
 

 إنكار البدع المذمومة

 بين يدي الحديث

ي كتابه  ف اإلسالم دين كامل متكامل ونسيج واحد غير قابل للترقيع. وقد علمنا هللا 

كههل ءههي  مههن الههدلول الههإ المرافههن الههإ ال ههانون الههدولي  ومههن لههالل نبيهه  محمههد 

 ي  ءهما فرطنا في الكتاب مهن   :وعالقة المسلمين بالدول غير المسلمة ، قال 

 .] : [ 

ين كهامال  حتإ تم الدين وكملت علينا النعمة ، ولما كان ههاا الهد لم يمت رسول هللا 

ا ملال  ه   ا لمنهجهوجب علينا االلتزام به  وعهدم الزيهادل عليه    نن مهن زاد عليه  ءهيل 

 كان كمن اعت د ن ص .

 الحديث الشريف

من أحدث في أمرنا هاا ما ليس من  فهو رد   :قال رسول هللا 
(1). 

من عمل عمال  ليس علي  أمرنا فهو رد  وفي رواية لمسلم : 
(2). 

 المفردات :

 أحدث : أي أتإ بأمر جديد مبتدع.

 أمرنا : ديننا.

 رد : مردود.

 فوائد الحديث :

ل ادل حهالبمعنإ أن  ال نحتاج الإ دليل يثبت أن هاه العه انصل في العادات اإلباحة ،

 حيح. ، نن كل العادات حالل اال ما وردنا تحريم  بال رآن الكريم أو الحديث الص

: أنه   أما انصل في العبادات فهو الحرمة اال ما دل الدليل علإ مءهروعيت  ، بمعنهإ

 حديث.ال يجوز نحد أن يبتكر لنا عبادل لم ترد في آية وال 
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، لهال  والمبتدع أعطإ لن س  حهن التءهريع ، وههو حهن الههي محهب لها  بها  

ا لهم مهأْم لههم ءهركا  ءهرعوا لههم مهن الهدين   :ف د ي ع مهن يبتهدع تحهت قهول هللا 

 ][.  يأان ب  هللا 

 البدعة في الدين مهردودل علهإ صهاحبها ، وال ن بلهها مهمها كانهت منزلهة مهن صهدرت

الهدين  وقف ، ديننا كامل ال يحتاج الإ اضافة ، وفهي الموجهود فهيمن  ، ون ول ل  : ت

  فهي ما يك ي ويغني. والمءكلة انكبر حين يظن المبتدع أنه  يبتهدع ننه  يظهن الهن 

 الدين.

البدعة أحب الإ ابليس من المعصية ، نن العاصي قهد يصهحو فيتهوب لكونه  يعهرف 

ا يه  فال يتوب ، بهل يسهتمر فهي غ أن  علإ لطأ ، لكن المبتدع يحسب أن  يحسن صنع 

 هللاوضالل  ، فيستمر في االبتداع ، ويواصل طري   لكن هاا الطرين ملالف لمهنهج 

  ا عن هللا  .فال يزيد اال بعد 

ا  ودين هللا  ومنهج رسول  واضح ال لف في  وال دوران وما يلال   واضح أيض 

َيِزيُغ َعْنَها َبْعِدى ااِلَّ َهالِ    َتَرْكُتُكْم َعلَإ اْلَبْيَضاِ  الَ  :قال الرسول 
. فما كان (3)

علإ هاه المحجة البيضا  فهو علإ اللير الواضح ومن سار علإ غيرها فهو 

ا نصح  وتبيين الطرين الصحيح ل  بالحكمة  الضال الاي يجب علينا جميع 

 والموعظة الحسنة

َقْوم  ِبْدَعة  ااِلَّ ُرِفَع هللا َما أَْحَدَث ومن م اسد البدع ما جا  في الحديث الءريف : 

ةِ  نَّ ِمْثلَُها ِمَن السُّ
والسنن اال وُتلِرج احداهما انلرى ، فالسنة  ، فال تجتمع البدع(4)

ويريد انجر والثواب  تطرد البدعة ، والبدعة تطرد السنة ، فالاي يريد النجال

برهان ومن غير  ، وال يلت ت لما ي ول  الناس من غيري تصر علإ ما ءرع  هللا 

دليل   فكل من جا   ، وقال ل  : أفعل كاا ف ي  أجر وفي  ثواب ، ف ل ل  : هات 

هاا من ال رآن أو الحديث ، فإن جا  بدليل فبها ونعمت ، وان لم يأِت  الدليل علإ

 بدليل فكالم  مردود.
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