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 " خطورة البدع :"الموضوع

ت، وأشهد ال شريك له الحي الذي ال يمو  لحمد لله ذي العزَّة والجبروت، والكبرياء والعظمة والملكوت، أحمد ربي وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن ال إله إال الله وحدها
 ى.رِّك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أعالم الهدى، وأنوار الدُّج  أن نبينا وسيدنا محمًدا عبده ورسوله أحيا الله به القلوب وأنار به البصائر، اللهم صل ِّ وسل ِّم وبا

 

 الخير كله في طاعته، وجمع الشر كله في معصيته. -عز وجل  -فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، فقد جمع الله : أما بعد 

ون كثرة المسلمين ر وتمسَّكوا بالهدي النبوي العظيم، فأنتم ت ،ملسو هيلع هللا ىلصيكم محمد خذوا أنفسكم بحقائق الدين اإلسالمي، وألزِّموا أنفسكم بكتاب ربكم وسنة نب :عباد الله
 ال من حفِّظ الله.إ ولكن مع هذه الكثرة فرَّقتهم البدُع واألهواء، وأضع ف هم االختالف، وضُعف ت القلوب بإيثار الدنيا على اآلخرة، ومقارفة الشهوات،، في هذا الزمان

لَّة، والشهوات الُمحرَّمة، فأما البدع فهي الداء الُعض ال، والسُّمُّ ا م ، وتُهلُِّك صاحب  أال وإن الدين يهدُِّمه وُيضعُِّفه في القلوب: البدُع الُمضِّ  ها وتضر الدين والدنيا.لقتَّال، تُعمِّي وُتصِّ
 شريعة يدل عليه"، قاله أهل العلم."والبدع: هي ما ُأحدِّث في الدين مما ال أصل له في ال

، جاهٌل بذلك فليس ملسو هيلع هللا ىلصرسوله  ويُعرُف المبتدع بمخالفته لجماعة المسلمين وإمامهم وأهل العلم بالقرآن والسنة، وأما من انتسب للعلم وهو ُمعرٌِّض عن كتاب الله وسنة
 البدع في اإلسالم: بدعة الخوارج، ثم ظهرت بقية البدع بعد ذلك. من ذوي العلم، وإنما هو داعيٌة إلى ضالٍل وفتنة، وأول

، وقم ع ، والهدي  والحق بالكتاب والسنة، فكشف الله بهم الُغمَّةملسو هيلع هللا ىلصالبدع  التي ظهرت في زمانهم، وردُّوها وأقرؤوها، وبيَّنوا للناس سنة رسول الله  وحارب  الصحابُة 
 هم البدع، وقام باألمانة بعدهم التابعون وتابعوهم بإحساٍن إلى آخر الدهر.ب

 

ا و ج ع ل  ك لِّم ة  الَّذِّين  ك ف ُروا السُّْفل ى و ك لِّم ُة اللَّهِّ هِّي  اْلُعْلي  ﴿ ، وقال تعالى:0 لحجرا ﴾إِّنَّا ن ْحُن نـ زَّْلن ا الذ ِّْكر  و إِّنَّا ل ُه ل ح افُِّظون  ﴿ والله حافٌظ دين ه، وناصٌر كلمت ه، قال الله تعالى:
 .13 التوبة ﴾و اللَُّه ع زِّيٌز ح كِّيمٌ 
اْختـ ل ُفوا مِّْن بـ ْعدِّ م ا رَُّقوا و  و ال  ت ُكونُوا ك الَّذِّين  تـ ف  ﴿ :-تبارك وتعالى  -من البدع، وبيَّن لنا عواقبها الوخيمة في الدين والدنيا واآلخرة، فقال  -عز وجل  -وقد حذَّرنا الله 

ي ضُّ ُوُجوٌه و ت ْسو دُّ ُوُجوٌه ف أ مَّا الَّذِّين  اْسو دَّْت ُوُجوُهُهْم أ ك ف ْرُتْم بـ ْعد  إِّيم انُِّكْم ف ُذو  ۞ج اء ُهُم اْلبـ ي ِّن اُت و ُأول ئِّك  ل ُهْم ع ذ اٌب ع ظِّيٌم  ُتْم ت ْكفُ قُ يـ ْوم  تـ بـْ  431آل عمران ﴾ُرون  وا اْلع ذ اب  بِّم ا ُكنـْ

 البدع التي فرَّق ت بين األمة. وهذه اآلية في أهل ،431، 
 ".-رضي الله عنهما  -في "تفسيره": "يعني: يوم القيامة حين تبيضُّ وجوه أهل السنة والجماعة، وتسودُّ وجوه أهل البدعة والُفرقة، قاله ابن عباس  -رحمه الله  -قال ابن كثير 

