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 خطورة رّد القرآن والسنة

تحدَّث "، والتي رّد القرآن والسنة خطورةخطبة الجمعة بعنوان: " -حفظه اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ صالح البدير 
اتباعهما وتحريم ردِّهما، وبيَّن ببعض النصوص من القرآن والسنة وما أُثِر عن سل فنا  ْين ووجوبوحي   ال فيها عن

 - مرضي اهلل عنه -الصاِلح خطورة  ردِّ وتكذيِب السنة النبوية، وبيَّن أن من وسائل ذلك: سبُّ الصحابة 
 .وتكذيُبهم

 

 الخطبة األولى

علينا النعمة، وجعل  أمَّت نا خير  أمة، وبعث  فينا رسواًل منَّا يتُلو الذي أكمل  لنا الدين  وأتمَّ  الحمد هلل، الحمد هلل
شريك له  وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال ،علينا آياتِه ويُزكِّينا ويُعلُِّمنا الكتاب  والحكمة، أحمُده على نعِمه الجمَّة

نا مكوُن لمن اعتص م  بها خير  ِعصمةشهادًة ت  أرسل ه ربُّه للعالمين رحمًة، هه ورسولُ حمًدا عبدُ ، وأشهد أن نبيَّنا وسيد 
 .كوُن لنا نورًا من كل ظُلمةه صالًة تصلَّى اهلل عليه وعلى آله وصحبِ 

 :أما بعد، فيا أيها المسلمون

ا الَِّذين  آم ُنوا ات َُّقوا اللَّه  ح قَّ تُ ق  ، قد فاز  من اتَّقى، وضلَّ من قاد ه الهوىفاتقوا اهلل؛  اتِِه و ال  ت ُموُتنَّ ِإالَّ و أ نْ ُتْم ي ا أ ي ُّه 
 [.201آل عمران: ] ُمْسِلُمون  

 أيها المسلمون:

أصحاِب الحديث والسنة، حف ظة الدين وخزن ته، وأوعيِة العلم وحم ل ته الذين سل كوا محجَّة  من ُأصول أهل اإليمان
 -والسنُة ُحجَُّتهم،ورسوُل اهلل لسنة، الكتاُب ُعدَّتُهم، الماِضين: تعظيُم الكتاب واالصالحين، وات َّب عوا آثار  السَّل ف 

 ُقدوُتهم. - صلى اهلل عليه وسلم
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يُعلِّمون التوحيد  والعقيدة ، وينُصرون الشريعة ، ويهِدمون الِبد ع الشَّنيعة، ويُبِغضون الِحزبيَّة  الوضيعة ، وال ينِصبون 
إال رسول  ن عليه غير الكتاب والسنة، وليس لهم متُبوٌع يتعصَُّبون لهشخًصا أو ِحزبًا أو كالًما يُوالون عليه ويُعاُدو 

ُقونها ويقب لونها، -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل  ، يعل مون أحوال ه، ويُعظُِّمون أقوال ه، يعتِقدونها ويعتِمدونها وُيصدِّ
 وُيسلِّمون لها وال يُعاِرضونها.

، وال -صلى اهلل عليه وسلم  -يسُقُط كلُّ شيٍء خالف  أمر  النبي : "-رحمه اهلل تعالى  -يقول اإلمام الشافعي 
 ".-صلى اهلل عليه وسلم  -يقوُم معه رأٌي وال ِقياٌس؛ فإن اهلل قطع  الُعذر  بقوِله 

صلى اهلل عليه وسلم  -: "ال رأي  ألحٍد مع ُسنٍَّة سنَّها رسوُل اهلل -رحمه اهلل تعالى  -ويقول عمُر بن عبد العزيز 
-". 

 وال يُردُّ السنة  إال غِويٌّ،وال يُعاِرُضها إال عِييٌّ، وال يطع ُن فيها إال شِقيٌّ، ومن ردَّ األحاديث  الصِّحاح  الُمجم ع على
 صحَِّتها؛ فقد خالف  أهل  السنِة والجماع ِة وسل ف  األمة، وسل ك  في در ك ات أهل الزَّيغ والضالل والبدع والِغواية.

