
 

 

 

 

 

 

﴿1﴾  ْرُس   ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َطَشر اّلَساِدساْلدَّ ْ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 َساِدساْلدَّْرُس ال   
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 تنبيه هام: هذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم يعتمد من الشيخ – حفظه اهلل-  بعد، فمن وجد خطأَ  نرجو تنبيهنا عليه فوراً.



 

 

 

 

 

 

﴿2﴾  ْرُس   ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َطَشر اّلَساِدساْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ  

  

 الَرحَؿِن الَرحقِم
ِ
 بِْسِم اهلل

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

أطؿالـا، من يفده اهلل فَل مضل له ومن يضؾل فَل هادى له،  وأشفد أن ٓ اله إٓ اهلل وحده ٓ 

 .شريك له وأشفد أن محؿد طبده ورسوله

 1 

 

2    

3 

 :أما بعد

وشّر -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -فنّن اصدق الحديث كتاب اهلل وخقر الفدى هدى محؿد

 .إمور محدثاهتا وكّل محدثه بدطة وكل بدطة ضَللة وكل ضَللة يف الـار

التعؾقق طؾى كتاب أطَلم السـة الؿـشورة إلطتؼاد الطائػة الـاجقة  يففؿا زلت معؽم 

العؼقدة اإلسَلمقة لؾشقخ العَلمة حافظ بن  يفوجواب سمال  022الؿـصورة الؿعروف ب 

سـة سبع وسبعقن وثَلثؿائة بعد إلف من  يفالؿتو -رحؿه اهلل تعالى  -أحؿد الحؽؿى 

 .ووصؾـا إلى السمال التاسع والتسعقن بعد الؿائة  ةالفجرة الـبوي

 102: آل طؿران  -1

 1: الـساء  -0

 7-71: إحزاب  -3



 

 

 

 

 

 

﴿3﴾  ْرُس   ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َطَشر اّلَساِدساْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ  

  

 [الؿتن]

 : –حؿه اهلل تعالى ر -فؼال 

بلهنا  -رحؿه اهلل تعالى  -إلى كم قسم تـؼسم البدطة بنطتبار إخَللفا بالدين؟ فلجاب "

 ".بدطة مؽػرة وبدطة دون ذلك: تـؼسم إلى قسؿقن

 

 ]الشرح[

 تؼسقم البدع: 

اكتفى جواب هذا السمال هذا السمال يتضؿن تؼسقم البدطة والبدطة ٓ شك أهنا تـؼسم  

ذا مؿا اتػق طؾقه أهل العؾم وإجؿاطفم طؾى تؼسقم البدع لؽن باطتبارات طديدة إلى أقسام وه

ففـاك بدع تتعؾق باإلطتؼاد وبدع تتعؾق بإطؿال وإقوال وهـاك بدع تتعؾق بإفعال وبدع 

تتعؾق بالرتوك كذلك هـاك بدع تتعؾق بالعبادات كؿا هو إصل وبدع تتعؾق بالعادات لؽن 

إساس مؿا يتعبد به  يفهبا قرائن الحؼتفا بالبدطة فؾقست هذه العادات  هذه العادات اقرتكت

الشرع  يفلؽن تحويل هذه العادات إلى طبادات جعؾفا من البدع إذا كاكت مؿا ٓ أساس له 

ذكرها أهل العؾم  لؾبدع أكه ثؿة بدع حؼقؼقة وبدع إضافقة كذلك  التيكذلك من التؼسقؿات 

وهو من حقث  -رحؿه اهلل  -وكذلك اإلطتبار الذى ذكره الشقخ  هـاك بدع كؾقة وبدع جزئقة

يذكرها أهل  التييذكرها أهل العؾم أو اإلطتبارات  التيإخَللفا بالدين ففذه معظم إقسام 

 .العؾم كحو ستة إطتبارات

 

 اإلعتبارين الذى ذكرهؿا الشقخ: 

رين اإلطتبار إول بنطتبار كتابه أطَلم السـة الؿـشورة إطتبا يف -رحؿه اهلل  -ذكر الشقخ  

رحؿه اهلل  -إخَللفا بالدين واإلطتبار الثاين بنطتبار ما تؼع فقه من العبادات والؿعامَلت فذكر 

 هذين اإلطتبارين وهؿا أهم ما يذكر وإن كان ثؿة تؼسقؿات مفؿه -



 

 

 

 

 

 

﴿4﴾  ْرُس   ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َطَشر اّلَساِدساْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ  

   خرى لؾبدعةأتؼسقؿات: 

مفؿة أو حؼقؼقه وإضافقة وقد كتؼسقم البدطة إلى فعؾقة وتركقة أو كؾقة وجزئقة ففذه أيضا  

ببقاكات جؿقؾة سقلتى لعؾه ذكر بعضفا إن شاء اهلل الؿؼصود أن  -رحؿه اهلل  -بقـفا الشاصبي

هذا السمال يتضؿن أن البدطة تـؼسم فؾقست هى قسم واحد أو كوع واحد بل هى أقسام 

 .–رحؿه اهلل  -وأكواع قال 

 

 إعتبار إخاللفا بالدين: 

لدين البدطة من حقث أصؾفا وكوهنا شرع مالم يلذن به اهلل فؿع العؾم بلن بنطتبار إخَللفا با 

 -ففذا مشاركة هلل  -جل وطَل  -هذا مضاهاة لؾشرع وأن هذا إمر هو تشريع من دون اهلل 

صػة من صػاته سواء الؿتعؾؼة بالرببوبقة أو إلوهقة أو إسؿاء والصػات  يف -جل وطَل 

وهو لم يلذن بذلك  -جل وطَل  -شريع وأهنا يتؼرب هبا إلى اهلل فؿن حقث هي من حقث أهنا ت

