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مػفقم اـبدطة
افبدظة من جفة افؾغة هي اإلحداث أو افتجديد شواء ـان فقء ؿد وجد ؿبل ذفك ثم حدث فه
اكدثار أو مل يوجد من ؿبل ثم أوجده اإلكسان .
وافشبفة هي افقء افذي يسدد بغ أمرين وٓ يستطقع اإلكسان أن حيسؿه  ,واهلل ؿد حذر من
افشبفات وهلذا يؼول تعاػ ﴿هق ا َّـ ِذي َأ ْكزَ َل ط َؾق َ ِ
ُمؽ ََام ٌت ُه َّـ ُأ ُّم ا ْـؽِت ِ
َاب َو ُأ َخ ُر
َاب ِم ْـ ُف آ َي ٌ
ات ُ ْ
ؽ ا ْـؽت َ
ُ َ
َ ْ
قن ما ت ََشابف ِمـْف ابتِغ ِ ِ ِ
ِ
يـ ِِف ُؾ ُؾ ِ
َاء ت َْل ِويؾِ ِف َو َما َي ْع َؾ ُؿ ت َْل ِوي َؾ ُف
اِب ٌ
ات َؽ َل َّما ا َّـذ َ
قِبِ ْؿ زَ ْيغٌ َؽ َق َّتبِ ُع َ َ
ُمت ََش ِ َ
َاء ا ْـػ ْتـَة َوا ْبتغ َ
ََ ُ ْ َ
إِ ََّّل اَّللَُّ واـر ِ
قن َآمـَّا بِ ِف ؿ ٌُّؾ ِم ْـ ِطـ ِْد َر ِّبـَا َو َما َي َّذؿ َُّر إِ ََّّل ُأو ُـق ْاْلَ ْـ َب ِ
اب
قن ِِف ا ْـ ِع ْؾ ِؿ َي ُؼق ُـ َ
اسخُ َ
َ َّ

﴾( آل طؿران ) 7 :

ؾلصل ـالم اهلل من جفة تـزيؾه ومؼصوده ُُمؽم ّبغ طاهر وفؽن ثؿة أمور مشتبه وأخرى متشاهبات
وهذه ادتشاهبات كسبقة فقست مطؾؼة وإكام ترجع افـسبقة فؾعامل ف ُقثبت اهلل فه ظدم إحاضته بافعؾم افذي
يف إمؽاكه أن يعؾؿه  ,ؾؽقف ؾقام ٓ يعؾؿه من ظؾم اهلل مما مل جيعل اهلل فإلكسان أشباب بافعؾم به ,
وهذا من حؽؿة اهلل شبحاكه .
وافشبفات يف دين اهلل هلا معـقغ :ادعـى إول  :صبفات ٓ يستطقع اإلكسان حسؿفا وحيتاج إػ مزيد
بحث وحتري وهذا طاهر يف افصحقحغ وؽرمها ـام جاء َظ ِن افـُّن ْع َام ِن ْب ِن َب ِش ٍر َر ِ َ اهللُهَّللُ َظـ ُْف َام َؾ َال :
ع َوإِ َّن َْ
قل ( إِ َّن َْ
قل اَّللَِّﷺ َي ُؼ ُ
ت َر ُس َ
ات ََّ ،ل َي ْع َؾ ُؿ ُف َّـ ؿَثِ ٌر
قر ُم ْش َتبِ َف ٌ
َس ِؿ ْع ُ
احل َرا َم َب ِّ ٌ
احل ََل َل َب ِّ ٌ
ع َ ،و َب ْقـ َُف َام ُأ ُم ٌ
ِم َـ اــ ِ
َّاس ) ؿال ٓ يعؾؿفن ـثر وما ؿال ـل افـاس وذفك أن ـثر من افـاس جيفؾون بسبب ضعف
ظؾؿفم ؾؼد تؽون ادسلفة مشتبه ظـدك وفؽـفا ظـدي طاهرة ب ّقـة أو افعؽس .

ِ
َ
ِصاصِل ُم ْست َِؼ اقام َؽا َّتبِ ُعق ُه
وادعـى افثاين  :صبفات افبدع افتي حذر اهلل مـفا ـام يف ؿوفه تعاػ ﴿ َوأ َّن َه َذا َ
قن ﴾ ( اْلكعام )153 :جاء ظن ظبد اهلل
اـس ُب َؾ َؽ َت َػ َّر َق بِؽ ُْؿ َط ْـ َسبِقؾِ ِف َ ـِؽ ُْؿ َو َّ اؿ ُْؿ بِ ِف َـ َع َّؾؽ ُْؿ َت َّت ُؼ َ
َوَّل َت َّتبِ ُعقا ُّ
بن ظباس وجماهد بن جز ـام روى ابن جرير افطزي يف ـتابه افتػسر ؿال جماهد بن جز "افسبل هي
افبدع وافشبفات " .
) رواه البخاري كتاب :اإلٌمان ،باب  :فضل من استبرأ لدٌنه ،)52 ( ،ومسلم – كتاب :المساقاة ،باب  :أخذ الحالل وترك الشبهات.)107 ( ،)1599 ( ،
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وافبدع وافشبفات هي ادحدثات يف دين اهلل أو يريد اإلكسان حال إحداثفا يف دين اهلل أن تؽون
مشتبفة ؾال يستطقع اإلكسان أن يعؾم هل هي من افدين أو فقس من أصؾفا أو مـبعفا .
وفؽي يعؾم اإلكسان أن هذه بدظة أوصبفة ذات كسبة ديـقة أصؾقة ومـبعفا من افوحي ظؾقه بتتبع
افدفقل ـحال احلبال ؾاحلبل ؿد يؿتد دسين أو أـثر إذا وصل إفقك يشء من افعؾم أو يشء من افوحي
ظؾقك أن تتبع ذفك افدفقل  ,هل يـتفي فؾوحي أو يـتفي فعؼول افرجال إذا اكتفى فعؼول افرجال
ؾفذه هي افبدظة افتي حذر اهلل تعاػ مـفا .
وافبدع افديـقة هي افتي حيدث تعبد هلل هبا  ,أما ما يتعؾق بافبدع افدكقوية من إحداث افؾباس وادرـب
وافبـقان ومن صـاظة إواين وؽر ذفك ؾفذه من افبدع افدكقوية يػعل اإلكسان هبا ما يشاء  ,وهلذا
رشام  ,يعـى أن افؼيعة مل ترشم افبدع افدكقوية ؾتـفى ظـفا
جعل افـبي ﷺ هلا حدود ومل جيعل هلا ً
بذاهتا وإكام جعؾت هلا حدو ًدا ٓ جيوز فإلكسان جتاوزها .
عقب َظن َأ ِ
ؿال َ :
بقه َظ ْن َجدِّ ه ر اهلل ظـفم َ
ؿال رشول
وؿد جاء يف افسـن من حديث ظؿرو بن ُص ٍ ْ
ٍف وَّل َ ِ ٍف
قؾة) ؾإمر يف ذفك شعة وضع حدو ًدا
اهللِّ ﷺ( ؿ ُْؾ وارشب وا ْـ َبس وتَصدَّ ْق ِف ؼر َ َ
خارجقة ظـفا وٓ ُتشؽل يف ذاهتا ـام يف افعبادات ؾافصالة ٓ خترج ظن وصػفا وـذفك وصف
افصقام ووصف افزـاة وؽرها من إمور افتي جاءت يف افؼيعة .
وؿد جاء َظ ْن َظ ِاا َش َة َر ِ َ اهللُ َظـ َْفا َؿا َف ْت ( َؾ َال َر ُس ُ
قل اَّللِ ﷺ( َم ْـ َأ ْحدَ َ
ث ِِف َأ ْم ِركَا َه َذا َما َـ ْق َس
ٍف
ِمـْ ُف) ِ
رواية " َم ْـ َط ِؿ َؾ َط َؿ ا
َل َـ ْق َس َط َؾ ْق ِف َأ ْم ُركَا َؽ ُف َق َر ٌّد ") وادراد يف أمركا يعـى أمر افؼيعة وفقس
وِف
ادراد أمر افـاس ٕن افـبي ﷺ ؿد جاء بافوحي وإرثه افعؾم ؾؽام جاء(طـ طائشة ريض اَّلل طـفا أن
اــبل ﷺ ؾالَّ :ل كقرث ،ما ترؿـاه دؾة) .

