
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

إليها مجيع املسلمني، وما من أحٍد منا إال وهو    عباد اهلل: إن حمبة اهلل تعاىل هي الغاية األسمى التي يتطلع 

املرتبة  هذه  تنال  ولكي  والسعادة  الطمأنينة  نال  له  تعاىل  اهلل  حّب  املسلم  نال  فإذا  تعاىل  اهلل  حيبه  أن  يتمنى 

 ها نالوا حمبته ومن هذه الصفات:  العلية فقد جعل اهلل تعاىل ألهلها صفاتًا إن التزمو

تعاىل:  -1 قال  والسالم  الصالة  عليه  لنبيه  االتباع  اهللهُ }صفة  بِْبُكُم  حُيْ بُِعوِِن  َفاته اهللهَ  بُّوَن 
ُُتِ ُكنُْتْم  إِْن  ]آل {ُقْل 

 ، وإن مما يضاد االتباَع ويناقضه االبتداُع يف الدين. [31عمران: 

ضاه لنا، وقام بتبليغه املصطفى صىل اهلل عليه وسلم أتم بالغ؛ فام بقي عىل إن اهلل تعاىل أكمل دينه الذي ارت

أمته إال السري عىل خطى هديه واالتباع ملنهجه، روى البخاري ومسلم: أن اليهود قالت لعمر بن اخلطاب:  

آية؟  قال: وأي  عيدًا  اليوم  ذلك  نزلت؛ الختذنا  اليهود  لو علينا معرش  كتابكم  آية يف  تقرؤون  قالوا:    إنكم 

قال: عمر: واهلل إِن ألعلم اليوَم الذي نزلت عىل رسول {اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي}

 اهلل فيه، والساعَة التي نزلت فيها، نزلت عىل رسول اهلل عشية يوم عرفة يف يوم مجعة.  

ادة، ومع كامل هذا الدين وإبالغه لنا بتاممه؛ إال أن بعض املسلمني  فدين اكتمل وُبلِّغ بتاممه ال حيتاج إىل زي

ظنوا أنه ال مانع رشعا من الزيادة يف الدين؛ رغبًة يف زيادة التقرب إىل اهلل، وغفلوا عن أن الزيادة يف دين اهلل  

وقعوا يف يقرب. وهؤالء  اهلل وال  عن  يبعد  طريق  عليه وسلم هو  اهلل  ما رشعه رسوله صىل  مصيدِة   بغري 

أهنم   وظنوا  السنة،  عن  بالبدعة  الشيطان  فأشغلهم  البدعة؛  ُخطوة  وهي  أال  الشيطان؛  من  ماكرة  وُخطوة 

صنعا تعاىل:     حيسنون  قال  والسنة،  القرآن  يف  البدع  من  التحذير  جاء  ُمْسَتِقياًم }وقد  اطِي  ِِصَ َهَذا  َوَأنه 

َق  َفَتَفره ُبَل  َتتهبُِعوا السُّ بُِعوُه َواَل  َسبِيلِهِ َفاته ُبَل  [  153]األنعام:  { بُِكْم َعْن  َتتهبُِعوا السُّ قال التابعي املفرس جماهد: َواَل 

    البدع والشهوات.

واشتد  صوته  وعال  عيناه  امحرت  خطب  إذا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  ))كان  قال:  عنه  اهلل  ريض  جابر  وعن 

اب اهلل، وخري اهلدي هدي حممد، ورش غضبه؛ حتى كأنه منذر جيش ويقول: أما بعد؛ فإن خري احلديث كت

  األمور حمدثاهتا، وكل بدعة ضاللة((.



 

 

 

املهديني؛   الراشدين  اخللفاء  وسنة  بسنتي  فعليكم  كثريًا،  اختالفًا  فسريى  منكم  يعش  من  ))وإنه  وقال: 

وا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور؛ فإن كل بدعة ضاللة((.   َعضُّ

كل من أحدث شيئًا ونسبه إىل الدين، ومل يكن له أصل من الدين َيرجع إليه فهو  قال ابن رجب رمحه اهلل: ف  

  ضاللة؛ والدين بريء منه، وسواء يف ذلك مسائل االعتقادات أو األعامل أو األقوال الظاهرة والباطنة.

