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 جمالسة أهل البدع

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

حنُن يف جمتمٍع خيتلُط فيه  أههُل ايقيقةم  ع أهلا البدعاو د د عما ا  ا جم جمالُ   كهههه  ة و   

 أم الواجُب ترُك جملسم جم؟ جمف ل جيوُز اجللوُس  ا 

 

َ  ال   ٌ  يعاني  مهان الالويوو َ  أليَّام تاوَّدوا على ال هذِه مشكلل ٌٍ معجنمالِت ألسبنٍب اجتمعقصِّرو منعيَّ

ٌِ هل ِ  ال  ٌِ وةنلهكك َ  الالويَّ الهوصككَّيَّ يعوِجبع عد   حككعِب  ٌٍ، وللنَّ القنيو ِ  وو ِ  معخنِلفني أو منديَّ  بدلي

ِ بعوا اإلمن   الصَّندق  عليهن سالمعهع: )  ِ  ت ْص  مهام(. كواحٍد نس الهَّ عهد  فت صَّوا تعجنِلهعوهعم و  الِبد ع  أه

ولذلَك   جيوزع للملمن  حتت  أيِّ مربٍِّر أَ ي صِب  ويعجنلس  ويعهنير  أحِنب  البدع ، فتلَك ه  

ٌُ اليت أشكككنر  هليان سكككيِّدعين الهَّيو ا)هكككيوع )ع( بقوله: )ابَقوعا   بعيوِتل  ٌَ(، م، واتاخلطيئ رعُكوا اخَلطيئ 

َ ، لذلَك   جتوزع معهنيرُة ال  ِ  اإلمين ٌٍ لمن  ألحِنِب مبدأ احللو ِ  لغنينٍت دييمعفنلبيوتع ه  بيوتع أه ويَّ

ٍِ أو معش بٍِّه مماان بنلصَّدونِت   َ  همنٍ  معا طل ٌٍ، و  جتوزع حالُة ملمٍن معو حٍِّد لل ٌِ ال مندِّوسكلطويَّ ٌِ، ال يَّ م بذول

َ  ينحكي  أو معَقصٍِّر، أو التَّواجدع   أمنكن  التَّشيو   ال   و ٌِ كمعجمَّ   م   جتوزع حكالُة ملمٍن علوي  لل شبوه

َّ رسككو ِ  من  َوريِهِه(، فم ن و ج دمتوهع دين  على م ر ع)ال : )ص( يقو ِع اهلِل الرَّسككو ِ  األعِم  أو احلوزاِت أل

ٌِ فنتَّاموهعم شبوروَّاِد أمنكن  التَّشيو   ال   .ه

 يعو اِل   َأ للمعهكككِلم  )  ي هب ِغ : كمن ورد  تفهيدع ذلَك عن اإلمن   الصكككَّندق عليهن سكككالمعهع بقوِلِه

َّ أمَّ  و  األمحق  و  الفنجر  َ  هذا اللذَّاب (، كمن ورد  عهه أ هب ر  ِمال  حكك اد  ا)لمهني  اإلمن   عل  ) ( كن

ٌٍ معوالنَة ي جت ِهب  أَ للمعهككلم  )ي هب ِغ : يقو ِع  لَك فيعزيِّنع م نجنعال  فأمَّن واللذَّاب ؛ واألمحق  م نِجن ال : ثالث

َ  أَ ويعِبو ِفاَلهع  وم دل ُله وهكككوة ،و جفنٌ  ومعَقنر ي تعهع وم ا نِدَك، ديِهَك أمر  على يعايهعَك و  ِمثَلهع، تلو

َّ ِمثنَلهع  عنٌر(؛ عليَك وم خر جعهع َ رتدوال معاليو   هم فنحذروهع فإ َ  احنراَفام و ٌُ الذين  يعز يِّهو بإظانر   اخَلو ي 

َ  شكبنب هن ها التَّشيو   ماام، فصعِب تعاعم جتاُللم وهنةم م  هلواِيلم    من تالَّموهع من علم  الشكَّراع  ، وي دعو

 هعلم الايب  والانر .ِكبوأهِللم، وتعل 
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 عهَك، لهككوو ا ِلصكك رِ  يعرج ى و  خَبٍَّ، عليَك   يعشككَّع إيَّهف األمحقع ويتنب ع ) ( ونعالم: )وأمَّن

 وبعادعهع يعطِقِه من لٌَّ وسككعلوتعهع حينِتِه من لٌَّ َفم وتعهع فضكك رََّك، م هَفا ت َك أراد  وربَّمن يفهكك هع، أجا د  ولو

َّ مثنَلهع اليو   هم ال  ِه(؛ككككِكُورب من لٌَّ َ  الذين  فنجت هبوهع فإ ٌم ومصككدمعتمشككيخو ر  رزٍق جالوا الدِّين  ماه

َ  عن  َ  مبن يصبو   حنحل  جيوِبام، و  هم معدافاو َ  بنخلَّ للهَّنس ، بِ ود يعفتو هلم، فال هم ينحِو

َّنمل  الفقَّ  وال  َ  م  القويِّ والغينِّ وال َِ والفقَّ  وال ضدَّ م ِلو  ، بِ يقفو و  ، وهذا من د ل لوا   م ِلالضَّاي

َّ ) (: ) ا)لمهني  اإلمن ع عل  وهعم عن رينس ِتلم امتثن م لقو ِ  أمَّعِادعْبحالِحِه لرَّبوهع هجاِلام، فَأأمٍر إل ه

ِْ شفيا َك سفياان و  فنسقمن ،همنم َك شفياعَك ها اهلِل  (.فال جتا

ِع عيٌش، ماهع   يعا ِهئعَك فإيَّه اللذَّابع ويتنب ع ) ( ونعالم: )وأمَّن ِعوي َكككككككك حديث ي هق  هليَك هق

ٌم أفه ى كلَّمن احَلديث ، ِ دِّثع أيَّه حتَّى بألرى م طَّان أحدوث   الهَّنس  بني غر يويع ي صككدعقع فم ن بنللذِب يع

ِ نر بوهع ف وايِرعوا اهلَل فنتَّقوا الصككودور ، الشككَِّنِعن    تعكككككِكفيعهب بنلا داو ِة، َّ مثنَلهع اليو   أليُفهكِكُلم(؛ َف إ

ٌِ واإلماأحككِنبع بدع   َ  الروبوبيَّ ٌَ و َّدِّعنِ  احللو ِ  الذين  يدَّعو ٌَ والهوبوََّة والاصككم َ  ذلَك نم ، فام ياملو

ٌِ بني  ال  َ  وت تِّتوا مشَلام فت شككك يعلمهني  بهشكككر  األكنذيِب ِلمععلى الوويا َ  ععر ى اإلمين ٌُ  قو ىضكككا شكككوك

 َ  .الشَّيطن

 

 يلتف  لاد  اإلمنلٌ واهلل أعلم

 البنحث الديين الالوي الدكتور أمحد أديب أمحد


