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المسمـ

-------------------------

الخطبة األولى
أما بعد:

أييا المسمموف!

اتقوا اهلل تعالى ،واشكروه عمى أف أخرجكـ مف الظممات إلى النور؛ فمقد كاف العرب قبؿ اإلسالـ

يعيشوف في جاىمية جيالء ،وضاللة عمياء ،وشرؾ ،وظمـ ،وفساد أخالؽ … وغير ذلؾ ،وقد انتيت

تمؾ الفترة ببزوغ فجر اإلسالـ وطموع شمسو وانتشار نوره في العالـ ،حتى أنار الطريؽ لكؿ سالؾ،

فدخؿ الناس في ديف اهلل أفواجاً ،فقامت لإلسالـ دولة قوية ذات منعة ،وعاش المسمموف في عصر

النبوة حياة لـ يسبؽ ليا مثيؿ ولـ يوجد ليا مثيؿ؛ توحيد خالص هلل وحده ،وعدؿ ،وانصاؼ وطاعة

هلل ولرسولو ،وتحابب في اهلل ،وتآخ ،واعتزاز باإلسالـ ،وعزة ،وكرامة ،وىيبة في قموب األعداء ،وقد

سجؿ ليـ القرآف ىذا المعنى في قولو تعالى :وهلل العزة ولرسولو ولممؤمنيف [المنافقوف.]8:

عباد اهلل!

وىكذا عاش المسمموف في ذلؾ العيد الفريد إلى أف انتقؿ الرسوؿ إلى الرفيؽ األعمى.

إال أنو لـ ينتقؿ إلى الرفيؽ األعمى؛ إال بعد أف أكمؿ اهلل الديف ،والكامؿ ال يقبؿ الزيادة عادة ،واف
نعمة اهلل عمى اتباع محمد باإلسالـ قد تمت ،ولذلؾ قاؿ تعالى :اليوـ أكممت لكـ دينكـ وأتممت

عميكـ نعمتي ورضيت لكـ اإلسالـ دينا [المائدة.]8:

نزلت ىذه اآلية في حجة الوداع في يوـ الجمعة بعرفة ،وفي اليوـ نفسو خطب النبي خطبة يوـ

عرفة المشيورة ،جاء في آخرىا قولو عميو الصالة والسالـ وىو يخاطب أصحابو(( :أنتـ مسؤولوف

عني؛ فماذا أنتـ قائموف؟ قالوا :نشيد أنؾ بمغت ونصحت .فجعؿ يقوؿ عميو الصالة والسالـ :الميـ!

اشيد ،الميـ! اشيد ،الميـ! اشيد))(.)1
عباد اهلل!

ال ،بؿ أخذ يحدث أصحابو وأتباعو أنو إف تركيـ سوؼ ال
ولـ يعش النبي بعد حجة الوداع طوي ً

يسمميـ لمفوضى ،بؿ يتركيـ عمى منيج واضح ليس فيو أدنى غموض؛ إذ قاؿ ليـ(( :تركتكـ عمى

محجة بيضاء نقية ،ال يزيغ عنيا إال ىالؾ)) ،وقاؿ(( :تركت فيكـ ما إف تمسكتـ بو لف تضموا بعدي
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أبداً :كتاب اهلل ،وسنتي)).

فتركيـ عمى ىذا المنيج المصوف ،ونصحيـ ليتمسكوا بو وال يحيدوا عنو وال يزيدوا فيو ،وحذرىـ مف

الزيادة ،فقاؿ عميو الصالة والسالـ(( :مف أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو؛ فيو رد))( ،)2وقاؿ:

((عميكـ بسنتي وسنة الخمفاء الراشديف الميدييف مف بعدي؛ عضوا عمييا بالنواجذ ،واياكـ ومحدثات
األمور؛ فإف كؿ محدثة بدعة ،وكؿ بدعة ضاللة))(.)3

ثـ إنو عميو الصالة والسالـ ترؾ ىذا المنيج في أيد أمينة وقوية ،فى أيدي جماعة كانت حريصة

عمى األمة حرصاً شديداً ،وىـ رجاؿ رباىـ عمى المنيج ،وىـ أصحابو الذيف اختارىـ اهلل لصحبتو،

وفي مقدمتيـ الخمفاء الراشديف الميديوف؛ فحافظوا عمى المنيج وعمى وحدة األمة ،ووقفوا أماـ أسباب
االنقساـ والتفرؽ؛ لئال تعود األمة إلى الجاىمية األولى مف جديد ،أو إلى ما يشابو ذلؾ.

