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﴿2﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َسابَِع َطَشرالّ اْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 الَرحَؿِن الَرِحقم
ِ
 بِْسِم اهلل

إن الحؿد اهلل كحؿده وكستعقـه وكستغػره وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا وسقئات أطؿالـا، من يفده اهلل فَل 

مضّل له ومن يضؾل فَل هادي له وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ شريك له وأشفد أّن محؿدا طبده 

 .ورسوله

            1 

                

           2 

                

          3 

 ،أما بعد

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

 .يف الـار وكّل محدثة بدطة وكل بدطة ضَللة وكل ضَللة

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

رحؿه  -الؿعروف بؿائتي سمال وجواب يف العؼقدة اإلسَلمقة لؾشقخ العَلمة حافظ بن أحؿد الحؽؿي 

 . ويةالؿتوىف سـة سبع وسبعقن وثَلثؿائة بعد إلف من الفجرة الـب -اهلل تعالى 

 

 

 

                                                 
1

 102:آل عمران  - 
2

 1:الىساء  - 
3

 01-00: األحزاب  - 



 

 

 

 

 

﴿3﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َسابَِع َطَشرالّ اْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 [الؿتن ] 

 : يف السمال الثاين بعد الؿائتقن -رحؿه اهلل تعالى –قال 

 كم أقسام البدع بحسب ما تؼع فقه؟

 . تـؼسم إلى بدع يف العبادات وبدع يف الؿعامَلت :بؼوله -رحؿه اهلل -فلجاب 

 اكتفى الجواب ثم ذكر يف السمال الثالث بعد الؿائتقن 

 ادات؟إلى كم قسم تـؼسم البدع يف العب

  إلى قسؿقن :بؼوله -رحؿه اهلل تعالى-فلجاب 

التعبد بؿا لم يلذن اهلل أن يعبد به البتة كتعبد جفؾة الؿتصوفة بآٓت الؾفو الرقص والصػق : إول

    :والغـاء، وأكواع الؿعازف وغقرها مؿا هم فقه مضاهئون فعل الذين قال اهلل تعالى فقفم

        1 

التعبد بؿا أصؾه مشروع ولؽن ُوِضَع يف غقر موضعه كؽشف الرأس مثَل وهو يف اإلحرام طبادة : والثاين

 .مشروطة، فنذا فعؾه غقر الؿحِرم يف الصوم أو يف الصَلة أو غقرها بـقة التعبد كان بدطة محرمة

ت الـفي وكصقام وكذلك فعل سائر العبادات الؿشروطة يف غقر ما تشرع فقه كالصؾوات الـػل يف أوقا

 .يوم الشك، وصقام العقدين وكحو ذلك

 قال يف السمال الرابع بعد الؿائتقن  ثم

 كم حالة لؾبدطة مع العبادة التي تؼع فقفا؟ 

 .لفا حالتان: الجواب

أن تبطؾفا جؿقعا كؿن زاد يف صَلة الػجر ركعة ثالثة أو يف الؿغرب رابعة يف الرباطقة خامسة : إولـى

 .ك أن كؼص مثل ذلكمتعؿدا، وكذل

                                                 
1

 35: األوفال 



 

 

 

 

 

﴿4﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َسابَِع َطَشرالّ اْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

أن تبطل البدطة، وحدها كؿا هي باصؾة ويسؾم العؿل الذي وقعت فقه كؿن زاد يف : الحالة الثاكقة

َفَؿْن َزاَد َطَؾى ": لم يؼل ببطَلكه بل قال -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-الوضوء طؾى ثَلث غسَلت فنن الـبي 

 .وكحو ذلك "َهَذا َفَؼْد أَساَء َوَتَعّدى َوَضَؾم

 لبدع يف الؿعامَلت؟ما ا

 :بؼوله –رحؿه اهلل تعالى –فلجاب 

كاشرتاط الوٓء لغقر  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم- هي اشرتاط ما لقس يف كتاب اهلل وٓ يف سـة رسوله

فحؿد اهلل وأثـى طؾقه  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-الؿعتق كؿا يف قصة َبِريَرة لؿا اشرتط أهؾفا الوٓء قام الـبي 

ا َبْعد َفَؿا َبال ِرَجال َيْشَتِرُصون ُشُرْوصا َلْقَست فِي ِكَتاب اهلل، َفَلّيَؿا َشْرط َلْقس فِي كَِتاب اهلل َأمّ  ":ثم قال 

 َأْوَثق َما َباُل ِرَجال مِـُْؽم َيُؼوُل َأَحُدهُ 
ِ
 َأَحّق َوَشْرط اهلل

ِ
م َأْطتِق َيا َفُفو َباصِل، َوإِن َكان مِاَئة َشْرط َفَؼَضاُء اهلل

ًٓ ُفَلَ  ء لَِؿن َأْطَتق َوَكَذلِك ُكل َشْرط ُأِحل َحَراما َأو َحّرم َحَلَ َٓ ء إِّكَؿا اْلَو َٓ  ".ن َولِي اْلَو

 

 [الشرح ] 

يف تؼسقم البدطة فؼد سبق يف  -رحؿه اهلل-هذه إسئؾة إربعة كؾفا متعؾؼة بآطتبار الثاين الذي ذكره 

وسبق ذكر تعريف ، وسبق أيضا تعريف البدطة ، ة هبا الدرس الؿاضي ذكر طدة اطتبارات تـؼسم البدط

وجؿقع تؾك  ،  وتعريف لؾشاصبي الؿشفور أيضا، وتعريف ٓبن رجب ،  -رحؿه اهلل-لشقخ اإلسَلم 

 التعريػات لؾبدطة تعود إلى قولـا ما أْحِدَث يف الدين من غقر دلقل أْحِدَث وكسب إلى الدين

