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الصالحينشرح رياض   

 

األمور ومحدثات  البدع عن  النهي  باب  شرح  

 

الصالحين  رياض كتاب  من    

 

مة   قَالَ  : - هللا رحمه - عثيمينَ  ابن   العَّلا  

 

 البَِدعِ  َعن   الناِهي  باب  : »- تعالى  هللا رحمه  - المؤلف   قال

حَدثاتِ   اإلنسان، يبتدعها التي  األشياء هي  والبدع   األ موِر«، وم 

.العربية اللغة في  معناها هو  هذا  

  وتعالى   سبحانه هلل تعبدا  من  كل : - الشرع في  - و»البدعة«

، أو  قول   أو  عقيدة   شرع ما بغير  ما بغير هلل تعباد فمن  فعَّل 

.مبتدع فهو  فعل أو  قول أو  عقيدة   من  هللا شرعه  

 

  فهو  مثَّل   وصفاته هللا أسماء في  عقيدة اإلنسان  أحدث  فإذا

  فعل أو  مبتدع، فهو  ورسوله هللا يشرعه لم قول   قال أو  مبتدع،

.مبتدع فهو  ورسوله هللا يشرعه لم  
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: كثيرة محاذير في  يقع المبتدع اإلنسان  أن  وليعلم  

 

 أن  وذلك والسنة، القرآن  بنص ضَّلل فهو  ابتدعه ما أن  :أول  

  هللا  قال وقد الحق،  فهو  وسلم عليه هللا صلى  النبي  به جاء ما

  دليل هذا ،[ 32: يونس﴾ ] الضاَّلل   إِلا  ال َحق ِ  بَع دَ  فََماذَا : ﴿تعالى 

  بدعة   كلُّ : »وسلم عليه هللا صلى  قوله السُّناة ودليل. القرآن 

 الضالين  طريق يتبع أن  يختار ل المؤمن  أن  ومعلوم ،«َضَّللة  

ِدنَا : ﴿صَّلة كل في  المصلي  منهم يتبرأ الذين  َراطَ  اه   الص ِ

تَِقيمَ  س  تَ  الاِذينَ  ِصَراطَ  * ال م    َعلَي ِهم   ال َمغ ض وبِ  َغي رِ  َعلَي ِهم    أَن عَم 

ال ِينَ  َول [. 7 ، 6: الفاتحة﴾ ] الضا  

 

ا البدعة في  أن  :ثاني ا  عليه هللا صلى  النبي  اتباع عن  خروج 

َ  ت ِحبُّونَ  ك ن ت م    إِن   ق ل   : ﴿ تعالى  هللا قال وقد وسلم،  فَاتابِع ونِي  ّللاا

بِب ك م     ابتدع فمن  ،[ 31: عمران  آل ﴾ ] ذ ن وبَك م   لَك م   َويَغ ِفر   ّللاا   ي ح 

 عليه هللا صلى  النبي  اتباع عن  خرج فقد بها هلل يتعبد بدعة

 فيكون  يشرعها، لم وسلم عليه هللا صلى  النبي  ألن  وسلم،

ا . ابتدعه فيما هللا شرعة عن  خارج   
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 محمد ا أن  شهادة تحقيق تنافي ابتدعها التي  البدعة أن  :ثالث ا

  ل فإنه  هللا رسول محمد ا أن  شهادة حقق من  ألن  هللا؛ رسول

 يتجاوزها  ول شريعته يلتزم بل به، جاء بما  التعبد عن  يخرج

. عنها يقصر ول  

 

  يبتدع الذي فإن  اإلسَّلم، في  الطعن  البدعة مضمون  أن  :رابع ا

  بهذه اإلسَّلم كمل  أنه يكمل، لم اإلسَّلم أن  بدعته  تتضمن 

مَ  : ﴿تعالى  هللا قال وقد البدعة، َمل ت   ال يَو  ت   ِدينَك م   لَك م   أَك    َوأَت َمم 

س َّلمَ  لَك م   َوَرِضيت   نِع َمتِي  َعلَي ك م   ِ [ 3: المائدة﴾ ] ِدين ا اإل   

  

 وسلم، عليه هللا صلى  هللا رسول في  الطعن  يتضمن  أنه :خامس ا

 يكون  أن  إما عبادة أنها زعمت  التي  البدعة هذه ألن  وذلك

  علم قد يكون  أن  وإما بها يعلم لم وسلم عليه هللا صلى  الرسول

ا يكون  وحينئذ كتمها، ولكنه بها  وهذا بعضها،  أو  للرسالة كاتم 

.جدًّا خطير  

 

.  اإلسَّلمية األمة تفريق تتضمن  البدعة أن  :سادس ا  
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ا المفاسد من : سابع ا  والسنة؛ الكتاب  ي حكم ل المبتدع أن : أيض 

  فَإِن  : ﴿ تعالى  هللا قال وقد هواه، يحكم هواه، إلى  يرجع ألنه

ت م   ء   فِي  تَنَاَزع  دُّوه   َشي  ِ  إِلَى  فَر  س ولِ  ّللاا ِمن ونَ  ك ن ت م   إِن   َوالرا ِ  ت ؤ   بِاّللا

مِ  ِخرِ  َوال يَو  ِ  إِلَى ﴿  ،[ 59: النساء ﴾ ] اْل  ، عزا  كتابه أي﴾  ّللاا ﴿    وجلا

س ولِ   هللا صلوات  وفاته بعد سنته وإلى  حياته في  إليه أي﴾  َوالرا

. الموفق وهللا عليه، وسَّلمه  
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