فإصل أهنا بدطة مؽػرة فإصل أن من ابتدع بدطة جاطَلً كػسه أهَلً لؾتشريع وأن يؾزم من 

 .متابعته أو مخالػته الثواب والعؼاب ففذا ٓ شك أكه كػر مخرج من الؿؾة 

 

 لـصففم ا يفالبدعة بسبب خطل  وقوع بعض الـاس يف: 

يػعؾفا أهل البدع يػعؾوهنا هبذه الطريؼة؟  التيوهل جؿقع البدع ؟هل واقع أهل البدع لؽن

ٕن كثقرًا من الـاس إكؿا يبتدطون بتلويل يظـون أن الدلقل قد يدل طؾقه أو أن  ؛الجواب ٓ

ففم الـص أو تطبقق الـص  يفأصول الشريعة تدل طؾقه فؽثقر من البدع تؼع بسبب الخطل 

جل  -تؽون البدع لقس مردها إلى الـص ولؽن يػعؾفا بجفل قصد التؼرب إلى اهلل  أحقاكا

مبـي طـد  ولؽـه يستحسن بعؼؾه هذه العبادة أو هذا الػعل فؼد يؽون اإلستحسان -وطَل 

جل  -بعض الـاس طؾى دلقل أو كص طام أو ققاس أحقاكًا طؾى أمر طؼؾي محض كؿا قال اهلل 

  –وطَل 



 

 

 

 

 

 

﴿5﴾  ْرُس   ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َطَشر اّلَساِدساْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ  

 

 1 

يعـى أهنم أحدثوا هذه الرهباكقة مبتدطقـفا من دون شرع اهلل ولؽـفم ما فعؾوها إٓ ابتغاء 

يعـى حتى ما  2  رضوان اهلل لقس مضادة هلل وخروج طن الدين

طؾقه الصَلة   -لسؾؽوا سبقل كبقفم  ابتدطوه ما رطوها حق رطايتفا ٕكه لو رطوها حق رطايتفا

أصؾفا تعود إلى التشريع من  يفولؽاكوا متبعقن له غقر مبتدطقن الؿؼصود أن البدطة  -والسَلم 

 -جل وطَل  -وهذه من خصائص الرب والتحؾقل والتحريم  -جل وطَل  -دون اهلل 

 خصائص إلوهقةو

 

  البدعة بجفل يفوقوع بعض الـاس:  

مع ذلك قد يػعل اإلكسان هذا الشيء طن اجتفاد خاصئ طن حديث ضعقف أو موضوع  

طن ففم خاصئ لؾؽتاب أو السـة طن ففم خاصئ لؽَلم العؾؿاء طن استحسان طؼؾي يعـي أمور 

من حقث مرتؽبفا ٓ يؿؽن أن هذه البدع لذلك اتػق العؾؿاء طؾى أن البدطة  يفطديدة تتسبب 

يحؽم بؽػره بـاء طؾى إصل بل يـظر إلى البدطة وهل طـده شبفة هل طـده ماكع يؿـع من 

ضــا به أكه استحل ما حرم اهلل طن قصد أو شرع ما لم يلذن به اهلل طن تعؿد و كسبة هذا الدين 

ء الذين يحؽم العؾؿاء إلى اهلل بالؽذب والبفتان إذا تبقن هذا ففذا هو الذى أو معظم همٓ

بؽػرهم حقث يتبقن لفم أهنم قصدوا مضادة الدين أو خالػوا معؾوم من الدين بالضرورة وإن 

زطؿوا أن طـدهم شبفة أو يعود هذا الػعل إلي أحد أقسام كػر الردة أو الؽػر إكرب ففذه 

 ثَلث ضوابط تجعؾـا كحؽم طؾى مرتؽبي البدطة  بالؽػر

 

  27 :الحديد-1

 27:لحديدا -0



 

 

 

 

 

 

﴿6﴾  ْرُس   ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َطَشر اّلَساِدساْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ  

أن يؽون خالف  معؾوما من الدين بالضرورة ٓ يجفل أمثاله هذا الشيء فـعؾم أكه : إول  

 قصد مضادة الدين وهذا إمر مجؿع طؾقه 

أن يظفر من حاله ومؼاله مضادة الدين فقحؽم أهل العؾم بؽػره كؿا طؾقه : إمر الثاين

صػوان وأحؿد بن دؤاد وأشباهه ولو الباصـقة وكذلك الروافض وكذلك كؿا طؾقه الجفم بن 

 كاكوا زطؿوا أهنم طـده ُشبه 

أن تؽون  هذه البدطة تعود إلي كوع من أكواع الؽػر إكرب والشرك إكرب : الضابط الثالث

كلن يؽون يف هذه البدطة إهتام لؾؼرآن بالـؼص يعـي أن يعود طؾي الؼرآن بالتؽذيب كؿن يزطم 

رافضقة وهي بدطة كػرية كذلك إهتامفم طائشة رضي اهلل طـفا  أن الؼرآن لم ُيحػظ هذه بدطة

بالػاحشة هذه بدطة كػرية كذلك إضفار إتباع الدين وإتباع السـة وهو يف الباصن فقؾسوف ٓ 

يعؿل هبذه الظواهر إٓ كػاقا  كبدطة الؿـافؼقن ففمٓء هذه بدطتفم مؽػرة ٕكه يعود إلي بدطة 

سمال الؿائتقن ويَلحظ يف .م طؾي صاحب البدطة حقـئذالـػاق وهؽذا فثَلث ضوابط يحؽ

هذا السمال أكه السمال الؿائتقن  الذي يـبغي أن يؽون خاتؿة الؽتاب ٕن اسم الؽتاب مائتا  

سمال وجواب يف العؼقدة اإلسَلمقة وهي تزيد طن الؿائتقن  بثـقن وطشرين سمآ يعـي من 

 .طـد أهل العؾم باب التغؾقب بحذف الؽسر و هذا أسؾوب مستخدم

 