 يد الله على الجماعة".: "عليكم بالجماعة فإن  وقال عبد الله بن مسعود
 

الٍث إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملَّة، وإن هذه األمة ستفترُق على ث» قال: ملسو هيلع هللا ىلصقال: إن رسول الله  -رضي الله عنهما  -وعن معاوية بن أبي سفيان 
 ، وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقواٌم تتج ار ى بهم األهواء كما يت ج ارى الك ل ُب بصاحبه ال يبقى عِّْرٌق وال، كلها في النار إال واحدة-يعني: األهواء  -وسبعين ملَّة 

 رواه أحمد وأبو داود والحاكم في "المستدرك".؛ «مِّفص ٌل إال دخ ل ه
 والك ل ب: داٌء يعرُِّض لإلنسان من ع ضَّة الكلب تتغيَّر به طِّباع اإلنسان وعقله، وتزداد حالته سوًء كل يوم حتى يهلِّك.

 اه أحمد بإسناٍد صحيح.رو ؛ «إن مما أخشى عليكم شهوات الغ ي  في بطونكم وفـُُروجكم، وُمضِّالَّت الهوى» :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  وعن أبي ب رزة 
ل ت منها القلوب، وذ ر ف ت منها العيون، فقلنا: يا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: وع ظ نا رسول الله  وعن العرباض بن سارية  ُأوصيكم » نا. قال:، فأوصِّ رسول الله! كأنها موعظةُ مود ِّعٍ موعظةً وجِّ

ذبتقوى الله، والسمع والطاعة وإن تأمَّ  ، ر عليكم عبٌد؛ فإنه من يعِّش منكم فسيرى اختالفًا كثيًرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضُّوا عليها بالنواجِّ
 رواه الترمذي، وقال: حديٌث حسٌن صحيح.؛ «وإياكم وُمحد ثات األمور، فإن كل بدعٍة ضاللة

ثة فعليكم بالهدي األول"؛ أنه قال: "إنكم ق وعن ابن مسعود   ن نصر المروزي بإسناٍد صحيح.رواه محمد بد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكم سُتحدِّثون وُيحد ُث لكم، فإذا رأيتم الُمحد 

 رواه البخاري."؛ ملسو هيلع هللا ىلص قال: "إنكم لتعملون أعماالً هي في أعينكم أدقُّ من الشعر كنا نراها من العظائم في عهد رسول الله وعن أنس 
 

ُب غضب  الله  د ذات البـ ْين، وُتوجِّ وب، وتتضرَّر بها وأليم عقابه في اآلخرة، وتعمُّ بها العقوبات في الدنيا، وتتنافر بسببها القل -عز وجل  -فالبدُع تهدِّم الدين، وتُفسِّ
 .«وُجعِّل ت الذ ِّلَّة والصَّغار على من خال ف  أمري: »ملسو هيلع هللا ىلصء اإلسالم على المسلمين، كما قال النبي مصالُح الناس، وُتورُث الذل والهوان، ويتسلَُّق بها أعدا

 

يه، وُتورِّث الغبرة الضارة، وإذا تمادى فيها اإلنسان واس د قلبه وتُقس ِّ قلب، فطُبِّع عليه، على ال ترس ل ران توأما الشهوات المحرمة فتضرُّ دين المسلم؛ من حيث إنها تُفسِّ
في اآلخرة منها أدهى  عة، وما ُيالقيهوأعم ت البصيرة، فأحبَّ اإلنسان ما أبغ ض  الله، وأبغ ض  ما أحبَّ الله، وجرَّت عليه المعاصي والُخسران والحرمان والعقوبات المتنو 

، وأصاب ت المجتمع كله إذا ظهرت بأنواع العقوبات وأنواع األضرار كلها، والم ٍع سلم يتحكَّم في نفسه، ويقوُدها بزِّمام التقوى إلى كل عمٍل صالٍح رشيد، وكل نافوأمر 
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ي معه النفس، ويصُعب قِّياُدها، فتقوُده إ ل شرٍ  وبالء، فيقع في لى كمفيد، حتى ال يرتع  في المعاصي، فإذا كان ذلك اإلصرار والدوام على المعاصي فإن ذلك تستعصِّ
ة  و اتَـّبـ ُعوا الشَّه و اتِّ ف س ْوف  يـ ْلق ْون  غ يًّا﴿ شر ِّ جزاء، قال الله تعالى:  .10مريم ﴾ف خ ل ف  مِّْن بـ ْعدِّهِّْم خ ْلٌف أ ض اُعوا الصَّال 