فهو على شف ا  - صلى اهلل عليه وسلم -: "من ردَّ حديث  رسول اهلل -تعالى رحمه اهلل  -د أحميقول اإلمام 
 ."هل كةٍ 

 صلى اهلل عليه وسلم -من ردَّ ما صحَّ من قوِل رسول اهلل كلُّ ": -تعالى رحمه اهلل  -ويقول أبو الطاهر السِّل فيُّ 
 ."ال ينِطُق عن الهو ى -الة والسالم عليه الص -ولم يتلقَُّه بالقبول ضلَّ وغو ى؛ إذ كان  -

 - : "وإذا سِمعت  الرجل  يطعُن على األثر أو يُردُّ األث ر، أو يُريد غير  اآلثار-تعالى رحمه اهلل  -وقال الب رب هاريُّ 
 فاتَِّهمه على اإلسالم، وال تُشّك أنه صاِحُب هًوى ُمبتدِع". - يعني: األحاديث  الصِّحاح

مع العلِم أنه  - صلى اهلل عليه وسلم -"التكذيُب لحديِث رسول اهلل : -تعالى رحمه اهلل  - ويقول ابُن الوزير
 ."حديثُه كفٌر صريحٌ 
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 أيها المسلمون:

 ومن خُبث ت عقيدتُه وفس د ت خبيئُته ردَّ السنَّة  وكذَّب ها إذا خالف ت عقل ه السَّقيم ورأي ه الذَّميم.

صلى  -ذكر  حديث  الصادق المصدوق  - وهو من ُكبراء الُمعتزلة - ُعبيد قال ُمعاذ بن ُمعاذ: سمعُت عمرو بن
بُته، ولو سِمعُت رسول  اهلل  - اهلل عليه وسلم ر. فقال: لو سِمعُت األعمش  يقولُه لكذَّ صلى اهلل عليه  -في القد 

 اق نا.يقوُل هذا لرد دتُه، ولو سِمعُت اهلل يقول هذا لقلُت: ليس على هذا أخذت  ِميث - وسلم

، وما أقبح  الِفعال.  نعوُذ باهلل، نعوُذ باهلل؛ ما أشنع  المقال 

 أيها المسلمون:

إال الرَّدُع والقمُع والمنُع؛ حمايًة  - صلى اهلل عليه وسلم - سيِّد الور ىقوِل وما جزاُء من افتر ى واجتر أ على 
 .-صلى اهلل عليه وسلم  -محمٍد  لج ناِب الشريعة، وصونًا للسُّنَّة، وِحفظًا لمقام سيِّد الخلقِ 

. فقال رجٌل: فأين لِقي ه؟ فغِضب  «احتجَّ آدُم وموسى»: بحديثالرَّشيد   - تعالىرحمه اهلل  -حدَّث  أبو ُمعاوية 
 . فما أطلق ه إال بعد أن ظهر ت توبُته، وصدق ت إنابُته.الرَّشيُد، وقال: النِّطُع والسيُف، زنديٌق يطع ُن في الحديث

 المسلمون:أيها 

،  يُواج ُه باِطُلهم باألحاديث الصِّحاحالسُّنن حينما  ووُمعاِرضُ  يسُلكون مسلك  التعريض بالثَّلِب، والتلويِح بالغضِّ
 والتلميِح باالعتراض والردِّ، والُمغال طة بالتأويل.

ه: كيف نصن ُع بهذه األسانيد : "بل غ نا أن بعض  أصحاب المريِسيِّ قال ل-تعالى رحمه اهلل  -قال اإلمام الدارميُّ 
الِجياد التي يحتجُّون بها علينا؛ مثل: سفيان، عن منصوٍر، عن الزهري. والزهري، عن سالم. وأيوب وابن عون، 

 ، وما أشب  ه ها.-صلى اهلل عليه وسلم  -عن ابن سيرين. وعمرو بن دينار، عن جابٍر، عن النبي 
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: ال تردُّوه فتفتِضحوا، ولكن غاِلطُوهم بالتأويل فتكونوا قد رد دتُموها بُلطٍف؛ إذ لم يُمِكنكم ردُّها فقال المريسيُّ 
 ."بُعنفٍ 

ُن الطاِعنين في السنة، والمغز ى: هو التحلُُّل من أحكاِمها، والتفلُُّت من ُسلطانها.  هكذا ديد 

اِرضوها، وقدُِّسوها وقدِّموها، واحذ روا الزناِدقة الُفجَّار، ، وسلِّموا للسُّنن وال تُع-أيها المسلمون  - فاتقوا اهلل
 الطع ن ة األشرار، ُدعاة الفتنة، وأنصار الِبدعة، وسرايا إبليس.