رسوله صىل اهلل سؤال: هل هناك جمال لقبول يشء من هذه البدع، كأن تكون نيُة من أتى هبا حمبَة اهلل أو حمبَة  

عليه وسلم، أو أراد هبا ابتغاَء الثواب من اهلل؟ كاالحتفال مثاًل باملولد النبوي، أو ليلة اإلرساء واملعراج، أو 

 ليلة النصف من شعبان. 

واجلواب: البدعة مردودة عىل فاعلها، والعمل املبتدع ليس فيه أجر، بل هو إىل اإلثم أقرب؛ ملخالفته هلدي 

 عليه وسلم. وقال صىل اهلل عليه وسلم : ))من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد(( ويف  النبي صىل اهلل

 رواية: ))من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد((. 

 وقال ابن مسعود ريض اهلل عنه))اتبعوا وال تبتدعوا؛ فقد كفيتم، وكل بدعة ضاللة((. 

ابتدع يف اإلسالم بدعة   الرسالة؛ ألن اهلل وقال اإلمام مالك: ))من  يراها حسنة، فقد زعم أن حممدًا خان 

 فام مل يكن يومئذ دينًا فال يكون اليوم دينًا.  {اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكمْ }يقول: 

ِه... }قال ابن كثري يف قوله تعاىل:   ن موافقا أي: ثواَبه، َفْلَيْعَمْل ما كا  [؛110]الكهف:  {َفَمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربِّ

أن يكون   بد  املتقبِل؛ ال  العمِل  قال: وهذان ركنا  ثم  له،  اهلل وحده ال رشيك  بذلك وجه  يريد  اهلل،  لرشع 

 خالصا هلل؛ صوابا عىل رشيعة الرسول صىل اهلل عليه وسلم. 

يقول عباد اهلل: إن قوله صىل اهلل عليه وسلم: كلُّ بدعة ضاللة، يدل عىل أنه ال بدعة يف الدين حسنة. ولذا  

  ابن عمر ريض اهلل عنه: كل بدعة ضاللة؛ وإن رآها الناس حسنة.

إال   أرادوا  ما  هم  وفعاًل  اخلري.  إال  أردنا  ما  غالبًا:  رده  يكون  برتكها؛  البدع  بعض  يفعل  من  تنصح  وحني 

  اخلري، وغالبًا هم من أهل الصالح والعبادة ولكن أي خري يف االبتداع؟ وهل يكون اخلري بمخالفة أمر اهلل 

 ورسوله؟ 

مْحَِن!  َأَبا َعْبِد الره َيا  روى الدارمي يف سننه: أن أبا موسى األشعري جاء إىل ابن مسعود يض اهلل عنه فقال: 

ا، َقاَل: َفاَم ُهَو؟ َفَقاَل:  -َواحْلَْمُد هللِهِ-إِِنِّ َرَأْيُت يِف املَْْسِجِد آنًِفا َأْمًرا َأْنَكْرُتُه َومَلْ َأَر  اُه،  إاِله َخرْيً  إِْن ِعْشَت َفَسرَتَ



 

 

 

َأْيِدهيِمْ  َويِف  َرُجٌل،  َحْلَقٍة  ُكلِّ  يِف  اَلَة  الصه َينَْتظُِروَن  ُجُلوًسا  ِحَلًقا  َقْوًما  املَْْسِجِد  يِف  َرَأْيُت  َفَيُقوُل:  َقاَل:   حًصا، 

َفُيَهلُِّلونَ  ِماَئًة،  ُلوا  َهلِّ َفَيُقوُل:  ِماَئًة،  وَن  ُ َفُيَكِّبِّ ِماَئًة،  وا  ُ َقاَل:   َكِّبِّ ِماَئًة،  َفُيَسبُِّحوَن  ِماَئًة،  َسبُِّحوا  َوَيُقوُل:  ِماَئًة، 

