
 
 

 
 

 
 

﴿1﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َطَشرَخامَِس الْ اْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

 يّ ْكمِ اْلسُّنَِّة اْلَمْنُشْورَِة لِْلحَ   أَْعَلمُ َشْرُح ِكتَاب  

 - رَِحَمُه الّلُه َتَعاَلى -
 

 

 لَِفِضيَلِة الّشْيِخ أَساَمة ْبُن َعطَايَ ا العتِيِبي
 - َحِفظَُه اهللُ َتَعاَلى-

 
 

 َعَشر َخاِمسَ ْرُس الْ د  لّ ا   
 

 دروس معهد البيضاء العلمية

 الدورة الثالثة
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 ً.فورا نرجو تنبيهنا عليه أَ بعد، فمن وجد خط  -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام



 
 

 
 

 
 

﴿2﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َطَشرَخامَِس الْ اْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

 الَرحَؿِن الَرِحقم
ِ
 بِْسِم اهلل

 

إن الحؿد اهلل كحؿده وكستعقـه وكستغػره وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا ومن سقئات 

فَل مضّل له ومن يضؾل فَل هادي له وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ أطؿالـا، من يفده اهلل 

 .شريك له وأشفد أّن محؿدا طبده ورسوله

              

              

               

              

              

 ،أما بعد 

 -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-فنّن أصدق الحديث كتاب اهلل وخقر الفدي هدي محؿد  

 .وشّر إمور محدثاهتا وكّل محدثة بدطة وكل بدطة ضَللة وكل ضَللة يف الـار

فؿا زلت معؽم يف التعؾقق طؾى كتاب أطَلم السـة الؿـشورة ٓطتؼاد الطائػة الـاجقة 

الؿـصورة، الؿعروف بؿائتي سمال وجواب يف العؼقدة اإلسَلمقة لؾشقخ العَلمة حافظ بن 

الؿتوىف سـة سبع وسبعقن وثَلثؿائة بعد إلف من  -رحؿه اهلل تعالى -أحؿد الحؽؿي 

 .إلى السمال الثامن والتسعقن بعد الؿائة  الفجرة الـبوية، ووصؾـا

                                                           
 
 01 :آل عمران  - 
1
  :النساء  - 
 
  0-00: األحزاب  - 



 
 

 
 

 
 

﴿3﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َطَشرَخامَِس الْ اْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

 [المتن ] 

 ما ضّد السـة ؟  -رحؿه اهلل تعالى  -قال 

 

 [الشرح ] 

 وإمر هـا يتعؾق بؿعرفة السـة أوٓ ثم بقان ما هو ضدها 

 

 [ المتن ] 

ضدها البدع الؿحدثة وهي شرع ما لم يلذن به اهلل وهي  :يف الجواب -رحؿه اهلل  -قال 

َمن َأْحَدث فِي َأْمِرَكا َهَذا َما َلْقس مِـْه َفُفو  ": بؼوله  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -ها الـبي التي طـا

ين مِن  ":  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -وقولِه  "َرّد  اِشِدْين اْلَؿْفدِّ َطَؾْقُؽم بُِسـَّتِي َوُسـَّة اْلُخَؾَػاء اْلرَّ

ْوا  ُؽْوا بَِفا َوَطضُّ ُُمور َفنِن ُكل ُمْحَدَثة َضَلََلة َبْعِدي َتَؿسَّ ْٕ  "َطَؾْقَفا بِاْلـََّواِجز َوإِيَّاُكم َوُمْحَدَثات ا

تِي َطَؾى َثََلث َوَسْبِعْقن فِْرَقة ":إلى وقوطفا بؼوله  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -وأشار  َسَتْػَتِرق ُأمَّ

َّٓ َواِحَدة ن َكان َطَؾى مِْثِل َما  ":  -هلل طؾقه وسؾم صؾى ا -وَطّقـََفا بؼوله  "ُكؾَُّفا فِي اْلـَّار إِ ُهم مِّ

 :وقد بّرأه اهلل تعالى من أهل البدع بؼوله "َأَكا َطَؾْقِه َوَأْصَحابِي 

  

 .–رحؿه اهلل تعالى-اكتفى كَلم الشقخ    

 

 [ الشرح ] 

هذا سمال وجواب أو هذا كَلم هام، يـبغي طؾى صالب العؾم، يـبغي طؾى السؾػي أن 

                                                           
 
 51 : نعاماأل - 



 
 

 
 

 
 

﴿4﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َطَشرَخامَِس الْ اْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

 السـة والبدطة  -رحؿه اهلل تعالى  -يدركه وأن يػفؿه حق الػفم وحق اإلدراك، حقث بّقن 

 

 معـى السـة: 

السـة هي الطريؼة  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -والسـة هي الطريؼة التي كان طؾقفا الرسول 

وإصل يف السـة والُسـن الطريق أو الَسـن،  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -ن طؾقفا الرسول التي كا

صؾى اهلل طؾقه  -سواء كاكت هذه الطريق حسـة أو قبقحة، ولؽن الؿراد هـا ُسـة الرسول 

واتباطُه باصـًا وضاهًرا واتباع سبقل السابؼقن إولقن من الؿفاجرين وإكصار  -وسؾم 

 -ذكر يف حديث العرباض بن سارية الذي ذكره الشقخ حافظ  - طؾقه وسؾمصؾى اهلل-والـبي 

وكان طؾقفا  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -يف معرض أمره بالسـة التي كان طؾقفا  -رحؿه اهلل 

 .خؾػائه هنى طؿا يضاّدها وهو البدطة

 

 معنى البدعة: 

لم يسبق إلقه أْبَدع واْبَتَدع  فالبدطة يف الؾغة الشيء الؿخرتع أو الجديد ويؼال لؿن أتى بلمر 

ع واهلل   :-طؾقه الصَلة والسَلم -قال لؿحؿد  -جل وطَل  -وَتَبدَّ

يعـي لم آت بشيء لم أسبق إلقه من الدطوة إلى التوحقد  5 

 -هو قد أمره اهلل  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -فالرسول  -جل وطَل  -وإخَلص الدين هلل 

   بآقتداء بؿن سبؼه من -سبحاكه وتعالى 

 لقس بدطا من الرسل ولم يلت بشيء جديد فقؿا يتعؾق -طؾقه الصَلة والسَلم  -فالرسول 

                                                           
 
 9: حقافاأل - 
 
 99: نعاماأل - 



 
 

 
 

 
 

﴿5﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َطَشرَخامَِس الْ اْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

 بلصل الدين وإن كاكت الشرائع تختؾف من أمة ٕخرى فالبدع إمور الؿحدثة الجديدة

 الؿـسوبة إلى الدين

 

  البدع الدنيوية: 