ل يكون نَّ من أمتي » قال: ملسو هيلع هللا ىلصأنه سمع النبي  وعن أبي مالك األشعري  قال: "واٍد في جهنم، قبيح الطعم". ﴾ف س ْوف  يـ ْلق ْون  غ يًّا﴿ في قوله: ُروِّي عن ابن مسعود 
ر  والحرير والخمر والمعازف لُّون الحِّ لُّو » ومعنى قوله: رواه البخاري.؛ «أقواٌم يستحِّ ر  يستحِّ لُّون الف ْرج.«ن الحِّ  ؛ أي: يستحِّ

 فروه.يد المرسلين وقوله القويم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي س

 الخطبة الثانية
فِّ الغم ِّ والكروب، أحمد ربي وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن ال إله إال الله و  وأشهد أن نبينا  له غفَّار الذنوب، حده ال شريكالحمد لله عالَّم الغيوب، بارئ الهم ِّ وكاشِّ

 وسيدنا محمًدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى واليقين، اللهم صل ِّ وسل ِّم وبارِّك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ن، ير وتدبَّر، واحذر دخول هذين البابـ ْين: باب الفتن والُمبت د عات، وباب الشهوات والُمحرَّمات، فهما اللذان أضرَّا باإلسالم والمسلمتفكَّ  :فيا أيها المسلم أما بعد:
ي من البدع والُمحرَّمات إال العلم النافع، والعمل الصالح، وخوف الله تعالى، فالجهل سبُب كل شر، قال الله تعالى: م ويُنجِّ ْم بِّغ ْيرِّ و إِّنَّ ك ثِّ ﴿ وال يعصِّ لُّون  بِّأ ْهو ائِّهِّ يًرا ل ُيضِّ

لُّوك  ع ْن س بِّيلِّ اللَّهِّ إِّْن يـ تَّبُِّعون  إِّالَّ الظَّنَّ و إِّْن ُهْم إِّالَّ ﴿ :-عز وجل  -وقال  ،440 األنعام ﴾عِّْلٍم إِّنَّ ر بَّك  ُهو  أ ْعل ُم بِّاْلُمْعت دِّين    األنعام ﴾ون  ي ْخُرصُ  و إِّْن ُتطِّْع أ ْكثـ ر  م ْن فِّي اأْل ْرضِّ ُيضِّ

ْل ي ْست وِّي الَّذِّين  يـ ْعل ُمون  و الَّذِّين  ال  يـ ْعل ُمون  ﴿ :-عز وجل  -، وقال 444 األنعام ﴾و ل كِّنَّ أ ْكثـ ر ُهْم ي ْجه ُلون  ﴿ ، وقال تعالى:441  .0 الزمر ﴾ُقْل ه 

نْبِّك  ﴿ :-تبارك وتعالى  -سالم بأدلته من الكتاب والسنة، قال والمسلم مأموٌر بمعرفة دين اإل ، وفي البخاري ذكره ُمعلًَّقا: 40 محمد ﴾ف اْعل ْم أ نَُّه ال  إِّل ه  إِّالَّ اللَُّه و اْستـ ْغفِّْر لِّذ 
 رواه البخاري ومسلم.؛ «من يُرِّد الله به خيًرا يُفق ِّهه في الدين» ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول الله  وعن معاوية   "إنما العلم بالتعلُّم".

لَّة: االعتصام بالكتاب والسنة، قال الله  ثة الُمضِّ ْبلِّ اللَّهِّ ج مِّيًعا و ال  تـ ف رَّ ﴿ :-تبارك وتعالى  -فالعصمة والنجاة من البدع الُمحد  ُموا بِّح  وقال النبي  ،430آل عمران:  ﴾ُقواو اْعت صِّ
 .«فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» :ملسو هيلع هللا ىلص

 وأصحابه. ملسو هيلع هللا ىلصم منهج النبي ويتف اض ل الناس بهذا التمسُّك واالعتصام، ويعُظُم نفُع المسلم ووزنه عند ربه بهذا العمل الصالح ولزو 
ُك أن ت داع ى عليكم »: ملسو هيلع هللا ىلصال النبي وأما من انتس ب لإلسالم من غير تحقيٍق ألعماله وعقيدته الصحيحة التي كان عليها السلُف الصالُح فهم ُغثاٌء كغُثاءِّ السَّْيل، كما ق يُوشِّ

 .«بل أنتم يومئٍذ كثير، ولكنكم غُثاٌء كغُثاء السَّْيل» . قالوا: أمِّن قلٍَّة نحن يا رسول الله؟ قال:«إلى قصعتها األمم كما يت د اعى األك لةُ 
ث كريم في تفسيرهم للقرآن ال رِضَي الله عنهممن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهم الذين  ة أيًضا: فهم القرآن والسنة على فهم السلف الصالح والعصمة من البدع الُمحد 