في أواخر عيد الخمفاء الراشديف ،وفي خالفة عمي رضي اهلل عنو خرجت الخوارج ،وتشيعت ،ثـ

ظيرت الفرؽ متتابعة مف جبرية ومرجئة وجيمية ومعتزلة وأشعرية وما تريدية ،فقسمت بيف المسمميف

ما تتوقعو مف االنقساـ والتفرؽ؛ تصديقًا لقولو (( :ستفترؽ أمتي عمى ثالث وسبعيف فرقة ،كميا في

النار؛ إال واحدة ،وىي الجماعة))(.)4

وىكذا بدأت الجاىمية المعاصرة مف جديد في صور شتى ،وأخص مف تمؾ الصور جاىمية التصوؼ؛

فقد ظيرت وانتشرت بعد انقراض القروف الثالثة المفضمة.

قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيميو( :إف الصوفية ظيرت أوؿ ما ظيرت في البصرة بالعراؽ عمى أيدي

بعض العباد الذيف عرفوا بالغمو في العبادة والزىد والتقشؼ المبالغ فيو ،بؿ لقد زيف ليـ الشيطاف أف

يتخذوا لباس الشيرة ،فمبسوا الصوؼ ،وقاطعوا القطف؛ بدعوى أنيـ يريدوف التشبو بالمسيح عميو

السالـ ،فنسبوا إلى الصوؼ ،فقيؿ ليـ :الصوفية ،فدعوى أنيـ منسوبوف إلى أىؿ الصفة أو إلى
الصؼ المتقدـ دعوى باطمة يكذبيا الواقع والمغة).

عباد اهلل:

ىكذا ظيرت جاىمية التصوؼ ،ومف تمؾ المدينة انتشرت ،ولو رجعنا إلى الوراء في تاريخنا الطويؿ؛

لوجدنا أف ىذه البدعة التي تسمى بالتصوؼ اليوـ قد أطمت برأسيا في عيد الرسوؿ ؛ إال أنيا قمعت
عند أوؿ ظيورىا أو التفكير فييا ،ويدؿ عمى ذلؾ ما رواه أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو؛ قاؿ :جاء
ثالثة رىط إلى بيوت أزواج النبي يسألوف عف عبادة النبي فمما أخبروا؛ كأنيـ تقالوىا ،فقالوا :وأيف

نحف مف النبي قد غفر اهلل لو ما تقدـ مف ذنبو وما تأخر؟فقاؿ أحدىم :أما أنا فأعتزؿ النساء فال

أتزوج أبدًا وقاؿ آخر :وأنا أقوـ الميؿ وال أرقد ،وقاؿ آخر :وأنا أصوـ وال أفطر .فجاء رسوؿ اهلل،
فقاؿ(( :أنتـ الذيف قمتـ كذا وكذا؟ أما واهلل؛ إنى ألخشاكـ هلل ،وأتقاكـ لو ،ولكني أصوـ وأفطر،
وأصمي وأرقد ،وأتزوج النساء؛ فمف رغب عف سنتي؛ فميس مني)) ()5
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فأشعرىـ النبي أف األساس في العبادة االتباع ال االبتداع.

عباد المي!

ومما ينبغي أف يعمـ أف حسف النية وسالمة القصد والرغبة في اإلكثار مف التعبد كؿ ىذه المعاني ال
تشفع لصاحب البدعة لتقبؿ بدعتو أو لتصبح حسنة وعمالً صالحاً؛ ألف ىؤالء الثالثة لـ يحمميـ

عمى ما عزموا عميو إال الرغبة في الخير باإلكثار مف عبادة اهلل رغبة فيما عند اهلل؛ فنيتيـ صالحة،

وقصدىـ حسف؛ إال أف الذي فاتيـ ىو التقيد بالسنة التي موافقتيا ىي األساس في قبوؿ األعماؿ مع

اإلخالص هلل تعالى وحده.

عباد اهلل!

