
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

وقد     إالى  مات  وما  الكاملة،  سالة  بالرِّ وجاء  السمحة،  باحلنفية  وسلىم  عليه  اهلل  صَّلى  نبينا حممد   ُبعث  لقد 

ين؛ فمن ابتدع يف اإلسالم، فقد جاء برشع مل يرشعه حممد صَّلى اهلل عليه   ر صَّلى اهلل  كمل الدِّ وسلىم ولقد حذى

إذا   وسلىم  عليه  اهلل  صَّلى  اهلل  رسول  ))كان  قال:  جابر  اجلليل    الصحايب  هو  فها  البدع،  من  وسلىم   عليه 

اكم((،   يقول: ))صبىحكم ومسى كأنه منذر جيش  عيناه، وعال صوته، واشتد غضبه، حتى  ت  امحرى خطب، 

يقرن بني أصبعيه السبابة والُوسطى، ويقول: ))أما بعد، فإن خري  ويقول: ))بعثت أنا والساعَة كهاتني((، و 

 احلديث كتاب اهلل، وخري اهلدي هدي حممد، ورش األمور حُمدثاُُتا، وكل بدعة ضاللة(( 

اهلدى  أئمة  نكرُي  اشتد  ولقد  ُكفيتم((  فقد  تبتدعوا  وال  ))اتبعوا  بن مسعود  اجلليل عبداهلل  الصحايب  وقال 

اهلل، وابتدعوا ما مل يأذن به اهلل، حتى جعل اإلمام أمحد أن التحذير من البدع أفضل عَّل من أحدث يف دين  

هو   فإنىام  واعتكف،  وصَّل  قام  ))إذا  يقول:  وكان  االعتكاف،  من  وأفضل  بل  النفل،  وصالة  صيام  من 

)من ابتدع  لنفسه، وإذا تكلم يف أهل البدع فإنىام هو للمسلمني هذا أفضل(( وها هو اإلمام مالك  يقول: )

اْلَيْوَم }يف اإلسالم بدعة يراها حسنة، فقد زعم أنى حممًدا صَّلى اهلل عليه وسلىم خان الرسالة ،ألن اهلل يقول: 

ِدينَُكمْ  َلُكْم  الكالم وما 3]املائدة:    {َأْكَمْلُت  فام أمجل هذا  دينًا!!  اليوم  يكون  دينًا، فال  يومئذ  مل يكن  فام   ،]

نية َمن قال هبا حسنة  أحوجنا إىل معرفته وفهمه    ألنى اإلحداَث يف دين اهلل ترشيع جديد، حتى ولو كانت 

مْحَِن،  فهذا ابن مسعود يقرر قاعدة ذهبية يقول فيها ردًا عَّل بعض املبتدعة الذين قالوا: )) َواهللىِ َيا َأَبا َعْبِد الرى

. َقاَل: َوَكْم ِمْن ُمِريٍد لِلْ  َفَمْن َكاَن   }(( كام قال ابن عباس يف تفسري قوله تعاىل َخرْيِ َلْن ُيِصيَبهُ َما َأَرْدَنا إِالى اْْلَرْيَ

َأَحًدا  ِه  َربِّ بِِعَباَدِة  ْك  ُيرْشِ َواَل  َصاحِلًا  َعَماًل  َفْلَيْعَمْل  ِه  َربِّ لَِقاَء  أمران:    {َيْرُجو  الصالح  العمل  رشط   -1قال 

                                                                                                                                                                 نبيه صَّل اهلل عليه وسلم أن يكون موافقًا لكتاب اهلل وسنة -2اإلخالص هلل تعاىل  

ونصح    األمانة،  وأدىى  الرسالة،  بلىغ  حتى  وسلىم  عليه  اهلل  صَّلى  مات  املحجة    فام  عَّل  وتركهم  األمة، 

ثوه ملن بعدهم.   البيضاء، ثم قام أصحاُبه من بعده بأداء الواجب، وورى

 



 

 

 

مان لألسف نقص العلم، وكثر اجلهل؛ قال صَّلى اهلل عليه وسلىم: ))إنى اهللَ ال يقبض العلم   وكلام تقادم الزى

حت العلامء،  بقبِض  العلم  يقبض  ولكن  الناس،  من  ينتزعه  رؤساَء انتزاًعا  الناس  َذ  اَّتى عامل،  يبَق  مل  إذا  ى 

 جهاالً، فُسئلوا، فأفتوا بغري علم، فضلوا وأضلوا((.   