 

  ما يشتؿل طؾقه الدين: 

وإقوال يشؿل العبادات والؿعامَلت فؽل ما يتدين به ويتؼرب به  ، وإطؿال، لعؼائد والدين يشؿل ا

فنكه من الدين فجؿقع ما يتدين به ٓبد أن يؽون مشروطا لقس بدطة واإلطراض طؿا  -جل وطَل-إلى اهلل 

ل لؽل حدث يف الدين من غقر دلقل هو شاموقد يؽون كذلك بدطة فؿا أُ ،هو من الّدين معصقة أو كػر 

  -رحؿفم اهلل تعالى -التعاريف التي ذكرهتا يف الدرس الؿاضي طن أهل العؾم 



 

 

 

 

 

﴿5﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َسابَِع َطَشرالّ اْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 لؾبدطة يتعريف الشاصب : 

وأّن البدطة صريؼة يف ،  -رحؿه اهلل تعالى -تعريف الشاصبي  -رحؿفم اهلل-ودائؿا ما يذكر العؾؿاء 

الؿؼصود أن البدطة والتي هي ، يؼصد هبا صاحبفا الؿبالغة يف التعبد ، الدين مخرتطة تضاهي الشريعة 

 : إحداث يف الدين من غقر دلقل تـؼسم إلى أقسام بعدة اطتبارات

 

 آطتبار إول ويـؼسم إلى قسؿقن : 

 باطتبار إخَللفا بالدين -رحؿه اهلل  -فآطتبار إول الذي ذكره الشقخ 

ولػظ بدطة غقر مؽػرة  غقر مؽػرةوبدطة ، بدطة مؽػرة  ، إلى أهنا تـؼسم إلى قسؿقن -رحؿه اهلل  -فذكر 

ولؽن بعض العؾؿاء يعّبرون هبذا التعبقر وهو تعبقر صحقح بؿعـى أهنا ، أشؿل من لػظ بدطة مػسؼة 

تؼتضي الحؽم طؾى صاحبفا بالػسق إذا بقن له وأصّر بخَلف البدطة الؿؽّػرة فنهنا تخرج صاحبفا من 

 الؿؾة ٓسقؿا إذا أصّر طؾقفا

 

 آطتبار الثاين : 

، من طبادات  بحسب ما تؼع فقه يعـي من أقسام الشريعة:-رحؿه اهلل-ٓطتبار الثاين الذي ذكره الشقخ ا

كالصَلة وما يتعؾق هبا من الطفارة وكحوها ، والصوم ، والزكاة ، والحّج ، ،ومعامَلت فالعبادات 

عامَلت كالبقوع و و الؿ ، والجفاد ، وإمر بالؿعروف والـفي طن الؿـؽر ، وكحو ذلك من العبادات

و كحو ذلك فؼسم رحؿة اهلل تعالي البدطة ، و الحضاكة  ، و العتق، و الخؾع ، و الطَلق  ، يؾحق هبا الـؽاح

 :         باطتبار ما تؼع فقه الي قسؿقن 

 بدع يف العبادات -1  

 و بدع يف الؿعامَلت   -2 

طبادات و  ،هـا ما تؼع فقه  ، به   طتبار ما تؼعيضا تؼسقؿفا باأومن آطتبارات الؿعتربة يف تؼسقم البدطة 

 تؼع البدطة يف العبادات تؼع البدطة يف الؿعامَلت  ،معامَلت 



 

 

 

 

 

﴿6﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َسابَِع َطَشرالّ اْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 آطتبار الثالث  : 

 :                                                                        وتـؼسم الي ثَلث أقسام ،  باطتبار ما تؼع به

 بآطتؼاد   ، تؼع بالؼؾب : بدع اطتؼادية   -1

 بالؾسان  : بدع قولقة  -2

 بالجوارح                                    : و بدع طؿؾقة  -3

و مـفا ما ٓ يؽون كذلك  ، وهذة آكواع الثَلثة كؿا تؼع يف العبادات كذلك مـفا ما يؽون مؽػرة 

و كذلك سب الؼرآن ، هو شرك أكرب كآستغاثة بغقر اهلل مـفا ما ،  فالبدطة باطتبار ما تؼع به البدع الؼولقة

 الرجل يسب أن يتصور كقف  فقؼال تعبدا – سؾم و طؾقه اهلل صؾي –أو سب أصحاب الرسول  ، و السـة

 لكؿن يريد أن يحصل مـزلة يف الدطوة أو يف التعؾقم وٓ يتحص،  تؼربا - سؾم و طؾقه اهلل صؾي – الـبي

وكحو ذلك ففذا ٓ شك أن هذه ،  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم –ٓ بالتـؼص من الرسول طـد أولئك الػاسدين إ

 . بدطة يف الدين تـؼض اإلسَلم

 

  البدع أطظم من الؽبائر: 

ومـفا ما ٓ ،يعـي مـفا ما يؽون ُمؽػًرا  ،كذلك البدع آطتؼادية أيًضا يؼع هبا كؼض اإلسَلم أو كؼصه

بل من أطظم الؽبائر البدع أو أطظم من الؽبائر، مرتبة أطظم من  ،ريؽون كذلك، لؽن كؾفا داخؾة يف الؽبائ

الؽبائر، لذلك يـبغي من الحذر من البدع وأهؾفا والتـبه لفذه الؼضقة فقؿا يؽون من بدع آطتؼاد وبدع 

 .الؼول وبدع العؿل

 كواع البدع آطتؼاديةا : 

، طؾى أبي بؽر  – رضي اهلل طـه-قؾة طؾي وهي من بدع آطتؼاد، اطتؼاد فض من البدع التي لقست مؽػرة

