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ِيت الناس من السُّنن مثلها، وال يح  ِدث رجٌل بدعًة إالَّ وقد ترر  ِمرن السُّرنة ما ِمن بدعة ُتحْدث إالَّ وُيح
وعمرٌل قليرٌل يف نحرنَّة خرري  وما ازداد صاحب بدعة اجتهراًدا إالَّ ازداد مرن هللا بعرًدا، ما هو خرٌي منها،

يتقبَّرل مرن املحتَّقرو، واملبتعردِع لريأ مرن أهرل التُّقر ، برل هرو  من عمل كثري يف ِبْدعة؛ فرننَّ هللا تعراىل إ را
 .م العع  من أهل

 
لَّررًة مررن ِخررالَّ ا ررري والرر ِ  إال ر َّررب هبررا وحررلَّ عليهررا،   يسَّررر  ومررن سانررن هرريا الرردين أ ررل ة يرردع خع

كمررا ة يرردعْع خعصررلًة مررن ِخصرراَّ الشرررِ  وا   إال   َّررر  نرربيلها، وبشَّررر  ميررل عاقبتهررا، وكررر  مثوبتهررا،
 .ليهاإليها،   عسَّر يف نبيلها وتوعَّد ع منها وكرَّه الن وس

صر ، أجرلَّ مرن أن يرنهل هبرا أحردٌ  مرن النراس غلاًرا مرن  وملرا كا رت عحرعحب الر ِ ، وهرر أكثرر مرن أن ُتح
فرًصرا محبارعكرة، يف أزمنرة سردَّدأ، وأايم معردودأ،  ال ضرل مرا بلرأ، أعردَّ هللا لعبراده موانر، كرُيرة، وأ  

َع خعْلحرقح معرا }: ريات، وقراَّ تعراىلأضرعافًا كثرريأ؛ ليحسرارِعوا فيهرا إىل ا ر ضاععف هل، فيها احلسنات وعرعبُّر
ْتعارح{   .[68]القصص:  يعشعاءح وعخع

علرر  ا تنامهررا  ومررن هرريا االختيررار ت ضرريل بعررل الشررهور واألايم عررن  ريهررا وقررد حثنررا  بينررا الكررر 
واألايم ة وقرد أحردث النراس بردًعا يف الشرهور ، وححرِمعهرا فالسعيدح معِن ا تنمها، والشَّقرُّ معرْن فرعررَّهب هبرا

 .ينزَّ هللا هبا من نلطان
ير  ريان منها  .فتعالوا بنا  تعرف عل  هيه البدع حىت َنعْيرها وَنح

 
 

 إعداد: فريق العلمية مبنتدى الطريق إىل هللا 
allah.com2https://forums.way/ 

 وال تنسوان من صاحل دعائك،
 

 

  مقدمةمقدمة
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  ::--تعريف البدعةتعريف البدعة

 
  :لاة* 

وابْرتعدعععل: أع شأعه وبدأعه... والبعِديعح  بدعع الشرءع يْبدعحل بعْدًعا، :"لسان العرب "قاَّ بن منظور يف
 .أعوَّاًل... وأعبدْعتح الْشرءع: اْخَتععْعتحل ال علع  ِمثاَّ   والِبْدعح: الشرء اليي يكون

أي: ما كنت أوَّ من أحرِنل، قد ، [ 9]األحقاف: معا كحْنتح ِبْدعًا ِمنع الرُّنحِل{ قحلْ }: ويف التنزيل
وفالن بدع يف هيا األمر أي أوَّ ة يسبقل أحد.... وأبدع وابتدع وتبدَّع: ....أرنل قبلر رنٌل كثري

  [27]حلديد:وعرعْهبعا ِيًَّة ابْرتعدععحوهعا{}: أت  ببدعة ، قاَّ هللا تعاىل
 
 -:و عرًعااصطالًحا أ* 

 -:تعددت أقواَّ العلماء يف تعري ها عرًعا ومنها
إمجاعع نلِف األمَّة من  أبهنا: "ما خالفع الكتابع والسنةع أو -رمحل هللا–عرفها ابن تيمية ( 1)

يشرعل هللا من الدين.. فكل من دان بشرء ة  االعتقادات والعبادات" أو هر مبعىن أع،: )ما ة
فيل( ، أي مما انتحدثل الناس، وة يكن لل مستند يف  متأواًل  إن كانيشرعل هللا فيا  بدعة، و 

 "الشريعة.
َتععة تحضاهر الشرعية،  أبهنا: "عبارأ عن طريقة يف الدين -رمحل هللا –وعرَّفها الشاطيب ( 2) ُمح

 ."نبحا ل يحقصد غلسلو  عليها املبالاة يف التعبُّد هلل
ا: "عبارأ عن فعلة  تحصادم الشريعة غملحخال ة، أو تحوِجب أبهن -رمحل هللا–وعرَّفها السيوطر ( 3)

 ."التعاطر عليها بزايدأ  أو  حقصان
  
  
  
  

 

  رهتارهتاة وخطو ة وخطو عع. بيان يف البد. بيان يف البد11
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   ضوابط ملعرفة البدعة وحكمهاضوابط ملعرفة البدعة وحكمها
التعبُّد هلل مبا ة يشرعل هللا(، : البدعة عرًعا ضابطها)بوَّ الشيخح ابن عثيمو ضابط البدعة، فقاَّ: 

، وال خل اؤه -صل  هللا عليل ونلَّ،-ليأ عليل النَّيب  وإن عئتع فقل: )التعبُّد هلل تعاىل مبا
 [جمموع فتاوى ورنائل ابن عثيمو] (الراعدون

 :واالبتداع عل  قسمو
 .ابتداع يف العادات: كابتداع املخَتعات احلديثة، وهيا مبا  ألن األصل يف العادات ا غحة -1
من " :-صل  هللا عليل ونل،-قف، قاَّ وابتداع يف الدين، وهيا سرم، ألن األصل فيل التو  -2

  صحيح مسل،أحدثع يف أْمِرانع هيا ما ليأع منل فهو رعد " 
البدع يف العبادات واالعتقادات سرمة، ولكن التحر   وكل بدعة ضاللة مردودأ، ومعىن ذلَ أن"

 ا. وتقد البدعة، فمنها ما هو ك ر صرا ، كالطواف غلقبور تقرًغ إىل أصحاهب يت اوت حبسب  وعية
ومنها ما هو - اجلهمية واملعتزلة ودعاء أصحاهبا. واالنتااثة هب،؛ وكأقواَّ  الأ ،اليغئح والنيور هلا

ومنها ما هو فسق اعتقادي   - من ونائل الشر ، كالبناء عل  القبور والصالأ والدعاء عندها
دلة الشرعية. ومنها ما هو واعتقاداهت، املخال ة لأل كبدعة ا وارج والقدرية واملرجئة يف أقواهل،

 " .والصيام قائًما يف الشمأ، وا صاء بقصد قطع عهوأ اجلماع معصية كبدعة التبتل
 

  هل يوجد ما يحسم  بدعة حسنة؟هل يوجد ما يحسم  بدعة حسنة؟
 : -صل  هللا عليل ونل،-من قس، البدعة إىل بدعة حسنة وبدعة نيئة فهو ُمطئ وُمالف لقولل "
حك، عل  البدع كلها  -صل  هللا عليل ونل،-لرنوَّ ألن ا صححل األلباين،كلَّ بدعة  ضاللٌة" "

  !أبهنا ضاللة، وهيا يقوَّ ليأ كل بدعة ضاللة، بل هنا  بدعة حسنة
 :يف صالأ الَتاويح -رضر هللا عنل-وليأ هلؤالء حجة عل  أن هنا  بدعة حسنة، إال قوَّ عمر 

لسلف مثل مجع القرآن يف   عمت البدعة هيه (، وقالوا أيًضا: إهنا أحدثت أعياء ة يستنكرها ا)
وللتعرف عل  رد هيه الشبهات ُيكن الرجوع لت سري الشيخ  "كتاب واحد. وكتابة احلديث وتدوينل

 )256، 255، 254ابن عثيمن لسورأ األ عام )ص 
 

  ذم البدع والتحيير منهاذم البدع والتحيير منها
د أ ل يتقرَّب هبا البدعة يعتق لقد حيَّر العلماء من البدعة، وبيَّنوا أهنا عرٌّ من املعصية؛ ألن صاِحب

معصية، و الًبا ما يؤ  ِبل ضمريه إذا صحا، فيستا ر ويتوب  إىل هللا، أمَّا صاحب املعصية فيعرف أهنا
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املعصية؛  : "إن البدعة أحبُّ إىل إبليأ من-رمحل هللا-وقد روي عن ن يان الثوري  إىل هللا تعاىل،
  [(12تح ة العراقية يف األعماَّ القلبية )صال]ألنَّ البدعة ال يحتاب منها واملعصية يحتاب منها"؛

، أعداء السُّنن، أعيْته، األحاديث أن  : "إايك، وأصحاب -رضر هللا عنل–وقاَّ عمر  الرأي؛ فنهنَّ
 "فضعلُّوا وأعضلُّوا ي ظوها فقالوا غلرأي،

فال  ،-صل  هللا عليل ونل،-وقاَّ حيي ة بن اليمان: "كل عبادأ ة يتعبَّدها أصحاب رنوَّ هللا 
 ."وعن عبدهللا بن مسعود: "اتَّبعوا وال تعبتعِدعوا؛ فقد كح يت، ،."تععبَّدوها

 
 خطورأ البدعخطورأ البدع

 .البدع م سدأ للقلوب، مزامحة للسنة يف إصال  الن وس، فهر أعبل ما تكون غلطعام ا بيث( 1)
وا روج عن  البدع معارضة للسنن، تقود أصحاهبا إىل االعتقادات الباطلة واألعماَّ ال اندأ( 2)

 الشريعة
طرقًا خاصة عل  وجوه  املبتدِع محعا د للشرع، ومشاقٌّ لل؛ ألن الشارع قد عوَّ ملعطالب العبد( 3)

والوعيد، وأخ  أن ا ري فيها، وأن الشر يف  خاصة، وقصر ا لق عليها غألمر والنهر، والوعد
 -صل  هللا عليل ونل،-إ ا أرنل الرنوَّ  هللا يععل، وَنن ال  عل،، وأ ل تعديها، إىل  ري ذلَ؛ ألنَّ 

وليأ ما حصعره الشارع مبعحصور،  رمحًة للعاملو، فاملبتدع رادٌّ هليا كلِ ل؛ فن ل يزع، أن   طرقًا أحخر،
وَنن أيًضا  عل،، بل رمبا ي ه، من انتدراكل الطرحق عل   وال ما عيَّنل مبحتعو، كأنَّ الشارع يعل،

 علمل الشارع، وهيا إن كان مقصوًدا للمحبتدع، فهو ك ر غلشريعة والشارع،ة ي الشارع أ ل عل، ما
 .وإن كان  ري مقصود، فهو ضالَّ مبو

وألزم ا لق اجلْريع  املبتدع قد  زََّّ   سل منزلة املضاهر للشارع؛ ألن الشارع وضعع الشرائع،( 4)
تل ون، وإال فلو كان ا ْلِق ف عل  نننها، وصار هو املحن ِردع بيلَ؛ أل ل حكعٌ، بو يما كا وا فيل خع

ة تنزَّ الشرائع، وة يبقع ا الفح بو الناس، وال احتيج إىل بعث  التشريع من مدركات ا لق،
 .عليه، السالم الرنل

 .ات ِباع للهوى؛ ألن العقل إذا ة يكن محتَّبًعا للشرع، ة يبق لل إال اهلوى والشهوأ( 5)
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  عهر سرمعهر سرم
هللا احملر م عهر عظي، مبار ، وهو أوَّ عهور السن ة اهلجرية وأحد األعهر احلحرحم اليت قاَّ هللا عهر 
هعا  ِعدَّأع الشُّهحوِر ِعْندع هللِا اثْرنعا ععشعرع ععْهًرا يف ِكتعاِب هللاِ  إنَّ }: فيها يرعْومع خعلعقع السَّمعوعاِت وعاألعْرضع ِمنرْ

