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  :ال اإلمام الشافعي رمحه اهللا ق
  ديثَ وإالَّ الفقْـه يف الدينِإالَّ الـح       كُلُّ العلومِ سوى القُرآن مشغلَة
 نِـاك وسواس الشياطيوما سوى ذَ        ناـالعلم ما كانَ فيه قال حدث
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 ئَاتيس نما وفُِسنرِ أَنورن شذً بِاِهللا موعنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحِهللا ن دإِنَّ احلَم

 لَه يادلْ فَال هلضي نمو لَّ لَهضاُهللا فَال م هدهي نا منالمأَع.  
 ، وأَشهد أَنَّ محمداً عبده ورسـولُه حده ال شرِيك لَه ، ُهللا ووأَشهد أَنْ ال إِلَه إِالّ ا     

صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وسلم تـسليماً             
  ...أَما بعد ،  كثرياً
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 )أمساء أهل السنة(. 

 


                                                        
  ) 2/39عطلة واجلهمية، إجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو امل (إبن القيم  )1(
)2(  2/38 – 41.  
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ِةُ أَهلقيدوِاجلَع ةنالس ةماع


 
قَعبلَ احلَ د ي هعقد:  
قَعد الع هد و البيع:  وقَعد 

اإلزار:  والعقد ض د لّ احل،  
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)3(           ،والقاموس احمليط للفريوز آبـادي،      3/296لسان العرب البن منظور باب الدال، فصل العني ،

 .679، ومعجم املقاييس يف اللغة البن فارس، باب العني،ص383باب الدال، فصل العني، ص
)4(  10-9 مباحث يف عقيدة أهل السنة واجلماعة، للشيخ الدكتور ناصر العقل ص. 
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بن رجـب  إ 
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 إةبن تيمي
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)5(  ،13/225 لسان العرب، البن منظور، باب النون، فصل السني.  
)6( 13مباحث يف عقيدة أهل السنة، للدكتور ناصر العقل، ص. 
)7(  ،1/120 جامع العلوم واحلكم. 
)8(  ،21/317 جمموع فتاوى ابن تيمية. 
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"  إتباع سبيل
9"السابقني األولني من املهاجرين واألنصار
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بن فارس إ  ،اجليم وامليم والعني
جمعت 

ئَالشج اًمع ،10
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g عبد اهللا  مسعودt
َاجلةُماعافَ ما واحلَق إن كُق ونتو حكد.((


 يميعنمادح 

                                                        
)9(   3/157. 
)10(           معجم املقاييس يف اللغة، البن فارس، كتاب اجليم، باب ما جاء من كالم العرب يف املـضاعف 

 .224واملطابق أوله جيم، ص
)11(      يدة الواسطية البن تيميـة، تـأليف   ، وشرح العق68 شرح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز، ص

 .61العالمة حممد خليل هراس، ص



عبد اهللا  مسعود
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ةماع واجلَةن السهلُأَ ـ  1
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ويفع  مالك) t:( 

إقَفترت الي هود ع  لى إحد ى وسبعني فَةًرقَ ف واحيف اجلَةًد نةو بعونَسارِ يف النوافت ،قَرت 

                                                        
)12(   ،ذكره اإلمام ابن القيم وعزاه إىل البيهقي1/70إغاثة اللهفان ،. 
)13(  14-13 مباحث يف عقيدة أهل السنة واجلماعة، للدكتور ناصر بن عبد الكرمي العقل، ص. 
)14(      وشرح العقيدة الواسـطية،  10بتلخيص احلموية، للعالمة حممد بن عثيمني ص      فتح رب الربية ،

 .10للعالمة صاحل بن فوزان الفوزان، ص 



النصار ى ع لى ثنيِنت و سبعني رقَ ف ة ف إحدى وسبعني رقَ ف  ارِة يف الن ـ  و واحـ ة يف اجلَ  د نة ،
الّو ذي نفسم حمبِد يدرِ لَهفْتأُت قَنملى ثَيت عالثو سبعنيرقَ فة، واحيف اجلَةٌد نوِة اثنتان 
وبعونَسارِ يف الن،يلَ ق :اِهللاسولَيا ر م ،اجلَ: م؟ قالَن هةماع15.  

: ؟ قالَ  اهللاِ سولَي يا ر  ن ه مو: واالُق((: ويف رواية الترمذي عن عبد اهللا بن عمرو       
لَما أنا عايبأصحيه و16
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الترمذي عبـداهللا


gg


 

                                                        
، وأبـو داود،    3992، بـرقم    2/321أخرجه ابن ماجه بلفظه، يف كتاب الفنت، باب افتراق األمم،            )15(

، بـرقم  1/32 كتاب السنة،    ، وابن أيب عاصم، يف    4596، برقم   4/197كتاب السنة، باب شرح السنة،      
 .2/364، وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه، 63

 .2641، برقم 5/26سنن الترمذي، كتاب اإلميان، باب ما جاء يف افتراق هذه األمة،  )16(
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     ار إّأل واحـدةكلها يف الن17
 

معاوية t
g  ٌمن أميت قائمةٌ   ال تزال طائفة      هم مـن    بأمر اهللا ال يـضر

18خذهلم أو خالفهم حىت يأيت أمر اهللا وهم ظاهرون على الناس






غريةمشعبةt 

ثوبانtg   ال تزال طائفة
19ن أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم، حىت يأيت أمر اهللا وهم كذلكم




 
 ــهما ــي اهللا عن رض

20
                                                        

)17(  11 من أصول أهل السنة واجلماعة، للعالمة صاحل بن فوزان الفوزان، ص. 
، ومـسلم  3641، بـرقم  4/225حدثنا حممد بن املثىن، :  كتاب املناقب، باب   البخاري،: متفق عليه  )18(

ال تزال طائفة من أميت ظاهرين علـى احلـق ال يـضرهم مـن             ”: rبلفظه، يف كتاب اإلمارة، باب قوله       
 .1037، برقم 2/1524“ خالفهم

حلق ال يضرهم من    ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على ا       ”: rصحيح مسلم، كتاب اإلمارة باب قوله        )19(
 .1920، برقم 2/1523“ خالفهم
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gما أنا عليه وأصحايب21
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َأيوب ختياين الس 
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ى)فُضيل عياض
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ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من           ” : rصحيح مسلم، كتاب اإلمارة باب قوله        )20(

 .1923، برقم 2/1523، “خالفهم
  .2641، برقم 5/26سنن الترمذي، كتاب اإلميان ، باب ما جاء يف افتراق هذه األمة،  )21(
)22(  ،30، برقم 1/66 شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، للاللكائي. 
)23(  ،51، برقم 1/72شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، للاللكائي. 
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بكرىأبو عياش







 
g









 








r


 

بن تيميةإ




 

5
 أبو هريرةtgبأَد اإلسالم  

24باءرلغوىب لطُاً، فَريب غَأَدما ب كَعوديساً وريبغَ
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أمحدعبداهللامسعودt
َقال:يلَ ق:و من الغقالَ؟باءر :الن زاعم القَن لِبائ25


 

أمحدعبداهللاعمروعاص 
g

يف أناسٍ صاحلونَأناس كَوٍء س ثري مم أَهِيعصن يكثر ممن يطيعمه26

                                                        
 .145، برقم 1/130مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان أن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً،  )24(
 ن م زاع الن : قالَ ؟باءرن الغ مو:  قيل :صحيح دون قال  : قال الشيخ األلباين  ،  1/398املسند اإلمام أمحد،     )25(
 .3988 برقم 2/1320سنن ابن ماجه، : ، برِوانةلِبائالقَ

، برقم  4/153، وصححه العالّمة األلباين يف السلسلة الصحيحة،        222 و 2/177املسند اإلمام أمحد،     )26(
1619. 



 



g  الـذين

ُصلحون إذا فسد الناسي27
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  إبـن سـريين


gدنس
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 بـرقم  3/267  ، و صححه العالّمة األلبـاين يف السلـسلة الـصحيحة،     4/173،  مسند اإلمام أمحد   )27(

1273. 
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أختياينيوىب الس
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)28(  ،1/15 صحيح مسلم، يف املقدمة، باب اإلسناد من الدين. 
)29(  ،29، برقم 1/66 شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، للاللكائي. 
)30(  1/68 35، برقم . 
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إبن كثري
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عمريعبدالعزيز
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  k  j   i  h   g  f  e   d  c    bL)٥٨: يونس(
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)32(  تفسري القرآن العظيم للإلمام ابن كثري رمحه اهللا) :260 / 3 ( 
 .1/9، “بين اإلسالم على مخس” : rان، باب قول النيب رواه البخاري معلقاً، يف كتاب اإلمي )33(
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)34(  مإبن القي    إجتمـاع 

 .38، و36 – 2/33اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية 
)35(  2/36. 
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 )رضي اهللا عنهما  (ابن عباس   
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¡�  ~  }  |  {      z  yx  w  v  u  tL )ــام : األنع

١٢٢(







                                                        
)36(  ،إبن القيم  ،2/39 إجتماع اجليوش ،

    إبن كثري  1/369 ، 
 .7/93جامع البيان عن تأويل آي القرآن، إلبن جرير، 
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)37( 2/38ية البن القيم،  اجتماع اجليوش اإلسالم. 
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)38( ،41 – 2/38 إجتماع اجليوش اإلسالمية إلبن القيم ، 
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)39(        لف وأصحاب احلديث، لإلمام أيب عثمانوتنبيه أويل األبصار إىل 147 ص  الصابوين  عقيدة الس ،

 .264 ص السحيميور صاحل بن سعد كمال الدين وما يف البدع من األخطار، للدكت
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)ِدالبةع(


g41إغري لى، قوالً أو فعالً إذا ابتدأته ع      الشيءَ بتدعت 
42مثال سابق  


"ِبعد"

 


 M³©¨§¦L )١١٧:البقرة(


 

                                                        
)40(  ،40- 2/39 إجتماع اجليويش اإلسالمية، إلبن القيم . 
)41(  35/414، وفتاوى ابن تيمية 8/6، ولسان العرب 906ص  القاموس احمليط. 
)42(  119 معجم املقاييس يف اللغة البن فارس ص. 