 [الؿتن]

 ما هي البدع الؿؽػرة ؟ : قال رحؿه اهلل

قال هي كثقرة و ضابطفا من أكؽر أمرًا مجؿعًا طؾقه متواتراً من الشرع معؾومًا من الدين    

بالضرورة ٕن ذلك تؽذيب بالؽتاب وبؿا أرسل اهلل به رسؾه كبدطة الجفؿقة يف إكؽار صػات 

وإكؽار أن  -بخؾق الؼرآن أو خؾق أي صػة من صػات اهلل ـ طز وجل اهلل ـ طز وجل ـ  و الؼول 

و كبدطة الؼدرية يف إكؽار طؾم ، يؽون اهلل اتخذ إبراهقم خؾقَلً وكؾم موسي تؽؾقؿا و غقر ذلك 

و كبدطة الؿجسؿة الذين يشبفون اهلل تعالي بخؾؼه و غقر ، اهلل تعالي و أفعاله و قضائه و قدره 



 

 

 

 

 

 

﴿7﴾  ْرُس   ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َطَشر اّلَساِدساْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ  

ؽن همٓء مـفم من ُطؾم أن طقن قصده هدم قواطد الدين و تشؽقك أهؾه ول، ذلك من إهواء  

وآخرون مغرورون مؾبس ، فقه ففذا مؼطوع بؽػره بل هو أجـبي طن الدين من أطدى طدو له 

 .  ففمٓء اكؿا يحؽم بؽػرهم بعد اقامة الحجة طؾقفم إلزامفم هبا ، طؾقفم 

 البدطة التي هي غقر مؽػرة ؟ما هي : ثم قال يف السمال الواحد بعد الؿائتقن

هي ما لم تؽن كذلك مؿا لم يؾزم مـه تؽذيب بالؽتاب و ٓ بشيء مؿا أرسل اهلل به        

رسؾه كبدطة الؿرواكقة التي أكؽرها طؾقفم فضَلء الصحابة ولم يؼروهم طؾقفا ولم يؽػروهم 

، ت الي أواخر أوقاهتا و لم يـزطوا يدًا من بقعتفم ٕجؾفا كتلخقرهم بعض الصؾوا، بشيء مـفا 

و سبفم ، و الجؾوس يف كػس الخطبة يف الجؿعة و غقرها ، وتؼديؿفم الخطبة قبل صَلة العقد 

بعض كبار الصحابة طؾي الؿـابر و كحو ذلك مؿا لم يؽن مـفم طن اطتؼاد شرطقة بل بـوع 

 اكتفى كَلمه رحؿه اهلل  .   تلويل و شفوات كػساكقة و أغراض دكقوية 

ذكر رحؿة اهلل تعالي  يف هذين السمالقن و إجابة  بقان البدطة الؿؽػرة و غقر  اذن هـا

 الؿؽػرة فذكر رحؿه اهلل تعالي أن البدطة الؿؽػرة ما تتوفر فقه ثَلثة شروط 

 

 [الؿتن] 

 قال من أكؽر أمرًا مجؿعًا طؾقه متواترًا من الشرع معؾومًا من الدين بالضرورة

 

 [الشرح]

 [ؾقه إمر الؿجؿع ط]

كوجوب توحقد اهلل ـ جل وطؾى ـ وتعظقؿه بلسؿائه ، يعـي الذي أجؿعت إمة طؾقه 

وصػاته وإجرائفا طؾى ضواهرها بدون تشبقه وٓ تعطقل وكذلك من إمر الُؿجؿع طؾقه 

الصؾوات الخؿس ووجوب الصوم صوم رمضان والزكاة والحج وإمر بالؿعروف والـفي 

 .ع طؾقه العؾؿاءطن الؿـؽر وكحو ذلك مؿا أجؿ
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  [ومتواترًا يف الشرع]  

متواتر من الشرع كثرة الـصوص لقس الـص خػقًا بحقث يغقب طن بعض أهل العؾم لؽـه  

 كثقر مـتشر يف الؽتاب والسـة واضح

  [معؾوم من الدين بالضرورة ]

 يعـي ٓ يجفؾه أحد من أهل اإلسَلم إٓ إذا كان كشل يف بادية بعقدة ففذا تختؾف طـده 

 .إمور الؿعؾومة من الدين بالضرورة 

 ففذه الشروط الثَلثة التي جعؾفا لتؽػقر الؿبتدع

ثم أطاد هذا إمر هبذه الضوابط إلى كوع من أكواع التؽػقر وهوالتؽذيب بالؽتاب والسـة 

فتؽذيب اهلل وتؽذيب الرسول ـ صؾى اهلل طؾقه وسؾم ـ أو جحد ما جاء يف الؼرآن أو السـة هذا 

ستؼل الجحود كػر والتؽذيب كػر كذلك العـاد كػر واإلطراض كػر والـػاق كػر الشك كػر م

 .كػر كؿا سبق بقان أكواع الؽػر

 [الؿتن]

 ٕن ذلك تؽذيب بالؽتاب وبؿا أرسل اهلل به رسؾه 

 [الشرح] 

هذا الضابط يعـي لو صبؼـاه طؾى جؿقع الؽػريات الذي هو بؿعـى إكؽار ُمجؿع طؾقه 

شرع ومعؾوم من الدين بالضرورة مؿؽن لؽن ٓ يؾزم أن يؽون ذلك تؽذيبًا ومتواتر من ال

بالؽتاب كؿن يستغقث بغقر اهلل ـ جل وطؾى ـ ففذه بدطة يف اساسفا لم تؽن يف طفد الـبي ـ طؾقه 

كذلك من يطوف تعظقؿا لؾؼبور ٕهؾفا قربة ، الصَلة والسَلم ـ ويؼصدون هبا التؼرب إلى اهلل 

