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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، منن  
له، وأشهد أن ال إله إاَل اهلل وحده ال شريك له، يهده اهلل فال مضَّل له، ومن يضلّل فال هادي 

وأشهد أَن حممدًا عبده ورسوله، أرسله باهلدى ودين احلِّق ليظهره على الِدين كِلنه، فبَلن    
الرسالة وأَدى األمانة ونصح األمة، وجاهد يف اهلل حَّق جهاده، الَلهم صِّل وسِلم وبارك عليه 

 .هبديه وسلك سبيله إىل يوم الِدين وعلى آله وأصحابه وَمن اهتدى
أَما بعد، فإَن نعَم اهلل عَّز وجَّل على عباده كثرية ال ُتعُد وال ُتحصى، وأجُّل نعمة أنعم اهلل هبا 
على اإلنس واجلِن يف آخر الّزمان أن بعث فيهم رسوَله الكرمي حممدًا عليه أفضّل الصالة وأّمُت 

ليهم من رِبهم على التمام والكمال، وقد قال اإلمام حممد بنن  التسليم، فبَلغهم ما ُأرسّل به إ
صنلى اهلل  ِمن اهلل عَّز وجَّل الرسالة، وعلى رسول اهلل : )) مسلم بن شهاب الّزهري رمحه اهلل

 َيا)): ، ذكره البخاري عنه يف أول باب قول اهلل تعاىل((البالغ، وعلينا التسليم عليه وسلم 

منن كتناب   (( َفَما َبَّلْغَت ِّرَساَلَتُه َتْفَعْل ْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن َّرِبَك َوِإن َلْمالَّرُسوُل َبِّل َأُيَها
 (.ن مع الفتح 31/301)التوحيد من صحيحه 

ٍ    َوَلَقْد)): فالذي من اهلل الرسالة، وقد حصّل ذلك، كما قال اهلل عَّز وجَّل َبَعْثَنا ِفي ُكِل ُأَمة
الّّلُه َعَّلى اْلُمؤِمِننَي ِإْذ َبَعَث  َمَن َلَقْد)): ، وقال((َواْجَتِنُبوْا الَّطاُغوَت الّّلَه وْاَّرُسواًل َأِن اْعُبُد

ٍَ َعَّلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزِكيِهْم َوُيَعِّلُمُهُم اْلِكَتاَب َيْتُّلو ِفيِهْم َّرُسواًل ِمْن َأنُفِسِهْم َوِإن َكاُنوْا  َواْلِحْكَم
 ((.ل  ُمِبني ِمن َقْبُل َلِفي َضال

وهو البالغ قد حصّل على أكمّل الوجوه وأّمِتهنا،  صلى اهلل عليه وسلم والذي على الرسول 
َعَّلى الَّرُسوِل  َوَما)): ، وقال((َعَّلى الُّرُسِل ِإاَل اْلَبالُغ اْلُمِبنُي َفَهْل)): كما قال اهلل عَّز وجَّل

 ((.ِإال اْلَبالُغ اْلُمِبنُي
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باد وهو التسليم واالنقياد، فقد انقسم الناس فيه إىل موَفّق مَتبنع لسنبيّل   وأَما الذي على الع
ِِةَّراِيي    َوَأَن)) :احلِّق، وغري موَفّق مَتبع للسبّل األخرى، كما قال اهلل عَّز وجنّلَ  ََا  َهةة

َِاُكم ِبِهالُسُبَل َفَتَفَّرَق ِبُكْم َعن َسِبيِّلِه َذِل َتَتِبُعوْا ُمْسَتِقيمًا َفاَتِبُعوُه َواَل  .((َتَتُقوَن َلَعَّلُكْم ُكْم َو

 من صفات الشريعة البقاء والعموم والكمال
 

متصنفة  بنثال    صلى اهلل عليه وسلم وهذه الشريعة اليت بعث اهلل هبا رسوله الكرمي حممدًا  
 َكاَن اَم)): والكمال، فهي باقية إىل قيام الساعة، قال اهلل عَّز وجَّلصفات، هي البقاء والعموم 

( 13)وروى البخناري   ،((الَنِبةِينيَ  َوَخاَتَم ُمَحَمٌد َأَبا َأَحد  ِمن ِّرَجاِلُكْم َوَلِكن َّرُسوَل الَّلِه
: يقنول  صلى اهلل عليه وسلممسعُت الَنّيَب  : قال  رضي اهلل عنهعن معاوية ( 3011)ومسلم 

قاسٌم واهلل ُيعطي، ولن تّزال هذه األَمُة قائمًة  من ُيرد اهلل به خريًا يفقهه يف الِدين، وإَنما أنا))
 ((.على أمر اهلل، ال يضُرهم من خالفهم حىت يأيت أمر اهلل 

أَمة الدعوة، فإَن كَّل إنسٍي  صلى اهلل عليه وسلموهي عاَمة للثقَلني اجلن واإلنس، وهم أَمُته  
يف الِدين احلنيف الذي بعث اهلل بنه   وجّيٍن من حني بعثته إىل قيام الساعة مدعٌو إىل الدخول

ِِ   َوالّّلُه)): ، كما قال اهلل عَّز وجَّل صلى اهلل عليه وسلمرسوله الكرمي  َيْدُعو ِإَلى َداِّر الَسةاَل
، ففي هذه اآلية الكرمية اإلشارة إىل أَمة الدعوة وأَمة (( ُمْسَتِقيم  َِِّراط  َوَيْهِدي َمن َيَشاُء ِإَلى

ِِ َوالّّلُه)): ة الدعوة يف قولهاإلجابة، فأَم يدعو كَّل أحد، فُحذف : ، أي((َيْدُعو ِإَلى َداِّر الَساَل
، فإَن ))ُمْسَتِقيم  َِِّراط  َوَيْهِدي َمن َيَشاُء ِإَلى)): املفعول إلفادة العموم، وأَمة اإلجابة يف قوله

 صنلى اهلل علينه وسنلم   ته الذين هداهم اهلل إىل الصراط املستقيم هم الذين استجابوا لدعو
ودخلوا يف دينه احلنيف، فكانوا من املسلمني، وحصول اهلداية ألَمة اإلجابة إَنما هو بفضّل اهلل 
وتوفيقه، وهذه اهلداية إىل الصراط املستقيم توفيّق من اهلل ِلَمن هداهم، وال ميلك هذه اهلداينة  

 ال َتْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكَن الَّلَه َيْهِدي َمن َكِإَن)) : إاَل اهلل سبحانه، كما قال اهلل عَّز وجَّل

: يف قولنه  صلى اهلل عليه وسنلم ، وأَما هداية الداللة واإلرشاد، فقد أثبتها اهلل لنبِيه ((َيَشاُء
َِِّراط  ُمْسَتِقيم  َوِإَنَك)) صنلى اهلل  تدُل وُترشد، ومن أدَلة مشول دعوته : ، أي((َلَتْهِدي ِإَلى 
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َأُيَها الَناُس ِإِني َّرُسةوُل الّّلةِه ِإَلةْيُكْم     َيا ُقْل)): للناس مجيعًا قول اهلل عَّز وجَّل ليه وسلمع
ال يسمع يب أحد منن هنذه   ! والذي نفسي بيده: ))  صلى اهلل عليه وسلم لهو، وق((َجِميعًا

(( من أصحاب النار  األَمة يهودي وال نصراين، مث ميوت ومل يؤمن بالذي ُأرِسلُت به إاَل كان
، ومصداق ذلك يف كتاب اهلل، كما جاء عن سعيد ابن ُجبري (331)رواه مسلم يف صحيحه 

، ذكره ((َيْكُفّْر ِبِه ِمَن اأَلْحَزاِب َفالَناُّر َمْوِعُدُه َوَمن)): ن رمحه اهلل ن يف قول اهلل عَّز وجّلَ 
 .عنه ابن كثري يف تفسريه هذه اآلية من سورة هود

ِإَلْيَك َنَفّرًا ِمَن اْلِجِن َيْسَتِمُعوَن  ََِّرْفَنا َوِإْذ)): ة مشول دعوته للجِن قوله اهلل عَّز وجَّلومن أدَل
َِِّريَن َحَضُّروُه اْلُقّْرآَن َفَّلَما  ِإَنا َيا َقْوَمَنا َقاُلوا * َقاُلوا َأنِصُتوا َفَّلَما ُقِضَي َوَلْوا ِإَلى َقْوِمِهم ُمن

 َيْهِدي ِإَلى اْلَحِّق َوِإَلى َيِّريّق  ُمْسَتِقيم  َيَدْيِه بًا ُأنِزَل ِمن َبْعِد ُموَسى ُمَصِدقًا ِلَما َبْيَنَسِمْعَنا ِكَتا

ََاب  الَّلِه َوآِمُنوا ِبِه َيْغِفّْر َلُكم ِمن ُذُنوِبُكْم َوُيِجّْرُكم ِمْن َداِعَي َقْوَمَنا َأِجيُبوا َيا * *   َأِليم  َع
ُأْوَلِئةَك ِفةي    َأوِلَياء الَّلِه َفَّلْيَس ِبُمْعِجز  ِفي اأَلّْرِض َوَلْيَس َلُه ِمن ُدوِنِه َداِعَي ال ُيِجْب َوَمن

ََِباِن َفِبَأِي)): وقال اهلل عَّز وجَّل يف سورة الرمحن ،((َضالل  ُمِبني  وهني   ،((آالء َّرِبُكَما ُتَك
 . هذه السورة إحدى وثالثني مرةخطاب من اهلل لإلنس واجلِن، وقد ُذِكرت هذه اآلية يف

صلى اهلل عليه خرج رسول اهلل : )) قال رضي اهلل عنهعن جابر ( 1923)ويف سنن الترمذي 
لقد قرأهتا : على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرمحن من أَوِلها إىل آخرها فسكتوا، فقال وسلم

آالء  َفِبةَأيِ )): ما أتيُت على قولهعلى اجلِن ليلة اجلِن فكانوا أحسَن مردودًا منكم؛ كنُت كَل
ََِباِن ، وله شاهد عن ابن ((ال بشيء من نعمك رَبنا نكِذب، فلك احلمد : ، قالوا((َّرِبُكَما ُتَك

، ومن سور القرآن (9330)عمر عند ابن جرير، انظر خترجيه يف السلسلة الصحيحة لأللباين 
 .أقواهلمسورة اجلن، وقد حكى اهلل فيها عنهم ُجماًل من 

وأَما الصفة الثالثة من صفات هذه الشريعة، وهي صفة الكمال، فقد قال اهلل عنَّز وجنَّل يف   
َِ)): كتابه العّزيّز َِ   َوَّرِضيُت َأْكَمّْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَّلْيُكْم ِنْعَمِتي اْلَيْو َلُكُم اإِلْسةاَل

تركتكم على مثّل البيضاء، ليلها كنهارها، )) : صلى اهلل عليه وسلموقال رسول اهلل  ،((ِدينًا
عن العرباض ( 84)حديث صحيح، رواه ابن أيب عاصم يف السنة (( ال يّزي  عنها إاَل هالك 
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، ويف رضني اهلل عننه  من حديث أيب الدرداء  ( 81)، ورواه أيضًا  رضي اهلل عنهبن سارية 
صلى اهلل قد عَلمكم نبُيكم ) : )له قيّل: قال  رضي اهلل عنهعن سلمان ( 969)صحيح مسلم 