"البدعة"

1 يميــةبــن تإ


g


43 
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أمحد
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g




                                                        
)43(  108 – 4/107 فتاوى إبن تيمية. 
)44(  22/306. 
)45(  4/196. 
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2ــشاطيب ال
ةٌريقَطَ: البدعة  ينِ يف الد م خترة،ع تيضاه الشرعي ة، يقصبِ د  الـسلوك 

ـليها العبالَميف ةُغ   
التعبِهللاد س هبحان47




 









48
الشاطيب




                                                        
)46(  35/414، و 18/346 فتاوى إبن تيمية. 
)47(  ،1/53 اإلعتصام للشاطيب. 
)48( 56 – 1/50شاطيب  اإلعتصام أليب إسحاق إبراهيم بن موسى ال. 




 الـشاطىب
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3بن رجبإ
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 ِنعمـ  البِ ت هـذه  ةُدع 
                                                        

)49( 2/568 ،569 ،570 ،594. 
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52 

                                                        
)50(  ،2012، برقم 2/309 صحيح البخاري، كتاب صالة التراويح، باب فضل من قام رمضان. 
)51(  2/129 جامع العلوم واحلكم. 
)52(  2/516 اإلعتصام للشاطيب. 
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gما اإنألعمال بالنياتو ،إنيٍء أمرِلِّكَما لم وىا ن53
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gمن علَمع الً لَميسلَ عنا يه أمر

54د روهفَ
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)  إن شآء اهللا(،


g

                                                        
، بـرقم   r  ،1/9، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا             البخاري: متفق عليه  )53(

 .1907، برقم 2/1515“ إمنا األعمال بالنيات”: r، ومسلم، كتاب اإلمارة، باب قوله 1
، ولفـظ   1718، بـرقم    3/1344مسلم، كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة، ورد حمدثات األمور،            )54(

 .1718، ومسلم برقم 2697البخاري برقم “ أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردمن ”البخاري ومسلم 
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t  إمنا األعمال
بالناتي

عائيشة هللا عنها رضي ان م

                                                        
)55(  جة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار، للسعدي، ص 10. 



علَم ع الً لَ ميس لَ عأَ يه نا فَ مرهو ر د


 
وويالن

عائيشة  رضي اهللا عنها
gن أَ مـ مرِ يف أَ ثَحد ا نا هذا م

 يسالً لَم علَمن عمد ر وه فَ نه م يسلَ
لَع نا فَ يه أمرَه و ردالرهنـا  د 

ـ   ودردمبعىن املَ
g
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ن أَ ممرِ يف أَ  ثَحد  ا لَنا هذا ميسم فَنه هو 
رد

من علَمع الً لَميسلَ عنا فَيه أمرَهو رد
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)56(        ،14/257 شرح النووي على صحيح مسلم  ،  املفهم ملا أشكل من تلخيص كتـاب 

 .6/171مسلم، للقرطيب، 



لشاطيبا
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َهـلُ أ 

58عِدالبِ
59

                                                        
)57(  ،76-1/70 اإلعتصام للشاطيب. 
)58(  ،1/76 اإلعتصام للشاطيب. 
)59(   1/78. 



3 M  G  F   E  D  C  BA  @  ?  >  =  <L 
)٩: لنحلا(








 

َقصد بيل الس
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 X  W  ]   \          [  Z  YL )١٥٩: األنعام(
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)60(   ،1/78. 
)61(  ،1/179 اإلعتصام للشاطيب. 
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  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  ÑÐL )32-31: الروم
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  iL )٦٣: النور(


g

 
g

6 M  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w
   µ  ®¬  «    ª  ©  ¨  §L )٦٥: األنعام(
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1عائيشةرضي اهللا عنهاg

     من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهـو
63رد







2جــابرى  عبــد اهللا)t (g
g

 فإن خري احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد          : أما بعدg ،
64وكل بدعة ضاللةوشر األمور حمدثاا، 




                                                        
)62(  ،91-1/70 االعتصام للشاطيب. 
 .1718، ومسلم برقم 2697البخاري، برقم : متفق عليه )63(
 .867، برقم 1/592مسلم، كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبة،  )64(



g


3 ـ سائيالن
g


             من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلله فال هـادي لـه، إن

أصدق احلديث كتاب اهللا، وأحسن اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمدثاا، وكـل             
65حمدثة بدعةٌ، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار
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4هريرةأبوtg
من دلَدى كانَعا إىل ه هم األجرِن أجورِثلُ م م بِن تعهنقُ، ال يصذلك  

ن أجورِ مه يئاًم ش، و م ن د  عا إىل ضكانَاللة لَ عيهم اإلمثِن ثل آثامِ مم بِن تعاله ،نقُ يص 
ذلكم هِن آثاماًيئَم ش66

                                                        
أصله يف صحيح مسلم يف احلديث السابق ، وأخرجه النسائي بلفظه ، يف كتاب صالة العيـدين، بـاب             )65(

 .1578، برقم 3/188كيف اخلطبة، 
، 4/2060أو سيئة، ومن دعا إىل هدى أو ضاللة،    رواه مسلم ، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة            )66(

 .2674برقم 



















5ريريج  بـد اهللا  ع)t ( : )g (

 :من سيف اإلسالمِن س ةًنح سلَ فَةًنهأجر أَها وجرم ن عبِلَم ها بعدهن ، م
هـا  زر وِ يهلَ ع  كانَ ةًئَي س ةًن س  يف اإلسالمِ  نن س م، و يُءم ش هورِجن أُ  م صنقُن ي  أَ ريِغَ
وِوزرم ن عبِلَم ها من بعدهريِن غَ منقُ أن يصن أوزارِ مهيٌءم ش67.  











                                                        
 .1017، برقم 2/705رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة،  )67(











6عرباضي سارية) t (  ـاظَنعرسـولُ اِهللا   و)r( 

يا رسولَ اِهللا، كَأَنهـا  :، فَقُلْنا   غةً وجِلَت منها القُلُوب، وذَرفَت منها العيونُ      موعظةً بلي 
ر علَـيكُم    وإنْ تأم  ، والسمعِ والطَّاعة  أُوصيكُم بِتقْوى اهللاِ  : ودعٍ فَأوصنا، قَالَ  م موعظَةُ

 يشبح دبكُ    عنم شعي نم هإِنى   ، وريفَس الفاً كَثرياً إماخلُلَفاِء     خت ةني وستنبس كُمليفَع ،
 نيِيداملَه ينداشالر   واجِذا بالنهلَيوا عضع  إِيورِ  ، واُألم ثَاتدحمو بدعـة   ؛ فإنَّ كلَّ  اكُم 

68ضاللة
g


g

g





g

                                                        
، والترمذي، كتاب العلـم،     4707، برقم   4/201رواه أبو داود، كتاب السنة، باب يف لزوم السنة،           )68(

هذا حديث حسن صحيح، وابن     : ،وقال2676 برقم   5/44تناب البدع،   باب ما جاء يف األخذ بالسنة واج      
، وأمحـد  44،  43،  42، بـرقم    16-1/15ماجه يف املقدمة، باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني،          

 .4607 برقم 4/200، وصححه العالّمة األلباين يف صحيح سنن ماجه، 4/46-47




 




 






7حذيفة) t ( :ك  ولَ اللَّـهسأَلُونَ رسي اسانَ الن)r(  ِـنع 
كُنـا فـى    فَقُلْت يا رسولَ اللَّه إِنا ،مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِىلُه عنِ الشر   ، وكُنت أَسأَ  الْخيرِ

 رشو ةيلاها جرِ   ، فَجيذَا الْخبِه ا اللَّهقَالَ         َءن رش نرِ ميذَا الْخه دعلْ بفَه ،»   معن «  قُلْت 
     خ نم رالش كذَل دعلْ بهرٍ قَالَ   وي»    نخد يهفو ،معقَـالَ       »ن هنخا دمو قُلْت »   مقَـو 

