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 األَُولى الُخطبَةُ 

يَك ال َوَأْشَهُد أَ  ،َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعينُُه َوَنْسَتْغِفُرهُ  ،هلل َدْماحَل إَِلَه إاِلا اَّللاُ َوْحَدُه اَل ََشِ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ أوَ  ،َلهُ   .ْشَهُد َأنا ُُمَما

يَُّها يَا﴿
َ
ِينَ  أ ْنُتمْ  إاِلذ  َتُموُتنذ  َوال ُتَقاتِهِ  َحقذ  اللَ  اتذُقوا آَمُنوا اَّلذ

َ
 ﴾ُمْسلُِمونَ  وَأ

 [.102: عمران آل ة]سور

يُّها انلذاس يَا﴿
َ
ِي َربذُكمُ  اتذُقوا أ  ِمْنَها وََخلََق  َواِحَدة   َنْفس   ِمنْ  َخلََقُكمْ  اَّلذ
ِي اللَ  َواتذُقوا َونَِساءً  َكثرِيًا رَِجااًل  ِمْنُهَما َوَبثذ  َزوَْجَها رَْحامَ  بِهِ  تََساَءلُونَ  اَّلذ

َ
 إِنذ  َواْْل

 .[1:  النساء ]سورة﴾َرقِيًبا َعلَْيُكمْ  ََكنَ  اللَ 

يَُّها يَا﴿
َ
ِينَ  أ ْعَمالَُكمْ  لَُكمْ  َسِديًدا * يُْصلِحْ  قَْواًل  َوقُولُوا اللَ  اتذُقوا آَمُنوا اَّلذ

َ
 أ

 ]سورة﴾َعِظيًما فَْوًزا فَازَ  َفَقدْ  َوَرُسوَلُ  اللَ  يُِطعِ  َوَمنْ  ُذنُوَبُكمْ  لَُكمْ  َويَْغِفرْ 

 .[71-70: األحزاب

ا َبْعد  : َأمَّ

 ريض اَّلل عنه، َجابِِر ْبِن َعْبِد اَّللِمن حديث  "صحيحه"مام مسلم يف خرج اإلأ

ْت )َقاَل:  َم إَِذا َخَطَب اْْحَرَّ َعْينَاُه، َوَعََل َصْوُتُه، َكاَن َرُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ُه ُمنِْذُر َجْيٍش َيُقوُل:  اُكمْ "َواْشَتدَّ َغَضُبُه، َحتَّى َكَأنَّ ُبِعثُْت » ، َوَيُقوُل:"َصبََّحُكْم َوَمسَّ

اَعُة َكَهاَتْيِ  بَّاَبِة، َوالُْوْسَطىَوَيْقُرُن َبْْيَ إِْصَبَعيْ ، «َأنَا َوالسَّ الساعة  بِيأي: أنه نَ  (:ِه السَّ

ليس بني بعثته وقيام الساعة إال كام بني األصبع السبابة واألصبع الوسطى من 
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ا َبْعدُ »: َوَيُقوُل ) الفرق، ٍد،  :َأمَّ ، َوَخْْيُ اْْلَُدى ُهَدى ُُمَمَّ
ِ
َفإِنَّ َخْْيَ اْْلَِديِث كَِتاُب اهلل

َأنَا َأْوََل بُِكلِّ ُمْؤِمٍن ِمْن َنْفِسِه، » وُل:ُثمَّ َيقُ  ،«َوََشُّ اْْلُُموِر ُُمَْدَثاُُتَا، َوُكلُّ بِْدَعٍة َضََلَلة  

ا  .«َفِإََلَّ َوَعَلَّ  (1)َمْن َتَرَك َماًلا َفِِلَْهلِِه، َوَمْن َتَرَك َدْيناا َأْو َضيَاعا

ا َبْعدُ » :قوله :ومن ذلك ،من العلم كثرية فيه مجل   ،وهذا حديث عظيم َفإِنَّ  :َأمَّ

ٍد، َوََشُّ اْْلُُموِر ُُمَْدَثاُُتَا ، َوَخْْيُ اْْلَُدى ُهَدى ُُمَمَّ
ِ
وهذا دليل  ،«َخْْيَ اْْلَِديِث كِتَاُب اهلل

ا كانت ا كانت ًَش وملا  ،ال الرشإللمسلمني  مور ال جتلُب املحدثات َش األَأنا  عىل

كل بدعة ف ،«َوُكلُّ بِْدَعٍة َضََلَلة  » :ثم قال، املحدثات يف الدين ضاللة كلها ،اللةض

يف حديث جابر،  وجاءت زيادة ال ُيستثنى من ذلك يشء،دين اَّلل ضاللة يف 

 :وهذا من شؤم البدع ،«َوُكلُّ َضََلَلٍة ِِف النَّارِ » :(1579صحيحة عند النسائي برقم)

 .للنار صاحبها عرضهنا تُ أ

َوَعَظنَا َرُسوُل اهللِ صَّل )الِعْرَباِض ْبِن َساِرَيَة، َقاَل: حديث  :ونظري هذا احلديث 

َيا َرُسوَل  :اهلل عليه وسلم َمْوِعَظًة َوِجَلْت ِمنَْها اْلُقُلُب، َوَذَرَفْت ِمنِْها اْلُعُيوُن، َفُقْلنَا

ٍع، َفَأْوِصنَا َا َمْوِعَظُة ُمَودِّ ُأْوِصيُْكْم » َقاَل:) شعروا أهنا موعظة مودع، (،اهللِ، َكَأَّنَّ

 َعزَّ 
ِ
، َفِإنَُّه َمْن َيعِْش  بَِتْقَوى اهلل َر َعَليُْكْم َعْبد  َحبَِِشٌّ ْمِع َوالطَّاعِة، َوإِْن َتَأمَّ ، َوالسَّ َوَجلَّ

ى ا ا ِمنُْكْم َفَسَْيَ ْختََِلفاا َكثِْْيا
ِشِدْيَن اْْلَْهِديَِّي، (2) ا  الرَّ

ِ
، َفَعَليُْكْم بُِسنَّتِي َوُسنَِّة اْْلَُلَفاء

                                        

 أي: عيااًل. (1)

 أي: بدًعا. (2)
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ْوا َعَليَْها بِالنََّواِجذِ   ،«َوإِيَّاُكْم َوُُمَْدَثاِت اْلُُمورِ » ثم من هذه الوصية العظيمة: ،«َعضُّ

  .مورباحلذر من ُمدثات األ :وصانا رسول اَّلل صىل اَّلل عليه وسلمأفهذه وصية 

 ر:ما السبب يف هذا التحذي ،«َفِإنَّ ُكلَّ بِْدَعةا َضََلَلة  » :فقالرضرها بان لنا أثم 

اجلادة، ليس عىل ضال الطريق املبتدع ؟ ألهنا ضاللة، «َوإِيَّاُكْم َوُُمَْدَثاِت اْلُُمورِ »

 والضال هالك.

َضلُّوا َكثرِيًا  :بقولهرسائيل إفوصف اهلل اهلالكْي من بني 
َ
﴿ قَْد َضلُّوا ِمْن َقْبُل وَأ

بِيِل ﴾ نه ليس عىل الطريق أل ك؛ هالالضال  ،[77]املائدة:َوَضلُّوا َعْن َسَواءِ السذ

َدُعوِِن َما َتَرْكتُُكْم، إِنَََّم َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم » :تتشعب به الطرق حتى يقع يف اهللكة

، َشدوا عن الطريق وخالف الرصاط فهلكوا ،«تََِلفِِهْم َعََل َأنْبِيَائِِهمْ بُِسَؤاِْلِْم َواْخ 

َق بُِكْم  قال تعاىل: ُبَل َفَتَفرذ نذ َهَذا ِِصَاِِط ُمْسَتِقيًما فَاتذبُِعوهُ َوال تَتذبُِعوا السُّ
َ
﴿ وَأ
لُطرقات تتشعب به االظامل  نا أَ عىل  :وهذا يبْي لنا ،[153]األنعام: َعْن َسبِيلِِه ﴾

 سيضل الطريق وهيلك.

