفعله، ليتوب استحباب؛ نفس في سيء وهو حسن

يهديه بأن وواقعة ممكنة التوبة قال: "ولكن ثم ،)1(يتوب" ل فإنه المر؛
هدى من وتعالى سبحانه هدى كما الحق، له يتبين حتى ويرشده الله
رحمه وقال ،)2(والضلل" البدع أهل وطوائاف والمنافقين، الكفار من

ًا مبتدع توبة يقبل ل قال: إنه الله: ومن ًا غلط فقد مطلق غلط
ًا" صاحب عن التوبة حجب حديث السلم شيخ فسر فقد ،)3(منكر
ًا هذا بكلمه البدعة ًا تفسير الله رضي أنس فعن الحمد، ولله واضح

ّلى الله رسول قال: قال عنه ّلم:  عليه الله ص حجب الله ”إنوس
الحديث لهذا المعنى وضح وقد ،)4(“بدعة كل صاحب عن التوبة

ًا، الله رحمه تيمية ابن كلم في بعضها يفسر النصوص أن شك ول آنف
ًا، عن أقلعوا إذا التائابين توبة يقبل أنه لعباده نّبي وجل عز والله بعض

أهلها إلى الحقوق وردوا يعودوا، ل أن على وعزموا وندموا جرائامهم،
والزناة والقتلة، المشركين ذكر أن بعد سبحانه فقال وجدت إن

ِلًحا ًَعَمل َوَعِمَل َوآَمَن َتاَب َمن ِإل{بالهانة:  وتوعدهم َصا
ِئَك َل ُأْو ّدُل َف َب ّلُه ُي ِتِهْم ال َئا ّي َناٍت َس َكاَن َحَس ّلُه َو }ّرِحيًما َغُفوًرا ال
ّني{وجل:  عز وقال ،]70[الفرقان:  ِإ َوَعِمَل َوآَمَن َتاَب ّلَمن َلَغّفاٌر َو
ِلًحا َدى ُثّم َصا َت َباِدَي َيا ُقْل{وتعالى:  سبحانه  وقال]82[طه:  }اْه ِع
ّلِذيَن َلى َأْسَرُفوا ا ُطوا ل َأنُفِسِهْم َع َن ّلِه ّرْحَمِة ِمن َتْق ِإّن ال

ّلَه ُنوَب َيْغِفُر ال ّذ ّنُه َجِميًعا ال ْلَغُفوُر ُهَو ِإ ،]53[الزمر:  }الّرِحيُم ا
ًءا َيْعَمْل َوَمن{تعالى:  وقال ِلْم َأْو ُسو ْظ َتْغِفِر ُثّم َنْفَسُه َي َيْس

ّل ّل َيِجِد َهَال من تعم التوبة وهذه ،]110[النساء:  }ّرِحيًما َغُفوًرا َهَال
ممن وغيرهم والمبتدعين، والمشركين، والكافرين، الملحدين من تاب
الحمد. ولله التوبة، شروط اكتملت إذا المعاصي، أهل من تاب

وأضرارها البدع العاشر: آثار المطلب
يأتي: ما منها مهلكة، وأضرار وخيمة، وعواقب خطيرة، آثار لها البدع

ّلى النبي أن عنه الله رضي هريرة أبي فعن الكفر، بريد - البدع1 ص
ّلم عليه الله بأخذ أمتي تأخذ حتى الساعة تقوم ”لقال:  وس

ًا قبلها القرون ًا ٍ،بشبر شبر الله، رسول فقيل: يا “بذراٍع وذراع

.10/9 تيمية، ابن السلم شيخ فتاوى مجموع  )(1
.10-10/9 تيمية، ابن السلم شيخ فتاوى مجموع  )(2
.11/685 تيمية، ابن السلم شيخ فتاوى مجموع  )(3
زإوائاد في البحرين  [مجمع4713 برقم ،8/62 الوسط، المعجم في الطبراني أخرجه  )(4

موسى بن هارون غير ،الصحيح رجال الزوائاد: ورجاله مجمع في الهيثمي  وقالالمعجمين.
الصحيحة الحاديث سلسلة في اللباني إسناده وصحح ،10/189 ثقة، وهو الفروي
الخرى. طرقه وذكر ،1620 برقم ،4/154
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سعيد أبي وعن ،)1(“أولئك إل الناس ”ومنفقال:  والروم؟ كفارس
ّلى النبي أن عنه الله رضي الخدري ّلم عليه الله ص ّنُ”لتتبعقال:  وس

ًا قبلكم، كان من سنن ًا بشبر، شبر لو حتى ٍ،بذراع وذراع
والنصارى؟ اليهود الله، رسول قلنا: يا “تبعتموهم ّضب جحر دخلوا
.)2(“”فمنقال: 
يجدهم المبتدعة سير في الناظر لن علم؛ بغير الله على - القول2
ًا الناس أكثر ّلى ورسوله الله على كذب ّلم، عليه الله ص الله حذر وقد وس

َلْو{وتعالى:  سبحانه فقال عليه لّقوّالت عن تعالى َنا َتَقّوَل َو ْي َل َع
َلَقاِويِل َبْعَض َنا ،ا ْذ ْنُه َلَخ َيِميِن ِم ْل َنا ُثّم ،ِبا َطْع ْنُه َلَق ِتيَن ِم ْلَو }ا

ّلى النبي وحذر ]46-44[الحاقة:  ّلم عليه الله ص عليه، الكذب عن وس
ّلى فقال الشديد، بالعذاب ذلك فعل من وتوعد ّلم: عليه الله ص وس
ًا علي تعمد ”من .)3(“النار من مقعده فليتبوأ كذب
البدع، خطورة على يدل مما وهذا وأهلها، للسنة المبتدعة - بغض3
الله: "وعلمات رحمه الصابوني الرحمن عبد بن إسماعيل المام قال
وعلماتهم: شدة آياتهم وأظهر بادية، أهلها على ظاهرة البدع أهل
ّلى النبي أخبار ةلحمل داتهمامع ّلم، عليه الله ص .)4(لهم" واحتقارهم وس

ّلى النبي لقول المبتدع؛ عمل - رد4 ّلم: ”من عليه الله ص أحدثا وس
عمل ”منللمسلم:  رواية وفي رد"، فهو منه ليس ما هذا أمرنا في