يٌّ عنه من رب العالمين، ومن خال ورِضَي الله عنهموالحديث الشريف،  ْن ُيش اقِّقِّ الرَُّسول  مِّْن بـ ْعدِّ م ا و م  ﴿ فهم توعَّده الله بقوله:في عقيدتهم، وأعمالهم وتطبيقهم لإلسالم مرضِّ
ي نَّم  و س اء ْت م صِّ  .441 النساء ﴾ًراتـ بـ يَّن  ل ُه اْلُهد ى و يـ تَّبِّْع غ يـْر  س بِّيلِّ اْلُمْؤمِّنِّين  نـُو ل ِّهِّ م ا تـ و لَّى و ُنْصلِّهِّ ج ه 

ثة أيًضا: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم بعدم الخروج عن ذلك، لقوله   .-ه عنه رضي الل -رواه مسلم من حديث حذيفة ؛ «فالزموا جماعة المسلمين وإمامهم» :ملسو هيلع هللا ىلصوالعصمة من البدع الُمحد 

ُتْم ال  تـ ْعل ُمون  ﴿ :-عز وجل  -والعصمة من البدع أيًضا: سؤال العلماء بالكتاب والسنة في أمور الدين واألخذ عنهم، قال الله   .10 النحل ﴾ف اْسأ ُلوا أ ْهل  الذ ِّْكرِّ إِّْن ُكنـْ
 .-له عنه رضي ال -رواه مسلم من حديث تميم الداري ؛ «الدين النصيحة. ثالثًا» :ملسو هيلع هللا ىلصوالعصمة من البدع أيًضا: سالمة الصدر من الغِّش والبغي والغِّل  والحسد للمسلمين، لقوله 

بوا أنفسكم قبل أن ُتحاس بوا، وليعت نِّ المسلم وليهت م بتحقيق النية الخالصة لله تعالى في أعماله الظاهرة والباطنة، ولتكن أعم :أيها المسلمون له كلها الظاهرة احاسِّ
 ، ُمطابقًة للسنة النبوية المحمدية.ملسو هيلع هللا ىلصوالباطنة على هدي رسول الله 

إنما » :ملسو هيلع هللا ىلصهذا الحديث ميزاٌن لألعمال الظاهرة، وأصٌل عظيٌم من أصول اإلسالم، وقوله  «من عمِّل  عماًل ليس عليه أمُرنا فهو ردٌّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال أهل العلم: "إن قول النبي 
بالنية الصالحة قبل العمل أعظم من العمل، واجتهاُدك في القيام بالعمل وفق السنة أعظم  -ا المسلم أيه -ولتكن عنايُتك  ميزاٌن لألعمال الباطنة". «األعمال بالنيات

؛ «اللةحدثاتها، وكل بدعٍة ض، وشر األمور مُ ملسو هيلع هللا ىلصإن خير  الحديث كتاُب الله، وخير  الهدي هدُي محمد » يقول في ُخطبه: ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان النبي  من االستكثار من األعمال.
 رواه مسلم.

س ويُؤك ِّد األمر باتباع الهدي المحمدي، والتحذير من المخالفات الُمبت د ع و م ا آت اُكُم الرَُّسوُل ﴿ ى:ة، قال الله تعالوقد كان ُيكر ِّره في مقامه لوعظه األمة، فهو بهذا يُؤس ِّ
د ِّيقِّين  ﴿ :-تبارك وتعالى  -، وقال 7 الحشر ﴾نـ ه اُكْم ع ْنهُ ف انـْتـ ُهوا ف ُخُذوهُ و م ا ين  و   و م ْن يُطِّعِّ اللَّه  و الرَُّسول  ف ُأول ئِّك  م ع  الَّذِّين  أ نـْع م  اللَّهُ ع ل ْيهِّْم مِّن  النَّبِّي ِّين  و الص ِّ اءِّ و الصَّالِّحِّ الشُّه د 

 .10 النساء ﴾و ح ُسن  ُأول ئِّك  ر فِّيًقا
 

ى ت علصل ِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميٌد مجيد، اللهم بارِّك على محمد وعلى آل محمد، كما باركاللهم  
 على آل إبراهيم، إنك حميٌد مجيد، وسل ِّم تسليًما كثيًرا.إبراهيم و 

، وعن سائر أصحاب نبيك أجمع ابعين ومن ين، وعن التاللهم وارض  عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، األئمة المهديين: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعليٍ 
 ك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمينتبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين، اللهم وارض  عنَّا معهم بمن ِّ 

 