اُكْم بِِه لََعلذُكْم َتتذُقوَن ﴾ ﴿ :خرىأوهذه وصية    ،[153]األنعام: َذلُِكْم َوصذ

وال نه يلزم الرصاط إف :وله خوف من ذلك ،يف اتقاء عذاب اَّلل فمن له رغبة  

  .به الطرقاتتتشعب 

ُكلَّ » :رسول اَّلل صىل اَّلل عليه وسلم مْ لِ من جوامع كَ  جامع   صل  أهذا احلديث 

من قول رسول اَّلل صىل اَّلل عليه  ومل يأِت  ،ابدً أفليس يف البدع حسن  ،«بِْدَعةا َضََلَلة  

 .وسلم ما يدل عىل ذلك البتة
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ْسََلِم ُسنَّةا َحَسنََة َكاَن َلُه َأْجُرَها » ريض اَّلل عنه: ويف حديث جرير  َمْن َسنَّ ِِف اْْلِ

 مل يقل: )ابتدع يف الدين بدعة حسنة(؛ قال:، «َوِمْثُل َأْجِر َمْن َعِمَل ِِبَا إََِل َيْوِم اْلِقيَاَمةِ 

 .جر عىل قدر من تبعه عىل ذلك من اخلرييؤنه إحياها فأفمن  ،حياهاأ :ي، أ«َسنَّ »

ى، َكاَن َلُه ِمنَ » عنه:يب هريرة ريض اَّلل أوهذا كحديث   اْْلَْجِر  َمْن َدَعا إََِل ُهدا

ِمْثُل ُأُجوِر َمْن َتبَِعُه، ًَل َينُْقُص َذلَِك ِمْن ُأُجوِرِهْم َشيْئاا، َوَمْن َدَعا إََِل َضََلَلٍة، َكاَن َعَليِْه 

ْثِم ِمْثُل آَثاِم َمْن َتبَِعُه، ًَل َينُْقُص َذلَِك ِمْن آَثاِمِهْم َشيْئاا وهذا كقول اَّلل سبحانه ، «ِمَن اْْلِ

ء  أْحَصْيَناهُ ِِف إَِمام  ُمبِي  ﴿  :وتعاىل ُموا َوآثَاَرُهْم َوُُكذ ََشْ  ﴾َونَْكُتُب َما قَدذ
عىل قدر را ُأجِ  :اس عىل خريالنا  دى ودلا اس عىل هُ النا  نة ودلا حيا ُس أفمن  ،[12]يس:

 ، لهُ أضمحل من الوزر عىل قدر ذلك بقدر كل من  ،الناس عىل ضاللة ومن دلا ، ذلك

ِيَن  :جل وعال كام قال ْوَزارِ اَّلذ
َ
ْوَزاَرُهْم ََكِملًَة يَْوَم الِْقَياَمِة َوِمْن أ

َ
﴿ ِِلَْحِملُوا أ

ال َساَء َما يَِزُروَن ﴾
َ
وَنُهْم بَِغرْيِ ِعْلم  أ

وزار من أحيملون من ، [25]النحل: يُِضلُّ

ِيَن ﴿ الُل  :هواءلامت األظُ نة اىل خرجوهم من نور الُس أومن  ،ضلوهمأ َوِِلُّ اَّلذ
اُغوُت  ْوِِلَاُؤُهُم الطذ

َ
ِيَن َكَفُروا أ َماِت إََِل انلُّورِ َواَّلذ

لُ آَمُنوا ُُيْرُِجُهْم ِمَن الظُّ
لَُماِت ﴾ الكفر والباطل  هُل أ ارص ذاوهل ؛[257]البقرة: ُُيْرُِجوَنُهْم ِمَن انلُّورِ إََِل الظُّ

الشهوات والشبهات اىل حنادس ويسحبون من املسلمني ب ،اىل الظلامت دعاةً 

هواء فكل ظلامت األو ،ظلامت البدعو ،ظلامت الكفرو ،لامت الرشكظُ  :الظلامت

  .بالء فيهم الرشك وما بعده

 كيف تكون حسنة ،هنا ترشيع ما مل يأذن به اَّللأ :بدعمن شؤم الن إ أهيا الناس!
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ُعوا  :قال سبحانه وتعاىل ؟!، وهي ترشيع يف دين اَّلل ما مل يأذن به ََكءُ َُشَ ْم لَُهْم ُُشَ

َ
﴿ أ

َذْن بِِه الُل ﴾
ْ
يِن َما لَْم يَأ ع من فاملبتدع يف دين اَّلل َشر ، [21]الشورى: لَُهْم ِمَن ادلِّ

واملبتدع يف دين اَّلل عنده نسبة  ،عنده نسبة من الرشكف ،ين واستحسن يف دين اَّللالد  

 ، نتهِ وُس طريقته عن  صىل اَّلل عليه وسلم وراغب   لرسول اَّلل شاق  املبتدع مُ  ،ترشيع

﴿ َوَمْن ؟!، قال تعاىل: !، كيف تستحسن هذهيف عمله هذا؟ا كيف يكون حسنً 
ِ َما  َ َلُ الُْهَدى َويَتذبِْع َغرْيَ َسبِيِل الُْمْؤِمنَِي نَُولِّ يَُشاقِِق الرذُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبيذ

﴿َوَمْن يَُشاقِِق  :ومعنى ،[115]النساء: َونُْصلِِه َجَهنذَم وََساَءْت َمِصريًا ﴾تََوَّلذ 
الرسول يعمل هبذا العمل وهو يرغب  ، شق وهو يف شق الرسول يفأي:  الرذُسوَل ﴾

﴿ قُْل  :ين ما مل يأذن به اَّلليف الد   عُ رَشا الرسول حيذر من ذلك وهو يقرتفه ويُ  ،عنه
بُّوَن الَل فَاتذبُِعوِِن ُُيْبِْبُكُم الُل َويَْغِفْر لَُكْم ُذنُوَبُكْم َوالُل َغُفوٌر إِْن ُكْنُتْم ُتِ 

ذْوا فَإِنذ الَل ال ُُيِبُّ اْلََكفِِريَن ﴾* رَِحيٌم  ِطيُعوا الَل َوالرذُسوَل فَإِْن تََول
َ
]آل ُقْل أ

فمن  اه: أنه تويل،معن عدم طاعة رسول اَّلل صىل اَّلل عليه وسلمف ،[32-31عمران:

وهو اتباع رسول اَّلل  :فهذا ميدان االختبار ،كان صادق احلب َّلل صادق يف دعواه

﴿ فَال َوَربَِّك ال  :ورغبة يف ذلك ،ا بذراعوذراعُ  ا بشبر صىل اَّلل عليه وسلم شبً 
ُموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ُثمذ ال ََيُِدوا ِِف  ا قََضْيَت يُْؤِمُنوَن َحَّتذ ُُيَكِّ نُفِسِهْم َحرًَجا ِممذ
َ
أ

 ،ذعانإو ،وتسليم ،ورغبة ،وال غضاضة ،ال حرج ،[65]النساء: َويَُسلُِّموا تَْسلِيًما ﴾

﴿ َوإَِذا ُدُعوا إََِل اللِ َوَرُسوِلِ ِِلَْحُكَم بَْيَنُهْم إَِذا َفِريٌق ِمْنُهْم ُمْعرُِضوَن وقال تعاىل: 
*  َ

ْ
تُوا إَِِلِْه ُمْذِعنَِي َوإِْن يَُكْن لَُهُم ال

ْ
ْم َُيَاُفوَن  *قُّ يَأ

َ
ِم اْرتَابُوا أ

َ
ِِف قُلُوبِِهْم َمَرٌض أ

َ
أ

الُِموَن  ْوََلَِك ُهُم الظذ
ُ
ْن َُيِيَف الُل َعلَْيِهْم َوَرُسوُلُ بَْل أ

َ
إِنذَما ََكَن قَْوَل الُْمْؤِمنَِي  *أ
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ْوََلَِك ُهُم  إَِذا ُدُعوا إََِل اللِ َوَرُسوِلِ ِِلَْحُكمَ 
ُ
َطْعَنا وَأ

َ
ْن َيُقولُوا َسِمْعَنا وَأ

َ
بَيَْنُهْم أ

ْوََلَِك ُهُم الَْفائُِزوَن  *الُْمْفلُِحوَن 
ُ
َوَمْن يُِطْع الَل َوَرُسوَلُ َوَُيَْش الَل َويَتذْقِه فَأ