) البخاري معلقا ً "فتح الباري" ( 77 ،)252 / 10ـ كتاب اللباس1 ،ـ باب قول هللا _ تعالى _" :قـل مـن حرم زٌنة االهلل  ، *,,,والنسائً (23 ،)79 / 5ـ كتاب
الزكاة66 ،ـ باب االختٌال فً الصدقة ،وابن ماجه (32 ،)1192 / 2ـ كتاب اللباس23 ،ـ باب البس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخٌله ،حدٌث رقم ( .)3605
) رواه البُخاريّ فً "صحٌحه" رقم ,2697 :ومسلم فً "صحٌحه" رقم .1718 :أمّا الرِّ واٌة َّ
الثانٌة فأخرجها مسلم فً "صحٌحه" رقم 1718 :بعد  .18وعلّقها
البُخاري فً "صحٌحه" قبل رقم .7350 :واُنظر" :فتح الباري"  302 /5و"تغلٌق ال َّتعلٌق"  ،396 /3و.326 /5
) رواه البخاري (بشرح فتح الباري) ،كتاب :الفرائض ،باب  :قول النبً صلى هللا علٌه وسلم " :ال نورث ما تركناه صدقة " ،)8 /12 ( ،رقم (  .)6730صحٌح مسلم
(بشرح النووي) ،كتاب :الجهاد والسٌر ،باب  :قول النبً صلى هللا علٌه وسلم " :ال نورث ما تركناه فهو صدقة " ،)2746 /7( ،رقم ( .)4498
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ِ
ِ
ِ
َها ،إِك ََّام َو َّر ُ قا ا ْـ ِع ْؾ َؿ،
اء َمل ْ ُي َق ِّر ُ قا ديـ اَارا َوَّلَ د ْر َ ا
وجاء ظـه ﷺ (إِ َّن ا ْـ ُع َؾ َام َء ُه ْؿ َو َر َ ُة اْلَ ْكبِ َقاء ،إِ َّن اْلَ ْكبِ َق َ
َؽ َؿ ْـ َأ َخ َذ ُه َأ َخ َذ بِ َح ٍّظ َواؽِ ٍفر) .
ويؼع ظـد ـثر من افـاس اخلؾط بغ افبدظة افديـقة وافبدظة افدكقوية وهلذا بعض افـاس إذا أ ُكؽر ظؾقه
أمر معغ ـبعض إجفزة افتي يستعؿل ؾقفا ادحرم يظن أن اإلكؽار فسـقب هذا اجلفاز من كحاس
أو بالشتقك ويغقب ظـه أن إصل هو ما يصدر ظن هذا اجلفاز من أمر ُمرم  ,ؾؽل آفة ؽؾب
اشتعامهلا يف ادحرم ؾافعؾامء يطؾؼون ظؾقفا افتحريم وفؽن إذا اشتعؿؾت يف ؽر ذفك ؾنهنا بحسب
اشتعامهلا  ,وهلذا افذين يؼكون يف ؾفم مؼاصد افؼيعة خيؾطون يف هذا افباب ويظـون أن افعؾامء
ظـد افتحريم يريدون ذات افقء وٓ يريدون افوصف وهذا خؾط بغ افبدظة افديـقة وافدكقوية
ؾافبدظة افديـقة هي ما يتعؾق بجاكب افتعبد هلل ؾالبد من افرجوع فؽالم اهلل تعاػ وـالم رشول اهلل
ﷺ وافبحث ظن دفقل يف ذفك .

كشلة اـبدطة
ت
ت َـؽ ُْؿ ِديـَؽ ُْؿ َو َأ ْْت َ ْؿ ُ
كشلت افبدع يف دين اهلل بعد اـتامل افؼيعة ؾؼد ؿال اهلل تعاػ ﴿ا ْـ َق ْق َم َأؿ َْؿ ْؾ ُ
قت َـؽ ُُؿ ْاْل ْسَل َم ِديـاا ﴾(ادائدة)3 :ؾلـؿل اهلل افدين وشامه كعؿة ورضقه فـا ديـًا أي
َط َؾ ْقؽ ُْؿ كِ ْع َؿتِل َو َر ِض ُ
ما أكزفه ظذ رشوفه ﷺ ؾؽل يشء يضاف فدين اهلل ؾنكه زيادة ظن افؽامل وهذا اهتام فؾؼيعة ضؿـًا
بافـؼص  ,واهلل تعاػ ؿد جعؾفا كعؿة ؾافزيادة ظذ تؾك افـعؿة ٓ تسؿى كعؿة وإكام كؼؿة ٕن اهلل
رضقفا ومل يرىض ؽرها  ,ؾاهلل ر

فـا اإلشالم ديـا وهو افدين افؽامل وافـعؿة افتامة .

واـبدطة مـ جفة كشلهتا طذ كقطع :
اــقع اْلول  :بدظة أكشئت من ؿبل ظدو فدود فدين اإلشالم وهم ُـثر ممن دخل يف اإلشالم من
افباضـقغ ومن افقفود افذين يدخؾون يف دين اهلل ما فقس مـه حتى يؽون افـاس أؿسا ًما .
) جزء من حدٌث مروي عن أبً الدرداء من طرق كثٌرة تدور أغلبها على :عاصم بن رجاء  :ومنها رواٌة ورواه عبد هللا بن داود الخرٌبً عن عاصم بن رجاء عن داود بن جمٌل عن كثٌر بن قٌس عن أبً الدرداء به ،أخرج هذه الرواٌة أبوداود
(  ،)3641وابن ماجة(  ،)223والدارمً (  ،)343وابن حبان(  ،)88والبٌهقً فً الشعب( .)1571
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واإلشالم جاء بوحدة ادسؾؿغ حتى يؽوكوا ظذ مؾة واحدة وهلذا يظفر اهلل آمتـان فـبقه ﷺ ـام يف
ع ُؾ ُؾ ِ
ع ُؾ ُؾ ِ
ت َما ِِف ْاْلَ ْر ِ
قِبِ ْؿ َو ََٰـؽِ َّـ اَّللََّ َأ َّـ َ
﴿و َأ َّـ َ
ػ
ض ََجِق اعا َما َأ َّـ ْػ َ
قِبِ ْؿ َـ ْق َأ ْك َػ ْؼ َ
ت َب ْ َ
ػ َب ْ َ
ؿوفه تعاغ َ
ِ
ؾلفف اهلل تعاػ بقـفم ظذ اإليامن ومل يمفف بقـفم ظذ افؼبؾقة أو
قؿ ﴾( اْلكػال )63 :
ّ
َب ْقـ َُف ْؿ إِ َّك ُف َط ِزيزٌ َحؽ ٌ
افعرؿقة أو ادادية أو احلسب وافـسب وافبؾدان وإكام أفف بقـفم ظذ اإلشالم .
ؾبعد ما ـاكوا ظذ ظـكية وجاهؾقة وحتزب مجعفم اهلل تعاػ ظذ مؾة واحدة وهي افدين اإلشالمي
افذي جاء به رشول اهلل ﷺ ؾتؼطعت احلبال وافعروة افعظؿى افتي يتؿسك هبا افـاس شواء ـاكوا
افعرب من جفة احلسب وافـسب أو ما يتعؾق باداديبن من جفة ادال ؾلصبح ادديـي يليت فه ادؽي
وإظرايب وافرومي وافقامين وربام ؿسؿوا إموال وأصبح افعريب افؼيف يزوج ابـته دن فقس من
افعرب وهو ما مل يؽن موجود ؿبل اإلشالم.
وافبدظة حقـام تليت من صخص من ؽر دين اإلشالم ؾنكه يريد إحداث اضطراب وزحزحة ٕ ,ن
اإلشالم إذا ـان واحدً ا وافـاس ظذ رأى واحد وتواؾق ـام ـان يف افصدر إول ؾنهنم يسامحون وإن
زامحفم يشء زامحتفم افشفوة ومزامحة افشفوة أيرس بؽثر من افشبفة ٕكه افشبفة دين وأما افشفوة
كزوة مثل ـثر من ادحرمات افتي تطرأ ظذ اإلكسان.
اــقع اـثاين  :جمتفد مبتدع ممن يشقع افبدظة داخل اإلشالم باجتفاد وحسن ؿصد وذفك ـافؼقاس
ظذ ؿقاس فقس بصحقح أوربام اشتؿسك بقء من افـصوص افواهقة أو ربام تساهل افعؾامء يف بداية
زا يسرا وهذا هو إصل يف
افبدع افقسرة ثم تػاؿؿت مع افزمن ؾوصؾت فؾؽػر بعدما ـاكت ص ً
إؾؽار وهلذا جاءت افؼيعة ببقان خطورة افبدع وافشبفات وتعظقؿفا ظذ جواكب افشفوات
باظتبار أن افشفوات ُيتاب مـفا وافبدظة يف افغافب ٓ ُيتاب مـفا .