ولعمنا عرفنا أف بدعة التصوؼ ظيرت أوؿ ما ظيرت مغمفة بغالؼ العبادة والزىد ،وىما أمراف

مقبوالف في اإلسالـ ،بؿ مرغوب فييما ،ثـ ظيرت عمى حقيقتيا التي ىي عمييا اآلف ،وىذا شأف كؿ

بدعة؛ إذ ال تكاد تظير وتقبؿ إال مغمفة بغالؼ يحمؿ عمى الواجية التي تقابؿ الناس معنى إسالمياً

ال بؿ محبوبًا.
مقبو ً

عباد اهلل!

يقوؿ شيخ اإلسالـ ابف تيميو في معرض حديثو عف الصوفية :ولـ يطؿ الزمف حتى انتسب إلييـ

طوائؼ مف أىؿ البدع والزندقة والمرتزقة ،وىذه المتصوفة المنتشرة فى العالـ اإلسالمي مف أولئؾ

المبتدعة والزنادقة؛ كالحالج الذي قتؿ أخي اًر بزندقتو ،وابف عربي ،وابف الفارض ،وابف سبعيف،
وغيرىـ مف مشايخ الصوفية.

وقد شوىت ىذه الطائفة  -الصوفية  -جماؿ الديف ،وغيرت مفاىيـ كثيرة مف تعاليـ اإلسالـ لدى

كثير مف المخدوعيف ،الذيف يحسنوف الظف بكؿ ذي عمامة مكورة وسجادة مزخرفة ومسبحة طويمة،

ويستسمنوف كؿ ذي ورـ ،فأخذوا يحاولوف أف يفيموا اإلسالـ بمفيوـ صوفي بعيد عف اإلسالـ الحؽ

الذي كاف عميو المسمموف األولوف قبؿ بدعة التصوؼ التي دخمت عمى السذج ،وحالت بينيـ وبيف

المفيوـ الصحيح لإلسالـ.
عباد اهلل!

ال شؾ أف مف أحدث عبادة مف عند نفسو لـ يشرعيا اهلل قد رغب عف سنة رسوؿ اهلل واتبع غير

سبيؿ المؤمنيف ،وقد ورد الوعيد في ذلؾ؛ فعف ابف مسعود؛ قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :أنا فرطكـ عمى

الحوض ،وليختمجف رجاؿ دوني ،فأقوؿ :يا رب! أصحابي .فيقاؿ :إنؾ ال تدري ما أحدثوا بعدؾ؛

إنيـ غيروا وبدلوا .فيقوؿ النبي  :سحقًا سحقاً لمف غير وبدؿ))(.)6
فيذه براءة مف النبي لمف غير وبدؿ في ديف اهلل ما لـ يأذف بو اهلل.

الميـ! اجعمنا متبعيف ال مبتدعيف ،واجعؿ أعمالنا خالصة لوجيؾ الكريـ ،عمى سنة رسولؾ .
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أقوؿ ىذا القوؿ ،وأستغفر اهلل العظيـ الكريـ لي ولكـ ولسائر المسمميف مف كؿ ذنب؛ فاستغفروه ،إنو
ىو الغفور الرحيـ.

-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل رب العالميف ،والعاقبة لممتقيف ،وال عدواف إال عمى الظالميف.

وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو ،وأشيد أف محمداً عبده ورسولو ،صمى اهلل عميو وعمى آلو

وأصحابو وسمـ تسميماً.

أما بعد:

أييا المسمموف!

إف خير اليدي ىدي محمد  ،وكؿ محدثة بدعة ،وكؿ بدعة ضاللة ،وكؿ ضاللة في النار.

عباد اهلل!

لقد كثرت البدع في زماننا ىذا وانتشرت ،وعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر منيا التزاـ كيفيات وىيئات

معينة؛ كالذكر عمى ىيئة االجتماع بصوت واحد ،والتزاـ عبادات معينة في أوقات معينة لـ يوجد ليا

ذلؾ التعييف في الشريعة كالتزاـ صياـ يوـ النصؼ مف شعباف وقياـ ليمتو ،واالحتفاؿ بيوـ اإلسراء

والمعراج ،وتخصيصو بعبادة معينة؛ عمماً بأف تاريخو قد اختمؼ في تحديده ،وحتى لو عرؼ تاريخو؛

فإف اهلل لـ يميزه بعبادة مخصوصة.