لقد هنانا أن نستقبّل القبلنة لغنائأ أو   ! أجّل: فقال: كَّل شيء حىت اخلراءة، قال عليه وسلم
بول، أو أن نستنجي باليمني، أو أن نستنجي بأقّل من ثالثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو 

اجه هذه األَمنة، حنىت آداب   ، وهو يدُل على كمال الشريعة واستيعاهبا لكِّل ما حتت((بعظم 
عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضني اهلل  ( 3488)قضاء احلاجة، ويف صحيح مسلم أيضًا 

إَنه مل يكن نّيٌب قبلي إاَل كان حًقا عليه أن : )) قال صلى اهلل عليه وسلمأَن رسول اهلل  : عنهما
، وروى البخاري يف صحيحه ((مه هلم يدَل أَمته على خري ما يعلمه هلم، وينذرهم شَر ما يعل

صلى اهلل سبّق حممد : سألُت ابَن عباس عن الباذق، فقال: )) عن أيب اجلويرية قال( 3324)
لنيس بعند   : الشراب احلالل الطيب، قال: الباذق، فما أسكر فهو حرام، قال  عليه وسلم

ملعىن أَن الباذق مل يكنن يف  ، والباذق نوٌع من األشربة، وا((احلالل الطيب إاَل احلرام اخلبيث 
لنه   مسنتوعب   صلى اهلل عليه وسلم، ولكن ما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلمزمنه  

، فإَن عمنوم  ((ما أسكر فهو حرام : ))  صلى اهلل عليه وسلمولغريه، وذلك يف عموم قوله 
أو ُوجد بعند   وسلم صلى اهلل عليههذا احلديث يدُل على أَن كَّل مسكر ِمَما كان يف زمنه 

زمنه، سواء كان سائاًل أو جامدًا، فهو حرام، وأَن ما مل يكن كذلك فهو حالل، وُيقنال يف  
شرب الدخان الذي ُوجد يف أزمنة متأخرة ما قيّل يف الباذق، وهو أَن الشريعة بعموماهتا داَلة  

َلُهُم  َوُيِحُل)):  ليه وسلمصلى اهلل عحترميه، وذلك يف قوله سبحانه وتعاىل عن نبِيه حممد على 
ُِ َعَّلْيِهُم اْلَخَبآِئَث وهو ليس من الطيبات، بّل هو من اخلبائنث، فيكنون    ،((الَّطِيَباِت َوُيَحِّر

حمَرمًا، وُيضاف إىل ذلك أيضًا أَنه جيلب األمراض اليت تؤِدي إىل الوفاة، وفيه إضاعة املنال،  
تَرَكَنا : ))  رضي اهلل عنهداَلة  على حترميه، وقال أبو ذر  وإيذاء الناس برائحته الكريهة، وكُلها

أخرجه أبو حاّمت (( وما طائر يطري جبناحيه إاَل عندنا منه علم  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
يعّين بأوامره ونواهينه وأخبناره   ( عندنا منه)معىن : )) ، وقال(63)ابن حبان يف صحيحه 

، صححه الشيخ األلباين يف صحيح موارد الظمآن يف (( ه وسلمصلى اهلل عليوأفعاله وإباحته 
صلى اهلل علينه  ، ومن العلم الذي عندنا عن رسول اهلل (3/332)زوائد ابن حبان للهيثمي 
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: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قنال ( 3218)يف الطري ما رواه مسلم يف صحيحه   وسلم
ناب من الِسباع، وعن كِّل ذي خملب من  عن كِّل ذي صلى اهلل عليه وسلمهنى رسول اهلل ))

، وهو يدُل على حترمي أكّل كِّل طائر له خملب يفترس به، وذلك من جوامع كلمه  ، ((الطري 
لو أَنكم توَكلون على : ))  صلى اهلل عليه وسلموهذا يف األحكام، وأَما األخبار، فمنها قوله 

رواه أمحد والترمذي (( مخاصًا، وتروح بطانًا  اهلل حَّق توكله لرزقكم كما يرزق الطري، تغدو
، وهنو أحند   ((حسن صحيح )) والنسائي وابن ماجه وابن حبان واحلاكم، وقال الترمذي 

 .األحاديث اليت زادها ابن رجب على األربعني النووية
يف بيان كمنال الشنريعة،   ( 116ن   8/113)قال اإلمام ابن القيم يف كتابه إعالم املوقعني 

 : قال
 وهذا األصّل من أهِم األصول وأنفعها، وهو مبّيٌن على حرف واحد، وهو عموُم رسنالته )) 

بالنسبة إىل كِّل ما حيتاج إليه العباُد يف معارفهم وعلومهم وأعماهلم، وأَنه  صلى اهلل عليه وسلم
فلرسالته عمومان َلم ُيْحِوج أَمَته إىل أحد بعده، وإَنما حاجتهم إىل َمن يبِلغهم عنه ما جاء به، 

حمفوظان ال يتطَرق إليهما ختصيٌص؛ عموٌم بالنسبة إىل املرَسّل إليهم، وعموٌم بالنسبة إىل كِّل 
ما َيحتاج إليه َمن ُبعث إليه يف أصول الِدين وفروعه، فرسالُته كافية  شافية  عاَمة، ال حتوج إىل 

ه يف هذا وهذا، فال َيخرج أحٌد من املكَلفني سواها، وال يتُم اإلمياُن به إاَل بإثبات عموِم رسالت
عن رسالته، وال خيرج نوع من أنواع احلِّق الذي حتتاج إليه األَمة يف علومها وأعماهلا عَما جاء 

وما طائٌر يقِلب جناحيه يف الَسنماء إاَل ذَكنر    صلى اهلل عليه وسلمبه، وقد تويف رسول اهلل 
شيء حىت آداب التخِلي وآداَب اجِلماع والنوم، والقيام والقعود،  لألَمة منه علمًا وعَلمهم كَّل

واألكّل والشرب، والركوب والزنول، والَسفر واإلقامة، والَصمت والكالم، والُعّزلة واخللطة، 
والغىن والفقر، والصحة واملرض، ومجيع أحكام احلياة واملوت، وَوَصَف هلم العرَش والكرسَي، 

والنار واجلنة، ويوم القيامة وما فيه حىت كأَنه رأُي َعني، وعَرفهم معبنوَدهم   واملالئكة واجلَن،
وإَلههم أّمَت تعريف، حىت كأَنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جالله، وعنَرفهم  
األنبياء وأَمَمهم وما جرى هلم وما جرى عليهم معهم، حىت كأَنهم كانوا بينهم، وعَرفهم ِمن 

  صلى اهلل عليه وسنلم ري والشِر دقيَقها وجليَلها ما َلم يعِرفه نّيٌب ألَمته قبله، وعَرفهم ُطرق اخل
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من أحوال املوت وما يكون بعده يف الربزخ وما حيصّل فيه من الَنعيم والعذاب للروح والبدن، 
وحيند والنبنوة   من أدَلَة الت صلى اهلل عليه وسلمما َلم يعِرف به نّيٌب غرَيه، وكذلك عَرفهم 

واملعاد، والرَد على مجيع فرق أهّل الكفر والضالل، ما ليس ِلَمن عرفه حاجة ِمن بعده، اللهَم 
  صلى اهلل عليه وسنلم إاَل إىل َمن يبِلغه إياه ويبِينه ويوضح منه ما خفي عليه، وكذلك عَرفهم 

و َعِلموه وعِقُلوه ورَعْوه حَّق رعاَيِته ِمن َمكايد احلروب ولقاء العدِو وطُرق الَنصر والَظَفر ما ل
ِمن مكايد إبليس وطُرِقنه النيت    صلى اهلل عليه وسلمَلم يقم َلهم عدٌو أبدًا، وكذلك عَرفهم 

يأتيهم منها، وما يتحَرزون به ِمن كيده وَمكِره، وما يدفعون به شَره منا ال َمّزيند علينه،    
ال نفوِسهم وأوصاِفها ودسائِسها وكماِئنها ما ِمن أحو  صلى اهلل عليه وسلموكذلك عَرفهم 

ِمن أمور َمعايِشهم ما لنو    صلى اهلل عليه وسلمال حاجة هلم َمعه إىل ِسواه، وكذلك عَرفهم 
 .َعِلموه وعِمُلوه الستقامت هلم دنياهم أعظَم استقامة

حد سواه، فكيف ُيَظُن أَن وباجلملة فجاءهم خبري الدنيا واآلخرة بُرَمته، وَلم ُيْحِوْجُهم اهلل إىل أ
شريعَته الكاملَة اليت ما طرق العاَلم شريعة  أكمَّل منها ناقصة ، حتتاج إىل سياسة خارجة عنها 
تكِملها، أو إىل قياس أو حقيقة أو معقول خارٍج عنها، وَمن ظَن ذلك فهو كَمنن ظنَن أَن   

ما جاء به على َمن ظَن ذلك، وقَلُة بالناس حاجًة إىل رسول آَخر بعده، وسَبُب هذا كله خفاُء 
له أصحاَب نبِيه الذين اكتفوا مبا جاء به، واستغنوا بنه عَمنا    نصيبه ِمن الَفهم الذي وَفّق اهلل

 ((.هذا عهُد نبِينا إلينا، وهو عهُدنا إليكم : سواه، وفتحوا به القلوَب والبالَد، وقالوا
 

ة
َ
 إطالقات لفظ السّن

 
باملعىن العام؛ فإَن السَنَة ُتطلنُّق أربعنة    صلى اهلل عليه وسلمملُة هي سَنته وهذه الشريعُة الكا

 :إطالقات
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، وهي طريقُته النيت   صلى اهلل عليه وسلمأَن كَّل ما جاء يف الكتاب والسَنة هو سَنته  :األول
 فَمن رغب عنن : ))  صلى اهلل عليه وسلم، ومن ذلك قوله  صلى اهلل عليه وسلمكان عليها 

 (.3803)ومسلم ( 3061)رواه البخاري (( سَنيت فليس مِني 
صنلى اهلل علينه    أَن السَنة مبعىن احلديث، وذلك إذا ُعطفت على الكتاب، ومنه قوله :الثاين
كتاب اهلل : إِني قد تركُت فيكم ما إن اعتصمتم به فَلن تضُلوا أبدًا! يا أُيها الناس: ))  وسلم

: إِني قد تركت فيكم شيئني لن تضُلوا بعنداا : )) ، وقوله((  عليه وسلمصلى اهللوسَنة نبِيه 
، ومنه قول بعض العلماء عند ذكر (3/21)روااا احلاكم يف مستدركه (( كتاب اهلل وسَنيت 

 .وهذه املسألة دَل عليها الكتاب والسَنة واإلمجاع: بعض املسائّل
يف حديث العرباض  صلى اهلل عليه وسلمدعة، ومنه قوله أَن السَنة ُتطلّق يف مقابّل الب :الثالث

فإَنه من يعش منكم فسريى اختالفًا كثريًا، فعليكم بسَنيت وسَنة اخللفاء املهديني : )) بن سارية
الراشدين، ّمتَسكوا هبا وعُضوا عليها بالنواجذ، وإَياكم وحمدثات األمور؛ فإَن كَّل حمدثة بدعة، 

وابن ( 9616)ن وهذا لفظه ن والترمذي  ( 8601)أخرجه أبو داود (( وكَّل بدعة ضاللة 
، ومننه تسنمية بعنض    ((حديث حسن صحيح : )) ، وقال الترمذي(88ن   81)ماجه 