.)5(“رد فهو أمرنا عليه ليس عملً
في بالنسان يظفر أن يريد الشيطان لن المبتدع؛ عاقبة - سوء5
انج فإن تعالى، بالله الولى: الشرك عقبات: العقبة عدة من عقبة
أن يؤكد وهذا البدعة، عقبة على الشيطان طلبه العقبة هذه من العبد
:الله رحمه الثوري سفيان قال ولهذا ،)6(المعاصي من أخطر البدع

منها يتاب المعصية فإن المعصية؛ من إبليس على أحب "البدعة

ّلى النبي قول باب والسنة، بالكتاب العتصام كتاب البخاري، أخرجه  )(1 ّلم: عليه الله ص وس
.7319 برقم ،8/191 ،“قبلكم كان من سنن ”لتتبعن

ّلى النبي قول باب العتصام، كتاب عليه: البخاري، متفق  )(2 ّلم:  عليه الله ص ”لتتبعنوس
سنن اتباع باب العلم، كتاب ومسلم، ،7320 برقم ،8/191 ،“قبلكم كان من سنن
.2669 برقم ،4/2054 والنصارى، اليهود

كذب من إثم باب العلم، كتاب عنه: البخاري، الله رضي أنس حديث من عليه متفق  )(3
ّلى النبي على ّلم، عليه الله ص تغليظ باب المقدمة، في ومسلم ،108 برقم ،1/41 وس

ّلى الله رسول على الكذب ّلم، عليه الله ص .2 برقم ،1/7 وس
.299ص الحديث وأصحاب السنة أهل عقيدة  )(4
ومسلم، ،1 برقم ،1/9 عنها: البخاري، الله رضي عائاشة حديث من عليه متفق  )(5

.33ص تخريجه وتقدم ،1907برقم:  ،2/1515
.222-1 المقيم، لبن السالكين، انظر: مدارج  )(6
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من يهدي وجل عز والله الغالب، في وهذا ،)7(منها" يتاب ل والبدعة
مستقيم. صراط إلى يشاء
حسنة، والسيئة سيئة، الحسنة فيرى المبتدع، فهم - انعكاس6

قال: عنه الله رضي اليمان بن حذيفة فعن سنة، والبدعة بدعة، والسنة
السنة" ِركتُقالوا: ت شيء منها ِرَكُت إذا حتى البدع َوّنُلتفش "والله

،162 برقم ،124ص البدع، في جاء ما فيه كتاب في وضاح، بن محمد المام أخرجه[
ًا .]156-124ص هذا كتابه في وضاح لبن ذلك في وانظر: آثار

من العلم أهل أجمع فقد وروايته، المبتدع شهادة قبول - عدم7
يكفر الذي المبتدع أن على الصول وأصحاب والفقهاء ثينّالمحد
قبول في فاختلفوا ببدعته يكفر ل الذي وأما روايته، تقبل ل ببدعته
داعية يكن لم إذا تقبل روايته أن الله رحمه النووي المام ورجح روايته،

مسلم صحيح على النووي انظر: شرح[ داعية كان إذا تقبل ول بدعته، إلى

1/176[.
من وجل عز الله حذر وقد الفتن، في يقع من أكثر - المبتدعة8

ْا{فقال:  الفتن ّتُقو َنًة َوا ْت ّ ِف َبّن ل ّلِذيَن ُتِصي ْا ا َلُمو ُكْم َظ َخآَّصًة ِمن
ْا َلُمو ّل َأّن َواْع ُد َهَال ْلِعَقاِب َشِدي وجل: عز وقال ،]25[النفال:  }ا

َذِر{ َيْح ْل ّلِذيَن َف ِلُفوَن ا َبُهْم َأن َأْمِرِه َعْن ُيَخا َنٌة ُتِصي ْت َأْو ِف

َبُهْم َذاٌب ُيِصي ِليٌم َع مخالفة من أخطر فتنة هناك فهل ،]63[النور:  }َأ
ّلى الله رسول سنة ّلم عليه الله ص أمره؟. وعصيان وس

ّلى النبي حث وقد ّلم عليه الله ص قبل الصالحة العمال على وس
ًا بالعمال ”بادروافقال:  الفتن وقوع المظلم. الليل كقطع فتن

ًا الرجل يصبح ًا، ويمسي مؤمن ًا يمسي أو كافر ويصبح مؤمن
ًا عنه، الله رضي هريرة أبي عن مسلم[ “الدنيا من بعرض دينه يبيع كافر

.]118 برقم ،1/110 الفتن، تظاهر قبل بالعمال المبادرة على الحث باب اليمان، كتاب
ًا نفسه نصب ببدعته لنه الشريعة؛ على استدرك - المبتدع9 مشرع

ً سبحانه قال النعمة، وأتم الدين أكمل قد وجل عز والله للدين، مكمل
َيْوَم{وتعالى:  ْل ْلُت ا ْكَم ُكْم َأ ُكْم َل َن ْتَمْمُت ِدي َأ ُكْم َو ْي َل ِتي َع ِنْعَم
ُكُم َوَرِضيُت ِلْسلََم َل ًنا ا في وتعالى سبحانه نّوبي ،]3[المائادة:  }ِدي

َنا{وجل:  عز قال شيء، كل الكريم القرآن ْل َنّز ْيَك َو َل َتاَب َع ِك ْل ا
ًنا َيا ْب ُكّل ِت ٍء ّل ًدى َشْي ُبْشَرى َوَرْحَمًة َوُه ِلِميَن َو ْلُمْس [النحل: }ِل

89[.
به الله يهدي نور العلم لن بالباطل، الحق عليه يلتبس - المبتدع10

لصابة صاحبهاُ قّوفُي التي التقوى ِرَمُح والمبتدع عباده، من يشاء من
ّيَها ِيا{تعالى:  الله قال الحق، ّلِذيَن َأ ْا ا ُنو ْا َإن آَم ّتُقو ّل َت َيْجَعل َهَال