نعـم  « قُلْت فَهلْ بعد ذَلك الْخيرِ من شر قَالَ   »ى تعرِف منهم وتنكر   يهدونَ بِغيرِ هديِ  
د   منهابِ جواةٌ إِلَى أَبا     عهإِلَي مهابأَج نم ، ف اقَذَفُوهـا        »يهلَن مفْهص ولَ اللَّهسا ري قُلْت 

 قُلْت فَما تأْمرنِى إِنْ أَدركَنِى ذَلك قَـالَ         »يتكَلَّمونَ بِأَلِْسنتنا ، و هم من جِلْدتنا  «فَقَالَ  
» اعمج ملْزت  مهامإِمو نيملسةَ الْم« .   كُني فَإِنْ لَم قَـالَ      قُلْت ـامالَ إِمـةٌ واعمج ملَه 
»تا   فَاعكُلَّه قرالْف لْكزِلْ ت           ـتأَنو توالْم رِكَكدى يتح ةرجلِ شبِأَص ضعأَنْ ت لَوو ،

كلَى ذَلع69

                                                        
، 7084، بـرقم  8/119كيف األمر إذا مل تكـن مجاعـة،      البخاري، كتاب الفنت، باب     : متفق عليه  )69(

ومسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت ويف كل حال، وحترمي اخلروج             
 .1847، برقم 3/1475على الطاعة، ومفارقة اجلماعة، 
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g




g





g
















g


tgحذيفة





g








8 ييدز  َمرقَأ t 

g:عا بأَمد: رشا با أَنمفَإِن اسا النهأَالَ أَي 
يوشك أَنْ يأْتى رسولُ ربى فَأُجِيب وأَنا تارِك فيكُم ثَقَلَينِ أَولُهما كتاب اللَّه فيه الْهدى 

  ورالنو]هو املَ  اهللاِ بلُ ح  نِتني م ات بعكانَ ه  لى اهلُ  ع دى، ون  متكَركانَ ه ع  اللَلى الـضة [
70 فَحثَّ علَى كتابِ اللَّه ورغَّب فيه»بِ اللَّه واستمِسكُوا بِهفَخذُوا بِكتا








                                                        
 .2408، برقم t ،4/1873رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أيب طالب  )70(








r


9   أبـو هريـرة tg:
            ا لَمبِم يثاداَألح نم كُمونأْتونَ يالُونَ كَذَّابجد انمرِ الزى آخكُونُ في  متوا أَنعمست

كُموننفْتالَ يو كُملُّونضالَ ي ماهإِيو اكُمفَإِي كُماؤالَ آبو71.  





       
  
  
  
  
  

#g 
 

1َأكربوبt
g

                                                        
، 7،  6، برقم   1/12رواه مسلم، يف املقدمة، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء واالحتياط يف حتملها،               )71(

 .65، برقم 67وابن وضاح يف ما جاء يف البدع، ص 




72 

2عرمt
 

g


73
3عبداهللامسعود t

g
g


74

 # 
 

                                                        
)72(  ،3/136 الطبقات الكربى. 
، والـدارمي يف  201، بـرقم  1/139أخرجه الاللكائي، يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة،        )73(

، ورقـم  2001، بـرقم  2/1041، وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله،     121، برقم   1/47سننه،  
 .2005، ورقم 2003

، 9/154، والطرباين يف املعجم الكبري، 12، 14، برقم 43أخرجه ابن وضاح يف ما جاء يف البدع، ص        )74(
، وأخرجه الاللكـائي يف     "ورجاله رجال الصحيح  : "1/181:  الزوائد ، وقال اهليثمي يف جممع    8770برقم  

آثارا أخرى عن عبد اهللا بن مـسعود  : ، وانظر102، برقم  1/96شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة،       
)t ( 1/181، وجممع الزوائد، 45يف ما جاء يف البدع البن وضاح ص. 



1
تقوى اهللا، واالقتصاد يف أمره، ما بعد، أوصيك ب   أ

75، وترك ما أحدث احملدثون بعد ما جرت به سنتهgتباع سنة نبيه وا






g


r

2 ال يصح
القول إال بعمل، وال يصح قول وعمل إال بنية، وال يصح قـول وعمـل ونيـة إال                  

76بالسنة



g 


g

3حي يف أصحاب كم
: الكالم أن يضربوا باجلريد، وحيملوا على اإلبل ويطاف م يف العشائر والقبائل، ويقال

77هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ يف الكالم
                                                        

صحيح سنن أيب داود،    : ، وانظر 4612، برقم   4/203ة،  سنن أيب داود، كتاب السنة، باب لزوم السن        )75(
 .3/873لأللباين، 

 .18، برقم 1/63أخرجه الاللكائي، يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة،  )76(




عالم الكَ لم




عالم الكَلم
4  من ابتدع يف اإلسـالم

M  K :  خان الرسـالة، ألن اهللا يقـول       gبدعة يراها حسنة فقد زعم أن حممداً        
N  M  Lc   L )م  فما مل يكن يومئذ ديناً، فـال يكـون اليـو           ،)مائدةـال

78ديناً



g





5أمحد   أصول الـسنة عنـدنا
، واإلقتداء وترك البدع، وكل بدعـة       gسك مبا كان عليه أصحاب رسول اهللا        التم

ضاللة، وترك اخلصومات، واجللوس مع أصحاب األهواء، وتـرك املـراء واجلـدال             
79واخلصومات يف الدين


g

                                                                                                                                
 .9/116أخرجه أبو نعيم يف احللية،  )77(
)78(  ،1/65 اإلعتصام، لإلمام الشاطيب. 
)79( 1/176ل السنة واجلماعة، للاللكائي،  شرح أصول اعتقاد أه. 
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العاصومرِععبداهللا

g   إِنَّ اللَّه زِعتنـاَء      الَ يلَمالْع قْبِضي نلَكا واعزتاسِ انالن نم لْمالْع 
                                                        

)1(  ،365–1/287 االعتصام للشاطيب. 



فَيرفَع الْعلْم معهم ويبقى فى الناسِ رُءوسا جهاالً يفْتـونهم بِغيـرِ علْـمٍ فَيـضلُّونَ                
80ويضلُّونَ
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البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلـف القيـاس،   : متفق عليه  )80(

علم وقبضه وظهور اجلهل والفنت آخر الزمـان،        ، ومسلم، كتاب العلم، باب رفع ال      7307، برقم   8/187
 .2673، برقم 4/2058
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 M  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸
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   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔL )140: النساء(










g ِيسلثَلُ الْجا م وءِ  لصيسِ الـسلالْجحِ و؛ ال

؛ فَحاملُ الْمسك إِما أَنْ يحذيك، وإِما أَنْ تبتاع منـه،            الْمسك، ونافخِ الْكريِ   كَحاملِ
نْ تجِـد رِحيـا     وإِما أَنْ تجِد منه رِحيا طَيبةً، ونافخ الْكريِ إِما أَنْ يحرِق ثيابك، وِإِما أَ             

81خبِيثَةً

                                                        
البخاري، كتاب الذبائح والـصيد، بـاب الـسمك،     : tمتفق عليه من حديث أيب موسى األشعري       )81(

، ومسلم، يف كتاب الرب والصلة، باب استحباب جمالسة الصاحلني، وجمانبـة قرنـاء              5534، برقم   6/287
 .2628، برقم 4/2026السوء، 
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 M   k  j  i   h  g  f
 s  r  qp  o  n      m  l  u  t L )ــران )١٠٤: آل عم






tgيسعيد اخلدر أبو

    ْفَإِن هدبِي هريغا فَلْيكَرنم كُمنأَى مر نم  عطتـسي لَم 
انِهسفَإِ, فَبِلفَبِقَلْبِه عطتسي ان, نْ لَمف الْإِميعأَض كذَلو82














                                                        
رواه مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان وأن اإلميان يزيـد ويـنقص وأن              )82(

 .49، برقم 1/69األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان، 



ما tgمسعودعبداهللا
               نذُونَ بِسأْخاب يحأَصونَ وارِيوته حأُم نم ي إِلَّا كَانَ لَهلته قَبي أُماللَّه ف ثَهعب بِين نم هت

ونَ بِأَمدقْتيولُوف. رِهخ دهمعب نلُف مخا تهإِن لُونَثُمفْعا لَا يقُولُونَ مي  ,ا لَا ولُونَ مفْعي
ومـن  . نِه فَهو مـؤمن   ومن جاهدهم بِلسا  . دهم بِيده فَهو مؤمن   فَمن جاه . يؤمرونَ
داهنجمؤم وفَه بِقَلْبِه مللَ. هدرة خبان حالْإِمي نم كاء ذَلرو سي83

g 










من سئلَ عـنtg    هريرةأبو

84كَتمه أُلْجِم يوم الْقيامة بِلجامٍ من نارٍ فَعلمهيعلْمٍ 
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 .50، برقم 1/70رواه مسلم، كتاب اإلميان، باب كون النهي عن املنكر من اإلميان،  )83(
، وأبو داود، يف العلـم، بـاب        2649، برقم   5/29اب العلم، باب ما جاء يف كتمان العلم،         الترمذي، يف كت   )84(

، بـرقم   1/98، وابن ماجه، يف املقدمة، باب من سئل عن علم فكتمه،            3658، برقم   3/321كراهية منع العلم،    
ابن ماجـه،   ، وصحيح سنن    2/336وصححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي،       ،  305،  2/263، ومسند أمحد،    266

1/49. 




