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  الرحيم الرمحن هللا بسم
 َسيَِّئاتِ  َوِمنْ  أَنـُْفِسَنا ُشُرورِ  ِمنْ  بِاهللَِّ  َونـَُعوذُ  َوَنْستَـْغِفرُُه، َوَنْسَتِعيُنهُ  َحنَْمُدهُ  هللَِّ  احلَْْمدَ  ِإنَّ 
 َوْحَدهُ  اهللَُّ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َوَأْشَهدُ  َلُه، َهاِديَ  َفَال  ُيْضِللْ  َوَمنْ  َلهُ  ُمِضلَّ  َفَال  اهللَُّ  يـَْهِدهِ  َمنْ  َأْعَمالَِنا،

ًدا َأنَّ  َوَأْشَهدُ  َلُه، َشرِيكَ  َال   َوَأَصَحاِبهِ  آلِهِ  َوَعَلى َعَليهِ  َوبَاَركَ  َوَسَلمَ  هللاُ  َصَلى َوَرُسولُُه، َعْبُدهُ  ُحمَمَّ
  .َأْمجَِعني
  :بـَْعدُ  أَمَّا 

 ا يتعلق شبهةً  وطرح بالبدع، يتعلق سؤاالً  طرح أحدهم أن ليه،ع التنبيه ينبغي مما فإنَّ 
ا يظن الناس، بعض  البدعة يقسمون الناس بعض أنَّ  وهو البدع، بعض فعل يف له حجة أ
 األحاديث ببعض يستدلوا وقد سيئة، وبدعةٌ  حسنة بدعةٌ : -زعمهم حد على- قسمني إيل

  .وأثرين حبديثٍ  استدالهلم وسنناقش الصحابة، عن اآلثار وبعض
 عليه النيب أنَّ  -عنه هللا رضي-  البجلي هللا عبد بن جرير حديث: فهو احلديث أما
 إىل ا عمل من وأجر أجرها فله حسنة، سنة اإلسالم يف سنَّ  من((: قال والسالم الصالة
 يوم إىل ا عمل من ووزر هار وز  فعليه سيئة سنة اإلسالم يف سنَّ  ومن القيامة، يوم

  .))ةالقيام
 وهكذا متاًما! معكوًسا فهًما فهموه احلديث؟ هذا البدع أصحاب بعض فهم كيف

  يقولون؟ فماذا باحلسن، ليس ما حسًنا ويرون مفاهيمه، تنعكس السنة عن الناس يبعد عندما
 زعمهم حد على وفسروها إليه، ُيسبق مل شيًئا فعل من: أي ؛"ةسنَّ  سنَّ  من" فسروا

م احلسنة، بالبدعة  ،- باهلل والعياذ- ! ابتدع من :أي ؛"سنَّ  من" :كلمة معىن أنَّ  فهموا فكأ
 ومل ،))سنَّ  من(( :قال وسلم عليه هللا صلى فالرسول متاًما؛ ومعكوس منكوس فهم وهذا
 ليس ذلك، له ليس: اجلواب نفسه؟ عند من ةسنَّ  يسنَّ  أن إنسان ألي وهل ابتدع، من: يقل
   ؟)سنَّ  من( معىن ما ًذاإ نفسه، عند من ةسنَّ  يسنَّ  أن له

  :وجوه أربعة من احلديث ذا استدالهلم نناقش

 األول الوجه:  
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 من((: قال وسلم عليه هللا صلى والرسول والبدعة، السنة بني الفرق الفهم، جهة من
 كما والبدعة وأصحابه، وسلم عليه هللا صلى النيب عليها كان اليت الطريق هي: ةنَّ والسُ  ))سنَّ 
 يُقصد الشرعية تضاهي الدين يف مبتدعة طريقة": -هللا رمحه- الشاطيب اإلمام ليقو 