وإن كاكت لػظة البدطة تطؾق حتى طؾى إمر الدكقوي الذي لم يؽن فقؿا سبق فقطؾق  

طؾقه ابتدع وأبدع وهذا مؿا يستخدمه الـاس وهو أمر مشفور معؾوم يؼال أبدع يف كذا ابتدع 

كذا السقارات مثَل مبتدطة الؿقؽرفوكات مبتدطه وهؽذا كل الوسائل الحديثة التي لم تؽن 

لبدع الدكقوية التي لم يتعؾق الذّم هبا ابتداًء إكؿا يتعؾق الذّم بؿا تمدي إلقه من فقؿا سبق هي من ا

 .إمور الؿذمومة

 

  أقسام البدع الدنيوية: 

فالبدع يف الدكقا مـفا ما هو واجب ومـفا ما هو حرام ومـفا ما هو مؽروه ومـفا ما هو 

ن الؿصالح الؿػاسد هذا يف مستحب ومـفا ما هو مباح حسب ما توصل إلقه وما يتعؾق هبا م

 أمور الدكقا

 

 البدعة يف الدين مذمومة. 

أما أمور الدين فالبدطة يف الدين مذمومة ٕن الؿراد بالبدطة هو شرع ما لم يلذن به اهلل  

طؾى الؿشركقن ابتداطفم يف الدين فعبادة إصـام التي فعؾفا  –جل وطَل  –وقد طاب اهلل 

قه الؿشركون يف مؽة من تعظقم إصـام وطبادهتا هذا من قوم كوح بدطة كذلك ما كان طؾ

البدع وكذلك ما أحدثوا يف أمور الدين يف الصَلة والطواف والحّج كّل هذا من البدع التي لم 

 –فالشرك بدطة من حقث أّن الؿشرك يتؼّرب بشركه إلى اهلل  –سبحاكه وتعالى–يلذن هبا اهلل 



 
 

 
 

 
 

﴿6﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َطَشرَخامَِس الْ اْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

إكؿا أمره بالتوحقد وٓ يؼبل مـه إٓ التوحقد ففو  –سبحاكه وتعالى  –واهلل  –سبحاكه وتعالى 

ففو بدطة ٓسقؿا إذا كان يتؼرب به إلى اهلل  –جّل وطَل  –باطتبار كوكه لم ُيشرع من دون اهلل 

–فؽل ما ُيَتؼّرب به إلى اهلل سواء كان قصد التؼرب أم هو لسان حاله  –سبحاكه وتعالى  –

تؽون البدع  قد   ، وهذهيشرطه ولم يلذن به ففذا من البدعبد به مؿا  لم ويتع -سبحاكه وتعالى

باطدين الغائبقن، ال والؿؼبورين، و ،ستغاثة بغقر اهلل من إمواتمخرجة من الؿؾة كبدطة آ

ل هذا من البدع الؿخرجة من فؽ؛ وكذلك آستغاثة بالؿخؾوق فقؿا ٓ يؼدر طؾقه إٓ الخالق

وكذلك  ،قة كآحتػال بالؿوالدٓ يخرج من الؿؾة، كلكثر البدع العؿؾ ، ومن البدع ماالؿؾة

، وكحو ذلك من البدع يف حتػال بإطقاد الوصـقة، وآال بؾقؾة اإلسراء والؿعراجحتػآ

فا ٓ تخرج من والؽػر ولؽـ أكرب من الؽبائر التي دون الشرك العبادات، ففذه بدع محرمة

َمْن َأْحَدَث فِي َأْمِرَكا َهَذا َما  "ؼوله بحذر من البدطة   -وسؾم صؾى اهلل طؾقه-، والـبي الؿؾة

يعـي  "َفُفَو َردّ " يف أمر الدين حديث جديد يءويليت بش فالذي يحدث "َلْقَس مِـُْه َفُفَو َردّ 

-، من حديث طائشة وهذا الحديث خرجه البخاري ومسؾم مردود طؾى صاحبه غقر مؼبول

، وطؾؼه البخاري يف صحقحه كذلك مسؾم يف صحقحه وخرج مسؾم -ضي اهلل طـفار

أيضا أن رسول اهلل صؾى اهلل  -رضي اهلل طـفا-والبخاري معؾؼا، من حديث طائشة موصوٓ 

سواء كان هو محدث أو كان هو  " دّ رَ  وَ فُ ا فَ كَ رُ أمْ  هِ قْ ؾَ طَ  َس قْ لَ  َلً ؿِ طَ  َل ؿِ طَ  نْ مَ  "طؾقه وسؾم قال 

ركا ففو رد يعـي لقس طؾقه أم فؽَلهؿا مذموما داخل يف البدطة من طؿل طؿَل لؾؿحدث مؼؾد

 ينَ دِ اِش الرَّ  اءِ ػَ ؾَ الخُ  ةِ ـَّ ُس وَ  َطَؾْقُؽْم بُِسـَّتِي" -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-وقوله  طؿؾه مردود طؾقه،

 لَّ كُ  نَّ نِ فَ  ورِ إمُ  اِت ثَ دَ حْ مُ وَ  مْ اكُ يَّ إِ وَ  ذِ اجِ وَ الـَّ ا بِ فَ قْ ؾَ وا طَ ضُّ طَ ا وَ فَ وا بِ ؽُ سَّ ؿَ تَ  يدِ عْ بَ  نْ مِ  قنَ يِّ دِ فْ الؿَ 

وهذا لػظ أبي  "ةلَ َلَ َض  ةٍ طَ دْ بِ  لُّ كُ ة، وَ طَ دْ بِ َفنِنَّ ُكلَّ ُمْحَدَثٍة  " هويف بعض ألػاض "ةلَ َلَ َض  ةٍ ثَ دَ حْ مُ 

لؿسـد، وهو حديث مام أحؿد يف ا، وهذا الحديث قد خرجه اإلقحداود وهو حديث صح

وابن ماجه يف ســه و  بو داود يف ســه، والرتمذي كذلكأوخرجه اإلمام  الـسائي الؿشفور،



 
 

 
 

 
 

﴿7﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َطَشرَخامَِس الْ اْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

الدارمي يف ســه ورواه ابن كصر يف السـة وابن حّبان يف الصحقح وأجّري يف الشريعة و 

الحاكم يف الؿستدرك و الَللؽائي  يف شرح أصول اطتؼاد أهل السـة والجؿاطة وكذلك رواه 

صؾى اهلل طؾقه -يف الحديث الصحقح يؼول فقه  "اع يف الصوتاكؼط"غقر واحد من أهل العؾم 

َوَطَظ أْصَحاَبُه َيْوًما َما " -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-وذلك أن رسول اهلل  "َطَؾْقُؽْم بُِسـَّتِي" -وسؾم

