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 الرَِّحيمِِْالرَّْحَمنِِِِاللِِِِبْسمِِ

 
َِسيَِّئاتِِِِمنِْوَِِأَنْػُفِسَناُِشُرورِِِِمنِِْبِاللَّوَِِِونَػُعوذَُِِوَنْستَػْغِفُرهَُِِوَنْسَتِعيُنوَُِِنْحَمُدهُِِِللَّوِِِاْلَحْمدُِ
ِاللَّوُِِِإالِِإَلوَِِالَِأفَِِْوَأْشَهدَُِِلوَُِِىاِديََِِفالُِيْضِللَِِْوَمنَِِْلوُُِِمِضلََِِّفالِاللَّوُِِيَػْهِدهَِِِمنَِِْأْعَمالَِنا
  َوَرُسولُوَُِِعْبُدهُُِِمَحمًَّداَِوَأفََِِّلوَُِِشرِيكَِِالَِوْحَدهُِ

ـَُِِأْصَدؽَِِوِإفََِِّأاَلِ ـُِِاْلَكاَل ُِمْحَدثَاتُهاِاْْلُُمورَِِِوَشرِِِّ،ُِمَحمَّدُِِْىَدىِاْلُهَدىَِوَخْيرِِِاللَِكاَل

 النِّارِِِِفيَِضاَللَةٍِِوَُكلََِِّضاَلَلةِِبْدَعةِوَُكلَِِِّبْدَعةُِمْحَدثَةٍِِوَُكلَِّ

 :بَػْعدَُِِأمَّاِ
ـِِّوويةِعندالنِِّاْلربعينرحِشفناِفيِفقدِتوقِّ رضيِاللِ-المؤمنينِعائشةِِحديثِأ

ِىذاِماَِِأمرناثِفيِحدَِمنِأَِِ-ّلىِاللِعليوِوسّلمصِ–قاؿِرسوؿِاللِِ)ِ:ِتقالِ-عنها
ِ،(ِدِّرَِِناِفهوَِأمرُِِليوِِلِعمالِليسِعَِمِِمنِعَِ)وفيِروايةِلمسلمِ:ِِ( 1)(ِوِردِّنوِفهُِليسِمِِ

ـِّ؛ىِنِّكَِوِتُِِ-رضيِاللِعنها–عائشةِِنالمؤمنيِـِّأِ؛ِروتوُِِىذاِالحديث ِ-عبدِاللِبأ
عبدِِبأـِ؛ىكنِّفكانتِتُِِ،فهيِخالتوِأختها،بيرِوىوِابنِبهاِلعبدِاللِابنِالزِّوذلكِلحِّ
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ِكماِقاؿِالعلماءِِ-الل فِلمِجلِأوِالمرأةِوإىِالرِّتكنِّفيوِدليلِعلىِجوازِأفِيَِ،وىذا
ـِِّ،-ِرضيِاللِعنها–ىِعائشةِكنَّفكانتِتُِِ،يكنِلهمِولد قاؿِِقالتِ:ِِ-عبدِاللِبأ
ِأفوِباثِالمرادِاإلحدَِِ؛وِأحدثِ،(ثحدَِ)منِأَِِ-صّلىِاللِعليوِوسّلم–رسوؿِاللِ

ِ؛ِىذاِمرناأحدثِفيِأِمنِ،ِأيِجديدِ؛ِفهوِمحدثِ،يعملِعمالِلمِيكنِمنِقبل
أحدثِوابتدعِِ؛يعنيِِ،ِليسِمنوِماِ-وجلِّعزِِّ-دِللِوفيِالتعبِِّ،ِفيِدينناِأي

كافِعليوِسلفِِوالِماِ،ةِالِدليلِعليوِمنِالكتابِوالسنِِّدتىِبأمرِجديوأِواخترعِ،
ِ،بِإلىِاللِتقرِّوِيَِأنِّوِإفِزعمِصاحبوِِ،فهوِمردودِغيرِمقبوؿِ،ِأيِ؛ِدِّفهوِرَِِة،اْلمِّ
ىِوحتِِّ-صّلىِاللِعليوِوسّلمِِ–بيِاِجاءِبوِالنِّىِيكوفِممِّحتِِّ،ِقبلِمنووِالِيُِفإنِّ

 .ِينىذاِالدِِّأمريكوفِمنِ
ِخرجِماِ(ِأمرِنافيِِثَِحدَِمنِأِ)ِ-ّلىِاللِعليوِوسّلمص–فيِقولوِِ:ِقاؿِالعلماءِ

الِمانعِمنِلبسهاِِ،ِمةغيرِالمحرِِّاْللبسةِوأنواعِ،ِاراتفالسيِِّ،ِالدنيويةِباْلموريتعلقِ
فيِالمعامالتِِفاْلصلِ؛ِوإالِِّ،ِأخرىِمنِجهةٍِِإالِِّ،ِوالِتدخلِفيِبابِالبدعِ،

 .ِاإلباحة
 :ِيقوؿِ،ِىذاِالفعلِبدعةِأوِ،الةِىذهِالصِِّأفرِعليوِنكَِاِيُِاسِلمِّولذلكِبعضِالنِِّ

 
 

ِ،ِوِاللِلوعاِبماِأحلِّيفعلهاِمتمتِِّ،ِمنِيفعلهاِ،دنياِِأمورىذهِِ،ِالِياِأخيِ:نقوؿِلوِِ
 .-ِبارؾِاللِفيكمِ-عليكمِِاْلمرفالِيلتبسِِ،ِالِمانعِمنِذلكِ،ِوأباحو

