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 اتبعوا وال تبتدعوا

تحدَّث "، والتي اتبعوا وال تبتدعواخطبة الجمعة بعنوان: " -حفظه اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ صالح البدير 
السبيل القويم، والصراط المستقيم، وحثَّ على اجِتناب الِبدَع  السنة ووجوب لزومها، وأنها فيها عن

 .ًدا من األحاديث واآلثارعدفي ذلك والُخرافات، وذكَر 

 

 الخطبة األولى

الذي شرَّفنا بالكتاب والسنة، وجعَلنا من خيِر أمَّة، أحمُده على نعِمه الجمَّة، وأشهد أن  الحمد هلل، الحمد هلل
ال شريك له، شهادًة تكوُن لمن اعتصَم بها خيَر عصمة، وأشهد أن نبيَّنا وسيِّدنا محمًدا ال إله إال اهلل وحده 

عبُده ورسولُه أرسَله ربُّه للعالمين رحمة، صلَّى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه صالًة وسالًما دائَمين ُممتدَّين إلى 
 .يوم الدين

 :أما بعد، فيا أيها المسلمون

يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َواَل ، أفضُل ُمكتَسب، وطاعَته أعلى نَسب اهتقو إن فاتقوا اهلل؛ 
 [.101آل عمران: ] َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنـُْتْم ُمْسِلُمونَ 

 أيها المسلمون:

فات، وردُّ الُمحدثَات والضالالت، ُلزوُم السنة، واتِّباُع األثر، ونبُذ البدع والُخراطريُق أهل اإليمان والتوحيد 
 .مَضت الصحابُة والتابِعون وأتباُعهم وعلماُء السنَّة على هذا ُمجِمعين ُمتَّفقين والبراءُة منها ومن أهِلها.
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 .: "إن أبغَض األمور إلى اهلل: الِبدَع"-ا مرضي اهلل عنه -يقول عبُد اهلل بن عباس 

 : "كل بدعٍة ضاللٌة وإن رآها الناُس حسنة".-ا مرضي اهلل عنه -وقال عبُد اهلل بن عمر 

 -. وقال "، وكل بدعٍة ضاللة: "اتَِّبعوا وال تبتِدعوا؛ فقد ُكِفيُتم-رضي اهلل عنه  -عبُد اهلل بن مسعود وقال 
 : "عليكم بالعلِم، وإياكم والتبدُّع والتنطُّع والتعمُّق".-وأرضاه رضي اهلل عنه 

 .خيٌر من االجتهاد في البدعة" وقال: "االقتصاُد في السنَّة

فال  - صلى اهلل عليه وسلم -: "كل عبادٍة ال يتعبَُّدها أصحاُب رسول اهلل -رضي اهلل عنه  -وقال ُحذيفُة 
 ."؛ فإن األوَل لم يدَع لآلخر مقاالً تعبَُّدوها

اهلل، واالقتصاد في  وكتَب رجٌل إلى ُعمر بن عبد العزيز يسألُه عن القدر، فكتَب: "أما بعد: ُأوصيك بتقوى
 ، وترِك ما أحدَث الُمحِدثون".-صلى اهلل عليه وسلم  -أمرِه، واتِّباع ُسنَّة نبيِّه 

 : "عليك باألثر وطريقة السََّلف، وإياك وكل ُمحَدثة؛ فإنها بدعٌة".-تعالى رحمه اهلل  -وقال اإلمام أبو حنيفة 

 -َع في اإلسالم بدعًة يراها حسنًة فقد زعَم أن ُمحمًَّدا : "من ابتدَ -تعالى رحمه اهلل  -وقال اإلمام مالٌك 
، فما لم [1: المائدة] ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَـْومَ خاَن الرِّسالة؛ ألن اهلل يقول:  - صلى اهلل عليه وسلم

 ."يكن يومئٍذ ديًنا فال يكوُن اليوم ديًنا

، -صلى اهلل عليه وسلم  -ُقُط كل شيٍء خالَف أمر النبي يس: "-تعالى رحمه اهلل  -وقال اإلمام الشافعيُّ 
 ."-صلى اهلل عليه وسلم  -وال يقوُم معه رأٌي وال قياٌس؛ فإن اهلل قطَع الُعذَر بقوِله 
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 -: "أصوُل السنَّة عندنا: التمسُّك بما كان عليه أصحاُب رسول اهلل -تعالى رحمه اهلل  -وقال اإلمام أحمُد 
 ."، واالقِتداُء بهم، وترُك البدع، وكل بدعٍة فهي ضاللةٌ -م صلى اهلل عليه وسل