َع  ْينح  أعْربرعععٌة ححرحٌم ذعِل وعن أيب بكرأ رضر هللا  ،[ 36]التوبة: القعيِ ،ح فعال تعْظِلمحوا ِفْيِهنَّ أع ْر حسعكحْ،{الدِ 
اثنا عشر عهًرا منها أربعة ححرحم: ثالثة متواليات ذو  السنة" :-صل  هللا عليل ونل،-عنلح عن النَّيب 

واحملرم  (2958)رواه البخاري  "ورجب محضر اليي بو مجادى وععبانواحملرم،  القعدِأ وذو احلجة
 ل.مسر بيلَ لكو ل عهًرا سرًما وأتكيًدا لتحرُي

  
 --::ومن البدع اليت أحدثت فيلومن البدع اليت أحدثت فيل

 )إحداث عيد لدخوَّ العام اهلجري اجلديد واعتياد التهاين ببلو ل )عيد رأس السنة اهلجرية -1
أن  االحت اَّ برأس السنة اهلجرية قاَّ: "ليأ من السنة عن -رمحل هللا-عندما نئل بن عثيمو *

 (702اهلجرية أو  عتاد التهاين ببلو ل" )الضياء الالمع ص َندث عيد لدخوَّ السنة
(: "أب ل الجتوز التهنئة غلسنة اهلجرية اجلديدأ ألن االحت اء  20795وقد أفتت اللجنة الدائمة )

 ." هبا  ري مشروع
اهلجرية وماذا يرد عل  نة ما حك، التهنئة غلس -رمحل هللا-ئل الشيخ سمد بن صاحل العثيمو نح و *

 ؟املهنئ
يه هو الصواب يف ه بيلَ هيا احد فرعرحدَّ عليل وال تبتديء أحدً : "إن هن أ  أ -رمحل هللا-فأجاب 

، وبركل: هنئَ هللا خبري وجعلل عام خري قل هننئَ هبيا العام اجلديد املسألة لو قاَّ لَ إ سان مثاًل 
اء عن السلف أهن، كا وا يهنئون غلعام اجلديد بل ال أعل، أ ل ج لكن ال تبتدئ الناس أ ت أل ين

هللا  رضر-السلف ة يتخيوا احملرم أوَّ العام اجلديد إال يف خالفة عمر بن ا طاب  اعلموا أن
 ر[ه1417[ يف آخر عام 44اللقاء الشهري ]] . ا ته -عنل
 

 
بدع الشهور اهلجرية وما فيها بدع الشهور اهلجرية وما فيها . . 22

  من أايممن أايم
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 ختصيص أوَّ ليلة ويوم من عهر سرم بعبادات خاصة -2
وهو أوَّ يوم أو  : )ال يثبت يف الشرع عرء من ذكر أو دعاء ألوَّ العامقاَّ العالمة بكر أبو زيد

واليكرايت وتبادَّ التهاين وصوم أوَّ يوم  ليلة عهر سر م، وقد أحدث الناس فيل من الدعاء واليكر
سرم غلصالأ واليكر والدعاء وصوم آخر يوم من السنة إىل  ري  من السنة وإحياء ليلة أوَّ يوم من

 دليل عليل (.اهر ذلَ مما ال
 إحداث بدع يف يوم عاعوراء -3

وهو اليوم العاعر من عهر سرم وقد أجن  هللا تعاىل فيل مون  وقومل وأ رق فرعون وقومل فصامل 
 -:وأمران بصومل. ومن البدع فيل -صل  هللا عليل ونل،-  صامل النيب  مون  عكًرا

  بدعة إظهار ال ر  *
عاعوراء من الكحل،  عما ي علل الناس يف يوم -رمحل هللا-مية فقد نحئل عيخ ا نالم ابن تي

السرور، و ري ذلَ، هل ليلَ أصٌل؟ أم  واال تساَّ، واحلناء واملصافحة، وطبخ احلبوب وإظهار
 .ال؟

ذلَ حديٌث صحيٌح  فأجاب يف كتابل جمموع ال تاوى: "احلمد هلل رب العاملو، ة يرد يف عرء  من
أحٌد من أئمة املسلمو ال  وال عن أصحابل، وال انتحب ذلَ -ل ونل،صل  هللا علي-عن النيب 

صل  هللا -، ال عن النيب ااملعتمدأ يف ذلَ عيئً  األئمة األربعة وال  ريه،، وال روى أهل الكتب
التابعو، ال صحيًحا وال ضعيً ا، ولكن روى بعل املتأخرين يف  وال الصحابة، وال -عليل ونل،

 ووا أن من اكتحل يوم عاعوراء ة يرمد من ذلَ العام، ومن ا تسل يوممثل ما ر  ذلَ أحاديث
صل  -النيب  عاعوراء ة ُيرض ذلَ العام، وأمثاَّ ذلَ. ورووا يف حديث  موضوع  مكيوب  عل 

عليل نائر السنة. ورواية هيا كلل  : أ ل من ونع عل  أهلل يوم عاعوراء ونع هللا-هللا عليل ونل،
 ا ته  ".كيبٌ   -عليل ونل،صل  هللا -عن النيب 

 بدعة إظهار احلزن *
رضر هللا  – وطائ ة أخرى اختيت عاعوراء يوم مأمت وحزن و ياحة، ألجل قتل احلسو بن علر

وإ شاد قصائد احلزن، ورواية  تحظهر فيل ععار اجلاهلية من لط، ا دود وعق اجليوب، –عنهما 
فتح غب ال تنة، والت ريق بو األمة، وهيا عمل  األخبار اليت كيهبا أكثر من صدقها، والقصد منها

الد يا، وهو يسب أ ل يسن صنًعا كما قاَّ بن رجب يف كتابل لطائف  من ضل  نعيل يف احلياأ
 .املعارف
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  بدعة صالأ ودعاء وخبور عاعوراء *
، صالأ عاعوراء: واحلديث فيها موضوع):-رمحل هللا تعاىل-قاَّ الشيخ سمد عبد السالم الشقريي 

 تل.الآللئ املصنوعة، فال ُتل رواي رواتل جماهيل، كما ذكره اجلالَّ السيوطر يف
أوَّ السنة وآخرها،  أما قراءأ دعاء عاعوراء امليكور يف جمموع األوراد، فبدعة منكرأ، ومثلل دعاء

لَ يف دعاء عاعوراء: إن من قرأه ة ُيت ت ومها يف اجملموع أيًضا، ومها بدعة منكرأ ضاللة، وقوهل،
هللا، قاَّ هللا تعاىل: إن أجل هللا إذا جاء ال يؤخر! وقراءأ:  السنة، كيب يف الدين، وجرأأ عل 

مبو،  و ع، الوكيل، عل  ما أورد للتش ر بل، من العلل واألنقام، اعتقاد فاند وضالَّ حسيب هللا
عتقاد عركر وكل عرء، ا وخبور عاعوراء، واعتقاد أ ل رقية انفعة، لدفع احلسد والنكد والسحر

 {135 -1/134السنن واملبتدعات }. حقري، وعر عل  عقوَّ األبناء مستطري(. اهر
 :ختصيص يوم عاعوراء بعيادأ املرض  *

وهيا بدعة، فليأ هنا  ميزأ هليا اليوم جلعلل خاًصا للمرض ، وما ورد يف ذلَ فهو حديث م َتى 
 .-صل  هللا عليل ونل،-عل  النيب 

 :يوم: املراع ةمن البدع يف هيا ال *
املاء،   بعد ذلَ تقوم   حيث يقوم النساء غالجتماع يف بيت من البيوت   أيتو بكمية كبريأ من

احلاضرات مظهرات بيلَ ال ر  والسرور، ويصحب  كل  امرأأ برش  األخرى غملاء، ويع،  ذلَ كل
 .ذلَ  ناء وصراخ

كو ل يكون كالشعار  وز أصاًل، فضاًل عن: هيا عمل ال جي-رمحل هللا  -يقوَّ الشيخ ابن عثيمو  
ن  يتعبدن هللا  .مبثل هيا العمل الباطل-تبار  وتعاىل  - ليوم عاعوراء، فنن مثل هيا يوحر أبهن 

 ختصيص هيا اليوم بيبح الدجاج وتعمد إخراج الزكاأ فيل *
مد إخراج الزكاأ يف كتابل املدخل: "من بدع عاعوراء تع -رمحل هللا-قاَّ ا مام ابن احلاج املالكر 

 ."تقدُيًا وختصيصل بيبح الدجاج وانتعماَّ احلن اء للنساء فيل أتخريًا أو
 

 -:إضاءأ: ما عحرع يف عهر هللا احملرم من أعماَّ
 ا كثار من الصوم فيل -

أفضلح الصياِم ، بعدع : "فضل صيام عهر هللا احملرم بقولل -صل  هللا عليل ونل،-بو رنوَّ هللا 
 صحيح مسل،هللِا احملرِم" ، عهرح رمضانع 

  ختصيص يوم عاعوراء غلصوم -
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عن صوم يوم عاعوراء؟  -صل  هللا عليل ونل،-وأما فضل صيام يوم عاعوراء فقد نئل رنوَّ هللا 
، ولو صام املسل، اليوم العاعر  صحيح مسل،.أعحتسبح عل  هللِا أن يحك ِ رع السنةع اليت قبلعل "": فقاَّ

م رًدا لل من  ري كراهة خالفًا ملا يراه بعل أهل العل،،  عظي، حىت لو كانحلصل عل  هيا األجر ال
 .التانع لكان أعظ، يف األجر ولو ض، إليل اليوم

 ا كثار من األعماَّ الصاحلة وا ريات وجتنب ارتكاب املعاصر والي وب -
بادأ يف ئل الشيخ بن عثيمو هل العوقد نح ، حيث يتضاعف يف األعهر احلرم الثواب والعقاب

 األعهر احلرم األجر فيها مضاعف عن بقية الشهور األخرى؟
اَّللَِّ يرعْومع خعلعقع  ِعدَّأع الشُّهحوِر ِعْندع اَّللَِّ اثْرنعا ععشعرع ععْهًرا يف ِكتعابِ  ِإنَّ } :فأجاب: قاَّ هللا تبار  وتعاىلى 
ا أعْربرعععةٌ  هع ينح  السَّمعاوعاِت وعاأْلعْرضع ِمنرْ َع الدِ   [36]التوبة: أع ْر حسعكحْ،{  اْلقعيِ ،ح فعالع تعْظِلمحوا ِفيِهنَّ  ححرحٌم ذعِل
 .يعود عل  األعهر احلرم{ فعالع تعْظِلمحوا ِفيِهنَّ أع ْر حسعكح،ْ }: قاَّ أهل العل،: الضمري يف قولل

يه األعهر؛ دََّّ ذىلَ عل  أن العمل الصاحل فيهنَّ  ر عن ظل، الن أ خبصوص هى فنذا كان قد هنح
 .أفضل
 ."العبارات املشهورأ عند العلماء؛ قوهل،: "تضاعف احلسنة يف كل زمان ومكان فاضلومن 

فأرجو أن تكون الطاعة يف األعهر احلرم مضاع ة؛ كما أن املعصية يف األعهر احلرم أعد وأعظ،. 
 . ع،." ا ته 

 
  عهر ص رعهر ص ر

كة من أهلها إذا نافروا، وإ ا مسر ص ًرا:  ص ار م" هو الشهر الثاين من األعهر اهلجرية بعد احملرم
 مسوا الشهر ص را ألهن، كا وا يازون فيل القبائل فيَتكون من لقوا ص را من :وروى عن رؤبة أ ل قاَّ

 (1/3067 ج العروس))" املتاع وذلَ أن ص را بعد احملرم
  

 --::ومن البدع احملدثة يف عهر ص رومن البدع احملدثة يف عهر ص ر
 بدعة األربعاء األخري يف عهر ص ر. 1 