هلل َكَلنَّ َهِذِه َمْوِطَظُة َمْوِطَظًة َبؾِقَغًة َذَرَفْت مِـَْفا اْلُعُقوُن َوَوِجَؾْت مِـَْفا اْلُؼُؾوُب َفَؼاُلوا َيا َرُسوَل ا

ٍع َفَؿاَذا َتْعَفُد إَِلْقـَا؟ ْؿِع َوالطَّاَطِة َوإِْن : َفلْوِصـَا، َفَؼاَل : أو قالوا ُمَودِّ ُأوِصقُؽْم بَِتْؼَوى اهلل َوالسَّ

ْم بُِسـَّتِي َوُسـَِّة اْلُخَؾَػاِء َطْبًدا َحَبِشقًّا َفنِكَُّه َمْن َيِعْش مِـُْؽْم َبْعِدي َفَسَقَرى اْختَِلًفا َكثِقًرا َفَعَؾْقؽُ 

اُكْم َوُمْحَدَثاِت إُموِر َفنِنَّ  وا َطَؾْقَفا بِالـََّواِجِذ َوإِيَّ ُؽوا بَِفا َوَطضُّ اِشِديَن َتَؿسَّ قَن الرَّ  ُكلَّ اْلَؿْفِديِّ

 "ُمْحَدَثٍة بِْدَطٌة َوُكلَّ بِْدَطٍة َضَلَلٌة 

التي كان طؾقفا والطريؼة التي دطا الـاس إلقفا بؾزوم سـته  -صؾي اهلل طؾقه و سؾم-فلمر 

صؾي اهلل طؾقه -صؾوات ربي وسَلمه طؾقه وكذلك بسـة الخؾػاء الراشدين الؿفديقن بعده 

-كلبي بؽر وطؿر وطثؿان وطؾي وكذلك من الخؾػاء الذين جاءوا بعده من أصحابه  -وسؾم

لك أهؿقة ففم السؾف صؾى اهلل طؾقه وسؾم كذ "اكؼطاع يف الصوت " -رضي اهلل طـفم

 مـصوص طؾقه يف الؽتاب و السـة قال اهلل طز وجل

 -جل وطَل–ويف قوله    

َمْن َكاَن َطَؾى  "و يف رواية  "الَجَؿاَطة"قال  ويف هذا الحديث 
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 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

فقه  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-رسول اهلل  ففو إمر الذي شّدد "مِْثِل َما أَكا َطَؾْقِه الَقْوَم َوأْصَحابِي

وا َطَؾْقَفا بِالـََّواِجذِ ": فشدد طؾى ذلك قوله "كَلم غقر مػفوم "أي    "َوَطضُّ

فالعّض بالـواجذ طؾى سـة رسول اهلل ـ صؾى اهلل طؾقه وسؾم ـ وسـة الخؾػاء الراشدين 

الؿفديقن من بعده تلكقٌد طؾى لزوم التؿسك هبذه السـة ثّم إن الرسول ـ صؾى اهلل طؾقه وسؾم  ـ 

اُكمْ "تلكقدًا طؾى ذلك أيضًا حذر مؿا يضادها وهو الؿحدثات والبدع فؼال  يعـي احذروا  َوإِيَّ

يعـي كل محدثة يف الدين فنهنا ضَللة واكحراف  "َفنِنَّ ُكلَّ ُمْحَدَثٍة َضَلَلةٌ  "ُمْحَدَثاِت إُموِر "

أي كل محدث جديد يف الدين  "َفنِنَّ ُكلَّ ُمْحَدَثٍة بِْدَطةٌ  "طن سواء السبقل ويف رواية مشفورة 

َوُكلَّ َضَلَلٍة "ث جابر مـسوب إلى الشرع وهو لقس مـه فنكه بدطة وكل بدطة ضَللة ويف حدي

أي متوطدون  "والضَللة وأهؾفا يف الـار"وكؿا قال اإلمام الربهباري ـ رحؿه اهلل ـ  "فِي الـَّارِ 

بالـار ويستحؼون ذلك والؿراد بذلك كل ما كان طؾى خَلف ما كان طؾقه الرسول ـ صؾى اهلل 

ا إذا كان من سبقل الؿعاصي طؾقه وسؾم ـ مؿا يتؼرب به إلى اهلل ـ جل وطَل ـ ويتعّبد أمّ 

والذكوب فنهنا كاكت موجودة يف زمن رسول اهلل ـ صؾى اهلل طؾقه وسؾم ـ لؽن كاكت قؾقؾة لقس 

كؿن جاء بعده ولؽن وقعت الذكوب والؿعاصي يف ذلك الزمن ولم يخرج من وقع يف الذكب 

ب يؾزم العبد أن والؿعصقة من السـة ولم ُيؾحق بلهل البدع وإهواء وإكؿا هذه معاصي وذكو

يتوب إلى اهلل ـ جل وطَل ـ مـفا وأن يحذر وأن يبادر بآستغػار والتوبة لؽن ٓ تخرجه من 

السـة أي أصل الطريؼة التي طؾقفا الـبي ـ طؾقه الصَلة والسَلم ـ ولقس من شرط الرجل 

عصقة الصالح أن يؽون معصوًما بل قد يؼع يف الخطل ولؽـه يتوب ويرجع فوقوع السـي يف م

يف ذكب لؽن ٓ يتؼرب إلى اهلل ـ جل وطَل ـ هبذا الذكب وإكؿا يستجريه الشقطان وإما تسّول له 

َلْو َلْم ُتْذكُِبوا َٕتى ": يؼول -جل وطَل-كػسه إمارة بالسوء فقؼع يف الذكب والؿعصقة واهلل 

يحب من طبده أن  -جل وطَل-فاهلل  "هلُل َلُفمبِلْقَواٍم ُيْذكُِبوَن ثمَّ َيُتوُبون أْو َيْسَتْغِػُروَن َفَقْغِػُر ا

يتوب يحب من طبده أن يؽون سالؽًا السبقل الؿستؼقم البعقد طن البدع والؿعاصي والؽػر 



 
 

 
 

 
 

﴿9﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َطَشرَخامَِس الْ اْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

 ولؽن إذا وقع اإلكسان يف معصقة فنكه يبادر بالتوبة واهلل ـ جل وطَل ـ يحب توبة التائبقن 

صؾى اهلل طؾقه -والرسول    

َلؾؾَّه أْفَرُح بَِتْوبِِة َطْبِدِه الُؿْممِِن مِْن َرُجٍل أَضلَّ َراِحَؾَتُه بَِلْرِض َفَلٍَة َحتَّى َيئَِس " :يؼول -وسؾم

ا اْسَتْقَؼَظ َفنَِذا َراِحَؾَتُه أَماَمُه َفَؼاَل الؾَُّفمَّ  -يعـي يـتظر الؿوت- مِـَْفا ثمَّ َجَؾَس َتْحَت َشَجَرةٍ  َفَؾؿَّ