 من كثري قال كما- خمتصرة وبعبارة ،"-تعاىل- هلل التعبد يف املبالغة عليها بالسلوك
 عز-  هللا كتاب من دليل عليه يكن مل أمر إحداث الدين"، يف اإلحداث البدعة: "-السلف
 ذا التدين بدعة، يعترب األمر ذا فالتدين وسلم، يهعل هللا صلى رسوله سنة من وال -وجل
  .ابتدع مبعىن أنه منه يُفهم أن ميكن ال ))سنَّ  من(( فإن ولذلك بدعة، يعترب األمر

 احلديث ورود سبب«  :الثاين األمر«  

 حلاهلم، وسلم عليه هللا صلى النيب فتأثر الفقراء، من مجاعة جاء أنَّه احلديث ورود سبب
 فلما بعده؛ الناس وتتابع محلها عن َعِجزَ  بصرة أحدهم فبدأ الصدقة، على ةالصحاب وحث
 يف سنَّ  من: ((قال واخلري؛ واللباس الطعام من األكوام تلك وسلم عليه هللا صلى النيب رأى

  ))القيامة يوم إىل ا عمل من وأجر أجرها فله حسنة سنة اإلسالم
 يف وسلم عليه هللا صلى النيب أمرهم سنة ذوانف بدعة؟ أم سنة نفذوا الصحابة هؤالء إًذا
  .املقام توضح احلديث ورود سبب أو القصة فسبب الصدقة، على احلث وهو احلال،

 ثالثًا:  

 من سنة أحيا من املقصود أنَّ  إال "سنَّ  من" كلمة من يفهموا مل الصاحل السلف أنَّ 
 هللا صلى النيب قال كما ؛الناس مييتها عندما وخباصة وسلم، عليه هللا صلى املصطفى سنن
م وفسرهم)) للغرباء فطوىب: ((وسلم عليه  الذين أو السنة، من فسد ما حييون الذين بأ
 هللا صلى الرسول سنة من سنة أحيا من "سنَّ  منـ "ب املقصود أميت؛ فساد عند سنيت حييون
م يف أيديهم يطلقون أُناًسا وجدت أنك لو: مثالً  يعين وسلم؛ عليه  بلدان من بلد يف صال

ا وال أيديهم يقبضون وال املسلمني،  هللا صلى هللا رسول سنة هي كما صدورهم على يضعو
ا، اليت السنة هذه علمتهم فأنت وسلم، عليه  اإلمام إىل ذلك نسبة أن ذلك نتوبيَّ  جيهلو
 مث السنة، ذه فتمسكوا ذلك يف الناس فاتبعك اإلسدال، نسبة ينعأ صحيحة؛ غري مالك
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 عندما سنة أحييت ألنك حسنة؛ سنة سننت أنك عليكِ  ينطبق فأنت لقيهم، من مواعلَّ  هم
ا   .الناس أما

  :آخر مثال
 البالد بعض يف وجدنا وفعالً  سنة، والقصر السفر، يف الصالة قصر جيهل مسلًما أنَّ  لو
 أين من! ني؟ركعت والظهر! ركعتني؟ العصر تؤدون كيف: وقالوا استغربوا، قصرنا ملا اإلسالمية

 هللا صلى هللا رسول هدي وفق بعدك فأحيوها السنة؛ هذه الناس علمت فأنت! ذلك؟ لكم
  .حسنة سنة سننت قد بذلك فأنت ذلك، يف فاتبعوك وسلم، عليه

 يف الناس واتبعك فأفتيت الدين مسائل من مسألة أي جيهلون قوم أي وجدت لو
  .حسنة سنة سننت قد تكون بذلك فإنك ذلك،

 وخباصة وسلم عليه هللا صلى املصطفى سنن من سنة أحيا من ":سنَّ  من" معىن إًذا
  .الناس مييتها عندما

  :رابع أمر كهنا
 هللا كتاب إىل بالرجوع قبيح؟ من أين؟ وهذا حسنٌ  هذا أن نعرف أن لنا أين من وهو

 سنة فهو ؛حسن العمل هذا أنَّ  على الدليل دلَّ  فإذا وسلم، عليه هللا صلى رسوله وسنة
 البدع، والسنة الكتاب قبحه ومما قبيح، العمل هذا أن على الدليل دلَّ  وإذا بدعة، وليس
   استثناء. بدون قبيحة كلها