.1/216 للبغوي، السنة، شرح  )(7

54



ُكْم ًا ّل َكّفْر ُفْرَقان ُي ُكْم َو ُكْم َعن ِت َئا ّي َيْغِفْر َس ُكْم َو ّل َل ُذو ُهََوال
ْلَفْضِل ِم ا ِظي ْلَع .]29[النفال:  }ا

الله رضي هريرة أبي فعن تبعه، من وإثم إثمه يحمل - المبتدع11
ّلى الله رسول أن عنه ّلم عليه الله ص هدى إلى دعا ”منقال:  وس

من ذلك ينقص ل تبعه من أجور مثل الجر من له كان
ًا، أجورهم مثل الثم من عليه كان ضللة على دعا ومن شيئ

ًا آثامهم من ذلم ينقص ل تبعه من آثام ،4/2060 مسلم،[ “شيئ

.]41ص تخريجه وتقدم ،2674 برقم
أنس رواه الذي الحديث ففي اللعنة، في صاحبها لِدخُت - البدعة12
ّلى النبي عن عنه الله رضي ّلم عليه الله ص أحدثا فيمن قال أنه وس

ًا فيها أحدثا ”منالمدينة:  في ًا آوى أو حدث لعنة فعليه محدث
ًا منه الله يقبل ل أجمعين، والناس والملئكة، الله، ول صرف
ًا، آوى من إثم باب العتصام، كتاب عليه: البخاري، متفق[ “عدلً برقم ،8/187 محدث
ّلى النبي ودعاء المدينة، فضل باب الحج، كتاب ومسلم، ،7306 ّلم عليه الله ص فيها وس

الله: "وهذا رحمه الشاطبي المام قال ،]1366 برقم ،2/994 بالبركة،
ينافي مما فيها أحدثا حدثا كل فيشمل العموم سياق في الحديث
.]1/96 العتصام،[الحدثا"  أقبح من والبدع الشرع،

ّلى النبي حوض من الشرب وبين بينه يحال - المبتدع13 عليه الله ص
ّلم، ّلى النبي عن عنه الله رضي سعد بن سهل فعن القيامة، يوم وس ص

ّلم عليه الله ورد من الحوض على فرطكم ”أناقال:  أنه وس
ًا، يظمأ لم شرب ومن شرب أعرفهم أقواٌم ّعلي ّوليردن أبد

الرقاق، كتاب عليه: البخاري، متفق[ “وبينهم بيني حالُي ثم ويعرفوني،
ّلى النبي حوض في باب ّلم، عليه الله ص إثبات باب الفضائال، كتاب ومسلم، ،7/264 وس

ّلى نبينا حوض ّلم عليه الله ص لفظ وفي ،]2290 برقم ،4/1793 وصفاته، وس
فأقول: بعدك، أحدثوا ما تدري ل فيقال: إنك “مني ”إنهمفأقول: 
ًا ًا ”سحق حوض في باب الرقاق، كتاب البخاري،[ “بعدي ّرغي لمن سحق

ّلى النبي ّلم، عليه الله ص الله عبد عن شقيق وعن ،]6583 برقم ،7/264 وس
ّلى النبي عن عنه الله رضي ّلم:  عليه الله ص أصحابي رّب ”ياوس

عليه: متفق[ “بعدك أحدثوا ما تدري ل فيقال: إنك أصحابي،
ّلى النبي حوض في باب الرقائاق، كتاب البخاري، ّلم عليه الله ص ،6575 برقم ،7/262 وس
ّلى نبينا حوض إثبات باب الفضائال، كتاب ومسلم، ّلم، عليه الله ص برقم ،4/1796 وس

ّلى النبي عن عنهما الله رضي بكر أبي بنت أسماء وعن ،]2297 الله ص
ّلم عليه ّعلي يرد من أنظر حتى الحوض على ”إنيقال:  وس

ومن مني ّرب فأقول: يا دوني من ٌناس وسيؤخذ منكم،
برحوا ما والله بعدك عملوا ما َعْرتَش فيقال: هل أمتي

إنا يقول: "اللهم ملكية أبي ابن فكان ،“أعقابهم على يرجعون
عليه: البخاري، متفق[ديننا"  في نفتن أن أو أعقابنا على نرجع أن بك نعوذ
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ّلى النبي حوض في باب الرقائاق، كتاب ّلم، عليه الله ص ومسلم، ،6593 برقم ،7/266 وس
ّلى نبينا حوض إثبات باب الفضائال، كتاب ّلم عليه الله ص برقم ،4/1794 وصفاته، وس

2293[.
ًا لنا شرع وجل عز الله لن الله، ذكر عن معرض - المبتدع14 أذكار

ّلى محمد رسوله لسان وعلى كتابه في دعوات و ّلم، عليه الله ص وس
والمساء، الصباح وأذكار الصلوات، أدبار مقيد: كأذكار هو ما فمنها

ول بزمان يحدد لم مطلق هو ما ومنها منه، والستيقاظ النوم وأذكار
ّيَها َيا{وجل:  عز الله قال مكان، ّلِذيَن َأ ُنوا ا ُكُروا آَم ْذ ّلَه ا ْكًرا ال ِذ
ِثيًرا ُه ،َك ّبُحو ًة َوَس ْكَر َأِصيل ُب فالمبتدعة ،]42-41[الحزاب:  ً}َو

وإما بها، وافتتانهم ببدعهم بانشغالهم الذكار: إما هذه عن معرضون
الله  شرع عما بها استغنوا بدعية، بأذكار المشروعة الذكار باستبدال
ّلى ورسوله ّلم عليه الله ص انظر:[ تعالى الله ذكر عن بها فأعرضوا وس

سعد بن صالح للدكتور الخطار، من البدع في وما الدين كمال إلى البصار أولي تنبيه
.]189ص السحيمي،

الله توعد وقد أتباعهم، على ويخفونه الحق يكتمون - المبتدعة15
ّلِذيَن ِإّن{وجل:  عز قال باللعنة، وأمثالهم هؤلء ُتُموَن ا ْك َنا َما َي ْل َأنَز

َناِت ِمَن ّي َب ْل َدى ا ْلُه ُه َما َبْعِد ِمن َوا ّنا ّي ّناِس َب َتاِب ِفي ِلل ِك ْل ا
ِئَك َلـ ُنُهُم ُأو ّلُه َيلَع ُنُهُم ال ْلَع َي ُنوَناّلال َو .]159[البقرة:  }ِع