فيِ،ِيعنيِِ؛ِ(ِناِىذامرِِفيِأِثَِحدَِ)ِمنِأ:ِؿقاِ-ّلىِاللِعليوِوسّلمص–بيِلذلكِالنِِّ
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وىناِِ،ِرعيختراعاتِمالمِيكنِفيهاِمحذورِشَِمانعِمنِاالِفالِ،اِالدنياِمِّ،ِأِالّدين
فقدِيتخذِِ،ِاِعبادةِللنيويًِاِدُِمرًِذِأخِِقدِيتِِّ؛ِاسحياناِبعضِالنِّفأِبوِعلىِأمرٍِننِِّأيضا
لىِاللِفنحنِنقوؿِتقربِبوِإباسِيَِفِىذاِاللِّيعتقدِأِ،ِمعيناِاوِلباسنةِأةِمعيِّئ؛ِىيِمثال

ِكاإلسباؿرعِعنوِالشِِّاِنهىَِكنِممِّمِيَِ،ِمالِاإلباحةباسِفيِاللِِّاْلصل الحريرِِأوِ،ِ،
 .جاؿِونحوِذلكِللرِّ

 .ِفقِِِ:نقوؿِلوِ،ِفهناِ،اللِإلىبِالتقرِِّاْلمرىِبهذاِنوَِِإفلكنِ
 

ومثلِِ-ّلىِاللِعليوِوسّلمص–بيِفنهاهِالنِِّ،مسوالشِِّلِّذيِوقفِبينِالظمثلِذاؾِالِِّ
 ِ،مسكتِعنِالكالـ،ِفأميِالِتتكلِّةِالتِّتلكِالمرأ

 
ّلىِص–بيِلهاِالنِِّنوبيِِّ،يتِعنِذلكهِِفنُِِ-وجلِِّعزِِّ-اللِإلىبِتعتقدِالتقرِِّ،ىكذا

–وكماِجاءِعنِأوِ،ِلهاِخيرٌِِ،ِأوِتأمرِبمعروؼِ،ِمِبخيركلِّتتِأفِ-اللِعليوِوسّلم
وفيِروايةِِ"ِ:وويقاؿِالنِِّثمِِّ،نتنبوِلهذاِاْلمرِأفِبدِّالِ،ِفهناِ-ّلىِاللِعليوِوسّلمص

ِاْلقواؿ،لِيشمَِِ،العملِىنا،(ِِدِّفهوِرَِِأمُرناِليسِعليوِِِلِعمالًِمِِمنِعَِِ)ِ:لمسلم
ِأمرليسِعليهاِِاالعتقاداتِالتيِِّأيضاِبلِحتىِِّ،فعاؿلِاْلقواؿِواْل،ِيشمَِفعاؿواْل
ومذىبِالمرجئةِِ،ِفمذىبِالخوارجِمردودِفهوِمردودِ-ّلىِاللِعليوِوسّلمص–بيِنِّال

صلىِاللِِ-مخالفةِلماِجاءِبوِالنبيِذىبِاْلشاعرةِوكلِفرقةِوجماعةِمِوِ،ِمردود
قاؿِِ)ِفهوِردِ(ؿِ،ِقاؿ:ِاعتقاداِأوِقوالِأوِعمالِفهوِمردودِغيرِمقبِوِ–عليوِوسلمِ
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مردودِ،ِقاؿِالعلماءِردِبمعنىِمردودِ،ِوىذاِينبهناِإلىِمسألةِِبمعنىِ؛ِالعلماءِرد
 مهمةِوىيِ:ِأفِالعملِالصالحِالِبدِفيوِمنِشرطيينِ:

،ِِ)ِإنماِاْلعماؿِبالنياتِوإنماِلكلِامرئِماِنوىِ(أفِيكوفِخالصاِللِ،ِ
 .ِِِِ ( 2)﴾ٓٔٔبِِّوَِأَحًداِ﴿ْؾِبِِعَباَدِةِرَِ﴿ِفَػْليَػْعَمْلَِعَماًلَِصاِلًحاَِواَلُِيْشرِِ

قبوؿِالعملِولكيِيكوفِالعملِصالحاِ؛ِأفِيكوفِعلىِِ،ِالشرطِالثانيِل
فيِكافِعليوِالصحابةِالكراـِِ،ِوذلكِكماِِوماِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ-سنةِالنبيِ

ُِكلَِِّشْيٍءَِقِديرٌِ﴿ِتَػَبارَِقولوِتعالىِفيِسورةِالملكِ:ِ َِؾِالَِّذيِبَِيِدِهِاْلُمْلُكَِوُىَوَِعَلٰى
ُلؤَِ﴿ َِوُىَوِاْلَعزِيُزِاْلَغُفورُُِِكْمِأَيُُّكْمَِأْحَسُنَِعَماًلِ﴾ِالَِّذيَِخَلَقِاْلَمْوَتَِواْلَحَياَةِلَِيبػْ
سئلِالفضيلِبنِِ؛ِ﴿ِأيكمِأحسنِعمالِ﴾ليختبركمِ،ِِ﴿ِليبلوكمِ﴾،ِِ( 3)﴾ٕ﴿