  .[52 -48]النور:﴾

 ،وُمبة جبيلاَّلل وُمبة رسوله، سباب ُمبة أهذا هو ميدان االتباع الذي هو من 

َ َتَباَرَك َوَتَعاََل »، كام يف احلديث: رضهل األأوُمبة صالح  ،وُمبة مالئكة اَّلل إِنَّ اَّللَّ

َ َقْد َأَحبَّ ُفََلناا َفَأِحبَّهُ  يَل: إِنَّ اَّللَّ
ا َناَدى ِجْْبِ  ، احلديث.«...إَِذا َأَحبَّ َعبْدا

َهْل  ﴿قُْل  تعاىل: ، كام قالصحاهبا لبغض اَّللأض ر  عَ البدع تُ  :وضد ذلك
ْعَمااًل 

َ
يَن أ ْخََسِ

َ
ْنَيا َوُهْم َُيَْسُبوَن  *نُنَبُِّئُكْم بِاْل ََياةِ ادلُّ

ْ
ِيَن َضلذ َسْعُيُهْم ِِف ال اَّلذ

نذُهْم ُُيِْسُنوَن 
َ
 لبغض اَّلل.ض ر  عَ فالبدع تُ  ،[104-103]الكهف: ُصْنًعا﴾أ

َأنا النابِيا َصىلا  ريض اَّلل عنهام: َعبااسر َعِن اْبِن : "صحيحه"ورى البخاري يف 

: ُمْلِحد  ِِف اْلََرِم، َوُمْبَتٍغ ِِف اِْلْسََلِم »اَّللُ َعَلْيِه َوَسلاَم، َقاَل:   َثََلَثة 
ِ
َأبَْغُض النَّاِس إََِل اَّللَّ

َاِهلِيذةِ ﴿ والبدع من ُسنن اجلاهلية: ،«..ُسنََّة اجلَاِهلِيَّةِ 
ْ
فَُحْكَم اْل

َ
 َيْبُغوَن﴾ أ

 ،ليست االسالم ،اجلاهلية وطريق اليهود والنصارىالبدع طريق  ،[50]املائدة:

 .«َمْن َأْحَدَث ِِف َأْمِرَنا َهَذا َما َليَْس فِيِه، َفُهَو َردٌّ » :سالم البتةليست البدع من اإل

عمرو بن حلي ع ا ابتدوملا  ،«َوُمطَّلُِب َدِم اْمِرٍئ بَِغْْيِ َحقٍّ لِيَُهِريَق َدَمهُ  ...»: ثم قال

وبحر  ،ومحى احلام ،السوائب: فسيب تلك اجلرائم يف جزيرة العربخندف بن 

ا يوم القيامة شد عذابً أصار من يف جزيرة العرب، البحرية وغري ذلك مما كان ليس 

َرَأيُْت َعْمَرو ْبَن َعاِمِر ْبِن ُْلَيٍّ اْلَُزاِعيَّ ََيُرُّ » :قال النبي صىل اَّلل عليه وسلم، هو
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ئَِب  َوا َل َمْن َسيََّب السَّ اجلزيرة ما كانت  ،حدث يف دين اَّلل، أ«ُقْصبَُه ِِف النَّاِر َوَكاَن َأوَّ

 .فيها هذه البدعة الكبى

 نبيائهمألسنة أعىل لعنوا  ا من املعايصوغريه ا ابتدع النصارى الرهبانيةوملا 

ائِيَل لََعَ لَِساِن َداُوَد َوِعيََس  فضاًل عن غريهم: ِيَن َكَفُروا ِمْن بَِِن إِْْسَ ﴿ لُِعَن اَّلذ
ومن أعظم التعدي عىل ، [78]املائدة: ابِْن َمْريََم َذلَِك بَِما َعَصْوا َوََكنُوا َيْعَتُدوَن ﴾

﴿ ََكنُوا ال يَتََناَهْوَن َعْن ُمنَكر   يف يكون ذلك حسنًا؟!،دين اَّلل: االبتداع فيه، ك
ِيَن َكَفُروا ََلِْئَس َما  *َفَعلُوُه ََلِئَْس َما ََكنُوا َيْفَعلُوَن  ذْوَن اَّلذ تََرى َكثرِيًا ِمْنُهْم َيَتَول

ْن َسِخَط الُل َعلَْيِهْم َوِِف 
َ
نُفُسُهْم أ

َ
َمْت لَُهْم أ وَن ﴾قَدذ -79]املائدة: الَْعَذاِب ُهْم َخادِلُ

80.] 

 » :يضاأنوا عِ ا ابتدع اليهود وكذا النصارى يف دين اَّلل ما ابتدعوا لُ وملا  
ِ
َلْعنَُة اَّللَّ

َُذوا ُقبُوَر َأنْبِيَائِِهْم َمَساِجدَ  تى به رسول اَّلل أخالف ما  ،«َعََل اليَُهوِد َوالنََّصاَرى، اَّتَّ

َلَعَن اهلُل َمْن »َ :فصاروا ملعونني ؛نبياء اَّللأخالف ما جاء به صىل اَّلل عليه وسلم، 

َ َمنَاَر اْْلَْرضِ  الطريق واضحة وهذا ُيغري الطريق حسًيا أو معنوًيا، فيحدث يف  ،«َغْيَّ

 دين اَّلل بام ُيسبب القلق للناس والُفرقة والفتنة فيهم، فيصري ملعوًنا.

اْْلَِدينَُة »: -حديث الصحيفة-ريض اَّلل عنه  حديث عيلن مقال يف املدينة و

 
ِ
َحَرم  َما َبْيَ َعْْيٍ إََِل َثْوٍر، َفَمْن َأْحَدَث فِيَها َحَدثاا، َأْو آَوى ُُمِْدثاا، َفَعَليِْه َلْعنَُة اهلل

فاا، َوًَل َعْدًلا َواْْلَََلئَِكِة َوالنَّاِس َأْْجَِعَي، ًَل َيْقَبُل اهلُل ِمنُْه َيْوَم اْلِقيَامَ  فاحلدث  ،«ِة ََصْ

 .لرسول اَّلل صىل اَّلل عليه وسلم مشاقةيف دين اَّلل خطري 
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 ؛ثاب عليه صاحبهُ ا ال يُ  فارغً ا كانت هبذه املثابة كانت عماًل ملا  وهكذا البدعة 

نة عىل ُس  قليال صاحلون يعملون ولو عمالال ،يكدح ويأثم ،ويأثم هبل يعمل

ْمَثالَِها َوَمْن ﴿ :اَّلل هلم احلسناتوُيضاعف ويؤجرون 
َ
ََسَنِة فَلَُه َعْْشُ أ

ْ
َمْن َجاَء بِال
يَِّئِة فَال َُيَْزى إاِلذ ِمْثلََها َوُهْم ال ُيْظلَُمونَ  وهذا يعمل  ،[160]األنعام: ﴾َجاَء بِالسذ

 ما له أجر عند اَّلل. مدحور َمْذُءوم  وهو  ،وعمله مهدور

 :النبي صىل اَّلل عليه وسلم قال :ن عائشة ريض اَّلل عنهاع "الصحيحني"ففي 

أحدثته أنت  سواء  عمل تعمله  أي  ، «َمْن َأْحَدَث ِِف َأْمِرَنا َهَذا َما َليَْس فِيِه، َفُهَو َردٌّ »

ال ما كان إعامل اَّلل ال يقبل من األ ،فهو مردود ما يقبله اَّللأو غريك عياًذا باَّلل، 

اَّلل ال يقبل  ،اَّلل اوالبدعة ليست صواب خطأ ضالل ما يقبله ا،ا صوابً خالُص 

إِنذَما َيَتَقبذُل الُل ِمَن ﴿ :والبدعة عىل انحراف ،ال ما كان عىل تقىإعامل األ
 [.27]املائدة: ﴾الُْمتذِقيَ 

بينام جتد  ،هل البدع من يتوبأالناس من  قلا أا كانت البدعة عىل هذه كان وملا 

ن يطلع عىل معصيته أ حد  أما حيب  ،اب املعايص يستخفي وال جياهرصحأكثري من 

واىل الندم  ،قربأن عىص اَّلل عز وجل ويسرت نفسه ويستخفي فهو اىل التوبة إ

 ،هكذا فهو عرضة لتوبة اَّلل عليهو ،قربأىل احلياء من اَّلل ومن عباده إو ،قربأ

 أندر ما يكون.هل البدع والضالل أويف  ،عظمأهل املعايص فتوبة أ

ن النبي صىل اَّلل عليه وسلم أ :نس بن مالك ريض اَّلل عنهأعليه حديث  فام دلا  

ُ َتْوَبةا » :قال : ْحد رْحه اهللأمام قال اإل، «َصاِحِب بِْدَعٍة َحتَّى َيَدَع بِْدَعتَهُ ًَل َيْقَبُل اَّللَّ
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 قال اَّلل، لت توبتهبِ وما دونه قُ  رِ فْ صحيحة من كُ  نه لو تاب توبةً أل(؛ ال يوفق هلا)