يتحلقون ويحكتب هل، عل  أوراق آايت معينة،   توضع  شاءين يف املساجد،فيجتمع الناس بو الع
فيشربون مائها معتقدين أن هيا ال عل ييهب الشرور واملصائب اليت تنزَّ يف  تلَ األوراق يف أواين

ركعات بص ة  أربع -تعاىل-الشهر، وعل  من أراد ا الص من عرور ذلَ اليوم أن يصلر هلل  هيا
 .صالتل بدعاء معو معينة،   خت،
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هيه النافلة امليكورأ يف السؤاَّ ال " :وعندما نحئلت اللجنة الدائمة عن مثل هيه األمور أجابت
السنَّة، وة يثبت لدينا أنَّ أحًدا من نلف هيه األمة وصاحلر   عل، هلا أصاًل يف الكتاب وال من

 .هبيه النافلة، بل هر بدعة منكرأ خل ها عمل
ال ليأع عليِل أمرحان فهو من عملع عم": أ ل قاَّ -صل  هللا عليل ونل،-هللا وقد ثبت عن رنوَّ 

 صحيح مسل، من أحدثع يف أْمِرانع هيا ما ليأع منل فهو رعدٌّ"": وقاَّ ،يح مسل،صحرد "
أو إىل أحد  من الصحابة  -صل  هللا عليل ونل،-النيب  ومن  سب هيه الصالأ وما ذحكر معها إىل

فتاوى اللجنة ) ال رية، وعليل من هللا ما يستحق من عقوبة الكيَّابو أعظ،رضر هللا عنل: فقد 
 ( 1619(، برق، )2/354الدائمة )

 عدم الزواج أوا تان يف عهر ص ر. 2
ما ذكر من عدم التزويج أو ا تان وَنو ذلَ يف ":وعندما نئلت اللجنة الدائمة عن ذلَ أجابت

والتشاؤم من الشهور أو األايم أو الطيور وَنوها من هيا الشهر،  عهر ص ر  وع من التشاؤم من
صل  - أن رنوَّ هللا -رضر هللا عنل-جيوز؛ ملا رواه البخاري ومسل، عن أيب هريرأ  احليواانت ال

والتشاؤم  ()صحيح البخاري ال عدوى، وال طريأ، وال هامة، وال ص ر"": قاَّ -هللا عليل ونل،
 "وهو من عمل اجلاهلية وقد أبطلل ا نالم بشهر ص ر من جنأ الطريأ املنهر عنها،

 (10775(، برق، )1/451فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا فتاء ))
 :دعاء مبتدع عن عهر ص ر. 3  

دعاًء وحِجد يوزع مع  نحئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا فتاء السؤاَّ التايل: جتدون برفقتل
احلسن وأخيل وجده وأبيل، اك نا عر هيا  نل قولل: "الله، بسربعل الوافدين عن عهر ص ر، وم

، وحسبنا هللا و ع، الوكيل، وال (فعسعيعْكِ يكعهح،ح اَّللَّح وعهحوع السَِّميعح اْلععِلي،ح ) اليوم وما ينزَّ فيل اي كايف
وحبرمة الله، إان  سألَ أبمسائَ احلسىن، وبكلماتَ التامات، .حوَّ وال قوأ إال غهلل العلر العظي،

م رج  صل  هللا عليل ونل، أن ُت ظنا، وأن تعافينا من بالئَ، اي دافع البالاي، اي  بيَ نيدان سمد
 ،، إ َ عل  عرء  اهل،، واي كاعف الا،، اكشف عنا ما كحتب علينا يف هيه السنة من ه، أو

 .فآمل من مساحتك، التكرم غلنظر فيل ."قدير
 :فأجابت اللجنة مبا يلر

-وحرمة الرنوَّ   مبتدعع من حيث ختصيصل بوقت معو، وفيل تونل غحلسن واحلسو،هيا دعاءٌ "
القرآن وال يف السنة، وهللا نبحا ل ال  وجاهل، وأبمساء مسر هللا هبا ة تثبت يف -صل  هللا عليل ونل،

، -صل  هللا عليل ونل،-يف كتابل، أو عل  لسان رنولل  جيوز أن يسم  إال مبا مسَّ  بل   سل
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 اهه، يف الدعاء بدعة، وكل بدعة ضاللة وونيلة إىل الشر . وعليل  التونل غألعخاص، أوو 
َّ فيجب منع  "توزيعل وإتالف ما وجد منل، ويظهر أ ل من دسِ  الشيعة الضحالَّ

 (20316(، برق، )1/187فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا فتاء ))
 
 :ص ر 6اليبح يف يوم ( 4)
أ ل يوجد عدد   من كل ننة حيث"نة الدائمة للبحوث العلمية وا فتاء السؤاَّ التايل: ئلت اللجنح 

من عهر  10من عواَّ و 15من ص ر و6رجب و  27كثري من الناس يعتقدون أنَّ اليبح يف 
ا  سرم أن هيا قربة وعبادأ إىل هللا عزوجل، فهل هيه األعماَّ صحيحة وتدَّ عليها السُّنَّة، أم أهنَّ

 "الصحيح، وال يحثاب عليها فاعلها؟ ل ة للدين ا نالمربدعة ُما
 :فأجابت اللجنة مبا يلر

األايم امليكورأ من  العبادات ونائر القحرغت توقي ية، ال تحعل، إال بتوقيف من الشرع، وختصيص"
ننة صحيحة، وال عحِرف ذلَ من  تلَ الشهور غليغئح فيها ة يثبت فيل  ص من كتاب وال

صل  هللا عليل -سدثٌة، وقد ثبت عن النيب  وعل  هيا فهو بدعةٌ  -ر هللا عنه،رض-الصحابة 
 وغهلل التوفيق، ،صحيح مسل، من أحدثع يف أْمِرانع هيا ما ليأع منل فهو رعدٌّ"": أ ل قاَّ -ونل،

 ."وصل  هللا عل   بينا سمد وآلل وصحبل ونل،
 ((746(، برق، )3/53فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا فتاء ))
 

 .ة يرد يف عهر ص ر أعماَّ مشروعة ُمصصة  :إضاءأ
  

  عهر ربيع األوَّعهر ربيع األوَّ
، وامسل ربيع األوَّ، ويقاَّ األوَّ انتدراًكا من ربيع الثاين هر الثالث من أعهر السنة اهلجريةهو الش

 . وهو الشهر اليي يليل
، الشهور، وربيع األزمنة ، ربيعجزاء السنة وهو عند العرب ربيعانالربيع جزء من أ: "قاَّ الزبيدي

 يقاَّ وال ،ا يف هيا الزمان فلزمهما يف  ريهححد   فربيع الشهور عهران بعد ص ر مسيا بيلَ ألهنما
ومسيا بربيع ألهنما يكوانن ، (21/19 ج العروس))" وعهر ربيع اآلخر ،فيهما إال عهر ربيع األوَّ

 . يف وقت الربيع
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 -:ومن البدع اليت أحدثت فيل
 االحت اَّ غملولد النبوي (1)

إن بدعة املولد النبوي بدعة منكرأ، يضلل فاعلها، ألن دين هللا تعاىل قد كمل وهلل احلمد، قاَّ 
، [3]املائدأ:اْليرعْومع أعْكمعْلتح لعكحْ، ِدينعكحْ، وعأعمْتعْمتح ععلعْيكحْ،  ِْعمعيِت وعرعِضيتح لعكح،ح اأْلِْنالمع ِديًنا{ }: تعاىل

فما كان يف ذلَ اليوم دين، فهو ديًنا، وما ة يكن يف ذلَ اليوم ديًنا فليأ من "الَ: قاَّ ا مام م
 )1/494االعتصام للشاطيب )) "الدين

ََّ أن بدعة املولد أحدثها العبيديون حكام الدولة ال اطمية، وه، زاندقة مالحدأ، وة جيِر  وال ع
صل  هللا -كل بدعة فهر ضاللة كما قاَّ سدثة، و  عليها عمل القرون الثالثة امل ضلة، فهر بدعة

وكل أمر سدث فهو مردود عل  صاحبل بقولل  .صححل األلباينكلَّ بدعة  ضاللٌة" ": -عليل ونل،
، قاَّ صحيح مسل،من أحدثع يف أْمِرانع هيا ما ليأع منل فهو رعدٌّ" : "-صل  هللا عليل ونل،-

عر  صحيح )" ، ومعناه: فهو غطل  ري معتد بلقاَّ أهل العربية: الرد عنا مبعىن املردود"ي: النوو 
 ((12/16مسل، )
وهيا احلديث قاعدأ عظيمة من قواعد ا نالم، وهو من جوامع كلمل صل  هللا عليل ونل، "وقاَّ: 

وهيا احلديث "، وقاَّ: (12/16عر  صحيح مسل، )" )فن ل صريح يف رد كل البدع واملخَتعات
عر  صحيح مسل، " )املنكرات، وإعاعة االنتدالَّ بلمما ينبار ح ظل وانتعمالل يف إبطاَّ 

(12/16(( 
 :وق ة

إن  –ربيع األوَّ ة يص، يوم والدتل، وهو اليوم الثاين عشر من -صل  هللا عليل ونل،-الرنوَّ 
كل عهر أربع مرات، بل كان يتحرى  ، وإ ا صام يوم االثنو اليي يتكرر جميئل يف-صح أ ل كيلَ

 .صيام االثنو وا ميأ
 :إضاءأ

هيا الدين.  إن هللا تك ل حب ظ هيا الدين، وجعل السلف الصاحل من تبع هنجه، وآاثره، نبب
فيما أمر، وتر  ما هن  عنل  احلقيقة والصادقة هر طاعتل -صل  هللا عليل ونل،-وسبة الرنوَّ 

والعمل هبا،  يكون غلصالأ عليل، وااللتزام بسنتل، وزجر، وأن ال يحعبد هللا إال مبا عرع، وتعظيمل
 اليين يت لون غملوالد بكل تعالي، ا نالم كبريها وصاريها من األركان واليبِ  عنها. فهل قام

زايدأ األجر  ر بة يف -كما يزعمون  -وال روض والواجبات والسنن، حىت يبحثوا عن بدعة حسنة
 !والثواب من هللا؟
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 عهر رجبعهر رجب
، وكلمة رجب جاءت من الرجوب مبعىن التعظي،عهر رجب هو الشهر السابع من األعهر اهلجرية، 

ذو القعدأ، وذو ) ومسر رجب ال رد؛ أل ل من األعهر احلرم، واألعهر احلرم أربعة ثالثة متواليات
 .احلجة، وسرم(، ورجب ال رد؛ أي اليي أييت من رًدا

 -:من البدع اليت أحدثت فيلو 
 . عتريأ رجب (1) 

( عن أىب 9/512و قل احلافظ ابن حجر يف ال تح )  رجبعاأ تحيبحع عن أهل بيت يف : والعتريأ
العتريأ : هر الرجبية : ذبيحة كا وا ييحبوهنا يف اجلاهلية يف رجب ": أ ل قاَّ –رمحل هللا  –عبيدأ 

 . " يتقربون هبا ألصنامه،
 : وقد اختلف أهل العل، يف حك، العتريأ عل  قولو

 :العتريأ: انتحباب القوَّ األوَّ *
 : وانتدلوا مبا يلر احلنابلة والشافعية وابن نريين إىل انتحباب العتريأفقد ذهب 

من "ونألل رجل عن العتريأ، فقاَّ:  -أو قاَّ مبىنع  -بعرفات   -صل  هللا عليل ونل،-أتيت النيب  
: (13/137كما يف عر  مسل، )  –رمحل هللا  –وقاَّ النووي " عاء عَت، ومن ة يشأ ة يعَت

-وأجيب عن ذلَ أبن حديث أيب هريرأ ، "بنا انتحباب ال رع والعتريأوالصحيح عند أصحا"
  .أصح منها وأثبت ، فيكون العمل عليل دوهنا -رضر هللا عنل