 : "ندوُر مع السنَّة حيث داَرت".-تعالى رحمه اهلل  -وقال اإلماُم األوزاعيُّ 

يُوِصي عند موتِه، ويقول: "السنََّة السنََّة، وإياكم والِبدع، السنََّة السنََّة،  - تعالىرحمه اهلل  -وكان ابُن عوٍن 
 الِبدع".وإياكم و 

، واتَـَّبع ولم يبتدِع، ، وجاَنَب الِبدَع: "رِحم اهلل عبًدا حِذَر هذه الِفَرق- تعالى رحمه اهلل -وقال اإلماُم اآلجريُّ 
 ."ولزَِم األثَر، فطَلَب الطريَق الُمستقيَم، واستعاَن بمواله الكريم

: إن رُجاًل يقول: أنا ُأجاِلُس أهَل السنَّة وُأج اِلُس أهَل الِبدَع. فقال: "هذا رجٌل يُريد أن ُيسوَِّي وقيل لألوزاعيِّ
 بين الحقِّ والباِطل".

َيضُّ  يـَْومَ : -سبحانه  -في تفسير قوِله  - امرضي اهلل عنه -وقال ابن عباس   ُوُجوهٌ  َوَتْسَودُّ  ُوُجوهٌ  تـَبـْ
لجماعِة، وتسَودُّ وجوُه : "تبيضُّ وجوُه أهل السنِة وا-وأرضاه رضي اهلل عنه  -، قال [101: عمران آل]

 .أهل الِبدَعِة والُفرَقة"

كان إذا خَطَب احمرَّت عيناه، وعال  - صلى اهلل عليه وسلم -أن النبي  - رضي اهلل عنه -وعن جابر 
 -أما بعد: فإن خيَر الحديِث كتاُب اهلل، وخيَر الهدِي هدُي محمٍد »صوتُه، واشتدَّ غضُبه، وكان مما يقول: 

 ؛ أخرجه مسلم.«، وشرَّ األمور ُمحدثاتُها، وكل بدعٍة ضاللة-ه وسلم صلى اهلل علي

 فالَزموا هذا النَّهَج القويم، والطريَق الُمستقيم؛ تفوُزوا بجنَِّة النَّعيم.
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 أيها المسلمون:

، َثة، والكَذبَة األنجاس، أصحاب المذاِهِب الفاِسدة، والعقائِد الَخبيلقد أطلَّت ُرؤوُس الزناِدَقة األرَجاس
بين عوامِّ الُمسلمين،  وأخَذت في نشر الِبدَع والضالالت، والُخرافات والُخزعَبالت، والمآِتم والشِّركيَّات

ُمجاِهرين بها في وسائل إعالِمهم، وفي تجمُّعات الُمسلمين، ُمستغلِّين الفقَر والجهَل وغفلَة الُموحِّدين عن 
 واجَبِة حمايَِة جناِب التوحيد والدِّين.

ويُعانِدونَها، يقُتلون ُدعاَتها، قوٌم هم أشدُّ الناس بُغًضا وكراهيًة للسُّنَّة، يُفارُِقونَها، وُيصاِدُمونها، وُيحارِبُونَها، 
وجَُّهوا ِسالَحهم لُمواَجَهة أهل التَّوحيد والسُّنَّة للقضاء ويُقاتُِلون ُحماَتها، وُيحاِصرون أهَلها، وقديًما وحديثًا 

 ومساِجدهم ومعاِهدهم العلميَّة، ومداِرِسهم السلفيَّة.على دعوتِهم 

! ُكونوا ُحماَة العقيدة، وُجنود التوحيد، وُذبُّوا عن ُسنَّة -صلى اهلل عليه وسلم  -فيا أتباَع سيِّد البشر ُمحمٍَّد 
عنها إال بُلزوِمها  ، وهل يُذبُّ -صلى اهلل عليه وسلم  -سيد الُمرَسلين، ُذبُّوا عن ُسنَّة سيد الُمرَسلين محمٍد 

والتمسُّك بها، ونشرِها، وتعليمها، وُمواَجهة أعدائِها، والدفاِع عنها وعن أهِلها، والِجهاد في سبيِل اهلل 
 إلعالئِها.

 وإعواِز الدواء.فالِبداَر الِبداَر، فالِبداَر الِبداَر، قبل اسِتفحال الداء، 

 من كيد أعدائِها.وحمانا جميًعا ني اهلل وإياكم من أنصارِها، جعلَ 

 وأستغفُر اهلل، فاستغِفُروه، إنه كان لألوابين غفورًا.
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 الخطبة الثانية

تعظيًما  وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، على إحسانِه، والشكُر له على توفيِقه وامِتنانهالحمد هلل 
 صلَّى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه ،ى ِرضوانِهالداِعي إل هه ورسولُ نا محمًدا عبدُ نا وسيدَ وأشهد أن نبيَّ ، لشأنِه

 .وإخوانِه، وسلَّم تسليًما كثيًرا

 :، فيا أيها المسلمونأما بعد

 :حزاباأل] ُقوُلوا قواًل َسِديًدايَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه وَ ، وراِقُبوه، وأطيُعوه وال تعُصوهاتقوا اهلل 
00.] 