عباد اهلل!

وىناؾ بدعة خطيرة تفعؿ في ىذا الشير  -ربيع األوؿ  ،-تمس شخصية الرسوؿ  ،وىي بدعة

االحتفاؿ بعيد مولده  ،والمتتبع لمتاريخ اإلسالمي يجد أف مثؿ ىذه االحتفاالت لـ تكف موجودة عند

المسمميف األوائؿ ،بؿ وال في القروف المفضمة ،حتى جاءت الدولة الفاطمية .والتي انتسبت إلى

فاطمة ظممًا وعدوانًا ،بؿ إف المحققيف مف المؤرخيف يروف أنيـ ينحدروف مف أصؿ ييودي  -وقيؿ:
مجوسي  ،-وقد احتفؿ الفاطميوف بأربعة موالد :مولد النبى  ،وعمي بف أبي طالب ووالية الحسف

والحسيف رضي اهلل عنيـ أجمعيف.

عباد اهلل

قسـ العمماء االجتماع الذي يكوف في ربيع األوؿ ،ويسمى باسـ المولد ،إلى قسميف:

أحدىما :ما خال مف المحرمات؛ فيو بدعة ليا حكـ غيرىا مف البدع.

قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيميو رحمو اهلل في (الفتاوى الكبرى)  :أما اتخاذ موسـ غير المواسـ الشرعية؛
كبعض ليالي شير ربيع األوؿ التي يقاؿ :إنيا ليمة المولد ،أو بعض ليالي رجب ،أو ثامف شواؿ

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

الذي يسميو الجياؿ عيد األبرار؛ فإنيا مف البدع التي لـ يستحبيا السمؼ الصالح ولـ يفعموىا.

وقاؿ في (اقتضاء الصراط المستقيـ) إف ىذا (أي :اتخاذ المولد عيداً) لـ يفعمو السمؼ( ،مع قياـ

المقتضي لو ،وعدـ المانع منو).

قاؿ( :ولو كاف ىذا خي اًر محضاً أو راجحاً؛ لكاف السمؼ رضي اهلل عنيـ أحؽ بو منا؛ فإنيـ كانوا
أشد محبة لرسوؿ اهلل وتعظيماً لو منا ،وىـ عمى الخير أحرص).

وقاؿ الفاكياني في رسالتو في المولد المسماة بػ (المورد في الكالـ عمى عمؿ المولد)؛ قاؿ في النوع

الخالي مف المحرمات مف المولد( :ال أعمـ ليذا المولد أصال في كتاب وال سنة ،وال ينقؿ عممو عف

أحد مف عمماء األمة ،الذيف ىـ القدوة في الديف ،والمتمسكوف بآثار المتقدميف ،بؿ ىو بدعة أحدثيا

البطالوف ،وشيوة نفس اعتنى بيا األكالوف ،بدليؿ أنا إذا أدرنا عميو األحكاـ الخمسة؛ قمنا :إما أف

يكوف واجبًا ،أو مندوباً إليو ،وحقيقة المندوب ما طمبو الشرع مف غير ذـ عمى تركو ،وىذا لـ يأذف
فيو الشرع ،وال فعمو الصحابة وال التابعوف وال العمماء المتدينوف فيما عممت ،وال جائز أف يكوف

مباحًا؛ ألف االبتداع في الديف ليس مباحاً بإجماع المسمميف؛ فمـ يبؽ إال أف يكوف مكروىًا أو

حراماً).

وأما القسـ الثانى مف عمؿ المولد ،وىو المحتوي عمى المحرمات؛ فيذا منعو العمماء.

قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيميو رحمو اهلل في فتوى لو( :فأما االجتماع في عمؿ المولد عمى غناء

ورقص ونحو ذلؾ واتخاذه عبادة؛ فال يرتاب أحد مف أىؿ العمـ واإليماف في أف ىذا مف المنكرات
التي ينيى عنيا ،وال يستحب ذلؾ إال جاىؿ أو زنديؽ).