ِة الَػَرحأْكَت َطْبِدي َوأَكا  يػرح بتوبة العباد وما يعؿؾوكه  -جل وطَل-فاهلل  "َربُّك أْخَطل مِْن ِشدَّ

لؽـه يبغض الؿعاصي ويبغض البدع  -جل وطَل-من أطؿال صالحة يتؼربون هبا إلى اهلل 

 .يبغض الشرك

وهذا الحديث حديث العرباض ـ رحؿه اهلل ـ قد  وأشار":  -رحؿه اهلل-خ حافظ شققال ال

يعـي البدع ومحدثات إمور يف  "وأشار ـ صؾى اهلل طؾقه وسؾم ـ إلى وقوطفا أبو داود خرجه

 .إمة ستؼع

 

 الفرقة الناجية: 

وهذا  "يابِ حَ أْص وَ  هِ قْ ؾَ ا طَ ا أكَ مَ  لِ ثْ ى مِ ؾَ طَ  انَ كَ  نْ مَ  مْ هُ " -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-ـفا بؼوله قّ وط

ـاجقة هم الو الـاجقة،والذي فقه الـص طن الػرقة  ،الحديث وهو حديث طبد اهلل بن طؿرو 

صؾى اهلل طؾقه -من كان طؾى مثل ما طؾقه الرسول ختَلف والـاجقة من الـار هم من التػرق آ

يف السـة والحاكم يف  كصروأصحابه هذا قد خرجه الرتمذي يف ســه ومحؿد بن  -وسؾم

طتؼاد أهل السـة والجؿاطة وأبي ول اي يف الشريعة والَللؽائي يف شرح أصالؿستدرك وأجرّ 

ُكعقم يف الحؾقة من صرق طن طبد الرحؿن بن زياد بن أكعم اإلفريؼي طن طبد اهلل بن يزيد طن 

ٕن اإلفريؼي فقه ضعف يف حػظه وإن كان طالؿًا فؼقفًا  طبد الرحؿن بن طؿرو بن العاص
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﴿11﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َطَشرَخامَِس الْ اْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

لفا شاهد من حديث أكس بن مالك  "َوأْصَحابِيَمْن َكاَن َطَؾى مِْثِل َما أَكا َطَؾْقِه "ـوهذه الزيادة ل

ة َطَؾى " -صؾى اهلل طؾقه وسؾم- قال رسول اهلل: حقث قال -رضي اهلل طـه- ُمَّ ْٕ َتْػَتِرق َهِذه ا

َّٓ فِْرَقًة َواِحَدة، َقاُلوا ا َطَؾْقه َما َأكَ : َوَما تِْؾك اْلِػَرَقة؟ َقال: َثََلٍث َوَسْبِعقَن فِْرَقة ُكؾُُّفم فِي اْلـَّار إِ

وروى الحديث الطرباين وخرجه بن طساكر وخرجه كذلك الحاكم يف  "اْلَقْوم َوَأْصَحابِي

لؽَلم أن ا ،الؿستدرك وخرجه الضقاء الؿؼدسي يف إحاديث الؿختارة يعـي هبذا الؾػظ 

خرجه الطرباين يف الؿعجم الصغقر وإوسط والؽبقر  -رضي اهلل طـه-طؾى حديث أكس 

وابن طساكر يف وكذلك خرجه ابن بطة يف كتاب اإلباكة وكذلك خرجه بحشل يف تاريخ واسط 

قاين يف كتاب إباصقل والؿـاكقر والصحاح والؿشاهقر وخرجه كذلك تاريخ دمشق و الجور

اه بن سعقد أصٌل يعـي رواه من رو ىالعؼقؾي قال لقس له من حديث يحق ي يف الضعػاء،العؼقؾ

 س بن مالك وطبد اهلل بن طؿرو سبق،الحاكم من حديث أك من إئؿة الذين ذكرهتم سابًؼا

الواسطي قال حدثـا طبد اهلل بن  بؼقةالسابؼون الذين ذكرهتم أخرجوه من صريق وهب بن 

اإلمام العؼقؾي  -رضي اهلل طـه به-طن أكس بن مالك بن سعقد إكصاري  ىسػقان طن يحق

ريؼي إلفقال لقس له من حديث يحي بن سعقد أصل وإكؿا يعرف هذا الحديث من حديث ا

ويف الؿؼابل قال الجورقاين صاحب كتاب  ثم ذكر إسـاده إلى طبد الرحؿن بن زياد بن أكعم به

بد بد اهلل بن بؼقع حدثـا طن صريق طمبنسـاده  -رضي اهلل طـه–حديث أكس  أوردإباصقل لؿا 

كػس اإلسـاد  -رضي اهلل طـه–طن سعقد إكصاري طن أكس بن مالك العدوان بن سػقان اهلل 

العؾؿاء  بقنالجوزقاين وهذا خَلف  ؤهصبعا بعد الـاس يؼر ، ماذا قال الجورقاين؟السابق

والصحاح  رؿـاكقالكتابه أباصقل و، قال الجورقاين يف الجورقاين أكههو ولؽن الصحقح 

 اته كؾفم ثؼات أثبات كلهنم بدورفور وروّ هذا حديث طزيز حسن مش" :الؿشاهقر قالو

: إكصاري واإلمام الجورقاين يؼول طـهسعقد  أبيأصل له من حديث  ٓ ففذا "وأقؿار

وقد روي طن  "اته كؾفم ثؼات أثبات كلهنم بدور وأقؿارحديث طزيز حسن مشفور وروّ "
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َتْػَتِرق " :الـبي طؾقه الصَلة والسَلم أكس طن طن قتادة طن طن إوزاطيالولقد بن مسؾم 

َفا فِي اْلـَّار إَِلى َواِحَدة َوِهي اْلَجَؿاَطة ة َطَؾى َثََلث َوَسْبِعْقن فِْرَقة ُكؾُّ ُمَّ ْٕ كذلك رواه طبد  "َهِذه ا

َواُد  َوُهوَ " فقه كحوه وزاد طن الرسول طؾقه الصَلة والسَلم ن أكسصفقب ط بنالعزيز  اْلسَّ

َْطَظمُ  ْٕ مروان طن طبد اهلل بن يزيد بن آدم طن ورواه كثقر بن " :الؽَلم لؾجورقاين قال مازال "ا

َما َأَكا َطَؾْقه َوَأْصَحابِي َوَلم ُيَؿاِري فِْقه " :أكس طن الـبي طؾقه الصَلة والسَلم كحوه وقال فقه

صؾى اهلل طؾقه -الذي يؽون طؾى صريؼة الرسول يعـي ذكر أمرين  "فِي ِدَين اْلؾَّه َطز َوَجل