يَن َكَفُروا إِْن يَنَتُهوا ُيْغَفْر لَُهْم َما قَْد َسلََف ﴾ تعاىل: ِ ، [38]األنفال: ﴿ ُقْل لَِّلذ

ِي َيْقَبُل اتلذْوَبَة َعْن : فهو التواب ،[3]النرص: ﴿ إِنذُه ََكَن تَوذابًا ﴾وقال:  ﴿ َوُهَو اَّلذ
يَِّئاِت َويَْعلَُم َما َتْفَعلُوَن ﴾ِعَباِدهِ   ،لكن ال يوفق هلا؛ [25]الشورى: َويَْعُفوا َعِن السذ

َما َضلَّ َقْوم  » :بل وجيادل عنها ،ا هباا مغرورً هنا تتامدى به ويصري منخدعً أل ؛خيذل

ى َكاُنوا َعَليِْه إًِلَّ ُأوُتوا اجلََدَل  ﴿ َسلَُقوُكْم لسنة: أَ صحاب أهل البدع أفتجد  ،«َبْعَد ُهدا
لِْسَنة  ِحَداد  ﴾

َ
قول عليه  هذا دلا واجلدل، الكالم جدلني، كثريين ، [19]األحزاب:بِأ

كام ثبت  ،تسترشي فيهوبلوى وهلذا جيادل عنها  صىل اَّلل عليه وسلم، رسول اَّلل

م  َتَ » :عن النبي صىل اَّلل عليه وسلم قال تِي َأْقَوا اَرى ِِبِْم تِلَْك َوإِنَُّه َسيَْخُرُج ِِف ُأمَّ

ُء َكََم َيتََجاَرى اْلَكْلُب بَِصاِحبِهِ  ب: الذي يكون يف الكالب لْ كَ كلكم يعرف الْ  ،«اْْلَْهَوا

ما يرتك فيه ، «ًَل َيبَْقى ِمنُْه ِعْرق  َوًَل َمْفِصل  إًِلَّ َدَخَلهُ »يتجارى حتى هيلك الكلب، 

 ، لصاحلنيعداء ل ،هلهمضادة أل ،ضادة للحقالبدع صغرية قليلة مُ فتبدأ يشء 

هكذا تبدأ البدع تشبه احلق وتتزين يف  ،هلهأتعاون مع الباطل و ،استحسان للباطل

  .حتى يمرقون يزيغون ؛يزينها الشيطان هلم ويسول هلم ذلكوصاحبها 

 صحاب مسجد بني حنيفةقال ابن مسعود ريض اَّلل عنه أل ،اخلوارج هكذاو

، أتاه أبو موسى، ذكر، لكن خالف اهلدي النبويبدايًة  ،حني وجدهم مع بدعة

مْحَِن، إِِّن  َرَأْيُت يِف املَْْسِجِد آنًِفا َأْمًرا َأْنَكْرُتُه َومَلْ َأَر قال: )  -َواحْلَْمُد َّلِلاِ  -َيا َأَبا َعْبِد الرا

ا بي ، يعني: تسبيح، وحتميد، وذكر َّلل، لكن أنكرته ألنه ما كان يف زمن الن)إاِلا َخرْيً
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اُه ، َقاَل: َرَأْيُت يِف املَْْسِجِد صىل اَّلل عليه وسلم، قال: ) َفاَم ُهَو؟ َفَقاَل: إِْن ِعْشَت َفَسرَتَ

، َويِف َأْيِدهيِْم حًصا، َفَيُقوُل:  اَلَة يِف ُكل  َحْلَقةر َرُجل  ُروَن الصا
َقْوًما ِحَلًقا ُجُلوًسا َينَْتظِ

وَن مِ  ُ وا ِماَئًة ، َفُيَكب  ُ ُلوا ِماَئًة، َفُيَهل ُلوَن ِماَئًة ، َوَيُقوُل: َسب ُحوا ِماَئًة، َكب  اَئًة، َفَيُقوُل: َهل 

...(، وهكذا، ذكر مجاعي هيلامن من هذا الذكر خالف اهلدي َفُيَسب ُحوَن ِماَئةً 

وا َسي َئاَِتِمْ النبوي، قال: ) وهي ُمفوظة عند  ،(، بدل مائة تسبيحةَأَفاَل َأَمْرََتُْم َأْن َيُعد 

نََْث ﴾ اَّلل معلومة:
ُ
ْو أ
َ
ِضيُع َعَمَل ََعِمل  ِمْنُكْم ِمْن َذَكر  أ

ُ
ِّنِّ ال أ

َ
]آل  ﴿ أ

اِلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَال ُكْفَراَن لَِسْعيِِه َوإِنذا  ،[195عمران: ﴿ َفَمْن َيْعَمْل ِمَن الصذ
 عند اَّلل.مثقال الذرات ُمفوظ  ،[94]األنبياء: َلُ ََكتُِبوَن ﴾

ثم أتاهم فقال: )أنا أبو عبد  (،َوَضِمنَْت هَلُْم َأْن اَل َيِضيَع ِمْن َحَسنَاَِتِمْ : )ثم قال

عبد الرمحن(، أي: عبد اَّلل بن  أبو الرمحن من عرفني فقد عرفني، ومن مل يعرفِن فأنا

در َصىلا َقْد َفَضْلُتْم َأْصَحاَب ُُمَ )  :ثم قالمسعود يعرفونه من أكابر أجلة الصحابة،  ما

البدعة  نا : أَ هذا الذي أرشنا إليه(،  ِجْئُتْم بِبِْدَعةر َظْلاَمءَ اَّللُ َعَلْيِه َوَسلاَم ِعْلاَم، َأْو َلَقدْ 

مُظلمة، البدع ُظلامت جتعل صاحبها أعمى وهو ُيبرص، جتعل صاحبها ُيطفئ نور 

 الُسنة ويسعى يف إطفائها وُيرشع وُيغري ويستبدل الذي هو خري بالذي هو أدنى.

 َصَحاَبُة َنبِي ُكْم َصىلا اَّللُ َعَلْيِه : )ثم قال ابن مسعود
ِ
َع َهَلَكَتُكْم َهُؤاَلء َما َأْْسَ

ُكْم َلَعىَل َوَسلا  ، َوالاِذي َنْفِِس بَِيِدِه، إِنا  َم ُمَتَوافُِروَن، َوَهِذِه ثَِياُبُه مَلْ َتْبَل، َوآنَِيُتُه مَلْ ُتْكََسْ

در َصىلا اَّللُ َعَلْيِه َوَسلاَم أوْ  ِة ُُمَما  ِهَي َأْهَدى ِمْن ِملا
 (. ُمْفَتتُِحو َباِب َضاَلَلةر ِملاةر

 تبدأ؟؟ وكيف صحاهباأهواء بالنتيجة كيف تتجارى األ انظروا :وإمنا الشاهد
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َلِق ُيَطاِعنُوَنا َيْوَم الناْهَرَواِن َمَع اخْلََواِرِج ) :قال َة ُأوَلِئَك احْلِ  ،من تسبيح(، َرَأْينَا َعاما

يفتن  ،ن البدعة فتنة تتجارىأل ؛حتى فتنهم الشيطان مبتدعةذكار أو ،وحتميد

  .صحاب النهروانأمع اخلوارج وذهبوا  ،يزيغوصاحبها 

عطي فاطمة وبعض الصحابة ن يُ أا طلبوا منه بو بكر ريض اَّلل عنه ملا أفلهذا قال 

ًلَ ُنوَرُث َما َتَرْكنَا » :ن النبي صىل اَّلل عليه وسلم قالإ :ل البيت مرياثهم قالآمن 

انظر اىل فهم خليفة ، َأْمِرِه َأْن َأِزيغَ  َفإِِّن  َأْخَشى إِْن َتَرْكُت َشْيًئا ِمنْ ، «َفُهَو َصَدَقة  