ّفر المبتدع - عمل16 َن ّبَب بدعته بخرافات عمل فإذا السلم، عن ُي َس
بريء البدع هذه من وهو السلمي، بالدين السلم أعداء سخرية ذلك

.]195ص السحيمي، صالح لدكتور البصار، أولي انظر: تنبيه[
المسلمين، وأتباعه هو يفرق ببدعته فإنه المة؛ يفرق - المبتدع17
ًا ذلك بسبب فيوجد ًا أحزاب ِإّن{وجل:  عز الله قال متفرقة، وشيع
ّلِذيَن ْا ا َنُهْم َفّرُقو ْا ِدي ُنو َكا َيًعا َو ْنُهْم ّلْسَت ِش ٍء ِفي ِم ّنَما َشْي ِإ

َلى َأْمُرُهْم ّل ِإ ُئُهم ُثّم ِهَال ّب َن ْا ِبَما ُي ُنو ُلوَن َكا .]159[النعام:  }َيْفَع
بدعته، من المة لتحذير غيبته؛ تجوزإ ببدعته المجاهر - المبتدع18

ًا أشد فهو بدعته أظهر من أن شك ول فسقه، أظهر ممن خطر
لستة شرعي بغرض تباح ولكن والسنة، بالكتاب محرمة والغيبة
وانظر: ،16/142 مسلم صحيح على النووي [انظر: شرح أسباب

]: التظلم،198-153 ص السحيمي، للدكتور البصار، أولي تنبيه
من المسلمين وتحذير والستفتاء، المنكر، تغيير على والستعانة

بشرح الباري [انظر: فتح والتعريف وبدعته، بفسقه، جاهر وإذا الشر،
هذه بعضهم جمع وقد ،]7/86 ،10/471 حجر، لبن البخاري، صحيح
قوله: في الستة المور

ٍة ليس القدُح ٍة في بغيب ٍمست ٍر ومعرفٍا متظل ومحذ
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ًا ومجاهر (*)منكر إزإالة في العانة طلبومن ومستفت فسق

.]43ص العز، أبي لبن الطحاوية، العقيدة انظر: شرح[  (*)
انظر: العتصام[ له ومشاق للشرع، معاند لهواه متبع - المبتدع19

.]1/61 للشاطبي،
وضع الله لن للشارع؛ المضاهي منزلة نفسه نّزل قد - المبتدع20

للشاطبي، انظر: العتصام[ سننها على بالجري المكلفين وألزم الشرائاع

1/61-70[.
والخرة، الدنيا في والعافية العفو المسلمين ولجميع لي أسأل والله
ومن وأصحابه آله وعلى محمد، نبينا على وبارك وسلم الله وصلى
الدين. يوم إلى بإحسان تبعهم
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والمراجع المصادر
الكريم: * القرآن

تاريخ، بدون محفوظ، علي للشيخ البداع، مضار في - البداع1
لبنان. بيروت، المعرفة، دار

عبد أبي الدين شمس للمام السلمية، الجيوش اجتماع- 2
قيم بابن الشهير الدمشقي الزرعي أيوب بن بكر أبي ابن محمد الله

الولى، الطبعة المعتق، الله عبد عواد تحقيق هـ،751 ت الجوزإية،
العربية المملكة الرياض، التجارية، الفرزإدق مطابع هـ،1408

السعودية.
ًا - أربعون3 بن يوسف البدعة، وذم السنة مدحا في حديث

الولى، الطبعة الجابي، الوهاب عبد بن بسام بعناية النبهاني، إسماعيل
لبنان. بيروت، حزم، ابن دار هـ،1415

للعلمة السبيل، منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء- 4
المكتب هـ،1399 الولى، الطبعة اللباني، الدين ناصر محمد

لبنان. بيروت، السلمي،
الدين جمال بن محمد والعواند، البدع من المساجد إصلحا- 5

هـ1403 الخامسة، الطبعة اللباني، الدين ناصر تخريج القاسمي،
لبنان. بيروت، السلمي، المكتب

الطبعة العدوي، أحمد بن محمد والسنن، البدع في أصول- 6
الشارقة. الفتح، دار هـ،1415 الولى،

هـ،790 ت الشاطبي، موسى بن إبراهيم للمام العتصام،- 7
الخبر، عفان، ابن دار هـ،1412 الولى، الطبعة الهللي، سليم تحقيق

السعودية. العربية المملكة
الله عبد أبي للمام الشيطان، مصايد من اللهفان إغاثة- 8
الفقي، حامد محمد تحقيق هـ،751ت الجوزإية، قيم ابن بكر أبي بن

مصر. السكندرية، حميدو، مكتبة تاريخ، بدون
الجحيم، أصحاب لمخالفة المستقيم الصراط - اقتضاء9

الدكتور تحقيق ،728ت تيمية، ابن الحليم، عبد بن أحمد السلم لشيخ
الرشد، مكتبة هـ،1404 الولى، الطبعة العقل، الكريم عبد بن ناصر

السعودية. العربية المملكة الرياض،
الدين جلل للحافظ البتداع، عن والنهي بالتباع المر- 10

الثانية، الطبعة سلمان، بن حسن بن مشهور تحقيق السيوطي،
السعودية. العربية المملكة الدمام، القيم، ابن دار هـ،1416
بن إسماعيل الفداء أبي الدين عماد للفظ والنهاية، البداية- 11
المعارفا، مكتبة م،1979 الثالثة، الطبعة هـ،774ت كثير، ابن عمر

لبنان. بيروت،
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عثيمين وابن بازإ، لبن له، أصل ل وما والمحدثات البدع- 12
الولى، الطبعة المطر، الله عبد بن حّمود جمع العلماء، ومجموعة

السعودية. العربية المملكة الرياض، خزيمة، ابن دار هـ،1419
ت شلتوت، محمود للشيخ ومضارها، البدع: أسبابها- 13
هـ،1408 الولى، الطبعة المجيد، عبد حسن بن علي تحقيق هـ،1383
السعودية. العربية المملكة الحساء، الجوزإي، ابن مكتبة
عبد للعلمة الخيار، عيون وقرة البرار قلوب بهجة- 14

الطبعة البدر، بدر تخريج هـ،1376 ت السعدي، ناصر بن الرحمن
الكويت. السندس، مكتبة هـ،1408 الثالثة،
الرحمن عبد بن ناصر للدكتور وأحكامه، أنواعه التبرك- 15

العربية المملكة الرياض، الرشد، دار هـ1413 الثانية، الطبعة الجديع،
السعودية.