، مثّل السنة حملمد بن نصنر املنروزي،   (السنة)املتقِدمني من احملدثني كتبهم يف العقيدة باسم 
ها، ويف كتاب السنن أليب داود كتاب السنة والسنة البن أيب عاصم، والسنة لاللكائي، وغري

 .يشتمّل على أحاديث كثرية يف العقيدة
أَن السَنة ُتطلّق مبعىن املندوب واملستحب، وهو ما جاء األمنر بنه علنى سنبيّل      :الّرابع

صلى اهلل علينه  االستحباب، ال على سبيّل اإلجياب، وهذا اإلطالق للفقهاء، ومن أمثلته قوله 
( 441)رواه البخاري (( أشَّق على أَميت ألمرهتم بالسواك عند كِّل صالة  لوال أن: ))  وسلم

، فإَن األمَر بالسواك استحبابًا حاصّل، وإَنما ُترك خشية املشَقة على سنبيّل  (939)ومسلم 
 .اإلجياب
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باع السّنن 

ِ
 وأحاديث وآثار يف اّت

ٌ
 آيات

 والتحذير من البدع واملعاصي
 

ٌت كثرية تدُل على الترغيب يف اِتباع ما جاء به الرسنول الكنرمي   وقد ورد يف كتاب اهلل آيا
  صلى اهلل عليه وسنلم ، واحلث على ذلك والتحذير من خمالفة الرسول  صلى اهلل عليه وسلم

فيما جاء به من احلّق واهلدى والوقوع يف الشرك والبدع واملعاصي، فِمن ذلك قول اهلل عنَّز  
َِِّرا َوَأَن)): وجَّل ََا  الُسُبَل َفَتَفَّرَق ِبُكْم َعةن َسةِبيِّلِه    َتَتِبُعوْا ِيي ُمْسَتِقيمًا َفاَتِبُعوُه َواَلَهة

َِاُكم ِبِه ٍ  ِإَذا َقَضةى الَّلةُه    َكاَن َوَما)): ، وقوله((َتَتُقوَن َلَعَّلُكْم َذِلُكْم َو ِلُمْؤِمن  َوال ُمْؤِمَن
َضةَل َضةالاًل    َفَقْد َّرُة ِمْن َأْمِّرِهْم َوَمن َيْعِص الَّلَه َوَّرُسوَلُهَلُهُم اْلِخَي َيُكوَن َوَّرُسوُلُه َأْمّرًا َأن

ََِّر)) :، وقوله((ُمِبينًا ٌٍ َأْو َفّْلَيْح َِيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمِّرِه َأن ُتِصيَبُهْم ِفْتَن ََاٌب   ُيِصةيَبُهمْ  اَل َعة
، وهنو  صلى اهلل عليه وسنلم  عن أْمر رسول اهلل: أي: )) ، قال ابن كثري يف تفسريه ((َأِليٌم

سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوَزن األقوال واألعمال بأقواله وأعماله، فما وافّق 
ذلك ُقبّل، وما خالفه فهو مردوٌد على قائله وفاعله كائنًا من كان، كما ثبت يف الصنحيحني  

عماًل ليس عليه أمرنا فهنو   من عمّل: )أَنه قال  صلى اهلل عليه وسلموغرياا عن رسول اهلل 
ٌٍ))فليحذر وليخش َمن خالف شريعة الرسول باطنًا وظاهرًا : ، أي(رد : أي ((َأن ُتِصيَبُهْم ِفْتَن

ََاٌب َأِليٌم ُيِصيَبُهْم َأْو))يف قلوهبم من كفر أو نفاق أو بدعة،  يف الدنيا بقتّل أو حٍد : أي ((َع
 ((.أو حبس أو حنو ذلك 

ٌٍ ِلَمن َكاَن َيّْرُجو الَّلَه َكاَن ْدَلَق)) :وقال تعاىل َِ َلُكْم ِفي َّرُسوِل الَّلِه ُأْسَوٌة َحَسَن اآلِخَّر  َواْلَيْو
 َلُكةمْ  ُكنُتْم ُتِحُبوَن الّّلَه َفاَتِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّّلُه َوَيْغِفّْر ِإن ُقْل)): ، وقال ((َوَذَكَّر الَّلَه َكِثريًا

هذه اآلية الكرمية حاكمة على كِّل : )) قال ابن كثري يف تفسريه ،((َّرِحيٌم ُذُنوَبُكْم َوالّّلُه َغُفوٌّر
َمن اَدعى حمَبَة اهلل وليس هو على الطريقة احملمدية، فإَنه كاذٌب يف نفس األمر حىت يَتبع الشرَع 
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ى اهلل صلاحملمدي والِديَن الَنبوي يف مجيع أقواله وأفعاله، كما ثبت يف الصحيح عن رسول اهلل 
ُكنُتْم ُتِحُبوَن  ِإن)): ، وهلذا قال(من عمّل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد: )أَنه قال عليه وسلم

حيصّل لكم فوق ما طلبتم من حمَبتكم إَياه، وهنو حمَبتنه   : أي ،((الّّلَه َفاَتِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّّلُه
ليس الشأن أن ُتِحَب، إَنمنا  : كماءإَياكم، وهو أعظم من األول، كما قال بعض العلماء احل
زعم قوٌم أَنهم ُيحُبون اهلَل فابتالهم : الشأن أن ُتَحَب، وقال احلسن البصري وغريه من السلف

 ((.(( ُكنُتْم ُتِحُبوَن الّّلَه َفاَتِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّّلُه ِإن ُقْل: ))اهلل هبذه اآلية فقال
ُهَداَي َفال  اَتَبَع)): ، وقال((َداَي َفاَل َخْوٌف َعَّلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَنَتِبَع ُه َفَمن)): وقال تعاىل

َِ اْلِقَياَمةٍِ   َعن َأْعَّرَض َوَمْن * َيِضُل َوال َيْشَقى ًٍ َضنكًا َوَنْحُشُّرُه َيةْو  ِذْكِّري َفِإَن َلُه َمِعيَش

َيِجُدوْا ِفي  اَل َى ُيَحِكُموَك ِفيَما َشَجَّر َبْيَنُهْم ُثَماَل ُيْؤِمُنوَن َحَت َوَّرِبَك َفاَل)): ، وقال((َأْعَمى
َما ُأنِزَل ِإَلْيُكم ِمن َّرِبُكْم َواَل  اَتِبُعوْا)): ، وقال((َأنُفِسِهْم َحَّرجًا ِمَما َقَضْيَت َوُيَسِّلُموْا َتْسِّليمًا

َََكُّروَن ِمن َتَتِبُعوْا َعن ِذْكِّر الَّرْحَمِن ُنَقِيْض َلُه  َيْعُش َوَمن)): ، وقال((ُدوِنِه َأْوِلَياء َقِّلياًل َما َت
 َيا)): ، وقال((َعِن الَسِبيِل َوَيْحَسُبوَن َأَنُهم ُمْهَتُدوَن َلَيُصُدوَنُهْم َوِإَنُهْم * َشْيَّطانًا َفُهَو َلُه َقِّريٌن

َِيَن آَمُنوْا َأِييُعوْا الّّلَه َوَأِييُعوْا الَّر َأُيَها ِمنُكْم َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفةي َشةْيء     اأَلْمِّر ُسوَل َوُأْوِلياَل
ِِ اآلِخِّر َذِلَك َخْيٌّر َوالَّرُسوِل َفُّرُدوُه ِإَلى الّّلِه ، ((َتْأِوياًل َوَأْحَسُن ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالّّلِه َواْلَيْو

الَّلَه َوَأِييُعةوا   َأِييُعوا ُقْل)): ، وقال((الَّلِهِفيِه ِمن َشْيء  َفُحْكُمُه ِإَلى  اْخَتَّلْفُتْم َوَما)): وقال
 َوَعَّلْيُكم َما ُحِمّْلُتْم َوِإن ُتِّطيُعوُه َتْهَتُدوا َوَما َعَّلةى  ُحِمَل الَّرُسوَل َفِإن َتَوَلوا َفِإَنَما َعَّلْيِه َما

َُوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا  آَتاُكُم الَّرُسوُل َوَما)): ، وقال(( ِإال اْلَبالُغ اْلُمِبنُي الَّرُسوِل َفُخ
َِيَن آَمُنوا ال ُتَقِدُموا َبْيَن َيَدِي الَّلةِه   َأُيَها َيا)): ، وقال((ِإَن الَّلَه َشِديُد اْلِعَقاِب الَّلَه َواَتُقوا اَل

َِيَن آَمُنوْا اْسةَتِجيُبوْا ِلّّلةِه    َهاَأُي َيا)): ، وقال((الَّلَه ِإَن الَّلَه َسِميٌع َعِّليٌم َواَتُقوا َوَّرُسوِلِه اَل
ِإَلْيةِه   َوَأَنةهُ  ُيْحِييُكْم َواْعَّلُموْا َأَن الّّلَه َيُحوُل َبْيَن اْلَمّْرِء َوَقّْلِبةهِ  ِلَما َوِلّلَّرُسوِل ِإَذا َدَعاُكم

ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم َأن  َوَّرُسوِلِه ِهَكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِننَي ِإَذا ُدُعوا ِإَلى الَّل ِإَنَما)): ، وقال((ُتْحَشُّروَن
َوَيْخَش الَّلَه َوَيَتْقةِه   َوَّرُسوَلُه ُيِّطِع الَّلَه َوَمن*  ُهُم اْلُمْفِّلُحوَن َوُأْوَلِئَك َيُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَيْعَنا
َِيَن ِإَن)): ، وقال((َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِئُزوَن  َوال َم اْسَتَقاُموا َفال َخْوٌف َعَّلْيِهْمَقاُلوا َّرُبَنا الَّلُه ُث اَل
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َِيَن ِإَن)): ، وقال((ُهْم َيْحَزُنوَن َأال  اْلَمالِئَكةٍُ  َقاُلوا َّرُبَنا الَّلُه ُثَم اْسَتَقاُموا َتَتَنَزُل َعَّلْيِهُم اَل
ٍِ ِْ)): ، وقال((ُكنُتْم ُتوَعُدوَن اَلِتي َتَخاُفوا َوال َتْحَزُنوا َوَأْبِشُّروا ِباْلَجَن ُشَّرَكاء َشَّرُعوا  َلُهْم َأ

َِيَن)): ، وقال((َلُهم ِمَن الِديِن َما َلْم َيْأَذن ِبِه الَّلُه آَمُنوْا ِبِه َوَعَزُّروُه َوَنَصُّروُه َواَتَبُعةوْا   َفاَل
ََِي الُنوَّر وَلنوا إىل قنومهم    ، وقال عن اجلِن َلَمنا ((ُأنِزَل َمَعُه ُأْوَلةِئَك ُهُم اْلُمْفِّلُحوَن اَل

ُمَصِدقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه َيْهةِدي   ُموَسى َيا َقْوَمَنا ِإَنا َسِمْعَنا ِكَتابًا ُأنِزَل ِمن َبْعِد َقاُلوا)): منذِرين
ُكم ِمن ُذُنوِبُكْم الَّلِه َوآِمُنوا ِبِه َيْغِفّْر َل َداِعَي َقْوَمَنا َأِجيُبوا َيا*  ُمْسَتِقيم  ِإَلى اْلَحِّق َوِإَلى َيِّريّق 