وطثؿان ففذا اطتؼاد لؽـه لقس ُمؽػر، إكؿا هو ُمػسق دون الُؿؽػر، يعـي بدع آطتؼاد أيًضا فقفا  ، وطؿر

 .بدع ُمؽػرة وبدع غقر ُمؽػرة



 

 

 

 

 

﴿7﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َسابَِع َطَشرالّ اْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

كذلك العؿؾقة التي بالجوارح السجود لؾؼبور، والطواف لؾؿؼبور تؼرًبا إلقه هذه بدع طؿؾقة ُمؽػرة، 

وهـاك بدع طؿؾقة غقر ُمؽػرة كالطواف حول الؼبور تؼرًبا إلى اهلل، لؽن يظن أن هذه البؼعة مباركة وأكه 

 .يشرع لفا الطواف كؿا يشرع الطواف حول الؽعبة

 

  تؼسقم البدع باطتبارات أخرى: 

 هـاك اطتبارات أخرى أيًضا لتؼسقم البدطة إلى إضافقة وحؼقؼقة إلى كؾقة وجزئقة وسبق ذكرها يف

 .الدرس الؿاضي واهلل أطؾم

 قال يف السمال الثاين بعد الؿائتقن –رحؿه اهلل  –كعود إلى ما ذكره الشقخ 

 

 [الؿتن ] 

 كم أقسام البدع بحسب ما تؼع فقه؟

 تـؼسم إلى بدع يف العبادات وبدع يف الؿعامَلت –رحؿه اهلل تعالى –فؼال 

 لؿائتقنثم قال يعـي سبق بقان هذا، يف السمال الثالث بعد ا

 إلى كم قسم تـؼسم البدع يف العبادات؟

 قرأته طؾقؽمأن كؿا سبق و  – رحؿه اهلل  –فذكر يف الجواب 

 :أكه يـؼسم إلى قسؿقن

 مبتَدع يف أصؾه ووصػه: قسم 

 اإلحداث جاء يف وصػه ٓ يف أصؾه: الؼسم الثاين

 [الشرح ] 

  أقسام بدع العبادات: 

أن يؽون هذا إمر لقس طؾقه دلقل يف الؽتاب وٓ يف السـة، وٓ طن : معـى هذا الؽَلم يف الؼسم إول 

ولم ُيجؿع طؾقه العؾؿاء،  –رضي طـفم –و  –صؾى اهلل طؾقه وسؾم–صحابي من أصحاب رسول اهلل 



 

 

 

 

 

﴿8﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َسابَِع َطَشرالّ اْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

ففذا يؽون التعبد به وجه البدطة فقه أكه بدطة يف أصؾه ووصػه، يف أصؾه يعـي أكه لقس طؾقه دلقل ٓ أصل 

 .ه يف ثبوته هذا إصل يعـي الؿستـد، يف وصػه يعـي يف هقئة هذا الػعل وكقػقتهله يستـد إلق

 

  [الؿتن] 

 مثال ذلك تعبد جفؾة الصوفقة بآٓت الؾفو والرقص والصػق والغـاء وأكواع الؿعازف

 

 [الشرح ] 

 التعبد بآٓت الؾفو والرقص لقس له أصل يف الؽتاب والسـة: 

طؾقه الصَلة  –الؽتاب وٓ يف السـة أهنا من العبادات ما ورد أن الرسول هذه إفعال لم يرد لفا أصل يف 

أو استخدم الغـاء يف تؼربه إلى اهلل، إكؿا كاكت هذه الؾفو مثَلً ،استخدم آٓت الؾفو يف طبادة  –والسَلم 

ـساء الدف لؾـساء مثَلً هذا من الؿباحات يف إطقاد وإطراس، كذلك الرقص الذي بؿعـى ما يػعؾه ال

القوم ففذا لقس من فعل كساء الؿسؾؿقن أصَلً وإكؿا هذا كاكوا يػعؾون الرقص الذي هو بؿعـى الحركة 

وكؿا فعل إحابقش يف الؿسجد أو إحباش يف الؿسجد ،ضرب بالسقوف بيف الؼتال أو يف الحرب أو  

 –ن خؾف ضفر الرسول أخذت تـظر م –رضي اهلل طـفا  –بؿاذا؟ بالرماح وطائشة الذين كاكوا يضربون 

وجعؾفا تـظر إلقفم، إلى إحباش، ففمٓء رقصفم لقس رقص تحريك العورة  –صؾى اهلل طؾقه وسؾم 

الؿوجود القوم سواء كان طـد الرجال أو طـد الـساء، فالرقص الذي يػعؾه الـساء القوم وهو تحديد العورة 

تى بقن الـساء، ٓسقؿا إذا كّن الـساء وتحريؽفا بحقث يحصل تحديد لؾعورة، ففذا ٓشك أكه حرام ح

 يؾبسن الضقق الُؿَحِجم لؾعورة حتى بقن الـساء أكػسفن ففذا حرام، 

  الرقص الؿباح: 

إذا ما كان فقه إبداء لؾعورة بالـسبة  ،أما الذي بؿعـى الحركة يعـي وفقه شيء من الؼػز ففذا الذي قد يباح

بقن الؿحارم، فالحركة مثل ما يحصل بقن الذين يتدربون طؾى لؾـساء بقن الـساء، لؾـساء بقن الـساء أو 

الرماح هذا مباح مادام أكه لقس فقه تحديد لؾعورة، ولقس فقه تشبه بالػسؼة والؽػرة هذا ٓ بلس به، لؽـه 



 

 

 

 

 

﴿9﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َسابَِع َطَشرالّ اْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