بن أحمد للحافظ رجب، شهر في ورد بما العجب - تبين16
ونشر طبع الدارعي، عوض بن طارق تحقيق العسقلني، حجر بن علي

الندلس. قرطبة، مؤسسة
ناصر محمد مساجد، القبور اتخاذ من الساجد - تحذير17
بيروت. السلمي، المكتب هـ،1398الثالثة:  الطبعة اللباني، الدين
أحمد الدين، في والبدع البتداع عن المسلمين تحذير- 18

تيمية، ابن مكتبة هـ،1403 الثانية، الطبعة بوطامي، آل حجر بن
الكويت.

بازإ، ابن الله عبد بن العزيز عبد للعلمة البدع، من التحذير- 19
العربية المملكة الرياض، الدعوة، إمام دار هـ،1412 الثانية، الطبعة

السعودية.
أبي للمام العظيم)، القرآن (تفسير كثير ابن تفسير- 20
ت الدمشقي، القرشي كثير ابن عمر الخطيب ابن إسماعيل الفداء
لبنان. بيروت، الفكر، دار هـ،1407 طبعة هـ،774

القرآن)، آي تأويل عن البيان (جامع الطبري تفسير- 21
محمود تحقيق هـ،310 ت الطبري، جرير بن محمد جعفر أبي للمام
بمصر. المعارفا دار تاريخ، بدون الثانية، الطبعة شاكر، محمد وأحمد
من البدع في وما الدين كمال إلى البصار أولي تنبيه- 22

هـ،1410 الولى، الطبعة السحيمي، سعد بن صالح الدكتور أخطار،
السعودية. العربية المملكة الرياض، حزم، ابن دار

العلمة المنان، كلم تفسير في الرحمن الكريم - تيسير23
زإهري محمد تحقيق هـ،1376 ت السعدي، ناصر بن الرحمن عبد

البحوثا لدارات العامة الرئااسة ونشر طبع هـ،1404 طبعة النجار،
السعودية. العربية المملكة الرياض، والفتاء، العلمية
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ًا خمسين شرحا في والحكم العلوم - جامع24 من حديث
بن الرحمن عبد الفرج أبي الدين زإين الحافظ للمام الكلم، جوامع

الطبعة الرناؤوط، شعيب تحقيق هـ،795 ت الحنبلي، رجب ابن أحمد
لبنان. بيروت، الرسالة، مؤسسة هـ،1411 الولى،
ت البر، عبد بن يوسف عمر لبي ،وفضله العلم بيان جامع- 25
ابن دار هـ،1414 الولى الطبعة الزهيري، الشبال أبي تحقيق هـ،463

السعودية. العربية المملكة الجوزإي،
محمد على والسلم الصلة فضل في الفهام جلء- 26
أيوب بن بكر أبي بن الله عبد أبي الدين شمس للمام النام، خير

وعبد شعيب تحقيق هـ،751 ت القيم، بابن الشهير الدمشقي الزرعي
الصفاة، العروبة، دار هـ1407 الثانية، الطبعة الرناؤوط، القادر

الكويت.
الطبعة الغامدي، ناصر بن سعيد ،وأحكامها البدعة - حقيقة27

السعودية. العربية المملكة الرشد، دار هـ،1412 الولى،
وهف بن علي بن سعيد ،الله إلى الدعوة في - الحكمة28

الجريسي، مؤسسة توزإيع هـ،1417 الثالثة، الطبعة القحطاني،
السعودية. العربية المملكة الرياض،

أحمد نعيم أبي للحافظ ،الصفياء وطبقات الولياء - حلية29
العربية، الكتب دار تاريخ، بدون  هـ،430ت الصفهاني، الله عبد بن

لبنان. بيروت،
السلف وموقف والبدع والفرق الهواء في دراسات- 30
،1418 الولى، الطبعة العقل، الكريم عبد بن ناصر للدكتور منها،
العربية المملكة الرياض، إشبيليا، دار والعلم، الدراسات مركز

السعودية.
بن الرحمن عبد جمع ،النجدية الجوبة في السنية الدرر- 31
المكتب هـ،1385 الثانية، الطبعة هـ1392ت قاسم، بن محمد

لبنان. بيروت، السلمي،
أبي الدين شمس للمام ،العباد خير هدي في المعاد زاد- 32

تحقيق هـ،751 ت الجوزإية، القيم ابن بكر أبي بن محمد الله عبد
هـ،1399 الولى، الطبعة الرناؤوط، القادر وعبد الرناؤوط شعيب

بنان. بيروت، الرسالة، مؤسسة
اللباني، الدين ناصر للعلمة ،الصحيحة الحاديث - سلسلة33

لبنان. بيروت، السلمي، المكتب هــ،1399 الثانية، الطبعة
ت السجستاني، الشعث بن لسليمان ،داود أبي سنن- 34
الفكر، دار تاريخ، بدون الحميد، عبد الدين محيي محمد تحقيق هـ،275

لبنان. بيروت،
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تحقيق هـ،275 ت القزويني، يزيد بن لمحمد ،ماجه ابن سنن- 35
بيروت، العربي، التراثا إحياء دار تاريخ، بدون الباقي، عبد فؤاد محمد
لبنان.
ت سورة، بن عيسى بن محمد عيسى لبي ،الترمذي سنن- 36
مطبعة هـ،1398 الثانية الطبعة شاكر، محمد أحمد تحقيق هـ،279

مصر. القاهرة، الحلبي، البابي مصطفى
ت الدارمي، الرحمن عبد بن الله عبد ،الدارمي سنن- 37
توزإيع اليماني، هاشم بن الله عبد تحقيق هـ،1404 طبعة هـ،255