 أنه ،وسيئة حسنة إىل البدعة تقسيم على احلديث ذا االستدالل أن اتضح فإًذا
  .وجهه ريغ على يفهمه الناس بعض وكون ،احلديث ذا يتعلق ما هذا فاسد، بدعيٌ  تقسيمٌ 

 األثران: أما   

 تنامون واليت هذه، البدعة نعمت: "-عنه هللا رضي-  عمر بقول استدالهم :فأحدمها
 النيب أن مع الرتاويح، صالة يف أوزاًعا يصلون الناس رأى عندما هذا؟ قال مىت ،"خري عنها
 وقد األمة، على تفرض أن خشية تأخر مث مجاعة، فرتة م صلى قد وسلم عليه هللا صلى
-  بإحيائها عمر فأمر ؛السنة هذه فبقيت وسلم؛ عليه هللا صلى بانتقاله اخلشية هذه زالت
 تنامون والذي هذه، البدعة نعمة: "قال بدعة؛ فعلت إنك له قيل فلما -عنه هللا رضي
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 البدعة بذلك يعين "؛البدعة نعمت" :بكلمة -عنه هللا رضي- عمر قصد إمنا ،"خري عنها
 أبا أعين عنهما، هللا رضي- بكر أبو عهد يف موجوًدا يكن مل أمر أحيا أنه باعتباره اللغوية
 أو ما، ملصلحة ذلك كان ورمبا ،بكر أبو عهد يف حتىي مل فهذه - عنهما هللا رضي وعمر بكر
م  خلف عمر مجعهم ملا لكن بواجب، ليس األمر كون جهة من سعة فيه األمر أن يرون أ
 هللا صلى النيب أن: أوالً : ألمرين سنة ذلك فكان ذلك، على الصحابة أمجع واحد؛ قارئ
 أن: الثاين واألمر األمة، على تفرض أن خشية تأخر مث بالناس وصلى ،ذلك فعل وسلم عليه
 عليكم: ((وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال وقد - الراشدين اخللفاء أحد وهو- عمر
 أمر فعمر)) عليها وعضوا ا متسكوا بعدي، من املهديني ينالراشد اخللفاء وسنة بسنيت
 هللا صلى هللا رسول قبله فعله الذي العمل هذا واستحسن واحد، قارئ خلف الناس جبمع
 بسنيت عليكم: ((قال وسلم عليه هللا صلى الرسول ين،الراشد اخللفاء من هو مث وسلم، عليه
 فأية)) بالنواجذ اعليه وعضوا ا متسكوا بعدي، من املهديني الراشدين اخللفاء وسنة
: -عنه هللا رضي- عمر قول فإن لذلك حسنة؛ بدعة هذه أن يقولون حىت هذا؟ يف بدعة

ا يعلم ألنه بدعة؛ فعل عمر أن زعم ملن ذلك قال اإمن" هذه البدعة نعمت"  فكأنه سنة؛ أ
ا لكم سلمت أين هب: هلم يقول ا يعلم ألنه حسنة؛ بدعة فهي بدعة؛ أ  ثابتة سنة أ
 الذي هذا: هلم يقول فكأنه بدعة؛ عمر يفعل ومل سنة فعل إمنا أنه يعلم يعين بدعة، توليس
 ال لكننا البدعة، فنعمت بدعة؛ أنه جدالً  سلمنا لوو  مسيتموه، كما بدعة وليس سنة فعلته
 ،الرتاويح صالة يف الناس مجع وهو: ألمرين -قلت كما- بدعة أن هذا العمل أصالً  نسلم
 تأخر قد كان وإن ،فعله قد وسلم عليه هللا صلى النيب أن: أوالً : مرينأل مشروع ذلك فإن
 بن عمر الراشد اخلليفة فعله قد أنه: الثاين واألمر األمة، على يُفرض أن خشية ذلك بعد

  .األثر ذا استدالهلم يف داللة فيها ليس فلذلك به؛ مروأ -عنه هللا رضي- اخلطاب
  : للحديث بالنسبة الثاين أو ،الثالث األثر
 وقد حسًنا، هللا عند فهو حسًنا املسلمون رآه ما: "-عنه هللا رضي-  مسعود ابن قول

