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 انتشار البدع ومواجهتها

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 أم اختباٌر؟ وكيَف نقُف يف مواَجَهِتها؟هَو الٌء من اهلِل بِتأَدُع؟ ـِاذا تنتشُر البَمِل

 

 عبًدا حبَّأ إذا اهلَل )ص(: )إنَّ اهلِل احلديَث إىل رسوِل يقوُل اإلماُم الصَّادُق علينا سالُمُه رافًعا

 .(خَطالسَّ اهلِل عنَد َفَلُه البالَء َسِخَط وَمن الرَِّضا، اهلِل عنَد َفَلُه َرِضَي َفَمن ابتالُه،

يَن ُينفقوَن ُماسننَي الذؤمننَي عموًما، ولكنَُّه بب  خصبوًًبا ال   ُمفاهلُل سببااََُه وععاىل بب  ال  

 ِإنَّ َوَأْحِسُنَوا  التَّْهُلَكِة ِإَلى ُكْمِبَأْيِدي ُعل ُقوا  َواَل الّلِه سَبِبي ِ  ِفي اَل احلقيقيَّ ألهِلِه لقوله ععاىل: )َوَأَِفُقوا َمال 

 َأْوَفى َمْن َلىوا بالعهِد والَتَزموا التَّقيََّة لقوِلِه ععاىل: )َبُمتَّقنَي الذين أوَفال ُمْاسبببِبِننَي(، وال  ُيِاب  اللّبهَ 

ِض لقوله ععاىل: ُمقسبِبَنَي الذيَن أُّر وا هلل ا السبببَّماِء واألر ال ُمتَِّقنَي(، وال  ُيِاب  الّلَه َفِإنَّ َواعََّقى ِبَعْهِدِه

َِنَي(، وال  ُيِاب  الّلَه ِإنَّ ِبال ِقسبْبِط َبْيَنُهْم َفاْحُكم َحَكْمَت )َوِإْن َّهِّريَن اال ُمق سبِب ا عباَدَعهم من لذي َطهَّروُم

ِِ اإلَكاِر ا ُّوِلِه ععاىل: )لََّمسْبِدد    ِِ وُّذارا  َعُقوَم َأن َأَحق  َيْوٍم ِلَأوَّ ِمْن التَّق َوى َعَلى ُأسَِّس رذائِ  الشبِّر

ََهَُّروا  َأن ُيِاب وَن ِرَجال  ِفيِه ِفيِه َّهِِّريَن(، وال  ُيِاب  َوالّلُه َيَت َوِثقوا باهلِل وأيَقُنوا بِه ذيَن توكِّلنَي الُمال ُم

ريَن الذيَن ًبَباوا على ال ُمَتَوكِِّلنَي(، والصببَّاب ُيِاب  الّلَه ِإنَّ الّلِه َعَلى َفَتَوكَّْ  َعَزْمَت لقوله ععاىل: )َفِإَذا

 ِفي َأًبَباَبُهْم ِلَما َوَهُنوا  َفَما َكِثري  ِربِّي وَن َمَعُه َُّاَعَ  ََِّبيٍّ مِّن هم اهلُل لقوله: )َوَكَأيِّنكيِد أهِ  الباطِ  فأحبَّ

 الصَّاِبِريَن(. ُيِاب  َوالّلُه اْسَتَكاَُوا  َوَما َضُعُفوا  َوَما الّلِه َسِبيِ 

 ُمَتَنبِّي:وكما ُّاَل شاِعُرَا الفيلسوُف ال 

 اِرُمبكبَمراِم ال بوعأعي على َُّْدِر الِك  على َُّْدِر أهِ  الَعزِم عأعي العزاِئُم

ًِببوَععُظُم ا عنِي الصَّ  ُر ا عنِي العظيِم الَعظاِئبُمُغببوَعص  غاُرهابغرِي 

اك َتَسَبْت(، فإنَّ  َما َعَلْيَهاَو َكَسَبْت َما َلَها ُوسْبَعَها  ِإالَّ ََف سًبا  الّلُه ُيَكلُِّف ُممَتِثاًل لقوِلِه ععاىل: )اَل

و ما شاَبُه اِل أو َمَرٍض أو جاِر ُسوٍء أو َعَسلُِّط شرِّيٍر أَمببالِء الد َيا من ُعسٍر ا ال  ؤمَن ال يناصُر بالؤُهُمال 

ِِ التَّشبيِه، وعليِه هاُهنا بالصَِّا على التَّوحيِد الذي  ذلَك، ب  يتعدَّاُه إىل االبتالِء ببَدِع التَّعَيِ  وُشبها