 : - وهو الراجح – : النهر عن العتريأالقوَّ الثاين *
  : اليبح يف رجب كان ي علل أهل اجلاهليةالعتريأ أي : إىل أنفقد ذهب مجهور أهل العل،

 :ومما انتردلوا بل ،، وهيا ما ذهب إليل األحنراف واملرالكية واحلسناء ا نرالم أبطل ذلَفلمرا ج
صل  -: قاَّ رنوَّ هللا قاَّ -رض  هللا عنل-ما أخرجل البخاري ومسل، من حديث أيب هريرأ  -

 يته،، وال رع: أوَّ النتاج كان ينتج هل،، وكا وا ييحبو ل لطوا " ال فرع وال عتريأ: "-هللا عليل ونل،
  .وهو   ر يف معىن النهر يدَّ عليل

 -صل  هللا عليل ونل،-هنر رنوَّ هللا " :قاَّ -رض  هللا عنل-ما قالل النسائر عن أيب هريرأ  -
 :قاَّ -صل  هللا عليل ونل،-ويف مسند ا مام أمحد أن النيب ، صححل األلباين " عن ال رع والعتريأ

 "ال عتريأ يف ا نالم"
  غلصيام أو القيام بدعة ختصيصل( 2) 

ة يرد يف فضل عهر ": 6قاَّ احلافظ ابن حجر يف كتابل  تبو العجب مبا ورد يف فضل رجب صر 
قيام ليلة ُمصوصة فيل حديث صحيح  رجب وال يف صيامل وال يف صيام عرء منل معو، وال يف
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ا ظر السنن ) ".ا مام أبو إمساعيل اهلروي احلافظ يصلح للحجة، وقد نبقين إىل اجلزم بيلَ
 )125واملبتدعات للشقريى صر 
إن الصديق أ كر عل  أهلل صيامل، :" الباعث عل  إ كار البدع واحلوادثوقاَّ أبو عامة يف كتابل "

 ." وإن عمر كان يضرب غلدر أ صو امل ويقوَّ: إ ا هو عهر كا ت تعظمل اجلاهلية
عمر يضرب أكف الناس يف  رأيت :وقد أخرج ابن عيبة بسند صحيح عن خرعة بن احلر قاَّ

ا رواء ) ." كلوا فن ا هو عهٌر كان يعظِ مل أهل اجلاهلية" :رجب حىت يضعوها يف اجل ان، ويقوَّ
 )4/113لأللباين:
 :ملحوظة

الثالثة أايم من كل عهر  إذا كان هنا     صيام يصومل املرء واعتاده، كصيام: االثنو وا ميأ، أو
ألن أصل الصيام مندوب إليل بشرهب أال  ا الصيام وال عرء عليل،أو صيام يوم ويوم، فليص، هي

 .خص رجب أو  ريه بصيام ويواظب عليل
 . بدعة صالأ الر ائب( 3) 

: "الصالأ املعروفة وقاَّ النووي ،، واحلديث الوارد فيها مكيوبال أصل هلا، بل هر صالأ محبتعدععة
املارب والعشاء ليلة أوَّ مجعة يف رجب، وصالأ تحصعلَّ  بو  بصالأ الر ائب، وهر ثنىت عشرأ ركعة

ِبيِْكِرمها يف   ، وال يرحْاَتع   ن ِبدعتان ومحْنكعران قعبيحتانمائة ركعة، وها ن الصال ليلة  صف ععبان
ينإحياكتاب "قحوت القلوب" و " ، غحلديث امليكور فيهما، فنن كل ذلَ غطل " ، والء علوم الدِ 
 ! فن ل  عاِلط يففعصعنَّف وعرعقات يف انتحباهبما عليل ححكمهما ِمن األئمة لوال يرحْاَتع  ببعل معن اعتب

، اكتاغ   يسا يف إبطاهلم ، وقد صعنَّف الشيخ ا مام أبو سمد عبد الرمحن بن إمساعيل املقدنرذلَ
  .ا.ه.فأحسن فيل وأجاد رمحل هللا"

 . بدعة االحت اَّ بليلة ا نراء واملعراج( 4)
ثعةاَّ بليلة ا نراءال جيوز االحت  بحت أن ا نراء وعقعع يف عهر وال يث. ؛ ألن ذلَ ِمن الِبدعع اْلمحْحدع

، وكا ت العرب -صل  هللا عليل ونل،-عحِمل بل بعد موتل  ، وذلَ أن التاريخ اهلجري إ ارجب
اج أن ليلة ا نراء واملعر  فخالصة أقواَّ احملققو من أهل العل،، غألعهر قبل ا نالم تتالعب

االعتقاد أن ليلة السابع والعشرين هر ليلة ا نراء واملعراج و  . عظيمة القدر ولكنها جمهولة العو
 .غطل

 ختصيص رجب غلعمرأ( 5)
، وهيا ال أصل ا منه، أن للعمرأ فيل مزيد مزيةاعتقادً  ،ص بعل الناس عل  االعتمار يف رجبير 
اعتياده، كثرأ االعتمار يف  -ادها هللا تشريً از -قاَّ ابن العطار: "ومما بلاين عن أهل مكة ، لل
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،  56املساجلة بو العز بن عبد السالم وابن الصال  ، ص )" ، وهيا مما ال أعل، لل أصالً رجب
 )6/131وا ظر: فتاوى الشيخ سمد بن إبراهي، ، 

 اأزكختصيص رجب إبخراج ال( 6) 
 بن رجب عن ذلَ: "وال أصل ليلَأهل البلدان ختصيص رجب إبخراج الزكاأ، قاَّ ا اعتاد بعل
مت احلوَّ عل   ، وال عحِرف عن أحد من السلف. وبكل حاَّ: فن ا جتب الزكاأ إذايف السحن ة
مت حولل وجب عليل إخراج  ، فكل أحد  لل حوَّ خصل حبسب وقت ملكل للنصاب، فنذاالنصاب

 "زكاتل يف أي عهر كان
 

 عهر ععبانعهر ععبان
هلجرية وهو من الشهور املهمة يف موان، ا ري ملا لل من ا ععبان هو الشهر الثامن من الشهور

واهت، فيل نل نا الصاحل  يكثر من صيامل، -صل  هللا عليل ونل،–الرنوَّ  فضل كبري، فقد كان
ترفع األعماَّ،يف هيا الشهر ليلة عظيمة أيًضا،  بقراءأ القرآن وا كثار من األعماَّ الصاحلة، وفيل

يطَِّلعح هللاح إىل : "عأهنا يف قولل -صعلَّ  هللا عليل ونعلَّ،-، النيب عظَّ  هر ليلة النصف من ععبان،
 "  .صححل األلباينخلِقل يف ليلِة النِ صِف ِمن ععبانع فيا رح جلميِع خلِقل إالَّ ملشر   أو مشاحن 

 
 -:ولكن أحدث الناس فيها بعًضا من البدع منها

  :االحت اَّ بليلة النصف من ععبان( 1)
ننة واردأ، قاَّ  اع عل  عبادات، أو إ شاد قصائد ومدائح، أو إبطعام واعتقاد ذلَإما غالجتم

ا من مشاخنا وال ما أدركنا أحدً " : "ا مام أبو بكر الطرطوعر املالكر يف كتابل "احلوادث والبدع
  عل  ماوال يلت تون إىل حديث مكحوَّ، وال يرون هلا فضاًل  فقهائنا يلت تون إىل النصف من ععبان،

 ."نواها
 "بدعة الصالأ األل ية "صالأ ال اءأ( 2) 

فيها ا مام يف كل  وهيه من سداثت وبدع ليلة النصف من ععبان وهر مائة ركعة تصلر مجاعة يقرأ
 .خ ، وإ ا حديثها موضوع مكيوب ركعة نورأ ا خالص عشر مرات. وهيه الصالأ ة أيِت هبا

 أ وهنارها غلصيامختصيص ليلة النصف من ععبان غلصال( 3) 
حلديث: ))إذا كا ت ليلة النصف من ععبان فقوموا ليلها وصوموا هنارها((، وهيا حديث ال أصل 

 .لل
 ختصيص صالأ العشاء يف ليلة النصف من ععبان بقراءأ نورأ يأ( 4)
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ليلة  أو بقراءأ بعل السور بعدد ُمصوص كسورأ ا خالص أو ختصيصها بدعاء يسم : دعاء
 ركعتو قبلل عبان، ورمبا عرطوا لقبوَّ هيا الدعاء قراءأ نورأ يأ وصالأالنصف من ع

 .االعتقاد أن ليلة النصف من ععبان مثل ليلة القدر يف ال ضل( 5)
 ( 146السنن واملبدعات ) هراغت اق احملققو من احملدثو(.  قاَّ الشقريي: )وهو غطل

 
 عهر رمضانعهر رمضان

املسلمو، فهو عهر  عت  عهر رمضان من أعظ، موان،هو الشهر التانع من الشهور اهلجرية، وي
عهر مبار ، وفضائلل كثريأ، وقد  الصوم اليي هو الركن الرابع من أركان ا نالم، عهر رمضان

اْليرعْومع أعْكمعْلتح : }ولكن املبتدعة املعارضو لقولل تعاىل عرع فيل من األعماَّ والقرب الشرء الكثري،
يف هيا الشهر ال ضيل، وأرادوا هبا إعااَّ الناس عن القرب  ابدعً  أحدثوا [ 3]املائدأ:لعكحْ، ِدينعكح،{
، -عليه، رضوان هللا-وصحابتل  -صل  هللا عليل ونل،-وة يسعه، ما ونع رنوَّ هللا  املشروعة،

أحرص الناس عل  ا ري  ، اليين كا وا-رمحة هللا عليه، -ومن تبعه، إبحسان من السلف الصاحل
يف الدين ما ليأ منل، وعرعوا ما ة أيذن بل  فزادوا -عليه، يف الد يا وال يف اآلخرأفال ونع هللا -
 .هللا
 

 -:ومن هيه البدع
 قراءأ نورأ األ عام( 1)

واحدأ، خصوهنا بيلَ يف  مما ابتدع يف قيام رمضان يف اجلماعة، قراءأ نورأ األ عام مجيعها يف ركعة
 .بلهاآخر ركعة من الَتاويح ليلة السابع أو ق

 :وذلَ بْدعة، ليأ من ِجهة قراءهِتا كلِ ها، بل ِمن وجوه أخرى؛ منها
ختصيصح ذلَ بسورأ األ عام دون  ريِها من السور يحوِه،ح أنَّ هيا هو السُّنَّة فيها دون  ريِها، *

 .واألمرح خبالف ذلَ
ن ما قبلها ِمن ختصيصح ذلَ بصالأ الَتاويح دون  ريها ِمن الصالأ، وغلركعة األخريأ منها دو *

 .الركعات
 .ما فيل من إطالة عل  املْأمحومو*

 .عن ذلَ، فأجابع أبنَّ ذلَ ِبدعة -رمحل هللا  -وقد نحِئلع عيخح ا نالم ابن تيميَّة 
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 بدعةح صالأ الَتاويح بعد املارب( 2)
: السُّنَّة يف الَتاويح أن -رمحل هللا  -نحئلع ابن تيميَّة  بعد الِعشاء اآلِخرأ؛   تحصعلَّ  عن ذلَ، فأجابع

ا يكون بعد الِعشاء، فمعن  كما اتَّ قع عل  ذلَ السلفح واألئمة، وقيام الليل يف رمضان و ريه إ َّ
َع نبيلع املبتعِدععة املخال و للسُّنَّة صالَّها قبلع العشاء،  .فقْد نعلع

 بدعةح صالأ القْدر( 3) 
، يحصلون بعد الَتاويح ركعتو يف ا يحصلون متامع مائة ركعة،  جلماعة،   يف آخِر الليلوص تحها أهنَّ