َأَمْرهَتُ  َأَفاَل  َقاَل:  َأْمِرَك.  اْنتظاَر  َأِو  َرْأيَِك  اْنتَِظاَر  َشْيًئا  هَلُْم  ُقْلُت  َما  َقاَل:  هَلُْم؟,  ُقْلَت  َسيَِّئاهِتِْم  َفاَمَذا  وا  َيُعدُّ َأْن  ْم 

اَل  َأْن  هَلُْم  َفَوَقَف  َوَضِمنَْت  َلِق،  احْلِ تِْلَك  ِمْن  َحْلَقًة  َأَتى  َحتهى  َمَعُه  َوَمَضْينَا  َمََض  ُثمه  َحَسنَاهِتِْم.  ِمْن  َيِضيَع   

التهكْ  بِِه  َنُعدُّ  حًصا  مْحَِن  الره َعْبِد  َأَبا  َيا  َقاُلوا:  َتْصنَُعوَن؟  َأَراُكْم  الهِذي  َهَذا  َما  َفَقاَل:  َوالتهْهلِ َعَلْيِهْم،  يَل  برَِي 

ُأمه  َيا  َوحْيَُكْم  ٌء  يَشْ َحَسنَاتُِكْم  ِمْن  َيِضيَع  اَل  َأْن  َضاِمٌن  َفَأَنا  َسيَِّئاتُِكْم  وا  َفُعدُّ َقاَل:  َع َوالتهْسبِيَح.  َأرْسَ َما  ٍد  حُمَمه َة 

َوَهذِ  ُمَتَوافُِروَن  َوَسلهَم  َعَلْيِه  اهللُ  َصىله  َنبِيُِّكْم  َصَحاَبُة   
ِ
َهُؤاَلء َوالهِذي َهَلَكَتُكْم   ، ُتْكرَسْ مَلْ  َوآنَِيُتُه  َتْبَل  مَلْ  ثَِياُبُه  ِه 

ٍد َصىله اهللُ َعَلْيِه َوَسلهَم أْو ُمْفَتتِحُ  ِة حُمَمه ٍة ِهَي َأْهَدى ِمْن ِمله و َباِب َضاَلَلٍة؟ َقاُلوا: َواهللهِ َنْفِِس بَِيِدِه، إِنهُكْم َلَعىَل ِمله

مْحَِن،   الره َعْبِد  َأَبا  ُيِصيَبُه((. َيا  َلْن  لِْلَخرْيِ  ُمِريٍد  ِمْن  َوَكْم  َقاَل:   . اخْلرَْيَ إِاله  َأَرْدَنا  أن رجاًل   َما  البيهقي:  وروى 

عطس بجوار ابن عمر فقال بعد عطاسه: احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، فام كان من ابن عمر 

أنكر عليه زيادة الصالة والسالم عىل رسول اهلل أن  أقول السالم عىل رسول اهلل ولكن    إال  له: وأنا  وقال 

 ليس هكذا أمرنا صىل اهلل عليه وسلم أن نقول إذا عطسنا: احلمد هلل((. 

فام الذي فعله هذا الرجل غري زيادة الصالة عىل رسول اهلل بعد العطاس حتى ينكر عليه ابن عمر ريض اهلل 

نة من التبديل والتغيري ولو كانت الصالة عىل رسول عنه لكنه فقه الصحابة يف محاية جناب الرشيعة والس 

اهلل ترشع بعد العطاس؛ لبينه صىل اهلل عليه وسلم إذ مل يرتك خريا إال ودل أمته عليه ومل يدع رشا إال وحذر  

منه فاتبعوا وال تبتدعوا، ففي سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم غنية وكفاية وسالمة لدينكم عن البدع 

 . واملحدثات 

  

 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 