أما من صاف  حول الؼرب تؼربًا إلى اهلل كؿا يتؼرب بالطواف حول الؽعبة ، ربإلقفم هذا شرك أك

ففذا بدطة يف الدين من الشرك  إصغر أما إذا أطتؼد أن هذا الطواف يؼربه إلى صاحب الؼرب 

وكبدطة  الرافضة يف تؽػقر الصحابة والغؾو يف أهل البقت وإدطاء العصؿة فقفم هذه ، ففذا كافر

إكؽار أمر ُمجؿع طؾقه أو اإلتقان بشئ ، ع طؾى طدم شرطقتفا صبعًا اإلكؽار كؾفا بدع ُمجؿ



 

 

 

 

 

 

﴿9﴾  ْرُس   ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َطَشر اّلَساِدساْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ  

ُمجؿع طؾى خَلفه فؼد أجؿع أهل السـة طؾى أكه لقس أحد من الـاس معصوم بعد الـبي ـ طؾقه  

الصَلة والسَلم ـ هذا إجؿاع وهذا أدلته يف الشرع ضاهرة ومعؾوم من الدين بالضرورة ومع 

 .ففمٓء يعـي إرتؽبوا بدطة مؽػرة وما أكثر كػر الرافضة واضفره ذلك خالف فقه الرافضة 

 من البدع الؿؽػرة التي مثل هبا هـا  

 [الؿتن]

كبدطة الجفؿقة يف إكؽار صػات اهلل ـ طز وجل ـ والؼول بخؾق الؼرآن أو خؾق أي صػة من 

تؽؾقؿًا وغقر صػات اهلل ـ طز وجل ـ وإكؽار أن يؽون اهلل اتخذ إبراهقم خؾقَلً وكؾم موسى 

 ذلك 

 [الشرح] 

فالجفؿقة كػرهم السؾف قال اإلمام ابن الؿبارك ٕن احؽي كَلم القفود والـصارى خقر 

والجفؿقة كػار طـد السؾف الذين ضفروا يف زماهنم من دطاة ، من أن احؽي كَلم الجفؿقة 

ر بنهنا لم ُتخؾق الجفؿقة الؼائؾقن بنكؽار الصػات وإسؿاء وكذلك الؼائؾقن بخؾق الجـة والـا

بعد وكذلك الذين قالوا بػـاء الجـة والـار سويًا هؽذا واكؽروا طذاب الؼرب وكعقؿه واكؽروا 

، لؽن لقس كل   الصراط والؿقزان ففمٓء كػرهم السؾف باإلجؿاع وكػروا أطقاهنم باإلتػاق

التؽػقر هو من يطؾق طؾقه جفؿي فنكه يؽون قائَل هبذه إقوال، الجفؿي الذي يـطبق طؾقه 

الؼائل بعؼقدة الجفؿقة التي يظفر من طؼقدهتم مضادة الدين و طدم إطتباره و تبديل الدين و 

الشريعة واضحة من أمرهم و حالفم كالجعد بن درهم و الجفم بن صػوان الرتمذي و بشر 

الؿريسي و محؿد بن شجاع بن الثؾجي و أحؿد بن أبي دؤاد و برغوث و الجاحظ و الـظام و 

َلف وأمثال همٓء و حػص الػرد، فلمثال همٓء ٓ شك يف كػرهم، فؼد كّػرهم السؾف الع

بلطقاهنم و ضفروا من قولفم طؾى أمر طظقم يدل طؾى رّدهتم و زكدقتفم و أهنم دخؾوا يف 

آسَلم إلفساده، و طؿرو بن طبقد كذلك ، و لو ُحؽي طن  بعضفم ما ُحؽي من التعّبد، 

رى يتعّبدون لؽن طؾى غقر مّؾة اإلسَلم، فتعّبدهم إكؿا هو يف آخرهتم ففمٓء القفود و الـصا



 

 

 

 

 

 

﴿11﴾  ْرُس   ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َطَشر اّلَساِدساْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ  

وبال طؾقفم وهو يؽون هباءا مـثورًا ، أما من وصف بلكه جفؿي لؼوله ببعض أقوال الجفؿقة و  

قاله تؼؾقدا أو طن جفل كالؿعتصم رحؿه اهلل، ففذا ٓ يؽون كافرا إٓ بعد إقامة الحجة طؾقه و 

ك لم يؽّػره اإلمام أحؿد و إن وصف بلكه جفؿي، لؽن ٓ يعرتض طؾى طـاده و إصراره، لذل

تؽػقر أطقان الجفؿقة بلكه لم  يؽػر الؿعتصم، و هذا من أسالقب البدطة الحؾبقة الجديدة أهنم 

إذا جئت تؼول لفم أكتم ٓ تبدطون فَلكا مع طؾؿك بإدلة و إتضاح إمر لك، فقؾزمك تبديعه 

اذهب  ألزم فَلن من العؾؿاء الذين قالوا بؿثل قولي يف هذه الؿسللة،  فقؼول أكت لؿاذا تؾزمـي

فبدل أن يتوب و أن يرجع و أن يؾتزم الدلقل أمؾى طؾقفم الشقطان شبفة اإللزام و الؾوازم، 

لؿاذا ٓ تـؽر طؾقه؟ اكؽر طؾى ذاك و احؽم طؾقه فلكا بعد ذلك أقبل حؽؿك و يصػون 

ن، صقب أن إغاين حرام، لؿا كليت كؼول لؾعامة، يعـي  السؾػققن بلهنم يؽقؾون  بؿؽقالق

سبحان اهلل أصبح طؾي الحؾبي و أشباهه مثل إصػال مثل العوام، بعض العوام الذين ٓ 

لقرد ...يعؼؾون، كـا من قبل لؿا كـصح العامي و كؼول له الغـاء حرام، يؼول يا أخي الدولة، 