تى به رسول اَّلل صىل أتغيري ما  ،التغيري سبب الزيغ ،رسول اَّلل صىل اَّلل عليه وسلم

اللَُّهمَّ إِِنِّ ًَل ُأِحلُّ َْلُْم َفَساَد َما »: نه قد قدم شكوى اىل ربهإاَّلل عليه وسلم ف

 َليُْلَها َكنََهاِرَها، ًَل َيِزيُغ َعنَْها َبْعِدي إًِلَّ »وقال:  ،«َأْصَلْحَت 
ِ
َتَرْكتُُكْم َعََل اْلَبيَْضاء

 :هل العلمأوهلذا يقول  ؛ىل قيام الساعةإَشيعة كاملة تامة دائمة تركنا عىل  ،«َهالِك  

الطعن يف رسول اهلل بعدم  وهو الثمن:وتتضمن ذلك  ،البدع اَتام للدين بالنقصان

ساروا عىل تلك  نصحاب رسول اَّلل صىل اَّلل عليه وسلم الذيأزراء بواإل ،البَلغ

فان البدع واسعة  ؛و غري ذلك من البدع، أو فعليةأسواء بدعة قولية  ، السنن

ْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمِِت : فعالقوال واألاأل
َ
ْكَمْلُت لَُكْم ِديَنُكْم وَأ

َ
﴿ اِْلَْوَم أ

 [.3]املائدة: اإِلْسالَم ِديًنا ﴾َوَرِضيُت لَُكُم 

إهنا ال تتغري األمة من أحسن إىل أسوأ إال إذا غريت إىل البدع والضالالت 

 واالنحرافات ومعايص اَّلل.
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ْنَعَمَها لََعَ َقْوم   :والعكس من ذلك أيضًا
َ
ًا نِْعَمًة أ نذ الَل لَْم يَُك ُمَغريِّ

َ
﴿ َذلَِك بِأ

نفُ 
َ
وا َما بِأ ُ اِْلَْوَم ﴿ عىل أي  حال، فهي تبديل لنعمة: ،[53]األنفال:ِسِهْم ﴾َحَّتذ ُيَغريِّ

ْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمِِت ﴾
َ
ْكَملُْت لَُكْم ِديَنُكْم وَأ

َ
ْل نِْعَمَة  ،[3]املائدة: أ ﴿ َوَمْن ُيَبدِّ

هم لعقاب تعرض ،[211]البقرة: اللِ ِمْن َبْعِد َما َجاَءتُْه فَإِنذ الَل َشِديُد الِْعَقاِب ﴾

ة عىل علم أو عىل جهل، تفقه يف دين اَّلل حتى ال ُتغري يف دين نر اَّلل: أن ُتبدل نعمة الُس 

 اَّلل فتتعرض لنقمته؛ فإن اَّلل شديد العقاب.

فالبدع ملاا كانت هبذه املثابة ليس مع أصحاهبا إال الُشبهات فقط؛ وهلذا حذر 

رسول اَّلل صىل اَّلل عليه وسلم فهم ليسوا عىل علم، ال جتد مبتدًعا ُيقيم العلم حًقا 

: )ألن أجد يف املسجد ناًرا ال وهلذا قال أبو إدريس اخلوالينوينرص دين اَّلل حًقا؛ 

 من أن أرى فيه بدعًة ال أستطيع إنكارها(، عندهم النار أستطيع إطفاءها أحب  إيلا 

البدع عندهم؛ ألهنا ما فيها إال الُشبهات  حيرتق هبا الناس أهون من أن توجد

واألهواء، وُيسمى أهلها أهل األهواء، قال عليه الصالة والسالم كام يف حديث أيب 

  ،َوُفُروَجُكمْ  ،وَنُكمْ إِنَّ ِِمَّا َأْخَشى َعَليُْكْم َبْعِدي ُبطُ »برزة : 
ِ
ء ِت اْْلَْهَوا ، هذا «َوُمِضَلَّ

  علينا رسول اَّلل صىل اَّلل عليه وسلم.خافهُ 

 

│ 
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، محًدا كثرًيا طيًبا ُمبارًكا يرضاُه، وأشهد أال إله إال اَّلل وحده ال َشيك احلمد هلل

ومصطفاه، صىل اَّلل عليه وعىل آله وأصحابِه له، وأشهُد أن ُممًدا عبدُه ورسولُه 

 اهلداه.

 :أما بعد

َعاِئَشَة َريِضَ اَّللاُ َعنَْها، َقاَلْت: َتاَل َرُسوُل اَّللاِ َصىلا اَّللُ َعَلْيِه أهيا الناس! حديث 

ِيَن ِِف قُلُوبِِهْم َزْيٌغ َفَيتذبُِعوَن َما تََشاَوَسلاَم َهِذِه اآلَيَة:  ا اَّلذ مذ
َ
بََه ِمْنُه ابْتَِغاَء ﴿ فَأ

وِيلَُه إاِلذ الُل َوالرذاِسُخوَن ِِف الِْعْلِم َيُقولُوَن آَمنذا
ْ
وِيلِِه َوَما َيْعلَُم تَأ

ْ
 الِْفْتَنِة َوابْتَِغاَء تَأ

َم: َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اَّللاِ َصىلا اَّللُ َعَلْيِه َوَسلا ، [7]آل عمران: بِِه ُُكٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا ﴾

ُ َفاْحَذُروُهمْ » ى اَّللَّ ، هذا «َفِإَذا َرَأيِْت الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه َفُأوََلِِك الَِّذيَن َسمَّ

 وصف  حلاهلم حتى جُيتنب؛ ملا يف ذلك من األرضار واألخطار عىل األُمة.

وعداوات إن متزق االمة، إن شتات األُمة، إن َشذمة األمة، إن افتئات األمة، 

َقِت اْليَُهوُد َعََل إِْحَدى َوَسبِْعَي »هذه األمة املحمدية: كل ذلك بسبب البدع:  اْفََتَ

تِي َعََل َثََلٍث َوَسبِْعَي  ُق ُأمَّ
، َوَتْفََتِ َقِت النََّصاَرى َعََل اْثنَتَْيِ َوَسبِْعَي فِْرَقةا ، َواْفََتَ فِْرَقةا

َما َأنَا َعَليِْه اْليَْوَم » قِيَل: َما ِهَي َيا َرُسوَل اهللَِّ؟ َقاَل: ،« ِملَّةا َواِحَدةا ُكلَُّها ِِف النَّاِر إًِلَّ ، فِْرَقةا 

 .«َوَأْصَحاِب 

﴿ َويُِذيَق َبْعَضُكْم هذا تعرض لعذاب اَّلل، ومع هذا التعرض:  نا : أَ والشاهد
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َس َبْعض  ﴾
ْ
 فإهنم يتفرقون ويسري كل وحد منهم فرًحا بام هو عليه: ،[65]األنعام: بَأ

كَِي   ِحْزب  بَِما * ﴿ َوال تَُكونُوا ِمَن الُْمْْشِ
ِيَن فَرذقُوا ِديَنُهْم َوََكنُوا ِشَيًعا ُُكُّ ِمَن اَّلذ

يِْهْم فَرُِحوَن ﴾ كل واحد يرى أنه عىل ذلك، وهو فرح بام هو  ،[32-31]الروم: دَلَ

ِيَن َتَفرذقُوا َواْخَتلَُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم ا: عليه، وقال أيًض  ﴿ َوال تَُكونُوا ََكَّلذ
ْوََلَِك لَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم ﴾

ُ
البدع سواد وجه يف الدنيا  ،[105]آل عمران: اَْلَيَِّناُت وَأ

ْدَق ُطَمْأنِينَة  »واآلخرة، ال طمأنينة فيها؛ ألهنا باطلة ليست بصدق هي كذب:  ، الصِّ

﴿ يَْوَم تَبَْيضُّ وُُجوٌه َوتَْسَودُّ ؛ وهلذا يف تفسري قول اَّلل عز وجل: «َوإِنَّ الَكِذَب ِريبَة  
َكَفْرُتْم َبْعَد إِيَمانُِكْم فَُذوُقوا الَْعَذاَب بَِما 

َ
ْت وُُجوُهُهْم أ ِيَن اْسَودذ ا اَّلذ مذ

َ
وُُجوٌه فَأ

ِيَن ابْ  *ُكْنُتْم تَْكُفُروَن  ا اَّلذ مذ
َ
وَن وَأ ْت وُُجوُهُهْم فَِِف رَْْحَِة اللِ ُهْم فِيَها َخادِلُ َيضذ