    أيب واقد الليثيtg

خر جنا مع اهللاِ سولِ ر  r  إىل حنني و ،نحن ديثُ حبِو ع فرٍكُهدو ،وا كان
  أنواط نا ذات ل لَ ، اجعr    اهللاِ سولَلنا يا ر  قُ فَ ةرجشرنا بِ رمفَ: ، قالَ تحِ الفَ وموا ي مأسلَ

م هتحها أسـل   بِ قونَلِّعيها، و ولَ ح ونَفُعكُ ي ةٌدر س ارِفّلكُكان ل ؟ و  أنواط م ذات هكما لَ 
يَدعو  لَ، فَ ا ذات أنواطا قُ م لنا ذلك ل لنيب r َاُهللا: قال أكب قُ ،رلت م و ـ ي بِ فِسالذي ن يده 
  /  0     1  2        3  54   6  7    8  9    :وسـى م ل و إسرائيلَ نت ب الَما قَ كَ

  .85مكُبلَ قَن كانَ منن سنبركَت لَ)١٣٨: األعراف      :
 ) واقد أبو( g
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) ذات أنواط( أيب واقد
g

" اهللا أكرب"  

                                                        
، وحسن إسناده األلباين يف ظالل اجلنة يف ختـريج         76، برقم   1/37أخرجه بلفظه، أبو عاصم يف كتاب السنة،         )85(

، وأخرجه الترمذي بنحوه، يف كتاب الفنت، باب ما جاء لتركنب سنن مـن              1/37السنة، املطبوع مع كتاب السنة،      
النهج السديد يف ختريج أحاديـث      : يث حسن صحيح، وانظر   هذا حد : ، وقال 2180، برقم   4/475كان قبلكم،   

 .65–64تيسري العزيز احلميد، جلاسم بن فهيد الدوسري، ص



بنو إسرائيل
موسىuu   2  1     0  /  

9  8    7  6   54  3u
u
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86

سعيد أبو
لَتتبِعنg اخلدري

                                                        
)86(                ،تنبيه أويل األبصار إىل كمال الدين وما يف البدع من أخطـار، للـدكتور صـاحل الـسحيمي 

نها، للدكتور ناصـر العقـل،      ، ورسائل ودراسات يف األهواء واالفتراق والبدع وموقف السلف م         147ص
 .87، وكتاب التوحيد، للدكتور العالمة صاحل الفوزان ص2/170



لو دخلـوا يف جحـر ضـب    شرباً بشربٍ، وذراعاً بذراعٍ، حىت      : سنن من كان قبلكم   
87نمفَ: يا رسول اهللا، اليهود والنصارى؟ قالَ:  قلناالتبعتموهم،
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وويالن الـسنن
رب، والذّ الش    براع، وجحـر الـض
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      يـدن يـيب فيثْت بِالسعب

                                                        
لتتبعن سنن مـن كـان      ”: rالبخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النيب         : متفق عليه  )87(

، 4/2054، ومسلم، كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنـصارى،           7320، برقم   8/191،  “قبلكم
 .2669برقم 



  ى يتة حاعرِيك    السده لَا شحد اللَّه وبع لَه ,جي    وحملّ رت ظحي تقلَ رِزـلَ  . ععجو
88ومن تشبه بِقَومٍ فَهو منهم. ر علَى من خالَف أَمرِيالذِّلَّة والصغا

g
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وال حول وال قوة إال باهللا.

9   المعلـيهم الـصالة والـس


                                                        
، 5114، وصحح إسناده أمحد حممد شاكر يف شـرحه للمـسند بـرقم    92،  2/50أمحد يف املسند،     )88(

 ).رضي اهللا عنهما(، من حديث ابن عمر 5667، 5115
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المــس ــصالة وال ــيهم ال عل
)  المعليهم الصالة والس(

89
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 M   ̂   &  %  $  #  "  !L )١٧١: النساء(
                                                        

)89(  ،1/106 البداية والنهاية، البن كثري. 
)90(  ،1/289 إقتضاء الصراط املستقيم، إلبن تيمية. 
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  إبن عبـاس    رضـي اهللا عنـهماg
ُاكي ال  ـإِيف لُوالْغو كَـانَ   ـم ـنم لَكا أَهمينِ فَإِند

91غلُو في الدينِـقَبلَكُم الْ
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g


ِونطْرا أَطْيالَ تى ا كَمارصالن ترهدبا عا أَنمفَإِن ،ميرم نب دبفَقُولُوا ع ،

ولُهسرو اللَّه93
                                                        

، وابن ماجه، كتاب املناسك، باب قدر حـصى         5/268سائي، كتاب املناسك، باب التقاط احلصى       الن )91(
، وصحح إسناده شيخ اإلسالم ابن تيمية يف اقتضاء الـصراط املـستقيم             1/347، وأمحد   2/1008الرمي  

1/289. 
)92(        ،ورسائل  331–1/329، واالعتصام للشاطيب،    1/289 إقتضاء الصراط املستقيم، البن تيمية ،

، والغلو يف الدين  183،  1/171ودراسات يف األهواء والبدع وموقف السلف منها، للدكتور ناصر العقل،           
، واحلكمة يف الدعوة إىل اهللا      81-77يف حياة املسلمني املعاصرة، للدكتور عبد الرمحن ابن معال اللوحيق، ص          

 .379، ص]الكاتب[عز وجل، لسعيد بن علي 
 .3445، برقم 4/171، }...واذكر يف الكتاب مرمي{: تاب األنبياء، باب قول اهللا تعاىلالبخاري، ك )93(
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1البدعة الـحقيقية واألصلية
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2البدعة اإلضافية
 









                                                        
)94(  ،1/367 اإلعتصام للشاطيب. 
)95(  وتيسري الكرمي 4/316، وتفسري القرآن العظيم، البن كثري، 1/370 اإلعتصام للشاطيب ،

 .782الرمحن يف تفسري كالم املنان، للسعدي، ص 
)96(  ،1/417 اإلعتصام للشاطيب. 
)97(   1/370-445. 
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  آمـني
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)98(  1/370-445. 
)99(     وتنبيه أويل األبصار إىل كمال الدين وما يف البدع مـن أخطـار،     1/452 االعتصام للشاطيب ،

 .96للدكتور صاحل السحيمي، ص 
)100(        وتنبيه أويل األبصار إىل كمال الدين وما يف         30أصول يف البدع والسنن، للشيخ العدوي، ص ،

 .96البدع من أخطار، للسحيمي، ص
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ةٌريقَطَ: البدعة  ينِ يف الد م خترعة،تيضاه الشرعي ة، يقصبِ د السلوك ـ بالَليها املُ  ع يف  ةُغ 
التعبِهللاد س هبحان101
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2البدعة التركية
ين خمترعةطريقة يف الد





                                                        

)101(  ،56-1/50 االعتصام للشاطيب. 
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   جوزتاَءةَ فَلْيالْب كُمنم طَاعتنِ اسابِ مبالش رشعا مرِيصلْبل أَغَض هفَإِن ، ،
ي لَم نممِووبِالص هلَيفَع عطتاٌءسوِج لَه هفَإِن ،102





 









                                                        

البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم ملن خاف علـى         : tمتفق عليه من حديث عبد اهللا بن مسعود          )102(
، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليـه           1905، برقم   2/280نفسه العزبة،   
 .1400، برقم 2/1018ووجد مؤنته، 
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g ا كَأَنوا بِهبِرا أُخفَلَمما، فَقَالُواهقَالُّوهت  : نم نحن نأَي
  بِيالنr      مقَدا تم لَه اللَّه غَفَر قَدو ،    رأَخا تمو بِهذَن نم   ؟ فَقَالَ أَحمهد : ا أَنـلِّي   أَما فَأُص

   رقَالَ اآلخا، ودلَ أَبا  : اللَّيقَالَأَنو ،رفَال أُفْط رهالد ومأَصراءَ :  اآلخـسزِلُ النتا أَعال أَنو 
، أَما واللَّـه إِنـي   ن قُلْتم كَذَا وكَذَاأَنتم الَّذي : ، فَقَالَ r، فَجاَء رسولُ اللَّه     أَتزوج أَبدا 
، فَمن رغـب    د، وأَتزوج كُم للَّه وأَتقَاكُم لَه، لَكني أَصوم وأُفْطر، وأُصلِّي وأَرقُ        َألخشا

103عن سنتي فَلَيس مني
g

g
g
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البخاري، كتاب النكاح، بـاب الترغيـب يف النكـاح،           : tمتفق عليه من حديث أنس بن مالك         )103(