المملكة الرياض، والفتاء، العلمية البحوثا لدارة العامة الرئااسة
السعودية. العربية
هـ،303 شعيب، بن أحمد الرحمن عبد لبي ،النسائي سنن- 38
ت السندي، وحاشية هـ،911 ت السيوطي، الدين جلل الحافظ بشرح
أبو الفتاح عبد ورقمه به اعتنى هـ،1406 الولى، الطبعة هـ،1138

لبنان. بيروت، السلمية، البشائار دار هـ،1406 الثانية، الطبعة غدة،
بن أحمد بن محمد الدين شمس للمام ،النبلء إعلم سير- 39
الرابعة، الطبعة الرناؤوط، شعيب تحقيق هـ،748 ت الذهبي، عثمان
لبنان. بيروت، الرسالة، مؤسسة هـ،1406
أبي للمام ،والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرحا- 40

د. تحقيق هـ،418ت الللكائاي، الطبري حسن ابن الله هبة القاسم
دار ،هـ،1416 الرابعة، الطبعة الغامدي، حمدان بن سعد بن أحمد
السعودية. العربية المملكة الرياض، طيبة،
مسعود بن الحسين محمد أبي الحافظ للمام السنة، - شرحا41
الولى، الطبعة الرناؤوط، شعيب تحقيق هـ،519 ت البغوي، الفراء
لبنان. بيروت، السلمي، المكتب هـ،1396
محمد بن علي بن علي للعلمة ،الطحاوية العقيدة - شرحا42

اللباني، الدين ناصر محمد تخريج هـ،792 ت الدمشقي، العز أبي بن
لبنان. بيروت، السلمي، المكتب هـ،1390 الرابعة، الطبعة
ت تيمية، ابن السلم لشيخ ،الواسطية العقيدة - شرحا43
الطبعة الفوزإان، فوزإان بن صالح الدكتور العلمة بقلم هـ،728

البحوثا لدارة العامة الرئااسة إشرافا تحت طبع هـ،1411 الخامسة،
السعودية. العربية المملكة والفتاء، العلمية
تأليف تيمية، ابن السلم لشيخ ،الواسطية العقيدة - شرحا44

الولى، الطبعة السقافا، علوي تخريج هراس، خليل محمد العلمة
السعودية. العربية المملكة الرياض، الهجرة، دار هـ،1411
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بن زإكريا أبي الدين لمحيي ،للنووي مسلم صحيح - شرحا45
الناشر، بإشرافا العلماء من لجنة تحقيق هـ،676 ت النووي، شرفا
لبنان. بيروت، القلم، دار تاريخ، بدون الثالثة، الطبعة
المقدسي، قدامة بن أحمد بن الله عبد ،العتقاد لمعة - شرحا46

الولى، الطبعة العثيمين، صالح بن محمد الشيخ بقلم هـ،620ت
القيم. ابن دار هـ،1407
ت البيهقي، الحسين بن أحمد بكر أبي للمام ،اليمان - شعب47
الطبعة زإغلول، بسيوني السعيد محمد هاجر أبي تحقيق هـ،458

لبنان. بيروت، العلمية، الكتب دار هـ،1410 الولى،
حاتم أبي للمام ،بلبان ابن بترتيب حيان ابن - صحيح48
الدين علء المير رتبه هـ،354ت البستي، حيان ابن أحمد بن محمد
شعيب تحقيق هـ،739ت الفارسي، بلبان بن سليمان بن علي

لبنان. بيروت، الرسالة، مؤسسة هـ،1414 الثانية، الطبعة الرناؤوط،
البخاري، اسماعيل بن محمد الله عبد لبي ،البخاري صحيح- 49

هـ،1315 لبنان. وطبعة بيروت الفكر، دار هـ،1414 طبعة هـ،256 ت
فتح مع المطبوعة والنسخة تركيا، إستانبول، السلمية، المكتبة
الخطيب، الدين محب وإشرافا الباقي، عبد فؤاد محمد ترقيم الباري،

السعودية. العربية المملكة الرياض، مكتبة تاريخ، بدون
الدين ناصر ،السند باختصار داود أبي سنن صحيح- 50

لبنان. بيروت السلمي، المكتب هـ،1409 الولى، الطبعة اللباني،
ناصر لمحمد ،السند باختصار ماجه ابن سنن صحيح- 51
بيروت السلمي، المكتب هـ،1407 الولى، الطبعة اللباني، الدين
لبنان.
الدين ناصر لمحمد ،السند باختصار الترمذي سنن صحيح- 52

لبنان. بيروت، السلمي، المكتب هـ،1408الولى:  الطبعة اللباني،
القشيري الحجاج بن مسلم الحسين لبي ،مسلم - صحيح53

تاريخ، بدون الباقي، عبد فؤاد محمد تحقيق هـ،261 ت النيسابوري،
لبنان. بيروت، العربي، التراثا إحياء دار

الهاشمي منيع بن سعد بن : لمحمدالكبرى الطبقات- 54
الولى، الطبعة عطا، القادر عبد محمد تحقيق هـ،230 ت البصري،

لبنان. بيروت العلمية، الكتب دار هـ،1410
الدين ناصر للعلمة ،السنة تخريج في الجنة ظلل- 55

لبنان. بيروت، السلمي، المكتب هـ1400 الولى، الطبعة اللباني،
عبد بن إسماعيل المام ،الحديث وأصحاب السلف عقيدة- 56

الجديع، الرحمن عبد بن ناصر تحقيق هـ،449 ت الصابوني، الرحمن
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العربية المملكة الرياض، العاصمة دار هـ،1415 الولى الطبعة
السعودية.

الطبعة الحميد، عبد بن حسن بن علي ،البدع أصول علم- 57
السعودية. العربية المملكة الرياض، الراية، دار هـ،1417 الثانية،
،المعاصرة المسلمين حياة في الدين في الغلو- 58

مؤسسة هـ1416 الثانية، الطبعة اللويحق، معل الرحمن عبد الدكتور
لبنان. بيروت، الرسالة،

علي بن أحمد للحافظ البخاري صحيح بشرحا الباري - فتح59
وإشرافا الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم هـ،852 ت العسقلني، حجر بن

العربية المملكة الرياض، مكتبة تاريخ، بدون الخطيب، الدين محب
السعودية.