شرب الدخان قالوا يا أخي الدولة تبقعه،يعـي الـصقحة و بعض الـاس كؼول لفم اتركوا 

موجود يف الدكاكقن، سؿحت به الدولة، لؿاذا تـؽرون،روح اكؽر طؾى الدولة، أن طؼل طؾي 

الحؾبي و أشباهه مثل طؼول همٓء العامة،لؿاذا ٓ تبّدع فَلن، اذهب و روح اكصح الؿػتي، 

، الزم بن مـقع و الؿؾك طبد اهلل روح اكصح الشقخ صالح الؾحقدان، روح اكصح الشقخ فَلن

حتى يعـي كحن كرتك، إيش هذا الؽَلم الػارغ، ما هذا الؿـطق العجقب الغريب أن آكسان ٓ 

يؼبل الحق حتى كحؽم أو حتى كـؽر طؾى غقره مثل ما أكؽركا طؾقه، ما هذا الؽَلم الػارغ، و 

 1  :هل أكت مسمول طن الـاس؟ أكت مسمول طن كػسك، 

و لقس هذا من الؽقل بؿؽقالقن  و أكت تعؾم هذا ٕن يف أشقاء ٓ تستطقع ان تؼولفا لبعض 

 ذلك بعض الـاس يؽون معذور لعدم بؾوغ العؾم إلقه، أكت قد الـاس لؾؿصالح والؿػاسد، ك
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 وصل إلقك العؾم وطرفت مالم يعرف فَلن فؽقف تسوي بقن حالك و حاله  

 

 سباب تؽػقر الجفؿقة وعدم تؽػقر الؿعتصمأ: 

كذلك من يليت القوم ويـؽر تؽػقر الجفؿقة يؼول كقف يا اإلمام أحؿد كػر ابن ابي دؤءاد .

سؿعتم أحدا من همٓء الؿبتدطة أو من أهل السـة اطرتض طؾى اإلمام أحؿد وقال له لقش  هل

ما تؽػر الؿعتصم أكت والَللؽائي والؿجؿوطة كؾفا لؿاذا تؽػرون الجفؿقة وما كػرتم 

الؿعتصم أكتم تؽقؾون بؿؽقالقن هذا هو لسان الحال ومؼال أمثال همٓء الؿـحرفقن، وكحن 

قول الجفؿقة كػر، وتعطقل صػات الرب ـ جل وطؾى ـ كػر ٕكه تؽذيب  كؼول هـاك فرق، كعم

لؾؽتاب والسـة هذا ٓ شك فقه، لؽن أولئك قد ضفر من حالفم أهنم معاكدون لؾدين أو أولئك 

الؼوم أققؿت طؾقفم الحجة وهذا لم تؼم طؾقه الحجة أو لم يػفم الدلقل لجفؾه وإكؿا حؿؾه 

خوه وكان طامقًا ٓ يحسن الؼراءة والؽتابة الؿعتصم فؾذلك اإلمام طؾى ذلك تؼؾقدًا لؾؿلمون أ

أحؿد ـ رحؿه اهلل ـ طذره ٕكه ٓ يػفم، وأكه حؿؾه طؾى ذلك الحؿقة،وإٓ هو ٓ يػفم هذه 

إشقاء وطذره بجفؾه مع أن الؿعتصم ما كان يـؽرخؾق الجـة والـار ويـؽر الصراط والؿقزان 

حول إسؿاء والصػات ،فالجفؿقة يف معتؼداهتم ضفر من  كان الؽَلم. لم يعرف طـه هذا

حالفم ومعتؼداهتم الزكدقة ،واققؿت طؾقفم الحجة كذلك،أما الؿعتصم كان ٓيػفم، فرق بقن 

العامي وبقن الداطقة وصاحب الدطوة صاحب العؾم ،طؾي حسن يريد ان كسويه بالعامة، 

ن يػفم إدلة أوٓ يػفم الؽَلم ولؽن أكت العامة خقرمـك ٕن العامي معذور بالجفل إذا ما كا

تػفم وكـت تـاضل طن هذا الػفم ولؽن لألسف الشديد بسبب الفوى بسبب البدع التي 

 صؿست طؾى قؾبه وبصقرته اكحرف وصار يتذرع بذرائع العوام لألسف الشديد

جل  كذلك بدطة الؼدرية صب بدطة الجفؿقة واضحة يـؽرون صػات اهلل ـ جل وطَل ـ واهلل ـ

 وطَل ـ يف الؼرآن وصف كػسه بصػات كثقرة
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  2اولفا 1

3  

شىء من اهلل مخؾوق بل هو  دلة والؼرآن كَلم اهلل غقر مخؾوق ولقس الى غقر ذلك من إ

الخالق وما سواه مخؾوق، واهلل ـ  جل وطَل ـ إكؿا هو قائم بذاته وصػاته ٓ يؼال لشىء من 

أسؿائه أو صػاته إكه مخؾوق والؼرآن كَلمه سبحاكه وتعالى فالذي يؼول اي صػة من صػات 

 .التؽػقر ر العقن يحتاج الى تطبقق ضوابظ اهلل مخؾوقة ففو كافر لؽن تؽػق

 

 بدعة الؼدرية: 

مخالػته بدطة مؽػرة  يف الؼدر قد خالف أهل السـة أقوام يف باب الؼدر فؿـفم من كاكت 

ومـفم من كاكت مخالػته بدطة مػسؼة طـد أهل العؾم، فالذين أكؽروا طؾم اهلل السابق أكه 

ف أو يعؾم الؽؾقات وٓ يعؾم بالجزئقات إذا اكؽروا ٓيعؾم بإشقاء قبل وقوطفا وأن إمر أك

شىء من طؾم اهلل فؼد كػروا بنجؿاع الصحابة بنجؿاع السؾف هذه بدطة مؽػرة وهي تعود إلى 