ََاب  َوُيِجّْرُكم ِمْن الَّلِه َفَّلْيَس ِبُمْعِجز  ِفي اأَلّْرِض َوَلْيَس َلُه ِمن  َداِعَي ال ُيِجْب َوَمن * َأِليم  َع
 .((ُأْوَلِئَك ِفي َضالل  ُمِبني  َأوِلَياء ُدوِنِه

لترغيب يف اِتباع السنن أحاديُث عديدة تدُل على ا صلى اهلل عليه وسلموورد يف سنة الرسول 
 :والتحذير من البدع، وتبني خطَرها، منها

رواه (( َمن أحد  يف أمرنا هذا ما ليس منه فهنو رٌد  : )) قولنه صلى اهلل عليه وسلم ن  3
من عمّل عماًل ليس عليه أمرنا فهو : )) ، ويف لفظ ملسلم(3134)ومسلم ( 9621)البخاري 

ُم من الرواية األخرى؛ ألَنها تشمّل َمن أحد  البدعة وَمن ، وهذه الرواية عند مسلم أع((رد 
صلى اهلل عليه تاَبَع َمن أحدثها، وهو دليّل على أحد شرطي قبول العمّل، وهو اِتباع الرسول 

 :؛ ألَن كَّل عمّل ُيتقَرب به إىل اهلل ال يكون مقبواًل عند اهلل إاَل إذا توَفر فيه شرطان وسلم
 .خالص هلل وحده، وهو مقتضى شهادة أن ال إله إاَل اهللجتريد اإل :أحدمها
، وهو مقتضى شهادة أَن حممدًا رسنول   صلى اهلل عليه وسلمجتريد املتابعة للرسول  :والثاين

يف ( 34/930)اهلل، قال الفضيّل بن عياض كما يف جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
فإَن العمَّل إذا كنان  : أخلُصه وأصَوُبه، قال: ))  ((َأْحَسُن َعَماًل َأُيُكْم ِلَيْبُّلَوُكْم)): قوله تعاىل

خالصًا ومل يكن صوابًا مل ُيقبّل، وإذا كان صوابًا ومل يكن خالصًا مل ُيقبّل، حىت يكون خالصًا 
، وقال ابن كثري يف تفسنري  ((صوابًا، واخلالص أن يكون هلل، والصواب أن يكون على السَنة 

َِاِلحًا َوال ُيْشِّرْك َفَمن)): قوله تعاىل (( َّرِبِه َأَحدًا ِبِعَباَدِة َكاَن َيّْرُجو ِلَقاء َّرِبِه َفّْلَيْعَمْل َعَماًل 
َِاِلحًا: ))قال َّرِبةِه   ِبِعَبةاَدةِ  َوال ُيْشِّرْك))ما كان موافقًا لشرع اهلل، : أي(( َفّْلَيْعَمْل َعَماًل 
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ال شريك له، وهذان ركنا العمّل املتقَبّل، ال بَد أن وهو الذي ُيراد به وجه اهلل وحده  ((َأَحدًا
 ((. صلى اهلل عليه وسلم يكون خالصًا هلل صوابًا على شريعة رسول اهلل

  صلى اهلل علينه وسنلم  وعظنا رسول اهلل : )) رضي اهلل عنه ن وقال العرباض بن سارية   9
كأَن هنذه  ! يا رسول اهلل: موعظًة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قال قائّل

أوصيكم بتقوى اهلل والسنمع والطاعنة وإن عبند    : موعظة موِدع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال
حبشي، فإَنه َمن يعش منكم فسريى اختالفًا كثريًا، فعليكم بسَنيت وسَنة اخللفناء املهندِيني   

ت األمور؛ فإَن كنَّل حمدثنة   الراشدين، َتمَسكوا هبا وعُضوا عليها بالنواجذ، وإَياكم وحمدثا
، (9616)ن وهذا لفظه ن والترمذي  ( 8601)رواه أبو داود (( بدعة، وكَّل بدعة ضاللة 

 ((.حديث حسن صحيح : )) ، وقال الترمذي(88ن  81)وابن ماجه 
،  صلى اهلل عليه وسلمعن حصول االختالف قريبًا من زمنه   صلى اهلل عليه وسلمفقد أخرب 

ثريًا، وأَن َمن عاش من أصحابه يرى ذلك، مث أرشند إىل منا فينه العصنمة     وأَنه يكون ك
والسالمة، وهو اِتباع سَنته وسَنة اخللفاء الراشدين وترك البدع وحمدثات األمور، فرَغنب يف  

، ورَهب منن  ((فعليكم بسَنيت وسَنة اخللفاء املهديني الراشدين : )) السَنة وحَث عليها بقوله
وإَياكم وحمدثات األمور؛ فإَن كَّل حمدثة بدعة وكَّل بدعة ضاللة : )) حملدثات بقولهالبدع وا

.)) 
صلى اهلل علينه  عن جابر ابن عبد اهلل أَن رسول اهلل ( 461)ن وروى مسلم يف صحيحه   1

أَما بعد، فإَن خري احلديث كتاب اهلل، وخري اهلدى : )) كان إذا خطب يوم اجلمعة قال وسلم
 ((.مد، وشر األمور حمدثاهتا، وكَّل بدعة ضاللة هدى حم

رواه (( فَمن رغب عن سَنيت فلنيس مِنني   : ))  صلى اهلل عليه وسلمن وقال رسول اهلل   8
 (.3803)ومسلم ( 3061)البخاري 

إِني تركُت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن ! يا أُيها الناس: ))  صلى اهلل عليه وسلمن وقال   3
إِني قد تركنُت فنيكم   : )) ، وقال(( صلى اهلل عليه وسلمًا، كتاب اهلل وسَنة نبِيه تضُلوا أبد

، ويف صحيح مسنلم  (3/21)روااا احلاكم (( شيئني لن تضلوا بعداا، كتاب اهلل وسَنيت 
وقد تركنُت  : ))  صلى اهلل عليه وسلمحديث جابر الطويّل يف حجة الوداع قوله ( 3934)
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كتاب اهلل، وأنتم ُتسألون عِني، فما أنتم قنائلون؟  : بعده إن اعتصمتم بهفيكم ما لن تضُلوا 
نشهد أَنك قد بَلغَت وأَديَت ونصحَت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إىل السماء وينكتها : قالوا

 ((.ثال  مرات ! الَلهَم اشهد! الَلهَم اشهد: إىل الناس
صنلى اهلل علينه   أَن رسول اهلل :  هريرةعن أيب( 1940)ن وروى البخاري يف صحيحه   6

َمنن  : وَمن يأىب؟ قال! يا رسول اهلل: كُّل أَميت يدخلون اجلَنة إاَل من أىب، قالوا: )) قال وسلم
 ((.أطاعّين دخّل اجلَنة، وَمن عصاين فقد أىب 

رضي اهلل ن وهذا لفظه ن عن أيب هريرة  ( 3111)ومسلم ( 1944)ن وروى البخاري   1
ما هنيُتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرُتكم : )) يقول  صلى اهلل عليه وسلمه مسع رسول اهلل أَن عنه 

به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإَنما أهلك الذين من قبلكم كثرُة مسائلهم واخنتالفهم علنى   
 ((.أنبيائهم 

(( ئُت به ال يؤمن أحُدكم حىت يكون هواه َتَبعًا ِلما ج: ))  صلى اهلل عليه وسلمن وقال   4
صححه النووي يف األربعني من حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما، وقال احلافظ يف 

 (: 31/942)الفتح 
وأخرج البيهقي يف املدخّل وابن عبد الرب يف بيان العلم عن مجاعة من التابعني، كاحلسنن  )) 

َرد، وجيمع ذلك كَله وابن سريين وشريح والشعّيب والنخعي بأسانيد جياد ذم القول بالرأي اجمل
، أخرجه احلسن بنن  (ال يؤمن أحُدكم حىت يكون هواه تَبعًا ِلما جئُت به)حديُث أيب هريرة 

 ((.سفيان وغريه، ورجاله ثقات، وقد صححه النووي يف آخر األربعني 
جناء إىل احلجنر    رضي اهلل عنهأَن عمر ( 3910)ومسلم ( 3321)ن وروى البخاري   2

صنلى  إِني أعلُم أَنك حجٌر ال تضُر وال تنفع، ولوال أِني رأيُت الَنّيَب : )) ، وقالاألسود وقبًَله
 ((.ُيقِبلك ما قَبلُتك  اهلل عليه وسلم

صنلى اهلل علينه   أَن رسول اهلل  رضي اهلل عنهعن أيب هريرة ( 9618)ن وروى مسلم   30
من تبعه، ال ينقص ذلك منن  له من األجر مثّل أجور  َمن دعا إىل هدى كان: )) قال وسلم

أجورهم شيئًا، وَمن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثّل آثام َمن تبعه، ال ينقص ذلك من 
 ((.آثامهم شيئًا 
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وكما وردت نصوُص الكتاب والسَنة يف الترغيب يف اِتباع السنن والتحذير من البدع، فقند  
للكتاب والسَنة من الصحابة والتابعني وَمنن  جاءت آثاٌر كثرية عن سلف هذه األَمة املَتبعني 

 :بعدهم، فيها احلُث على اِتباع السَنة والتحذير من البدع وبيان خطرها، ومن ذلك
رواه (( اِتبعوا وال تبتدعوا؛ فقند ُكفينُتم   : )) رضي اهلل عنهن قال عبد اهلل بن مسعود   3

 (.933)الدارمي 
علينك  ! نعم: أوصّين، فقال: ابن عباس، فقلت دخلُت على: )) ن قال عثمان بن حاضر  9

 (.383)رواه الدارمي (( بتقوى اهلل واالستقامة، اَتبع وال تبتدع 
َمن سَره أن يلقى اهلَل غدًا مسلمًا فليحافظ علنى هنؤالء   : )) ن قال عبد اهلل بن مسعود  1

من ُسنن اهلدى، ولنو   الصلوات حيث ُينادى هبَن؛ فإَن اهلل شرع لنبِيكم سنن اهلدى، وإَنهَن
أَنكم صَليُتم يف بيوتكم كما ُيصِلي هذا املتخِلف يف بيته لتركُتم سَنة نبِيكم، ولو تركتم سنَنة  

 (.638)رواه مسلم ... (( نبِيكم لضللُتم 
(( كُّل بدعة ضاللة وإن رآها الناُس حسننة  : )) ن قال عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما  8

 .نصر املروزي يف السنةرواه حممد بن 
رواه (( فإَياكم وما ُيبتَدع؛ فإَن ما ابُتدع ضناللة  : )) رضي اهلل عنهن قال معاذ بن جبّل   3

 (.8633)أبو داود 
أَما بعند، أوصنيك   : )) ن كتب رجّل  إىل عمر بن عبد العّزيّز يسأله عن القدر، فكتب  6

وترك ما أحد  احملدثون   صلى اهلل عليه وسلمبتقوى اهلل واالقتصاد يف أمره واِتباع سَنة نبِيه 
... (( بعد ما جرت به سنته، وُكفوا مؤنته، فعليك بلّزوم السَنة؛ فإهنا لك بإذن اهلل عصنمة  