 ُيْسًرا(. ُعْسٍر َبْعَد اللَُّه ُ َسَيْدَع آَعاَها َما ِإالَّ ََف ًسا اللَُّه ُيَكلُِّف الأعاُه والتَّمس ِك به لَيندو لقوله ععاىل: )
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ام علي )م( ؤمنني اإلمُمفباهلُل سببببباباََبُه آعباَا علَم التَّوحيِد ا كتاِبِه الكريِم وا كالِم أمري ال     

ِِ ا ُّوِل النَّيبِّ )ص(: )ُطوَبمثوَل بال َمواألئمبَِّة اععصببببومنَي علينبا سببببالُمُهم، وأَراَا احلقَّ ال      ىَمَلكو

َِ َيَروَن الذين وهم بالصَِّا، ُمَتَمسِّكنَيلل ِِ َمَلكو ِا عليِه، ألنَّ واألرِض(، وأمَرَا بالتَّمس ِك بالصَّ السَّماوا

 ِبالصببَّْبِر ُنوا يُمسببتصببَعِب إالَّ على أهِلِه لقوله ععاىل: )َواسبْبَتِعا هذا الصببَِّا النَّداُ،، وهو من الصببَّعِب ال 

 .ال َخاِشِعنَي( َعَلى ِإالَّ َلَكِبرَيٌ، َوِإََّها َوالصَّاَلِ،

وَمن كاَن خاشبِبًعا عاِلًما سببيكوُن عاماًل ُمداِهًدا ا سبببيِ  احلقِّ ِلَردِّ الِبَدِع، وهو أمر  للمواجهِة 

مَّْرًبُبوص (،  ُبنَيان  َكَأَُّهم اًبَبفًّ سبَبِبيِلِه ِفي ُيَقاِعُلوَن الَِّذيَن ُيِاب  اللََّه َأَمَرَا به اهلُل َوعزََّزُه بقوله: )ِإنَّ

ُه إالَّ رأُيُه، وَسببُف ك ِّ ما لاِلُف قصببوُد بالصببَّفِّ هاهنا اجتماُع أهِ  احلقِّ على رأي الذي ال رأَيَمفال 

ٍِ شِبركيٍَّة، َفَمِن التزَم هذا الصبَّفَّ من أهِ      ِه أحبَُّه اهلُل اإلمياِن وُّاعَ  ا سبيِلمن ِبَدٍع إَكاريٍَّة وشببها

َهاِدِه ُهَو َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ ِجأموريَن باجلهاِد ا ُّوِلِه ععاىل: )َمداهديَن ال ُمععباىل، ألَّه كان من ال  

 (.اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَ  َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرٍج

ا ِلَما سببيقوُله النَّاُ  ألنَّ هذا رياء ، حيث ورَد عن سببيِّدَا ومن الضببَّروريِّ أالَّ بسببَب حسبباًب

فهو  اُ النَّ اُهَرا لكي َيفع  حسببًنن َيَم ك َّ نَّإ :مُكَل أُّوُل احلقَّالنَّيبِّ عيسببى اعسببي( )ع( أَُّه ُّال: ) 

 (. ٍ،ذَرَُّ هوٍ،َش وك َّ دٍسََ فكٍر ك َّ فيِه َُِرْتَيَف ،اُ النَّ اُهَرالذي ال َي إىل القلِب ُذنُفال َي ُهَلَمَع ، ألنَّاٍءَرُم

 أمرِي اعؤمننيموالَا ومن الضببَّروريِّ أالَّ ََكَتِرَ  إن كان سببُيرضببيهم هذا اجلهاُد أو ال، لقوِل   

َِ ِفي اهلِل َلْوَمُة اَلئماإلمام علي )م(: ) بيِ   ا س(، وهذا اجلهاُدَوَجاِهْد ِفي اهلِل َحقَّ َجَهاِدِه، َواَل َعأ ُخْذ

احلقِّ والرَّد  على الِبَدِع ليَس جمرََّد هوايٍة أو رغبٍة، ب  أمر  واجب  ُموِجب  وُملِزم  على َمن اسببببتَاَع، 

لقوِل  سبببؤوليَِّةَمكما أَّه ال بتاُج إىل إذٍن أو أمٍر من أحٍد، ب  هو واجب  ذاعيٌّ ينبُع من الشببب عوِر بال 

ِِ الِبَدُع ا األرِض، وكتَم العامُل علَمُه، َفَعَليِه لعنُة اهلِل(.اإلماِم الباُِّر علينا سالُمُه: )إذا ظ  هَر

 

 َكتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