 أيها المسلمون:

َنةٌ  ُتِصيبَـُهمْ  َأنْ  َأْمرِهِ  َعنْ  ُيَخاِلُفونَ  الَِّذينَ  فـَْلَيْحَذرِ زوُم السنَّة نجاٌة وبركة، وترُكها ِخزٌي وفتنٌة وهَلَكة، لُ   َأوْ  ِفتـْ
 .[11: النور] َألِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيبَـُهمْ 

موِعظًة بليغًة،  - ه وسلمصلى اهلل علي -قال: وعظَنا رسوُل اهلل  - رضي اهلل عنه -وعن الِعرباض بن سارية 
ُأوِصيكم »وِجَلت منها القلوب، وذرََفت منها العيون، فقلنا: يا رسول اهلل! كأنَّها موِعظُة ُمودٍِّع، فأوِصنا. فقال: 

بتقوى اهلل، والسَّمع والطاعة، وإن تأمَّر عليكم عبٌد حبِشيٌّ؛ فإنه من يِعش منكم فسيَرى اخِتالفًا كثيًرا، 
ي وُسنَّة الُخلفاء الراِشدين المهديين، عضُّوا عليها بالنواِجذ، وإياكم وُمحدثَات األمور؛ فإن كل فعليكم بُسنَّت
 ؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي.«بدعٍة ضاللة

صلى اهلل عليه وسلم  -: "خمٌس كان عليها أصحاُب رسول اهلل -تعالى رحمه اهلل  -وقال اإلماُم األوزاعيُّ 
 عة، واتِّباُع السنَّة، وِعمارُة المسِجد، وتالوُة القرآن، وجهاٌد في سبيل اهلل".: ُلزوُم الجما-
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؛ فمن صلَّى عليه صالًة واحدًة صلَّى اهلل عليه بها طُرًّا الوَرى أحمَد الهادي شفيعِ صلُّوا وسلِّموا على ثم 
 عشًرا.

: أبي األربعة، أصحاب السنة الُمتَّبعة عبِدك ورسوِلك محمٍد، وارَض اللهم عن خلفائِهاللهم صلِّ وسلِّم على 
وعنا  والتابعين وتابِعيهم بإحساٍن إلى يوم الدين، ،أجمعين ةبا، وعن سائر الصحبكٍر، وُعمر، وعثمان، وعلي  

 .أرحم الراحمينيا وُجوِدك معهم بمنِّك وكرِمك 

 أعداء الدين، ودمِّر لشرك والُمشركينأِذلَّ االلهم أعزَّ اإلسالم والمسلمين، و اللهم أعزَّ اإلسالم والمسلمين، 
 .يا رب العالمين

 اللهم أِدم على بالد الحرمين الشريفين أمَنها ورخاَءها، وعزَّها واستقراَرها.

اللهم وفِّق إماَمنا ووليَّ أمرنا خادَم الحرمين الشريفين لما تحبُّ وترضى، وُخذ بناِصيته للبرِّ والتقوى، اللهم 
 ما فيه عزُّ اإلسالم وصالُح المسلمين يا رب العالمين.وفِّقه ووليَّ عهده ل

اللهم ُمنَّ على جميع أوطان المسلمين باألمن واالسِتقرار والرخاء يا رب العالمين، اللهم ُمنَّ على جميع 
 سِتقرار والرخاء يا رب العالمين.أوطان المسلمين باألمن واال

 دك الُموحِّدين على الُخرافيِّين وأهل الِبدعة يا رب العالمين.اللهم انُصر عبادك الُموحِّدين، اللهم انُصر عبا

 اللهم انُصرهم في سورية وفي كل مكاٍن يا رب العالمين.

 اللهم اشِف مرضانا، وعاِف ُمبتالنا، وارحم موتانا، وُفكَّ أسرانا، وانُصرنا على من عادانا، يا أرحم الراحمين.

 عباد اهلل:
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ْحَسانِ  اْلَعْدلِ بِ  يَْأُمرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  َهى اْلُقْرَبى ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَـْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويـَنـْ
 .[90: النحل] َتذَكَُّرونَ 

 .عوناهلل أكبر، واهلل يعلُم ما تصنَ  فاذُكروا اهلل العظيم الجليل يذُكركم، واشُكروه على نَعمه يزِدكم، ولذِكرُ 

 