5

اـبدع واـشبفات

رشطة ومـفاج – احلؾؼة اـرابعة واـعػون

اـعاصػة واـبدطة
ّبغ اهلل أن بعض افـاس يؽػر وهو يظن أكه ُمسن وفذفك يؼول تعاػ ﴿ ُؾ ْؾ َه ْؾ ُكـَ ِّب ُئؽ ُْؿ بِ ْاْلَ ْخ َ ِ
يـ
َس َ
َأطام اَّل * ا َّـ ِذيـ َض َّؾ سعق ُفؿ ِِف َْ ِ
ُقن ُ ـْ اعا ﴾ ( اـؽفػ ) 104-103:يظن
َي ِسـ َ
َي َس ُب َ
َ
قن َأ ََّّنُ ْؿ ُ ْ
احل َقاة اـدُّ ْك َقا َو ُه ْؿ َ ْ
َ ُْ ْ
َْ
أكه ممن حيسن صـ ًعا ويتدين هلل بؿثل هذا افقء وـذفك يف ؿوفه ﴿ َط ِام َؾ ٌة كَا ِ َب ٌة ﴾( اـغاشقة  )3 :ؾام كػع
هذه افـػس ـدها وٓ ـدحفا يف افدكقا وهي تزظم أهنا يف احلق.
ث َر ُس ا
ع َحتَّك َك ْب َع َ
قَّل ﴾
ويؼول اهلل تعاػ﴿ َو َما ُؿـَّا ُم َع ِّذبِ َ

( اْل

اء  )15 :ؾؽقف يعذبه اهلل وهو يعؿل

ويـصب يف افدكقا ويظن أكه ؿد أحسن صـعا ٕن احلُجة ؿد جاءت إفقه ثم أظرض وأدبر ظـفا ومل
ِ
حقـئذ ممؽن أن يؽون اإلكسان جاه ً
ال من جفة حؼقؼته  ,بؿعـى أن
يؾؼفا بآً وهذا كوع من اإلظراض
ظؼؾه مل يصل إفقه ادعؾومة  ,فؽن وصؾت أمامه ثم وضع أصبعقه يف أذكقه واشتغشى ثقابه ؾفو افذي
يتحؿل هذا إمر  ,ـحال اإلكسان اجلااع إذا اصتد جوظه ثم أظطي ضعا ًما ؾوضع ظذ ظقـقه وؾؿه
ؽشاء  ,وهـا متؽن من وصول افقء إفقه فؽـه هو افذي أبى أن يستعؿؾه حتى يـؼذ كػسه  ,وـذفك
افذي يـؼذ كػسه من اجلفل.
وهلذا اإلكسان ربام يعؿل بافباضل متعؿدً ا ويظن أكه حيسن صـعا ومن جفة احلؼقؼة هو ُمبطل  ,جاءه
احلق ومل يدخؾه ؾفو افذي أبى ظـادا وتؽزا وهلذا ـان ـػار ؿريش يعؾؿون أن ُمؿد ظذ احلق
وفؽـفم ظاكدوا .
قن َؽنِ ََّّنُ ْؿ َّل ُيؽ َِّذ ُبقك َ
يؼول اهلل تعاػ واص ًػا حاهلم ﴿ ؾدْ َك ْع َؾ ُؿ إِ َّك ُف َـ َق ْحزُ ك َ
ع
ُؽ ا َّـ ِذي َي ُؼق ُـ َ
َؽ َو َـؽِ َّـ اـ َّظاد ِ َ
ِ
ون ﴾ ( اْلكعام  )33 :ـػار ؿريش يعؾؿون أن افـبي ﷺ جاء باحلق وفؽـفم جيحدون بام
َي َحدُ َ
بِآ َيات اَّللَِّ َ ْ
جاء به.
ِ ِ
ػؿ َ ِ
وـذفك ؿوم موشى ﴿ َو َج َحدُ وا ِ َِبا َو ْاس َت ْق َؼـَت َْفا َأ ْك ُػ ُس ُف ْؿ ُض ْؾ اام َو ُط ُؾ ًّوقا َؽاك ُظ ْر َؿ ْق َ
يـ﴾
َان َطاؾ َب ُة ا ُْد ْػسد َ
(اــؿؾ  )14:ؾقجحدون يف افظاهر ومن جفة افباضل يعؾؿون أكه احلق .
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ؾـجد ـػار ؿريش يف مؽة ربام أؿروا بػؾتات أفسـتفم بصدق ُمؿد ﷺ وفؽن مـعفم افعـاد وافؽز.
ؾلبو ضافب يعؾم أن افـبي ﷺ جاء بدين حق وفؽـه رأى شواد ؿريش وـثرة ـػاره ؾخق ترك دين
ي َط ُّؿ ُؾ ْؾ َّ :ل إِ َـ َف إَِّل اَّللَُّ  ،ؿَؾِ َؿ ٌة
آباافم مما ـاكوا ظؾقه من افؽػر وظبادة إصـام وؿد دظاه ﷺ ؾؼال ( َأ ْ
اج َـ َ
ؽ ِ َِبا ِطـْدَ اَّللَِّ ) .
ُأ َح ُّ
وهلذا أبو ضافب وهو ظم افـبي ﷺيوصف افـبي بادحامد وبقان مـزفته وصدق دظوته ـام يؼول يف
كوكقته ادشفورة يف مدح افـبي:
واهللِ فن يصؾوا َ
بج ْؿعفم
إفقك َ

افس ِ
اب دؾقـا
وشدَ يف ُ
حتّى ُأ ُهَّلل

امض ِ
ِ
َ
ظؾقك ؽضاض ٌة
ٕمرك ما

َ
بذاك َ
مـك ظقوكـا
أبؼ و ُؿ ُهَّللر
ْ

وزظؿت َ
كاصح
أكك
ودظوتـي
َ
ٌ
ؿت بلك ُه
وظرضت ديـًا ؿد ظؾِ ُ
َ

ـت ُ
ؿبل أمقـا
ؾؾؼدَ
صدؿت و ُـ َ
َ
ِ
ِ
من ِ
افزية ديـــا
أديان
خر

حاذر ُش ُهَّللب ًة
فوٓ ادالم ُة أو ُأ ُ

شؿحا َ
بذاك مبقـــا
فوجدتـي
ً

يعـى فوٓ أن ُتعرين ؿريش أين ترـت مؾة ظبد ادطؾب ٕمـت بام جئت به يا ُمؿد .
وهلذا ؾنكه ثؿة مواكع مادية متـع اإلكسان من إتباع احلق مـفا اإلؽراء ادادي أو افسقادة وافؼف أو ربام
صفوة ذاتقة يف افذات  ,واإلكسان ربام يليت ببدظة ويعؾم أهنا خاضئة وحيدثفا يف دين اهلل ويؽون داؾعه
ادؽابرة أو اهلوى  ,وامتزاج إؾؽار و افشبفات يف ظؼل اإلكسان ـامتزاج اداء  ,ؾتجد يف إكاء واحد
أجـاس متـوظة من اداء ومن افؽزيت وافعصر متزجفا يف موضع واحد  ,وـذفك ظؼل اإلكسان
أيضا جفل وؽر ذفك حتى يتشؽل مـفا
وؾؽره ربام جتتؿع معه صفوة وشقادة وضؿع مادي وربام ً
ؾؽرة ـام تتشؽل من افسواال ادخؾوضات.
وافدواؾع افبدظقة فإلكسان متعددة وفؽن مجؾة أرـاهنا تتؿرـز يف اجلاه وافسقادة يف افـاس وحب ادال
وحب آشتؽثار مـه وافزيادة .