لقس طبادة لقس هذا أو لقست هذه الحركة طبادة بحد ذاهتا يتؼرب هبا إلى اهلل، كذلك التصػقق، صبعا 

الجفاد يف سبقل اهلل، وآستعداد هذا مشروع وهذا طبادة، والرمي، والتدرب طؾى الحربة التدرب طؾى 

 –زمن الرسول يف هذا جائز، لؽن الؿؼصود بالرقص هـا لقس الرقص الذي كان يػعؾه إحباش الذين 

اهلل  بعض الـاس يؽون يػفم إحباش الؿشركقن الؿوجودين أتباع طبد، اكتبفوا  –صؾى اهلل طؾقه وسؾم 

–الحبشي هذا كافر وجؿاطته جؿاطة كػرية، الؽَلم لقس طؾى إحباش همٓء الؽَلم طؾى زمن الرسول 

هذا ، وأولئك الذين كاكوا يؾعبون بالحراب لؾتدرب طؾى الجفاد يف سبقل اهلل  –طؾقه الصَلة والسَلم

ي يػعؾه أهل الػسوق، لقس من الرقص الؿـفي طـه؛ الؽَلم حول الرقص الذي يػعؾه أهل الخَلطة، الذ

 ففذا ٓ أصل له يف الشرع 

 

 غباء الصوفقة واستدٓلفم الخاصئ: 

  -طؾقه السَلم–ٕيوب  –اهلل جل وطَل  -صبًعا من غباء الصوفقة يستدلون طؾى الرقص بؼول كذلك

وصار مغتسل ، اركض يعـي اضرب برجؾك إرض فـبع الؿاء  1  

يعـي ،من الخارج والداخل  -طز وجل –وشرب مـه فشػاه اهلل  -طز وجل –واغتسل به ببدكه، وشػاه اهلل 

اركض خرج الؿاء وكان يف هذا الؿاء شػاء، وهذا ، برجؾه  –طؾقه السَلم –هذا الؿاء الذي ضرب أيوب 

وشربه، فػقه ثَلث فوائد يعـي أية فقفا فوائد كثقرة، لؽن فقفا  -طؾقه السَلم-الشػاء اغتسل به أيوب 

 :وائد يعـي اذكرها طرًضاثَلث ف

 

  ثَلث فوائد كتعؾؿفا من أية: 

أن إدوية أو الدواء يستػاد به خاصة من يؽون طـده مرض جؾدي، صبعا ٓ أدري أو ٓ : الػائدة إولى

الـاس يف جؾده، لؽن ٓ يؿـع أن يؽون طـده ُكْحل يف   ذرهأصابه مرض قَ  –طؾقه السَلم  –يصح أن أيوب 
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 42: ص -



 

 

 

 

 

﴿01﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َسابَِع َطَشرالّ اْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

رب  –طؾقه السَلم  –ه، لؽن لقس بالصورة التي رويت يف إخبار الضعقػة، فليوب جسؿه وتلثر جؾد

   جعل له الشػاء يف هذا الؿاء من شرب واغتسال -العزة والجَلل

فشػاه اهلل، فؾذلك إدوية الجؾدية، وحتى ما يصاب ضاهر العقن كثقر من  ، فاغتسل مـه وشرب   

لظاهر، ويغػؾون طن الدواء يف الباصن، يعـي إذا صاب الجؾد شيء مثل يصػون الدواء يف ا،  إصباء

بعض إصباء يحرص طؾى مداواة الخارج الذي يف الظاهر ويغػل طن إكزيؿا أو غقرها من إمراض، 

ففذه الخَليا التي  ،الذي هو تحت الجؾد الذي هو طن صريق إوطقة الدموية الشعقرات الدموية،الباصن 

فلكجع العَلج ، فالدم كاقل والدم له دور يف كؼل الؿرض ويف كؼل الدواء ، رتبطة بالشعقرات يف الجؾد م

ومن الداخل بالشرب لؾدواء ، وأحسـه ما يؽون من الداخل و الخارج  ، من الخارج بإدهان الؿَلئؿة 

داخل  باغتسال الخارج وشراب –طؾقه السَلم -جعل شػاء أيوب  -ورب العزة والجَلل  -الؿَلئم 

يعـى         :وقوله   شػاه به ، - جَل وطَل -وكان مَلئؿا واهلل 

 أخرج من إرض ماءاً ، يسر له إمر وشػاه به  - طز وجل -اهلل قد بذل السبب و حتى يؽون ، اضرب 

يف الظاهر هذا  وهذه هي الػائدة الثالثة ، الػائدة إولى آهتؿام بإدوية - تعالىسبحاكه  –بنذكه  ًا شافق

يف الشػاء بنذن اهلل ، الػائدة الثاكقة الشرب من له دور مغتسل بارد يف آغتسال أو اإلدهان من الخارج 

           الداخل له دور أيضا يف الشػاء بنذن اهلل ، إمر الثالث وهو

 أن فقه أن الؿاء هذا فقه كوع شػاء 

 

  بعض إدوية التي دل طؾقفا الشرع: 

: ومـفا طؾى سبقل الؿثال مقاه زمزم وثبت فقفا الحديث أهنا ، كؿا يستشػى بنذن اهلل تعالى ببعض الؿقاه 

كذلك الؿقاه التي يؼال طـفا الؿعدكقة الطبقعقة ، هـاك مقاه غازية أيضا  من  "َصَعام ُصْعم َوِشَػاء ُسْؼم  "

وأيضا يستشػى هبا أو يعـي تستخدم ،ا بعض العقون التي تـبع يف بعض بَلد الؿسؾؿقن وحتى يف فركس



 

 

 

 

 

﴿00﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َسابَِع َطَشرالّ اْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