 (. 8639)رواه أبو داود 
ما أحد  أحٌد يف العلم شيئًا إاَل ُسئّل عننه ينوم   : )) ن قال سهّل بن عبد اهلل التستري  1

 (.31/920)فتح الباري (( ة سِلم، وإاَل فال القيامة، فإن وافّق السَن
َمن أَمر السَنة على نفسه قواًل وفعاًل نطّق باحلكمة، ومن : )) ن قال أبو عثمان النيسابوري  4

 (.30/988)حلية األولياء (( أَمر اهلوى على نفسه قواًل وفعاًل نطّق بالبدعة 
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إلسالم بدعة يراها حسنة فقند زعنم أَن   َمن ابتدع يف ا: )) ن قال اإلمام مالك رمحه اهلل  2
َِ)): حممدًا خان الرسالة؛ ألَن اهلل يقول ، فما َلم يكن يومئذ ديننًا  ((َأْكَمّْلُت َلُكْم ِديَنُكْم اْلَيْو

 (.3/94)االعتصام للشاطّيب (( فال يكون اليوم دينًا 
ا كان علينه أصنحاب   أصول السنة عندنا التمُسك مب: )) ن قال اإلمام أمحد رمحه اهلل  30

شنرح  (( واالقتداء هبم، وترك البدع، وكّل بدعة ضناللة   صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
 (.131)أصول اعتقاد أهّل السنة لاللكائي 

 يف الفروع كاألصول
ٌ
ة الزم

َ
باع السّن

ِ
 اّت

 
ا أَنه الزٌم يف األخذ مبا دَل عليه الكتاب والسَنة كم صلى اهلل عليه وسلم واِتباع سَنة الرسول

فإَنه من يعش منكم فسريى اختالفًا كثريًا، : ))  صلى اهلل عليه وسلميف األمور العقدية بقوله 
احلديث، فهو الزٌم يف األمور الفرعية النيت  (( فعليكم بسَنيت وسَنة اخللفاء املهديني الراشدين 

هذه األمة ن  ومننهم   يسوغ فيها االجتهاد عند ظهور الدليّل، وقد أوصى العلماء من سلف 
األئَمة األربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد ن باألخذ مبا دَل عليه الدليّل، وترك أقواهلم  

خبالفها، وقد اشنتهر   صلى اهلل عليه وسلم اليت قالوها إذا جاء حديث  صحيح عن رسول اهلل
، (( صلى اهلل عليه وسنلم  كٌّل يؤخذ من قوله وُيرُد إاَل رسول اهلل: )) عن اإلمام مالك قوله

صنلى  أمجع الناُس على أَن من استبانت له سنة رسول اهلل : )) وقال اإلمام الشافعي رمحه اهلل
، (126ن   123:ص)الروح البن القنيم  (( له أن َيَدعها لقول أحد   يكنمل اهلل عليه وسلم

 : وقال ابن القيم قبّل ذكر هذا األثر بقليّل
ماء على النصوص ووَزَنها هبا وخالف منها ما خالف النَص مل ُيهِدر فَمن عرض أقوال العل)) 

أقواَلهم وَلم يهِضم جانبهم، بّل اقتدى هبم؛ فإَنهم كَلهم أمروا بذلك، فمَتبُعهم حًقا َمن امتثّل 
 ((.ما أوصوا به ال َمن خالفهم 

ّل علنى األدلنة   وقد جاء عن بعض العلماء املشتغلني بفقه أصحاب املذاهب األربعة التعوين 
عن ( يعّين على اخلفني)املسح : )) الصحيحة إذا جاءت خبالف أقواهلم، فقال أصب  بن الفرج
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عن أكابر أصحابه يف احلضر أثبت عندنا وأقوى من أن نَتبَع مالكًا و صلى اهلل عليه وسلمالَنّيِب 
 (: 3/916)، وقال احلافظ يف الفتح (3/106)فتح الباري (( على خالفه 

قد صَحت فيه : ملالكية ال يقولون بالتتريب يف الغسّل من ولوغ الكلب، قال القرايف منهما)) 
 ! ((.األحاديث، فالعجب منهم كيف مل يقولوا هبا

 ليس ذلك ن أي الصالة على الغائب ن إاَل حملمد : قال املالكية: )) وقال ابن العريب املالكي
تعمُّل به أَمُته؛ يعنّين ألَن   صلى اهلل عليه وسلمٌد وما عمّل به حمم: ، قلنا صلى اهلل عليه وسلم

إَن رَبننا  : قلنا! ُطويت له األرض وُأحضرت اجلنازة بني يديه: األصَّل عدم اخلصوصية، قالوا
عليه لقادر، وإَن نبَينا ألهّل  لذلك، ولكن ال تقولوا إاَل ما رويتم، وال َتخترعوا حديثًا من عند 

(( اَل بالثابتات وَدُعوا الِضعاَف؛ فإَنها سبيّل إتالف إىل ما ليس له تالف أنفسكم، وال حتِدثوا إ
، وقال ابن كثري ن رمحه اهلل ن يف   (8/38)نيّل األوطار للشوكاين : ، وانظر(1/342)الفتح 

، مث نقّل عنن  ((وقد ثبتت السنة بأَنها العصر، فتعَين املصرُي إليها : )) تعيني الصالة الوسطى
خبالف قويل ِمَما يصح،  صلى اهلل عليه وسلمكُّل ما قلُت فكان عن الَنّيِب : )) َنه قالالشافعي أ

إذا صَح احلديث وقلنُت  : أوَلى، وال تقِلدوين، وقال أيضًا صلى اهلل عليه وسلمفحديث الَنّيِب 
نته، وهذا فهذا من سيادته وأما: )) ، مث قال ابن كثري((قواًل فأنا راجٌع عن قويل وقائّل بذلك 

نَفُس إخوانه من األئَمة رمحهم اهلل ورضي اهلل عنهم أمجعني، آمني، ومن هنا قطنع القاضني   
بأَن مذهب الشافعي ن رمحه اهلل ن أَن صالة الوسطى هي صالة العصنر ن وإن      املاَوردي

افقه كان قد نَص يف اجلديد وغريه أَنها الصبح ن لصحة األحاديث أَنها صالُة العصر، وقد و 
، تفسري ابن كثري عند قولنه  ((على هذه الطريقة مجاعة من حمِدثي املذهب، وهلل احلمد واملَنة 

(: 9/999)وقال ابن حجر يف الفتح  ،((َعَّلى الَصَّلَواِت والَصاَلِة اْلُوْسَّطى َحاِفُظوْا)): تعاىل
مل يذكره الشنافعي،  هو سنة وإن : قال ابن خّزمية يف رفع اليدين عند القيام من الركعتني)) 

(: 1/23)، وقال يف الفنتح أيضنًا   ((قولوا بالسَنة وَدعوا قويل : فاإلسناد صحيح، وقد قال
، وقنال يف الفنتح   ((وحيرم على العاِلم أن خيالف السَنة بعد علمنه هبنا   : قال ابن خّزمية))
يث فيه أَن قد روي حد: قال الشافعي: روى البيهقي يف املعرفة عن الربيع قال(: )) 9/810)

قد ثبت، وأخرجه الشنيخان  : النساَء ُيتركن إىل العيدين، فإن كان ثابتًا قلُت به، قال البيهقي
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، وذكر النووي يف شرح صحيح مسلم ((ن يعّين حديث أم عطية ن فيلّزم الشافعية القول به  
بن قال أمحد بن حنبّل وإسحاق : )) خالف العلماء يف الوضوء من حلم اإلبّل، وقال( 8/82)

حديث جابر وحديث الرباء، وهذا : راهويه يف هذا ن أي الوضوء من حلم اإلبّل ن حديثان  
، وقال ابن حجر يف شرح حديث ابنن  ((املذهب أقوى دلياُل وإن كان اجلمهور على خالفه 

: يف قصة مناظرة أيب بكر وعمر يف قتال مانعي الّزكاة، قال(( أمرُت أن أقاتّل الناس : )) عمر
ة دليّل  على أَن السَنة قد ختفى على بعض أكابر الصحابة، ويَطلع عليها آحادهم، ويف القص)) 

كيف خفي ذا : وهلذا ال ُيلتفُت إىل اآلراء ن ولو قويت ن مع وجود سنة ختالفها، وال ُيقال  
وبذلك ن أي بإشعار اهلدي ن   (: )) 1/388)، وقال أيضًا (3/16)الفتح ! (( على فالن؟

سلف واخللف، وذكر الطحاوي يف اختالف العلمناء كراهتنه عنن أيب    قال اجلمهور من ال
هنو  : حنيفة، وذهب غرُيه إىل استحبابه لالِتباع، حىت صاحباه حممد وأبو يوسنف، فقناال  

 ((.حسن
  

 البدع ضالل، وليس فيها بدعة حسّنة
 

: تقدمنييف حديثي جابر والعرباض امل  صلى اهلل عليه وسلموالبدع كُلها ضالل ؛ لعموم قوله 
(( وكُّل بدعة ضاللة: ))  صلى اهلل عليه وسلم، وهذا العموم يف قوله ((وكُّل بدعة ضاللة )) 

   رضي اهلل عنهما إَن يف اإلسالم بدعة حسنة، وقد قال ابن عمر: يدُل على بطالن قول َمن قال
إَن : ، وال ُيقال(( كُّل بدعة ضاللة وإن رآها الناس حسنة: )) يف األثر الذي تقَدم ذكره قريبًا
من سَن يف اإلسالم سَنة حسنة فلنه  ))  : صلى اهلل عليه وسلميف اإلسالم بدعة حسنة؛ لقوله 

أجرها وأجر َمن عمّل هبا بعده، من غري أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سَن يف اإلسنالم  
منن أوزارهنم    سَنة سِيئة كان عليه وزُرها وِوزُر من عمّل هبا من بعده، من غري أن ينقص

؛ ألَن املراَد به الَسبّق إىل فعّل اخلري واالقتداء بذلك السابّق كما (3031)رواه مسلم (( شيء
هو واضح من سبب احلديث املذكور يف صحيح مسلم قبّل إيراد هذا احلديث، وحاصنله أَن  
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هلل علينه  صنلى ا مجاعة من ُمَضر قِدموا املدينة، يظهر عليهم الفقر والفاقة، فحَث رسول اهلل 
على الصدقة، فجاء رجّل  من األنصار بُصَرة كادت يده تعجّز عن محلها، فتتابع الناس  وسلم

من سَن يف اإلسالم سنَنة  : ))  صلى اهلل عليه وسلمبعده على الصدقة، فعند ذلك قال الَنّيُب 
اهلل علينه  صلى احلديث، ويدخّل يف معناه أيضًا من أحيا سَنًة ثابتة عن رسول اهلل (( حسنة 
صلى اهلل يف بلد مل تكن ظاهرة فيه، وأَما أن يكون معناه اإلحدا  يف الِدين فال؛ لقوله  وسلم

، وقد تقَدم، فنإَن الشنريعة   ((َمن أحد  يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رٌد : ))  عليه وسلم
الكمال، وقد منَر   كاملة  ال حتتاج إىل حمدثات، ويف إحدا  البدع اِتهام هلا بالنقصان وعدم