، 2/1020ت نفسه إليـه،  ، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح ملن تاق   5063، برقم   6/142
 .1401برقم 









 


  
سيتنمن رغبن  ع

سيتن
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)104(  ،9/105 فتح الباري، البن حجر. 
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# 
1  جهمية و معتزلـة و
رافضة

القاديانيــة، والبهائيــة
ةلية، والنصريية، والدروز، والرافضإمساعي

2
1

 


                                                        
)105(     ،واألمر باإلتبـاع والنـهي عـن        498،  485،  479، و   60-1/57 اإلعتصام للشاطيب ،

، وحقيقة 70، وأصول يف البدع، للشيخ حممد أمحد العدوي، ص      205جلالل الدين السيوطي، ص   = اإلبتداع
، وتنبيه أويل األبصار إىل كمال الـدين ومـا يف           58-2/37 وأحكامها، لسعيد بن ناصر الغامدي،       البدعة

، وعلم أصول البدع للشيخ علي بن حـسن األثـري،           97البدع من أخطار، للدكتور صاحل السحيمي ص      
 .83، وحتذير املسلمني عن اإلبتداع والبدع يف الدين، للشيخ أمحد بن حجر آل بوطامي، ص107ص
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شانعب
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)106(         ،وكتاب التوحيـد للعالمـة      414-35،  18/346 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،

، مقال الـدكتور  1408 رمضان، 9، 1139، وجملة الدعوة، العدد    82-81الدكتور صاحل الفوزان، ص     
 للدكتور صاحل   صاحل الفوزان يف أنواع البدع، وتنبيه أويل األبصار إىل كمال الدين وما يف البدع من أخطار،               

 .100السحيمي، ص 






rاكُوإيم وحدم بِ، فإنَّ كلَّ األمورِثات حدثَةمعةٌد ،
الَلَة بِلَّكُوض ةعد107





r     ارِنى أَمثَ فدأَح نهذا  م   هنم سا لَيم

در وفَه108



مسلمr

در وا فَهنرأَم هلَيع سلَي الملَ عمع نم109
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، وصححه العالّمة األلبـاين يف      2676، برقم   5/44، والترمذي،   4607، برقم   4/201أبو داود،    )107(
 .2549" صحيح اجلامع الصغري"
 .1718، برقم 3/344، ومسلم، 2697، برقم 3/222رواه البخاري  )108(
 .1718، برقم 3/1343، ، ومسلم2697، برقم 3/222البخاري، : متفق عليه )109(




 




 جهمية و
)معتزلة و رافضة
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الشاطيب
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)110(  82 كتاب التوحيد للعالمة الدكتور صاحل بن فوزان الفوزان، ص. 
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الشاطيب
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)111(  ،559 – 2/515، و224 – 1/216 االعتصام للشاطيب. 
)112( وهكرم


) وكل بدعة ضاللة.( 

)113(  ،2/530 االعتصام للشاطيب. 
)114(   ،2/516. 
)115(  2/517 550 – 2/543 و. 
)116( 550 – 543، 2/539 و 2/517ام للشاطيب،  اإلعتص. 
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مكروهمباح
r

َّكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللةفإن 119
الشاطيب





                                                        

)117(  ،559 – 2/551 االعتصام للشاطيب. 
)118(  ،2/516 اإلعتصام للشاطيب. 
 .2676، برقم 5/44، والترمذي، 4607، برقم 4/201رواه أبو داوود،  )119(
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)57-56: اإلسراء(
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ÆÅÄÃ  Â Ç ÊÉÈL )٥٧: اإلسراء(  

                                                        
)120( 1/246م للشاطيب،  اإلعتصا. 
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عليهم الصالة والسالم
r
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هم علي



الصالة والسالم 






  عليهم الـصالة والـسالم

r
عليهم الصالة والسالم

 
  لوح احملفوظ
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عليحسني رضي اهللا عنهم
r

 علي 
r  يدرِي علُوا قَبعجالَالَ تا، و 

ـ  نـت مـا كُ  يثُح ، وسلِّموا لُّوا علَي ، وص  بيوتكُم قُبورا  تجعلُوا ـ ين  غبلُتسم فَ سم كُالم
وصمكُالت121
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122
                                                        

، وصححه األلباين يف نفس املرجع      34، ص rرواه إمساعيل القاضي يف كتاب فضل الصالة على النيب           )121(
 .140وله طرق وروايات ذكرها يف كتابه حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد، ص

)122(   174-6/165الدرر السنية يف األجوبة النجدية لعبد الرمحن بن قاسم. 



 أبو هريرةtr ال تـ جع وا لُ
بيم قُ كُوتباًور و ، ال توا قَ لُجع ربي عاًيد و ،لُّصلَوا عـ ي ـ إنَّ فَ ص ـ كُالت بلُم تغيـثُ ين ح 
123منتكُ
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العونبيدي




                                                        
 ،  2/357 بإسناد حسن، وأمحـد      2/218أبو داود، كتاب املناسك، باب زيارة القبور،         )123(

 .1/383صحيح سنن أيب داود 
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 M  s  r  q  p
   ¡w  v    u   tL )٧: احلشر(
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M  Ë Ê  É È Ç  Æ  ÅÄ Ã Â  Á
Ò Ñ  Ð Ï Î  Í ÌL )٢١ : األحزاب (
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rن أَمهذا ما لَنامرِ يف أَثَحد يسم  نـه 

124د روهفَ

                                                        
 .1718، ومسلم، برقم 2697البخاري، برقم : متفق عليه )124(
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      نييـدهالْم ينداشلَفَاِء الرالْخ ةنسى وتنبِس كُملَيـن   عم 

125  ةٌاللَض بِدعة، فَإِنَّ كُلَّ حدثَات، وإِياكُم والْمضوا علَيها بِالنواجِذ، عبعدي



 







3r


الفاطميون العبيديون
فاطمةr 

                                                        
العلم، باب ما ، والترمذي، كتاب   4707، برقم   4/201أبو داود، كتاب السنة، باب يف لزوم السنة،          )125(

حسن صحيح، وابن ماجه    هذا حديث   : ، وقال 2676 برقم   5/44جاء يف األخذ بالسنة واجتناب البدع،       
-4/46وأمحـد  ،44، 43، 42،بـرقم  16-1/15فاء الراشدين املهديني، باب اتباع سنة اخلليف املقدمة، 

47. 




126    املعز لـدين اهللا العبيـدي

)الشو(361 
ميصر362

)127(صرم
ةرافض

r
4

 MS  R  Q  P   O  N  M  L  K  
   c  VU  TL )٣: املائدة(   





 إبن كثري





                                                        
)126(    251 اإلبداع يف مضار االبتداع، للشيخ علي حمفوظ، ص ،أنواعه وأحكامـه،  :  التربك

 تنبيه أويل األبصار إىل كمال الدين ومـا يف  ، 373-359للدكتور ناصر بن عبد الرمحن اجلديع، ص 
 .232البدع من أخطار، للدكتور صاحل السحيمي، ص

)127(   6/232، و   268-12/267،  345،  273-11/272البـن كـثري،     :  البداية والنهاية ،
12/63  ،11/161  ،12/13  ،12/266 ، ،وذكر 215–15/159 سري أعالم النبالء للذهيب ،

تالشى أمر العاضد   : "هـ، قال 564العاضد لدين اهللا، قتله صالح الدين األيويب سنة         : أن آخر ملوك العبيدية   
ض، وكانوا أربعة   مع صالح الدين إىل أن خلعه وخطب لبين العباس واستأصل شأفة بين عبيد وحمق دولة الرف               

 .15/212القاطع، فكان هذا عاضداً لدولة أهل بيته، : عشر متخلفاً ال خليفة، والعاضد يف اللغة
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rعليهم الصالة والسالم






r   لقَب بِىن كُني لَم هلَّ ندأَنْ ي هلَيا عقى إِالَّ كَانَ ح

ملَه هلَمعا يرِ ميلَى خع هتأُم،ملَه هلَمعا يم رش مهرذنيو 129  

                                                        
)128(  تفسري القرآن العظيم لإلمام إبن كثري )3/26) رمحه اهللا تعاىل.  
 .1844، برقم 2/1473األول فاألول، : مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء )129(
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)يوسف(






 M  É  È   Ç  Æ  ÅL )١٣: سبأ.(  


10َدما ت نازعف  يـه 

r هولس رةنسى وعالَ ت اِهللاتابِ إىل كاسنال
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)١٠: الشورى(
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   موي كذَل يهت فدلو   يهثْت فعبزِلَ  ، ، وأُنو 
يهف لَيع130


r

                                                        
، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر، وصـوم          tصحيح مسلم عن أيب قتادة       )130(

 .1162، برقم 2/819يوم عرفة وعاشوراء، واإلثنني واخلميس، 
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r

)) َونِالطْرى  يتارـصالن تا أَطْركَم 
يرم نابفَإِن ،مهدبا عا أَنمولُهسرو اللَّه دبفَقُولُوا ع ،131
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r

r
r


r

                                                        
، 6/478،  }...واذْكُر في الْكتابِ مريم   {:  البخاري مع الفتح بلفظه، كتاب األنبياء، باب قوله تعاىل         )131(