ولقست إدوية معؾؼة فؼط بالؼرآن أو بالعسل ، ٓ هـاك أدوية طديدة ،كعَلج فإرض فقفا بركة وخقر 

 بؽتاب دل طؾقفا الشرع من أطظؿفا  كتاب اهلل يف كتاب
َ

 ،والرقى الؿشروطة، - جَل وطَل -اهلل  الرقي

كذلك يؽون بالحجامة كذلك يؽون بالحبة السوداء ،كذلك الشػاء بنذن اهلل تعالى يؽون أيضا بالعسل 

 - سط كؾفا ثبت طن الرسولكذلك بالؼُ  و،ت البعض الؿلكوٓت الـباتقة كالحبة السوداء والسـى والسـو

 .الدالة طؾقفا  - صؾى اهلل طؾقه وسؾم

 

  طز وجل  –أسباب الشػاء من اهلل- : 

فؾذلك اإلكسان ٓ  ،ك الؿقاه ففذه الؿقاه بعضفا مػقد فقستػاد مـفا يف آستشػاء بنذن اهلل تعالىكذل

أن تؽون بعض الؿقاه يػتعل فقفا أهنا من أسباب الشػاء بنذن من حذر يعرتض طؾى مثل هذه الؿقاه لؽن يُ 

، يعظؿه الؿشركون   يعـي إدوية وهي لقست كذلك خاصة إذا كاكت هذه العقن طـد قرب،اهلل تعالى 

الشرك ففذه من وسائل ن الؿاء طـد الؼرب ٕآستشػاء أن الربكة من الؼرب ٓ من الؿاء أو أن فقزطؿون 

 .احذروا الوسائل الشقطاكقة ف

 

  تحريف الصوفقة لؽتاب اهلل طز وجل يف التلويل: 

  :  - جّل وطَل -لقول إن آستدٓل بؼول اهلل فأطود ما أكا بصدده 

ومن ،طؾى جواز الرقص الذي يػعؾه الصوفقة وأهل التخـث مـفم      

وٓ من الؿػسرين ،من طؾم ولم يؼل به أحد من السؾف  ٌة باصل لقس طؾقه أثارأن هذا أشباهفم 

تشبفًا  بالقفود  -ل وطَلج -الؿعتؿدين بل من فعل أهل البدع والضَلل و تحريػفم لؽتاب اهلل 

 والـصارى 

 

 صحقح لًية الؿعـى ال: 



 

 

 

 

 

﴿02﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َسابَِع َطَشرالّ اْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 -اهلل تعالى -فؼوله أركض بجؾك يعـي أضرب ، فػقه بذل السبب لؾحصول طؾي الؿـػعة ، وهذا بنذن

 . -طؾقه السَلم -وحقه لـبقه أيوبوب

 

  البدطة أصَل ووصػا: 

: ما كان لقس له أصَل ففو بدطة ، أصَل ووصػا ، هذا الـوع إول  فالبدطة يف التعبد كعود مرة أخرى

تعبد إحباش بالزكا بالؽافرات ، قالوا  -ذكرت لؽم -بالغـاء والؼص ، وكذلك  -جَل وطَل-هلل كالتعبد 

بـقة الغزو ، هذا من أشد الغباء والخبث والؽػر ، آفرتاء طؾي الشريعة بؿثل هذه إمور ، هذا كوع من 

 –ة حرام فالتؼرب إلي اهلل آستفزاء بدين اهلل ، كذلك التؼرب بـؽاح الؿتعة طـد الروافض ؛ فـؽاح الؿتع

يث يف فضؾه ، هذا من البدع يف الدين ، يف أصؾفا ووصػفا ،فَل يوجد ادبه ، واخرتاع إح -جَل وطَل

 .سار حراما إلى أبد إبد فأساس لؾتؼرب بـؽاح الؿتعة ، إكؿا ُأبقح فرتة من الزمن ، ثم ُكفى طـه 

 

 [الؿتن ] 

  -:قال -جَل وطَل-، أن اهلل غـاء هذا من طبادة الؿشركقن مبقـا أن الرقص وال -رحؿه اهلل -قال 

 

 1 

 [الشرح ]  

هبذه الحضرات  -جَل وطَل-تصػقؼا وتصػقرا ، ففذا كان فعل الؿشركقن ، يتؼربون إلى اهلل  يعـي

فة هو تؿاما ما الشقطاكقة ، ويظـون أهنم هبذا يعظؿون الؽعبة ، ويعظؿون اهلل ، وهذا الذي يػعؾه الؿتصو

كان يػعؾه الؿشركون ، فؽاكوا يطػون حول الؽعبة يتؼربون إلى اهلل ، ومن صور هذا التؼرب يضربون 

  -وهم مشركون-ون ، ويصػرون ويرقصون ، ويطـون أهنم هبذا لرهبم يتعبدون ػؼو يص ،بالدفوف
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 35: األوفال - 



 

 

 

 

 

﴿03﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َسابَِع َطَشرالّ اْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

  وجه الشبه بقن الؿتصوفة والؿشركقن: 

لؽعبة هبذه الفقئة ، زطؿوا أهنم يعؿؾون الحؾؼة بحضور رسول اهلل جاء الؿتصوفة فبدل أن يطوفوا حول ا

يحضر  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -ويسؿوهنا حضرة ،ٕهنم يعتؼدون أن الرسول  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -

يغـون إغاين الؿشتؿؾة طؾي آستغاثة بغقر اهلل غالبا ،  إفؽفم وشركفم وبدطتفم ، فقـشدون إكاشقد ،

ة طؾى وحدة الوجود كثقرا ، فلغاين بدطقة فسؼقة كذلك ويؾتزمون بلن يؽون الؿـشد شابا أمرد ، والؿشتؿؾ

