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إنّ احلمد هللا نحمده و نستعينه, ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا, 
د أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيـك من هيده اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له وأشه

 ...له, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صىل اهللا وسلم عليه و عىل آله و أصحابه أمجعني
 :أما بعد

اتقوا اهللا تعاىل ومتسكوا بكتابه وسـنة نبيـه ففـيهام الكفايـة واهلـد والنـور, : أهيا الناسفيا 
اتبعوا ما أنزل إليكم وال تتبعوا  ﴿: وإياكم وحمدثات األمور, فإهنا ضالل وغرور, قال تعاىل 

 ﴾من دونه أولياء 
ـورٌ  ﴿:قال اهللا تعاىل فُ م واهللا غَ نُـوبَكُ ر لكـم ذُ غفِ مُ اهللا ويَ بِبكُ وين حيُ بِعُ بُّونَ اهللا فاتَّ قُل إن كنتُم حتُ

ينَ * رحيمٌ  افِرِ ِبُّ الكَ وا فإنَّ اهللا ال حيُ لَّ وَ ولَ فإن تَ سُ وا اهللا والرَّ   ﴾قُل أطِيعُ

سولَ وأُ  يا ﴿: وقال أيضاً  نُوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرَّ ا الَّذين آمَ م فإن تنازعتُم أهيُّ ويل األمرِ منكُ
ـرِ ذلـك خـريٌ وأحسـنُ  سولِ إن كنتم تؤمنـونَ بـاهللا واليـومِ اآلخِ وه إىل اهللا والرَّ دُّ يف يشءٍ فرُ

 ﴾تأويالً 

وكَ  ﴿:وقال أيضاً  م جـاءُ ـهُ سَ ُم إذ ظلموا أنفُ لنا من رسولٍ إالَّ ليُطاعَ بإِذنِ اهللا ولو أهنَّ وما أرسَ
روا اهللا واستغفرَ هل اباً رحيامً فاستغفَ جدوا اهللا توَّ وَ سولُ لَ نـونَ حتَّـى * م الرَّ بِّـكَ ال يؤمِ فال ورَ

يتَ ويُسلِّموا تَسليامً  جاً ممَّا قضَ م حرَ سهِ دوا يف أنفُ رَ بينهم ثمَّ ال جيَ جَ موكَ فيام شَ كِّ  ﴾حيُ

م مـن ا﴿: وقال أيضاً  ـمَ اهللا علـيهِ ـذين أنعَ ئِـكَ مـعَ الَّ سـولَ فأولَ لنَّبيِّـنيَ ومن يُطـع اهللا والرَّ
نَ أُولئِكَ رفيقاً  سُ نيَ وحَ احلِ هداءِ والصَّ يقنيَ والشُّ دِّ   ﴾ والصِّ

م حفيظاً  ﴿: وقال أيضاً  سولَ فقد أطاعَ اهللا ومن تَوىلَّ فام أرسلناكَ علَيهِ  ﴾من يُطعِ الرَّ

بَ رِ ﴿: وقال أيضاً  هَ تَذْ لُوا وَ شَ تَفْ وا فَ عُ نَازَ الَ تَ هُ وَ ولَ سُ رَ وا اهللاَ وَ أَطِيعُ عَ وَ وا إِنَّ اهللاَ مَ ُ ربِ اصْ مْ وَ ُكُ حيْ
ين  ابِرِ  ﴾الصَ
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عنا  ﴿:وقال أيضاً  ـمِ مَ بينهم أن يقولوا سَ كُ وا إىل اهللا ورسولِهِ لِيَحْ عُ إنَّام كان قولَ املؤمننيَ إذا دُ
ـهِ فأولئِـكَ هـم *وأطَعنا وأولئِكَ هـم املفلِحـونَ  ـشَ اهللا ويتَّقْ هُ وخيَ ومـن يُطـع اهللا ورسـولَ

  ﴾الفائِزونَ 

كرَ  ﴿: وقال أيضاً  ةٌ حسنةٌ ملَِن كان يَرجو اهللا واليومَ اآلخر وذَ لقد كان لكم يف رسولِ اهللا أُسوَ
 ﴾اهللا كثرياً 

ةُ مـن  ﴿:وقال أيضاً  َ ـريَ هُ أمراً أن يكونَ هلـمُ اخلِ ولُ وما كان ملؤمنٍ وال مؤمنةٍ إذا قىض اهللا ورسُ
هُ فقد ضلَّ ضالالً م م ومن يَعصِ اهللا ورسولَ  ﴾بيناً أمرهِ

وقد أمر اهللا بطاعته وطاعة رسوله يف كثري من اآليات, وطاعة اهللا تكون باتباع كتابه, وطاعة 
ا  ﴿:الرسول تكون باتباع سنته قال تعاىل تِهَ ْ ن حتَ ي مِ رِ ْ نَّاتٍ جتَ هُ جَ لْ خِ دْ هُ يُ ولَ سُ رَ طِعِ اهللاَّ وَ مَن يُ وَ
زُ الْ  وْ فَ لِكَ الْ ذَ ا وَ ينَ فِيهَ الِدِ َارُ خَ ظِيمُ األَهنْ ـهُ   عَ لْ خِ دْ هُ يُ ودَ ـدُ دَّ حُ تَعَ يَ هُ وَ ولَ سُ رَ عْصِ اهللاَّ وَ مَن يَ وَ