بداية كل سنة هجرية حيتفل  ففي  اهلجرية،  السنة  برأس  بدعة االحتفال  أحدثت:  التي  املحدثات  وإن من 

الحتفاهل وليس  األعامل  فتعطل  السنة،  رأس  بعيد  اإلسالمية  والدول  األفراد  مستند بعض  أي  هذا  م 

برأس   احتفل  من  وأول  احتفاالُتم.  يف  املسلمني  لغري  واملشاهبة  والتقليد  االبتداع  حب  هو  وإّنام  رشعي، 

ِة   الُعبيديى الدولة  حكام  اهلجرية  إىل   -الفاطميىةِ -السنة  جتاوزوه  بل  االحتفال  هبذا  يكتفوا  ومل  مرص  يف 

البال واليوم جتد  امليالدية  السنة  برأس  امليالدية،  االحتفال  السنة  بعيد رأس  فيها  العامة  اإلسالمية حتتفل  د 

وال شك أن االحتفال سواء أكان برأس السنة اهلجرية أو رأس السنة امليالدية، أو غريها مما أحدثه الناس،  

لرشع خمالفة  وهي  عنها،  هنينا  التي  البدع  ُيغضب   من  مما  هذا  أن  واعلموا  املسلمون،  أهيا  اهلل  فاتقوا  ربنا، 

ضكم ألليم عقابه.      رب  كم عليكم، وُيعرِّ

ا واحًدا يف وجه البدع واملحدثات، وأن تسري عَّل النهج الذي سنىه حممد صَّلى اهلل   إن عَّل األمة أن تقف صفًّ

عليه وسلىم ال سيام وقد استرشت البدع يف أمتنا، ويف غالبها تقليٌد لغرينا            وصدق ابن عباس  ريض  

ع عنهام  البدع  اهلل  حتيا  حتى  سنة،  فيه  وأماتوا  بدعة،  فيه  أحدثوا  إالى  عام  الناس  عَّل  أتى  ))ما  قال:  ندما 

 ومتوت السنن((. 

فها نحن نجد اآلن من َيزرعون يف الناس بدًعا ما أنزل اهلل هبا من ُسلطان فتجد مثاًل من يرسل لك يف هناية 

فيها:   لك  يقول  رسائل  وغريها  اجلواالت  أجهزة  عرب  فيها  العام  تفرطن  فال  العام،  يف  مجعة  آخر  ]هذه 

عاء، فاختم عامك بخري[، وما أدري من الذي فرق بني آخر مجعة يف العام وَميىزها عن باقي اجلَُمع؟!   بالدُّ

أالى   مل حيثُّونا عَّل  ملاذا  أدري  السنة((، وما  يوم يف  آخر  الفجر مجاعة يف  تفوتنك صالة  تقول: ))ال  ورسالة 

فجر طوال العام، وكأن التفريط يف صالة الفجر مجاعة يف بقية العام عندهم أمر أقل وزًرا،  نفرط يف صالة ال

 وأقل خطًرا. 

وإنىام  بخري،  عامك  َّتتتم  حتى  اليوم؛  هذا  صيام  يف  تفرطن  فال  السنة،  يف  يوم  آخر  صيام  يفوتنك  و))ال 

 خامتة السنة، وخامتة العمر ليس هلا  ، وما علم هؤالء أن اْلامتة هي خامتة العمر، وليست"األعامل باْلواتيم



 

 

 

وقت حَمدود، فكن عَّل حذر يف كل يوم، بل ويف كل ساعة، وليس يف آخر يوم يف السنة، أو أول يوم فيها، 

فانظر  العام((.  بقية  يف  تفرطوا  أن  يرضكم  وال  يوم،  وأول  يوم  آخر  يف  استقيموا  لنا:  يقول  املرسل  فكأنى 

 ه األيام من الفضائل عن غريها من األيام والشهور. كيف زرع هذا القول البدعي يف هذ

 

 أقول ما تسمعون واستغفر اهلل يل ولكم 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