حتي ُيحركوا شفواهتم بالـظر إلقه ، وربؿا تؼبقؾه ، وربؿا فعل الػاحشة ، كؿا قد ُذكر طـفم  بل ثبت طن 

ػعؾون الػواحش ، كثقر من مشايخ الؿتصوفة ، أصحاب الحضارات والسؿاع الشركي  والبدطي ، أهنم ي

الؿفم أن هذه إفعال التي يػعؾفا  مع الؿردان ، بل بعضفم يتبجح بلن هذا مشروع ، كالخبقث بن طربي ؛

وإكشاد الؿـشد ، والتصػقق له ، هذا بدطة يف الدين فقفا ،و إحضار الدفوف ،الؿتصوفة من فعل الحضرة 

 .مشاهبة لؾؿشركقن 

 

  إرضاكتشار الصوفقة وما شاهبفم يف بؼاع: 

حقث يـتشر ،وتعرفون أن بعض هذا يعـي إمر  يراه كثقر من الؿسؾؿقن يف كثقر من بؼاع إرض 

تصال تبث هذه الؿتصوفة فقفا فقرون هذه الحضرات ، يف زماكـا لألسف الشديد أصبحت وسائل آ

يف إكرتكت ، أو إمور وهذه الحضرات بحقث يستطقع كل إكسان الـظر إلقفا سواء كان طرب ما يـشروكه  

لؾصوفقة ، ويعرضون طؾقفا بعض  حتي طرب الؼـوات الػضائقة التي مؿا بؾغـي أن هـاك قـاة خاصة

مر بدطة يف الدين هذا إ -بارك اهلل فقؽم -حضراهتم وجؾساهتم بالطبل والتصػقق وإكاشقد الشركقة إذا 

بإكاشقد التي يـشدها أكاس  -طز وجل–كذلك من البدع يف هذا الباب التؼرب إلى اهلل  أصَل و وصػا

يتعبدون اهلل هبذا الـشقد ،وهذا مـتشر بقن صػوف اإلخوان الؿػؾسقن ، وَمن شاهبفم وسؾك سبقؾفم من 

 .الؼطبقن ، فاحذروا من هذا رطاكم اهلل 

 

  الؼسم الثاين من البدع يف العبادات : 



 

 

 

 

 

﴿04﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َسابَِع َطَشرالّ اْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 الشرع ، مثل كشف الرأس ؛ التعبد هو ما كان يف أصؾه مشروطا ، يعـي أصل الػعل هذا موجود يف

س يف أموره رأيعـي اإلكسان ٓ يجب طؾقه تغطقة ال -أكه مباح  رأسإصل يف كشف ال-بؽشف الرأس ؛ 

لؽن هو يف إصل مباح ، لؽن التعبد  الدكقوية العادية ، لؽن هو أصبح شعار لؾؿسؾؿقن سرت الرؤوس ؛

ؿا جاء التعبد به يف حال اإلحرام ، يف حال اإلحرام لؾرجال إك كشف الرأس، الرأسر الغطاء طن سبح

 .يجب طؾى الرجال كشف الرؤوس 

 

  البدطة اإلضافقة: 

لؽن ؛ أن يتؼرب إلي اهلل  طة هذا موجود يف الشرع  له أصل وصا -جَل وطَل  - ا هللدإذا كشف الرأس تعب

تسؿي بدطة إضافقة بدطة ففذه  -صػة مخصوصة-بؽشف الرأس يف الصَلة ، هذا وصف  -جَل وطَل -

إضافقة ، ما كان مشروطا يف أصؾه ٓ يف وصػه ، ففذه بدطة  مؿؽن بعض العؾؿاء يسؿقفا بدطة حؼقؼة  ٕن 

هبذه الصػة لم ترد يف الشرع ، ولؽن هي يف كَلم أكثر العؾؿاء بدطة إضافقة ، ٕن أضاف إلقفا ققدا جعؾفا 

الحج ، لؽن يف الصَلة يف الصوم ، أثـاء تلدية الزكاة ر الرأس مشروع يف سبدطة ، هي يف إصل التعبد بح

 .أثـاء الجفاد يف سبقل اهلل ، لذات كشف الرأس هذه بدطة يف الدين ، ولؽن هذه تسؿي بدطة إضافقة

 

  بدع تؼقد الؿطؾق: 

الصباح  كذلك الذكر الؿطؾق ، ورد يف الشرع إصَلقه ، والتؼقد ٓ يجوز إٓ بؿا ورد ، مائة تسبقحة يف

له الؿؾك وله الحؿد وهو طؾى  ،  ، ومائة تسبقحة يف الؿساء ، أو قول ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ شريك لهمثَل

ثقن تحؿقدة ، وأربع كل شيء قدير ، طدد محدود أو ثَلث وثَلثقن تسبقحة بعد الصَلة ، وثَلث وثَل

ؿا هو معؾوم يف إذكار ؛ لؽن أن ك رله إٓ اهلل يف إخقإ، أو ثَلث وثَلثون تؽبقرة مع ٓ  وثَلثون تؽبقرة

تؼول دبر كل صَلة مائة تسبقحة ، ومائة تحؿقدة ، ومائة تؽبقرة ، وتجعؾفا طبادة  -:يليت شخص ويؼول

فالذكر  مستؿرة بعد الصَلة ، هذا يحتاج إلي دلقل ، ففذه بدطة إضافقة تخصقص العام تؼقد الؿطؾق

ؼقده ، تلتى تستحب لؾـاس أن يؼولوا سبحان اهلل يف الؿطؾق يبؼى طؾى إصَلقه ، والؿؼقد يبؼى طؾى ت