بالتسليم واالتباع، ووقانا شرَّ أهل الزَّيغ  - صلى اهلل عليه وسلم -تلقَّى خبر  المعُصوم ن مجعل ني اهلل وإياكم م
 .والُجحود واالبتداع

إنه كان لألوابين  ،فاستغفروه ل ما تسمعون، وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنٍب وخطيئٍة؛أقو 
 .غفورًا
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 الخطبة الثانية

تعظيًما  وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،على إحسانه، والشُّكُر له على توفيِقه وامِتنانِهالحمد هلل 
 صلَّى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه ،الداِعي على ِرضوانه هه ورسولُ نا محمًدا عبدُ سيد  نا و وأشهد أن نبيَّ ، لشأنِه

 .وإخوانه، وسلَّم تسليًما كثيًرا

 أما بعد، فيا أيها المسلمون:

ا الَِّذين  آم ُنوا ات َُّقوا اللَّه  و  اتقوا اهلل وراِقُبوه، وأطيُعوه وال تعُصوه،   [.221 :ةبتو ال] ِقين  م ع  الصَّادِ وا نُ و كُ ي ا أ ي ُّه 

 أيها المسلمون:

ال عداوة  للسنة وأهِلها أشدُّ من عداوة من يتَِّخذون الكِذب ديًنا، وُيكفُِّرون سادات األولياء بعد األنبياء صحابة 
لمين ويترضَّى عنهم، ويستبيُحون دماء  الُمس ، ويُكفُِّرون من ُيحبُّهم ويتوالَّهم-صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

وأعراض هم وأموال هم برواياٍت وِحكاياٍت اختل ُقوها ووضُعوها من عند أنُفِسهم، ونس ُبوها كِذبًا وُزورًا إلى سيِّد الخلِق 
 ، وإلى آل بيِته األطهار.-صلى اهلل عليه وسلم  -محمٍد 

تُه. ومن يُهاِجُم الُممان عة والُمقاو مة ضدَّ الُمحتّل، وما هم إال مطيَُّة العدادَّع وا حمل  لواء  ّو وسري َُّته، وسنُده وُعدَّ
الُمحتلَّ بالصِّياح والنُّباح، ويُهاِجُم الُمسلمين بالطائِرات والدبابات والنار والِحصار والسِّالح ال يُمكُن أن يكون 

 للُمحتلِّ ُمقاِوًما، وال للغاِزي ُممانًِعا؛ بل هو حربُة الُمحتلِّ ضدَّ اإلسالم والمسلمين.

فِلُح دجاِجلُة الُممان عة والُمقاو مة المزعومة أن يُغي ُِّروا التاريخ  المحفوظ ، أو ُيحسُِّنوا الوجه  القبيح  لمذهٍب ولن يُ 
 يستبيُح قتل  األطفال والنساء والشُّيوخ، ويستبيُح هدم  بيوت الُمسلمين ومساِجدهم وُمدنهم.
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 ي ش اءُ  و ل وْ ، [151: البقرة] يُرِيدُ  م ا ي  ْفع لُ  اللَّه   و ل ِكنَّ  اقْ ت ت  ُلوا م ا اللَّهُ  ش اء   و ل وْ وهلل األمُر من قبُل ومن بعد، 
نْ ت ص ر   اللَّهُ  ُهمْ  ال  ُلو   و ل ِكنْ  ِمن ْ ِبيلِ  ِفي قُِتُلوا و الَِّذين   بِب  ْعضٍ  ب  ْعض ُكمْ  لِي ب ْ ال ُهمْ  ُيِضلَّ  ف  ل نْ  اللَّهِ  س  ي  ْهِديِهمْ ( 4) أ ْعم   س 