) رواه البخاري برقم  6681 , 4772 ,4675 3883 , 1360ومسلم برقم 24
) دٌوان أبً طالب .189 :
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اـبدطة وادحاؿاة
اءكَا
حجة إمم افسابؼةٕكبقاافم حجة مشسـة ذفك أهنم يؼوفون ـام ؿال اهلل تعاػ ﴿ إِكَّا َو َجدْ كَا آ َب َ
َط َذ ُأ َّم ٍفة َوإِكَّا َط َذ آ َ ِ
ون﴾ (اـزخر  ) 22 :يعـى أكـا كسر مسار أوفئك أباء  ,وآبتداع هو
ار ِه ْؿ ُم ْفتَدُ َ
اإلحداث ظذ افؽتاب وافسـة  ,ؾـرجع فؾؽتاب وافسـة ؾنذا مل توجد ؾقه ؾنهنا بدظة أ ًّيا ـان مـشئفا ,
ؾنذا ؿؾت أهنا ٓ توجد يف افؽتاب وافسـة و إكام ؿاهلا ظامل معتز ؾؼد جعؾت ؿسقم فؾؽتاب وافسـة
مؼع شواء ـان حاـم أو ظامل أو ربام من أباء وإجداد أو ربام من يشتفر يف افـاس .
وهلذا ؾنن يف أمثال هذه افؼضايا يـبغي فإلكسان إذا وجد بدظ ًة أو ظؿ ً
ال من إظامل ؾعؾقه أن يبحث
ظن أصؾه وذفك ـحال احلبال وهي إؾؽار افتي تصل فإلكسان ـحال احلبل ادؿتد مـه ما يـتفي
بؿس ومـه ما هو أبعد من ذفك .
وهلذا جيب ظذ اإلكسان أن يتتبع حبال إؾؽار إذا وجد أن مرجعفا افؽتاب وافسـة ؾفي بدظة ُمؽؿة
وفقس فإلكسان أن يؼوم برده  ,وإذا وجد أن أكه يرجع إػ ظامل مث ً
ال من افعؾامء كؼول هذا ٓ يمخذ مـه
افتؼيع وفؽن يمخذ مـه آجتفاد أو افـؼل من جفة افؼيعة باظتبار أكه ٓ تؼيع من دون اهلل .
وـثر من ادجتؿعات يـتؼ ؾقفا افبدظة وافؼول بافباضل وفدى افـاس إكام هي ُماـاة ٕحواهلم .
وِف ـؽ مقؾػ حدث يل :
ــت أجافس أحد ظذ شبقل آظساض يف أحد افبؾدان اإلشالمقة ثم حتدث إفقه رجل يف اهلاتف
ُ
ودظاه إػ موفد افسقدة زيـب ثم دظاين فؾؿوفد  ,ؾؼؾت فه من هي افسقدة زيـب ؟ ؾؼال  ٓ :أظؾم ؟
ؿؾت زيـب ابـة من ؟ ؾؼام بآتصال هبذا افشخص ؿال من هي افسقدة زيـب ؟ ؿال ٓ أظؾم وإكام هو
احتػال بؿوفدها ظذ شبقل افتجرد  ,إ ًذا هو يريد ادحاـاة  ,ؾب ّقـت فه مسلفة افسقدة زيـب ومن هي
افزياكب ادوجودة يف افتاريخ وهلا أثر شواء زيـب بـت ظع بن أيب ضافب أو زيـب بـت احلسن
وؽرها من افزياكب .
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ؾؿثل هذه افؼضايا يلخذها افـاس بحؽاية ادجتؿع افذي يؽوكون ؾقه وفؽن ٓ يتتبع إثر  ,ويلثم
ٕكه فو ـان من أمر افدكقا وؿقل فإلكسان ظؾقك مث ً
ال هبذا إمر فؼام بتػحص إمر فدكقاه  ,فؽن أمر
افدين وما وجد اإلكسان ٕجؾه ٓ يتتبع أثره !.
اْلك َْس إِ ََّّل ـِ َق ْع ُبدُ ِ
ت ِْ
اْل َّـ َو ْ ِ
ون ﴾( اـذاريات  ) 56:ؾنذا
ؾعؾقه أن يؾتؿس افدفقل  ,يؼول اهلل تعاػ ﴿ َو َما َخ َؾ ْؼ ُ
ظؾؿت أكك وجدت يف هذه افدكقا ٕجل افتعبد ؾعؾقك أن حتتاط فؾتعبد أوػ من آحتقاط فؾدكقا .
وهلذا افغػؾة ادصطـعة أو افغػؾة افضعقػة افتى توجد ظـد بعض افعؾامء أو بعض افعامة أو ربام ظـد
بعض ادتعؾؿغ افتي يصـعفا اإلكسان فـػسه وهي ؽػؾة من جفة احلؼقؼة  ,وفؽن ٓ كعذره بجفؾه إذ
أمؽـه أن يتعؾم أو أن يؾتؿس افعؾم ؾقجده  ,ؾلصبح جاه ً
ال من جفة احلؼقؼة  ,ؾفو افذي تسبب
بجفؾه.
ؾقجب ظذ اإلكسان أن يتعؾم أمور ديـه وهذا افتعؾم مما أوجبه اهلل ظؾقه بلن يرؾع اجلفل ظن كػسه .

خطر اـبدطة
افبدظة خطرة جدً ا وهي أظظم ظـد اهلل تعاػ من ادعايص وهي أحب إلبؾقس من ادعصقة ٕن
اإلكسان يػعل ادعصقة وهو يعؾم أهنا ُُمرمة هلذا يزين اإلكسان وٓ حيب أن ُيزكى بؿحارمه ويرسق من
افـاس وٓ حيب أن ُيرسق مـه  ,أما افبدظة يػعؾفا تدين يف أهؾه ويػعؾفا يف افـاس وٓ ُيتاب مـفا و ؿد
ِ
اح ِ
جاء هذا يف مجؾة من إحاديث ـام جاء ظن َر ُش ُ
ب بِدْ َط ٍفة
ول اهللُهَّللِ ﷺ َؿ َال ( َأ َبك اَّللَُّ َأ ْن َي ْؼ َب َؾ َط َؿ َؾ َ
َحتَّك َيدَ َع بِدْ َط َت ُف ) وهذا ما ؾرسه مجاظة من افعؾامء ـاإلمام أمحد وؽره وفقس ادراد أكه فو جترد وتاب
ٓ ُيؼبل ؾافتوبة ُتؼبل وفو ـان ُمؼـا واإلرشاك مع اهلل أظظم من افبدظة  ,وفؽن ادراد أن افبدظة من
ِظ َظ ِم أمرها ٓ ُيرجع ظـفا يف افغافب باظتبار أن اإلكسان يػعؾفا تديـًا ؾؽقف يرجع ظن ديـه إٓ ما
يطرأ من اكتؽاشات يسرة من مراجعات فإلكسان ؾنكه ربام يرجع .

) رواه ابن ماجه ( رقم  ) 50و ابن أبً عاصم فً " السنة " ( ق  ) 2/4و الدٌلمً (  ) 80 /1/1من طرٌق أبً الشٌخ عن بشر بن منصور الحناط  ،عن أبً زٌد
عن أبً المغٌرة عن عبد هللا بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فذكره .
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وافبدظة تتػاؿم وتزيد بخالف ادعصقة  ,ؾادعصقة تؼل ـؾام ؿؾت دواؾع افشفوة فدى اإلكسان
ؾافسارق يؿتفن افرسؿة ؾنذا اؽتـى ترـفا  ,ـذفك افزاين يزين ما ؿامت ؾقه افشفوة ؾنذا ضعف أو ـز
شـه أو وجد من احلالل ما يغـقه ؾنكه يدع جواكب احلرام .
وافبدظة َظ ُظم أمرها ٕهنا تـؿو ؾام من بدظة إٓ وتـشل يسرة ثم تتعاطم وتؽز وهلذا افطوااف افبدظقة
شواء يف بدع افسؾوك أو إؿوال أو بدع إؿوال أو إظامل تدرجوا ؾعبدة إصـام ما اجتؿعوا ظذ
صـم ثم كحتوه ؾطاؾوا ظؾقه وذبحوا فه ووضعوا فه افـذور وافؼرابغ من دون اهلل ؾؾم يؽن هذا
يسرا بافرؾع وافتعظقم ثم جاء جقل بعد ذفك زاد
موجو ًدا وإكام ـان ذفك ظذ شبقل افتدرج بدأوا به ً
من افعبادة حتى أصبحت رشـًا  ,وهذا ما ـان ظؾقه ادؼـون يف اجلاهؾقة ممن ـاكوا من افصاحلغ من
ؿوم كوح وذفك أهنم صـعوا هلم صورا ظؾؼوها ثم جاء جقل بعد ذفك حتى جتاوز يف هذا إػ ما هو
أـثر من ذفك حتى ظبدوا إصـام واكتفى إػ ما آل إفقه ـػار ؿريش من تعظقم إصـام  ,وهذا
ٓصك أكه من تعاطم افبدع .
ـذفك ُظباد افؽواـب من جفة تعظقؿفا أخذوا يعبدون ـوـ ًبا معقـًا ؾنذا ؽاب توجفوا فغره ثم إذا
وجدوا من هو أـز ظبدوا من هو أـز مـه ثم بعد ذفك تػــوا يف هذا افباب .
وهلذا ؾنن افبدظة تزيد بخالف افدين جاء مضبوط ُمدود ٓ زيادة ؾقه وهذا رس افتشديد يف جاكب
ت َـؽ ُْؿ
افبدع يف افؼيعة ٕن افبدظة يف ذاهتا اهتام فدين اهلل بافـؼص واهلل تعاػ يؼول ﴿ ا ْـ َق ْق َم َأؿ َْؿ ْؾ ُ
قت َـؽ ُُؿ ْ ِ
اْل ْس ََل َم ِديـاا ﴾( ادائدة  )3 :ؾؽل يشء يف دين اهلل تام
ت َط َؾ ْقؽ ُْؿ كِ ْع َؿتِل َو َر ِض ُ
ِديـَؽ ُْؿ َو َأ ْْت َ ْؿ ُ
ـامل  ,ؾاهتؿت افبدع افؼيعة بعدم افؽامل وهي فقست بحاجة فزيادة  ,ؾافؼيعة جاءت بنحؽام تام
فقس فإلكسان أن يزيد ؾقفا ٕن افزيادة ؾقفا ختل ترـقب افدين وافدكقا ٕن اهلل جاء بدين حيػظ
فإلكسان كظام ديـه ودكقاه ؾال يشغؾه وهلذا جاء يف إثر ( َّلَ َر ْه َباكِ َّق َة ِِف ْ ِ
اْل ْس َ
َل ِم ) ؾنذا زاد اإلكسان يف
جواكب افعبادة من جفة افصالة وزاد يف جواكب افؼربات مما مل يؽن ظـد افـبي ﷺ ومل يليت افدفقل يف