نيٌ  هِ ابٌ مُّ ذَ هُ عَ لَ ا وَ الِداً فِيهَ اراً خَ  ﴾ نَ

مدا رسول اهللا, فمن شـهد أن ال إلـه إال اهللا وهذا من مقتىض شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حم 
وجب عليه أن يطيعه ويتبع كتابه, ومن شهد أن حممدا رسـول اهللا, وجـب عليـه أن يطيعـه 

 .ويتبع سنته

ينَ  ﴿: مر الرسول بالعقوبة العاجلة واآلجلـة فقـال تعـاىلأوتوعد من خالف  ـذِ رِ الَّ ـذَ يَحْ لْ فَ
يبَ  هِ أَن تُصِ رِ نْ أَمْ ونَ عَ الِفُ َ ابٌ أَلِيمٌ خيُ ذَ مْ عَ يبَهُ مْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِ  .﴾هُ

حيذر من خمالفة الكتاب والسنة ويبني أن ما خالف الكتاب والسـنة فهـو  − –وكان النبي 
حممـد  احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي  خري إن ((:  بدعة وضاللة فكان يقول يف خطبه

من يعشْ منكم فسـري اختالفـا  ((: ويقول  ))ورش األمور حمدثاهتا, وكل بدعة ضاللة  
كثريا, فعليكم بسـنتي وسـنة اخللفـاء الراشـدين مـن بعـدي, متسـكوا هبـا وعضـوا عليهـا 
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ن أحدث يف أمرنـا م((   :وقال   ))وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة  بالنواجذ
من عمل عمال ليس :  (( رواه البخاري ومسلم, ويف رواية ملسلم)) هذا ما ليس منه فهو رد 

ْدثه وعامله ال يقبل; ألنـه بدعـة خمالفـة ملـا رشع اهللا : أي)) عليه أمرنا فهو رد  مردود عىل حمُ
 .لعباده, ففي هذه النصوص وأمثاهلا التحذير من البدع 

يف الرشـع , أو بتخصـيص وقـت مـن األوقـات  غري ثابتةحداث عبادة البدعة قد تكون بإو
, وقـد تكـون أو إطالقـه ذكر أو دعـاءأو بتقييد عدد لللعبادة ليس له خصوصية يف الرشع, 

البدعة بإحداث صفة للعبادة غري مرشوعة, كالـدعاء اجلامعـي بعـد الصـلوات املفروضـة, 
 .واألذكار اجلامعية وما أشبه ذلك

اليـوم  ﴿  :فهو مكذب لقوله تعـاىل  م ربه بأنه مل يكمل الدين قبل وفاة النبي  واملبتدع يته
 .أو يتهم الرسول بعدم البالغ  ﴾أكملت لكم دينكم 

ع املسلمني إنام يتحقق باتباع ما رشع اهللا, واملبتدع يريد أن يفرق مجاعة املسلمني,ألن اجتام
 ,﴾واعتصموا بحبل اهللا مجيعا وال تفرقوا  ﴿: كام قال تعاىل

إىل سبل البـدع املختلفـة,  املوحداملبتدع يريد أن يفرق املسلمني عن رصاط اهللا وعن سبيله و
طريقـة فكل مبتدع لـه طريقـة خاصـة غـري . ألن البدع ال تقف عند حد وال تنتهي إىل غاية

هذا سبيل اهللا مستقيام,  (( : ذلك حينام خط بيده خطا وقال  املبتدع اآلخر, كام صور النبي 
يـدعو هذه السبل ليس منها سبيل إال عليه شيطان : وخط خطوطا عن يمينه وشامله ثم قال 

  ﴾ن هذا رصاطي مستقيام فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سـبيله أو ﴿: إليه ثم قرأ
وهو دليل واضح عىل أن البـدع تفـرق . صحيح, ومل خيرجاه: رواه امحد واحلاكم, وقال   ))

 .املسلمني
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بني الناس  إننا يف زمان كثرت فيه البدع ونشط فيه املبتدعة, فصاروا يروجون البدع: عباد اهللا
ومـن هـذه . ويدعون إليها يف كل مناسبة, وهذا بسبب غربة الدين, وقلة العلامء املصـلحني

 .كل عام أو شهر أو أسبوع, ويغرت به اجلهال والعوامهلا البدع ما يروج 

ومتسكوا بكتاب ربكم, وسنة بينكم, وما كان عليه السلف الصالح,  −عباد اهللا  –فاتقوا اهللا 
 بدع ومروجيها, كام حذركم النبي واحذروا من ال

وأن هذا رصاطي مستقيامً فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق ﴿أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم, 
ونفعنا بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم   ﴾بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 

 .وإياكم بام فيه من اآليات والذكر احلكيم
ما حتبه وترضاه من األقوال واألفعال, اللهم إنا نعـوذ بـك مـن فتنـة احليـاة اللهم وفقنا إىل 

الدنيا, اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيام أعطيت وقنا وارصف عنا 
برمحتك رش ما قضيت, فإنك تقيض وال يقىض عليك إنه ال يـذل مـن واليـت وال يعـز مـن 

 .عاديت تباركت ربنا وتعاليت
 .لهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابهال

 .وصىل اهللا وسلم وبارك عىل عبده ورسوله حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
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