عامة املفَسين يفَسوهنا: بالبدع املُكفرة؛ فالكفار  ،[107-106]آل عمران: ﴾

ِيَن َكَذبُوا أصحاب األهواء يوم القيامة وجوهم مسودة:  ﴿ َويَْوَم الِْقَياَمِة تََرى اَّلذ
ِيَن ﴾ ُمَتَكِّبِّ

لَيَْس ِِف َجَهنذَم َمْثًوى لِلْ
َ
ٌة أ  [.60]الزمر: لََعَ اللِ وُُجوُهُهْم ُمْسَودذ

: أن البدعة جتُر وتتجارى بصاحبها حتى يزيغ؛ وهلذا قال اَّلل وقد علمتَّ مما مضى

َزاَغ الُل قُلُوَبُهْم َوالُل ال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقَي ﴾عز وجل: 
َ
ا َزاُغوا أ  ﴿ فَلَمذ

ْن تُِصيَبُهْم فِْتَنةٌ وقال جل وعال:  ،[5]الصف:
َ
ْمرِهِ أ

َ
ِيَن ُُيَالُِفوَن َعْن أ  ﴿ فَلَْيْحَذرِ اَّلذ

ْن تُِصيَبُهْم فِْتَنةٌ عند عامة أهل التفسري: ) ،[63]النور: ﴾
َ
(: أن يصيبهم َشك، فإذا أ

خالفت أمرا اَّلل وتعمدت ذلك وأحدثت يف دين اَّلل، فعاًل ما يؤمنك أن ُترشك باَّلل 

ا ، فَ »وتزيغ!،  ما ا َحَرا ُل اْْلَْرُء ِِف ُفْسَحٍة ِمْن ِدينِِه َما ََلْ ُيِصْب َدما ا ًَل َيَزا ِإَذا َأَصاَب َدما
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ا َبلََّح  ما أي: انقطع، هذه معصية لو أصاهبا أبت النفس وربام انقطع عن دين  ،«َحَرا

اَّلل وزاغ ومرق من الدين، فكم ترى من القتلة والدمويني من ربام يرتد عن دين اَّلل 

ويستحل الدماء وكل املنكرات، هذا يف معصية فالبدع من باب أوىل؛ ألهنا ُُماهر 

تِي ُمَعاًفا إًِلَّ اْْلَُجاِهِرينَ » بها ليس ُمعافا، فقال:وصاح ، فهذه ُُماهرة، «ُكلُّ ُأمَّ

ُدَعاة  َعََل َأبَْواِب َجَهنََّم، َمْن » صاحبها يدعو إليها ويغذهيا وحيث عليها وهكذا، 

 .«َأَجاَِبُْم إَِليَْها َقَذُفوُه فِيَها

سول اَّلل صىل اَّلل عليه وسلم، ومن هلذا عباد اَّلل احلذر احلذر من ُُمالفة هدي ر

البدع فإهنا ُمهلكة، سواء يف رجب أو يف غريه، فإن كثرًيا من الناس يف مثل هذا 

 الشهر أحدثوا فيه ما مل يأذن به اَّلل من البدع.

َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اَّللاُ َعنُْه، َعِن النابِي  َصىلا اَّلُل : "الصحيحني"فقد ثبت يف 

احلديث عند أكثر أهل العلم كام ذكر وهذا  ،«ًلَ َفَرَع َوًلَ َعتَِْيةَ »َعَلْيِه َوَسلاَم َقاَل: 

األحاديث يف الفرع والعترية، والفرع  ناه ُمقدم عىلابن رجب يف لطائف املعارف: أَ 

ليون يعملونه أول نتاج من مواشيهم جيعلونُه ألصنامهم، أو إذا بلغت كان اجلاه

: كانوا جيعلوهنا ذبيحة يف والعتريةاملائة جعلوا واحًدا ألصنامهم، يسمونه الفرع، 

أهل العلم يرون أنُه  وإِن كان بعض رجب، فال فرع وال عترية فاألوىل ترك ذلك،

، واألوىل ترك الفرع والعترية التي وغريه ال بأس بالفرع والعترية حلديث ُنبيشة

 يسموهنا الرجبية، جتنبا ملشاهبة اجلاهلية.

 ومما أتفق أهل احلديث عىل وضعه؛ صالة الرغائب يف رجب.
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َصاَلة الرغائب َأنبَأَنا (:124ص2قال ابن اجلوزي رمحه اَّلل تعاىل يف املوضوعات)

ِك األَْصَفَهاِِّن  َأْنَبَأَنا 
اُغوِِّن  َأْنَبَأَنا َأُبو َزْيدر عبد اَّلل ْبُن َعْبِد املَْلِ عىل بن عبيد اَّلل ْبِن الزا

ِد ْبِن إِْسَحاَق ْبِن َمنَْدْه ح. ُد ْبُن َناِِصر  َأُبو اْلَقاِسم عبد الرمحن ْبُن ُُمَما َوَأْنَبَأَنا ُُمَما

ويِف    عىل بن عبد اَّلل اْبن ُجَهْيمر الص 
 احْلَافُِظ َأْنَبَأَنا َأُبو اْلَقاِسِم ْبُن َمنَْدْه َأْنَبَأَنا َأُبو احْلَُصنْيِ

َثنَا َأبى َحدثنَا خلف اْبن  ي  َحدا ِد ْبِن َسِعيدر اْلَبرْصِ َثنَا َعيِل  ْبُن ُُمَما عبد اَّلل َوُهَو َحدا

ِويِل َعْن َأَنِس ْبِن َمالِكر َقاَل َقاَل َرُسول اَّلل َصىلا اَّللاُ َعَليِْه  َغاِِّن  َعْن مُحَْيدر الطا الصا

تِي "َوَسلاَم:  ِقيَل: َيا َرُسوَل اَّللاِ ، َرَجُب َشْهُر اَّللاِ َوَشْعَباُن َشْهِري َوَرَمَضاُن َشْهُر ُأما

َماُء، َما َمْعنَى َقْولِ  َقُن الد  َك َرَجُب َشْهُر اَّللاِ؟ َقاَل: ألَناُه َُمُْصوص  بِاملَْْغِفَرِة، َوفِيِه حُتْ

َمْن َصاَمُه اْسَتْوَجَب َعىَل ، َوفِيِه َتاَب اَّللاُ َعىَل َأْنبَِياِئِه، َوفِيِه َأْنَقَذ َأْولَِياَءُه ِمْن َيِد َأْعَداِئهِ 

َياَء: َمْغِفَرًة جِلَِميِع َما َسَلَف ِمْن ُذُنوبِِه، َوِعْصَمًة فِياَم َبِقَي ِمْن ُعُمِرِه، اَّللاِ َتَعاىَل َثالَثَة َأْش 

َفَقاَم َشْيخ  َضِعيف  َفَقاَل: َيا َرُسوَل اَّللاِ إِِّن  ، َوَأَماًنا ِمَن اْلَعَطِش َيْوَم اْلَعْرِض األَْكَبِ 

َل َيْومر ِمنُْه، َفإِنا احْلََسنََة بَِعرْشِ ألَْعَجُز َعْن ِصَياِمِه ُكل ِه، َفَقاَل َصىلا   اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم: َأوا

َأْمَثاهِلَا، َوَأْوَسَط َيْومر ِمنُْه، َوآِخَر َيْومر ِمنُْه، َفإِناَك ُتْعَطى َثَواَب َمْن َصاَمُه ُكلاُه، َلكِْن اَل 

 َ ، َفإهِنا
ِل َلْيَلةر يِف َرَجبر ُه إَِذا َتْغُفُلوا َعْن َأوا َغاِئُب، َوَذلَِك َأنا يَها املَْالِئَكُة الرا ا َلْيَلة  ُتَسم 

َتِمُعوَن يِف  َمَواِت َواألَْرِض إاِل َوجَيْ ب  يِف مَجِيِع السا ْيُل اَل َيْبَقى َمَلك  ُمَقرا َمََض بَِك اللا

لُِع اَّللاُ َعزا َوَجلا َعَليْ  ِهُم اط الَعًة َفَيُقوُل: َمالِئَكتِي َسُلوِِّن َما اْلَكْعَبِة َوَحَواَلْيَها، َفَيطا