وقد روي هذا الحديث ":  -رحؿه اهلل–قال ، الجدال يف الدين وأصحابه ويبتعد طن -وسؾم

بن مالك وطبد اهلل بن  طوفوطن سعد بن أبي وقاص وطؾي بن أبي صالب وأبي الدرداء 

بن أبي سػقان وأبي أمامة هريرة ومعاوية طباس وطبد اهلل بن طؿر وجابر بن طبد اهلل وأبي 

 :وقالوا فقه -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-ي كؾفم طن الـبي كِ زَ بن إسؼع وطؿر بن طوف الؿُ ؾة ثووا

ٓ أقل  -رضي اهلل طـه–ففذا الحديث وهو حديث أكس  " َواِحَدة فِي الَجـَّة َوِهي اْلَجَؿاَطة "

 -رحؿه اهلل–أن يؽون شاهدا لحديث اإلفريؼي ففو حديث حسن وقد حسـه شقخـا إلباين 

، وقد قؾت دت من أحاديث كؿا ذكر الجورقاينوذلك ٕهنا ورورواية الجؿاطة أصح إسـادا 

رضي اهلل –قد طؿؾت بحثا مختصرا يف تخريج هذه الروايات فؿـفا حديث معاوية سابؼا 

ـِِفم َطَؾى ثِـَْتْقن ْهَل اْلؽَِتاَبْقِن اْفَتَرُقوا فِي ِديإِنَّ أَ  ": -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-قال رسول اهلل  -هطـ

ََمة َسَتْػَتِرُق َطَؾى َثََلٍث َوَسْبِعقَن مِؾَّة  ْٕ َْهَواء  -َوَسْبِعقَن مِؾَّة َوإِنَّ َهِذِه ا ْٕ َفا فِي اْلـَّار  -َيْعـِي ا ُكؾُّ

َّٓ وَ  َْهَواء، َكَؿا كَّهُ اِحَدة، َوِهي اْلَجَؿاَطة، َوأإِ ْٕ تِي َأْقَوام تَجاَرى بِِفم تِْؾك ا  َسَقْخُرج فِي ُأمَّ

َٓ َدَخَؾهبَِصاِحبِه ُب َيَتَجاَرى اْلَؽؾَ  َٓ َمْػِصل إِ َٓ َيْبَؼى مِـْه ِطْرق َو وهذا الحديث حديث  ".، 

والطرباين والحاكم وصححه ارمي دوالد داورواه اإلمام أحؿد وأبو  -رضي اهلل طـه–معاوية 

ي يف الشريعة أبي طاصم يف السـة والؿروزي يف السـة وأجرّ بن فؼه الذهبي ورواه كذلك اوو

الؿعرفة والتاريخ وغقرهم من صرق طن ي يف وِ َس ػَ الوابن بطة ويعؼوب بن سػقان  والَللؽائي
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وهذا  ،بهطن معاوية  لحي إوزينطبد اهلل بن الحرازي طن أبي طامر إوزين أزهر بن طبد اهلل 

فؼه الؽشاف وصححه الحاكم ووإسـاد حسن وقد حسـه الحافظ بن حجر يف تخريج ا

اهلل صؾى اهلل طؾقه طن رسول  -رضي اهلل طـه–ومن إحاديث حديث أبي هريرة ، الذهبي

َقت الْ ": وسؾم اْثـََتْقِن َوَسْبِعْقَن فِْرَقة َواْلـََّصاَرى مِْثل  "َأو "َن فِْرَقة َقُفْود َطَؾى إِْحَدى َوَسْبِعقَتَػرَّ

تِي َطَؾى َثََلث َوَسْبِعْقن فِْرَقة  ووأب هوابن ماج والرتمذي وأحؿدود خرجه أبو دا" َذلِك َتْػَتِرق ُأمَّ

ي يف الشريعة من صرق طن محؿد بن طؿر بن وابن حبان يف صحقحه وأجرّ  الحاكميعؾى و

وصححه الحاكم طؾى  ،حسن صحقح :يذطن أبي هريرة قال الرتم ةأبي سؾؿطؾؼؿة طن 

محؿد بن طؿر بن طؾؼؿة وحديث  من أجلوهذا إسـاد حسن  فؼه الذهبياشرط مسؾم وو

د َطَؾى إِْحَدى َوَسْبُعون َقُفواْفَتَرَقت الْ ": ه وسؾمقال صؾى اهلل طؾق يطوف بن مالك إشجع

َوَسْبِعقن فِي اْلـَّار َواْفَتَرَقت اْلـََّصاَرى َطَؾى اْثـََتْقن َوَسْبِعقن فِْرَقة َفنِْحَدى فِْرَقة َواِحَدة فِي اْلَجـَّة 

( يعـي هذا قبل بعثة محؿد صؾى اهلل طؾقه وسؾم ) "َوَسْبِعقَن فِي اْلـَّار َوَواِحَدة فِي اْلَجـَّة

تِي َطَؾى َثََلٍث وَ  همٓء يعـي الواحدة التي يف الجـة ) َسْبِعقَن فِْرَقةَوالَِّذي َكْػِسي بَِقِده َلَتْػَتِرَقن ُأمَّ

طؾقه الصَلة والسَلم فؽل  بعد محؿد أما ؿد صؾى اهلل طؾقه وسؾم كاكوا قبل بعثة مح الذين

ِذي َكْػِسي بَِقِده  (بؿحؿد ويتبعون دين اإلسَلم إذا لم يممـوافرق القفود والـصارى يف الـار  َوالَّ

تِي  َيا :)َطَؾى َثََلٍث َوَسْبِعقَن فِْرَقة َفَواِحّدة فِي اْلَجـَّة َواْثـََتان َوَسْبِعْقن فِي اْلـَّار، قَِقل َلَتْػَتِرَقن ُأمَّ

 َمن ُهم
ِ
 ."ُهم اْلَجَؿاَطة": َقال( َرُسْول اهلل

 

 تخريج الحديث: 

أهل طتؼاد ايف شرح أصول  الَللؽائي ووابن أبي طاصم  وهذا الحديث خرجه ابن ماجه

طؿر  بن يوسف حدثـي صػوان بنق طباد صري منيب الؽؿال يف هتذ يِّ زِ ؿِ والجؿاطة والالسـة 

أيضا الطرباين يف الؽبقر ويف إسـاده طباد بن  أخرجهوبن مالك  طوفطن سعد طن  طن راشد
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كؿا قال الحافظ الذهبي قال ابن طدي روى أحاديث يعرتض هبا  يغؾطق صدويوسف وهو 

ضـه هؽذا أكا أ حديث ما أدري، ابن صالح،صالح بن  طثؿانؼه ثوذكر ابن حبان يف الثؼات وو