) اقتضاء الصرط المستقٌم – ابن تٌمٌة  , 327 /1وجاء فً حدٌث مرسل رواه طاوس بن كٌسان بلفظ " :ال خزام ،وال زمام ،وال سٌاحة وال تبتل ،وال ترهب فً
اإلسالم" (عبد الرزاق .)15860
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إضالؿه ؾنكه يليت آختالل ؾقدخل افدين ظذ افدكقا وافرهباكقة ؾقختل افـظام هلذا جاءت افؼيعة
بضبط هذا اجلاكب بوضع حدود حتى ٓ خيتل كظام افسقاشة وافؼضاء واحلدود وافتعزيرات
ؾوضعت خطوط ظامة  ,أما من جفة افعبادة ؾرشؿت ظقـًا وحرم ظذ اإلكسان أن يشؽل ؾقفا أو يزيد
جـسا هلذا ظظؿت افبدظة وـاكت أحب إػ إبؾقس من ادعصقة باظتبار أهنا ٓ ُيتاب مـفا ظذ
ؾقفا ً
افغافب ويػعؾفا اإلكسان تديـًا  ,وربام ؿاتل ٕجؾفا بخالف افغرااز وافشفوات .

اـػرق بع اـبدطة وادبتدع
ثؿة ؾرق بغ افبدظة وادبتدع ؾؾقس ـل ؾاظل فؾبدظة مبتدع ؾؼد يؽون يػعؾفا بحسن ؿصد وهو
معروف بؿحاربة افبدظة .
ؾافصحابة معروؾون بؿحاربة افبدظة وافتحذير مـفا ؾنذا جاء ظن أحد مـفم ؾعل يشء مل يثبت ؾقه
دفقل من ـالم اهلل ورشوفه فقس فـا أن كصػه بافبدظة أو أكه مبتدع ٕكه هو

من حيارب افبدظة ,

ؾادبتدع هو افذي طفر مـه افبدع بتتبعفا وٓ يعرف فه خمافػة يف هذا افباب  ,وأصبح شااد يف ؿوفه
وحي ْذر مـه ومن ضريؼته  ,ؾذاك مبتدع أما افػعل افواحد ادجرد افذي
وؾعؾه ؾقوصف بلكه مبتدع ُ َ
يؽون من واحد ُظ ِرف من شز حافه بلكه حيارب افبدظة ؾال يوصف بادبتدع .
وإذا ـان من افعامة من يواؾق أحد ادبتدظغ ظذ ضريؼته ومـفجه يف ـل أؾعافه ؾفمٓء مبتدظة وفو مل
يؽن هم أصؾفا وذفك ـؽثر من ادبتدظة افذين يـؼؾون إظامل وإؿوال وأظظم ذفك هو افؼك .
وأما بافـسبة فؾذين يؼتدون ببعض افصحابة يف بعض أؾعاهلم افتي ٓ دفقل صحقح ؾقفا من افؽتاب
وافسـة ؾافذي يظفر يل واهلل أظؾم أهنم ٓ يوصػون بادبتدظة وإكام يوصف افػعل بافبدظة .
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اجتفاد اـصحايب بام دل اـدـقؾ طؾقف
إؾعال افتي ترد ظن افصحابة باظتبار ظؾو مـزفتفم ومؽاكتفم وؿرهبم من افوحي وـذفك حذرهم
من افبدظة ٓ تصف بافبدظة  ,وإكام كدع افػعل فعدم وجود دفقل من ـالم اهلل تعاػ وـالم رشوفه ﷺ
وكعذرهم يف ذفك إما أن يؽون فدهيم يشء من افعؾم وكسخ وذفك أن افؼيعة جاءت وٓبد من
حػظفا وإحؽامفا وٓبد من وجود دفقل ويرد فديـا ؾنذا مل يرد ؾـؼول إكه فقس من افدين  ,ؾافدين
ُمػوظ حػظه اهلل شبحاكه وتعاػ .
وافصحايب كعذره باظتبار أن فديه مستـد مرجوح أو مـسوخ ؾ ُقعذر ؾقه وفؽن آؿتداء ٓبد أن يؽون
بافؽتاب وافسـة .
وؿول افصحايب يف تػسر دفقل من إدفة هل هو اجتفاد أو هو اؿتداء هبدي افسافػغ ؟
ادساال خالؾقة يف ؾفم إدفة وإحؽام وفؽن كتؽؾم هـا يف ظبادة مل يؽن هلا وجود يف افدفقل من
جفة إصل  ,وهذا وجد ظن بعض افصحابة وهم ؿؾة يف بعض ادساال  :جاء ظن ظبد اهلل بن ظؿر
وظن ظبد اهلل بن ظباس وجاء ظن ضؾحة بن ظبقد اهلل وؽرهم يشء من إؾعال افتي فقس ؾقفا مستـد
من شـة افـبي ﷺ أو طواهر إدفة من افؽتاب ؾقؼال أكه كوع من آجتفاد وفؽن مستـده ؿؾقل يف
ذفك ؾرجع ؾقه إػ أبواب إحسان افظن  :إما أن يؽون اظتؿدوا ظذ كص مـسوخ أو ربام اظتؿدوا
ظذ آثر وفو مل يؽن موجو ًدا  ,وفؽن من جفة إصل كحن خماضبون ظام أجبـا ادرشؾغ  ,وادرشؾون
هو افـبيﷺ افذي أرشؾه اهلل تعاػ إػ هذه إمة ـاؾة وهو خاتم إكبقاء وادرشؾغ .
وهلذا ؾنن آثار افتي تروى ظن افصحابة يف حال صحتفا هلم ومل يرد ظؾقفا دفقل ُيعذر صاحبفا وٓ
يوصف بادبتدع وفؽن كرجع إػ افسـة وٓ يمخذ بؼوفه ٕكـا مسااؾون يوم افؼقامة ظن إجابة افـبي ٓ
ظن إجابة ؽره .
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ومن جفة إصل افديـي ٓ يوجد بدظة حسـة وبدظة هداية وإكام ـؾفا بدظة ضالفة  ,وهلذا جاء يف
ادسـد وافسـن من حديث اـعرباض بـ سارية (إِياؿُؿ و ُُمْدَ َ ِ
ات ْاْلُ ُم ِ
قر َؽنِ َّن ؿ َُّؾ بِدْ َط ٍفة َض ََل َـ ٌة ) ؾؼد
َّ ْ َ
حذرافـبي ﷺ وبغ أن ـل بدظة ضالفة .
وؿد جاء ظن ظؿر بن اخلطاب