ِكافِ"عياضِعنِىذهِاآليةِفقاؿِ:ِ لِ،ِبِِموافقاِلسنةِرسوؿِاللِقُِِخالصاِللِالعملِإذا
ِكافِالعملِغيرِ يقبلِ،ِوإفِكافِخالصاِللِِالصِللِوإفِكافِموافقاِللسنةِالخوإذا

فإذاِ؛ِالِيقبلِالعملِإفِفقدِشرطِاإلخالصِأوِفقدِِوغيرِموافقِللسنةِِالِيقبلِِ"
 .ِ-صلىِاللِعليوِوسلمِِ-لنبيِِسنةِاشرطِالمتابعةِل

،ِفتأتيِوتنظرِلهذهِِمنِاْلعماؿِالصالحاتِفيِالظاىربعضِالناسِقدِيكثرِِ
صلىِاللِعليوِِ-اْلعماؿِفتجدِأنهاِمنِالبدعِوالمحدثاتِ،ِومّماِلمِيأتِبوِالنبيِِ

ِكانواِيعملوفِ؛ِعملكمِمردودِِ:ِ،ِفهؤالءِنقوؿِلهمِ-وسلمِ غيرِمقبوؿِ؛ِىذاِإف

                                                           

2
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فعملهمِغيرِمقبوؿِ،ِفإفِكانواِيعلموفِِ؛ِِأعماالِيظنوفِأنفسهمِأنهمِيتقربوفِإلىِالل
يعملوفِوِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–النبيِِالمِيأتِبهِالتيأنهمِبعملِىذهِاْلعماؿِ

ِكونوِغيرِمقبوؿِفلهذاِوىمِ يعلموفِذلكِ؛ِفعملهمِغيرِمقبوؿِوآثموفِأيضاِ،ِأما
عليوِِصلىِاللِ–مردودِ،ِأماِلكونهمِآثموفِِفلقولوِِأي؛ِِ)ِفهوِردِ(الحديثِ،ِ

اللِوخيرِالهدىِ)ِأالِوإفِأصدؽِالكالـِكالـِوسلمِمكرراِفيِمجالسوِوخطبوِ:ِِ
)ِوشرِِِِ-تأملواِاآلفِِ-مورِمحدثاتهاِوكلِمحدثةِبدعةِ(ِىدىِمحمدِوشرِاْل

،ِفهذاِفيِالنارِ(ِضاللةِوكلِضاللةِاْلمورِمحدثاتهاِوكلِمحدثةِبدعةِوكلِبدعةِ
مِمبتدعةِِ،ِوأيضاِهيدؿِعلىِأفِالبدعِذنوبِوآثاـِعلىِأصحابهاِالذينِيعلموفِأن

:ِِ)ِفعليكمِبسنتيِ-صلىِاللِعليوِوسلمِِ-اءِفيِحديثِالعرباضِبنِساريةِقاؿج
سكواِبهاِوعضواِعليهاِوسنةِالخلفاءِالراشدينِمنِبعديِِتمِ–الزمواِسنتيِِ–

-بارؾِاللِفيكمِِ-ِفإًذاِياكمِومحدثاتِاْلمورِفإفِكلِبدعةِضاللةِ(إبالنواجذِِو
البدِأفِنفقوِوأفِنفهمِىذاِاْلمرِ؛ِفمنِوقعِفيِبدعةِوىوِالِيعلمِالِيقبلِمنوِ

فإفِكافِيعلمِأفِىذاِاْلمرِبدعةِويعلمِأفِالعلماءِيقولوفِالِدليلِعليهاِ،ِِ؛ِِالعمل
 .بهاِإلىِاللِفهوِآثمِويقوؿِأناِأتقربِ

أدلةِمنِذلكِماِجاءِفيِحديثِعبدِاللِبنِعمروِبنِِوأذكرِعلىِىذاِاْلمرِعدةِ
ِفكأنهمِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–أفِثالثةِنفرِسألواِعنِعبادةِالنبيِ:ِ)ِالعاصِ
قدِغفرِاللِلوِماِتقدـِمنِذنبوِوماِتأخرِ،ِفقالواِالرسوؿِِ–أيِرأوىاِقليلةِِ–تقاّلوىاِ

ِالدىرِوالِأفطرِ"ِ ِالليلِوالِأناـِ"ِوالثانيِقاؿ:ِ"ِأناِأصـو فأحدىمِقاؿِ:ِ"ِأناِأقـو
رضيِاللِِ–ىمِىؤالءِ،ِ،ِيعنيِيتفرغِللعبادةِوالثالثِقاؿِ:ِ"ِأناِالِأتزوجِالنساءِ"ِ
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قليالِ،ِوأنوِلمِيعملِكثيراِِ–ِعليوِوسلمِصلىِاللِ-ظنواِأفِعملِالنبيِِ–عنهمِ
ِقاؿِمبيًناِأنوبكالمهمِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–ْلفِاللِقدِغفرِلوِ،ِفلماِعلمِالنبيِ

ِ–،ِفهوِِ)ِأماِإنيِأعلمكمِباللِوأخشاكمِلوِوأتقاكمِلوِ(ِغيرِالصوابِ،ِقاؿِ:ِ
عزِِ–ِبوِ،ِويخشىِاللِ،ِويخافوِ،ِويتقيِاللِيعلمِماِأمرِاللِ–صلىِاللِعليوِوسلمِ