رضي اهلل – إشجعي كتبته وكتابتي قديؿة الؿفم هذا الحديث من حديث طوف بن مالك

بلس به ومن  طؾى إقل وهو حديث إسـاده ٓهو من إحاديث التي تصؾح لؾشفادة  -طـه

إِن َبـِي إِْسَرائِْقل "مرفوطا  -رضي اهلل طـه– أمامةأبي إحاديث الؿحػوضة أيضا حديث 

 َّٓ ة َتِزْيد َطَؾْقِفم فِْرَقة ُكؾَُّفا فِي اْلـَّار إِ ُمَّ ْٕ ُقٓوا َطَؾى إِْحَدى َوَسْبُعوَن فِْرَقة َوإِنَّ َهِذه ا َواد  َتَػرَّ اْلسَّ

َْطَظم ْٕ  غالبأبي  طن ســهي يف ـسائواليف الؽبقر  الطرباينجه يف ســه وخرّ  يخرجه البقفؼ " ا

قبة يف الؿصـف أخرجه أيضا ابن أبي ش ،خطاء وأوهامق طـده أوصد أبو غالبطن أبي أمامة و

الَللؽائي و رث بن أبي أسامة يف مسـده االسـة والطرباين يف إوسط والح طاصم يفوابن أبي 

ؾت أكا ، قأبي غالبن صريق مأخرجوه  أولئكطتؼاد أهل السـة والجؿاطة كل اأصول يف شرح 

حػظه طؾى حديث أكه حدث به مرات  أبا غالبسـده حسن والحديث محػوظ ويدل طؾى أن 

ا وأن الدارقطـي وثؼه ؿأبي غالب من حديثه هذا ٓسق تؿؽنومعه قصص صويؾة تدل طؾى 

واهلل أطؾم إضافة إلى أكه كان مَلزما ٕبي أمامة ففو معروف بصاحب ابن معقن الصارح قال 

 .يف بعض دفاتري واهلل أطؾم ققدتهأبي أمامة هذا كَلمي قبل طشرة سـوات 

ٓ ووهو حديث صحقح وكؿا ذكرت لؽم إحاديث يف هذا كثقرة وهو حديث متواتر 

هؽذا من وبن خؾدون صعن فقه ا هكأيطعن فقه إٓ جاهل أو صاحب هوى وأول من طرفت 

إلى  العجب أن يـتسب رجٌل  لؽنمثل هذا إحاديث و فنهنم يضّعػونجاء من أهل إهواء 

قشؽك فقه كالشقخ طبد الؼادر يف صػة الحؿد فنكه شؽك يف هذا الحديث بعد أن كان فالسـة 

س الػرق وكتب فقفا ولؽـه ممخرا أصبح يتؽؾم يف هذا الحديث وهذا كَلم باصل درّ يُ 

العؾم يف تصحقحه وكَلم  أهل وقد قرأت طؾقؽم كَلم بعضحديث صحقح مشفور وال

الؽَلم يف هذا الحديث أو يف هذا إصل الذي هو من أصول أهل السـة أقوى الجورقاين من 
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طؾى هذا الحديث معـا وقد تؾؼوه بالؼبول  مجؿعونوأهل السـة  حصول آفرتاق،والجؿاطة 

جـس كَلم أهل من  هومردود طؾقه  بل كَلمهحته حجة ػه أو صعن يف صفؾقس طـد من ضعّ 

 .إهواء واهلل أطؾم

 

  الفوائد النفيسة من حديث الطائفة

 :الناجية

ؿحدثات ؾل بنتباطفمأن إمة ستػرتق وذلك  -ؾقه وسؾمصؾى اهلل ط-ففذا الحديث بقن 

مرتؽب الؽبقرة وهم الخوارج فابتدطوا يف دين اهلل  ء قوم أحدثوا يف دين اهلل تؽػقرلؾبدع ففمٓ

يف آل البقت فصارت الشقعة بػروطفا ثم  فعؿؾوا فرقة ثم جاء قوم وابتدطوا يف دين اهلل الغؾوّ 

جاء قوم وابتدطوا يف دين اهلل اإلرجاء وهم الؿرجئة ثم جاء قوم وابتدطوا يف دين اهلل الؽَلم يف 

كون فرقا ويعادون يخالف الشرع ويؽوّ  يف دين اهلل ما أقوام ويحدثون الؼدر وهؽذا يليت

، من أحدث يف دث يف الدين بدطة ولو كاكت واحدةشؼوا طصا الؿسؾؿقن فؽل من أحيو

ففو مبتدع ولو كاكت طؾقفا وتعصب لفا  ىطاد وق هبا الؿسؾؿقن ولالدين ولو بدطة واحدة فرّ 

طؾى أصل من أصول أهل البدع أو كاكت فرع تابع  سواء كاكت هذه البدطة تدّل ، بدطة واحدة

شتت جؿاطة هذه البدطة  طنالرباء  ٕصل فنذا حصل ببدطته تػريق الؿسؾؿقن والوٓء و

ؿبتدطقن إذا أققؿت طؾقه الحجة وأصر من البدطة يف الدين وصاحبفا يؽون  ، فليالؿسؾؿقن 

ي كصحح وٓ هندم هذه بدطة يف ح أح وٓ كجرّ د قاطدة مثَل يؼول كصحّ عِّ ؼَ وطاكد فالذي يُ 

أصَل كسبه إلى  أّصلمعصقة لؽن هو يعـي ن كاكت هي وإالدين مخالػة لؾؽتاب والسـة و

مر اهلل وأمر رسوله طؾقه الصَلة والسَلم ولو ٕ ةخالػمبدطة وهؽذا كل معصقة وهو الدين 

بسبب وجود  صياالتؼرب إلى اهلل هبذه الؿع قصد هباإذا كان شرب الخؿر ولو كاكت الزكا 

فؼط  لم تؽنالتي  يف الدين شبفة ففذه بدطة يف الدين يعـي البدطة لقست يف إمور الؿحدثة

اهلل هبا صارت  فُعبدسب فعؾفا إلى الدين تؼربا لؽن معصقة ثم كُ  اموجود إمر بل حتى لو كان
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اب بدطة يف الدين مثال ذلك الزكا معروف أكه معصقة ومن كبائر الذكوب ووقع بعض أصح

قد تابوا وأققم طؾقفم الحد يف الغامدية مثل  -رضي طـفم-الرسول صؾى اهلل طؾقه وسؾم و

حصل الزكا فؾم يؽن هذا الزكا بدطة يف الدين و -ورضي اهلل طـه الغامدية رضي اهلل طـه–ماطز 