، وقنول  ((كُّل بدعة ضاللة وإن رآها الناس حسنة : ))  رضي اهلل عنهما قريبًا قول ابن عمر
من ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة فقد زعم أَن حممدًا خان الرسنالة؛ ألَن اهلل  : )) مالك
َِ)): يقول  ((.ذ دينًا فال يكون اليوم دينًا فما َلم يكن يومئ ،((َأْكَمّْلُت َلُكْم ِديَنُكْم اْلَيْو

الناَس يف صالة التراويح على إمام يصِلي هبم، فهو منن قبينّل    رضي اهلل عنهوأَما مجُع عمر 
صَلى بالناس بعنَض اللينايل يف قينام     صلى اهلل عليه وسلمإظهار السَنة وإحيائها؛ ألَن الَنّيَب 

، (3392)األَمة، روى ذلك البخناري  رمضان، وترك االستمرار فيه خشية أن ُيفرض على 
وزال مقتضي الفرض بانقطناع النوحي بقني     صلى اهلل عليه وسلم وَلَما تويف رسول اهلل

 رضي اهلل عنهالناَس على صالة التراويح، وقول عمر رضي اهلل عنه االستحباب، فَجَمَع عمُر 
، املراد به البدعة يف اللغة ((ِنْعَم البدعة هذه (: )) 9030)يف صالة التراويح كما يف البخاري 

 .ال يف الشرع
 

 الفرق بني البدعة يف اللغة والبدعة يف الشرع
 

املعاين اللغوية غالبًا أعُم من املعاين يف الشرع، واملعىن الشرعي غالبًا جّزء من جّزئيات املعنىن  
اللغنة أن   اللغوي، ومن أمثلة ذلك التقوى والصيام واحلج والعمرة والبدعة، فإَن التقنوى يف 

جيعّل اإلنساُن بينه وبني كِّل شيء خيافه وقاية تقيه منه، كاختاذه البيوت واخليام للوقاية منن  
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حرارة الشمس والربد، واختاذ األحذية للوقاية من كِّل شيء يؤذي يف األرض، وأَما تقوى اهلل، 
امر واجتناب النواهي، فأن جيعّل املسلُم بينه وبني غضب اهلل وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال األو

والصياُم يف اللغة كُّل إمساك، ويف الشرع إمساٌك خمصوص، وهو اإلمساُك عن األكّل والشرب 
وسائر املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس، واحلُج لغة كُّل قصد، ويف الشرع قصد 

كعبة للطواف هبا مكة ألداء شعائر خمصوصة، والعمرة يف اللغة كُّل زيارة، ويف الشرع زيارة ال
والسعي بني الصفا واملروة واحللّق أو التقصري، والبدعة يف اللغة كُّل ما ُأحد  على غري مثال 

 .سابّق، ويف الشرع ما ُأحد  ِمَما َلم يكن له أصّل يف الِدين، وهي مقابلة للسَنة

 ليس من البدع املصاحل املرسلة
 

رُع باعتبارها أو إلغائها، وهي وسيلة إىل حتقيّق املصلحة املرسلة هي املصلحة اليت َلم يأت الش
أمر مشروع، مثّل مجع القرآن يف عهد أيب بكر وعثمان رضي اهلل عنهما، وتدوين الدواوين، 
وكتابة أصحاب الَعطاء يف ديوان؛ فإَنه َلم يأت يف الشرع نٌص على إثباهتما أو املنع مننهما،  

: ضياع شيء منه، وفيه حتقيّق قول اهلل عَّز وجَّل فأَما مجع القرآن فهو سبيّل إىل حفظه وعدم
َِْكَّر َوِإَنا َلُه َلَحاِفُظوَن َنْحُن ِإَنا)) عندما أشنار   رضي اهلل عنهوقد توَقف أبو بكر  ،((َنَزْلَنا ال

صلى اهلل عليه  كيف أفعّل شيئًا مل يفعله رسول اهلل: )) يف مجعه، وقال رضي اهلل عنهعليه عمر 
هو واهلل خري، فَلم يّزل عمر ُيراجعّين فيه حىت شرح اهلل لذلك صندري،  : عمر ؟ فقال وسلم

القنرآَن   رضي اهلل عنه، وَجْمُع أيب بكر (8612)رواه البخاري (( ورأيُت الذي رأى عمر 
 .فكان يف مصحف  رضي اهلل عنهكان يف ُصحف، وأَما َجْمُع عثمان 

َلَما كثرت الفتوحات وكثرت الغنائم    عنهرضي اهلل وأَما تدوين الدواوين فكان يف عهد عمر
والفيء، فاحتيج إىل تدوين أمساء اجلنود وغريهم من أهّل الَعطاء، ومل يكن ذلك موجودًا قبّل 

،  وذلك سبيّل إىل إيصال احلقوق إىل أهلها وعدم سقوط شنيء   صلى اهلل عليه وسلم زمنه
املصاحل املرسلة؛ ألَن املصاحل املرسلة فيهنا  إَن من البدع ما هو حسن إحلاقًا ب: منها، وال ُيقال
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الوصول إىل حتقيّق أمر مشروع، خبالف البدع اليت فيها اِتهام الشريعة بالنقصان، كما مَر بياُن 
 .ذلك يف كالم اإلمام مالك رمحه اهلل

 

ة
َ
 مع حسن القصد من موافقة السّن

َ
 ال بد

 
أيت بالبدعة متقِربًا هبا إىل اهلل قصُده حسنن،  إَن الذي ي: وقد يقول من يهِون ِمن شأن البدع

أَنه ال بَد مع حسن القصد أن يكون العمُّل موافقًا : فيكون فعُله حممودًا هبذا االعتبار، واجلواب
للسَنة، وهو أحد الشرطني الَلذين تقَدم ذكُراا لقبول العمّل الصاحل، وانا اإلخنالُص هلل،   

، وقد مَر احلديُث الَدال على رِد البدع احملدثنة علنى    يه وسلمصلى اهلل عل واملتابعة لرسوله
من أحد  يف أمرنا منا  : )) يف احلديث املتفّق عليه صلى اهلل عليه وسلمصاحبها، وهو قوله 
، وِمَمنا  ((من عمّل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد : )) ، ويف لفظ ملسلم((ليس منه فهو رٌد 

حسن القصد من موافقة السَنة قصة الصحايب الذي ذبح ُأضحيته قبنّل   يدُل على أَنه ال بَد مع
( 233)رواه البخاري (( شاُتك شاُة حلم : )) صلى اهلل عليه وسلمصالة العيد، وقال له الَنّيُب 

قال الشيخ أبو حممد (: )) 30/31)، قال احلافظ يف شرح احلديث يف الفتح (3263)ومسلم 
 ((.عمَّل وإن وافّق نية حسنة َلم يصح إاَل إذا وقع على وفّق الشرع وفيه أَن ال: بن أيب مجرة

رضي اهلل بإسناد صحيح أَن عبد اهلل بن مسعود ( 930)ويدُل لذلك أيضًا ما يف سنن الدارمي 
كِبروا مائنة،  : جاء إىل أناس متحِلقني يف املسجد، وبأيديهم حصى، وفيهم رجّل  يقول عنه

: هِللوا مائة، سِبحوا مائة كذلك، فوقف عليهم فقال: باحلصى، ويقولفُيكِبرون مائة يعُدون 
حصى نعُد به التكنبرَي والتنهليَّل   ! يا أبا عبد الرمحن: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا)) 

فُعدوا سِيئاتكم فأنا ضامٌن أن ال َيضيَع من حسناتكم شيٌء، َوْيَحكم يا أّمنة  : والتسبيَح، قال
متوافرون، وهذه ثياُبه َلم  صلى اهلل عليه وسلمهؤالء صحابُة نبِيكم ! هلكتكم ما أسرع! حممد

َتْبَّل، وآنيُته َلم ُتكسر، والذي نفسي بيده إَنكم َلعَلى ِمَلٍة هي أهدى من ِمَلة حممد، أو مفتتحو 
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للخري لن  وكم من مريد: ما أردنا إاَل اخلري، قال! واهلل يا أبا عبد الرمحن: قالوا! باب ضاللة؟
 (.9003)السلسلة الصحيحة لأللباين : ، وانظر... ((يصيبه 

 

 من املعاصي
ُ
ها أشد

َ
 خطر البدع وبيان أّن

 
والبدُع خطُرها كبري، وخْطُبها جسيم، واملصيبة هبا عظيمة، وهي أشُد خطرًا منن النذنوب   

وب منه، وأَما صاحب واملعاصي؛ ألَن صاحَب املعصية يعلم أَنه وقع يف أمر حرام، فيتركه ويت
البدعة، فإَنه يرى أَنه على حٍّق فيستمّر على بدعته حىت ميوت عليها، وهو يف احلقيقنة مَتبنع   

ُزِيَن َلُه ُسوُء َعَمِّلِه َفَّرآُه َحَسنًا َفِإَن  َأَفَمن)): وناكٌب عن الصراط املستقيم، وقد قال اهلل عَّز وجَّلللهوى 
ٍ  ِمن َّرِبِه َكَمن ُزِيَن َلُه ُسوُء َأَفَمن)): ، وقال((َوَيْهِدي َمن َيَشاُء َمن َيَشاُء ُيِضُل الَّلَه  َعَمِّلِه َكاَن َعَّلى َبِيَن

َأَضُل ِمَمِن اَتَبَع  َو َمْن)): ، وقال((َتَتِبِع اْلَهَوى َفُيِضَّلَك َعن َسِبيِل الَّلِه َوال)): ، وقال((َواَتَبُعوا َأْهَواءُهْم
:  صلى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل : قال رضي اهلل عنوعن أنس  ،((ِبَغْيِّر ُهًدى ِمَن الَّلِه َهَواُه
، أورده املنذري يف كتاب ((إَن اهلل حجب التوبَة عن كِّل صاحب بدعة حىت يَدع بدعَته )) 

: ، يف الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع واألهنواء، وقنال  (46)الترغيب والترهيب 
 (.3690)السلسلة الصحيحة لأللباين: ، وانظر((رواه الطرباين، وإسناده حسن ))
  

 البدع اعتقادية وفعلية وقولية
 

اعتقادية، وقولية، وفعلية، والفعلية زمانية ومكانية، فأَما البدع االعتقادية، فمثّل : والبدُع أنواع
علم الكالم، وفيهم َمن تعويلهم  بدع اخلوارج والروافض واملعتّزلة وغريهم ِمَمن تعويلهم على

 (: 9/23)مع ذلك على الروايات املكذوبة، قال ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله 
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أمجع أهّل الفقه واآلثار من مجيع األمصار أَن أهّل الكالم أهُّل بدع وزي ، وال ُيعُدون عند )) 
اء أهّل األثر والتفقه فيه، ويتفاضلون اجلميع يف مجيع األمصار يف طبقات العلماء، وإَنما العلم

 ((.فيه باإلتقان وامليّز 
نويُت أن أصلي كذا، نويُت أن أصوم كنذا،  : والبدُع القولية، منها التلفظ بالنية، كأن يقول

لَبيك عمرة، وللمفنرد أن  : وغري ذلك، وال ُيستثىن من ذلك إاَل املناسك، فللمعتمر أن يقول
لَبيك عمرة وحًجا؛ ألَنه ورد يف السَنة ما يدُل علنى  : رن أن يقوللَبيك حًجا، وللقا: يقول
 .ذلك

صلى ومنها سؤال اهلل جباه فالن وحبِّق فالن، وحنو ذلك ِمَما مل َيِرد به سَنة  ثابتة  عن رسول اهلل 
 .اهلل عليه وسلم