 

 

 

 

 

﴿05﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َسابَِع َطَشرالّ اْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

الصباح ألف تسبقحة ، وىف الؿساء ألف تسبقحة ، هؽذا العدد ألف هذه بدطة ، لؽن مائة ومائة ثبت ، تريد 

أن تزيد ، تسبح يف الصباح خؿس آٓف ، طشر آٓف بؽرة ، تسبح آ لػقن بعده تسبح خؿس مائة هذا 

 تحصقه ٓما زاد  مائة ..ٓ تحصى إٓ ما ورد الشرع يف إحصاءه ، مائة  وشلكك ، سبح ما شئت ،الؿفم

 .وإكؿا سبح التسبقح الؿطؾق ، أذكر الذكر الؿطؾق ، ففـا تلتى البدطة اإلضافقة 

 

 تحري أوقات الـفي  لؾتعبد بدطة: 

 .أو يف الصَلة ، شف الرأس يف الصقام كمثآ طؾى البدطة اإلضافقة  -رحؿه اهلل-ذكر هـا 

كػَل مطؾؼا تطوطا بعد  -طز وجَل -يعـي إكسان يليت يتعبد هلل  -التـػل وقت الـفي  وذكر مثآ أخر وهو  

أو شروق الشؿس ، هذا بدطة يف ،العصر ، يليت ويصؾي إلي الؿغرب ، أو يليت ويتحرى غروب الشؿس 

بالؿـفي طـه ، هذا بدطة يف  الدين ، تحري أوقات الـفي  لؾتعبد هذا بدطة ، ٕكه مـفى طـه ، فؽقف ُيتؼرب

طقد الػطر ، طقد -الدين ومضادة لؾشرع  كذلك يوم الشك مـفي طـه ، فؽقف يصوم ، كذلك العقد 

حرام الصوم باإلجؿاع ، فقليت ويصوم تعبدا ، هذا بدطة يف الدين ، وهؽذا كل ما هنى طـه  -إضحى

رتؽب بدطة ، فنذا كان أصل العبادة صوم فؼد خالف الشرع وا -جَل وطَل-الشرع ، من فعؾه تؼربا هلل 

دين تؼربا ق، صوم يوم الع الصوم مشروع لؽن صوم يوم الشك هذه بدطة إضافقة  تؼربا إلى اهلل، مشروع 

  .إلى اهلل ، هذا الذي هو موضع التحريم

 

  خَلف العؾؿاء يف تحريم صقام يوم الشك: 

صوص ، مـفم من يوجب صقام يوم الشك ، صبعا صقام يوم الشك فقه خَلف بقن العؾؿاء لتعارض الـ

وإضفر تحريؿه ، لؽن هي مسللة  ؽرهه ، مـفم من يحرمه يعـي خَلفمـفم من يستحبه ، مـفم من ي

خَلفقة طؿوما ؛ لؽن طـد من يؼطع بتحريؿه ، يرى أن التعبد به بدطة يف الدين ، كذلك الصَلة  يف إصل 

 ، الصَلة أصَل طبادة ، فػعؾفا مباشرة يف وقت الـفي بدون مشروطة ؛ لؽن أن تصؾي وقت الـفي تؼربا هلل

أن تؽون ذوات إسباب أو تؽون قضاء لػريضة إكؿا التـػل الؿطؾق بدون سبب ، مجرد التطوع هذا 



 

 

 

 

 

﴿06﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َسابَِع َطَشرالّ اْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 .بدطة يف الدين 

 يعـي إكسان بدل أن يصؾي الػجر لعبادة التي تؼرتن فقفا البدطة  السمال الرابع بعد الؿائتقن ذكر حؽم ا

 ؟ . ؟ هل صَلته صحقحة أم ٓ.ركعتقن ، أراد أن يزيد صؾفا ثَلثا ، فؿا حؽم صَلته لؾػجر 

تباط البدطة بالعبادة ، إما أن يبطؾفا وإما أن يمثر فقفا بـؼصان أجرها أو ارذكر أن  -رحؿه اهلل-إذا الشقخ 

أن تبطؾفا  -رحؿه اهلل-كؿا قال وقوع اإلثم هبا ، وهذا راجع إلي العبادة التي تؼع فقفا البدطة ، فلحقاكا 

أو زاد حتي سجودا طن سجديت يف كل ، جؿقعا  يعـي تبطل العباد كؿن زاد يف صَلة الػجر ركعة ثالثة

كل هذا بدطة ، : ركعة ،قال أكا أريد أن أسجد ثَلثة ، قال أكا أريد أن أسجد سجدة واحدة ، دون سجدتقن 

زاد فقفا ، ما لقس مـفا طؿدا ، بخَلف من فعل ذلك سفوا  وهذا إمر يبطل صَلته ،ٕكه أكؼص مـفا أو

يعـي -من العبادات التي فقفا زيادة وقد تبطؾفا  -صبعا -كذلك  الحال الثاين . فنكه يجربه بسجود السفو 

 .غقر الصَلة

 

  بدع تػسد الصقام: 

أثـاء  -جَل وطَل -هـاك طبادات قد يؼرتن هبا الشيء فقبطؾفا ، مثَل الصوم  ؛ إكسان يتؼرب إلى اهلل  

الصقام بلكل صعام معقن ، يرى أكه ٓ يبطل الصوم ، مثَل يشرب الدخان ، يؼول هذا ٓ ُيػسد الصوم ، 

ويتؼرب إلى اهلل به يف رمضان ، يعـي قد يصل الخبال ببعض الـاس أن يػعل ذلك، ففذا بدطة يف الدين 

