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ينِ  -11  البَِدُع يف الدِّ

ؾِلح َفالَ َهاِدَي  َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه الِلُ َفالَ ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح إِنَّ اْلح

يَك َلُه، َوَأنَّ ُمَ  َدُه الَ َذِ َفُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ الِل َوحح ًدا َطبحُدُه َوَرُسوُلُه.َلُه، َوَأشح  ؿَّ

ُد.  ا َبعح  َأمَّ

 فقا أَيا ادممـون.

باِع  -جل وطال -أوصقُؽم بتؼوى الِلِ  ِّ والَعَؾِن، واتِّ فادِة، والِّسِّ يف الغقِب والشَّ

دًا  -تبارَك وتعاىل -ُسـَِّة الـبيِّ صذ الِل طؾقه وسؾم ضاهرًا وباصـًا، فننَّ الِلَ أرسَل مؿَّ

وسؾم رمحًة لؾعادني، وحجًة طذ العباِد أمجعني، أرسؾه الِلُ طذ حنِي صذ الِل طؾقه 

َ به من  ُبِل، وبَّصَّ ُسِل، ففدى الِلُ به إىل أقوِم الطُرِق وأوضِح السُّ اكؼطاٍع من الرُّ

، وُقُؾوبًا ُغؾحػًا، فلكؿَل  ، فتَح الِلُ به أطُقـًا طؿقًا، وآذاكًا صًّما الَعَؿى، وأرشَد به من الَغيِّ

َؿتِي ا ُت َطَؾقحُؽمح كِعح َؿح َؿؾحُت َلُؽمح ِديـَُؽمح َوَأْتح َم َأكح َقوح َؿَة ﴿ الح يَن، وأتمَّ به الـِّعح لِلُ به الدِّ

الَم ِديـاً   . ﴾َوَرِضقُت َلُؽُم اإِلسح

 أَيا ادممـون.

باِع ما جاَء به  الـبيُّ صذ الِل طؾقه وسؾم، وهناكم طن لؼد أَمَركم الِلُ تعاىل باتِّ

لَِقاَء  ِزَل إَِلقحُؽمح ِمنح َربُِّؽمح َوال َتتَّبُِعوا ِمنح ُدوكِِه َأوح بُِعوا َما ُأكح خمالػتِه، قال الِل تعاىل: ﴿اتَّ

ُرونَ   . ﴾َقؾِقاًل َما َتَذكَّ
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بُِعوُه وَ  َتِؼقًًّم َفاتَّ اصِي ُمسح َق وقال جل وطال: ﴿َوَأنَّ َهَذا ِِصَ ُبَل َفَتَػرَّ ال َتتَّبُِعوا السُّ

ُسوَل َفَؼدح َأَصاَع الِلََّ َوَمنح َتَوىلَّ َفًَّم  ،﴾بُِؽمح َطنح َسبِقؾِهِ  وقال تعاىل: ﴿َمنح ُيطِِع الرَّ

ـَاَك َطَؾقحِفمح َحِػقظاً  َسؾح  . ﴾َأرح

ُسوُل َفُخُذوُه  َتُفواوقال: ﴿َوَما آَتاُكُم الرَّ  . ﴾َوَما هَنَاُكمح َطـحُه َفاكح

فاتؼوا الِلَ أَيا ادممـون، واستؿِسؽوا هبديح ِ الـبيِّ صذ الِل طؾقه وسؾم، فؼد 

وًة حسـًة، وأَمَركم بالتََّلدِّ به واالستـاِن بُسـَّتِه، قال الِلُ تعاىل: ﴿  َجَعَؾُه الِلُ لُؽم ُأسح

َم اِخِخَر َوَذَكَر الِلََّ َلَؼدح َكاَن َلُؽمح يِف َرُسوِل الِلَِّ َقوح ُجو الِلََّ َوالح َوٌة َحَسـٌَة دَِنح َكاَن َيرح  ُأسح

 . ﴾َكثِراً 

َد الِلُ سبحاكه وتعاىل الذين خيالػون أمَر رسولِه صذ الِل طؾقه وسؾم  وقد هتدَّ

ِذيَن خُيَالُِػونَ  َذِر الَّ َقحح ِرِه َأنح ُتِصقَبُفمح  بالػتـِة والعذاِب األلقِم، فؼال تعاىل: ﴿ َفؾح َطنح َأمح

َ ﴾فِتحـٌَة َأوح ُيِصقَبُفمح َطَذاٌب َألِقمٌ  ِد َما َتَبنيَّ ُسوَل ِمنح َبعح ، وقال تعاىل: ﴿ َوَمنح ُيَشاِقِق الرَّ

ِؾِه َجَفـََّم َوَساَءتح  ِه َما َتَوىلَّ َوُكصح ِمـنَِي ُكَولِّ َ َسبِقِل ادحُمح َُدى َوَيتَّبِعح َغرح  . ﴾َمِصراً  َلُه اْلح

تِه صذ الِل طؾقه  أال، وإنَّ من خمالػِة أمر رسوِل الِلِ صذ الِل طؾقه وسؾم، ومشاقَّ
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ين، فنن كلَّ بدطٍة ضاللٌة، وكلُّ ضاللٍة يف الـَّاِر، وقد أكؽَر الِلُ  -وسؾم االبتداَع يف الدِّ