اِم َرَجب، َفَيُقول اَّلل عزوجل: َقْد  نَا َحاَجُتنَا إَِلْيَك َأْن َتْغِفَر لُِصوا ِشْئُتْم، َفَيُقوُلوَن َيا َربا

در َيُصوُم َيْوم ُثما َقاَل َرُسول اَّلل َصىلا اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم: َوَما ِمْن َأَح ، َفَعْلُت َذلَِك 
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 َواْلَعْتَمِة، َيْعنِي َلْيَلَة اجْلُُمَعِة،  اخْلَِميس أول

ِ
، ُثما ُيَصيل  فِياَم َبنْيَ اْلِعَشاء ََخِيسر يِف َرَجبر

ا َأْنَزْلنَاُه يِف َلْيلَ  ًة، َوإِنا َة اْلِكَتاِب َمرا  َفاحِتَ
َة َرْكَعًة، َيْقَرُأ يِف ُكل  َرْكَعةر ة اْلقدر ثِنَْتْي َعرْشَ

 ، ًة، َيْفِصُل َبنْيَ ُكل  َرْكَعَتنْيِ بَِتْسلِيَمةر َة َمرا ات، َوقل ُهَو اَّللاُ َأَحد  اْثنََتْي َعرْشَ َثاَلث َمرا

 النابِي  
در ًة، ُثما َيُقوُل: اللاُهما َصل  َعىَل ُُمَما َفإَِذا َفَرَغ ِمْن َصالتِِه َصىلا َعيَلا َسْبِعنَي َمرا

وِح األُم   وس  َرب  املاَْلِئَكِة َوالر  ي  َوَعىَل آلِِه، ُثما َيْسُجُد َفَيُقوُل يِف ُسُجوِدِه: ُسب وح  ُقد 

اَوْز َعاما َتْعَلُم إِناَك َأْنَت  ًة، ُثما َيْرَفُع َرْأَسُه َفَيُقوُل: َرب  اْغِفْر يِل َواْرَحْم َوجَتَ َسْبِعنَي َمرا

ْجَدِة األُوىَل، اْلَعِزيُز األَْعَظُم  ًة، ُثما َيْسُجُد الثاانَِيَة َفَيُقوُل ِمْثَل َما َقاَل يِف السا َسْبِعنَي َمرا

َا ُتْقََض  ِذي ، ُثما َيْسَأُل اَّللاَ َتَعاىَل َحاَجَتُه، َفإهِنا َقاَل َرُسول اَّلل َصىلا اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم: َوالا

الَة إاِل َغَفَر اَّللاُ َتَعاىَل َلُه مَجِيَع ُذُنوبِِه َوإِْن َنْفِِس بَِيِدِه َما ِمْن َعبْ   َصىلا َهذِه الصا
در َوال َأَمةر

َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر َوَعَدِد َوَرِق األَْشَجاِر، َوَشَفَع َيْوَم اْلِقَياَمة يِف َسْبعاِمئة ِمْن َأْهِل 

ِل َلْيَلةر  الِة، َفُيِجيُبُه بَِوْجهر َطْلقر َبْيتِِه، َفإَِذا َكاَن يِف َأوا ِه َجاَءُه بواب َهذِه الصا  يِف َقْبِ

ةر، َفَيُقوُل: َمْن َأْنَت َفَواَّللاِ  ، َفَيُقوُل َلُه: َحبِيبِي َأْبرِشْ َفَقْد َنَجْوَت ِمْن ُكل  ِشدا َولَِسانر َذْلقر

الًما َأْحىَل ِمْن َكالِمَك، َوال َما َرَأْيُت َوْجًها َأْحَسَن ِمْن َوْجِهَك، َوال َسِمْعُت كَ 

تِي  الِة الا َشَمْمُت َراِئَحًة َأْطَيَب ِمْن َراِئَحتَِك، َفَيُقوُل َلُه: َيا َحبِيبِي َأَنا َثَواُب الصا

َك، َوُأونَِس َوْحَدَتَك،  ْيَلَة ألَْقِِضَ َحقا ْيَتَها يِف َلْيَلِة َكَذا يِف َشْهِر َكَذا، ِجْئُت اللا َصلا

وِر َأْظَلْلُت يِف َعْرَصِة اْلِقَياَمِة َعىَل َرْأِسَك، َوأَ  ْرَفَع َعنَْك َوْحَشَتَك، َفإَِذا ُنِفَخ يِف الص 

 َوَلفظ احلَِديث ملَُحمد ْبن َناِِص. "َوَأْبرِشْ َفَلْن َتْعِدَم اخْلرَْيَ ِمْن َمْوالَك َأْبًدا 

اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم، َوقد اَتموا بِِه اْبن جهيم  َهَذا َحِديث  َمْوُضوع  َعىَل َرُسوِل اَّللاِ َصىلا 
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اِب احْلَافِظ َيُقوُل: ِرَجاله َُمُْهوُلوَن،  ونسبوه إىَِل اْلَكِذب، َوسمعت َشيخنَا َعْبد اْلَوها

 َوَقْد فتشت َعَلْيِهْم مَجِيع اْلكتب َفاَم َوَجدَتْم.

ُه حْيَتاج من ُيصليَها َأن َيُصومَقاَل املَُصنرف قلت: َوَلَقد أبدع من َوضعَها، َفإِ  َوُرباَم  نا

ن من اأْلكل َحتاى ُيَصيل  املْغرب ُثما يقف  َكاَن الناَهار َشِديد احْلر، َفإَِذا َصاَم َومل يَتَمكا

يَذاء، َوإِِّن   ُجود الطاِويل، فيأذى َغاَية اإْلِ فِيَها َوَيَقع يِف َذلَِك التاْسبِيح َطِويل َوالس 

اِم أعظم ألغا ِذِه، بل َهذِه ِعنْد اْلَعوا اِويح َكيَف زوحهم هِبَ َ ر لرمضان ولصالة الرتا

 َوأجل، َفإِناُه حيرضها من اَل حيرض اجْلَاَمَعات.

 األََزِجي  َأْنَبَأَنا احْلَُسنْي بن 
در َصاَلة لليلة النرْصف من َرَجب َأنبَأَنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُُمَما

ِد ْبِن مَحَْداَن إِْبَراِهيم َأنبأَ  َثنَا َعيِل  ْبُن ُُمَما  األَِديُب َحدا
َنا أبوعلمس اْبن احْلََسِن ْبِن َنرْصر

َثنَا   َحدا
در َثنَا َربِيَعُة ْبُن َعيِل  ْبِن ُُمَما د اْبن َأمْحََد ْبِن ُيوُسَف َحدا َحدثنَا إِْبَراِهيم بن ُُمَما

د بن احْلَُسنْي َحدثنَا عبد اَّلل َثنَا َسَلَمُة ُُمَما  َحدا
در َثنَا ِعَصاُم ْبُن ُُمَما  ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َحدا

َثنَا َأمْحَُد ْبُن َزْيِد ْبِن حَيَْيى  ْبُن َشبِيِب ْبِن َعْمِرو ْبِن ِهَشاِم ْبِن َُمُْموِد ْبِن َغْيالَن َقاُلوا َحدا

ِد ْبِن حَيَْيى َعْن َأبِيِه َعْن َأَنِس ْبنِ   َمالِكر َقاَل َقاَل َرُسوُل اَّللاِ َصىلا اَّللاُ َعَلْيِه َعْن ُُمَما

َة َرْكَعًة، َيْقَرأُ يِف كل َرْكَعة احْلَمد  "َوَسلاَم:  من َصىلا َلْيَلَة الن ْصِف ِمْن َرَجبر َأْرَبَع َعرْشَ

ًة، َوقل َأُعوُذ بَِرب  اْلَفَلِق  يَن َمرا ة، َوقل ُهَو اَّللاُ َأَحد  ِعرْشِ ، َوقل َأُعوُذ  مرر اتر َثالَث َمرا

، ُثما ُيَسب ُح اَّللاَ 
اتر ، َفإَِذا َفَرَغ ِمْن َصالتِِه َصىلا َعيَلا َعرْشَ َمرا

اتر بَِرب  النااِس َثالَث َمرا

ًة، َبَعَث اَّللاُ إَِلْيِه َأْلَف َمَلكر َيْكُتبُ  ُلُه َثالثنَِي َمرا ُه َوهُيَل  ُ َمُدُه َوُيَكب  وَن َلُه احْلََسنَاِت َوحَيْ