 ِ-الصالةِوالسالـِ-لمِيقصرِعليوِِ–وجلِ
حتىِتفطرتِقدماهِ؛ِأيِتشققتِ،ِفقيلِلوِفيِِ–اللِعليوِوسلمِصلىِِ–فقدِقاـِ

صلىِاللِعليوِِ–)ِأفالِأكوفِعبًداِشكورًاِِ(ِذلكِ؛ِأيِخففِعنِنفسكِفقاؿِ:ِ
عليوِالصالةِِ–وِىذاِتأملواِفيِقولوِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–ثمِقاؿِِ–وسلمِ

ِوأناـ)ِأماِإنيِأ:ِِ–والسالـِ ِمنِالليلِوأناـِِ-ِقـو ِوأفطرِ(ِِ-أقـو ِكماِقاؿِوأصـو ،
ِكماِجاءِعن صلىِِ–كناِنرىِالنبيِِِ"ِ–رضيِاللِعنهمِأجمعينِِ-عائشةِِأنسِأو

ِ"ِِ–اللِعليوِوسلمِ ِحتىِنقوؿِالِيفطرِوكناِنراهِيفطرِحتىِنقوؿِالِيصـو ،ِيصـو
ِويفطر ِوأفطرِوأتزوجِالنساءِ،ِفمنِِ–عليوِالصالةِوالسالـِِ-فكافِيصـو )ِوأصـو

يعملِبسنتيِ،ِِتأملواِمنِرغبِعنِسنتيِ؛ِيعنيِمنِلمِِرغبِعنِسنتيِفليسِمني(
 .بوِمنِترؾِسنتيِ،ِمنِأتىِبأمرِلمِآتِِ

ِالليلِكلوِِ صلىِاللِعليوِِ–يصليِىذاِاْلمرِلمِيشرعوِالرسوؿِفمنِأرادِأفِيقـو
ِكماِيفعلِالصوفيةِأنهمِيصلوفِعشِ–وسلمِ راتِ،ِومئاتِ،ِوبعضهمِفمنِفعلو

يزعموفِاآلؼِالركعاتِ،ِىذاِليسِعلىِالسنةِفمنِأحياِالليلِكلوِليسِعلىِالسنةِ
ِكافِ يناـِمنِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–منِأحياِالليلِكلوِبالقياـِليسِعلىِالسنةِ؛

ِ ِفيِأوسطوِ،ِأوِثلثوِثمِيناـِ،ِثمِيقـو ِ-عليوِالصالةِوالسالـِِ–أوؿِالليلِثمِيقـو
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ِِ،ِِيزيدِفيِرمضافِوالِغيرهِعلىِإحدىِعشرةِركعةوكافِال ِكافِيصـو وكذاِالصياـ
ِىذاِأتىِبأمٍرِلمِيعملوِالنبِ؛ِويفطرِفمنِصاـِالدىر ِكلِيوـٍ صلىِاللِِ–يِمنِصاـ

فهذاِالِيُقبلِمنوِولوِِ-عليوِالصالةِوالسالـِِ-وِولمِيشرعوِلولمِيقِ–عليوِوسلمِ
ِكلوِ،ِوكذاِمنِترؾِالنساءِمنِباب التفرغِللعبادةِوالترىبِ،ِوالتبتلِ؛ِِصاـِالدىر

 .والتبتلِمعناهِاالنقطاعِللعبادةِ،ِالمتبتلِالمنقطعِللعبادةِفإفِىذاِالِيُقبلِمنو

 

 
َولََقْدَِأْرَسْلَناُِرُساًلِمِّنِقَػْبِلَكَِوَجَعْلَناِِ﴿:ِ-عزِوجلِِ–اؿِاللِبلِتزوجِ،ِبلِق

ِ–الـِعليهمِالصالةِوالسِ–،ِفهذاِىديِالرسلِواْلنبياءِ  ﴾ُهْمَِأْزَواًجاَِوُذرِّيًَّةِلَِ
 !!!!ِأفِكافِلهمِأزواًجاِوذريةِ
 
ةِفالذيِيترؾِالنكاحِمنِبابِالتفرغِللعبادِ–عزِوجل–وىوِأمرِقدِشرعوِاللِ

نقوؿِلوِ:ِىذاِأمرِغيرِمشروعِ،ِنعمِقدِالِِ،وحتىِالُِيشغلِعنِطاعةِاللِ،ِ
خرِماِيستطيعِعلىِيتزوجِاإلنسافِلعدـِالنفقةِأوِإلصابتوِبمرضِأوِْلمرِآ

النكاحِىذهِقضيةِأخرىِىذاِلوِأفِيترؾِالنكاحِولكنِأفِيترؾِالنكاحِبنيةِ
 . التقربِإلىِاللِبترؾِالنكاحِفهذاِغيرِمشروع
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)ِفمنِرغبِ:ِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–قاؿِالنبيِِ–بارؾِاللِفيكمِِ–أنظرواِ      
ِوالِيفطرِوذاؾِِعنِسنتيِفليسِمنيِ( ىذاِالذيِيقيمِالليلِكلوِ،ِوذاؾِالذيِيصـو

فليسِعلىِِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–الذيِالِيتزوجِالنساءِليسِعلىِسنةِالنبيِ
 -ـِعليوِالصالةِوالسالِ–ديوِى

 
نعمِ،ِيقوؿِ:ِخيرِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–فيِالظاىرِعندِمنِلمِيفقوِسنةِالنبيِِ