 وعثمان وعمر بكر أىب عن هللا رضي ،عنه هللا رضي-  بكر أيب استخالف املسلمون رأى
 أو الراشدين اخللفاء بغضيُ  من أبغضهم، من هللا أخزى أبغضهم، من هللا وأخزى وعلي،

 ما أن لبيان الكالم هذا قال مسعود ابن إن: أقول -هللا أخزاه ،هللا أخزاه ،هللا أخزاه الصحابة
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 حقٌ  إنه -عنه هللا رضي-  بكر أبو استخالف وهو ،املسلمني من والعقد احلل عليه أمجع
 تكاد بإشارة هذا إن مث ،عليه أمجعوا قد والعقد احلل أهل فإنَّ  لذلك ثابٌت؛ وأمرٌ  عظيمٌ  وأمرٌ 
 ولو((: والسالم الصالة عليه قوله منها وسلم، عليه هللا صلى املصطفى من واضحة تكون
 له وسلم عليه هللا صلى النيب تقدمي وكذلك ))خليالً  بكر أبا الختذت خليًال، متخًذا كنت
 حىت ؛بالناس يصلي نأ أمره وسلم عليه هللا صلى النيب كون ولذلك الصالة، يف منابه لينوب

إن مل  للمرأة أيًضا قوله مث واضح؛ دليل والسالم الصالة عليه يهف قبض الذي مرضه أثناء يف
 من بالذين اقتدوا: ((وسلم عليه هللا صلى وقوله ،))بكر أيب إىل اذهيب: ((قال أجدك؛
 أبو استخالف أن إىل هذا من فيتضح املناقب، من ذلك وحنو ،وعمر بكر أبا يعين ))؛بعدي
 عليه وأمجعت ،املسلمون رآه الذي هذا أن مث ص،بالن يكون أن يكاد - عنه هللا رضي-  بكر

- فالصحابة اإلمجاع؛ أدلة من هو الذي احلسن الرأي هو أحٌد؛ منهم خيالف ومل ،كلمتهم
  .عليه هللا رضي- بكر أيب استخالف على أمجعوا -أمجعني عليهم هللا رضوان

 الصحابة من ينالون الذين والدجاجلة املبتدعة بعض بضالالت ننخدع ال ،فلننتبه
م ويقولون  من ينالون من أعين وأهلها، ا أحق هم ألقاب وهذه ،وبدلوا وغريوا أحدثوا أ

 وينخدع ،املتعلقون ا يتعلق قد اليت اخلطرية الشبه هذه من ولنحذر هلذا، فلننتبه الصحابة؛
 إمنا البدع على ا يستدلون اليت الشبه أو البدع أنَّ  يف نتنبه أن من فالبد ؛عنده ثقة ال ما ا
 فما الشرك، يف الوقوع إىل أحيانًا بصاحبها تفضي قد وشبهٌ  خطرية، وشبهٌ  واهية، شبهٌ  هي
  .]اإلمث[ يف الوقوع يف بالك

 اهلوى، من جترد ملن شهيد، وهو السمع ألقى أو قلب له كان ملن واضح أمر هذا فإًذا
 وجده أىن احلق، وضالته هدفه وكان -وعال جل- هلل جترد وملن التعصب، من جترد وملن
  .اتبعه وجده أىن اتبعه،

 وأن قدرهم، هلم نقدر وأن الصحابة مجيع عن نرتضى أن فعلينا كذلك، األمر كان فإذا
 بيعة أهل مث بدر أهل مث األنصار مث املهاجرون فأفضلهم هلم، هللا تقدير حبسب نقدرهم
   .أمجعني الصحابة سائر مث ؛الرضوان
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 شبه فإن ولذلك احلقائق، هذه فهم بغري الدين فهم ميكن ال الوإ ذلك فهم من فالبد
 املسلم على وجيب وكثرية خطرية شبه عنها وينافحون البدع عن يدافعون الذين ا يتعلق اليت
 .طقوسها يف مشاركته وعدم عنها، البعد