 .12/149شرحه يف الفتح : ، وانظر12/144
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132 



rr





                                                        

)132(  257-251 اإلبداع يف مضار االبتداع، للشيخ علي حمفوظ، ص. 



r



133

M±   °¯®¬ ² 
¹¸¶µ´³L)16-15: املؤمنون(




rَأ نا سيدلَ ودآد مي ومالقيام ةأَ، ولُو 
من ينشقع القَنه ربأَ، ولُوعٍ شافأَ ولُوم فعٍش134

u
 

r


r
ز بن عبداهللا ابن بازعبدالعزي




135
                                                        

)133( 13 التحذير من البدع، لسماحة العالمة اإلمام عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز، ص. 
، بـرقم   4/1782على مجيـع اخلالئـق،      ) r(مد  كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا حم     رواه مسلم،  )134(

2278. 
)135(     14-7، وص 14 التحذير من البدع، ص ،  اإلبداع يف مضار االبتداع للشيخ علـي 

أنواعه وأحكامه، للدكتور ناصر بن عبـد الـرمحن اجلـديع،    :  التربك،  258-250حمفوظ ص 






الطرطوشيبكرأبو


 أبوحممد املقدسي
)بيت املقدس480

r
 136

  أبو الـشامة
الرغائب( 

137
بن رجب إ

الربغائ(
 

 )الربغائ( 


138 
بـن حجـر   إ



                                                                                                                                
-228 األبصار إىل كمال الدين وما يف البدع مـن أخطـار، ص             تنبيه أويل  ،  373-358ص

250. 
)136( 238، برقم 267 احلوادث والبدع، أليب بكر الطرطوشي، ص. 
)137( 138 الباعث على إنكار البدع واحلوادث، لإلمام أيب شامة، ص. 
)138( 228 لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف، ص. 
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 وعةو موضأضعيفة كلّها140
)ــالربغائ(
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)   سبحان اهللا اسـتغفر اهللا(
r

 ) الرغائـب(
r

 


  )سبحان اهللا(
 

                                                        
)139( 23 تبيني العجب مبا ورد يف شهر رجب، ص. 
)140( 23تبيني العجب مبا ورد يف شهر رجب، ص. 
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الحإبن الص )بغائالر
)ـ الر بغائ

r
 142

  المالعز بن عبدالس637
)ــبالر غائ

الربغائ
r143


 امةإبن الـش
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r




 
                                                        

)141( 54 تبيني العجب مبا ورد يف شهر رجب، ص. 
)142( 145 كتاب الباعث على إنكار البدع واحلوادث، لإلمام أيب شامة، ص. 
)143(  149الباعث على إنكار البدع واحلوادث، لإلمام أيب شامة، ص  كتاب. 







2  

 هريرةأبـو
r ال تخـ وا لَ ص  ةَيلَ
 كونَن ي أَ، إالّامِ األينيِن ب ميامٍص بِةعم اجلُوموا يصخال ت الليايل، ونيِن ب م قيامٍ بِ ةعماجلُ

ومٍيف صي صومهأح مكُد144
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 )الربغائ(

r
r





r

                                                        
، ومسلم، كتاب الصيام،    1985، برقم   2/303البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم اجلمعة،        : متفق عليه  )144(

 .1144، برقم 2/801باب كراهة صوم يوم اجلمعة منفرداً، 
)145( 156مة، ص  كتاب الباعث على إنكار البدع، أليب شا. 
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 )الربغائ(
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)ـ الر بغائ(




#
واملعراجء  األسرا(r


r

                                                        
)147(            وهذه املفاسـد، وأوجـه     ،  196-153 كتاب الباعث على إنكار البدع واحلوادث، أليب شامة، ص

البطالن تشمل صالة الرغائب يف أول مجعة من رجب، وليلة النصف من شعبان، كما صرح بذلك أبو شامة يف كتابه         
 .174الباعث على إنكار البدع واحلوادث، ص
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)اإلسراء(


r حـرام
)األقصى بيت املقـدس




r
r







r
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)148( 16 التحذير من البدع، للعالمة عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز، ص. 







1واملعراجء سرااإل(


 
rr


 

rr
149

150
امة أبو الش

r


151
م إبــن القــي

r152

                                                        
)149( 268-2/267لنووي على صحيح مسلم،  شرح ا. 
)150( 232 كتاب احلوادث والبدع، أليب شامة، ص. 
)151(       232 كتاب احلوادث والبدع، أليب شامة، ص  ،    تبيني العجب مبـا ورد يف شـهر 

 .65، 64، 52، 19، 9رجب، البن حجر، ص 
)152( 1/58، البن القيم،  زاد املعاد يف هدي خري العباد. 



  عبد العزيز بن عبد اهللا ابن بـاز 
r




r





153
2


r




r


r154.
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 M  M  L  K

   c  VU  T  S  R  Q  P   O  NL )٣: املائدة(

                                                        
)153( 17 التحذير من البدع، ص. 
)154(  ،17، والتحذير من البدع، للعالمة ابن باز، ص1/58 زاد املعاد البن القيم. 






 
إبن كثري





gg

gg



g


155

L  K  JN  M  


 
 M  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �      ~  }

©  ¨  §ª°  ¯  ®  ¬    «  ±  ¶  µ  ´  ³  ²   
¸L )٢١: الشورى(




                                                        
)155(  تفسري القرآن العظيم لألمام إبن كثري )3/26) رمحه اهللا تعاىل.  
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r
منا هذا ما لَ يف أمرِثَن أحديسم فَنه هور د156




r
من علَمع الً لَميسلَ عيهنا فَ أمرهور د157








r

                                                        
 .1718، برقم 3/344ومسلم، ، 2697، برقم 3/222رواه البخاري  )156(
 .1718، برقم 3/1343مسلم، رواه  )157(




158




# 
حممدى وضاح القرطيبعبدالرمحن  زيدي 

أســلم


159
160

    أبو بكر الطرطوشي :   أبـو حممـد
املقدســي

 )الربغائ 
 448

                                                        
)158( 19 التحذير من البدع، البن باز، ص. 
 5665، وابـن حبـان بـرقم    512بـرقم  يعين حبديث مكحول ما أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة        )159(
، والبيهقـي يف  5/191ليـة،   ، وأبو نعيم يف احل    215، برقم   20/109، والطرباين يف الكبري     ]12/481[

يطلع اهللا إىل خلقه يف ليلة النصف من        : " يرفعه t، عن معاذ بن جبل      6628 برقم   5/272شعب اإلميان،   
حـديث  : ، قال األلباين يف سلسلة األحاديـث الـصحيحة  "شعبان فيغفر جلميع خلقه إال ملشرك أو مشاحن  

معاذ بن جبل، وأبو ثعلبـة      : ها بعضاً، وهم  صحيح روي عن مجاعة من الصحابة من طرق خمتلفة يشد بعض          
اخلشين، وعبد اهللا بن عمرو، وأيب موسى األشعري، وأيب هريرة، وأيب بكر الصديق، وعوف بـن مالـك،                  

  . وعائشة رضي اهللا عنهم، مث خرج هذه الطرق الثمانية، وتكلم على رجاهلا يف أربع صفحات
بان كما يقول األلباين حفظه اهللا فليس فيه مـا  فإن صح هذا احلديث يف فضل ليلة النصف من شع         : قلت

يدل على ختصيص ليلتها بقيام وال يومها بصيام، إال ما كان يعتاده املسلم من العبادات املـشروعة يف أيـام                    
 .السنة، ألن العبادات توقيفية

)160(  119رقم ، ب100هـ ص287 كتاب فيه ما جاء يف البدع، لإلمام ابن وضاح، املتوىف سنة. 



)  اءابن أيب احلمر()نابلس(
)  بيت املقـدس

)األقصى(
 

 
 


 
 األقـصى(

 161
ابنوضاح  ابن أيب مليكة مليكـة  ابن أيب 

 زياد النمريي
 ليلة القدر    ابن أيب مليكة


د النمريي زيا162. 

  امة  أبو الـش 
 صالة األلفية 

  M  #  "  !