 . ،ِولكنِفيِحقيقةِاْلمرِ،ِال،ِليسِبخير

 

صلىِاللِِ–يشرعوِفهوِمخالٌفِلسنةِالنبيِلمِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–النبيِِْلف
فليسِفيوِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–فعلوِفليسِمنِسنةِالنبيِِوْلفِ–عليوِوسلمِ

 .ِخيرٌِ
ولذلكِلماِيأتيِمنِينكرِعلىِمنِيفعلِأمًراِغيرِمشروعِمثاًلِ:ِمثلِالذينِيحيوفِ

صلىِاللِعليوِِ–لنبيِلوفِالموالدِ؛ِمولدِاليلةِالنصفِمنِشعبافِ،ِأوِمثلِالذينِيعم
 ِ–وسلمِ

 
 ِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–النبيِِلىياِأخيِتُنكرِالصالةِ،ِياِأخيِنحنُِنصليِعِ
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الِنحنِالِننكرِالصالةِعلىِالنبيِ،ِوالِنُنكرِالصالةِوالتقربِإلىِاللِ؛ِولكنِنُنكرِِ

 . ىذاِىوِالمنكرِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–أفِتعملِعماًلِليسِعلىِىديِالنبيِ

 

 
 .- عليوِالصالةِوالسالـِ–الِ،ِوإنماِأنكرِاْلمورِالمخالفةِلهديوِِ

 

عزِ-املِالذيِقاؿِاللِىوِالدينِالكِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–ىديوِِفْل        
يُتَِلُكُمِاْليَػْوـََِأْكَمْلُتَِلُكْمِِديَنُكْمَِوأَْتَمْمُتَِعَلْيُكْمِنِْعَمِتيَِوَرضِِِ﴿عنوِ:ِ-وجلِ

ـَِِديًناِ ْساَل  .ِِ( 4)﴾اإْلِ

ِاللِتتقربِبوِإلىِىذاِىوِالدينِوغيرهِِليسِبدينِ،ِىلِأنتِحينماِتأتيِبعمل      
رضيِِ–،ِولمِيكنِعليوِعملِالصحابةِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–ولمِيشرعوِالنبيِ

                                                           

4
 ( 3)  البقرة ( سورة 
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ِِ–اللِعنهمِِ
 

  
اِوالِنغترِبأفِفالناِوفالناِنولذلكِالِيوسوسِلناِالشيطافِوالِيخدعناِوالِيفتنِ

منِالناسِممنِىمِظاىرىمِصالحِأوِقدِيكوفِعندىمِشيءِمنِالعلمِأنهمِ
صلىِاللِعليوِ-قالواِبذلكِأوِأفتواِفإفِالحجةِفيِكتابِاللِوىديِالنبيِ

 .كافِعليوِأصحابوِالكراـِِوماِ-وسلم
-ابنِعمرِِ،ِنأخذِمثاالِآخرِأوِدليالِآخرِيبينِىذاِاْلمرِوىوِيؤكدِماِسبقِ

والصالةِِ-عطسِرجلِبجانبوِفقاؿِالرجلِالحمدِللِ"ِِ–ِرضيِاللِعنو
أخيِكلناِنقوؿِِنيأببنِعمرِيرحمكِاللِافقاؿِ،ِِعلىِرسوؿِاللِِ-والسالـِ

لمِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-علىِرسوؿِولكنِرسوؿِاللِِ-ِالصالةِوالسالـِ-
علىِرسوؿِاللِوإنماِعلمناِِ-ِوالصالةِوالسالـِ-يعلمناِإذاِعطسناِأفِنقوؿِ

أنكرِعلىِىذاِالرجلِىذاِِ-رضيِاللِعنو-فابنِعمرِِ"ِأفِنقوؿِالحمدِلل
 -صلىِاللِعليوِوسلم-اْلمرِالمحدثِالذيِلمِيُعلِّمناهِالنبيِ

 
أخيِأنتِتنكرِالصالةِِيااسِحينِتنكرِعليوِالموالدِيقوؿِكماِيقوؿِبعضِالن

 !!!علىِالنبيِحتىِقاؿِبعضِالناسِالوىابيةِماِيحبوفِالنبيِ
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الِىذاِليسِبصحيحِبلِأىلِالحديثِ؛ِينكروفِالصالةِعلىِالنبيِِوؿِلكيقِ

واإلماـِمحمدِبنِعبدِالوىابِوأتباعِاإلماـِمحمدِعبدِالوىابِىمِمنِأكثرِ
ومنِأكثرِالناسِاتباعاِلسنةِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-الناسِصالةِعلىِالنبيِ

رعوفِوالِفيِدينِاللِوالِيختِيبتدعوفولكنهمِالِ-صلىِاللِعليوِوسلم-النبيِ
ِكماِأنكرِابنِعمرِِ-عزِوجل-ُيحدثوفِفيِدينِاللِ ِاالبتداعوإنماِأنكروا

الرسوؿِلمِيفعلهاِ،ِِوِفقالواِالموالدِبدعةِِ-عزِوجل-واإلحداثِفيِدينِاللِ
الدِوابتدعهاِىمِالعبيديوفِوالصحابةِلمِيفعلوىاِوإنماِالذيِاخترعِالمِو