ْيَلِة، َومَلْ  َوَيْغِرُسوَن َلُه االشجار يِف الفردوس، وُمى َعنُْه ُكلا َذْنبر َأَصاَبُه إىَِل تِْلَك اللا
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اَلة   َقَرَأ يِف َهِذه الصا

ياًة إِىَل ِمْثِلَها ِمَن اْلَقابِِل، َوَيْكُتُب َلُه بُِكل  َحْرفر
َيْكُتْب َعَلْيِه َخطِ

 يِف اجْلَناِة من زبر جد َسْبعاِم 
َة ُقُصورر ، َوَبنَى َلُه بُِكل  ُرُكوعر َوُسُجودر َعرْشَ ئة َحَسنَةر

، َوُأْعطَِي بُِكل  َرْكَعةر َعرْشَ َمَداِئَن يِف اجْلَناِة، ُكل  َمِدينَةر ِمْن َياُقوَتةر  مَحَْراَء، َوَيْأتِيِه  َأْخرَضَ

َم ِمْن َذْنبَِك َمَلك  َفَيَضُع َيَدُه َبنْيَ َكتِفَ  ْيِه َفَيُقوُل: اْسَتْأَنِف اْلَعَمَل َفَقْد ُغِفَر َلَك َما َتَقدا

". 

َوَهَذا َمْوُضوع َوُرَواته َُمُْهوُلوَن، َوال خيفى تركيب إِْسنَاده وجهالة ِرَجاله، َوالظااِهر 

 .( 1 )َأناُه من عمل احْلَُسنْي ْبن إِْبَراِهيم

َغاِئِب َفاَل  (:132ص23ُمموع الفتاوى)قال شيخ اإلسالم كام يف  ا َصاَلُة الرا َوَأما

. َفاَل ُتْسَتَحب  اَل مَجَاَعًة َواَل ُفَراَدى. َفَقْد َثَبَت يِف َصِحيِح  َأْصَل هَلَا. َبْل ِهَي ُُمَْدَثة 

 اجْلُُمَعِة بِِقَياِم. َأْو َيْوُم اجْلُُمَعِة َأنا النابِيا َصىلا اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم هَنَى َأْن ُُتَصا َلْيَلةُ »ُمْسلِمر 

.، «بِِصَيامِ 
ِ
َفاِق اْلُعَلاَمء َر فِيَها َكِذب  َمْوُضوع  بِات 

   َواأْلََثُر الاِذي ُذكِ

َغاِئِب  "(:134ص23وقال رمحه اَّلل يف ) يِن مَلْ  "َصاَلُة الرا ِة الد  َفاِق َأِئما بِْدَعة  بِات 

َيُسناَها َرُسوُل اَّللاِ َصىلا اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم َواَل َأَحد  ِمْن ُخَلَفاِئِه َواَل اْسَتَحباَها َأَحد  ِمْن 

ْيِث  افِِعي  َوَأمْحَد َوَأيِب َحنِيَفَة َوالثاْوِري  َواأْلَْوَزاِعي َواللا يِن: َكاَملِِك َوالشا ِة الد  َأِئما

ِهْم. وَ  اَلُة َوَغرْيِ احْلَِديُث املَْْرِوي  فِيَها َكِذب  بِإمِْجَاِع َأْهِل املَْْعِرَفِة بِاحْلَِديِث َوَكَذلَِك الصا

                                        
كثريا من الناس إذا سمع َأنا صالة الرغائب بدعة،  نله؛ ألمن أول هذا احلديث املوضوع إىل هنا، كتبناه بنصه، إضافة  (1)

 ال يعرفها، فهذه كيفيتها بنص حديثها املوضوع.
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اَلةِ   ِمْن َرَجبر َويِف َلْيَلِة املِْْعَراِج َوَأْلِفياِة نِْصِف َشْعَباَن َوالصا
َل َلْيَلِة مُجَُعةر تِي ُتْذَكُر َأوا  الا

اِم اأْلُْسُبوِع َوإِْن َكاَن َقْد َذَكَرَها َطاِئَفة  ِمْن َيْوَم اأْلََحِد َوااِل  ْثننَْيِ َوَغرْيِ َهَذا ِمْن َأيا

َها َمْوُضوعَ  َقاِئِق َفاَل نَِزاَع َبنْيَ َأْهِل املَْْعِرَفِة بِاحْلَِديِث َأنا َأَحاِديَثُه ُكلا ة  املَُْصن ِفنَي يِف الرا

يِن.َومَلْ َيْسَتِحباَها َأَحد  ِمْن  ِة الد   اهـَأِئما

صوم فيه عن ال أفضلية فيه عن سائر األيام، والوال دليل يثبت عىل أفضلية الصالة 

ال يثبت يف ذلك يشء عن رسول اَّلل صىل اَّلل عليه وسلم، وال حتري  ،سائر الشهور

الصدقة فيه عن سائر الشهور وكذلك الزكاة فيه عن سائر الشهور، وال حتري 

ائر الشهور، كل ذلك مل يثبت فيه عن رسول اَّلل صىل اَّلل عليه العمرة فيه عن س

 علامء اهلدى. وسلم يشء، قرر هذا

اللهم بارك لنا يف رجب وشعبان وبلغنا : )دعاء ينرش بعض الناس يف اجلواالتو 

ضعفُه ابن رجب واأللباِّن سنده ، وممن (، حديث ضعيف أخرجه الطباِّنرمضان

صويف وجاهل ألدعية فإِنه قد ينرش  ونه،ينرش هال فياماجلُُماراة  يضعيف، فال ينبغ

 وأذكار ال تثبت عن النبي صىل اَّلل عليه وسلم.

وال  ،النبي صىل اَّلل عليه وسلم ولد فيه نا أَ ب اعتقاد وهكذا أحدثوا يف رج

وال دليل عىل  ،ُبعث فيه النبي صىل اَّلل عليه وسلميعتقدون أن ودليل عىل ذلك، 

وال دليل  ،ي به وُعرج به فيهُأِْس يعتقدون أن النبي صىل اَّلل عليه وسلم وذلك، 

وهكذا عقائد أحدثوها  رجب خاصة، َأنا اَّلل يمحو ما يشاء يف، واعتقاد عىل ذلك

فاتقوا ، ذن به اَّللأحدثوا يف ذلك ما مل يأَ وال يثبت عىل ذلك دليل،  يف هذا الشهر،
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اِء اْسَتِقيُموا » : عنهريض اَّللاَّلل عباد اَّلل، قال ُحذيفة  َفَقْد َسَبْقُتْم َسْبًقا  َيا َمْعََشَ الُقرَّ

 ، أخرجه البخاري.«َبِعيًدا، َفإِْن َأَخْذُتْم َيِمينًا َوِشََماًل، َلَقْد َضَلْلُتْم َضََلاًل َبِعيًدا

ال حذاري حذاري  : ، قال اَّلل تعاىلمن ُُماراة أهل األهواء، وُماراة اجلُها

ِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوال َتْطَغْوا إِنذُه بَِما َتْعَملُوَن بَِصرٌي 
ُ
َوال  *﴿فَاْسَتِقْم َكَما أ

ُكُم انلذاُر َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن اللِ ِمنْ  ِيَن َظلَُموا َفَتَمسذ ْوِِلَاَء ُثمذ ال تَْرَكُنوا إََِل اَّلذ
َ
 أ

وَن ﴾ تِيَنذُكْم ِمِنِّ ُهًدى فعدم النرص خذيلة،  ،[113-112]هود:تُنََصُ
ْ
ا يَأ ﴿ فَإِمذ

ْعَرَض َعْن ِذْكرِي فَإِنذ َلُ َمِعيَشًة  *َفَمِن اتذَبَع ُهَداَي فَال يَِضلُّ َوال يَْشََق 
َ
َوَمْن أ

عْ 
َ
ُه يَْوَم الِْقَياَمِة أ  [.124-125]طه: ََم ﴾َضنًَك َوََنُْْشُ

، واحلمد َّلل رب ويأباه، وأن جُينبنا ما ُيبغضه ويرضاهأسأل اَّلل التوفيق ملا حُيبُه 

 العاملني.

  «ُسْبَحاَنَك اللاُهما َوبَِحْمِدَك، َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلا َأْنَت، َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَِلْيَك »
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