ا اْلج نَّة   و يُْدِخُلُهمُ ( 5) ال ُهمْ ب   و ُيْصِلحُ   .[6 -4: محمد] ل ُهمْ  ع رَّف  ه 

والشهيُد السعيُد من قُِتل ُنصرًة للتوحيد، والتَّعيُس الطَّريُد من قُِتل ُنصرًة ألهل الشِّرك والُخرافة والتَّنِديد، 
 .[40: الحج] يزٌ ع زِ  ل ق ِويٌّ  اللَّه   ِإنَّ  ي  ْنُصُرهُ  م نْ  اللَّهُ  و ل ي  ْنُصر نَّ 

 عباد اهلل:

 ؛ فمن صلَّى عليه صالًة واحدًة صلَّى اهلل عليه بها عشًرا.طُرًّا الور ى أحمد  الهادي شفيعِ صلُّوا وسلِّموا على 

بشير الرحمة والثواب، ونذير السَّطوة والِعقاب، الشاِفع الُمشفَّع يوم  محمدٍ  نبيِّنا وسيِّدنااللهم صلِّ وسلِّم على 
، وعنَّا معهم يهموتابعِ التابعين لهم و  اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آل بيِته األطهار، وصحابِته األبرار، ،بالِحسا

 .عزيز يا غفَّارك يا جودِ بمنِّك و 

على الطُّغاة الُمعتدين، القت لة  اللهم انُصر أهل نا في الشام، اللهم انُصر أهل نا في الشام، اللهم انُصر أهل نا في الشام
ارف ع الُغمَّة عن أهل السنة، اللهم ارف ع الُغمَّة عن أهل السنة في الشام، اللهم رُحماك رُحماك  ، اللهملُمجرِمينا

 .بأطفاِلهم وِصغارهم ونسائِهم وُشُيوِخهم، رُحماك رُحماك بمرضاهم وجرحاهم وأسراهم

مَّة والفتنة  عنهم يا رب العالمين عاجاًل غير  آجٍل نتوجَّه إليك، نُناِديك ونُناِجيك، نرُجوك وندُعوك يا اهلل، ادفع الغُ 
 .يا كريم

اللهم تقبَّل موتاهم في الشهداء يا سميع الدعاء، اللهم قوِّ عزاِئم  الُمجاِهدين الُموحِّدين في الشام لُمناج ز ة 
 أعداِئك يا رب العالمين.



 

  12/7/2414: النبويالمسجد                  البديرصالح د.   :لشيخل            خطورة رّد القرآن والسنة 
 

-7 - 

www.alharamain.sa 

سنة، أعداء الصحابة، اللهم أهِلك ِحزب هم اللهم عليك بأعداء اإلسالم، اللهم عليك بأعداء اإلسالم، أعداء ال
وُجند هم وِسالح هم وطواغيت هم وأعوان هم، اللهم قاتِلهم فإنهم يُصدُّون عن سبيِلك، ويُعاُدون أولياء ك، أنِزل عليهم 

 عذاب ك ورِجز ك إله الحقِّ يا رب العالمين.

 اِدرين يا رب العالمين.انُصر أهل نا في فلسطين على اليهود الغاِصبين، والصَّهايِنة الغ

وفِّق إمام نا ووليَّ أمرنا خادم  الحرمين وِعزَّها واسِتقرار ها، و  ،اللهم أِدم على بالد الحرمين الشريفين أمن ها ورخاء ها
 .للبرِّ والتقوى ماِصيهو لما تحبُّ وترضى، وُخذ بن ووليَّ عهده الشريفين

 االستقرار يا رب العالمين.اللهم ُمنَّ على جميع أوطان الُمسلمين باألمن و 

 .يا رب العالمين اشِف مرضانا، وعاِف ُمبتالنا، وُفكَّ أسرانا، وانُصرنا على من عاداناوارحم موتانا، و اللهم 

 اجعل دعاء نا مسموًعا، ونداء نا مرفوًعا، أنت موالنا نِعم  المول ى ونِعم  النصير.اللهم 

 .هلل رب العالمين حمدُ الآخُر دعوانا أن و 

 