أحدِمنِالعلماءِولمِيقلِبهاِِ-قبحهمِاللِِ-ِالباطنيةالفاطميوفِالروافضِ
وبينواِأفِىذاِأمرِِ-عزِوجل-المعتبرينِعندِأىلِالعلمِبلِأنكروىاِبفضلِاللِ

 .ِغيرِمشروعِ
لمِينكرِالصالةِعلىِالنبيِوإنماِأنكرِالصالةِفيِ-اللِعنوِِرضي-فابنِعمرِ

والصالةِِ-أفِإذاِعطستِتقوؿِالحمدِللِِ؛ِِىذهِالصورةِوتخصيصها
 .ِتأملواِىذاِاْلمرِ-ِفبارؾِاللِفيكمِ-علىِرسوؿِاللِِ-والسالـ

ِكّرعِأوِِفوأناِأضربِلكمِأمثلةِأخرىِيقعِفيهاِبعضِالناسِِ بعضِالناسِإذا
وىوِخروجِالصوتِعنِطريقِالفمِمنِالشبعِونحوهِ؛ِِكماِيقوؿِبعضهمِتّرعِ

ِكرعِقاؿِ الحمدِ-وؿِتعاؿِتقوؿِفنحنِنقِِ-ِالحمدِللِ-وامتالءِالبطنِفإذا
 !!!ىاىناِِ-لل
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ِكرَّعتِأوِترَّعت- إذاِخرجِمنكِِ؛ِالجوابِالِإذاِنقوؿِلوِغيرِمشروعِإذا

 –الحمدِللِ-لكِأفِتقوؿِِغيرِمشروع؛ِتِالصوتِالمتالءِالبطنِوتجّشأ
إذاِعطستِتقوؿِالحمدِللِوردتِبهذاِالسنةِلمِتردِالسنةِفيِِِطيب 

ِ-لمِتردِالسنةِبأفِيقوؿِاإلنسافِ؛ِِوءتَّتريعةِالمتالءِالبطنِوالّتجشِّالتَّكريعةِوال
 ،ِ-الحمدِللِ

ِ-ربناِلكِالحمدِوالشكرِ-مثاؿِآخرِبعضِالناسِإذاِرفعِمنِالركوعِيقوؿِ
لكنِلمِيردِعنوِأنوِقاؿِِ-ربناِلكِالحمد-عنوِأنوِقاؿِنقوؿِنعمِالرسوؿِوردِ

ِ-رحمةِاللِعليو-سئلِعنهاِالشيخِابنِبازِ"ِِكرِزيادةِوالشكرِىذهِالش
 ِ"ِوقاؿِبدعةِمحدثة

يٌلَِوَقلِِِ﴿:نقوؿِنعمِقاؿِاللِِ( 5)﴾لَِئْنَِشَكْرُتْمَِْلَزِيَدنَُّكْمِِ﴿:ِِاللِيقوؿطيبِ 
فنحنِنشكرِاللِِ-ِعزِوجل-والشكرِيحبوِاللِِ(  6)﴾ِمِّْنِِعَباِدَيِالشَُّكورُِ

ِلمِيعلمناِبعدِالرفعِمنِالركوعِأفِنقوؿ-صلىِاللِعليوِوسلم-ولكنِالرسوؿِ
 -ربناِلكِالحمدِوالشكرِ-

                                                           

5
 ( 7( سورة إبراهيم )  
6
 ( 13 ) سورة سبأ(  
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لماِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-فيِصفةِصالةِالنبيِِ-رحموِاللِتعالى-اْللبانيِِ
–ربناِلكِالحمدِِ-كانتِكالتاليجمعِالسننِالواردةِبعدِالرفعِمنِالركوعِِ

صيغةِثالثةِِ-اللهمِربناِلكِالحمدِ-صيغةِثانيةِِ-ربناِولكِالحمدِِ-صيغة
ِكلهاِوردتِعنِالنبيِِ-اللهمِربناِولكِالحمدِ- صلىِاللِعليوِ-صيغةِرابعة

ِمنِلكنِمنِذلكِوِفمنِقاؿِىذهِأوِىذهِأوِتلكِأوِىذهِفالِمانعِ-وسلم
لمِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-قاؿِوالشكرِنقوؿِلوِقفِعندِحدِّؾِالرسوؿِ

 -عليوِالصالةِوالسالـ-يأمرناِولمِيحثناِعلىِقوؿِىذاِاْلمرِولمِيفعلوِ
يِصالةِدخلِمرةِالمسجدِف"ِأيضاِسعيدِابنِالمسيبِوىوِمنِأئمةِالتابعينِِ

الفجرِفرأىِرجالِصلىِركعتينِثمِقاـِفصلىِركعتينِثمِقاـِفصلىِركعتينِ
فأخذِسعيدِحجارةِفرمىِبهاِالرجلِفلماِانتهىِالرجلِمنِصالتوِأتىِإلىِسعيدِ

شوؼِالسؤاؿِِِ-بنِالمسيبِوقاؿِلوِياِسعيدِأيعذبنيِاللِعلىِصالةِركعتين
 ِ-قوؿِبعضهمِثلكيفِم

 
 

قاؿِفيِصالةِالفجرِإذاِأذفِالمؤذفِفالِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-الرسوؿِِ
صالةِإالِركعتينِىذاِالرجلِصلىِركعتينِوركعتينِوركعتينِإذاِخالفِالسنةِ