ا ليلةح القْدر وتكون هيه الصالأح يف الليلة اليت يظنون ظنًّا  .جازًما أهنَّ
الصالأ ة يستحب ها أحٌد من  عن هيه البدععة، فقاَّ: "إنَّ هيه -رمحل هللا  -وقد نحئلع ابن تيميَّة 

صل  هللا  -األئمةح، وال فعل هيه الصالأع ال رنوَّح هللا   اقأئمة املسلمو، بل هر بدعٌة مكروهة غت ِ 
 .أحٌد من الصحابة وال التابعو، وال يستحبُّها أحٌد من أئمة املسلمو وال -عليل ونل، 

 وابتدعع بعضحه، مْجعع آايت السجدات( 4) 
 .هاويعقرأ هبا يف ليلة خْتِ، القرآن وصالأ الَتاويح، ويسبِ ح غملْأمحومو يف مجيعِ 

 بدعةح نعْرِد مجيع ما يف القرآن من آايت الدعاء( 5)
 .وذلَ يف آخِر ركعة من الَتاويح، بعد قراءأ نورأ الناس، فيطوِ َّ الركعةع الثا ية عل  األحوىلع 

تعْو من صالأ الَتاويح( 6)  بدعة الي ِْكرح بعد كلِ  تسليمع
البدعع. وقوَّ املؤذن بعد  ، فيلَ كلُّل منورعْفع املصلِ وع أصواهت، بيلَ، وِفْعل ذلَ بصوت واحد  

 .سدث أيًضا ذكره، احملدث هيا: الصالأ يرمحك، هللا. فهيا أمر
 -:بدع ليلة خت، القرآن ومنها( 7)

ون مجاعة يف حاَّ كوهِن، يف الصالأ *  .اْجتماعح املؤذِ  و تلَ الليلة فيك ِ 
 .بيِتل ىلءع نريِه إ أمامع القارئ أثناضربح الطْبل واألبْروعاق والدُّف ِ *
 .عملح بْعل األْطعمة واحلعْلوعى هليه املنانبة*
زايدأ وقود القناديل الكثريأ ا ارجة عن احلد املشروع وانتعماَّ الشمع للوقود يف أوان من ذهب *

 .أو فضة
القارئ عربوا ذلَ املاء،  إحضار الكيزان و ريها من أواين املاء يف املسجد حو ا ت،، فنذا خت، *

 عل  نبيل الت   ويرجعون بل إىل بيوهت، فيسقو ل ألهليه، ومن عاءوا
رفع الصوت غلدعاء بعد خت، القرآن، ويكون هيا الدعاء مجاعًيا، أو كل يدعو لن سل، ولكن *

 .بصوت عاَّ
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 وتعجيل السحور بدعة التسحري( 8)
كان: غآلايت  وهو: إيقاظ الناس وتنبيهه، عل  السحور، وهو من البدع احملدثة أبي طريقة

أو غملنادأ ِمن عل  املآذن مبك ات  واألذكار، أو غلطبلة والشبابة والاناء، أو غلبوق والن ري،
- زمن النيب ال السحور هو خالف ملا كان معهودً وتعجي.الصوت، أو غلد ق عل  أبواب البيوت

 .وأصحابل؛ إذ أن الس نة أتخري السحور -صل  هللا عليل ونل،
 البدع املتعلقة برؤية اهلالَّ( 9) 

، عهٌر  ِمن رعْفع األيدي إىل اهلالَّ عند رؤيتل، يستقبلو ل غلدعاء قائلو: "هلَّ  ، جلَّ جاللَح هاللَح
 .الشْرع مبارٌ "، وَنو ذلَ مما ة يرحْعرعْف لل أصٌل يف

 رمضان بدعة ح يظة( 10)
فيكتبون هيه  وهر أوراق تكتب يف آخر مجعة من رمضان، ويسمون هيه اجلمعة غجلمعة اليتيمة،

 .احلرق والارق والسرقة واآلفات األوراق حاَّ ا طبة ويعتقد هؤالء اجلهاَّ املبتدعة أهنا ُت ظ من
 بدعة قرع النحاس آخر الشهر( 11) 

يطرد   روب الشمأ، ويزعمون أن ذلَوهر القرع عل  النحاس آخر يوم يف رمضان عند 
السالنل اليت كا ت  الشياطو اليت هاجت يف هيا الوقت،  روجها من السجن، وخالصها من

 .مقيدأ هبا يف عهر الصوم
 بدعة وداع رمضان( 12) 

 أصحاهب،، فنذا فرعرعغع ا مامح  إذا بعِقرع من رمضانع مخأح لياَّ  أو ثالث جيتمع املؤذِ  ون واملتطوعون من
املأثور، وأخيوا يتناوبون مقاطعع منظومة يف التأنُّف عل   من نالم وعْتر رمضانع، تركوا التسبيحع 

 .ا سالخ رمضانع 
 بدعة االحت اَّ بيكرى  زوأ بدر( 13)

غالجتماع واليكر وإلقاء القصائد، وجعلها مومسًا  -وهو ختصيص ليلة السابع عشر من رمضان
 .عرعًيا

 
 عهر عواَّعهر عواَّ
ر: )وعواَّ: من أمساء الشهور معروف، ان، الشهر اليي يلر رمضان، وهو أوَّ قاَّ ابن منظو 

قيل: مسر بتشويل لنب ا بل، وهو توليل وإدغره، وكيلَ حاَّ ا بل يف اعتداد احلر  (أعهر احلج
 .وا قطاع الرطب
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 -:ومن بدع عهر عواَّ
 بدعة عيد األبرار( 1) 

اليوم األوَّ من عهر  ، وي طرواصوم عهر رمضان فبعد أن يت، الناسوهو اليوم الثامن من عواَّ .
األوَّ من عهر عواَّ ، ويف اليوم الثمن  يبدأون يف صيام الستة أايم -وهو يوم عيد ال طر-عواَّ

: )وأما اثمن عواَّ: -رمحل هللا–قاَّ عيخ ا نالم بن تيمية ، جيعلو ل عيدًا يسمو ل عيد األبرار
ععائر  من اا، وال يدث فيل عيئً جيوز ألحد أن يعتقده عيدً ر، وال لألبرار وال لل جا ال افليأ عيدً 

 ([199يراجع: االختيارات ال قهية ص )] األعياد( ا. هر
 التشاؤم من الزواج يف عهر عواَّ( 2)

)تزوجين  -عنها رضر هللا-قالت عائشة  من عقد املناكح يف عهر عواَّ، و لقد كا ت العرب تطري
(،  سائل كا ت أحظ  عنده مين ، فأياَّ، وبىن يب يف عواَّيف عو  -صل  هللا عليل ونل،-النيب 

يف  -عنها رضر هللا-هبا بعائشة  -صل  هللا عليل ونل،-)ويف دخولل  :-رمحل هللا-قاَّ ابن كثري 
، وهيا و الزوجوامل ارقة ب عواَّ رد  ملا يتومهل بعل الناس من كراهية الدخوَّ بو العيدين خشية

 ليأ بشرء(ا.هر
صل  -من الطريأ اليت هن  النيب  االزواج يف عهر عواَّ أمر غطل؛ ألن التشاؤم عمومً  من فالتشاؤم

 )ال عدوى وال طريأ: )عنها بقولل -هللا عليل ونل،
  :تسمية الست غلبيل( 3)

غلبيل جهل  [: )وتسمية هيا األايم الستة163ر162قاَّ القشريي يف السنن واملبتدعات ]
 )كما يف الصحيح والرابع عشر وا امأ عشر من كل عهروبدعة إذ البيل: الثالث عشر 

 .. اعتقاد البعل مشروعية إحياء ليلة العيد( 4)
، خبالف من كان عادتل القيام يف  ريها فال عيد غلقيام من بو نائر الليايلفال يشرع ختصيص ليلة ال
 . حرج أن يقوم ليلة العيد

  بدع يوم العيد( 5) 
   الصيأ الواردأ عن الصحابةالزايدأ يف التكبري عل *
يك ال ريق األوَّ وجييب  التكبري غلعيد غملسجد أو املصل  غلصيأ اجلماعية عل  عكل فريقو *

غ  راد ولو حصل ات اق فال ضري واحد  ال ريق اآلخر وهيه طريقة سدثة واملطلوب أن يك  كل
 .يت دوره فهو بدعةأما عل  الطريق املسموعة يك  فريق واآلخر يستمع حىت أيو 
، َنوها عل  املقابر كل ذلَ من البدعلقبور يوم العيد وتقد  احللوى والورود و األكاليل و زايرأ ا*

 .وأما زايرأ القبور فهر مندوبة بدون ختصيص موعد سدد
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من تقليد النصارى  ( أو كروت املعايدأ فهيايدأبطاقة املعاتبادَّ بطاقات التهاين املسماأ ) *
 .غلرمحة  بل عل  ذلَ لقد مسعت عيخنا العالمة األلباين تامدههت، و وعادا
 إضاءأ**

من صام رمضان   " :- صل  هللا عليل ونل، –أن رنوَّ هللا  ورد يف فضل صيام نت من عواَّ
 []رواه مسل، و ريهأتبعل نًتا من عواَّ كان كصيام الدهر" 

إ ا كان كصيام الدهر، ألن احلسنة بعشر أمثاهلا، العلماء: )و  : قاَّ-رمحل هللا  -قاَّ ا مام النووي 
 (أعهر، والستة بشهرين فرمضان بعشرأ

 
 عهر ذي احلجةعهر ذي احلجة

عهر ذي احلجة من األعهر األربعة احلرم، وهو آخر عهور السنة اهلجرية، وآخر عهور احلج 
وتعاىل عهر ذي احلجة عن ولقد ميز هللا نبحا ل ، [197البقرأ: ]{ احلْعجُّ أعْعهحٌر معْعلحومعاتٌ } الثَّالثة؛

 ، خاصة العشر األوَّ منل، وهيا فضاًل ا كبريأورتب عليها أجورً   ريه من الشهور بعبادات عظيمة
قاَّ ابن كثري  ؛[2 – 1]ال جر: وعاْل عْجِر * وعلعيعاَّ  ععْشر { } :- تعاىل -قاَّ هللا  .ورمحة منل نبحا ل

 .": "املراد هبا عشر ذي احلجة-رمحل هللا  -
كان يسعع من كان  ة يكت وا مبا عحرع هل، فيل من العبادات! وة يسعه، فيل ما بعل الناسلكن 

خَتعوا ، فاالقرغت إىل رب ال ايت التابعو منر هيه األمة الصاحل من الصحابة و قبله، من صد
أهوائه،  متبعو يف ذلَ ،يثبت لل من فضائل وكرامات خصصوه مبا ةفيل ماة يكن من عبادات و 

 سداثت ما زين هل، الشيطان منو 
 

 -:ومن البدع
 :بدعة التعريف( 1) 

ألمر عارض بل  هو اجتماع بعل الناس يف املساجد عشية يوم عرفة من كل ننة يف  ري عرفة، ال
الدعاء والثناء من بعد صالأ العصر  جيعلون ذلَ ننة راتبة ، في علون ما ي علل احلاج يوم عرفة من

 ، قاَّ ا مام ابناهيا الصنيع قدُيً  –رمحه، هللا –أ كر السلف الصاحل  ولقد. إىل  روب الشمأ
س يف النا يحسأَّ عن جلوس -رمحل هللا-أي ا مام مالَ  - ا: مسعت مالكً -رمحل هللا–وهب 

ا م اتيح أمر الناس ، واجتماعه، للدعاء، فقاَّ ليأ هيا مناملسجد عشية عرفة بعد العصر ، وإ َّ
 (115احلوادث والبدع للطرطوعر )ص ) ." هيه األعياء من البدع

  

https://forums.way2allah.com/forum/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9


 خالصة األحكام يف بدع الشهور واألايم

 21 فريق العلمية مبنتدى الطريق إىل هللا

 بدعة عيد  دير خ،( 2)
وهيا العيد احملدث يكون يف الثامن عشر من ذي ، املدينةو دير خ، هو موضع ماء بو مكة و 