وكذلك من يػعل ، الخروج طن الؿؾة لؽن هو معصقة من كبائر الذكوب هذا واضح هو وٓ 

لؽن قد سؾؿقن ٓ يخرج هبذا من اإلسَلم وٓ يخرج من كوكه من أهل السـة ذلك من الؿ

بتدع قوم بدطة فجعؾوا الزكا طبادة يف بعض صوره مثل الروافض يف كؽاح الؿتعة فـؽاح ا

ستحل الػرج إٓ ٕكه ٓ يُ  م إلى أبد إبد فصار من يػعؾه هو زانٍ الؿتعة قد ُأبقح ممقتا ثم ُحرِّ 

ون الزكا باسم ستحَلل الػرج بـؽاح الؿتعة ففذا زكا فقستحؾّ اقؿقن أما بالـؽاح أو مؾك ال

طؾقه جؿاطة إحـاش حقث يجقزون البغاء بالؽافرات يف  ين كذلك ماالـؽاح هذا بدطة يف الدّ 

له أن يزين بالؽافرة طؾى  بريطاكقا أو إلى ألؿاكقا فقجقزونبَلد الؽػر يعـي يذهب الرجل إلى 

بوه إلى الدين صار بدطة إضافة سكقة الغزو والجفاد كلهنا مؾك يؿقن هذا زكا صريح لؽن لؿا ك

ؿون كذلك الباصـقة يعظّ ، فلحقاكا الؿعصقة تتحول إلى بدطة إلى كوكه معصقة بل فاق الؿعصقة

ويتؼربون إلى  لخؿرايعظؿون  زكالؿصقرية والدرو الـورون شجرة العـب شجرة ويسؿّ  الخؿر

لقس معصقة فؼط بل هو هو الباصـقة لؽن هذا العؿل الذي يعؿؾوكه  هم كػرةاهلل بشرب الخؿر 

حؾوا ما حرم اهلل وجعؾوه طبادة فالذكوب والؿعاصي قد تصل إلى استبدطة مؽػرة حقث 

البدطة الؿؽػرة أو الؿػسؼة حسب كوع البدطة وحسب الشبفة الؿوجودة فاكتبفوا لفذا 

لم يؽن من قبل بل حتى الؿعصقة قد  محدث يف الدين غَل يءاكم اهلل فؾقس كل البدع شرطي

إكه كذلك بعض العؾؿاء يطؾؼون طؾى الؽذب يف الدين ، حول إلى بدطة إذا تؼرب العبد هباتت

ع أحاديث قربى بدطة وهذا صحقح الذي يؽذب طؾى رسول اهلل طؾقه الصَلة والسَلم ويض

رتغقب الـاس يف لبدطة وضع أحاديث الرتؽب بدطة يف الدين اذا قد بتغاء إجر هوحسبه وا

وضع الحديث  إلقفا ، يدطوالدين لرتغقب الـاس يف الزهد لرتغقب الـاس يف العؼقدة التي 
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معصقة ومن كبائر الذكوب ٕكه كذب طؾى رسول اهلل طؾقه الصَلة والسَلم لؽن إضافة إلى 

 ؾَ طَ  َب ذِ الؽَ "لؾؽذب فنن  غَل
َّ
 -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-كؿا قال  "دى أَح ؾَ طَ  ِب ذِ الؽَ كَ  َس قْ لَ  ي

الدين بتدع يف ازاد طؾى ذلك أن جعل هذا قربى هلل جَل وطَل فحقـئذ هذا يؽون قد  لؽن من

طؾقه جؿاطة  كذلك ما بالتدينهل البدع يؽذبون هلل بزطؿفم وهذا الذي طؾقه جؿاطة كثقر من أ

 مه نؽذب كذلك الرافضة والخوارج الذيالقة الذي هو طؾقه أهل التؼ اإلخوان الؿسؾؿقن وما

كذلك جؿاطة أسامة بن ٓدن من  يؽذبون تديـايف زماكـا اإلباضقة مثَل هـا يف آخر الزمان 

ولؾتـػقر من  إلقهمذهبفم ولؾدطوة  ـصرةليؽذبون تديـا يعـي جؿاطة الخوارج العصريقن 

هو هـا بدطة أيضا فالذي  كبائر الذكوبمن يؽذبون تؼربا إلى اهلل ففذا الؽذب  خصومفم

بقرة من رتؽابه لؽا إلىرتؽب بدطة يف الدين إضافة اهذا قد  ةجل مصؾحة الدطويؽذب ٕ

 .كبائر الذكوب واهلل أطؾم

ة َطَؾى َثََلث َوَسْبِعقَن فِْرَقة"إذن  ُمَّ ْٕ  كستطقع أن كجزم بلن هذه الػرق ٓو "َسَتْػَتِرق َهِذه ا

كثقرا قد يدخل بعضفا يف بعض لؽن  فرقاالػرق كثقرة وقد طدها إئؿة قد خرجت كعم  كؾفا

ة َطَؾى َثََلث َوَسْبِعقَن فِْرَقة" :قال -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-الرسول  ُمَّ ْٕ هذا  "َسَتْػَتِرق َهِذه ا

هل السـة قؾقؾون وأن أهل السـة قؾقؾون إن أحق وصدق وهذا بقان أهنا كثقرة ولقست قؾقؾة 

رسول طؾقه الكان  ما طؾى مثلبالـجاة هي واحدة من كان  ةأن الؿوطودلؾؿخالػقن وبالـسبة 

 .صؾى اهلل طؾقه وسؾم وأصحابه

  :هل البدع بؼولهه اهلل تعالى من أبرأوقد " :قال الشقخ حافظ رحؿه اهلل

أحزابا متػرققن يعـي جؿاطات و ختؾػوا فقه يعـي ا 

يعـي أكك لست طؾى صريؼتفم ولقس طؾى مـفجفم هذه تزكقة من   



 
 

 
 

 
 

﴿17﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َطَشرَخامَِس الْ اْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

-ن اهلل يعـي أ  ختَلفهذا التػرق وآ حرمةاهلل له وفقه تـبقه طؾى 

 هذا وطقد لفموهو الذي يحاسبفم ومرجعه إلقفم  -سبحاكه وتعالى

  بآجتؿاعسقجازيفم طؾى مخالػتفم ٕمره لفم  -الىسبحاكه وتع- أكه 

بلن يؽوكوا مممـقن صادققن متحدين كان الـاس أمة  -سبحاكه وتعالى-أمرهم  وآئتَلف

   :قال -جل وطَل-فاختؾػوا فاهلل  واحدة

 1  

   :وقال رب العزة والجَلل

   