ر

اهلل ظـه أكه ؿام يف افـاس بصالة افساويح ؾؼال

(كعؿت

حتذيرا من أبواب افبدع وفؽن اشتعامل
افبدظة)وأراد ادعـى افؾغوي ؾعؿر بن اخلطاب من أصد افـاس
ً
ادعـى افؾغوي من إمور افسااغة وافتي ٓ يراد هبا ادعـى آصطالحي .
وـثرا من ادصطؾحات وإفػاظ خاص ًة يف افصدر إول ما ؿبل افتؼـغ وتدوين افػؼفاء يؽون ؾقفا
ً
يشء من آصساك .
وهلذا ؾنن ادعـى افؾغوى هو ادؼصود من ظؿر بن اخلطاب ر

اهلل ظـه وافدفقل أن افـبي ﷺ صذ

بافـاس صالةافساويح وإكام مـعفم خشقة أن تػرض ظؾقفم ؾؽام جاء يف افصحقحغ أن اــبل ﷺ ذ
بل حابف ٍف
ـقال ودا ؿاكت اـثاـثة أو اـرابعة َمل ْ َ ْ ُر ْج إِ َـ ْق ِف ْؿ َؽ َؾ َّام َأ ْ َب َ َؾ َال ( َمل ْ َي ْؿـَ ْعـِل ِم ْـ ُْ
اْل ُروجِ إِ َـ ْقؽ ُْؿ
قت َأ ْن ُت ْػ َر َض َط َؾ ْقؽ ُْؿ) ؾامتـع ﷺ من ذفك خشقة أن ُتػرض صالة افساويح ظؾقفم  ,ثم
إَِّل َأ ِّين َخ ِش ُ
تويف افـبي ﷺ وطفر من كصوص وحقه افوصقة بلداء صالة افساويح مجاظة وذفك ـام جاء يف ادسـد
ِ
ْل َما ِم َحتَّك َيـ َ ِ
اـر ُج َؾ إِ َ ا َ َّذ َم َع ا ِ
ب َـ ُف ِؾ َقا ُم َـ ْق َؾ ٍفة ) ؾؿن هو
َْص َ ُحس َ
وؽره ـام ظـد ايب داود ( إِ َّن َّ
اإلمام وافـبي ؿد احتجب ؟ يعـى أكه يؼصد من ـان بعد ذفك .
وأبو بؽر افصديق مل ُحيقي صالة افساويح ٓكشغافه بؼتال ادرتدين واجلفاد  ,وفؽن دا جاء إمر إػ
مـدثرا
ظؿر بن اخلطاب واشتؼر فه إمر أحقا هذا إمر وؿال كعؿت افبدظة  ,وهي ما أحدثه مما ـان
ً
من ظؿل افـاس افذي مل يؽن موجو ًدا من جفة افعؿل وفؽن من جفة افػؼه ؾفو موجود  ,وهذا
افذي ؿصده ظؿر بن اخلطاب ر

اهلل ظـه.

) رواه أحمد ( ،)126 /4والدارمً (  ،)96والترمذي (  ،)2676والطبرانً فً مسند الشامٌٌن (  ،)617وأبو عوانة فً مستخرجه على مسلم ( ،)35 /1وابن عبد
البر فً جامع بٌان العلم ( ،)181 /2والطحاوي فً المشكل ( ،)69 /2مختصراً ،والحاكم ( ،)96 _95 /1وأبو نعٌم فً الحلٌة ( ،)220 /5وابن عبد البر فً جامع بٌان
العلم ( ،)182 /2والبغوي فً شرح السنة (  ،)102وفً تفسٌره ( )145 /2من طرق عن أبً عاصم الضحاك بن مخلد .
) رواه البخاري (  ، ) 1129وفً لفظ مسلم ( َ ( )761ولَ ِك ِّنً َخشِ ُ
ٌت أَنْ ُت ْفرَ ضَ َعلَ ٌْ ُك ْم صَالةُ اللٌَّ ِْل َف َتعْ ِج ُزوا َع ْنهَا ) .
) رواه أبو داود رقم الحدٌث (  ، )1377وابن ماجه رقم الحدٌث (  ، )1388واإلمام أحمد فً المسند رقم الحدٌث (  ، )22030وابن خزٌمة فً صحٌحه رقم
الحدٌث (  . )2206إسناده صحٌح ٌ .نظر  :صحٌح أبً داود ( )119 /5رقم الحدٌث (  ، )1245وإرواء العلٌل رقم الحدٌث ( .) )447
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وؿد جاء ظن اإلمام افشاؾعي يف ـتابه احلؾقة ـام رواه أبو كعقم أكه ؿال افبدظة ظذ كوظغ

" بدظة

ُمؿودة وبدظة مذمومة " كؼل ذفك افبقفؼي يف ـتابه افسـن من حديث افربقع بن شؾقامن ادكي ؿال
( َؾ َال َّ ِ ِ ِ
قر ََض َب ِ
ات ِم َـ اْلُ ُم ِ
َها َ :ما ُأ ْح ِد َ
ث ُ َ اـِ ُ
ػ ؿِتَا ابا َ ،أ ْو
يض اَّللَُّ َطـْ ُف  :ا ُْد ْحدَ َ ُ
ان َ :أ َحدُ ُ َ
ْ
اـشاؽع ُّل َر َ
اْل ِر َّل ِخَل َ ؽِ ِقف ـِق ِ
اـضَل َـ ِة  .واـ َّثاكِق ُة  :ما ُأح ِد َ ِ
اح ٍفد
اطا َ ،ؽ َف ِذ ِه َـبِدْ َط ُة َّ
َ
َ ْ
َ
َج ا
َسـَ اة َ ،أ ْو َأ َ ارا َ ،أ ْو إِ ْ َ
ث م َـ َْ ْ
ان  :كِعؿ ِ
ِ
ِ
ِمـ ه َذا َ ،ؽ َف ِذ ِه ُُمْدَ َ ٌة َؼر م ْذم ٍف
ت ا ْـبِدْ َط ُة
ْ َ
يض اَّللَُّ َطـْ ُف ِِف ؾ َقا ِم َش ْف ِر َر َم َض َ ْ َ
ُْ َ ُ َ
قمة َ ،و َؾدْ َؾ َال ُط َؿ ُر َر َ
َه ِذ ِه) ؾادراد بذفك إحقاء افسـن افتي ؿد ُأمقتت يف افـاس .
وهذا آشتعامل اشتعؿؾه بعض افصحابة ـام جاء ظـد أيب صقبه ظن ظبد اهلل بن ظؿر أكه ؿال يف صالة
افضحى " ُمدثة أحدثوها وكعم اإلحداث " يعـى أهنا موجودة وذفك فثبوهتا يف افصحقحغ وؽرها
جاء يف ذفك ظن أيب هريرة أكه ؿال ( ْأو َ ِاين خؾقظ بثَلث قام َل ة َأ َّيام ِم ْـ ؿُؾ َش ْف ٍفرَ ،و َر ْؿ َعتَل
َان َر ُس ُ
قل اَّللَِّ َ َّذ اَّللَُّ
ُّ
اـض َحكَ ،وأن ْأوتِ َر َؾ ْب َؾ أن أكَا َم ) وجاء ظن افـبي ﷺ أن ظااشة َؿا َف ْت ( ؿ َ
َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ ُي َص ِّظ ُّ
اء اَّللَُّ) وجاء َظ ْن َأ ِيب َذ ٍّرر َظ ِن افـُهَّللبِ ِّي ﷺ َأ ُهَّللك ُه َؿ َال ( ُي ْصبِ ُ
اـض َحك َأ ْر َب اعا َ ،و َي ِزيدُ َما َش َ
ِ
ِ
قح ٍفة َ دَ َؾ ٌة َ ،وؿ ُُّؾ َ َْت ِؿقدَ ٍفة َ دَ َؾ ٌة َ ،وؿ ُُّؾ َ ْهتؾِق َؾ ٍفة َ دَ َؾ ٌة ،
َط َذ ؿ ُِّؾ ُس ََل َمك م ْـ َأ َحدؿ ُْؿ َ دَ َؾ ٌة َ ،ؽؽ ُُّؾ ت َْسبِ َ
ِ
ٍف
ؽ َر ْؿ َعت ِ
َي ِزئُ ِم ْـ َ ـِ َ
َان
َوؿ ُُّؾ َت ْؽبِ َرة َ دَ َؾ ٌة َ ،و َأ ْم ٌر بِا َْد ْع ُرو َ دَ َؾ ٌة َ ،و ََّنْ ٌل َط ِـ ا ُْدـْؽ َِر َ دَ َؾ ٌة َ ،و ُ ْ
اـض َحك ) وهذا دفقل ظذ مؼوظقة صالة افضحى ووصػت بافبدظة ـام جاء ظـد ابن
َي ْر َؿ ُع ُف َام ِم َـ ُّ
أيب صقبه يف ادصـف وجاء ظن ظذ بن أيب ضافب ـام رواه جعػر بن ُمؿد ظن ظع بن أيب ضافب ظؾقه
رضوان اهلل تعاػ  ,وفؽن ادراد هـا هو ادعـى افؾغوي أهنا اكدثرت من ظؿل افـاس ؾؼام افصحابة
بنحقاافا وإظادهتا يف افـاس .
وؿد جاء يف ؿراءة شورة افؽفف يوم اجلؿعة ( طـ َأ ِيب س ِع ٍف
قد ُْ
ي َأ َّن اــَّبِ َّل َّ َ -ذ اَّللَُّ َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ
اْلدْ ِر ِّ
َ ْ
َ
ػ ِِف يق ِم ُْ ِ
 َؾ َال  :مـ َؾر َأ سقر َة ا ْـؽ َْف ِاْل ُؿ َعت ْ ِ
اء َـ ُف ِم َـ اــ ِ
ع ُْ
َع ) واختؾف يف رؾعه
ُّقر َما َب ْ َ
َْ
َ ْ َ ُ َ
اْل ُؿ َعة َأ َض َ
) رواه البٌهقً فً شعب اإلٌمان ,)177 /3( :وفً (مناقب الشافعً) (ج ،)469 /1وذكره الحافظ ابن حجر فً (فتح الباري).)267 /13 ( :
) رواه البخاري  ،الحدٌث رقم  ، 1981ص . 319
) رواه مسلم فً (صالة المسافرٌن) برقم (  ،)1175وابن ماجه فً (إقامة الصالة ) برقم (  ،)1371واإلمام أحمد فً (باقً مسند األنصار ) برقم ( .)25084
) مسلم ،كتاب صالة المسافرٌن ،باب استحباب صالة الضحى حدٌث رقم 01216
) رواه البٌهقى ( )249 /3من طرٌق الحاكم وهذا فى " المستدرك " ( )368 /2من طرٌق نعٌم بن حماد حدثنا هشٌم أنبأ أبو هاشم عن أبى مجلز عن قٌس بن عباد
عن أبى سعٌد الخدرى.
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مرؾوظا  ,ؾنذا ؿرأ ظذ رأى بعض افعؾامء وؿؾد
ووؿػه وافصواب يف هذا اخلز أكه موؿوف وفقس
ً
ؾإمر شعة واحلديث ظذ ؿراءة شورة افؽفف دون تؼققدها بقوم اجلؿعة وفو ؿرأها يوم اجلؿعة تؼؾقد
فؼول افعؾامء افذين يصححون احلديث ؾإمر شعة .

