
 

 إنكار البدع المذمومة

 بين يدي الحديث

ي فل وقلد لتمنلا    اإلسالم دين كامل متكامل ونسيج واحد غير قابلل لتترقيل  

للدولي كل شيء من الدخول إلى المرافق إلى القانون ا كتابه ومن خالل نبيه محمد 

 يء شلما فرطنا في الكتاب ملن   :ولالقة المستمين بالدول غير المستمة ، قال 

] : [   

للدين حتى تلم اللدين وكمتلت لتينلا الن،ملة ، ولملا كلان  ل ا ا لم يمت رسول   

ا لل كللامالو و للب لتينللا ا لتللعام بلله ولللدم العيللاد  لتيلله   ين مللن عاد لتيلله شللي و ا مخالفو

 لمنه ه كان كمن التقد نقصه 

  (1) ما ليس منه فهو ردمن أحدث في أمرنا   ا   :قال رسول   

  (2) من لمل لمالو ليس لتيه أمرنا فهو رد : لمستم وفي رواية 

 المفردات :

 أحدث : أي أتى بأمر  ديد مبتدع 

 أمرنا : ديننا 

 رد : مردود 

 فوائد الحديث :

ل،لاد  بم،نى أنله   نحتلاإ إللى دليلل يأبلت أن  ل   ا،  اإلباحةال،ادات  ايصل في

 أو الحللديث الكللريم ال،للادات حللالل إ  مللا وردنللا تحريملله بللالقر ن ين كللل، حللالل 

  الصحيح 

 : ىبم،نل ، ة إ  ما دل الدليل لتلى مشلروليتهالحرمفهو ايصل في ال،بادات أما 

 لم ترد في  ية و  حديث أنه   ي وع يحد أن يبتكر لنا لباد  

لل ل  فقلد يقل   والمبتدع ألطى لنفسه حق التشري  و و حق إلهلي خلاب بلا  

  ][ أْم لهم شركاء شرلوا لهم من الدين ما لم يأ ن به     :تحت قول   
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و  نقبتهللا مهمللا كانللت منعلللة مللن  البدلللة فللي الللدين مللردود  لتللى صللاحبها ،

ود إللى إالافة ، وفلي المو لديننا كاملل   يحتلاإ  : توقف ، ، ونقول له صدرت منه

 يظلن أنله يبتلدع ينله يظلن المبتلدع والمشلكتة ايكبلر حلين  في الدين ما يكفي ويغنلي

 النقب في الدين 

لكونلله  يتللوبقللد يصللحو فالبدلللة أحللب إلللى إبتلليس مللن الم،صللية ، ين ال،اصللي 

ا فلال يتلوب ي،رف أنه لتى خطأ ، ، بلل يسلتمر  لكن المبتدع يحسب أنله يحسلن صلن،و

 ا الطريلق مخلالف في غيه والالله ، فيسلتمر فلي ا بتلداع ويواصلل طريقله لكلن  ل

ا لن    لمنهج      فال يعيد إ  ب،دو

ومنهج رسوله وااح   لف فيه و  دوران وما يخالفه وااح  ودين   
ا  َتَرْكُتُكْم َلتَى اْلَبْيَااِء  َ َيِعيُغ َلْنَها َبْ،ِدى إِ َّ َ الِ    :الرسول قال أياو

  فما (3)
البيااء فهو لتى الخير الوااح ومن سار لتى غير ا فهو  كان لتى     المح ة

ا نصحه وتبيين الطريق الصحيح له بالحكمة  الاال ال ي ي ب لتينا  مي،و
 والمولظة الحسنة

َما أَْحَدَث َقْوم  ِبْدَلةو إِ َّ ُرِفَ  : الشريف  ومن مفاسد البدع ما  اء في الحديث
ةِ  نَّ   ِمْأتَُها ِمَن السُّ

، فالسنة ى خراي ا ماإ أحدخرِ تُ والسنن إ  و فال ت تم  البدع ،4
د اي ر والأواب يوير ، فال ي يريد الن ا  ، والبدلة تطرد السنة تطرد البدلة

بر ان ومن غير  و  يتتفت لما يقوله الناس من غير ،ر لتى ما شرله   يقتص
 ات : قل له ، ففيه أواب وفيه أ ر فأف،ل ك ا :   لوقال ، من  اء  كل ف  دليل 

ولتى الرأس  ت ،ن،مبها و، فإن  اء بدليل فمن القر ن أو الحديث    ا الدليل لتى
  مردود هكالمبدليل ف وإن لم يأتِ  ، وال،ين
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