ؤاهلم قضاء ومن البدع القولية ما يكون كفرًا، كدعاء أصحاب القبور وطلب الغو  منهم وس
: احلاجات وكشف الكربات، وغري ذلك ِمَما ال ُيطَلُب إاَل من اهلل، كما قال اهلل عَّز وجنّلَ 

اْلُمْضَّطَّر ِإَذا َدَعةاُه   ُيِجيُب َأَمن)): ، وقال((اْلَمَساِجَد ِلَّلِه َفال َتْدُعوا َمَع الَّلِه َأَحدًا َوَأَن))
َََكُّروَن اْلَأّْرِض َّلَفاءَوَيْكِشُف الُسوَء َوَيْجَعُّلُكْم ُخ ، وأَما احلكم على ((َأِإَلٌه َمَع الَّلِه َقِّلياًل َما َت

َمن حصّل منه ذلك بالكفر فيكون بعد إقامة احلجة، وهو قول كثري من أهّل العلم، ذكنرُت  
منهم سبعة يف الفصّل اخلامس من مقدمة تطهري االعتقاد وشرح الصدور، أَوهلم اإلمام حممند  

 . يس الشافعي رمحه اهلل، وآخرهم اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللابن إدر
والبدُع الفعلية مكانية وزمانية، فِمن البدع املكانية التمسح بالقبور وتقبيلها، قال الننووي يف  

(: 4/906) صلى اهلل علينه وسنلم  اجملموع شرح املهذب يف شأن مسح وتقبيّل جدار قربه 
ين من العوام وفعلهم ذلك؛ فإَن االقتنداَء والعمنَّل إَنمنا يكنون     وال ُيغتر مبخالفة كثري))

باألحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، وال ُيلتفُت إىل ُمحدثات العوام وغريهم وجهناالهتم،  
: قال صلى اهلل عليه وسلمأَن رسول اهلل : وقد ثبت يف الصحيحني عن عائشة رضي اهلل عنها

من عمّل عماًل ليس علينه  : )، ويف رواية ملسلم(منه فهو رد من أحد  يف ديننا هذا ما ليس)
ال : ) صلى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل : قال رضي اهلل عنه، وعن أيب هريرة (أمرنا فهو رٌد

رواه أبنو داود بإسنناد   ( جتعلوا قربي عيدًا، وصُلوا علَي؛ فإَن صالتكم تبلغّين حيثما كنتم
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اَتبع طرق اهلدى وال يضرك قَلة : )رمحه اهلل ن ما معناه  صحيح، وقال الفضيّل بن عياض ن 
، وَمن َخَطَر على باله أَن املسَح باليد (السالكني، وإَياك وطرق الضاللة وال تغتَر بكثرة اهلالكني

وحنوه أبل  يف الربكة فهو من جهالته وغفلته؛ ألَن الربكَة إَنما هي فيما وافّق الشرع، وكيف 
 ! ((.يف خمالفة الصواب؟ُيبتغى الفضّل 

، فإَنها من البدع صلى اهلل عليه وسلمومن البدع الّزمانية االحتفال باملوالد، كاالحتفال مبولده 
وخلفائه وصنحابته   صلى اهلل عليه وسلماحملدثة يف القرن الرابع اهلجري، وَلم يأت عن الَنّيِب 

ضت الثالمثائة سنة األوىل قبنّل أن  شيٌء من ذلك، بّل وَلم يأت عن التابعني وأتباعهم، وقد م
توجد هذه البدعة، والكتب اليت ُأِلفت يف تلك الفترة ال ذكر للموالد فيها، وإَنما كانت والدة 
هذه البدعة يف القرن الرابع اهلجري، أحدثها العبيدُيون الذين حكموا مصر، فقد ذكر تقني  

أَننه كنان   ( 3/820)خلطأ واآلثار الدين أمحد بن علي املقريّزي يف كتابه املواعظ بذكر ا
صلى للفاطميني يف طول السنة أعياد ومواسم، فذكرها وهي كثرية جًدا، ومنها مولد الرسول 

، ومولد علي وفاطمة واحلسن واحُلسني رضي اهلل عننهم، ومولند اخلليفنة    اهلل عليه وسلم
، وهي السنة النيت  (هن361)احلاضر، وقد قال ابن كثري يف البداية والنهاية يف حواد  سنة 

ظهرت يف دولتهم البندُع واملنكنرات،   : )) انتهت فيها دولتهم مبوت آخرهم العاضد، قال
 ... ((.وكثر أهّل الفساد، وقَّل عندهم الصاحلون من العلماء والُعَباد 

منن  ( حَي على خري العمّل)وذكر ابن كثري قبّل ذلك بقليّل أَن صالح الدين قطع األذان بن
القول الفصّل يف حكنم االحتفنال   : ومن أحسن ما ُأِلف يف هذه املسألة كتاب مصر كِلها،

صلى مبولد خري الُرْسّل، للشيخ إمساعيّل بن حممد األنصاري رمحه اهلل، وال شَك أَن حمَبة الَنّيِب  
ئر جيب أن تكون يف قلب كِّل مسلم أعظَم من حمَبته ألبيه وأِمه وابنه وبنته وسا اهلل عليه وسلم
ال يؤمن أحُدكم حىت أكون أحَب إليه من والده وولده : )) صلى اهلل عليه وسلمالناس؛ لقوله 

إَنما تكنون باِتباعنه    صلى اهلل عليه وسلمرواه البخاري ومسلم، وحمَبته (( والناس أمجعني 
 ُقْل)): ، وليس بالبدع امُلحَدثة، كما قال اهلل عَّز وجَّلصلى اهلل عليه وسلموالسري على هنجه 

 .((ُذُنوَبُكْم َوالّّلُه َغُفوٌّر َّرِحيٌم َلُكْم ُكنُتْم ُتِحُبوَن الّّلَه َفاَتِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّّلُه َوَيْغِفّْر ِإن
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 بدعة امتحان الّناس باألشخاص
 

ومن البدع املنكرة ما حد  يف هذا الّزمان من امتحان بعض من أهّل السَنة بعضًا بأشخاص، 
لباعث على االمتحان اجلفاء يف شخص ُيمتحن به، أو كان الباعث عليه اإلطراء سواء كان ا

لشخص آخر، وإذا كانت نتيجة االمتحان املوافقة ِلَما أراده املمتِحن ظفر بالترحيب واملندح  
والثناء، وإاَل كان حّظه التجريح والتبديع واهلجر والتحذير، وهذه نقول عن شيخ اإلسالم ابن 

هلا التبديع يف االمتحان بأشخاص للجفاء فيهم، ويف آخرها التبديع يف االمتحنان  تيمية يف أَو
يف ( 838ن   1/831)بأشخاص آخرين إلطرائهم، قال ن رمحه اهلل ن يف جمموع الفتاوى   

والصواب هو ما عليه األئَمة، من أَنه ال ُيَخُص مبحبنة وال  : )) كالم له عن يّزيد بن معاوية
كان فاسقًا أو ظاملًا فاهلل يغفر للفاسّق والظامل، ال سيما إذا أتى حبسننات   يلعن، ومع هذا فإن

صلى اهلل عليه أَن الَنّيَب : عظيمة، وقد روى البخاري يف صحيحه عن ابن عمر رضي اهلل عنهما
، وأول جيش غّزاها كان أمريهم يّزيند  (له أَول جيش يغّزو القسطنطينَية مغفوٌر: )قال وسلم

 ...ان معه أبو أيوب األنصاري   بن معاوية، وك
فالواجب االقتصاد يف ذلك، واإلعراض عن ذكر يّزيد بن معاوية وامتحان املسلمني به؛ فنإَن  

 ((.هذا من البدع املخالفة ألهّل السَنة واجلماعة 
صنلى  وكذلك التفريّق بني األَمة وامتحاهنا مبا مل يأمر اهلل به وال رسوله (: )) 1/833)وقال 
 ((. يه وسلماهلل عل
وليس ألحد أن ينصب لألَمة شخصًا يدعو إىل طريقته، وُيوايل وُيعادي (: )) 90/368)وقال 

، وال ينصب هلم كالمًا يوايل عليه وُيعادي غري كالم اهلل صلى اهلل عليه وسلمعليها غري الَنّيِب 
هلم شخصنًا أو   ورسوله وما اجتمعت عليه األَمة، بّل هذا من فعّل أهّل البدع الذين ينصبون

 ((.كالمًا يفِرقون به بني األمة، يوالون به على ذلك الكالم أو تلك النسبة وُيعادون 
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فإذا كان املعلم أو األستاذ قد أمر هبجر شنخص أو بإهنداره   (: )) 36ن   94/33)وقال 
فإن كان قد فعّل ذنبًا شرعًيا عوقب بقدر ذنبنه بنال   : وإسقاطه وإبعاده وحنو ذلك نظر فيه

 .ادة، وإن مل يكن أذنب ذنبًا شرعًيا مل جيّز أن ُيعاقب بشيء ألجّل غرض املعلم أو غريهزي
وليس للمعلمني أن حيّزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بّل يكونون مثنّل  

الَتْقةَوى َواَل  َعَّلى اْلّرِب َو َوَتَعاَوُنوْا)): اإلخوة املتعاونني على الرِب والتقوى، كما قال اهلل تعاىل
 ((. ((َواْلُعْدَواِن َتَعاَوُنوْا َعَّلى اإِلْثِم

ولو ساغ امتحان الناس بشخص يف هذا الّزمان ملعرفة َمن يكون من أهّل السَنة أو غريهم هبذا 
االمتحان، لكان األحَّق واألوىل بذلك شيخ اإلسالم ومفيت الدنيا وإمام أهّل السَنة يف زماننه  

هنن،  3890من شهر احملرم عام  91العّزيّز بن عبد اهلل بن باز املتوىف يف شيخنا الشيخ عبد 
رمحه اهلل وغفر له وأجّزل له املثوبة، الذي عرفه اخلاُص والعام بسعة علمه وكثرة نفعه وصدقه 
وِرفقه وشفقته وحرصه على هداية الناس وتسديدهم، حنسبه كذلك وال نّزكي على اهلل أحدًا؛ 

يف الدعوة إىل اهلل وتعليم الناس اخلري، وأمرهم باملعروف وهننيهم عنن    فقد كان ذا منهج فٍذ
املنكر، يَتسم بالِرفّق والِلني يف نصحه وردوده الكثرية على غريه، منهج سديد يقِوم أهَّل السَنة 
وال ُيقاومهم، وينهض هبم وال ُيناهضهم، وَيْسمو هبم وال يِسُمهم، منهج جيمع وال ُيفنِرق،  

ال ميِّزق، وُيسِدد وال يبدد، وُييِسر وال ُيعِسر، وما أحوج املشتغلني بالعلم وطلبتنه إىل  ويلُم و
سلوك هذا املسلك القومي واملنهج العظيم؛ ِلَما فيه من جلب اخلري للمسلمني ودفنع الَضنرر   

 .عنهم
ا املسلك والواجب على األتباع واملتبوعني الذين وقعوا يف ذلك االمتحان أن يتخَلصوا من هذ

الذي فَرق أهَّل السَنة وعادى بعُضهم بعضًا بسببه، وذلك بأن يترك األتباُع االمتحان وكَّل ما 
يترَتب عليه من ُبغض وهجر وتقاطع، وأن يكونوا إخوًة متآلفني متعاونني على الرِب والتقوى، 