إكؽار صػة من صػات اهلل ـ  جل وطَل ـ كذلك الذي يؼول إن ثؿة خالق غقر اهلل ـ سبحاكه 

 .وتعالى ـ مستؼل بالخؾق هذا كافر

 فرقة الؿعتزلة: 

لؽـفم الؿعتزلة يؼولون إن العبد يخؾق فعؾه بنقدار اهلل له، يعـي يرجعون أمره أو شىء من  

 خؾؼًا وإيجاد يـسب إلقه هو وما  ٓ إلى اهلل  أمره إلى اهلل لؽن هو طـدهم فعؾه يـسب إلقه 
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ون صرحوا بالخؾق بعضفم قال ُيحدث فعؾه لؽن ٓ بالخؾق هـا الؿتلخر صرح الؿتؼدمون 

يجعؾوكه طؾى صػة اإلستؼَلل أو أكه خارج طن إرادة اهلل وطن قدرة اهلل ولؽن يؼولولون هذه 

الؼدرة ٓ تـسب إلى اهلل بؿعـى أكه هو الذي ارادها فقجعؾون اإلرادة فؼط لإلرادة الشرطقة وٓ 

إكؿا كػروامن قال  ة وما كػرهم العؾؿاء لفذا يػفؿون اإلرادة الؽوكقة ففذه بدطتفم مػسؼ

بنكؽار طؾم اهلل السابق أو إكه يعؾم الؽؾقات وٓ يعؾم الجزئقات كذلك الذي يـؽرأن اهلل سبحاكه 

 زوتعالى خالق وأكه يريد اإلرادة العامة

أو شقئا من أمره إلى اهلل ولؽن هو طـدهم فعؾه ُيـسب إلقه ٓ إلى اهلل خؾؼا وإيجادا يـسب 

إلقه هو، وما صّرح الؿتؼدمون من الؿعتزلة بالخؾق هـا، الؿتلخرون صّرحوا بالخؾق بعضفم 

قال ُيحدث فعؾه لؽن ٓ يجعؾوكه طؾى صػة آستؼَلل أو أكه خارج طن إرادة اهلل وقدرة اهلل 

لؽن يؼولون هذه الؼدرة ٓ تـسب إلى اهلل بؿعـى أكه هو الذي أرادها فقجعؾون اإلرادة فؼط هي 

رادة الشرطقة وٓ يػفؿون اإلرادة الؽوكقة ففذه بدطة مػسؼة وما كػرهم العؾؿاء لفذا إكؿا اإل

كػروا من قال إكؽار طؾم اهلل السابق أو هو يعؾم الؽؾقات وٓ يعؾم الجزئقات كذلك الذي يـؽر 

–هلل أن اهلل ـ سبحاكه وتعالى ـ خالق وأكه يريد اإلرادة العامة ففذا أيضا أكؽر صػة من صػات ا

 .-جل وطَل

 [الؿتن]

 "الؼدرية يف إكؽار طؾم اهلل تعالى وأفعاله وقضائه وقدره وكبدطة الؿجّسؿة كبدطة"قال 

 [الشرح]

 

صول وطرض أو يد كقدي  -سبحاكه وتعالى -الؿجّسؿة الؿؿثؾة الؿشبفة الذين يؼولون هلل 

والقؼي وكذلك وسؿع كسؿعي أو يشبفون الؿخؾوققن أو يتخقؾون خقآت فاسدة كفشام الج



 

 

 

 

 

 

﴿14﴾  ْرُس   ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َطَشر اّلَساِدساْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ  

هشام بن الحؽم الرافضي الذي هو الؿؾؼب بالشقطان الطاق همٓء الروافض الؿتؼدمون هم  

 أساس التشبقه والتؿثقل

 [الؿتن] 

 "الذين يشبفون اهلل تعالى بخؾؼه وغقر ذلك من إهواء "

 [الشرح] 

مر وتواتره يعـي التي تصل إلى إكؽار معؾوم من الدين بالضرورة مع اإلجؿاع طؾى هذا إ 

 .يف الشرع

 [الؿتن]

ولؽن همٓء مـفم من ُطؾم أن طقن قصده هدم قواطد الدين وتشؽقك أهؾه فقه " :ثم قال

 "ففذا مؼطوع بؽػره

 [الشرح]

 ٕكه مـافق زكديق كابن سبل والجعد والجفم وكحوهم 

 "بل هو أجـبي طن الدين وإن تظاهر به من أطدى طدو له "

مغررون "َلم وهـاك صـف آخر ارتؽبوا بدطا مؽػرة لؽـفم يعـي من أطدى أطداء اإلس 

 "مؾبس طؾقفم ففمٓء إكؿا يحؽم بؽػرهم بعد إقامة الحجة طؾقفم وإلزامفم هبا

ففمٓء يبقن لفم الحق والفدى، صبعا إذا كان من أمثالفم من يجفل هذا كؿن كشل يف بؾدة  

فذا ٓ ُيعذر فقه إٓ إذا كان جاهَل بعقدة ٓسقؿا إذا كان أمرا معؾوما من الدين بالضرورة ف

جفَل مطبؼا بحقث كؿن كشل ببادية بعقدة أو حديث طفد بنسَلم ففذا الذي كؿن يستغقث بغقر 

اهلل يف بؾد لقس فقفا طؾؿاء سـة وتربى طؾى هذا ففذا ٓ ُيؼدم طؾى تؽػقره إٓ بعد إقامة الحجة 

 .طؾقه واهلل أطؾم

 

 البدع الغقر الؿؽػرة: 



 

 

 

 

 

 

﴿15﴾  ْرُس   ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َطَشر اّلَساِدساْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ  

ة الغقر الؿؽػرة ما دون ذلك وهي التي ٓ تعود إلى أصل من أصول التؽػقر أو وأما البدط 

كوع من أكواع الؽػر إكرب كذلك ٓ يؽون إكؽار أمر مجؿع طؾقه أو إكؽار أمر معؾوم من الدين 