مراتب اـبدطة
افبدع ـؾفا مذمومة ظذ ما تؼدم حلديث افعرباض بن شارية فؽن ثؿة مراتب بدع ؿؾبقة وهو ما يتعؾق
بافـقة  ,بدع ؿوفقه وبدع ؾعؾقة مـفا ما يتعؾق بأداب وافسؾوك أو إحؽام وافعبادات وافتوحقد ,
وأظظم أكواع افبدع هو اإلرشاك مع اهلل تعاػ ؽره  ,وهو ما ـان ؾقه ـػار ؿريش مما أحدثوا يف دين
اهلل من ظبادة آصـام وافـذر هلا وافذبح هلا وافطواف ظؾقفا وشماهلا من دون اهلل ومثؾه يػعل يف
افبؾدان يف إرضحة وافؼبور  ,تسؿى بدظة وفؽـفا بدظة مؽػرة  ,وافبدع ادؽػرة مثل افطوااف
افبدظقة افذين يؼوفون بخؾق افؼرآن أو بـػي افؼدر ـام جاء يف حديث ظبد اهلل بن ظؿر دا حؾت
افؼدرية (ؾال ابـ طؿر " :واـذي كػس ابـ طؿر بقده ،ـق ؿان ْلحدهؿ مثؾ ُأحد هبا ،ؿ أكػؼف ِف
سبقؾ اَّلل ما ؾبؾف اَّلل مـف ،حتك يممـ باـؼدر " .ؿ استدل بؼقل اــبل ذ اَّلل طؾقف وسؾؿ  :اْليامن أن
تممـ باَّلل ومَلئؽتف وؿتبف ورسؾف واـققم اآلخر ،وتممـ باـؼدر خره ورشه ) وهذا ما يتعؾق ببدع
افؼدرية وبدع اجلفؿقة وادرجئة واخلوارج وؽرها من افبدع وافتي تعظم بحسب أثرها ظذ اإليامن .
وأظظم افبدع يف ذفك هي افبدع ادؽػرة افتي تمثر ظذ اإليامن وتزيؾه وهي ظذ أكواع ؾافبدع افتى
تتعؾق يف جواكب افربوبقة أظظم من افبدع إفوهقه وإن ـاكت تدخل يف داارة افؽػر وظذ أكواظه
ومراتبه يف هذا افباب مـفا ما يؽون يف افؼك إصغر ومـفا ما يؽون يف افؽػر إصغر ومـفا ما
يؽون يف افؽػر إـز .

) مسلم  :اإلٌمان ( , )8والترمذي  :اإلٌمان (  , )2610والنسائً  :اإلٌمان وشرائعه (  , )4990وأبو داود  :السنة (  , )4695وابن ماجه  :المقدمة (  , )63وأحمد
(.)28 /1, 27 /1
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وافشقاضغ يوحي بعضفم إػ بعض زخرف افؼول ؽرورا ؾؿن جفة افزخرؾة وهتذيب إؾؽار
وافتحسقـات افؾغوية وافبفرجة وؽر ذفك يـبغي فإلكسان أٓ يؾتػت فؾؿظاهر وظؾقه باجلواهر وهي
ادعاين احلؼقؼة .
وآفتػات فؾؿظاهر جيعل اإلكسان يتعؾق بادظفر ؾنذا زال ادظفر ؾنكه يرجع فؾؿخز ؾقجد ادخز
خمافف دا ـان ظؾقه ؾقـتؽس  ,أما افذي يتعؾق باجلوهر وٓ يؾتػت فؾؿظفر شواء ـان حسـًا أو شق ًئا
ؾنكه ٍ
باق ظذ ما هو ظؾقه وأطفر ثباتًا .
وأصل افبدع يف زماكـا اظتؿدت ظذ افتشؽقل وظذ زخرؾة إؿوال وتشققد وتعظقم افؼاال هبا شواء
ـان ذفك من فغة افعك بافتؼدم واحلضارة واددكقة ووصف ادخافػغ بافتخؾف واجلفل وافبعد ظن
افتؿدين  ,وؽر ذفك ؾفذا من افعبارات افتي تستعؿل وهتقب اإلكسان من إؿدام ظذ احلق وجترسه
ظذ اإلؿدام ظذ افباضل  ,وإفػاظ افزاؿة ٓ ؿقؿة هلا من جفة معرؾة احلؼااق واإلكسان ٓ ُيعذر وفو
ـان يف حؼقؼته جاه ً
ال .