الناس خاصة من الشيعة  حياء ذكراه، ويزعمون زورًا وهبتااًن  حيث جيتمع بعل اجلهلة من احلجة،
 -عنل رضر هللا-يف ذلَ املوضع لعلر عهد يف ذلَ اليوم و  -ونل، عليل صل  هللا- أن الرنوَّ

 غ الفة، فمن حج منه، اجتمع يف ذلَ املكان ومن ة يج احت ل يف مكا ل
ل أحد مشروًعا، وال عمل "اعل، أن عيد الادير ة يكن عيًدا :-رمحل هللا–هر( 845وقاَّ املقريزي )

ا نالم غلعراق أايم معز الدولة علر بن بويل، فن ل  يف، وأوَّ ما عحرف من نالف األمة املقتدى هب،
 (2/255ا طط املقريزية )) .ائي  عيدً ومخسو وثالمثائة فاختيه الشيعة من حين أحدثل يف ننة اثنتو

 التكبري اجلماعر يف عيد االضح ( 3)
ن بعد الصلوات العيدي : ما حك، التكبري اجلماعر يففقيل لل -رمحل هللا–لشيخ ابن غز وقد نئل ا

 .علما أب ل ييكر الناس هبيه الشعريأ املباركة؟
مجاعية؛ ألن  :"يك ون، كل يك  يف ص ل، ويف الطريق، لكن ليأ عل  ص ة -رمحل هللا–فأجاب 

وهبيا يتيكر الناس ويستجيب  هيا بدعة ال أصل لل، وإال الكل يك ، هيا يك  وهيا يك ،
لل، وهو التكبري اجلماعر أو التلبية اجلماعية،  اعة هيا ال أصلالناس، أما كو ل بلسان واحد من مج

يليب، أما أن يك  من ُترى أن يبدأ الصوت صوت أخيل وينتهر مع  ال يشرع هيا، لكن الكل
-وال عن أصحابل  -صل  هللا عليل ونل،-ال أصل لل، وال  علمل عن الرنوَّ  صوت أخيل هيا

فتاوى  ور عل  ) ."ا خش  عليل من ا  ؛ أل ل بدعة، ومن فعل هي-عنه، وأرضاه، رضر هللا
 (13/370الدرب ) 
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 الكريسماسالكريسماس  ––عيد رأس السنة امليالدية عيد رأس السنة امليالدية 
الكتاب يف االحت اَّ بعيد الكريسمأ "أوَّ السنة  ال جيوز ألحد من املسلمو مشاركة أهل

نأ أعماهل، اليت هر دينه، ا اص هب،، أو املنانبة ألن العيد من ج امليالدية" وال هتنئته، هبيه
وا مجاع  الباطل، وقد هنينا عن موافقته، يف أعياده،، دَّ عل  ذلَ الكتاب والسنة ععار دينه،
 :واالعتبار

ِإذعا معرُّوا ِغللَّْاِو معرُّوا ِكرعاًما{ }  :أما الكتاب: فقوَّ هللا تعاىل. 1 وعالَِّيينع ال يعْشهعدحونع الزُّورع وع
 .] 72ل رقان:]ا
رنوَّ هللا صل  هللا عليل  قدم" :وأما السنة: فمنها حديث أ أ بن مالَ رضر هللا عنل قاَّ. 2

هيا اليومان؟ قالوا: كنا  لعب فيهما يف اجلاهلية،  ونل، املدينة وهل، يومان يلعبون فيهما، فقاَّ: ما
منهما: يوم األضح  ويوم  ال،: إن هللا قد أبدلك، هبما خريً عليل ون فقاَّ رنوَّ هللا صل  هللا

  .رواه أبو داود، وأمحد، والنسائر عل  عرهب مسل، "ال طر
أمصار املسلمو  وأما ا مجاع: فمما هو معلوم من السري أن اليهود والنصارى ما زالوا يف. 3 

املسلمو من يشركه، يف عرء من  ي علون أعياده، اليت هل،، ومع ذلَ ة يكن يف عهد السلف من
 .ذَّ

ِلكحل   } :وأما االعتبار فيقاَّ: األعياد من مجلة الشرع واملناهج واملنانَ اليت قاَّ هللا فيها .4 
هعاًجا{  قاَّ ابن تيمية: فال فرق بو مشاركته، يف العيد وبو ،  [48املائدأ:]جعععْلنعا ِمْنكحْ، ِعْرععًة وعِمنرْ

فروعل  ة يف الك ر، واملوافقة يف بعلاملناهج، فنن املوافقة يف مجيع العيد موافق مشاركته، يف نائر
ومن أظهر ما هلا من  موافقة يف بعل ععب الك ر، بل إن األعياد من أخص ما تتميز بل الشرائع،

وأظهر ععائره، وال ريب أن املوافقة يف هيا  الشعائر، فاملوافقة فيها موافقة يف أخص عرائع الك ر
املصدر: إنالم ) (1/528الصراهب املستثقي،  اقتضاء. )بشروطل قد تنتهر إىل الك ر يف اجلملة

 (ويب/ مركز ال توى

 

بدع الشهور امليالدية وما بدع الشهور امليالدية وما . . 33
  فيها من أايمفيها من أايم
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  ال النتوال النتو  --عيد احلبعيد احلب

النصرا ية، وارتبط  عيد احلب عيد روماين جاهلر، انتمر االحت اَّ بل حىت بعد دخوَّ الرومان يف
، ميالدي 270ف اير عام  14دام يف غ ع العيد غلقأ املعروف غن، فالنتاين اليي حك، عليل

 . زاَّ هيا العيد يت ل بل الك ار، ويشيعون فيل ال احشة واملنكر وال
ا تشر بو فتيا نا وفتياتنا االحت اَّ مبا يسم  عيد احلب )يوم ": ئل الشيخ ابن ج ين ح ظل هللاونح 

اهلدااي  ف اير، ويتبادلون فيل 14وهو ان، قسيأ يعظمل النصارى يت لون بل كل عام يف  (فالنتاين
أو تبادَّ اهلدااي يف ذلَ اليوم  ، فما حك، االحت اَّ بلمراء، ويرتدون املالبأ احلمراءوالورود احل

 وإظهار ذلَ العيد ؟
 : فأجاب

أصل هلا يف الشرع فتدخل  : ال جيوز االحت اَّ مبثل هيه األعياد املبتدعة؛ أل ل بدعة سدثة الأواًل "
من أحدث يف أمران هيا ما : )ل، قاَّعليل ون يف حديث عائشة رضر هللا عنها أن النيب صل  هللا

 .أي مردود عل  من أحدثل( ليأ منل فهو رد
أعياده، ومنانباهت، وتشبًها  : أن فيها مشاهبة للك ار وتقليًدا هل، يف تعظي، ما يعظمو ل واحَتامااث يً 

 (من تشبل بقوم فهو منه،: )هب، فيما هو من داي ته، ويف احلديث
والزمر واألعر والبطر  امل اند واحملاذير كاللهو واللعب والاناء : ما يَتتب عل  ذلَ منااثلثً 

النساء أمام  ري احملارم وَنو ذلَ من احملرمات،  والس ور والت ج واختالهب الرجاَّ غلنساء أو بروز
ومقدماهتا، وال ي ر ذلَ ما يعلل بل من التسلية والَتفيل وما يزعمو ل  أو ما هو ونيلة إىل ال واحش

 . ظ فنن ذلَ  ري صحيح، فعل  من  صح   سل أن يبتعد عن اآلاثم وونائلهاالتح من
 وعل  هيا ال جيوز بيع هيه اهلدااي والورود إذا عرف أن املشَتي يت ل بتلَ": وقاَّ ح ظل هللا

يعمل هبيه البدعة وهللا  األعياد أو يهديها أو يعظ، هبا تلَ األايم حىت ال يكون البائع مشارًكا ملن
 . وهللا أعل،. ا ته  أعل، "

 )املصدر/ ا نالم نؤاَّ وجواب)
 

 اهلالويناهلالوين
القد يسو هو  أو عيد  (Halloween ):عيد الرعب ويسمو ل اهلالووين أو هالويو )غ جنليزية

هيا اليوم عطلة ننوية وبشكل  أكتوبر تشرين األوَّ من كل عام. ويعد 31احت اَّ يقام يف ليلة 
اهلالوين أصلل وثين  .وبريطا يا وأجزاء أخرى من العاة دا آيرلنداخاص يف الوالايت املتحدأ كن
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النصارى واليهود، وعل  املسلمو أال يشاركوا  ويت لون بل ،عبدأ الشيطانسَ بل املانو يو و يتم
من التشبل غلك رأ  -صل  هللا عليل ونل،-وقد حيران رنوَّ هللا ، يف مثل هيه ا رافات

فعل  املسلمو أن يصاوا حلديث رنوَّ هللا وأن يك وا عن التشبل  "و منه،من تشبل بقوم فه:"بقولل
يف عاداهت،  . فقد حرَّم ا نالم ُترُيا قاطعا التشبل باري املسلموواالحت اَّ أبعياده، غلك ار

صل  -. فقد قاَّ رنوَّ هللا الشيطان االجتماعية وطقونه، الدينية وخاصة عباد األواثن أو عباد
واليي   سر بيده لتأمرن غملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليصنب هللا عليك، " -ل،هللا عليل ون

 . رواه الَتميي" صبا، ولئن دعومت فلن يستجاب لك، العياب
الوثين . فال عَ أ ل  فنن عيد اهلالوين هو أحد أنوأ األعياد بسبب أصلل ومن وجهة  ظر إنالمية

املمارنات يف هيا العيد برئية أو فيها  وإن بدت بعل يرم املشاركة غالحت اَّ هبيا العيد، حىت
 حىت وإن ،الدارمركل بدعة ضاللة" " : عليل ونل، يقوَّ بعل ا ري، إذ أن الرنوَّ صل  هللا

 عالقة لل البتة هالوين اليوم ال . كما أن هنا  من يقوَّ أن عيداعت  بعل الناس ذلَ أمًرا طيبا
 . ا، وتبق  املشاركة غالحت اَّ بيلَ العيد حرامً اعيئً  ألمر، فهيا ال ياري من ابعبادأ الشيطان

أو  بيا للرنالة  وتعت  مشاركة املسلمو يف مثل هيه االحت االت مظهرا من مظاهر ضعف إُياهن، ،
 .هللا نبحا ل ليخرجنا من ظلمات اجلاهلية اليت أت  هبا  بينا سمد صل  هللا عليل ونل، اليي بعثل

 )شيخ سمد صاحل املنجداملصدر/ فضيلة ال)
  

 عيد األم ويوم اليتي،عيد األم ويوم اليتي،
 هل جعل يوم لليتي، دون تسميتل بعيد جائز عرعا وهل يعد من البدع أم ال؟" -:السؤاَّ

مارس ُمال ة للك ار  21وهل اذا مسينا عيد األم بيوم األم وجعلناه يف أي يوم آخر بعيدا عن يوم 
 فهل هيا جائز عرعا أم من البدع؟

 "ح والَتكيز عل  يوم اليتي، ملا فيل من انت ادأ كبريأ لليتي، من الناس؟الرجاء التوضي
 -:ا جابة

 :احلمد هلل والصالأ والسالم عل  رنوَّ هللا وعل  آلل وصحبل، أما بعرد"
ضمائره، بسبب إمهاهل،  فنن املسلمو ال يتاجون إىل مثل هيه األعياد اليت أحدثها قوم أ بته،

روابط الود والصلة بينه، فأرادوا أن يكرموا  واأليتام، ليعوضوا ا قطاع وت ريطه، يف حق األمهات
حقها، ويرمحوا اليتي، والضعيف فعمدوا إىل إحداث هيه األعياد لتحت ل  ا مناألم ويردوا إليها عيئً 

 .اا و طق  كرً األنر تكرُيا لألمهات واأليتام فكا وا كما قيل: نكت دهرً  هبا
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عل بر األمهات واحَتامهن ور ب يف ا حسان إىل اليتي، والضعيف وقد فرض ا نالم عل  أتبا
 .واملسكو يف مجيع األوقات

 :وملعرفة حق األم واليتي، وفضل ا حسان إليهما يف ا نالم ا ظر ال تاوى ذات األرقام التالية
2659،60944 ،3152 ،4539  

 )املصدر/ إنالم ويب/ مركز ال توى)
يت   هبا  ن أن"واألم أحق م -ئل فضيلة الشيخ بن عثيمو عن االحت اَّ بعيد األم فقاَّ:نح  وقد
، وأن يقوموا بطاعتها وأن يعتنوا هبا ،هلا احلق عل  أوالدها أن يرعوها ، بل األما يف السنةا واحدً يومً 

من جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمو" ) ومكان " . ا ته  يف  ري معصية هللا عز وجل يف كل زمان
(2/301) . 
 

