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 حسنةالبدعة السیئة والبدعة ال

 

سولنا محمد سید . الصالة والسالم على رأعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
لشیخ عبد هللا الفائز ، دستور موالنا اصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أرسول هللاألولین واآلخرین. مدد یا 

 .ریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. طالداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد
 

السلفیون  یُفتیھا. البدعة التي اأشیاء جدیدة. ھناك نوعان منھ بفعل القیامبدعة تعني البدعة. العلى أھل  م البدعةحرّ  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
. ھذه بدعة سیئة. واألشیاء الجمیلة أنھا من الدین واعتبارھاضد اإلسالم القیام بأشیاء ضد الدین، كفر. ما یسمى بدعة ھو ا حرام. إنھ

 .حسنةھي بدعة  الجیدة لألھداف تُفعلالتي 
 

أن صالتھم  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم. قال  من ا على أنھاھوالدین وأظھر منلیست والتي  اخترعوا طرق سیئةأولئك الذین  ملسو هيلع هللا ىلصلقد لعن نبینا الكریم 
. إنھم یعذبون ملسو هيلع هللا ىلص من األمثلة على ذلك. بعض الناس یفعلون أشیاء في بعض األیام لم یفعلھا نبینا الكریم الكثیرقبل. ھناك یُ لن  ھمودعاء

ھذه أمور لیس لھا نفع ون جمیع الناس على القیام بذلك. یشجعاع من البدعة. ونوأ ھذه. ویصرخون یصیحونأنفسھم واآلخرین. إنھم 
 .بدعةمن الدین ھي ال شيء آخر. مثل ھذه األشیاء التي لیست في الدین ولكنھا تظھر أنھا ا. إنھ مجرد مثال، وثواب إطالق

 
. یسأل حسنةوأشیاء مختلفة كھذه ھي بدعة  الشریفة الصلواتب القیام ،كتابة القصائد عنھ، ملسو هيلع هللا ىلصتعظیم نبینا الكریم مثل  األمور الجیدة ،وإال

 ھ.من قرأتُ  صفاتھ الحسنةوصالة على نبینا الكریم الالحقًا.  تألیفھ؟ ال. تم ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم زمنت في اخیرال دالئلھل كان ھناك " الناس
، لیس ال یصلح ملسو هيلع هللا ىلصمن یحبھم نبینا الكریم  شتم، ألن بدعة سیئةالصحابة والخلفاء. ھذه  یشتمونلكن آخرین وثواب وھو خیر. الیجلب 

 .ذلكاب على . ھناك عقباألمر الجید
 

فََھَم الناس لیعلموا الخیر والشر. یُ  هلالج لج . هللاجیدةبدعة  ،. ھذه بدعة حسنةملسو هيلع هللا ىلص ال تحب من ال یحبھمیجب أن ، وملسو هيلع هللا ىلصیجب أن تحب من یحب 
ومن هللا   .إن شاء هللا شك فیھا التي. ونبتعد عن األمور ھناك شك في ذلك ضح والسیئ واضح. لیسن. الخیر واابالفعل واضح اھم

 .التوفیق. الفاتحة
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