واجب اـعامل جتاه اـبدطة
أصل افوجوب ظذ افعامل هو بقان افسـة ؾافسـة إذا اؿقؿت زافت افبدظة وإذا ؽابت افسـة يظفر
اجلفل وحتدث افبدظة  ,وهلذا افـبي ﷺ دا أمر بآظتصام بافؽتاب وافسـة  ,دل ظذ من يـاؿض
وسـ َِّة
افسـة إكام هي افبدظة ـام جاء يف حديث افعرباض بن شارية ر اهلل ظـه
بسـَّتل ُ
(طؾقؽ ُْؿ ُ
وُمْدَ ِ
ِ
ِ
وط ُّضقا طؾقفا باــ ِ
ِ
اْلمقر ؽنن ؿ َُّؾ
ات
َّقاج ِذ وإياؿؿ ُ
ْتسؽقا ِبا َ
اْلؾػاء ا َد ْفد ِّيع اـراش َ
ديـ ؛ َّ
ٍف
ُُمْدَ َ ٍفة بِدْ َط ٌة َّ ،
بدطة ضَلـ ٌة) ؾثؿة مزامحة وهي افبدع ادحدثات افتي تدخل يف دين اهلل تعاػ هلذا
وؿؾ
ما ـان من أمر ادعايص وافشفوات يسر ٕكه معؾوم أكه فقس من افدين من جفة افزكا ورشب اخلؿر
وؽر ذفك  ,فؽن ما جاء من جفة افتدين وافعبادة ؾنكه يػعؾفا ظذ اضؿئـان وظدم إكؽار وربام دظا
افـاس فذفك  ,وهلذا جتد افذي يعيص ٓ حيب أن تـتؼ معصقته ـحال إب يتـاول ادسؽر فؽن ٓ
) سبق تخرٌجه انظر .11 :
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يريد أن يراه أحد  ,فؽن إصقاء افـبقؾة افتي يتدين هبا ؾنكه حيب أن يؽون أبـاؤه ظذ مثل هذا إمر
خطرا من ادعايص باظتبار أن ادعايص ٓزمة وأما افبدظة متعدية ومـتؼة .
وهلذا ـاكت افبدظة أصد ً
ومن رشافة افعامل ُماربة افبدع  :أن افعامل إذا ؿؾل من جاكب افرشافة وأداافا طفرت افبدظة وهلذا ٓ
تظفر افبدع يف جمتؿع إٓ وافعامل خمتػي إما أن افعامل معدوم أو أكه مع ّطل فرشافته وهلذا جاء ظن افـبي
ـام يف افصحقح ( إِ َّن اَّللََّ ََّل ي ْؼبِ ُض ا ْـ ِع ْؾؿ اكْتِزَ اطا يـْت َِزطف ِمـ ا ْـ ِعب ِ
اد َو َـؽِ ْـ َي ْؼبِ ُض ا ْـ ِع ْؾ َؿ بِ َؼ ْب ِ
ض ا ْـ ُع َؾ َام ِء
ا َ ُُ ْ َ
َ
َ
وسا ُج َّف ااَّل َؽ ُسئِ ُؾقا َؽ َل ْؽت َْقا بِغ ْ ِ
َحتَّك إِ َ ا َمل ْ ُي ْب ِؼ َط ا
اد ِا َّ َ
اكظر إػ
َر ِط ْؾ ٍفؿ َؽ َض ُّؾقا َو َأ َض ُّؾقا )
اَّت َذ اــ ُ
َّاس ُر ُء ا
ادعادفة افسقاشة يف هذا ! ؾافـاس ٓبد أن يػرضوا وجود ظامل ٓبد أن يـصبوا وهذا أمر ؾطري ٓبد
أن يؽون هلم هرم يف ديـفم  ,ؾنذا ؽاب افعامل أوجد افـاس جاه ً
ال ؾقضؾون افـاس وتظفر افبدع .
وافعؾم إذا ضعف يف افـاس طفرت افبدع وهلذا يؼول افـبي ـام جاء يف افصحقحغ من حديث أيب
اـسا َط ُة َحتَّك ُي ْؼ َب َض ا ْـ ِع ْؾ ُؿ ) ؾام تظفر إٓ بعد ؿبض افعؾم  ,وهلذا أداء رشافة افعامل
هريرة ( ََّل َت ُؼق ُم َّ
تؽون ببقان احلق فؾـاس مما يؼؾل افبدع وافشبفات  ,وؿد جاء ظـد افدارمي يف ـتابه افسـن من حديث
ظبد اهلل بن مسعود ظؾقه رضوان اهلل ؿال ( َؿ ْق َ
ػ َأ ْكت ُْؿ إِ َ ا َـبِ َس ْتؽ ُْؿ ؽِ ْتـَ ٌة َ َْي َر ُم ؽِ َقفا ا ْـ َؽبِ ُر َو َي ْر ُبق ؽِ َقفا
ِ
ِ
اـس َّـ ُة " َ ،ؾا ُـقا َ :و َمتَك َ ـِ َ
ؽ َيا َأ َبا َط ْب ِد
اـصغ ُر َ ،و َيتَّخ ُذ َها اــ ُ
َّ
َّاس ُس َّـ اة َ ،ؽنِ َ ا ُؼ ِّ َر ْت َ ،ؾا ُـقا ُ :ؼ ِّ َر ْت ُّ
ت ُأ َمـَاؤُ ؿ ُْؿ ،
ت ُؽ َؼ َفاؤُ ؿ ُْؿ َ ،و َؿ ُث َر ْت ُأ َم َراؤُ ؿ ُْؿ َ ،و َؾ َّؾ ْ
ْح ِـ ؟ َ ،ؾ َال  " :إِ َ ا َؿ ُث َر ْت ُؾ َّراؤُ ؿ ُْؿ َ ،و َؾ َّؾ ْ
اـر ْ َ
َّ
وا ْـت ُِؿس ِ
ت اـدُّ ْك َقا بِ َع َؿ ِؾ ْاآل ِخ َر ِة " ويف ؿوهلم " ترـت افسـة "يظـون أن هذه افبدع شـة ؾقؼومون
َ
َ

بافدؾاع ظـفا  ,وهذا من ظبد اهلل بن مسعود يف بقان حال ادوازكة يف جاكب افبدع  :أن افعؾامء إذا
طفروا وؿاموا بلداء رشافتفم اضؿحؾت افبدع وإذا ضعػوا يف هذا اجلاكب ؾنن افبدع تظفر وتؼوى
صوـتفا.

) أخرجه البخارى ( ، 50 /1رقم  ،)100ومسلم ( ، 2058 /4رقم  ،)2673وأحمد ( ، 162 /2رقم  ،)6511وابن أبى شٌبة ( ، 505 /7رقم ، )37590والترمذى
( ، 31 /5رقم  ،)2652وقال  :حسن صحٌح  .وابن ماجه ( ، 20 /1رقم  . )52وأخرجه أٌضًا  :الدارمى ( ، 89 /1رقم  ،)239وابن حبان (  ، 432 /10رقم .)4571
) رواه البخاري  :الفتن (  , )7121ومسلم  :الفتن وأشراط الساعة ( .)157
) أخرجه أبن أبً شٌبة ( )599 /8حدثنا أبو معاوٌة عن والدارمً( )75 /1أخبرنا ٌعلى ثنا والحاكم (.)560 /4
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اـسؾطان واـبدطة
جاء ظـد اخلطقب وؽره ظن ظثامن بن ظػان ـام روي ظن ظؿر بن اخلطاب (إن اَّلل ـقزع باـسؾطان ما
َّل يزع باـؼرآن ) يعـى أن افسؾطان وهقبته وإؿامة افـظام واحلؽم بدين اهلل ودؾع افبدع دفقل ظذ
ؿوته ومتسؽه بدين اهلل .
ؾال تظفر افبدع وتـتؼ ويؽون هلا رواج وتظفر رؤوس أهل افبدع إٓ يف حال ضعف افسؾطان
وضعف صوـته  ,وهلذا جيب ظذ افسؾطان أن يؼوم بلمر اهلل

تعاػ حتى تضعف افبدع وتضؿحل

ؾقبتعد افـاس ظـفا  ,ؾبؼدر ضعف افبدع دفقل ظذ ؿوة افسؾطان وبؿؼدار طفورها وتػشقفا وطفور
رؤؤشفا يتؽؾؿون بغر خوف دفقل ظذ ضعف افسؾطان .
وهلذا كجد أن بؼ بن ؽقاث ادرييس دا ـان يف بدظته مل يظفر هذه افبدظة  ,ؾؾام ُخؾف بعد ذفك
بادلمون أطفر تؾك افبدظة ٕكه خاف يف زمن هارون وأمن يف زمن ؽره  ,وهذا موجود ـون أن
افبدع وافشبفات موجودة ـامـة يف كػوس افـاس وفؽـفا خامؾة ؾنذا أمـوا أطفروها  ,وهذا موجود
يف ـثر من افبؾدان وهلذا كتػاجيء يف ـثر من افبؾدان يظفر افؼ ويـبت ؾبذوره موجودة وفؽن
بحاجة إػ ُشؼقا وهذه افسؼقا تؽون بإمان وإمان يؽون بضعف افسؾطان وافسؾطان ٓ ُيعذر يف
ذفك ٕكه جيب ظؾقه أن يؼقم أمر اهلل تعاػ افذي اشتخؾػه باإلتقان به .



) فً المدونة البن القاسم عن مالك عن عثمان رضً هللا عنه بالغا وهوعن عمر رضً هللا عنه فً تارٌخ الخطٌب البغدادي مسندا وال ٌصح .
وجاء فً التمهٌد البن عبد البر ج 1 :ص ,118 :وفً تارٌخ بغداد ج 4 :ص , 107 :وفً البداٌة والنهاٌة البن كثٌر فً المجلد الحادي عشر فً مناقب الخلٌفة
العباسً المعتضد .
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