يف هنار رمضان ٓ يػّطر فػعؾه تؼربا إلي اهلل ، ُتػسد صومه ، إكسان أراد أن يتػؾسف ويبقن أن آستؿـاء 

 .ففذا بدطة تػسد صومه ، وهؽذا 

 

 بدع ٓ تػسد العبادة وإكؿا يؼع اإلثم هبا: 

هـاك بدع ٓ تػسد العبادة وإكؿا يؼع اإلثم هبا ؛ مثل الزيادة يف الوضوء طؾى ثَلث غسَلت ، يتؿضؿض 

، أو  بلربع مضؿضات  -طز وجل  -ن يتعبد إلى اهلل لؽء شيه أربع مرات ، تعبدا ٓ سفوا إذا سفا معؾق

، وهذا الحديث خرجه أبو داود وبن  "َفَؼد َأَساء َوَضَؾم ، َوَتَعّدى َوَضَؾم "، خؿس غسَلت لؾرجؾقن طؿدا



 

 

 

 

 

﴿07﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َسابَِع َطَشرالّ اْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 .ماجة وغقرهم وهو حديث حسن 

؛ يعـي   جبات الحجاالعبادة الذي يطوف يف الحج صوافا زائدا  يعتؼد أكه من و كذلك مؿا يبطل يف 

 ىأو يسعويعتؼد أن الطواف أربعة طشر شوصا ، يطوف يوم العقد صوافقن ، أو يطوف أربعة طشر شوصا ، 

هذه بدطة اطتؼادية  أربعة طشر شوصا ، سعقه بسبعة أشواط صحقح ، الزيادة مردودة طؾقه  ٓ تبطل سعقه ؛

 .، لؽن ٓ تبطل حجه واهلل أطؾم 

 ؿائتقنثم قال يف السمال الخامس بعد ال

 

 [الؿتن ] 

 ؟ ما البدع يف الؿعامَلت: س

 

 [الشرح ] 

وكحو ذلك ففذا الـوع من البدع مثاله اشرتاط  ،و الطَلق ، البقع والشراء مثَل أو الـؽاح الؿعامَلت 

لبائع كػسه ، يشرتط الوٓء طؾي الؿشرتي ، وهذا الشرط ُيحرم أو يليت بؿـاقضة أمر االوٓء لؿن لم ُيعتق 

 -ما أطتق -ففذا البائع ، بائع و "اْلَوَلاء ِلَمه َأْعَتق" يؼول -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -ول مشروع الرس

 .شرتاصه  بدطة ،وهؽذا كل شرط لقس يف كتاب اهلل ففو بدطةافالوٓء لقس له  ، ف

 

 من الشروط الؿحدثة: 

أٓ يتزوج  ومن ذلك أن بعض العؾؿاء ذكر أن من الشروط الؿحدثة ؛ أن تشرتط الؿرأة طؾى زوجفا

يف كتاب اهلل ، بل يخالف ما يف كتاب اهلل من جواز التعدد ، من  طؾقفا غقرها ، قالوا هذا لقس شرصا 

العؾؿاء من قال هذا الشرط لقس بدطة ، ٕن هذا الشرط حق لؾزوج لقس واجبا طؾقه ، إن شاء أكػذه وإن 

آشرتاط لقس من هدي السؾف ، شاء امتـع مـه ، لؽن ٓشك أن هذا لم يؽن من هدي السؾف ، هذا 

 .وهو سبب من أسباب الؿشاكل بقن الزوجقن 



 

 

 

 

 

﴿08﴾   َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلّسـِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َسابَِع َطَشرالّ اْلّدْرُس–  
ّ

 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلّشْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي
 

 كل شرط لقس يف كتاب اهلل  باصل: 

إذا كل شرط لقس يف كتاب اهلل ففو باصل ، ووجه كوكه بدطة أكه مخالف لؾشرع ، يحصل بقه تحؾقل 

والحرام ، بػعل الحَلل ، التدين يؽون بالحَلل  -طز وجَل –الحرام ، أو تحريم الحَلل ، هذا تدين هلل 

 .وترك الحرام ، فؾذلك البدع يف الؿعامَلت واقعة ، واإلكسان يبتعد طـفا 

 

 البدع الػعؾقة ، والبدع الرتكقة: 

ترك بعض إشقاء ، مثَل من يرتك  ىحتهـاك تؼسقم أخر لؾبدع و هو  البدع الػعؾقة ، والبدع الرتكقة ؛

وم من إيام أويف فصل من الػصول ، من يرتك أكل الؾحوم تؼربا إلى يف ي  -جَل وطَل  -الطعام تؼربا هلل 

اهلل هذا بدطة ، هي بدطة تركقة لقست فعؾقة ، والبدع الػعؾقة وهي أكثر البدع ؛ طؿؾقة  فعؾقة ، يؼوم به 

 .البدع  باراتاإلكسان بؼؾبه ولساكه  وجوارحه ،وهؽذا إلي أخر اطت

يطول بـا الحديث يف الؽَلم حول البدع  ، يستغرق أيضا مؿؽن  -يعـي-وٓ أريد أن يؽون الدرس كؾه  

ثَلثة دروس أو أربعة ، إذا أردت أن أزيد يف الؽَلم حول البدع  ؛ لؽن هبذا الؼدر أكتػي ؛ واهلل تعالى أطؾم 

 .؛ و صؾى اهلل  وسؾم طؾى كبقـا محؿد ، والحؿد هلل رب العالؿقن ،

 -رضي اهلل طـفم-سقؽون بداية الحديث طن فضائل الصحابة  - ويف الدرس الؼادم إن شاء اهلل تعالى

 .والؽَلم حول حؼوقفم ، من كتاب أطَلم السـة الؿـشورة ، واهلل أطؾم 

 

 

 

 

 