 .بالضرورة

 

 بدع الؿرواكقة: 

 [الؿتن]

 "كبدطة الؿرواكقة ": قال

 [الشرح]

طـه  قد فعل أفعال يعـي أخطل فقفا وهي من بدع  يػمروان بن الحؽم ـرحؿه اهلل ـ وط 

وما كّػروه وٓ كزطوا بقعته يعـي بقعة من  -رضي اهلل طـفم-العبادات وأكؽر طؾقه الصحابة 

ّٓه فطبعا مروان إكؿا أضفر هذه إشقاء يف وٓيته بعضفا كان أيام ما كان أمقرًا يف الؿديـة لؽن  و

 كان مثل الخطبة قبل الصَلة

 

 : تلخقر الصَلة إلى آخر وقتفابدطة 

 [الؿتن]

  "كتلخقرهم بعض الصؾوات إلى أواخر وقتفا": قال

 [الشرح]

تلخقر الصَلة جائز يف إصل، الصَلة يف أول وقتفا أو آخر وقتفا وفعؾه الـبي ـ طؾقه  

الصَلة والسَلم ـ أحقاكًا لؽن الؿداومة طؾى ذلك حتى تؽاد الصَلة يذهب وقتفا ففذا كان من 

 .الؿحدثات

 

 :بدطة تؼديم الخطبة قبل صَلة العقد



 

 

 

 

 

 

﴿16﴾  ْرُس   ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َطَشر اّلَساِدساْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ  

 [الؿتن]  

 "تؼديؿفم الخطبة قبل صَلة العقد"كذلك 

 [الشرح] 

ومعاوية صحابي جؾقل  -رضي اهلل طـه–ولؽن هذا الذي فعؾه مروان فعؾه يف زمن معاوية 

رًا يف وهذا الػعل قد ورد طن طؿر رضي اهلل طـه وطن طثؿان أحقاكا أهنم كاكوا إذا رأوا تلخ

الـاس بدأوا بالخطبة قبل الصَلة حتى يجتؿع الـاس ثم صؾوا ففذا إمر ثبت طن طؿر وثبت 

ففذا لقس من البدع ولؽن هذا يعـي قد فعؾه بعض الصحابة  -رضي اهلل طـفؿا –طن طثؿان 

ولو ُفعل كؿا فعؾه  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم -لعؾة وكحن كؼول خقر الفدي هدي محؿد 

 .ل بدطةالصحابة ٓ يؼا

 

 بقان أن البدع السابؼة تعترب بدطة يف حال الدوام طؾقفا بدون طذر: 

لؽن من داوم طؾى ذلك بدون طذر ففذا الذي لم يػعؾه أحد من الصحابة ويؽون حقـئذ 

 بدطة

 

 بدطة الجؾوس يف كػس الخطبة: 

 [الؿتن]

 "كذلك الجؾوس يف كػس الخطبة يوم الجؿعة "

 [الشرح]

ؿا يخطب جالسا ففذا إصل فعل أكه لقس بدطة، معصقة مخالػة يعـي بدل أن يخطب قائ

ترك السـة لؽن من فعل هذا وداوم ففذا الذي قد يطؾق طؾقه ارتؽب بدطة ٓسقؿا إن اطتؼد أّن 

 .جؾوسه أفضل من غقر حاجة وٓ ضرورة

 



 

 

 

 

 

 

﴿17﴾  ْرُس   ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َطَشر اّلَساِدساْلدَّ ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِيُّ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ  

  حؽم سب الصحابة: 

 [الؿتن]

 "وسبفم بعض كبار الصحابة طؾى الؿـابر ": قال

 [الشرح]

لصحابة رضي اهلل طـفم إن كان لؾجؿقع أو العشر الؿبشرين بالجـة أو أبي بؽر وطؿر سب ا 

ولم يحصل خَلف فقفؿا  -رضي اهلل طـفؿا –ففذا كػر ّٕن ٓ أحد يشك يف أبي بؽر وطؿر 

بقن السؾف يف التػضقل ويف اإلمامة يف الدين ما يف أبدًا حصل أّي كزاع يف هذين اإلمامقن 

صحابي جؾقل وٓ  -رضي اهلل طـه -ع أهل البدع واإللحاد والزكدقة، طثؿان الجؾقؾقن إكؿا كاز

حتى  -رضي اهلل طـه –مطعن فقه وٓ يستطقع أحد أن يتؽؾم فقه ولؽن قد وقع كَلم يف طفده 

 –من بعض الصحابة بسبب أفعال ُكؼؿت طؾقه من أهل الػتـة وضخؿوها بعض الصحابة 

والتلمت الـػوس  -رضي اهلل طـه–فبقن له طثؿان  استـؽر طؾقفم أشقاء -رضي اهلل طـفم

رضي اهلل –والحؿد هلل ولؽـفم ما سبوه وٓ شتؿوه ولؽن قد يحصل مـفم ذكر لخطل طـده 

رضي  -لؽن الصحابة كؾفم يحبوكه ويحرتموكه ويعرفون أكه من الؿبشرين بالجـة لؽـه  -طـه

  -هلل طـهرضي ا –اهلل طـه ـ وأرضاه لؿا ثار طؾقه الثوار وقتؾوه 
ّ

وإهتام  -رضي اهلل طـه –كعؾي

ما حصل من  -رضي اهلل طـه -بعض الـاس له بؿؿَلة قتؾة طثؿان وهذا غقر صحقح وكذلك 

حصل فتن وإختَلف  -رضي اهلل طـه –قتال بقـه وبقن طائشة وصؾحة والزبقر ثم معاوية 

 -رضي اهلل طـه -واجتفدوا وكؾفم يذكرون بالجؿقل وكؾفم كان يسعى لؾحق لؽن كان طؾي 

- رضي اهلل طـفم جؿقعا -أقرب الطائػتقن إلى الحق 

 