فلهل السـة جؿاطة واحدة يتبعون سـة الرسول صؾى اهلل طؾقه وسؾم وسـة السؾف  

السؾف الصالح ويبتعدون طن التػرق  ففموالسـة طؾى  ابالصالح ويلخذون بالؽت

لؽن طؾى الؽتاب والسـة ولقسوا من أهل  ئتَلفإلى الجؿاطة وآختَلف ويدطون وآ

الػرقة الـاجقة  -ؾمصؾى اهلل طؾقه وس- الـبيالجؿاطة لذلك وصف  ففم أهل يءالػرق يف ش

من رسول اهلل طؾقه الصَلة والسَلم هم أصحبه هو جؿاطة كاكوا يف ز، بلهنم الجؿاطة

  .وأصحابه صؾى اهلل طؾقه وسؾم 
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 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

 

 

 البدعة اتتعريف: 

، البدطة طرففا بعض عريػات البدطة طـد بعض أهل العؾمأختم هذا الدرس بذكر بعض ت

يف الدين مخرتطة طبارة طن صريؼة "أهنا  الشاصبيالعؾؿاء أو من أشفر التعاريف تعريف 

وقال شقخ  "-سبحاكه وتعالى-يف السؾوك طؾقفا الؿبالغة يف التعبد هلل يؼصد  الشريعةتظاهي 

لم  لم يشرطه اهلل ورسوله وهو ما البدطة يف الدين هي ما" : -رحؿه اهلل–اإلسَلم ابن تقؿقة 

خالػت الؽتاب  البدطة ما" : -رحؿه اهلل أيضا–وقال  "ستحبابيلمر به أمر إيجاب دون ا

 :-رحؿه اهلل–قال ابن رجب و "العبادات أو طتؼاداتآوالسـة أو إجؿاع سؾف إمة من 

من كَلم همٓء العؾؿاء إذن  "يدل طؾقه مؿا ٓ أصل له يف الشريعةالؿراد بالبدطة ما أحدث "

لم شرطه وبلمور  سبحاكه وتعالى بؿا لم يشرطه بخَلف ما التؼرب هلليتبقن أن البدطة هي 

     يشرطفا

 فرتاقبآجتؿاع وهنى طن آ -سبحاكه وتعالى-أمر اهلل وقد 

  قول اهلل تعالىذكر وسبق     

صؾى اهلل -والرسول 

ختَلف يف إحاديث التي ذكرها الشقخ بدطة والؿبتدطقن وأهل الػرقة وآذم ال -طؾقه وسؾم

 "ي ـِّ مِ  َس قْ ؾَ ي فَ تِ ـَّ ُس  نْ طَ  َب غِ رَ  نْ مَ  ": قالومـفا قوله صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -رحؿه اهلل تعالى–
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﴿19﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َطَشرَخامَِس الْ اْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

–قول طبد اهلل ابن مسعود مـفا بتداع يف الدين كثقرة السؾػقة يف التحذير من البدع وآأثار و

 قتصاد يف سـة خقر منا":  -رحؿه اهلل–وقال  "تبتدطوا فؼد كػقتم اتبعوا وٓ" -رضي اهلل طـه

التبدع والبدع وطؾقؽم  وتـطع والتعؿق إياكم وال": رحؿه اهلل –وقال  "يف بدطة  جتفادا

 " التبدع ستؼامة وإثر وإياكم وطؾقؽم بآ":  -رضي اهلل طـفؿا–وقال ابن طباس  " بالعتقق

سـة فقه أحدثوا فقه بدطة وأماتوا  طام إٓما أتى طؾى الـاس " -رضي اهلل طـه أيضا–وقال 

كل طبادة ٓ يتعبدها ": -رضي اهلل طـه–يػة ذوقال ح "السـن تؿوت والبدع  حتى تحقا

فاتؼوا  مؼآ رِ لًِخ  لم يدعأصحاب رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم فَل تعبدوها فنن إول 

 -رضي اهلل طـفم-قصة أبي مسعود  ومـفا " من كان قبؾؽم معشر الؼراء وخذوا صريق اهلل يا

مػتتحوا أو  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-هدى من مؾة محؿد إكؽم طؾى مؾة أ" الحؾق أصحابمع 

وقال  -رضي اهلل طـه–قال  إلى آخر ما "ما أسرع هؾؽتؽم ويحؽم يا أمة محؿد ضَللة  باب

قتصاد يف أمره وإتباع سـة رسوله أوصقؽم بتؼوى اهلل وآ":  -رحؿه اهلل–طؿر بن طبد العزيز 

 "أحدثه الؿحدثون بعده وترك ما أحدثه الؿحدثون بعده وترك ما -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-

ؿا جرت به سـته أحدث الؿحدثون بعده فق وترك ما": يف تؿام هذا إثر -رحؿه اهلل–وقال 

هو دلقل طؾقفا طربة فقفا فعؾقه  ماقبؾفا  واطؾم أكه لم يبتدع إكسان بدطة إٓ أدى ما ا ممكتهوكػو

ففا من خطل سـة قد طؾم بؿا خَل سنّ واطؾم أن من  لك بنذن اهلل طصؿةبؾزوم السـة فنهنا 

إقوى كاكوا هم وقػوا وببصر كافذ كػوا ولسابؼقن طن طؾم والتعؿق والحؿق فنن ا والزلل

رجل طؾى لإذا كان ا اكوا يؼولونك" : -رحؿه اهلل–وقال ابن سقرين  "البحث ولم يبحثوا طؾى

وقال  "تدارحقث كدور مع السـة " : -رحؿه اهلل– يإوزاطوقال  "قإثر ففو طؾى الطري

اإلسَلم فنذا تعؾؿتؿوه فَل ترغبوا  عؾؿوات" :التابعي الجؾقل -رحؿه اهلل–الرياحي  العالقةأبو 

 الؿستؼقم اإلسَلم وٓ تـحرفوا طن طؾقؽم بالصراط الؿستؼقم فنن الصراط وطؾقؽمطـه 

الصراط الؿستؼقم يؿقـا وشؿآ وطؾؼوهم بسـة كبقؽم وإياكم وهذه إهواء التي تؾؼي بقـؽم 
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دع ٓبن الب ما جاء يفارجعوا إلى هذه أثار وغقرها يف كتاب و "العداوة والبغضاءأهؾفا 

ة يف كثقر وردت آثارافؼد ول يف كتاب اإليؿان يف الؿجؾد إ وضاح وكذلك يف كتاب اإلباكة

 .بتداعاإلتباع والـفي طن آ

 

ـي وإياكم شاد وثبتالرالفدى لي ولؽم التوفقق والسداد والتؼى و -وطَل جل-اهلل  أسلل

ويف الدرس الؼادم إن شاء اهلل وأن يؽػقـا شر إهواء وشر البدع  طؾى السـة وأن يؿقتـا طؾقفا

طتبارات واهلل تعالى أطؾم وصؾى اهلل وسؾم طؾى بعدة اؽون الحديث طن أقسام البدع تعالى ي

   .كبقـا محؿد والحؿد هلل رب العالؿقن 