حسن بن الرحمن لعبد ،التوحيد كتاب بشرحا المجيد فتح- 60
الرياض، الصميعي، دار هـ،1285 ت الوهاب، عبد بن محمد بن

سليم بن صادق بعناية المنار، دار وطبعة السعودية، العربية المملكة
السعودية. العربية المملكة الرياض، صادق، بن

تيمية، ابن السلم لشيخ ،الحموية بتلخيص البرية رب فتح- 61
الثانية، الطبعة العثيمين، صالح بن محمد العلمة بقلم هـ،728ت

المملكة السلمية، سعود بن محمد المام جامعة مطبعة هـ،1404
السعودية. العربية
ّلى النبي على الصلة - فضل62 ّلم عليه الله ص :وس

ناصر محمد تحقيق هـ،282 ت المالكي، القاضي إسحاق بن إسماعيل
السلمي. المكتب هـ1397 الثالثة، الطبعة اللباني، الدين
يعقوب بن محمد الدين مجد للعلمة ،المحيط - القاموس63

الرسالة، مؤسسة هـ،1406 الولى، الطبعة هـ817 ت آبادي، الفيروزإ
لبنان. بيروت،
الرحمن عبد للشيخ ،التوحيد مقاصد في السديد القول- 64

الزين د. المرتضي وتخريج بعناية هـ،1376 ت السعدي، ناصر بن
الدولية، النفائاس التحف مجموعة هـ،1416 الولى، الطبعة أحمد،

السعودية. العربية المملكة الرياض،
للمام، ،والحوادثا البدع البدع إنكار على الباعث كتاب- 65
بأبي المعروفا إسماعيل، بن الرحمن عبد محمد أبي الدين شهاب
الولى، الطبعة سلمان، بن حسن بن مشهور تحقيق هـ،665 ت شامة،
السعودية. العربية المملكة الرياض، الراية، دار هـ،1410
طبعة ،الفوزان فوزان بن صالح للدكتور التوحيد كتاب- 66
تاريخ. بدون خيرية
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أحمد بن إبراهيم للعلمة والبدع، الحوادثا كتاب- 67
الولى، الطبعة تركي، المجيد عبد تحقيق هـ579 ت ،الطرطوشي

لبنان. بيروت، السلمية، الغرب دار هـ،1410
الضحاك عاصم أبي بن عمر بكر أبي للحافظ ،السنة - كتاب68

السنة تخريج في الجنة ظلل ومعه  هـ،287 ت الشيباني، مخلد بن
المكتب هـ1400 الولى، الطبعة اللباني، الدين ناصر بن لمحمد

لبنان. بيروت، السلمي،
وضاح بن محمد للمام ،البدع في جاء ما فيه - كتاب69

دار هـ،1416 الولى، الطبعة البدر، بدر تحقيق هـ،287 ت القرطبي،
السعودية. العربية المملكة الرياض، الصميعي،

بن مكرم بن الدين جمال الفضل أبي للمام ،العرب - لسان70
صادر، دار هـ،1414 الثالثة، الطبعة هـ،711 ت منظور، بن علي

لبنان. بيروت،
،الوظائف من العام لمواسم فيما المعارف لطائف- 71

بن ياسين تحقيق هـ،795 ت رجب، بن أحمد ابن الرحمن عبد للحافظ
بيروت. كثير، ابن دار هـ،1416 الثالثة، الطبعة السواس، محمد
ناصر للدكتور ،والجماعة السنة أهل عقيدة في مباحث- 72

الرياض، الوطن، دار تاريخ، بدون الولى، الطبعة العقل، الكريم عبد بن
. السعودية العربية المملكة

بن علي الدين نور ،المعجمين زوائد في البحرين مجمع- 73
الثانية، الطبعة نذير، محمد بن القدوس عبد تحقيق الهيثمي، بكر أبي

السعودية. العربية المملكة الرياض، الرشد، مكتبة هـ،1415
بن علي الدين نور للحافظ ،الفوائد ومنبع الزوائد مجمع- 74

الكتاب دار هـ،1402 الثالثة، الطبعة هـ،807 ت الهيثمي، بكر أبي
لبنان. بيروت العربي،

عبد بن أحمد السلم لشيخ تيمية، ابن فتاوى - مجموع75
الرحمن عبد وترتيب جمع هـ،728 ت تيمية، ابن السلم عبد بن الحليم

المغرب. الرباط، المعارفا، مكتبة تاريخ، بدون قاسم، بن محمد بن
بن العزيز عبد : للعلمةمتنوعة ومقالت فتاوى مجموع- 67

الطبعة الشويعر، سعد بن د. محمد وترتيب جمع بازإ، ابن الله عبد
والفتاء. العلمية البحوثا لدارات العامة الرئااسة هـ،1408 الولى

السعودية. العربية المملكة
الطبعة ،الوهاب عبد بن محمد الشيخ مؤلفات مجموعة- 77
السلمية. سعود بن محمد المام جامعة تاريخ، بدون الولى،
،نستعين وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج- 78
ت الجوزإية، قيم ابن أيوب ابن بكر أبي بن محمد الله عبد أبي للمام
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السنة مكتبة تاريخ، بدون الطبعة الفقي، حامد محمد تحقيق هـ،751
القاهرة. تيمية، ابن ومكتبة المحمدية،

بن أحمد للمام ،شاكر أحمد بشرحا أحمد المام مسند- 79
شاكر، محمد أحمد فهارسه وضع شرحه هـ،241 ت حنبل، بن محمد
مصر. المعارفا، دار تاريخ، بدون
ت حنبل، بن محمد بن أحمد للمام ،أحمد المام - مسند80
لبنان. بيروت، صادر دار السلمي، المكتب تاريخ، بدون هـ،241

الصول علم إلى الوصول سلم بشرحا القبول معارج- 81
عمر تخريج هـ،377 ت الحكمي، أحمد بن حافظ للشيخ ،التوحيد في
الدمام، القيم، ابن دار هـ،1413 الثانية، الطبعة عمر، أبو محمود بن

. السعودية العربية المملكة
بن سليمان القاسم أبي للحافظ ،الكبير الطبراني معجم- 82
الطبعة السلفي، المجيد عبد حمدي تحقيق هـ،360 ت الطبراني، أحمد

بالجمهورية الدينية والشؤون الوقافا وزإارة تاريخ، بدون الثانية،
العراقية.