 ِ"ِفقاؿِلوِسعيدِالِالِيعذبكِاللِعلىِصالةِركعتين"ِِولمِيوافقِالسنة
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"ِقاؿِولكنِيعذبكِاللِعلىِخالفكِللسنةِ"ِوانظرِاآلفِإلىِالجوابِالدقيقِ
. 
بينِلوِأنكِتعذبِرضيِاللِعنوِِكيفِأفِسعيدِِ–بارؾِاللِفيكمِِ-فتأملواِِ

ذاِ،ِوىذاِدليلِعلىِماِسبقِأفِمنِأحدثِأمراِوابتدعِالِيقبلِمنوِالعملِ،ِوإ
إذاِعلمتِوتخالفِالسنةِفإفِاللِيعذبكِعلىِذلكِكافِيعلمِفهوِآثمِ،ِقاؿِ

تعليقِلطيفِعلىِىذاِاْلثرِ،ِِ–اللِتعالىِِرحموِ–ولأللبانيِ ، ،ِىذاِمراده
بينِفيوِأفِمخالفةِالسنةِأمرِغيرِمقبوؿِ،ِوأفِىذاِجوابِدقيقِينبغيِأفِ

ِكلِواحدِمنا يحفظِىذهِالقصةِوىذاِالجوابِ؛ِحتىِيردِبهاِالبدعِ،ِ  يحفظو
 .ِِويبينِلعامةِالناسِالسنةِمنِغيرىا

ِكلهاِتبينِلناِمعنىِىذاِالحديثِالدقيقِ،ِولعليِأختمِالكالـِعلىِ إذاِىذهِاْلمور
 ىذاِالحديثِبذكرِقضيتينِ:

"ِاْلصلِفيِالعباداتِالمنعِإالِىيِأفِالعلماءِقالواِقاعدةِِ:ِ- 
تتعبدِاللِبأيِعبادةِحتىِتعلمِأنهاِمشروعةِ،ِِيعنيِ:ِالِيجوزِلكِأفِلدليلِ"

 شرعهاِ.ِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–وأفِالنبيِ
يعنيِ:ِالِيشرعِِلكِ ، ،ِوبعضهمِيقوؿِ:ِالتوقفإذاِاْلصلِفيِالعباداتِالمنعِ

 فعلهاِوالِعملهاِوالِقولهاِوالِاعتقادىاِإالِبدليلِ.
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اْلصلِفيِالعباداتِالمنعِ،ِأوِأفِتقوؿِ:ِاْلصلِفيِالعباداتِالتوقفِإالِبدليلِ
صلىِاللِعليوِِ–اْلمرِقدِشرعوِالنبيِِأفِىذا،ِفالِتتقربِإلىِاللِإالِإذاِعلمتِ

 .ِ-وسلمِِ

 ِ–أيضاِِ-ثمِقالواِ

باحةِإالِالمعامالتِالدنيويةِاْلصلِفيهاِاإلِ؛اْلصلِفيِالمعامالتِاإلباحةِِ-
 –أيضاِِ–بدليلِ،ِوىذاِ

ِبعضِاْلعماؿِ!ِطيبِلماذاِتحرمهاِ؟ِِ فيوِفائدةِلناِ:ِفبعضِالناسِقدِيحـر
 

الِيجوزِلكِأفِتحرمهاِِ؛يقوؿِ:ِحراـِ،ِبسِكدهِحراـِأناِأرىِأنهاِحراـِ!ِالِ
 إالِإفِثبتِدليلِعلىِذلكِ.

فاْلصلِفيِالمعامالتِاإلباحةِواإلذفِفيِفعلهاِأوِتركهاِ،ِىذاِاْلصلِ،ِالِ
 مانعِمنِذلكِإالِإفِجاءِدليلِيمنعِ،ِمثالِ:

ِعلىِالرجِ ِعلىِالرجاؿِلباسِالحريرِيحـر  اؿِ،ِلبسِالذىبِيحـر
 

)ِىذافِيرِقاؿِ:ِحينِجاءِمعوِذىبِوحِر-صلىِاللِعليوِوسلمِِِ–النبيِِ
ِكماِقاؿِِحراـِعلىِذكورِأمتيِ،ِحلِإلناثهاِ(  ِ–عليوِالصالةِوالسالـِِ–أو

ِالذىبِعلىِالرجاؿ  .ِِفهذاِدليلِ:ِأباحِالذىبِللنساءِ،ِوحـر
 .ِِىذاِاْلمرِاْلوؿِالذيِأريدِأفِأنبوِعليو
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صلىِاللِِ–ىناؾِأمورِتستجدِ،ِوأمورِلمِتكنِفيِعهدِالنبيِ- 
عِالعلماءِالربانيوفِالمجتهدوفِفينظروفِفيِىذاِاْلمرِفيجتمِ–عليوِوسلمِ

 ويحكموفِبماِيناسبوِ
دعِ؛ِْلفِىذاِاْلمرِلمِيكنِفحينهاِالِيقاؿِفيِىذاِاْلمرِ:ِإنوِمحدثِأوِب

وىناؾِحاجةِلفعلوِ،ِونصوصِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–فيِعهدِالنبيِ
 الشريعةِتدؿِعليو.ِ

كافِلماِينزؿِعليوِالوحيِيكتبوِِِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–اؿِ:ِالنبيِأعطيكمِمث
كتابِالوحيِوبعضِالصحابةِ،ِوكافِيحفظِمنِيحفظِمنِالصحابةِالقرآفِ،ِ