 عيد الربيععيد الربيع
ال رعو ية وال بد من ا عارأ  فهو أحد أعياد مصر -عليلكما يطلق   -عيد ع، النسي، أو الربيع 
قد أخيوا عن ال راعنة املصريو  -السالمعليل  عل  عهد نيدان مون  -أن اليهود من املصريو 

دخلت وعندما   "وأطلقوا عليل ان، " عيد ال صحرأنًا للسنة الع ية،  احت اهل، هبيا العيد، وجعلوه
كما   -من ق ه يرمز إىل قيام املسيح    بر:"عيد يوم القيامة" واليياملسيحية مصر عرف ما يسم

الحت اَّ املصريو القدماء، النسي، بعد ذلَ جاءت موافقة  واحت االت النصارى بش، -يزعمون 
الرمسية!   ا نالمية تعطل فيل الدوائريف بعل البالد  اا رمسيً ي، يعت  عيدً النس ويالحظ أن يوم ع،

أو عيد القيامة( يف يوم )  يت لون بعيد ال صحأن النصارى كا وا وال يزالون  اضً كما يالحظ أي
 .االثنو األحد، ويليل مباعرأ عيد ع، النسي، يوم

و ريه من األعياد ا اصة  فال جيوز للمسل، مشاركة النصارى و ريه، يف االحت اَّ بش، النسي،
للك ار أبعياده،، وإظهار السرور هبا،  وال التهنئة  غلك ار، كما ال جيوز تلوين البيل يف أعياده،،

 مشاهبة أعداء هللا احملرمة ومن التعاون معه،األعماَّ من أجلها ألن هيا من  كما ال جيوز تعطيل
 )إنالم ويب/ مركز ال توى) عل  الباطل

 
  االحت اَّ غألعياد القوميةاالحت اَّ غألعياد القومية

أزالت حك، الطااأ، وقد  صر  الثورات اليتال جيوز االحت اَّ مبا يسم  األعياد القومية وال أبعياد 
الطايان وأهلل يف بدر واألحزاب واحلديبية وفتح مكة  عل  -صل  هللا عليل ونل،-هللا  بينا سمد 

 الكعبة وفتح هللا لل فتحا مبينا ومع ذلَ ة يتخي يوما من تلَ األايم عيدا وأزاَّ ثالمثائة صن، حوَّ
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وة يتخيوا عيئا من   ألصحابل الكرام وأنقطوا دولة فارس والروما و رغً فتح هللا البالد عرقً  ،وكيا
تبعه، من نلف هيه األمة عل  ما كان عليل  وهكيا نار التابعون وأتباعه، ومن ،اتلَ األايم عيدً 

 :ر وا ظر ال توى رق،ر األضح  وال طر  ري أعياد ا نالم الصحابة الكرام فل، يت لوا بعيد
 (املصدر/ إنالم ويب/ مركز ال توى) .، عن حك، االحت اَّ غألعياد  ري الشرعية119848

 
 ::ننوية امليتننوية امليت

نوية أو  ريها من اليكرى الس إن عمل السنوية للميت واالجتماع واالحت اَّ وعمل الوالئ،، مبنانبة
الصاحل والقرون املشهود هل، غ ري  األزمنة من البدع اليت ة تكن معروفة عند السلف

فقد ات ق  .وعليل، فيجب اجتناهبا. وال ما ع من الصدقة عن امليت والدعاء لل يف أي وقت.واالتباع
أن كل طاعة يعملها بعضه، إىل  العلماء عل  أن الدعاء والصدقة يصل ثواهبا إىل امليت، بل ذهب

أجْر الطَّعاِم والدَّعا ِإْن : ويف ذلَ يقوَّ بعل العلماء. احلر ويهدي ثواهبا للميت أهنا تصل إليل
 بيال للميت ال خالف يف أن يصال

 : 3406وملزيد من الت صيل ا ظر ال توى رق، والنووي عزى ا ت اع املي تو بكحل  طاعة إىل سحعق قو
 )املصدر/ إنالم ويب / مركز ال توى(
 

 عيد امليالد الشخصرعيد امليالد الشخصر
الكتاب والسنة عل  أن  قاَّ الشيخ ابن غز يف جمموع فتاويل: "قد دلت األدلة الشرعية من

-. وصح عن رنوَّ هللا أصل هلا يف الشرع املطهر ة يف الدين، والاالحت اَّ غملوالد من البدع احملدث
أخرجل مسل، يف  "عمل عمال ليأ عليل أمران فهو رد من: "أ ل قاَّ -صل  هللا عليل ونل،

خري احلديث كتاب هللا وخري اهلدي هدي سمد صل  هللا "  :وقاَّ عليل الصالأ والسالم ،صحيحل
يف هيا املعىن كثريأ.   إن هيه  واألحاديث  " بدعة ضاللة عليل ونل، وعر األمرر سداثهتا وكل

هلا يف الشرع، هر مع ذلَ فيها تشبل غليهود والنصارى  االحت االت مع كوهنا بدعة منكرأ ال أصل
 "...غملوالد الحت اهل،

 (املصدر/ إنالم ويب/ مركز ال توى)
  االحت اَّ بيكرى الزواجاالحت اَّ بيكرى الزواج

عادات  ال أصل لل يف -عن كي ية هيا االحت اَّ  بال النظر -االحت اَّ بيكرى الزواج 
 .اجتناب ذلَ املسلمو، وإ ا هو من عادات  ري املسلمو، فالواجب عل  املسل،
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فأجاب: أرى أن  وقد نئل الشيخ ابن عثيمو عن حك، احت اَّ الزوجو فيما بينهما بيوم الزواج،
يتبادلون فيل اهلدااي  ااختيوه عيدً  وم: كلما جاء ذلَ الياال جيوز؛ ألهن، يتخيون هيا عيدً  ذلَ

عند الزواج ليلة الزفاف أو يف أايم الزواج فال أبس، أما  وال ر  وما أعبل ذلَ، لكن لو فعلوا هيا
 فتاوى  ور عل  الدرب)هيا اليوم من كل ننة فعلوا هيا االحت اَّ فال جيوز.  أن جيعلوه كلما مر

 (.البن عثيمو
َ  أ  ل بونع الزوجو بونائل كثريأ  أن يع   كل منهما لآلخر عن مشاعر احلب واملود أ وال ع

  .احلاجة هليا االحت اَّ السنوي مشروعة، فمن املمكن إهداء اهلدااي يف أي وقت من العام، دون
 (املصدر/ إنالم ويب/ مركز ال توى)
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هر بيلَ املؤذ ون عند خروج ا طيب حىت يصل   حديث : ) إذا قلت لصاحبَ....(، جي. 20
 .ىل املن إ
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 .عند صعود ا طيب املن  أوقبلل -صل  هللا عليل ونل،-إ شاد الشعر يف مد  النيب . 24
 .ب عند صعوده أبن ل ني ل عل  درجات املن دق ا طي. 25
  عند كل ضربة يضرهبا ا طيب عل  املن  -صل  هللا عليل ونل،-صالأ املؤذ و عل  النيب . 26
صعود رئيأ املؤذ و عل  املن  مع ا مام، وإن كان جيلأ دو ل، وقولل: آمو،   ر هللا ملن . 27

 ....يقوَّ آمو، الله، صل عليل
اَّ ا مام غلدعاء إذا صعد املن ، مستقبل القبلة قبل ا قباَّ عل  الناس والسالم اعتا. 28

 .عليه،
 .تر  ا طيب السالم عل  الناس إذا خرج عليه،. 29
 .األذان الثاين داخل املسجد بو يدي ا طيب. 30
اين عل  السدأ والث ؛ يقوم أحدمها أمام املن ، بو يدي ا طيب يف بعل اجلوامعوجود مؤذ و. 31
 .ا،   جيهر بل الثاين ملة منل نرً  ، يلقن األوَّ الثاين أل اظ األذان، أييت األوَّالعليا
صح عن رنوَّ هللا  :  داء رئيأ املؤذ و عند إرادأ ا طيب ا طبة، بقولل للناس: أيها الناس. 32
؛ فقد معة: أ صتيوم اجل أ ل قاَّ: إذا قلت لصاحبَ وا مام خطب -صل  هللا عليل ونل،-

 .لاوت، أ صتوا رمحك، هللا
قوَّ بعل املؤذ و بو يدى ا طيب إذا جلأ من ا طبة األوىل:   ر هللا لَ ولوالديَ، . 33

 .ولنا ولوالدينا واحلاضرين
 .اعتماد ا طيب عل  السيف يف خطبة اجلمعة. 34
 .القعود ُتت املن  وا طيب خطب يوم اجلمعة لالنتش اء. 35
و ستا ره..( ، وعن قولل  إن احلمد هلل ، َنمده و ستعينلإعراض احلطباء عن خطبة احلاجة: ).36
 )الكالم كالم هللا أما بعد فنن خريطبل: )يف خ -صل  هللا عليل ونل،-

 .عليل -صل  هللا عليل ونل،-إعراضه، عن التيكري بسورأ )ق( يف خطبه، مع مواظبة النيب . 37
: ) التائب من حديث يف آخر ا طبة دائما كحديث م اجلمعة عل  قراءأمواظبة ا طباء يو . 38

 (الذ ب كمن الذ ب لل
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 .تسلي، بعل ا طباء يف هيا العصر بعد ال راغ من ا طبة األوىل. 39
 .ا خالص( ثالاث أثناء اجللوس بو ا طبتوقراءهت، نورأ ). 40
 .صلون التحيةقيام بعل اجلاضرين يف أثناء ا طبة الثا ية ي. 41
 .دعاء الناس ورفع اليدين عند جلوس ا مام عل  املن  بو ا طبتو. 42
 .،   العودالثا ية اىل درجة ن ل  زوَّ ا طيب يف ا طبة . 43
 .مبالاته، يف ا نراع يف ا طبة الثا ية. 44
صل  هللا عليل -نيب  عند قولل آمرك،، وأهناك،، وعند الصالأ عل  الا ومشااًل االلت اف ُيينً . 45
 -.ونل،
،    زولل عند ال راغ -صل  هللا عليل ونل،-ارتقاؤه درجة من املن  عند الصالأ عل  النيب . 46
 .منها
ن السجع قد ورد أ ، معبيع والتخميأ يف دواوينه، وخطبه،التزامه، السجع والتثليت والَت . 47

 )الصحيحالنهر عنل يف )
نتمائة ألف عتيق  إن هلل عز وجل يف كل ليلة من رمضاناد حديث : )ير إتزام كثريين منه، ال. 48

يف خطبة  ، أوخر خطبة مجعة من رمضانآ ، يفآخر ليلة أعتق هللا بعدد مامض ( من النار، فنذا كان
 .عيد ال طر مع أ ل حديث غطل

 .تر  ُتية املسجد وا مام خطب يوم اجلمعة. 49
خالفا  بَتكها؛ وا من دخل املسجد وعرع يف ُتية املسجدقطع بعل ا طباء خطبته،، ليأمر . 50