يِن، وجعؾه ترشيعًا دا مل يلذنح به -طزَّ وجلَّ  الِلُ، فؼال تعاىل: ﴿َأمح َْلُمح  االبتداَع يف الدِّ

ح َيلحَذنح بِِه الِلَّ يِن َما مَل ُطوا َْلُمح ِمَن الدِّ َكاُء َذَ  .﴾ُذَ

َ بطالهَنا، فؼال صذ الِل  ر الـبيُّ صذ الِل طؾقه وسؾم من البَِدِع، وبنيَّ وقد حذَّ

وقال صذ الِل طؾقه ، «من أحَدَث يف أمِرىا هذا ما لوس منْه فهو رد»طؾقه وسؾم: 

فعلوكم بُسنَّتي وُسنِة اخللفاِء الراشِدين املهديِّني من »وسؾم يف وصقَّتِه ألصحابِه: 

وا علوها بالنَّواجِذ، وإياكم وحمدثاِت األموِر، فإنَّ كلَّ حمدثٍة بدعة  . « ٌبعِدي، عضُّ

ـِة، فنهنا لؽم بنذن الِلِ   كجاٌة وطصؿٌة. فاتؼوا الِل طباد الِل، وطؾقؽم بؾزوِم السُّ

 أَيا ادممـون.

ين الذي مل يلمرح به الِلُ  أتدرون ما البدطُة التي هناكم الِلُ ورسوُله طـفا؟ إهنا الدِّ

َب إىل الِلِ تعاىل، ومل يلمرح به الِل  ورسوُله، فؿن داَن ديـًا أو فعل فعاًل يؼصُد به التؼرُّ

 مل يلذنح به الِلُ. فؼد ابتدَع يف ديِن الِلِ، وَذَع فقه ما،ورسوله 

فاكظر أَيا ادممُن إىل ما تؼوُم به من العباداِت، هل أكت ممن التزَم فقفا هدَي 

ا ُسـَته؟ ثم اكظر يف  الـبقِّصذ الِل طؾقه وسؾم وُسـَته، أم أكت ممن َهَجروا هدَيه وَقَؾوح

تِه أو ال ؟ فنن كـت هذه العبادِة هل هي مما ذَطه الـبيُّ صذ الِل طؾقه وسؾم ألُمَّ
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مؾتزمًا هدَيه صذ الِل طؾقه وسؾم، وما َذَطه فلكت طذ السـة، وإن كاكت األخرى 

،«ما لوس منه فهو رد  »يف ديــا هذا  :أي ؛«من أحدَث يف أمِرىا هذا»فنياَك إياَك فنكه 

 .«فإن رشَّ األموِر حمدثاهُتا، وكلُّ حمدثٍة بدعة  »

 أَيا ادممـون.

من "ظقٌم وأثُرها خطٌر، قال اإلمام مالك بن أكس رمحه الِل: إن البَِدَع رضُرها ط

أحدَث يف هذه األمِة شقئًا مل يؽن طؾقه سؾُػفا فؼد زَطَم أن رسوَل الِلِ صذ الِل طؾقه 

 . ()"وسؾم خاَن الرسالةَ 

فالبَِدُع مضادٌة لؾرشِع ومراَغؿٌة لؾشاِرع؛ حقث إن ادبتدَع كصَب كػَسه مستدِركًا 

طَة ال تزيُد صاحَبفا من الِلِ إال طذ الرشي اًل ْلا، فاتؼوا الِلَ طباَد الِل، فنن البِدح عِة مؽؿِّ

 "ُبعدًا، قال ابن الؼقم رمحه الِل:
ٍ
 -أي: بالـبيِّ صذ الِل طؾقه وسؾم  -وكلُّ طؿٍل بال اقتداء

 فنكه ال يزيُد طامَؾه من الِلِ إال ُبعدًا؛ فنن الِلَ تعاىل إكًّم 
ِ
 واألَهواء

ِ
ِره، ال باِخراء  . "ُيعبَُد بلمح

طذ ترِك البَِدِع، صغِرها وكبِرها، ومتابعِة الـبيِّ صذ الِل  -طباَد الِلِ -فاحرصوا 

طؾقه وسؾم ضاهرًا وباصـًا، فنكه بحسب متاَبَعتِؽم لؾرسوِل صذ الِل طؾقه وسؾم تؽوُن 

اريِن طذ  -بحاكه وتعاىلس-لؽم اْلدايُة والصالُح والـجاُح، فنن الِلَ  طؾََّق سعادَة الدَّ

ارين يف خمالػتِه، فأَلتباِطه اْلدى  متابعتِه صذ الِل طؾقه وسؾم، وجعَل شؼاوَة الدَّ

غاُر  لُة والصَّ واألمُن والػالُح وصقُب العقش يف الدكقا واِخخرة، ودخالػقه الذِّ
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 والضالُل والشؼاوُة يف الدكقا واِخخرة. 

طذ كتاِب ربِّؽم، وسـِة كبقِّؽم، وِزكوا أقواَلؽم وأطًّمَلؽم  -اَد الِلِيا طب -فلقبؾوا

 بًّم فقفًّم، فًّم وافَق ذلك ُقبل، وما خالػه ففو مردوٌد طذ قائؾِه وفاطؾِه كائـًا من كان. 

 