ءَتهم منها وِمن عمّل َمن يقع وأن يترَبأ املتبوعون من هذه الطريقة اليت توبعوا عليها، وُيعلنوا برا
فيها، وبذلك يسلم األتباع من هذا البالء واملتبوعون من تبعة التسُبب هبذا االمتحنان ومنا   

 .يترَتُب عليه من أضرار تعود عليهم وعلى غريهم
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 التحذير من فتّنة التجريح والتبديع 
 من بعض أهل السّنة يف هذا العصر

 
شخاص ما حصّل يف هذا الّزمان من افتتان فئة قليلة منن  وقريٌب من بدعة امتحان الناس باأل

أهّل السَنة بتجريح بعض إخواهنم من أهّل السنة وتبديعهم، وما ترَتب على ذلك من هجنر  
وتقاطع بينهم وقطع لطريّق اإلفادة منهم، وذلك التجريح والتبديع منه ما يكون مبنًيا على ظِن 

الشيخني اجلليلني عبد العّزيّز بن باز وابن عثيمني ن   ما ليس ببدعة بدعة، ومن أمثلة ذلك أَن
رمحهما اهلل ن قد أفتيا مجاعة بدخوهلا يف أمر رأَيا املصلحة يف ذلنك الندخول، وِمَمنن مل     
ُيعجبهم ذلك املفَتى به تلك الفئة القليلة، فعابت تلك اجلماعة بذلك، وَلم يقف األمر عند هذا 

عاون معها بإلقاء احملاضرات، ووصفه بأَنه ُممِيع ملنهج السلف، احلِد، بّل انتقّل العيب إىل َمن يت
 .مع أَن هذين الشيخني اجلليلني كانا ُيلقيان احملاضرات على تلك اجلماعة عن طريّق اهلاتف

ومن ذلك أيضًا حصول التحذير من حضور دروس شخص؛ ألَنه ال يتكَلم يف فالن الفالين أو 
ى كرب ذلك شخص من تالميذي بكلية الشريعة باجلامعة اإلسالمية، اجلماعة الفالنية، وقد توَل

، وكان ترتيبه الرابع بعد املائة من دفعته البال  عددهم (هن3126ن   3123)ختَرج منها عام 
خِرجيًا، وهو غري معروف باالشتغال بالعلم، وال أعرف له دروسًا علمَية مسَجلة، وال ( 332)

وال كبريًا، وجُّل بضاعته التجريح والتبديع والتحذير من كثريين من أهّل  مؤَلفًا يف العلم صغريًا
السَنة، ال يبل  هذا اجلارُح كعَب بعض َمن جَرحهم لكثرة نفعهم يف دروسهم وحماضنراهتم  
ومؤلفاهتم، وال ينتهي العجب إذا مسع عاقّل شريطًا له حيوي تسجياًل ملكاملة هاتفية طويلة بني 

أكّل فيها املسئول حلوَم كثري من أهّل السَنة، وأضاع فيها السائّل ماَله بغنري   املدينة واجلّزائر،
حٍّق، وقد زاد عدد املسئول عنهم يف هذا الشريأ على ثالثني شخصًا، فيهم الوزير والكنبري  
والصغري، وفيهم فئة قليلة غري مأسوف عليهم، وقد جنا ِمن هذا الشريأ َمن مل ُيسأل عنه فيه، 

وا منه مل ينجوا من أشرطة أخرى له، حوهتا شبكة املعلومنات اإلنترننت،   وبعض الذين جن
والواجب عليه اإلمساك عن أكّل حلوم العلماء وطلبة العلم، والواجب على الشباب وطاَلب 
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العلم أاَل يلتفتوا إىل تلك التجرحيات والتبديعات اليت تضُر وال تنفع، وأن يشتغلوا بالعلم النافع 
هم باخلري والعاقبة احلميدة يف الدنيا واآلخرة، وقد قال احلافظ ابن عسناكر ن   الذي يعود علي

وَفقنا اهلل وإياك ! واعلم ن يا أخي (: )) 92:ص)رمحه اهلل ن يف كتابه تبيني كذب املفتري  
نا ِمَمن َيخشاه ويَتقيه حّق تقاته ن أَن حلوم العلماء رمحة اهلل عليهم مسمومة،  لملرضاته، وجع

رفقًا أهّل السنَنة  )) ، وقد أوردُت يف رساليت ((اهلل يف هتك أستار منتقصيهم معلومة وعادة 
مجلة كبرية من اآليات واألحاديث واآلثار يف حفظ اللسان من الوقيعة يف أهّل (( بأهّل السَنة 

ة السَنة، وال سيما أهّل العلم منهم، ومع ذلك َلم ُتعجب هذا اجلارح، ووصفها بأَنها غري مؤَهل
للنشر، وحَذر منها ومن نشرها، وال شَك أَن َمن يقف على هذا اجلرح ويَطلع على الرسنالة  

 :جيد أَن هذا احلكم يف واد والرسالة يف واد آخر، وأَن األمر كما قال الشاعر
 
 وُينكر الفُم طعَم املاء من َسَقِم**  قد ُتنكر العنُي ضوء الشمس من رَمد

 
فمنثاًل يف كنالم أَن   ((: )) رفقًا أهّل السَنة بأهّل السَنة )) جلارح لرسالة وأَما قول التلميذ ا

منهج الشيخ عبد العّزيّز بن باز ومنهج الشيخ ابن عثيمني على خالف منهج أهنّل السنَنة   
اآلخرين، هذا خطأ ال شك، يعّين ال ُيكثرون الردود ويردون على املخالف، هذا لو صَح هو 

واجلماعة، وهو طعن يف الشيخني يف احلقيقة، ويف غريهم ِمَمن ميكن خالف منهج أهّل السَنة 
 !!! ((.أن ُيقال عنه هذا الكالم
 :فاجلواب عنه من وجوه

أَنه ليس يف الرسالة أَن الشيخ عبد العّزيّز بن بناز ن رمحنه اهلل ن ال يكثنر       :الوجه األول
يكون النرُد برفنّق ولنني     أن(: )) 33:ص)الردود، بّل ردوده كثرية، وقد جاء يف الرسالة 

ورغبة شديدة يف سالمة املخطئ من اخلطأ، حيث يكون اخلطأ واضحًا جلًيا، وينبغي الرجوع 
إىل ردود الشيخ عبد العّزيّز بن باز ن رمحه اهلل ن لالستفادة منها يف الطريقة اليت ينبغني أن    

 ((.يكون الرُد عليها 
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الشيخ ابن عثيمني ن رمحه اهلل ن يف الردود؛ ألِني    أَنّين َلم أتعَرض لذكر منهج :الوجه الثاين
ال أعرف له مؤَلفًا صغريًا أو كبريًا يف الردود، وسألُت أحَد تالميذه املالزمني له عن ذلنك،  
فأخربين أَنه ال يعلم له شيئًا من الردود، وذلك ال يقدح فيه؛ ألَنه مشغول بتقرير العلم ونشره 

 .والتأليف
َن منهج الشيخ عبد العّزيّز بن باز ن رمحه اهلل ن خيتلف عن منهج التلمينذ    أ :الوجه الثالث

اجلارح وَمن يشبهه؛ ألَن منهج الشيخ يَتسم بالِرفّق والِلني واحلرص على اسنتفادة املنصنوح   
واألخذ بيده إىل طريّق السالمة، وأَما اجلارُح وَمن يشبهه فيَتسُم بالشَدة والتنفري والتحنذير،  

ن ِمن الذين جرحهم يف أشرطته كان ُيثّين عليهم الشيخ عبد العّزيّز ويدعو هلم وحيُثهم وكثريو
 .على الدعوة وتعليم الناس، وَيحُث على االستفادة منهم واألخذ عنهم

واحلاصُّل أَنِني َلم أنسب إىل الشيخ عبد العّزيّز ابن باز ن رمحه اهلل ن عدم الرِد على غنريه،    
م أتعَرض له بذكر يف قضَية الردود، وأَن ما ذكره اجلارُح غري مطابّق ِلَما يف وأَما ابن عثيمني فَل

الرسالة، وهو من أوضح األدلة على ختُبطه وعدم تثُبته، وإذا كان هذا منه يف كالم مكتوب، 
 !فكيف يكون احلال فيما ال كتابة فيه؟

الَة، وعرفت موقَف أهنّل السنَنة   وأنا يف احلقيقة قد قرأُت الرس: )) وأَما قول جارح الرسالة
منها، ولعَلكم رأيتم الردوَد من بعض العلماء واملشايخ، وما أظُن الردوَد تقف عند ذلك، إَنما 

 :هناك َمن َسَيُرُد أيضًا؛ ألَنه كما يقول الشاعر
 ((.إَن بّين عِمك فيهم رماح ** جاء شقيّق عارض رحمه

 .عارٌض، والصواب عارضًا: كذا
أَن أهّل السَنة الذين عناهم هم الذين خيتلف منهجهم عن منهج الشيخ عبد العّزينّز  : بفاجلوا

ن رمحه اهلل ن الذي أشرُت إليه قريبًا، وهو هبذا الكالم يستنهض ِهَمَم َمن مل يعرفهم للنينّل   
من الرسالة بعد أن استنهض ِهَمم َمن يعرفهم، وأنا يف احلقيقة َلم أعرض رحمًا، وإَنما عرضُت 
نصحًا مل يقبله اجلارُح وَمن يشبهه؛ ألَن النصَح للمنصوح يشبه الدواَء للمريض، ومن املرضى 
َمن يستعمّل الدواء وإن كان ُمًرا؛ ِلَما ُيَؤِمله من فائدة، ومن املنصوحني من يصُده اهلوى عن 
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مَة منن كيند   النصح ال يقبله، بّل وُيحِذر منه، وأسأل اهلل للجميع التوفيّق واهلدايَة والسنال 
 .الشيطان ومكره

اثنان يف مكة واملدينة، واا منن تالمينذي يف اجلامعنة    : وقد شارك التلميَذ اجلارح ثالثة 
ن   3123)، والثناين عنام   (هنن 3143ن   3148)اإلسالمية باملدينة، أوهلما ختَرج عام 

ُينوِزع  ، وأَما الثالث ففي أقصى جنوب البالد، وقد وصف الثاين والثالث َمنن  (هن3129
الرسالَة بأَنه مبتدع، وهو تبديع باجلملة والعموم، وال أدري هّل علموا أو مل يعلموا أَنه وَزعها 
علماء وطلبة علم ال ُيوَصفون ببدعة، وآمُّل منهم تّزويدي باملالحظات اليت بنوا عليها هنذا  

 .التبديع العام إن ُوجدت للنظر فيها
ب املسجد احلرام خطبة ألقاها من مننرب املسنجد   وللشيخ عبد الرمحن السديس إمام وخطي

احلرام حَذر فيها من وقيعة أهّل السَنة بعضهم يف بعض، نلفُت األنظاَر إليها؛ فإَنهنا مهَمنة   
 .ومفيدة

وأسأل اهلل عَّز وجَّل أن يوِفّق اجلميَع ِلَما ُيرضيه وللفقه يف النِدين والثبنات علنى احلنِّق،     
ال يعّين، إَنه ويَل ذلك والقادر عليه، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبِينا  واالشتغال مبا يعّين عَما
 .حممد وعلى آله وصحبه