  %  $L )١: الصاإلخ(

 M  %  $  #  "  !  
                                                        

)161(  238، برقم 266هـ، ص474 كتاب احلوادث والبدع، للطرطوشي، املتوىف سنة. 
)162(          ورواه الطرطوشي يف كتاب 120، برقم   101 كتاب فيه ما جاء يف البدع، البن وضاح، ص ،

 .235، برقم 263احلوادث والبدع عن ابن وضاح، ص







 

 






163

بن رجب إ
  خالـدى

 ولقمان  , ومكحول,  معدان عامر 








جـاز ح
  زيـد   عبد الرمحن  عطاء، وابن أيب مليكه     

أسلم  
مالك

                                                        
)163(      إنكار البدع واحلوادث، لعبد الرمحن بن إمساعيل، املعروف بـأيب شـامة،             كتاب الباعث على

 .124هـ، ص665املتوىف سنة 










خالديمعدانلقماينعامر




 إسحاق بن راهويـه
رب الكرماينح

 


  األوزاعي
إن شاء اهللا(

أمحــد
 
 


r

 عبد الرمحن  زيـدي 
 األسود 




r
164

 إبن باز
  األوزاعي

 





r
من علَمع الً لَميسلَ عيهنا فَ أمرهور د165




166


بن وضاح، واإلمام الطرطوشي، واإلمام عبد الـرمحن بـن   إ
( ،(إمساعيل املعروف بأيب شامة، واحلافظ ابن رجب        

    بن باز   إعبد العزيز)(،
 


r

r

                                                        
)164( 263 لطائف املعارف، البن رجب، ص. 
 .1718، برقم 3/1343رواه مسلم،  )165(
)166( 26 التحذير من البدع، ص. 






# 
التبكروالتبريِءك بالش

167



 الربكـة


 بارك اهللا الـشيءَ برك عليه 

: ك عليهوبارك فيه أو بار 
تبارك

 تبارك فالن


منالي
الربكة(

1 
2 
3)ت كبـار(

  مإبـن القـي



                                                        

)167(       1/120،  "برك"ثري، باب الباء مع الراء، مادة        النهاية يف غريب احلديث، البن األ  ، 
 .30أنواعه وأحكامه، للدكتور ناصر اجلديع، ص: التربك







 تبـارك
168


# 

1



 

2r
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r


r
r




3r


                                                        
)168( 3/39، وتيسري الكرمي الرمحن يف تفسريه كالم املنان، للسعدي، 180 جالء اإلفهام ص. 



r 
4r


rr

r


 


r


r عليهم

الصالة والسالم 




rاألقصىبيت املقدس


 جةذو احلشـهر احلـرام  أ"

 ذو القعدة، وذو احلجة، واحملـرم      رجب ،"
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170 


# 

 
1








 





 

2r
                                                        

)169(  :182-70ع، صأنواعه وأحكامه، للدكتور ناصر اجلدي: التربك. 
)170(  197-183 ص. 



r


rr أبو
trجحيفة

البطحآءىنم
قصر و مجع

r
r


171

أنسمالكtr ـىنم
 اجلمرة العقبة




r
rطلحــةأبو

r
أبــو طلحــة

""172 
r

 
                                                        

 .3553، برقم r ، 4/200كتاب املناقب، باب صفة النيب : البخاري )171(
مسلم، كتاب احلج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، مث ينحر، مث حيلق، واالبتداء يف احللق                  رواه   )172(

 .1305، برقم 2/947باجلانب األمين من رأس احمللوق، 



173
rr


174


r

r


rr





الشاطيب
r

r
ديقأبوبكر الصt


رمعtأبوبكر الصديقt

عثمانtعليt


                                                        
)173(  : 250-248التربك، أنواعه وأحكامه، للدكتور اجلديع، ص. 
)174(  260-252 ص. 




175








176

3



r

إنها مةٌكَبارها طَ، إنعمٍ طُعام] وفاُءشس يمق[177



r
ماء زمزم ملا شرب له178

 

                                                        
)175(   ،9، 2/8االعتصام للشاطيب ،269-261أنواعه وأحكامه، للدكتور اجلديع، ص :  التربك. 
)176(  278-269حكامه، للدكتور اجلديع، ص أنواعه وأ: التربك. 
، ومـا   2473، برقم   t  ،4/1922أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أيب ذر            )177(

 .3/286، "رجاله ثقات: "بني املعكوفني عند البزار، والبيهقي، والطرباين، قال اهليثمي يف جممع الزوائد
، وصـححه  3062، بـرقم  2/1018لشرب من زمـزم،  أخرجه ابن ماجه، كتاب املناسك، باب ا    )178(

 .4/320، وإرواء الغليل، 2/183األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه، 



r
179


4







trمالكأنس
r

r
ألنديثُه حع بِهد ربه180

النووي


 




 # 
 

                                                        
، بـرقم  3/286حدثنا أبو كريـب،    : الترمذي بنحوه، عن عائشة رضي اهللا عنها، كتاب احلج، باب          )179(

حاديث الصحيحة،  ، واأل 1/284، وصححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي،        5/202، والبيهقي،   963
2/572. 

 .898، برقم 2/615أخرجه مسلم، كتاب صالة االستسقاء، باب الدعاء يف االستسقاء،  )180(



r


1


 
2r

 



شدحال الر
  املسجد احلـرام)

(    واملسجد األقصى ،)(   واملسجد النبـوي ،
r




r
 حتية السجد

r 
السالم لَ عيك ي  ـ ا ر اهللاِ ولَس 

rعبداهللاعمر
السالملَ عيكيا ر يـا   اِهللاولَس ،

 يـت دأَ، و سـالةَ  الر غتلَّد ب  قَ كأناً، و قَّ ح  اهللاِ سولُ ر ك أن دشه، أَ هلقن خ اهللا م خرية  
ةَاألمانو ،جاهيف اِهللادت ح اه جِقدهو ،نصحتةَ األم



r
r





r181
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r182







 


                                                        
)181(   ،5/289جمموع فتاوى إبن باز يف احلج والعمرة. 
)182(  380-315أنواعه وأحكامه، للدكتور اجلديع، ص : التربك. 






  ركالـش
األكبر




183



r


 احلجر األسود


د والركن اليماين واحلجر األس

من الكعبة 
r

ماينالي184
   مإبن القي


مـاين الي

َاحلجاألسر ود والركن اليماين مالكَن ةعب185
                                                        

)183(  418-381عه وأحكامه، للدكتور اجلديع، ص أنوا: التربك. 
)184( ة  إقتضاء الصراط املستقيم، إلبن تيمي)2/799، )رمحه اهللا تعاىل. 
)185(  1/48ي خري العباد، دزاد املعاد يف ه. 









ةإبن تيمي



ّوافالط


186
   مقـامي إبـراهيم

حرام
) ـ )راءاحل

َيس، ثبري    ورثفَة، أيب قُبرع ،


 ـ ورالطّ


187
 

1 
2 

                                                        
)186(   ،26/121جمموع فتاوى إبن تيمية. 
)187(  464-419تور اجلديع، صأنواعه وأحكامه، للدك: التربك. 
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   عديالناصر الـس

وحيد كتابالت من تبربِك شجرةأو ح جرةحوِ أو نماه






 مقامى إبـراهيم

rبيــت املقــدس

كن اليماينالر








189


 # 


1

                                                        
)188( 506-483أنواعه وأحكامه، للدكتور اجلديع، ص  : التربك ،يم، البن قاقتضاء الصراط املست

 .93 كتاب التوحيد، للعالمة الدكتور صاحل الفوزان، ص  ، 802-795تيمية، ص 
)189(  51القول السديد يف مقاصد التوحيد، ص. 
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إبن رجب


190 
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)190(   ،1/92جامع العلوم واحلكم. 
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3لفاحتة
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من علَمع الً لَميسع ليهنا فَ أمرهور د191




192

                                                        
 .1718، برقم 3/1343مسلم، اه ور )191(
)192( 26 التحذير من البدع، ص. 
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وريفياين الثّ سِالبةُدع 
194نها متاب ال يةُدعالبِنها و متاب يعصيةَ املَ؛ فإنّعصية املَن م إىل إبليسبحأَ

 إبلـيس
                                                        

)193(  94كتاب التوحيد، للعالمة الدكتور صاحل الفوزان، ص. 
)194(   ،1/216شرح السنة، للبغوي. 




ةإبن تيميالبِوةُدع 

 ال يتاب نها م
r








195






196


197


ــسي ــكأن tمال

                                                        
)195(  10/9إلسالم إبن تيمية، جمموع فتاوى شيخ ا. 
)196(  10/9-10. 
)197(   11/685. 



rَّاهللاَ إن  ح جب ـ  الت ةَوب 
عبِلِّ كُبِن صاح ةدع198















 M   H  G  F  E  D  C  B

M  L  K    J  IN  S  R   Q  P  O  L )نالفرقا.(





199

                                                        
وقـال  . املعجمني جممع البحرين يف زوائد [4713، برقم 8/62أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط،       )198(

، 10/189 الفروي وهـو ثقـة،        موسى ورجاله رجال الصحيح، غري هارون بن     : اهليثمي يف جممع الزوائد   
 .، وذكر طرقه األخرى1620، برقم 4/154وصحح إسناده األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة 

)199(  تفسري القرآن العظيم إلبن كثري )6/124، )رمحه اهللا. 
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وهللا احلمد.
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1فرِريد الكُب

tأبو هريـرة   r
 قُال توم الس ةُاع ح ت ى تذَأخ أَيت بِ أمالقُخذ بلَ قَرونها شاً بِربشربٍ، وذاً راع

200 إال أولئكاسن النمو”: قالَوم؟ فَالرس وفارِ، كَ اِهللاسولَيا ر: قيلَفَ“ راعٍذبِ