ماتِحينِماتِولمِيكنِالقرآفِمجموعاِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ-ولكنِالنبيِِ
فِبعضهمِفيِكتابِواحدِ،ِبلِكافِمفرقاِبينِالصحابةِفيِصحفِونحوىاِ،ِوكا

يحفظِالقرآفِ،ِفلماِماتِالقراءِفيِعهدِأبيِبكرِ،ِالقراءِالذينِىمِِ؛يحفظهاِ
رِمنِسبعينِقارئاِأوِسبعينِوكثرِفيهمِالقتلِ،ِماتِأكثِواحفظةِالقرآفِ،ِلماِمات

 قارئِ
أفِيجمعِالقرآفِ،ِفذىبِإلىِأبيِبكرِ؛ِْلنوِىوِِ–رضيِاللِعنوِِ–رأىِعمرِِ

 ِ!!!وابِأبيِبكرِ،ِقاؿِأبوِبكرِ:ِالِالخليفةِوأشارِعليوِ،ِفانظرواِإلىِج
 

فماِرضيِأبوِبكرِفيِأوؿِاْلمرِأفِيجمعِالقرآفِ،ِفماِزاؿِعمرِيراددهِويراجعوِ
لحفظةِأفِيضيعِشيءِمنِويبينِلوِأىميةِجمعِالقرآفِ،ِوأنوِيخشىِلوِماتِا

ِ–القرآفِ،ِوأفِجمعِالقرآفِفيِكتابِواحدِىوِموافقِلألدلةِالشرعيةِ،ِالنبيِ



 18 

 

لمِيجمعِالقرآفِ؛ِلعدـِالحاجةِلجمعوِفيِكتابِواحدِ،ِِ-صلىِاللِعليوِوسلمِِ
ولكنِلماِماتِالقراءِفيِعهدِأبيِبكرِخشيِعمرِمنِضياعوِونسيانوِ،ِفماِزاؿِ

حتىِشرحِاللِصدرِِ–رضيِاللِعنوِِ–راجعِأباِبكرِيِ–رضيِاللِعنوِِ–عمرِ
 أبيِبكرِلجمعوِ،ِفجمعوِ.

 جمعِالقرآفِمحدثِأوِبدعةِ،ِالِ،ِالِيقاؿِىذاِ،ِِ :فهناِالِيقاؿِ
 

صلىِاللِعليوِِ–ْلفِالسببِلجمعِالقرآفِلمِيكنِموجوداِفيِعهدِالنبيِِ-ِ
 ِ–وسلمِ

ِكماِقاؿِالعلماءِ:ِالِيقاسِعليوِبابِالبدعِ،ِىذاِمنِبابِالمصلحةِ فهذا
ِكماِيقوؿِالفقهاءِوالعلماءِ،ِفينبغيِأفِنتنبوِلهذاِاْلمرِوىذاِمرجعوِ ِ-المرسلة

للعلماءِ،ِليسِكلِواحدِيقوؿِ:ِىذاِصالحِوخيرِللناسِِ،ِإنماِىذاِ –أيضاِ
 اهِلهذاِاْلمرِ.البدِمنِاالنتبِ-ِبارؾِاللِفيكمِ-ِجعوِللعلماءِالربانيوفمِر

كالميِىيِِِ–أيضاِِ–أيضاِِ–العلماءِ
 :ِأفِالبدعةِتدخلِأوِيكوفِسببهاِتحديدِشيءِلمِيحددهِالشرعِ:

إماِفيِالزمافِ،ِفمثالِواحدِيصليِركعتينِفيِوقتِمعينِليسِمنِاْلوقاتِالتيِ
أوِحثِعلىِالصالةِفيهاِأنوِتنفلِفيهاِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–جاءِعنِالنبيِ

أوِالمكافِإذاِأعتقدِأنوِالِبدِأفِ،ِددِزماناِفهذاِيدخلِبابِالبدعةِ،ِفإذاِح
ِويفعلوِدائماِىذاِيدخلِفيِبابِالبدعةِ،ِإذا يفعلِالعبادةِفيِالمكافِالفالني

ِكماِيفعلِبعضهمِأنكِتقوؿِِ،ِالزمافِوالمكاف أوِالعددِ،ِيخصصِعدداِمعيناِ،
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،ِإذاِلمِيردِفيِالشرعِِِمثالِذكرِمعينِخمسينِمرةِ،ِمائتينِمرةِ،ِألفِمرة
 .ِكثالثةِوثالثينِأوِمائةِمرةِ،ِإذاِلمِيردِفيِالشرعِالعددِفليسِبمشروعِ

ركاتِةِمعينةِيفعلهاِفتراهِيتحرؾِبعضِالحئةِ،ِىيئإذاِالزمافِوالمكافِوالعددِوالهي
فهذاِِ–صلىِاللِعليوِِ–ةِمعينةِلمِيفعلهاِالنبيِئأوِيفعلِبعضِاْلشياءِعلىِىي

يدخلِفيِبابِالبدعِأيضاِإلىِغيرِذلكِمماِنبوِعليوِالعلماءِمنِجهاتِالبدعةِ
 الستة.ِ

سلمِعلىِنبيناِمحمدِ،ِوعلىِآلوِوصحبوِوسلمِوأكتفيِبهذاِالقدر،ِِوصلىِاللِِو
 أجمعينِ.

 

 

 