 .وأمره هبا الصحيح -صل  هللا عليل ونل،-حلديث رنوَّ هللا 
جعل ا طبة الثا ية عارية من الوعظ وا رعاد والتيكري والَت يب، وختصيصها غلصالأ عل  . 51
 .والدعاء -صل  هللا عليل ونل،-النيب 
فوق املعتاد يف  -صل  هللا عليل ونل،-يف الصالأ عل  النيب تكلف ا طيب رفع الصوت . 52

 .غقر ا طبة
إن هللا عند قراءأ ا طيب: ) -صل  هللا عليل ونل،-املبالاة برفع الصوت غلصالأ عل  النيب . 53

 (ومالئكتل يصلون عل  النيب
 .صيا  بعضه، يف أثناء ا طبة غن، هللا أو أمساء بعل الصاحلو. 54
حىت يتل ظ غالنالم  يان الكافر اليي أنل، يف أثناء األنبوع إىل ا طيب وهو عل  املن ،إت. 55

 .عل  رؤوس الناس، ويقطع ا طيب ا طبة بسببل
 .التزام ذكر ا طباء ا ل اء وامللو  والسالطو يف ا طبة الثا ية غلتناي،. 56
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 .دعاء ا طيب للازاأ واملرابطو. 57
 .، وا طيب مسَتنل يف خطبتللدعاء للسالطو وإطالته، يف ذلَو أصواهت، غرفع املؤذ . 58
 نكتات ا طيب يف دعائل عل  املن  ليؤمن عليل املؤذ ون. 59
 .أتمو املؤذ و عند دعاء ا طيب للصحابة غلرض ، وللسلطان غلنصر. 60
 .الَتمن يف ا طبة. 61
 .رفع ا طيب يديل يف الدعاء. 62
 .ع القوم أيديه، أتمينا عل  دعائلرف. 63
ْحسعاِن(لتزام خت، ا طبة بقولل تعاىل: ا. 64 محرح ِغْلععْدَِّ وعاْ ِ . أو بقولل: 90النحل: )ِإنَّ اَّللَّع أيْع
  (اذكروا هللا ييكرك،)

 .إطالة ا طبة وقصر الصالأ. 65
 .التمسح بكتف ا طيب وظهره عند  زولل من املن . 66
 .بري اليي يدخلو ل يف بيت إذا فرغ ا طيب من ا طبةاملن  الك. 67
 .عد اجلماعة يف بعل املساجد الصاريأ يوم اجلمعة لينظر هل بلأ عدده، أربعو. 68
 .إقامة اجلمعة يف املساجد الصاريأ. 69
 .دخوَّ ا مام يف الصالأ قبل انتواء الص وف. 70
 .تقبيل اليد بعدها. 71
 .ل هللا منا ومنك،قوهل، بعداجلمعة: يتقب. 72
 .صالأ الظهر بعد اجلمعة. 73
والُيشر؛ قد   هلا اليزاَّ يزحف،قيام بعل النساء عل  غب املسجد يوم اجلمعة ُتمل ط اًل . 74

املسجد، يزعمن أن الط ل  ،   تطلب قطعل من أوَّ خارج منهبامر رجليل خبيطعقدت بو إ
 .يةينطلق وُيشر عل  رجليل بعد أنبوعو من هيه العمل

ا بعد ، ليت ل فيل ا ارجون من املسجد واحدً عضه، عل  الباب وعل  يده كأس ماءقيام ب. 75
 .واحد، لل كة واالنتش اء

ا ؛ خالفً املوحد يف أحد البالد ا نالمية تعطيل ععريأ األذان من مئات املساجد غألذان. 76
 .اا وخل ً  مجاع نائر البالد ا نالمية نل ً 

 . يف عريط يف بعل البالد ا نالميةعن أذان املؤذن إبذاعتل مسجاًل  االنتاناء. 77
 املصدر/ رنالة األجوبة النافعة للشيخ األلباين
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 بدع يوم ا ميأبدع يوم ا ميأ
 قراءأ نورأ اجلمعة يف صالأ العشاء من ليلة اجلمعة. 1

ورأ معينة قراءأ ن فنن األصل أن للمسل، أن يقرأ يف صالتل ما تيسر من القرآن، وليأ لل أن يلتزم
 .-عليل ونل، صل  هللا-يف وقت معو، ما دام ذلَ  ري وارد عن النيب 

 ختصيص يوم ا ميأ لزايرأ عهداء أحد. 2
؛ يرد عليل دليل خصص بعل الناس يوم ا ميأ لزايرأ عهداء احد وهيا التخصيص هبيا اليوم ة

 .فزايرأ املقابر ليأ هلا يوما معو يستحب فيل
 

 عو للميتعو للميتإقامة مخيأ وأربإقامة مخيأ وأرب
واألربعو وَنو ذلَ فال  ما ي علل الناس يف كثري من بالد املسلمو من اجللوس للتعزية يف ا ميأ

: أما التعزية فمشروعة،  -رمحل هللا-ابن غز  ريب يف كو ل من احملداثت الواجب جتنبها، قاَّ الشيخ
لدكان أو يف املزرعة ال أبس، أو يف الطريق أو يف املسجد أو يف ا كو ل يزور أخاه يعزيل يف البيت،

ا هل،، يصنعن طعامً  إخوا ل يعزو ل يف أبيل، يف أخيل، يف أمل ال أبس، أما أن يتخي ليلَ طعاما، يزوره
امليت عند املوت، أو عل  رأس  أو يتخي قراء يقرؤون للميت أو أعياء أخرى ت عل من أجل

 .هيا ال أصل لل. ا ته السنة فكل  ا، أو عل  رأساألنبوع، أو بعد األربعو يومً 
إذا مت امليت أربعو  : هيه من البدع اليت يصنعها بعل الناس-رمحل هللا-وقاَّ الشيخ ابن عثيمو 

ويقرؤون القرآن وينريون املكان وهو يف احلقيقة من  جيتمعون فيل إىل بيت امليت اا أقاموا لل مأمتً يومً 
 م ويب/ مركز ال توىاملصدر: إنال .عنل. ا ته  غب جتديد احلزن املنهر

 
 ختصيص ذكر أو دعاء معو لكل يوم من أايم األنبوعختصيص ذكر أو دعاء معو لكل يوم من أايم األنبوع

التخصيص  ع، ال أصل لل، أوراد الصبا  واملساء " -:يف ذلَ -رمحل هللا–يقوَّ الشيخ بن غز 
ما يف عرء خص اجلمعة وخص كيا وخص كيا وخص كيا، املشروع  مشَتكة بو األايم والليايل

النيب  الصبا  واملساء يف مجيع األايم والليايل عل  ما جاء يف األحاديث عن أبذكار للمؤمن ا تيان
والتحميد، والتكبري،  مع ا كثار من ذكر هللا، والتسبيح، والتهليل، -عليل الصالأ والسالم-

واألذان وا قامة يف املارب، ويف بقية  واالنتا ار، والدعاء بو األذان وا قامة، يف الصبح،
الدعاء بو األذان وا قامة ال يرد" فيدعو ا  سان بو "  :-صل  هللا عليل ونل،–وَّ الصلوات يق

 ويكثر من األذكار والدعوات يف الصبا  واملساء والنيما الواردأ، يراجع كتب األذان وا قامة،
تل وكتايب اليي أل  األذكار يف الصبا  واملساء مثل األذكار للنووي، والَت يب والَتهيب للمنيري،
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وما  عن النيب عليل الصالأ والسالم.الواردأ  يف هيا ُت ة األخيار يف مجلة من األدعية واألذكار
األحاديث عل  العموم قد أفرد يف هيا أبواب، فا  سان يراجع هيه  أعبهها من الكتب، كتب

  ".ويست يد منها وأييت مبا تيسر الكتب،
  -رمحل هللا-املصدر/ موقع الشيخ بن غز 

 
 ع املولودع املولودنبو نبو 

والدتل بسبعة أايم، ومتارس  ملا يسم  غلسبوع وهو ح لة تقام لالحت اَّ غملولود بعد ال  عل، أصاًل 
َنو ذلَ لالعتقاد أبن ذلَ ين ع املولود ويدفع عنل  فيها أمور منكرأ من دق اهلون أو رش امللح أو

منل والتمسَ  إ كاره واحليروهيا السبوع من البدع اليت حلت سل ننة العقيقة، وليا جيب .العو
لعمل العقيقة عن املولود، فقد قاَّ  غلسنن الشرعية وُتويل األمواَّ اليت تن ق يف عمل هيا السبوع

بعقيقتل تيبح عنل يوم نابعل. رواه أمحد، وراجع  : كل  الم مرهتن-صل  هللا عليل ونل،-النيب 
  :5611.لألمهية ال توى رق،

أبن هيه األمور  ورش امللح وَنوه من األمور اليت تعمل يف هيا السبوع ويصاحبها اعتقاد فاند
إذا وإضاعة املاَّ لك   يف ُترُيها، فكيف  تن ع املولود، وهيه األمور لو ة يكن فيها إال التبيير

أ ل ال جيوز للمسل، أن جيعل ين ع املولود، وقد قرر أهل العل،  ا ض، إليها اعتقاد فاند أبن ذلَ
 أ ل كيلَ، وهيه األمور ليست اا أو حسً ب   ع أو دفع ضر إال ما ثبت عرعً جلل نببا اعيئً 

إذا بيلت  كيلَ، بل هر خرافات وأوهام وذريعة لزعزعة، عقيدأ التوحيد، وقد تكون عركا
-يف مضار االبتداع: ومنها  يف كتابل ا بداع -رمحل هللا-لتقرب إىل اجلن، قاَّ الشيخ علر س وظ ل

وليلتل من تزيو َنو ا بريق أب واع احلل   أي من البدع ما يعمل يف اليوم السابع من الوالدأ
 تعليق عرء الشموع والدق غهلون وَنوه من الكلمات املعروفة،   والرايحو من رعح امللح وإيقاد

 .امللح عل  الط ل. ا ته  من احلبوب مع
 ىاملصدر: إنالم ويب/ مركز ال تو   .وهبيا تعل، عدم جواز هيه األمور وَنوها
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  : ويف ا تام
ين، فكو وا لربِ ك، نبحا ل طائعو، ولِنععِمل ارضحوا ما عاكرين، ولنبيِ ك، سمد  رعِضيل هللا لك، من الدِ 

محتَِّبعو صادقو؛ حىت يع عظ هللا عليك،  ِععمل، ويصرف  يف مجيع األمور -عليل ونلَّ، صلَّ  هللا  -
 .ويزيدك، من فضلل عنك،  قمل،

هحديت،، وعليك، غلسُّنة اليت هبا  اتَِّبعوا وال تبتدعوا؛ فقد كحِ يت،، وانلكوا طريق احلقِ  اليي إليل
ة السَّالكو، واهجروا الضَّالالت، وال تاَتعُّوا بكثرأ من ِقلَّ  فحضِ لت،، متعسَّكوا هبا وال تعْستوحشوا

 .اهلالكو

 

  خامتةخامتة
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 كتاب أصوَّ احلك، عل  املبتدعة عند عيخ ا نالم ابن تيمية / إنالم ويب
 التوحيد للشيخ ال وزان / غب البدع

 كتاب االعتصام للشاطيب
 أحكام عهر هللا احملرم للشيخ هنار العتييب

 بة للشيخ سمد صاحل املنجد عن عهر هللا احملرمخط
 اال تقاء من درر العلماء

 البدع املنتشرأ يف عهر ص ر للشيخ نليمان بن جانر
 كتاب البدع احلولية د/ عبد العزيز التوجيري

 مواقع إنالمية متنوعة
 

 (3/5/2018بتاريخ ) .. مت حبمد هللا.. 
 
 إعداد فريق العلمية مبنتدى الطريق إىل هللا

allah.com2http://forums.way/ 
 ال تنسوان من صاحل دعائك،
 
 
 

 

 

 

  املصادر املصادر       
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