                                                        
 كـان   لتتبعن سـنن مـن    ” : rأخرجه البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النيب           )200(

 .7319، برقم 8/191، “قبلكم



 
r


 

 أبوسعيد اخلدريtr
   من كان قبلكم ننس نبِعلَتت :رباً بشربٍ، وذراعاً بذراعٍ، حشى لَتو دوا لُخ

201نمفَ: ى؟ قالَصارهود والن، الي اِهللايا رسولَ: قلنا“ موهمبعتب الت ضجحرِيف 
 


g


2


r



 M       Y  X  W   V

  d       c  b   a  `  _  ^  ]  \  [     ZL )46-44: احلاقة
r




r

                                                        
، “لتتبعن سنن من كـان قـبلكم  ”: rالبخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النيب  : متفق عليه  )201(

 .2669، برقم 4/2054، ومسلم، كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، 7320، برقم 8/191




 م ن تعمد لَ عكَ ي ذاً فَبليـ ت بأ و

مقعدهم نار الن202



3

   ابوينإمساعيل بن عبد الرمحن الص





203 
4

r
ميف أمرِثَن أحد ا لَنا هذا ميسم فَنه هور د204




r
من علَمع الً لَميسلَ عيهنا فَ أمرهور د205


                                                        
، r ،1/41، كتاب العلم، باب إمث من كذب علـى الـنيب   البخاري: tمتفق عليه من حديث أنس      )202(

 .2، برقم r، 1/7، ومسلم يف املقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول اهللا 108برقم 
)203(  299عقيدة أهل السنة وأصحاب احلديث، ص. 
 .1718، برقم 3/344، ومسلم، 2697، برقم 3/222رواه البخاري  )204(
 .1718، برقم 3/1343مسلم، رواه  )205(






5وُءس 
العاقبة





206سفياين الثوري

ِالبأَ ةُدع حب  إىل إبليس  م املَ ن عـصيةَ  املَ ؛ فإنّ عصية ي  تـابنـها   م
البِوالةُدع ي تابنها م207

 إبلـيس
 

6


   حذيفـة اليمـاينt
اِهللاو نَّ البِ  لتفشود ع حت  ى إذا ت م ـ  رِك وا قـالُ  يٌءنها ش :ـ ت  ترِكَ

السةن208



                                                        

)206(    مدارج السالكني، إلبـن
 .222-1القيم، 

)207(   ،1/216شرح السنة، للبغوي. 
 يف آثاراً: ، وانظر162، برقم 124ما جاء يف البدع، ص    فيه  أخرجه اإلمام حممد بن وضاح، يف كتاب         )208(

 .156-124ذلك البن وضاح يف كتابه هذا ص
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  ـ ووي الن
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 MÊ  É   È  Ç  Æ     Å  Ä  ÃË  
   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌL )٢٥: األنفال(





 M  c  b   a  ̀   _    ̂   ]
  i  h  g      f  e  dL )٦٣: النور(


r

                                                        
)209(  1/176 شرح النووي على صحيح مسلم. 



210
  


r 

r
 بادوا ر

ي مِسراً، أو ي  ي كاف مِسياً و نؤم م لُج الر حصبِي. مظل املُ يلِ اللّ عِطَقاً كَ نت ف األعمالِبِ
مؤمناً وصبِيحكاف راً يبيعد ه بِينعضٍرم ننيا الد211
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      M  NMLK

                                                        
)210(   تفسري القرآن العظيم لإلمام ابن كثري)6/90) رمحه اهللا. 
، كتاب اإلميان، باب احلث على املبادرة باألعمال قبل تظـاهر الفـنت،             tمسلم عن أيب هريرة     رواه   )211(

 .118، برقم 1/110



VUTSRQPOcL) ٣: مائدةـال
 

          
 

إبن كثري
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  I  H  GL )٨٩: النحل( 
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)212(  تفسري القرآن العظيم لإلمام إبن كثري )3/26) رمحه اهللا تعاىل.  







 M  M  L

Y   X  W  V  U  T  S  R  Q   P   O  NZ  \  [  
  _   ^  ]L )٢٩: األنفال(
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  أبو هريـرةtg
م ن دع  ا إىل هلَ انَى ك د  ه ماألجرِ ن  ثـلُ  م 
ـ  يهلَ ع  كانَ ةاللَا إىل ض  عن د ماً و يئَم ش هورِن أج  م ص ذلك نقُ، ال ي  هعبِن ت  م أجورِ م ن 
213اًيئَم شهِن آثام م ذلكصنقُه، ال يعبِن ت م آثامِثلُ ماإلمثِ









                                                        
، 4/2060مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ، ومن دعا إىل هدى أو ضـاللة ،                     )213(

 .2674برقم 










 

12َلةعن
يأنس مالـكtr


م ثَن أحد ف  يها حد ثاً أو آوى مثاً فَحدلَعلَيه اِهللاةُعن و ،املالئكةو ،اسِالنعـني، ال   أمج
ياُهللالُقب م نهرفَ صاً ودالًال ع214




 
اطيبالش


215

13
rَروثَكسهل

                                                        
، ومـسلم،  7306، بـرقم  8/187البخاري، كتاب االعتصام، باب إمث من آوى حمدثاً،       : متفق عليه  )214(

  . 1366، برقم 2/994 فيها بالربكة، rكتاب احلج، باب فضل املدينة، ودعاء النيب 
  عمـدة

 عـون   ،  )5/31( شرح النووي على صحيح مـسلم        ،  )35/408(القاري شرح صحيح البخاري     
 ).6/25( فيض القدير ، )5/410( حتفة األحوذي ، )9/307(املعبود 

)215(  ،اطيب1/96 االعتصام للش.  



ــعد tgس
 َأنا فكُطُر وضِلى احلَ م ع م  رِن ود رِ شب، و م رِن شملَ ب ي ـ أ أَظم داً، ب
لَورِيدأَنَّ ع ليأع فُرِقوامهم ووين، ثُفُعرِيحالُمي ب يين وبينمه216

)ــ )روثَكَ
)َروثَك(





رـوثَكَ(

إن هم مفَ ،ين قالُي :إنك درِ ال توا ثُي ما أحد
بولُأقُك، فَعد :سحقاً سحقاً لن غَميرب يعد217


r


 

ــ شييقق ــداهللا rgعب
  أصحايب أصحايب، فيقال يا رب :إنكي مـا  درِ ال ت

ثُأحدوا بكعد218

                                                        
، ومسلم، كتـاب الفـضائل،   r ،7/264البخاري، كتاب الرقاق، باب يف حوض النيب        : متفق عليه  )216(

  .2290، برقم 4/1793 وصفاته، rباب إثبات حوض نبينا 
  .6583، برقم r ، 7/264خاري، كتاب الرقاق، باب يف حوض النيب البرواه  )217(
، ومسلم، كتاب الفضائل، 6575، برقم r 7/262البخاري، كتاب الرقائق، باب يف حوض النيب   : متفق عليه  )218(

  .2297، برقم r ، 4/1796باب إثبات حوض نبينا 



r


r
إنـي  rرضي اهللا عنها  أبوبكرأمساء

يا رب مني ومن    : حلَوضِ حتى أَنظُر من يرِد علي منكُم، وسيؤخذُ ناس من دوين فَأقُول           على ا 
219هل شعرت ما عملوا بعدك واهللا ما بـرِحوا يرجعون على أعقابِهم: أمتي فَيقالُ
)كوثر(


َروثَك(





rإبن أيب مليكةt

ّاللهمإن بِعوذُا ن كرجِ أن نعلى أعقابِ عفنا أو أن نتنناينِ يف د220
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r
 

                                                        
 ).2467(حديث رقم" صحيح اجلامع"صححه األلباين يف  )219(
، ومـسلم،   6593، بـرقم    r  ،7/266البخاري، كتاب الرقائق، باب يف حوض النيب        : متفق عليه  )220(

  .2293، برقم 4/1794وصفاته،  rنبينا كتاب الفضائل، باب إثبات حوض 




 M  Í  Ì

Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ×  Ö    Õ  Ô  ÓL )42-41: األحزاب (
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)221(             تنبيه أويل األبصار إىل كمال الدين وما يف البدع من األخطار، للـدكتور صـاحل بـن سـعد 
  .189السحيمي، ص
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عائيشة



r


h  بئس أخـو العـشرية
 عائيـشة

 hام ا أَظُنـا  فُالَنفُالَنو 
رِفَانعي نا مينِنئًا ديش222





r


و ال غةَيب أَ لحد البِ هلِن أَ  م عِد


223

يف ســتة لــيس بغيبــة ــذرٍ     القــدح ــرف وحم ــتظلمٍ ومع   م
  ) 224(منكـر  طلب اإلعانة يف إزالة      وجماهر فسقاً ومـستفت ومـن     



19
225 

20


                                                        
 .)6067(صحيح البخاري  )222(
)223(  ،7/86، 10/471 فتح الباري بشرح صحيح البخاري، البن حجر. 
)224( 43 شرح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز، ص. 
)225(  ،1/61 االعتصام للشاطيب. 
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