 السؽوت عـد الؿػاضؾة بقن الصحابة: 

فؿا حصل بقن الصحابة رضي اهلل طـفم يف طفد طؾي وطثؿان ـ  رضي اهلل طـه ـ جعل بعض 

السؾف كسػقان الثوري ويحقى بن سعقد الؼطان إذا ذكر الؿػاضؾة بقن الصحابة ذكر أبا بؽر 
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لقس صحابقًا وخؾقػة معتربًا  -رضي اهلل طـه -طؿر ثم توقف، سؽت، لم يسؽت ّٕن طثؿان و 

 
ّ

ولؽن إكؿا سؽتوا طن الؿػاضؾة ولؽن كحن كعؾم أن الـص  -رضي اهلل طـفم -وكذلك طؾي

الؿتواتر طن ابن طؿر وغقره الرسول ـ صؾى اهلل طؾقه وسؾم ـ كان يسؿع الصحابة يؼولون أن 

كبقفا أبا بؽر وطؿر وطثؿان فقسؽت، فقسؿع يؼرهم طؾى ذلك وٓ يـؽر طؾقفم أفضل إمة بعد 

ففذا أمر إجؿاطي فضل طثؿان بعد طؿر وخطل هذا من سػقان ومن يحقى بن سعقد إكصاري 

يعـي ما ذكر أن هذا مبتدع من فعل هذا ولؽن يعـي كؼؾه طؾى أكه  -رحؿه اهلل –اإلمام أحؿد 

  شك خطلقول بعض أهل السـة لؽن هو ٓ

 

 متى يعتبر السؽوت عـد الؿػاضؾة بقن الصحابة بدعة؟ 

 -رضي اهلل طـه –لؽن هل يبدع؟ يبدع إذا لم يعتؼد إمامة طثؿان، يبدع إذا صعن يف طثؿان 

ع وفعؾه مخالف لؾسـة الؽَلم طؾى  أما إذا سؽت ففذا سؽوت وإن كان خطل لؽـه ٓ ُيبدَّ

مام أحؿد طؾى أن من يػضل طؾقا طؾى طثؿان أكه الوقف ٓ طؾى تػضقل غقره فؾذلك كّص اإل

مبتدع التػضقل يحتاج إلى دلقل والشقعة والروافض هم الذين يػضؾون طؾقا طؾى بؼقة 

الصحابة أو يػضؾون طؾقا طؾى طثؿان كؿا يػعؾه بعض الؽوفققن لؽن الذي يتوقف هذا لم 

 –يسؽت، شقخ اإلسَلم  يبدطه السؾف يعـي يرى فضقؾتفم جؿقعا لؽن يؼول أبو بؽر وطؿر ثم

 يف مجؿوع الػتاوى ذكر سبب هذا التوقف وطدم تبديع اإلمام أحؿد لؿن توقف -رحؿه اهلل

 

 سّب أبو بؽر وعؿر بدعة مؽّػرة: 

لؽن الذي يسّب أبا بؽر وطؿر هذا بدطته مؽػرة، ٕكه أكؽر معؾوما من الدين بالضرورة؛ 

ن بالضرورة وأمر متواتر مجؿع طؾقه فعل مخالػا لؾدين وهذه الؿخالػة معؾومة من الدي

كصوص فضل الشقخقن وجؿقع طامة الؿسؾؿقن فضَل طن طؾؿائفم كؾفم يرتّضى طن 
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رضي اهلل  –الشقخقن وٓ يذكرهؿا إٓ بالجؿقل إٓ الرافضة ومن طؾى شاكؾتفم، يف طصر طؾي  

- رضي اهلل طـه–حصؾت الػتـة، أو بدأت بوادرها يف آخر خَلفة طثؿان  -طـه

 

 ن أن بدعة مروان بن الحؽم يف سب الصحابة عؾى الؿـبر بدعة مػسؼة ٓ مؽػرةبقا: 

لذلك حصل بقن بعض الصحابة كَلم ففذا الذي حصل طؾى الؿـابر من سّب بعض 

 
ّ

  -رضي اهلل طـه –الصحابة وهم طؾي
ّ

من قَِبل بعض بـي أمّقة   -رضي اهلل طـه –سّب طؾي

ن البدع الؿخالػة لؾحق والفدى لؽن هـاك طـدهم كؿروان بن الحؽم ففذا هو الذي يعترب م

 -رضي اهلل طـفم -شبفة وطـدهم أغراض دكقوية وشفوات كػساكقة والحؿد هلل أن الصحابة 

رضي اهلل  –قد التلمت كػوسفم بعد حصول الػتـة وهدأت وماتوا وهم يعـي، كؾفم طؾى خقر 

ذي حصل ويؽون بدطة إكؿا هو كؾفم من أهل الجـة وٓ كذكرهم إٓ بالجؿقل لؽن ال -طـفم

التـؼص الذي يؽون بسبب دخول الػتـة بسبب أكه طضو يف الػتـة كؿروان بن الحؽم هذه بدطة 

غقر مؽّػرة لؽن الذي يؽون يف حؼد طؾى الصحابة، حؼد طؾى حؿؾة الدين، حؼد طؾى 

فر بل الشقخقن هذا كافر مرتد كؿن يؽػر معظم الصحابة أو من يؽػر الصحابة جؿقعا هذا كا

أما من حصل مـه سب لشبفة ولػتـة  "من يشك يف كػره كافر مثؾه": شقخ اإلسَلم يؼول

 .حصؾت كؿا وقع من مروان ففذا ٓ يؽػر بل فعؾه من البدع غقر الؿؽػرة بل البدع الؿػسؼة

 .واهلل تعالى أطؾم وصؾى اهلل وسؾم طؾى كبقـا محؿد والحؿد هلل رب العالؿقن 

 

 

 

 

 