فارس بن أحمد الحسين لبي ،اللغة في المقاييس معجم- 83
الولى، الطبعة عمرو، أبي الدين شهاب تحقيق هـ،385 ت زإكريا، بن

لبنان. بيروت الفكر، دار هـ،1415
ت الصفهاني، الراغب العلمة ،القرآن ألفاظ مفردات- 84
دار هـ،1412الولى:  الطبعة داوودي، عدنان صفوان تحقيق هـ،502

بيروت. الشامية، دار دمشق، القلم،
لبي ،مسلم كتاب تلخيص من أشكل لما المفهم- 85

محيي تحقيق هـ،656 ت القرطبي، إبراهيم بن عمر بن أحمد العباس
دمشق، كثير، ابن دار هـ،1417 الولى، الطبعة وجماعة، مستو الدين

بيروت.
المبارك السعادات أبي للمام ،الحديث غريب في النهاية- 86

الزاوي أحمد طاهر تحقيق هـ،606 ت الجزري، الثير، بن محمد بن
لبنان. بيروت، العلمية، المكتبة تاريخ، بدون الطناحي، محمد ومحمود

الحميد. لعزيز تيسير أحاديث تخريج في السديد - النهج87
للدوسري.
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الصفحةالموضوع
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ًا: العتماد .....................المجرد.  العقل على رابع
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ًا: التقليد ................................والتعصب.  خامس
ًا: مخالطة ..............ومجالستهم.  الشر أهل سادس

ًا: سكوت .....................العلم.  وكتم العلماء سابع
ًا: التشبه ..........................وتقليدهم.  بالكفار ثامن

ًا: العتماد والموضوعة.  الضعيفة الحاديث على تاسع
ًا: الغلو .............البدع.  انتشار أسباب أعظم عاشر

................البدع.  أقسام الخامس * المطلب
.....والضافية.  الحقيقة الول: البدعة القسم

.......................................الحقيقية.  - البدعة1
........................................الضافية.  - البدعة2

........والتركية.  الفعلية الثاني: البدعة القسم
.........................................الفعلية.  - البدعة1
..........................................التركية.  -البدعة2

العملية.  والبدعة العتقادية القولية الثالث: البدعة القسم
.............................العتقادية.  القولية - البدعة1
............................أنواع.  وهي العملية - البدعة2

....................العبادة.  أصل في الول: بدعة النوع
.......العبادة.  على الزيادة من يكون الثاني: ما النوع
..........العبادة.  أداء صفة في يكون الثالث: ما النوع
........العبادة.  وقت بتخصيص يكون الرابع: ما النوع

...الدين.  في البدعة السادس: حكم * المطلب
...........................................كفر.  هو ما فمنها
.........................الشرك.  وسائال من هو ما فمنها
................................المعاصي.  من هو ما ومنها

.....القبور.  عند البدع السابع: أنواع * المطلب
...................حاجته.  الميت يسأل الول: من النوع
.............بالميت.  تعالى الله يسأل الثاني: أن النوع
مستجاب.  القبور عند الدعاء أن يظن الثالث: أن النوع

.المعاصرة.  المنتشرة الثامن: البدع * المطلب
.....................النبوي.  بالمولد الحتفال أولً: بدعة
ًا: بدعة رجب.  شهر من جمعة ليلة بأول الحتفال ثاني
ًا: بدعة ..........والمعراج.  السراء بليلة الحتفال ثالث

ًا: الحتفال ...............شعبان.  من النصف بليلة رابع
ًا: التبرك.  .............................................خامس

...........................................المشروع.  التبرك
............................................الممنوع.  التبرك
...................................الممنوع.  التبرك أسباب

.......................................الممنوع.  التبرك آثار
.........................الممنوع.  التبرك مقاومة وسائال
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ًا: بدع ..............................مختلفة.  منكرة سادس
.............................................بالنية.  - الجهر1
.......................الصلوات.  بعد الجماعي - الذكر2
..........الموات.  أرواح على الفاتحة قراءة - طلب3
.............................الموات.  على مآتم - إقامة4
.............................بأنواعها.  الصوفية - الذكار5
................مساجد.  واتخاذها القبور، على - البناء6

.................المبتدع.  التاسع: توبة * المطلب
........وأضرارها.  البدع العاشر: آثار * المطلب

.......................................الكفر.  بريد - البدع1
............................علم.  بغير الله على - القول2
........................وأهلها.  للسنة المبتدعة - بغض3
.......................................المبتدع.  عمل - رد4
...................................المبتدع.  عاقبة - سوء5
.................................المبتدع.  فهم - انعكاس6
..................وروايته.  المبتدع شهادة قبول - عدم7
....................الفتن.  في يقع من أكثر - المبتدعة8
.....................الشريعة.  على استدرك - المبتدع9

...............بالباطل.  الحق عليه يلتبس - المبتدع10
.................تبعه.  من وإثم إثمه يحمل - المبتدع11
...................اللعنة.  في صاحبها تدخل - البدعة12
ّلى الـنـبي ـحـوض من الشرب وبين بينه يحال - المبتدع13 الـلـه ـصـ

ّلم.  عليه ...........................................وس
......................الله.  ذكر عن معرض - المبتدع14
...أتباعهم.  عن ويخفونه الحق يكتمون - المبتدعة15
...................السلم.  على ينفر المبتدع - عمل16
.................................المة.  يفرق - المبتدع17
..............غيبته.  تجوزإ ببدعته المجاهر - المبتدع18
..................للشرع.  معاند لهواه متبع - المبتدع19
للشارع.  المضاهي منزلة نفسه نزل قد - المبتدع20

.................................والمراجع.  المصادر
.............................................الفهرس. 

الحمد. ولله الكتاب تّم
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	6- أهل السنة خيار الناس ينهون عن البدع وأهلها، قيل لأبي بكر بن عياش من السني؟ قال: "الذي إذا ذُكِرَتِ الأهواء لم يتعصب إلى شيء منها"(). وذكر ابن تيمية رحمه الله: أن أهل السنة هم خيار الأمة ووسطها الذين على الصراط المستقيم: طريق الحق والاعتدال().
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