وقاؿ الفاكياني في "رسالتو"" :الثاني (أي :مف نوعي عمؿ المولد)  :أف تدخمو الجناية ،وتقوى بو

العناية ،حتى يعطي أحدىـ الماؿ ونفسو تتبعو وقمبو يؤلمو ويوجعو لما يحدث مف ألـ الحيؼ وقد قاؿ

العمماء :أخذ الماؿ بالباطؿ كأخذه بالسيؼ ،السيما إف أدى ذلؾ إلى شيء مف الغناء مع البطوف

المألى بآالت الباطؿ مف الدفوؼ ،واجتماع الرجاؿ مع الشباب المرد والنساء الفاتنات :إما مختمطات

بيـ أو مشرفات ،ويرقصف بالتثني واالنعطاؼ ،واالستغراؽ في الميو ونسياف يوـ المخاؼ ،وكذلؾ

النساء إذا اجتمعف عمى انفراد ،وىف رافعات أصواتيف بالتطريب ،غافالت عف قولو :إف ربؾ

لبالمرصاد [الفجر .]14:وىذا ال يختمؼ في تحريمو اثناف ،وال يستحسنو ذوو المروءة مف الفتياف،

وانما يحمو ذلؾ لنفوس موتى القموب ،وغير المستقميف مف اآلثاـ والذنوب ،والسيما أنيـ يرونو مف

العبادات ال مف األمور المنكرات المحرمات؛ فإنا هلل وانا إليو راجعوف ،بدأ اإلسالـ غريباً وسيعود

غريبًا كما بدأ.

وقاؿ الفاكياني( :وقد أحسف أبو عمرو بف العالء حيث يقوؿ :ال يزاؿ الناس بخير ما تعجب مف

العجب .ىذا مع أف الشير الذي ولد فيو النبي  -وىو ربيع األوؿ  -ىو بعينو الذي توفي فيو؛ فميس

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون
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الفرح فيو بأولى مف الحزف).

عباد اهلل!

ال شؾ أف العواطؼ الكاذبة ودعوى حب الرسوؿ ىي التي حدت بأولئؾ الجيمة أف يبتدعوا وال
يتبعوا ،وكيؼ تجتمع دعوى حب الرسوؿ مع مخالفة أمره في النيي عف اإلحداث في الديف،

والضداف ال يجتمعاف ،وقد جعؿ اهلل ميزاف محبتو ودليميا اتباع رسوؿ اهلل ؛ قاؿ تعالى :قؿ إف كنتـ

تحبوف اهلل فاتبعوني يحببكـ اهلل ويغفر لكـ ذنوبكـ واهلل غفور رحيـ [آؿ عمراف.]31:

__________

( 1 )1الحديث اخرجة االماـ مالؾ بف انس رحمو اهلل في " الموطا) في ( القدر ،رقـ  ،3باب النيى

عف القوؿ بالقدر) ،بالغا ،بمغة اف رسوؿ اهلل قاؿ(( :تركت فيكـ امريف لف تضموا ما تمسكتـ بيما:
كتاب اهلل وسنة رسولو))

( 3 )2الحديث اخرجو :البخارى ومسمـ وابو داود مف حديث عائشة رضى اهلل عنيا .

( 2 )3الحديث اخرجو الترمذى وصححو ولكف بدؿ قولو " :عميكـ " بػ "عمية " وابف حباف والحاكـ،

وضعفو ابف القطاف الفاسى المتوفى سنة (628ىػ) لجيالة حاؿ عبد الرحمف بف عمرو السممى وقاؿ

شعيب االرنؤوط " :والية اميؿ "

( 4 )4ىذا الحديث جزء مف حديث اخرجة ابف ماجة رحمة اهلل في ( كتاب الفتف باب افتراؽ االمـ )
وقاؿ البوصيرى في "الزوائد" ىذا إسناد صحيح ،رجالو ثقات ،رواة االماـ احمد في " مسنده ".

( 5 )5رواه البخارى .

( 6 )6الحديث اخرجو البخارى في ( الفتف) بمفظ مقارب ،وكذا مسمـ في ( الطيارة) بمفظ مقارب،
وابف ماجة في (الزىد  )4361بمفظ مقارب ومالؾ رحمو اهلل في " الموطا" ( كتاب الطيارة ،باب

جامع الوضوء ،حديث رقـ .)28

